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NCC Roads Oy

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Turun seudulle rakennettavaa kierrätysterminaalia koskeva hanke

Hankkeesta vastaava NCC Roads Oy on 9.12.2013 toimittanut
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annetun lain mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa varten
ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee NCC Roads Oy:n
Turun seudulle rakennettavaa kierrätysterminaalihanketta.

ARVIOINTIOHJELMASSA KUVATUT HANKETIEDOT JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTIMENETTELY
Hankkeen nimi
Turun seudun kierrätysterminaali
Hankkeesta vastaavat
NCC Roads Oy
Kaskimäenkatu 1
33900 TAMPERE

YVA-Konsultti
Ramboll Finland Oy
Ylistönmäentie 26
40500 Jyväskylä

Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
Hanke edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 4 §:n 1 mom:n ja asetuksen 6 §:n 11 b) ja d) sekä 2 b)
kohtien ja mukaisesti. Yhteysviranomaisena toimii Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
YVA-menettelyssä tarkoitus on, että selvitetään ne asiat ja vaikutukset, jotka hankkeessa ja sen ympäristössä ovat merkittäviä hankkeen suunnittelun ja päätöksenteon kanVARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
PL 236
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
20101 TURKU
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
Käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 TURKU
Puhelinvaihde: 0295 022 500
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nalta ja joita eri tahot pitävät tärkeinä. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman tavoitteena on esittää tiedot hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista kokonaisuutena sekä siitä, miten hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutukset selvitetään ja arvioidaan.
Yhteysviranomaisen lausunnossa tarkastellaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa asetuksessa esitettyjen arviointiohjelman sisällöllisten vaatimusten toteutumista.
Arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella hankkeesta vastaava laatii ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto tulee liittää aikanaan lupahakemusasiakirjoihin.
Hankkeen edellyttämät luvat ja päätökset
Hankkeen edellyttämä kaavoitustarve tai kaavan muutostarve esitetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.
Hankealueilla on tarvittavat maa-ainesottoluvat nykyiseen toimintaan. Vaisten alueen
osalta on lupa ottoalueille A-C. Hujalan vaihtoehdossa louhinnan laajentamiselle tarvitaan maa-aineslupa.
Kierrätysterminaalien toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa.
Vaisten alueen toimintojen osalta hanke edellyttää mahdollisesti lentoestelupaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta.
Hanke, sen tarkoitus ja sijainti
NCC Roads Oy haluaa kehittää toimintaansa kierrätyspainotteiseen suuntaan ja tähän
liittyen on kehitetty uusi NCC Recycling kierrätysterminaalikonsepti. Kierrätysterminaaleissa vastaanotetaan ja jalostetaan mm. asfalttia, betonia, kiviaineksia, kaivumaita ja
puutarhajätettä. Tämän lisäksi terminaalit tarjoavat neitseellisiä materiaaleja (sora,
murskeet jne.) ja toimivat tarvittaessa maankaatopaikkoina. Kierrätysterminaaleissa jalostettuja materiaaleja voivat hyödyntää sekä NCC:n oma tuotanto että NCC:n asiakkaat. Kierrätysterminaalikonseptiin liittyen NCC Roads Oy suunnittelee kierrätysterminaalin perustamista Turun seudulle, missä mahdollisia sijoituspaikkoja ovat Isosuon
louhosalue Maskussa, Hujalan louhosalue Ruskossa sekä Vaisten louhosalue Turussa.
Kierrätysterminaalien toimintaan kuuluvat suunnitelmien mukaisesti sijoituspaikasta
riippuen ylijäämämaiden vastaanotto, käsittely ja läjitys, ylijäämälouheen vastaanotto ja
käsittely, rakennustoiminnan jätteiden vastaanotto ja käsittely, asfaltin valmistus sekä
kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävien maa-ainesten vastaanotto ja loppusijoitus.
Hujalan alueella louhintaa on lisäksi suunniteltu laajennettavan. Ylijäämämaita on
suunniteltu hyödynnettävän kierrätysterminaalien rakentamisessa ja maisemoinnissa.
Lisäksi niistä voidaan jalostaa kierrätysterminaalissa myyntikelpoisia tuotteita. Kierrätysterminaaleissa on suunniteltu vastaanotettavan ja käsiteltävän myös rakennustoiminnan
jätteitä. Tällaisia jätteitä ovat rakennustoiminnassa muodostuvat betoni- ja tiilijätteet,
puuainekset, tuhka, lasi sekä kattohuopa. Rakennustoiminnan jätteet vastaanotetaan,
tarvittaessa varastoidaan ja käsitellään kierrätysterminaaleissa, minkä jälkeen ne toimi-
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tetaan edelleen hyötykäyttöön tai hyötykäytetään kierrätysterminaalien alueella maanläjityksen tukirakenteisiin ja täyttöihin. Kierrätysterminaaleihin on suunniteltu vastaanotettavan maa-aineksia, joiden haitta-aineiden pitoisuudet alittavat VNA 214/2007 mukaiset
alemmat ohjearvot. Kierrätysterminaaleissa myös vastaanotetaan, varastoidaan ja
murskataan ylijäämälouhetta. Kierrätysterminaaleihin on suunniteltu myös asfaltin valmistusta asfalttiasemilla.
Tavoitteena on, että kierrätysterminaalitoiminta aloitetaan Turun seudulla vuoteen 2016
mennessä. Erityisesti ylijäämämaiden vastaanoton osalta toiminta pyritään aloittamaan
mahdollisimman pian. Tuotannon sijoittuminen ja ajoittuminen kohteisiin esitetään alustavasti arviointiselostuksessa.
Vaihtoehdot
YVA-menettelyssä tarkastellaan hankevaihtoehtoja sekä YVA-laissa edellytettyä hankkeen toteuttamatta jättämistä seuraavasti:
Kierrätysterminaalit sijoittuvat olemassa oleville NCC Roads Oy:n louhosalueille.
Suunniteltuja kierrätysterminaalien alueita ovat Isosuon alue Maskun kunnassa, Hujalan alue Ruskon kunnassa sekä Vaisten alue Turun kaupungissa. Toiminnat vaihtelevat sijoituspaikoittain. Sijoituspaikkavaihtoehtojen lisäksi hankevaihtoehtojen toiminnat
eroavat toisistaan. Vaihtoehdoista voidaan toteuttaa useampi, jos ne todetaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä toteuttamiskelpoisiksi.
Vaihtoehto VE 0, hanketta ei toteuteta
Vaihtoehdossa VE 0 hanketta ei toteuteta. Toimintaa jatketaan Isosuolla, Hujalassa ja
Vaisten alueilla nykyisten lupien mukaisesti eikä alueille tuoda uusia toimintoja.
Vaihtoehto VE 1, Isosuo
Vaihtoehdossa VE 1 kierrätysterminaali sijoittuu Isosuon alueelle. Kiviaineksen louhinta
ja murskaus jatkuvat nykyisten lupien mukaisesti. Uusia toimintoja ovat
- ylijäämämaiden vastaanotto, jalostus, myynti ja läjitys (määrä yhteensä 105 000 m3)
- rakennustoiminnan jätteiden vastaanotto ja käsittely
- ylijäämälouheen vastaanotto ja murskaus ja
- asfaltin valmistus.
Maankaatopaikka toiminnan arvioidaan kestävän noin 5 vuotta. Muun toiminnan arvioidaan jatkuvan alueella 30 vuotta.
Vaihtoehto VE 2a, Hujala
Vaihtoehdossa VE 2 kierrätysterminaali sijoittuu Hujalan alueelle. Kiviaineksen louhinta
ja murskaus jatkuvat nykyisten lupien mukaisesti. Uusia toimintoja ovat
- ylijäämämaiden vastaanotto, jalostus, myynti ja läjitys (määrä yhteensä 925 000
m3)
- rakennustoiminnan jätteiden vastaanotto ja käsittely
- ylijäämälouheen vastaanotto ja murskaus
- asfaltin valmistus ja
- kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän maa-aineksen vastaanotto ja
loppusijoitus.
Maankaatopaikka toiminnan arvioidaan kestävän noin 5 vuotta. Muun toiminnan arvioidaan jatkuvan alueella 30 vuotta.
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Vaihtoehto VE 2b, Hujalan kierrätysterminaali ja louhinnan laajentaminen
Vaihtoehdossa VE 2b kierrätysterminaali sijoittuu Hujalan alueelle. Uusia toimintoja
ovat
- ylijäämämaiden vastaanotto, jalostus, myynti ja läjitys
(määrä yhteensä 5 500 000 m3)
- rakennustoiminnan jätteiden vastaanotto ja käsittely
- ylijäämälouheen vastaanotto ja murskaus
- asfaltin valmistus ja
- kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän maa-aineksen vastaanotto ja
loppusijoitus,
- kiviaineksen louhinnan ja murskauksen laajentaminen (louhinta 10 000 000 m3 ktr).
Louhinnan ja maankaatopaikkatoiminnan arvioidaan kestävän yli 50 vuotta.
Vaihtoehto VE 3, Vaiste
Vaihtoehdossa VE 3 kierrätysterminaali sijoittuu Vaisten alueelle. Kiviaineksen louhinta
ja murskaus jatkuvat nykyisten lupien mukaisesti. Uusia toimintoja ovat ylijäämämaiden
vastaanotto ja läjitys (määrä yhteensä 1 370 000 m3).
Kiviainesoton arvioidaan jatkuvan alueella noin 10 vuotta. Maankaatopaikkatoiminta
voidaan aloittaa osin päällekkäin ja maankaatopaikkatoiminnan arvioidaan kestävän
5 – 10 vuotta ja ylijäämälouheen vastaanotto tapahtuu louhinnan ja maankaatopaikkatoiminnan aikataulussa.
Vaihtoehdoissa käsiteltävät materiaalit ja niiden määrät
Vaihtoehdoissa VE 1 (Isosuo) ja VE 2a (Hujala) käsiteltävät materiaalit
Hankevaihtoehdoissa VE 1 (Isosuo) ja VE 2a (Hujala) käsitellään seuraavat määrät
materiaaleja.
Ylijäämämaiden vastaanotto, jalostus, myynti ja läjitys: Vaihtoehdossa VE 1 (Isosuo)
vuosittainen varastoitava ja läjitettävä määrä on 20 000 t/a. Vaihtoehdossa VE 2 a ja b
vuosittainen vastaanotto on keskimäärin 270 000 t/a, maksimissaan 530 000 t/a. Varastointia on kerrallaan maksimissaan 135 000 t.
Rakennustoiminnan jätteiden vastaanotto ja käsittely: Betoni- ja tiilijätettä vastaanotetaan, murskataan ja myydään käytettäväksi maanläjityksen tukirakenteisiin ja tierakentamiseen. Vastaanotto on maksimissaan 200 000 t/a, varastointi kerrallaan maksimissaan 30 000 t. Tierakentamiseen toimitetaan n. 150 000 t/a. Puuainesta vastaanotetaan ja haketetaan energiapuuksi maisemoinnissa käytettäväksi. Vastaanotto on maksimissaan 50 000 t/a, varastointi kerrallaan maksimissaan 8 000 t/a. Energiahyötykäyttöön toimitettavan käsitellyn puuaineksen määrä 50 000 t/a. Tuhkan vastaanotetaan
käytettäväksi uusiomateriaaleihin tai täyttöihin. Vuosittainen vastaanotto on maksimissaan 10 000 t/a, varastointi kerrallaan maksimissaan 2 000 t. Tierakentamiseen toimitetaan 10 000 t/a. Lasia vastaanotetaan käytettäväksi uusiomateriaaleihin tai täyttöihin.
Vastaanotto on maksimissaan 10 000 t/a, varastointi kerrallaan maksimissaan 2 000 t.
Hyötykäyttöön toimitetaan 10 000 t/a. Kattohuopaa vastaanotetaan maksimissaan
5 000 t/a ja varastoidaan kerrallaan maksimissaan 1 000 t. Materiaali toimitetaan hyötykäyttöön asfalttiasemille.
Ylijäämälouheen vastaanotto ja murskaus: Vuosittainen ylijäämälouheen vastaanotto
on keskimäärin 150 000 t/a ja maksimissaan 270 000 t/a. Varastointi on kerrallaan
maksimissaan 150 000 t.
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Asfaltin valmistus: Asfalttia valmistetaan keskimäärin 100 000 t/a ja maksimissaan
250 000 t/a.
Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän maa-aineksen vastaanotto ja loppusijoitus: Vaihtoehdossa VE 2a ja b Hujala vastaanotetaan ja loppusijoitetaan kohonneita
haitta-ainepitoisuuksia sisältävää maa-ainesta. Pitoisuudet alittavat valtioneuvoston pilaantuneen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antamassa
asetuksessa (PIMA-asetus, 214/2007) asetetut alemmat ohjearvot. Maa-aineksia vastaanotetaan maksimissaan 10 000 t/a.
Vaihtoehto VE 2b (Hujala)
Vaihtoehto VE 2b on vastaava kuin vaihtoehto VE 2a, mutta vaihtoehdossa on mukana
louhinnan laajennus. Louhittavan alueen pinta-ala on 50,5 ha mukaan lukien jo luvitettu
louhinta-alue 12,2 ha. Arvioitu louhintamäärä on noin 10 000 000 m3 ktr, josta
6 400 000 m3 ktr louhinta on arvioitu vuoden 2006 ympäristövaikutusten arvioinnissa.
Lisäksi ylijäämämaiden vastaanottomäärän arvioidaan olevan 5 500 000 m3.
Vaihtoehto VE 3 (Vaiste)
Ylijäämämaiden vastaanotto, jalostus, myynti ja läjitys: Vuosittainen vastaanotto on
keskimäärin 270 000 t/a, maksimissaan 530 000 t/a. Varastointi kerrallaan maksimissaan on 135 000 t.
Ylijäämälouheen vastaanotto ja murskaus: Vuosittainen vastaanotto keskimäärin on
150 000 t/a ja maksimissaan 270 000 t/a. Varastointi kerrallaan maksimissaan on
150 000 t.
Vaisten vaihtoehdossa sijoitetaan betoni- ja tiilijätettä maankaatopaikan pintarakenteisiin.
Arviointimenettelyn yhdistäminen muiden lakien mukaisiin menettelyihin
Arviointimenettelyä ei ole yhdistetty muiden lakien mukaisiin menettelyihin.
Arvioitavat ympäristövaikutukset ja arviointimenetelmät
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn lähtökohtana on, että tarkastellaan YVA-lain
mukaisesti hankkeen välittömiä ja välillisiä ympäristövaikutuksia, jotka voivat kohdistua:
a) ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
b) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon
monimuotoisuuteen
c) yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja
kulttuuriperintöön
d) luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä
e) a–d alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.
Toiminnoista aiheutuvat ympäristövaikutukset kohteissa ja niiden ympäristössä selvitetään YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla ja tarkkuudella. Vaikutukset selvitetään rakentamisen ja toiminnan ajalta. Tässä hankkeessa arvioitaviksi tulevat erityisesti:
- melu ja pöly,
- vaikutukset pinta- ja pohjavesiin,
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-

vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen,
liikenne ja sen vaikutukset sekä
ympäristövahinkoriskit.

Aineiston hankinnan ja menetelmien osalta ympäristövaikutusten arviointi tulee perustumaan:
- arvioinnin aikana tarkentuviin hankesuunnitelmiin,
- olemassa oleviin ympäristön nykytilan selvityksiin ja sijoituspaikalla tai sen
ympäristössä olevan toiminnan vaikutusten tarkkailuihin,
- meneillään oleviin ja arviointimenettelyn aikana tehtäviin lisäselvityksiin,
- vaikutusarvioihin,
- kirjallisuuteen,
- tiedotus- ja asukastilaisuuksissa ilmeneviin asioihin sekä
- lausunnoissa ja mielipiteissä esitettäviin seikkoihin.
Vaikutuksia tullaan arviointiselostuksessa kuvaamaan ja vertailemaan tekstein, teemakartoin, grafiikkana, valokuvin ja havainnekuvin sekä laskelmin.
Ympäristövaikutusten alustava vaikutusten tarkastelualue kattaa toiminnan suunnitellun
sijaintipaikan lähiympäristön. Välittömät vaikutukset, kuten melu, pöly, liikenne kuljetusreitteineen, kohdistuvat hankealueen lähiympäristöön. Näiden vaikutusten on arvioitu
rajoittuvan toiminta-alueen läheisyyteen 1-1,5 kilometrin etäisyydelle, jota on esitetty
alustavana vaikutusten tarkastelualueena. Välittömien vaikutusten oletetaan suurelta
osin rajautuvan pääosin alueelle, joka mukailee toiminnasta aiheutuvaa melualuetta.
Yhteisvaikutusten osalta vaikutusalueet voivat olla hieman laajemmat kuin hankkeen
yksinään aiheuttamat vaikutukset. Kuljetusten osalta on todettu, että valmiin asfalttimassan tai tietyömailta kuljetettavan purkuasfaltin kuljetusmatka on n. 100 km asfalttiasemalta, mikä on myös hankekokonaisuuden vaikutusalue laajimmillaan. Myös muita
raaka-aineita kuljetetaan eri puolilla Turun seutua sijaitsevilta rakennus- tai purkutyömailta kierrätysterminaaleihin sekä valmiita tuotteita käyttökohteisiin.
Tarkasteluun sisältyvät epävarmuustekijät, haitallisten vaikutusten rajoittamiskeinot,
seurannan järjestäminen ja vaihtoehtojen vertailu.
ARVIOINTIOHJELMASTA TIEDOTTAMINEN JA KUULEMINEN
Arviointiohjelman vireilläolosta on kuulutettu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
annetun lain ja asetuksen mukaisesti Maskun ja Ruskon kuntien sekä Raision ja Turun
kaupungin ilmoitustauluilla. Arviointiohjelma on pidetty nähtävänä em. kunnan- ja kaupunginvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen internetsivuilla 18.12.2013 – 31.1.2014 välisen ajan ja siitä on pyydetty Maskun ja Ruskon kuntien, Raision ja Turun kaupunkien ja muiden keskeisten viranomaisten lausunnot. Kuulutus arviointiohjelman nähtävänä olosta on julkaistu lehdissä Rannikkoseutu, Turun
Sanomat ja Åbo Underrättelser. Arviointiohjelmaa esittelevä yleisötilaisuus on pidetty
8.1.2014 Ruskotalolla.
YHTEENVETO ESITETYISTÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ
Lausuntoja on annettu 7. Mielipiteitä on esitetty 25. Lausunnot ja mielipiteet on lähetetty
hankkeesta vastaavan käyttöön tämän lausunnon yhteydessä. Yhteenvedossa tuodaan
esille lausuntojen ja mielipiteiden keskeinen sisältö.
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Lausunnot
Finavia Oyj keskittyy lausunnossaan Vaisten alueeseen (VE 3).Tarkennuksena Vaisten
alueelle suunniteltuihin toimintoihin Finavia toteaa, että Vaisten alueella otetaan vastaan ja läjitetään vain puhtaita ylijäämämaita, joiden haitta-ainepitoisuudet ovat alle
kynnysarvojen (ns. pima-asetuksessa 214/2007 asetetut arvot). Vaisten alueella ei harjoiteta ylijäämämaiden jalostusta ja myyntiä. Alueella ei myöskään harjoiteta ylijäämälouheen vastaanottoa ja murskausta eikä sijoiteta betoni- ja tiilijätettä maankaatopaikan
pintarakenteisiin. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman mm. tiivistelmissä sekä kappaleessa 4.2 on esitetty virheellistä ja epätarkkaa tietoa alueelle suunnitellusta toiminnasta. Arviointiohjelmassa useammassa kohdassa esitetystä poiketen alueen kaikille
louhinnoille ei ole voimassa olevia lupia. Vaisten ottamisalue on jaettu neljään osaalueeseen (A – D), joista osa-alueilla A, B ja C on voimassa olevat maa-ainesluvat.
Louhinnalle ja murskaukselle on myönnetty myös ympäristöluvat. Sen sijaan osaalueen D ja osa-alueiden A-C syventämiseen tasosta +37 tasoon +23 ei ole voimassa
olevia lupia. Vaikutukset pohja- ja pintavesiin on selvitettävä perusteellisesti sekä ottamistoiminnan että läjitystoiminnan aikana, koska esim. Vaisten alueen osalta kyseessä
on laaja hanke, jossa louhinta ulottuu pohjavedenpinnan alapuolelle ja esim. yli 20 metrin syvyydelle lähestymisvalolinjan maanpinnantasosta. Louhituille alueille läjitetään
maa-aineksia noin 15–20 metrin paksuudelta. Arviointiohjelman kappaleissa 6.6.6 ja
6.6.7 on mm. esitetty, että hankealueiden pohjavesiolosuhteista kootaan tiedot olemassa olevien selvitysten ja karttatarkastelun perusteella sekä pintavesien laadun nykytila
selvitetään olemassa olevien vedenlaatutietojen perusteella. Vaisten alueen nykyisen
louhintatoiminnan vaikutuksia pohjaveteen tarkkaillaan lähialueiden kaivoista. Kaivoista
mitataan pinnankorkeudet kerran vuodessa ja kahdesta kaivosta tarkkaillaan pohjaveden laatua kerran vuodessa. Nykyisen toiminnan vaikutuksia pintaveteen ei tarkkailla.
Pohja- ja pintavesivaikutuksia arvioitaessa on harkittava, ovatko nykyisen tarkkailun
laajuus ja tulokset sekä muut mahdolliset selvitykset riittäviä arvioitaessa tulevan toiminnan vaikutuksia, koska louhinta ulottuu nykyistä (+37 tasosta) huomattavasti syvemmälle (+23 tasolle) ja alueelle läjitettävät massamäärät kasvavat huomattavasti.
Pintavesivaikutuksia arvioitaessa on otettava huomioon louhoksen kuivatus ja alueen
hulevesien hallinta sekä louhinnan että maanläjityksen aikana. Alueelle ei saa muodostua lammikoita, jotka houkuttelevat alueelle lintuja, joista voi olla haittaa tai vaaraa lentoliikenteelle. Toiminnan suunnittelussa ja toiminnassa on muutoinkin huomioitava, että
alue sijaitsee Turun lentoasema-alueella. Alue sijaitsee kiitotien lähestymislinjalla lähestymisvalolinjan molemmin puolin. Räjäytysten, louhinnan ja murskauksen sekä ylijäämämaiden sijoituksen suunnittelussa on huomioitava lentoaseman toimintaan liittyvät
rakenteet ja laitteet sekä toiminnan aikana on erityisesti tarkkailtava pölyämistä ja huolehdittava tarvittavasta pölynsidonnasta. Finavia edellyttää, että lentoasemalle sijoittuva
toiminta ei millään tavalla saa vaarantaa lentoturvallisuutta. Räjäytyksiä ei saa tehdä ilman Turun lentoaseman lennonjohdon lupaa. Toiminta tulee voida keskeyttää, mikäli
lentoturvallisuutta vaarantavaa pölyämistä torjuntatoimenpiteistä huolimatta ilmenee tai
mikäli räjäytysten aiheuttama tärinä vaikuttaa lennonvarmistuslaitteistojen toimintaan
(Ilmailulain 166 §).
Maskun kunnanhallitus antaa rakennus- ja ympäristölautakunnan valmisteluun perustuvan lausunnon. Arviointiohjelmassa on riittävällä tavalla otettu huomioon YVAasetuksen 9 §:n mukaiset vaatimukset. Esitetyt hankevaihtoehdot eri sijainteineen sekä
suunnitellut selvitykset ja arviointimenetelmät ovat riittäviä. Ehdotus vaikutusalueen rajaukseksi on ennakoitavat ympäristövaikutukset huomioon ottaen kattava, paitsi vaihtoehto VE 2b:n (Hujalan kierrätysterminaali ja louhinnan laajentaminen) kohdalla. Tässä
hankevaihtoehdossa tulee melun ja liikenteen vaikutusten takia laajentaa välittömien
vaikutusten tarkastelualuetta Maskun kunnan puolella sijaitsevien asuntoalueiden läheisyyden vuoksi. Lisäksi Maskun kunta edellyttää, että ympäristövaikutusten arviointi
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Isosuolla tulee huomioida vain maanomistajan omistamalla maalla, ei Maskun kunnan
omistamalla maa-alueella.
Raision kaupunginhallitus antaa lausuntonaan ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan
ja maankäyttöpalveluiden lausunnot. Ympäristönsuojelun ja terveysvalvonnan käsityksen mukaan arviointiohjelmassa on riittävällä tavalla otettu huomioon YVA-asetuksen 9
§ mukaiset vaatimukset. Esitetyt hankevaihtoehdot eri sijainteineen sekä suunnitellut
selvitykset ja arviointimenetelmät ovat riittäviä. Ehdotus vaikutusalueen rajaukseksi on
ennakoitavat ympäristövaikutukset huomioon ottaen kattava, paitsi liikenteen osalta.
Vaikutusalue kattaa alueen, jolla toiminnan pääasialliset vaikutukset ympäristöön, ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen ilmenevät. Liikenteen vaikutukset tulee
kuitenkin selvittää myös välittömien vaikutusten tarkastelualueen ulkopuolella, missä sillä on vaikutusta asukkaisiin. Maankäyttöpalveluiden näkemyksen mukaan esitetyistä
mahdollisista kierrätysterminaalin sijoitusvaihtoehdoista ainoastaan vaihtoehto VE 1,
Isosuo, on maankäytöllisessä mielessä merkityksellinen Raision osalta. Tutkittavana
oleva alue sijoittuu aivan Maskun ja Raision rajalla sekä rajautuu Raision puolella alueeseen, joka Raision yleiskaavassa 2020 on osoitettu merkinnällä EJ (Jätteenkäsittelyalue). Kaavallinen tilanne Raision puolella tulisi käydä ilmi raportin kartoilla, koska alue
niin tiiviisti rajautuu Raision rajaan. Raision kannalta kierrätysterminaalin sijoituksella on
maankäytöllisesti merkittäviä vaikutuksia lähinnä sen aiheuttaman liikenteen osalta.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on todettu, että arvioitavina ympäristövaikutuksina selvitetään mm. hankkeen vaikutuksia liikenteeseen ja että vaikutusaluerajaus
on pääosin sama kuin melualue. Kustavintie on osa Raision kaupunkirakennetta, vaikka
se mahdollisesti luetaankin osaksi pääteitä. Hankkeen melualue on tältä osin vaikutusaluerajauksena aivan liian suppea. Vaikutusarvioinnissa pitäisi arvioida vaikutuksia
koko Kustavintien osalta aina Marjamäen eritasoliittymään saakka. Arviointiohjelmassa
ei ole vielä tuotu esille liikennemääriä, jotka ilmeisesti selviävät varsinaisen arviointityön
yhteydessä.
Ruskon kunnanhallitus antaa kaavoitus- ja rakennuslautakunnan valmisteluun perustuvan lausunnon. NCC Roads Oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelman vaikutusaluetta tulee laajentaa siten, että se kattaa myös Ruskon kirkonseudun alueen sekä
Ruskon keskustan kaava-alueen. Vaikutusalue kattaa alueen, jolla toiminnan pääasialliset vaikutukset ympäristöön, ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen ilmenevät. Liikenteen vaikutukset tulee kuitenkin selvittää myös välittömien vaikutusten tarkastelualueen ulkopuolella, missä sillä on vaikutusta asukkaisiin. Lisäksi on erityisesti kiinnitettävä huomiota kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän maa-aineksen loppusijoituksen välittömiin ja pitkäaikaisiin vaikutuksiin. (VE 0 verrattuna VE 2a/VE 2 b). Mainittujen asioiden lisäksi kunnanhallitus arviointiohjelmassa on huomioitava toiminnan
vaikutukset alueen virkistyskäyttöön, koska maakuntakaavassa on alueelle osoitettu
retkeilyreittejä. Lisäksi alueen vesitalous tulee huomioida sekä pintavesien kulun ja
kaavaillun toiminnan vesien osalta samoin kuin tulee huomioida toiminnan vaikutukset
alueen talousvesikaivoihin. Alueen sikalatoiminnan ympäristöluvan ehdot tulee selvittää
ja arvioida, miten suunniteltu hanke vaikuttaisi nykyiseen toimintaan sekä sen myöntämisen lupaehtoihin. Myös alueen muu toiminta tulee huomioida ja tehdä yhteinen arvio
toimintojen vaikutuksista muun muassa alueen raskaan liikenteen osalta. Hankkeen
vaikutus yhdyskuntarakenteeseen tulee arvioida, erityisesti nykyisen asutuksen ja Ruskon keskustan laajenemisen kannalta MAL-aiesopimuksen mukaisesti. Tällöin tulee
huomioida myös tavoitteet yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen. Yhdyskuntarakennetarkastelu tulee lisätä yhdeksi alakohdaksi tiivistelmässä esitettyihin ympäristövaikutuskohteisiin. ELY-keskuksen tulee yhteysviranomaisena informoida Ruskon kunnan asukkaita ja muita vaikutusalueen tahoja riittävän tehokkaasti hankkeen etenemisestä sekä
arviointiselostuksesta kuuluttaessaan ja tiedottaessaan huomioida, että Ruskon kunnan
alueella ilmestyy Turun Tienoo- niminen paikallislehti ja Ruskolainen -niminen julkaisu,
jotka ovat kunnan yleisesti käyttämiä ilmoituslehtiä. Käyttämällä näitä tiedotuskanavia
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ruskolaiset saavat tiedon hankkeiden etenemisestä ja mahdollisista yleisötilaisuuksista.
Osana lausuntoaan kunnanhallitus totesi hankkeen aiheuttaneen kuntalaisten taholta
voimakasta kritiikkiä.
Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta katsoo, että kokonaisuutena
ympäristövaikutusten arviointiohjelma vaikuttaa riittävältä ja monipuoliselta. Arvioitavan
hankkeen tavoitteet edistää rakennusjätteen ja maa-ainesten hyödyntämistä ovat yhdensuuntaiset Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelman 2020 tavoitteiden kanssa. Lausunnossa halutaan kiinnittää huomiota eräisiin ohjelman kohtiin, joita tulisi täydentää ja
tarkistaa. Yleisten arvioiden ohella lausunnossa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin vain
Turun kaupungin alueella sijaitsevaa vaihtoehtoa VE 3, Vaiste. Arvioitavat vaihtoehdot
kohdistuvat eri sijoituspaikkoihin, joista yhdessä (Hujala) sijaintipaikassa toiminnan laajuudelle on esitetty myös kaksi eri vaihtoehtoa. Kaikissa vaihtoehtoisissa kohteissa on
jo nyt maa-ainestenotto- ja ympäristölupiin perustuvaa toimintaa, joka tulisi jatkumaan
normaalisti nykyisten lupien mukaisesti, vaikka arvioitavaa hankekokonaisuutta ei toteutettaisi (Vaihtoehto VE0). YVA-ohjelmassa tulisi nykyistä selkeämmin todeta, että hankevaihtoehdot eivät ole toisiaan poissulkevia vaan niistä voidaan toteuttaa kokonaan tai
osittain yksi tai useampia mikäli vaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia. Vaihtoehdoissa
käsiteltävien materiaalien osalta vaihtoehdossa VE 3 (Vaiste) on annettu arviointiohjelman eri kohdissa erilaista tietoa liittyen betoni- ja tiilijätteen sijoittamiseen maankaatopaikan pintarakenteisiin (s. 11). Vaisteen osalta tulee selvittää, millä perusteella betonija tiilijätteen sijoittamiseen on päädytty. Aiemmin viranomaisten tietoon on tullut, että
hanke käsittäisi vain ns. puhtaiden ylijäämämaiden sijoittamisen. Vaihtoehtojen sijaintiin
liittyen raportissa todetaan, että NCC Roads on hakenut ympäristölupaa ottoalueiden AC syventämiselle toukokuussa 2012. Hakijan ja viranomaisten keskeisellä sopimuksella
luvan käsittely on kuitenkin keskeytetty toistaiseksi, koska luvitettava hanke liittyy osana
meneillään olevaan YVA-menettelyyn, jonka perusteella toteutettavat hankekokonaisuudet ja niiden edellyttämät lupamenettelyt arvioidaan. Vaisten alueesta kaavoituksen
nykytilasta esitettyjä tietoja tulisi täsmentää. Hankealue on Turun kaupunkiseudun
maakuntakaavassa osoitettu pääosin lentoliikenteen alueeksi (LL). Maakuntakaavaan
on myös merkitty pohjois-eteläsuuntainen yhteystarve lentokentän kiitoradan ja TurkuTampere moottoritien (Vt 9) väliselle alueelle. Yhteystarvetta koskee suunnittelumääräys, jonka mukaan maankäytön suunnittelulla ja rakentamisella ei saa tehdä mahdottomaksi yhteyden myöhempää suunnittelua ja toteuttamista. Turun yleiskaava 2020 ei ole
lainvoimainen yleiskaavassa osoitetulla lento-aseman liikennealueella (L), jolle pääosa
hankealueesta sijoittuu. Yleiskaava on lainvoimainen vain hankealueen kaakkoiskulmaan sijoittuvalla palvelujen ja hallinnon alueella (PK). Aivan hankealueen koilliskulmaan rajautuu myös yleiskaavassa osoitettu varaus eritasoliittymää varten, joka tulee
ottaa huomioon hankealueen toiminnoissa ja rakentamisessa. Arviointiohjelmassa on
viitattu myös hankealueelle valmisteilla olevaan osayleiskaavaan ja sen luonnokseen.
Lentoaseman osayleiskaavasta tulisi todeta sen valmistelutilanne. Alueella on vireillä
osayleiskaavan laatiminen (”Lentoaseman ja sen ympäristön osayleiskaava”).
Osayleiskaavahankkeesta on olemassa luonnosvaiheen lausuntojen ja kannanottojen
käsittelyn yhteydessä muutettu ja 21.6.2010 hyväksytty osayleiskaavaluonnos. Tärkein
Vaisten hankealueeseen liittyvä asia osayleiskaavaluonnoksessa on se, että lentoaseman kiitotietä varauduttaisiin pidentämään 500 metriä itään, jolloin lentoliikenteen alue
(LL) ulottuisi melkein valtatie 9:lle asti. LL-alueen ja valtatien väliin on tarkoitus jättää tilaa kiitoradan laajennuksen alta siirrettävälle Moisiontielle. Hankealuetta sivuaa ja osin
sille sijoittuu Mustasuo-niminen asemakaavahanke (34/2009), joka käsittää pääosin teollisuus- ja työpaikkakorttelien kaavoittamisen valtatie 9:n ja Toijalan radan väliin. Tähän kaavaan sisältyy myös valtatie 9:n liikennealuetta (LT), joka ulottuu länsireunaltaan
hankealueelle. Moottoritien liikennealue yhdessä kiitotien päästä lähtevien lähestymisvalojen kanssa rajaavat mahdollisuuden sijoittaa uuden Moisiontien linjaus vain yhteen
kohtaan LT-alueen länsipuolelle. Valtatie 9:lle on voimassa olevissa asemakaavoissa
pääsääntöisesti varattu 80 metriä leveä liikennealue ja näin on tarkoitus menetellä
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myös Mustasuon vireillä olevassa asemakaavahankkeessa. Tämän lisäksi alueen pohjoisosaan suunniteltava valtatien eritasoliittymä lisää tilavarausta ja määrittelee tulevan
liikennealueen länsireunan. Valtatien 9 liikennealueen reunasta länteen kiitoradan
suuntaan tulee varata noin 20 metriä vapaata tilaa uutta Moisiontien katualuetta varten.
Uudella Moisiontien katualueella ei louhintaa saa ulottaa tasoon +23, vaan se tulee jättää suunnilleen samaan tasoon valtatien kanssa. Myöskään täyttöä ei saa suorittaa tälle
alueelle. Jos näitä reunaehtoja ei noudateta, tulee mahdollisesta kadunrakentamisesta
aikanaan Turun kaupungille kohtuuttomia lisäkustannuksia. Pohja- ja pintavesien osalta
Vaisten alueella lähialueen kaivoja tarkkaillaan pohjaveden tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Arviointiohjelman raportissa on karttakuvalla esitetty hankealuetta lähinnä olevat pohjavesialueet. Havainnollisuuden vuoksi myös tarkkailusuunnitelmassa olevien
lähikaivojen sijainnista tulisi olla karttakuva. Lähikaivojen veden laadusta on esitetty
taulukkomuodossa tietoja 7 kaivon osalta yhtenä näytteenottopäivänä (s. 44). Yleiskuvan saaminen vedenlaadun muutoksista edellyttäisi vedenlaatutietojen esittämistä koko
havaintojaksolta. Hulevesitarkastelujen merkitystä tulee painottaa. Runsaat hulevesikertymät aiheuttavat ongelmia Piipanojan valuma-alueella kun tarkastellaan lähialueen
maankäytön tulevia muutoksia. Lähialueella on tehty Maa-ainespuiston ja Mustasuon
kaava-alueiden hulevesiselvitys (FCG 2012), jonka tulokset ja päätelmät tulee ottaa
huomioon ympäristövaikutusten arvioinnissa. Kasvillisuutta ja eläimistöä koskien Vaisten alueella tehtyihin luontoinventointeihin on viitattu yleisellä tasolla (s. 48). Nykytilan
tarkastelussa käsitellään jo käynnistettyjen hankkeiden aiheuttamia muutoksia. Tarkastelussa tulisi arvioida metsäalueiden elinympäristöjen pirstoutumisen vaikutukset eliöstöön ja eläinten kulkureitteihin tai muihin ekologisiin yhteyksiin ottaen huomioon myös
lähiympäristön maankäyttö. Kartassa sivulla 48 on virheellisesti esitetty karttakuvan
lounaiskulmassa soidensuojeluohjelma-alueita kuvaavalla rasterilla valtakunnallisesti
arvokkaan Aurajokilaakson maisema-alue. Toiminnan aikaisten vaikutusten maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen osalta keskeisimpänä ongelmana nousee esiin lentokentän kiitoradan ja Turku -Tampere moottoritien väliin tarvittava tilavaraus pohjoiseteläsuuntaiselle Moisiontielle, joka joudutaan kiitorataa pidennettäessä siirtämään nykyisestä paikastaan itään. Kohteeseen esitetty louhinta ja maanläjitys tulee sopeuttaa
valmisteilla oleviin kaavoitushankkeisiin. Hankkeen edellyttämien suunnitelmien ja lupien osalta on huomattava, että kallioperän louhinnalla voi olla vaikutuksia lähialueen talousvesikaivoihin. Mahdollisten pohjavesivaikutusten osalta tulee selvittää, edellyttääkö
Vaisten alueelle suunniteltu toiminta vesilain mukaista lupaa. Vesilain 3 luvun 2 §:n mukaan vesitaloushankkeella on oltava aluehallintoviraston lupa muun muassa, jos hanke
voi muuttaa pohjaveden laatua tai määrää ja muutos aiheuttaa edunmenetystä toisen
veden saannille, maalle, kiinteistölle tai muulle omaisuudelle. Lupaa ei tarvita, jos
edunmenetys aiheutuu ainoastaan yksityiselle edulle ja edunhaltija on antanut hankkeeseen kirjallisen suostumuksensa.
Varsinais-Suomen maakuntamuseo toteaa lausuntonaan, että ohjelmassa on alueiden maisemia ja kulttuuriympäristöjä kuvattu erittäin suppeasti. Itse alueita ja niiden
taustahistoriaa ei juurikaan ole selvitetty, on kerrottu vain, sijaitseeko alueella muinaisjäännöksiä vai ei. Vaisten ja Isosuon alueiden kohdalla todetaan, että hankealueella tai
sen läheisyydessä ei ole kulttuuriympäristöjä. Kulttuuriympäristöksi käsitetään kuitenkin
kaikki ihmisen muokkaama ympäristö, jota toki näilläkin alueilla on. Tarkempi ilmaisu
tässä kohdin olisikin, että hankealueella ei ole historiallisesti tai maisemallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Kulttuuriympäristöjen tarkastelun lähtökohdiksi tulee myös ottaa paikalliset kulttuuriympäristöinventoinnit, joista selviää mm., että Vaisten alueen
pohjoispuolella sijaitsee Saramäen kylän Vähämoision kantatila, jolla on paikallishistoriallista merkitystä. Alueiden luonnehdinta on muutenkin erittäin yleisellä tasolla ” ei ole
enää luonnontilainen”. Ohjelman tiivistelmässä on arvioitaviksi ympäristövaikutuksiksi
listattu melu, pöly, vaikutukset pinta- ja pohjavesiin, vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen, liikenne ja sen vaikutukset sekä ympäristövahinkoriskit. Arviointiohjelmassa tulee esittää laajemmin alueiden historiallinen kehitys ja nykytila sekä ottaa kult-
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tuuriympäristön tarkastelun osalta huomioon myös paikallisesti merkittävät ympäristöt.
Kierrätysterminaalien toiminnan ja niihin liittyvän liikenteen vaikutus ympäristöön ja ihmisten elinolosuhteisiin tulee ottaa mukaan keskeisiin arvioitaviin vaikutuksiin.
Varsinais-Suomen liitto toteaa, että arviointiohjelmassa on kuvattu hyvin kierrätysterminaalien toiminnasta aiheutuvat vaikutukset, eri hankevaihtoehdot ja sijainnit sekä esitetty kattavasti tarvittavat jatkoselvitystarpeet. Yleisesti voidaan todeta, että toimintojen
keskittäminen yhteen terminaalikohteeseen on lähtökohtaisesti hyvä. Yhteisvaikutuksien selvittämisen tarve on kuvattu ohjelmatekstissä hyvin, mutta erityistä huomiota tulisi
kiinnittää Hujalan alueen sikalahankkeen suunniteltuun vedenhankintaan sekä liikenteen yhteisvaikutuksiin ja lähialueen kulttuurihistoriallisiin rakennuskokonaisuuksiin
mahdollisesti kohdistuviin vaikutuksiin, esimerkiksi uusien läjityskasojen näkymisen
suhteen. Neitseellisten raaka-aineiden käytön vähentäminen ja materiaalitehokkuus
ovat nousseet esille useilla eri toimialoilla. Käyttökelpoisen materiaalin loppusijoitusta
tulisi välttää, jonka vuoksi erityistä painoarvoa tulee antaa neitseellisten raaka-aineiden
säästöön liittyvissä arvioissa.
Mielipiteet
A1 toteaa, että jo nyt isot raskaat perävaunulliset rekat jyristävät Maskussa omakotiasutuksen läpi aamusta iltaan. Meluhaitta on lisääntynyt, meluaita on rakennettava. Hujalantie on kapea vanha kylätie, joka ei lisääntyvää raskasta liikennettä kestä. Sama
myös toista suuntaa Ruskon kirkolle päin, tie kulkee talojen nurkkia viistäen. Uusi tie on
rakennettava ja nopeusrajoitus oltava enintään 30 km/h. Louhintalupaa ei olisi alun perinkään pitänyt myöntää eikä lisälupaa tule myöntää.
B1 mielipide on saman sisältöinen kuin A1:n.
C1 ja D1 ilmoittavat, että hanke on mittava ja sijoittuu asutuksen keskelle ja toteutuessaan vaikuttaisi laajasti ihmisten asuinviihtyvyyteen. Heikkilän sikatilan ympäristövaikutukset kertaantuisivat moninkertaisiksi, mikäli sitä ympäröivät metsät ja kalliot tuhottaisiin ja sikalan ympäristövaikutukset nousisivat uusiin lukemiin. Hankkeen tiedottaminen
on ollut huonoa eikä tieto ole saavuttanut asukkaita. Alueen asukkaita tämä hanke kyllä
kiinnostaa, kunhan tiedotus toimii ja hanketta viedään eteenpäin avoimesti. Luontoselvitykset on tehty vuosia sitten ja ovat olemassa olevien lintu- ym. havaintojen valossa
puutteellisia. Hankealueen luonto (kasvillisuus ja eläimistö) ja sen tila on arvioitava
tarkkaan ja puolueettomasti. Hankkeen vaikutus sikalan tuotantoeläimiin tulee selvittää.
Ihmisen terveyteen kohdistuvat vaikutukset tulee esittää ja kiinnittää huomiota niiden
pitkäaikaisuuteen ja betonijätteen mahdollisesti sisältämään asbestipölyyn. Hankkeen
vaikutusten tarkastelualuetta tulee laajentaa Hujalassa. Se tulisi ulottaa Ruskon keskustaan, kirkonmäkeen ja Maskun Humikkalaan saakka. Liikenteen vaikutuksia ja liikennemääriä tulee tarkentaa ja ottaa huomioon tiestön laatu. Mikäli hanke toteutuisi, olisi
koko Maskusta Ruskolle vievä tieosuus parannettava ja rakennettava kevyen liikenteen
väylä koko matkalle. Tien parannuksen olisi oltava valmis ennen kuin hankeen toiminta
voisi alkaa. Myös mahdollisten uusien liikenneyhteyksien avaaminen hankealueelle tulisi selvittää perusteellisesti ennen kuin hanke voidaan aloittaa. Louhinta tulisi vaikuttamaan lähialueen talojen rakenteisiin ja kuntoon sekä asuntojen arvoon. Alueen asunnot
tulisi arvioida ulkopuolisen, puolueettoman tahon toimesta ja asukkaiden oikeusturvan
ja mahdollisten korvausvaatimusten turvaksi tulisi perustaa riittävän kattava järjestelmä,
joka takaisi korvausten saamisen ilman pitkää ja kallista oikeusprosessia. Myös vahinkojen vastuukysymykset tulisivat olla läpinäkyviä, kaikkien tiedossa ja aukottomia. Viranomaisvalvontaa tulisi tehostaa. Työmaalla tapahtuvien laiminlyöntien ja virheiden
valvontaan tulisi perustaa puolueeton järjestelmä, jolla olisi myös oikeus määrätä asiassa oikeudenmukainen sanktio, sekä määrätä virheen tai laiminlyönnin seurausten korjaamisesta. Hankkeen yhteiskunnalliset vaikutukset olisivat haitallisia ja positiiviset vai-
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kutukset alueen elinkeinoelämään olisivat todella vähäiset. Kansalaiset ovat huolissaan
omasta asuinympäristöstään. Yli 500 henkilöä on allekirjoittanut hanketta vastustavan
nettiadressin. NCC Roads Oy:n hanke louhintatoiminnan laajentamisesta ja kierrätysterminaalin rakentamisesta Hujalan alueella on kiistatta ja selkeästi vastoin yleistä etua.
NCC Roads Oy:n suunnitelmat perustaa kierrätysterminaali ja laajentaa louhostoimintaa Ruskon Hujalassa pitäisi jo hankkeen suunnittelun alkuvaiheessa todeta mahdottomaksi ja jatkaa suunnitelmien arviointeja vain muiden vaihtoehtojen osalta. Alueen
asukkaiden kanta tähän hankkeeseen on selkeästi se, ettei mitään uusia toimintoja tulisi käynnistää alueella, eli asiassa edetään suunnitelman VE0 mukaisesti. Mikäli kuitenkin kaikesta huolimatta hanke muilta osin etenee ja uusia toimintoja päätetään alueelle
tuoda, olisi asukkailla oltavat mahdollisuus vaikuttaa toiminnan reunaehtoja arvioitaessa. Asukkaiden jäseniä tulisi olla mukana kaikissa hankkeen työryhmissä ja heillä tulisi
olla todellinen mahdollisuus vaikuttaa työryhmien päätöksiin.
E1 esittää seuraavia huomioita. Vaihtoehdosta VE0 on jo tarpeeksi riesaa Ruskon Hujalan kylän ja Vehmaantien asukkaille. Nykyisten lupien mukainen toiminta riittää, sillä
lähialueen asukkaille painaa paljon puhdas ja turvallinen ympäristö, maisema ja maaseudun leppoisa elämä. Asukkaat vastustavat muita vaihtoehtoja eivätkä tule hyväksymään kierrätysterminaalia eikä louhinta- alueen laajentamista. Jo nykyinen alueen toiminta sikaloineen alentaa asuinpaikan ja tonttien arvoa ja on pilannut lähivirkistysalueen. VE2a vaihtoehdon kierrätysterminaalia ei hyväksytä. Kierrätysterminaali sopii paremmin olemassa olevaan Isosuon alueelle jossa jo on kyseistä toimintaa. Eikä se
myöskään sovi tähän samaan YVA- menettelyyn. Ylijäämämaiden osalta tulee selvittää
maakasojen korkeudet ja miten ne sijoittuvat alueelle, mitä tarkoitetaan jalostustoiminnalla, tuleeko hajuhaittoja ja pölyä? Miten valvotaan puhtautta, ettei joukossa ole saastunutta maata? Rakennustoiminnan jätteiden mukana todennäköisesti tulee myös saastunutta maaperää, jossa on öljyä. Lisäksi joukossa voi olla mm. sementtiä, maalia, liuotinaineita, kalkkia ja asbestia sekä kreosoottia (kyllästysaine). Rakennustoiminnan jätteiden alueelle on tehtävä keräimet, jotta haitalliset aineet eivät pääse ojia myöten vesistöä pilaamaan. Asfaltin valmistus tuo haju- ja meluhaittaa lähialueiden asukkaille ja
vaikuttaa asumisviihtyvyyteen haitallisesti. Toiminta on pitkäkestoista ja sopii paremmin
Palovuoren alueelle. Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän maa-aineksen vastaanottoa ja loppusijoitusta asukkaat eivät hyväksy ollenkaan. Valvonta bisnesperäisellä
toiminnalla on aina ontunut, vaikka alue rakennettaisiin asiallisesti. Jos tämä hanke Hujalan kylässä toteutuu, pitää toiminnan valvontaryhmään kutsua myös asukkaiden edustus ja sanktioida rikkomukset. Vaihtoehto VE 2b on suorastaan järkyttävä alueen asukkaille eikä sitä voi missään nimessä hyväksyä. Suunnitellun louhinnan laajuus on tahallista ympäristön tuhoamista. Yleensäkään ei ole mielekästä luvittaa tämän kaltaista toimintaa yli 10 vuodeksi koska maailma muuttuu hyvin nopeasti ja ihmiset alkavat arvostaa ympäristöään yhä enemmän. Mikäli kaikesta huolimatta tämä vaihtoehto toteutuu
edes osittain, pitää louhinnan suoja-alueiden olla riittävät. Olemassa olevaa puustoa ja
muuta kasvillisuutta ei saa tuhota alueen reuna-alueilta 50-70 metriin, jotta kasvillisuus
sitoo osittain melua ja pölyä. Louhinta ei saa ulottua alle 200 m asuinrakennuksista.
Ennen mahdollista luvitusta pitää maastossa selvittää louhinnan rajat tarkasti ja rajoittaa kivi- ja maakasojen korkeudet luontoon sopivaksi. Ennen räjäytystoimintaa on alueen asukkaille ilmoitettava asiasta esimerkiksi tekstiviestillä. Hujalan vaihtoehdoissa pitää selvittää, kuka tekee ja kustantaa Hujalantien kevyen liikenteen väylän tekemisen,
sillä raskaan liikenteen hurja lisäys Hujalan kylän läpi ja tie Vahdontielle asti on kapea
mutkikas ja heikkokuntoinen, koululapsille hengenvaarallinen. Raskas liikenne ajaa
kuormiaan urakalla. Ennen kuin kevyt liikenne on saatettu kuntoon, toimintaan ei saa
lupia myöntää. Mikäli kyseessä olevat vaihtoehdot sallitaan, on toiminnan seurantaryhmään kutsuttava asukkaiden edustus ja sanktioitava rikkomukset. Tässä mielipiteessä on huomioitu myös 23.1.2014 käyty keskustelu Vehmaantien 20 asukkaan kanssa.
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F1 pitää vastuuttomana toiminnan sijoittamista niin lähelle asutusta. Pöly- ja meluhaittoja on aivan varmasti. Raskaan liikenteen lisääntyminen ärsyttää. Tie on kapea, vaarallinen ja routavaurioinen. Ruskontien varten Maskun päähän on tarkoitus rakentaa päiväkoti. 8-tien rakennushanke aiheuttaa todennäköisesti raskasta liikennettä tulevan päiväkodin vierestä. Ei vaikuta turvalliselta.
G1 ja H1 asuvat uudella Maskun Kajamon asuinalueella n.700 m päässä suunnitellusta
louhinta- ja kierrätyskeskuksesta Ruskon Hujalaan. Jo nyt alueella oleva Heikkilän
suursikala aiheuttaa selviä hajuhaittoja. On aivan selvää, että projektin toteutuessa haittavaikutukset asuinalueella moninkertaistuvat. Melu-, pöly-, liikenne- ja sikalan tuottamat hajuhaitat vaikuttavat olennaisesti alueen viihtyvyyteen ja asuinmukavuuteen. Kajamon alueella on n.100 omakotitonttia. Alueella asuu paljon lapsiperheitä. Kasvava
raskasliikenne on huomattava turvallisuusriski alueen lapsille. Lisäksi kasvava liikenne
aiheuttaa itsessään lisää melu-, pöly- ja liikennevaaroja. Kaikkien edellä mainittujen
haittavaikutusten myötä laajamittainen louhimo- ja jätteenkäsittelykeskus vaikuttavat
kiinteistöjen arvoon. On kohtuutonta, että yhteen asuinalueeseen kohdistuu näin valtavat ulkopuoliset haittavaikutukset olemassa olevan suursikalan lisäksi. He vastustavat
jyrkästi suunniteltua louhimo- ja jätteenkäsittelykeskuksen sijoittamista Ruskon Hujalan
alueelle. Projektille on löydyttävä soveliaampi sijoituspaikka kauempana asuinaluetta.
I1 huomauttaa, että suunniteltu toiminta tuottaisi huomattavan suurta haittaa liikenteellisesti hänen asuinalueelleen Maskussa. Nykyiselläänkin Ruskontie on ahdas ja liikenteellisesti vaarallinen etenkin suurten kuorma-autojen ja maansiirtokoneiden liikkuessa
tiellä. Lisäksi on oletettava melu- ja pölyhaittojen runsasta kasvua, ja mikäli sikalan laajennus toteutetaan myös hajuhaittoja. Alue on myös kallio- ja hiekkapohjaista, joten kallion räjäyttämiset suunnitellulla alueella aiheuttavat tärinävaurioita kauaksikin. Ennen
räjäytystöitä tulisi rakennukset laajalla alalla tarkastaa, jotta vauriot voidaan todentaa ja
korvausvaatimukset esittää louhintatöistä vastuussa oleville. Ruskontien varressa on
myös lähes koko matkan Maskusta Hujalaan asti lammikoita, joissa pesii mm. pikkuuikkuja, joita tulee suojella. Hän vastustaa hanketta ja toivoo perusteellista paneutumista haittavaikutusten arviointiin ja tutkintaan.
J1 pitää pöyristyttävänä perustaa mittasuhteiltaan mammuttimainen louhosalue kymmenien asuintalojen läheisyyteen. Louhos tuhoaisi satojen asukkaiden asuin viihtyvyyden, melun, pölyn, raskaan liikenteen, maiseman tuhon ym. muodossa. Asuminen
luonnon läheisyydessä ei ole enää mahdollista. Talot on rakennettu velaksi ja talon arvo
laskee louhoksen takia. Miten asiasta vastuulliset viranomaiset aikovat vastuunsa kantaa, jotta laajan alueen asuinkelpoisuus säilyy? Linnun tietä on Ruskon ydinkeskustaan
matkaa 1,3 km, välissä on enimmäkseen peltoaukeaa, joka ei louhosmelua vaimenna.
Pitääkö murskemyllyä kuunnella seuraavat 50 vuotta, mikä on louhoksen arvioitu elinkaari. Taloudellisilla seikoilla ei voida perustella tätä ruskolaisten ja maskulaisten elämänlaadun tuhoa.
K1 ja L1 asuvat Kajamon uudella omakotialueella ja vastustavat Ruskon Hujalan vaihtoehtoja VE2a ja VE2b. Jo olemassa olevalta jätteenvastaanottopaikalta kuuluu monesti
taloon sisälle asti konehakkuuääntä. Hujalantie/Ruskontie on jo nyt liikennemäärään
nähden kestämätön ja pienikin lisä rekkaliikenteeseen tuo varmasti tullessaan vaaratilanteita. He vastustavat voimakkaasti Hujalan alueelle suunniteltua louhimo- ja jätteenkäsittelykeskusta.
Kajamon omakotiyhdistys ry:n mukaan Hujala VE 2A Kierrätysterminaalin sijoittamisessa tulisi ottaa huomioon se, miten se vaikuttaa asutukseen eri sijoitusvaihtoehdoissa. Kierrätysterminaalin sijoittaminen VE2:n mukaisesti lisäisi huomattavasti raskaan liikenteen määrää Ruskontiellä, mikä aiheuttaisi läheisille asuinalueille tärinä- ja meluhaittoja. Ruskon tie on kapea ja mutkainen ja sillä on aamuisin ja iltapäivisin paljon työ- ja
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koulumatka sekä vapaa-ajanliikennettä (pyöräilyreitti). Maskun kunnan puolella tie kulkee laajojen omakotialueiden vierestä. Kajamon uudelle asuinalueelle on kaavoitettu n.
100 omakotitonttia, jotka sijaitsevat välittömässä läheisyydessä. Itse kierrätystoiminnasta aiheutuu melu-, pöly- ja mahdollisesti hajuhaittaa, minkä vuoksi se sopii huonosti
omakotiasuinalueiden läheisyyteen. Tutkittavista vaihtoehdoista Hujalan ympäristössä
on laajin ja tihein asutus. Kierrätysterminaalin sijoittaminen Hujalaan tulisi luultavasti
pysäyttämään omakotirakentamisen Maskussa Kajamon alueella kokonaan. Hujala
VE2B:n louhinta-alueen ja kierrätysterminaalin laajennuksen myötä suuret suojakallio ja
-metsäalueet häviäisivät Maskun asuinalueiden ja kierrätysterminaalin välistä, mikä lisäisi huomattavasti melu- ja pölyhaittoja alueen asukkaille. Vaikutusalue laajenisi Maskun suuntaan. Suunnitellun laajennuksen länsireunasta on vain n. 500 metrin matka
Maskun puolelle Kajamontielle, jossa on omakotiasutusta. Toiminnan vaikutukset ulottuisivat paitsi Kajamon omakotialueelle että mahdollisesti Karhunpuiston alueelle tai jopa kauemmas. Suoja-alueen kavetessa läjitykset mahdollisesti näkyisivät Kajamon
omakotialueelle ja tuhoaisivat maiseman. Tämän laajuinen toiminta ei sovellu omakotirakentamiseen kaavoitettujen alueiden lähelle, vaan ensisijaisesti olisi tutkittava muita
sijoitusvaihtoehtoja.
M1 ja N1 vastustavat jyrkästi kierrätysterminaalin ja kivilouhimon perustamista Ruskon
Hujalaan. Teiden ja louhintatyömaan pölyjen estäminen vedellä ja suolaamalla on ympäristölle vaarallista. Hulevesien ja maantiesuolojen liukeneminen ja imeytyminen ympärillä oleviin kasveihin ja ravintoketjussa edelleen eläimiin aiheuttaa pitkäaikaisen ympäristöhaitan. Melu on terveyshaitta kaikille alueen asukkaille ja asuinympäristölle. Räjäytyksistä aiheutuva melu sekä kivimurskaamon hakkaava iskumelu kuuluvat alueen
koteihin aamuvarhaisesta iltamyöhään. Tämä aiheuttaa monia terveydellisiä vaikeuksia,
koska ympäristössä ei ole koskaan hiljaista lepohetkeä. Räjäytykset saattavat aiheuttaa
keinotekoisia maanjäristyksiä peruskalliossa ja siten aiheuttaa vähitellen louhoksen lähellä sijaitsevien talojen perustuksien rikkoontumista. Perustusten rikkoontuminen voi
aiheuttaa monia rinnakkaisvaikutuksia talojen muihin rakenteellisiin osioihin. Mekaaninen murskaus teollisessa mittakaavassa vaatii tyypillisesti paljon sähkötehoa. Hankkeesta vastaavan tulisi kuvata, mistä tämä sähköteho olisi saatavissa ja mitkä olisivat
sen ympäristövaikutukset, esim. avojohdot, maakaapelit, erotinasema tms. Asfaltin sulattamisesta tulevat höyryt aiheuttavat syöpää ym. sairauksia. Louhimisesta aiheutuva
kivipöly on haitta terveydelle. Asiakirjassa mainitaan, että murskauksessa ja kiviaineksen käsittelyssä syntyviä pölyhaittoja voidaan vähentää kastelemalla ja koteloinneilla.
Täysin kivipölyn kulkeutumista lähimmälle asuinalueelle ei voida näin ollen estää. Lähellä virtaavaa Ruskojoki on myös vaarassa saastua, kun maaperään joutuvat epäpuhtaudet kulkeutuisivat jokeen. Laitoksen prosessien kuvataan aiheuttavan melua. Hankkeesta vastaavan tulisi esittää tietokonepohjaisen melumallinnuksen avulla laadittu leviämismalli, joka perustuu käytettävissä olevaan tietoon liikenteestä, eniten melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden sijoituksesta rakennuspaikalle sekä siihen, miten meluntorjunta käytännön tasolla on aikomus toteuttaa, mm. mitä koteloidaan, mitä sijoitetaan
sisätiloihin, miten korkeat ja mitä ainetta meluvallit ovat jne. Melumallissa tulisi esittää jo
etukäteen suunnittelun tavoitteena olevat melurajat ja ennuste toteutumaksi. Lisäksi
päivä/yöaika olisi tarkasteltava erikseen. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaisesti
kivipöly aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Kivipöly tunkeutuu asuntojen rakenteisiin, lämpöpumppuihin ja ilmastointikanaviin. Niiden puhdistaminen ja korjaaminen aiheuttaa lisäkustannuksia alueen asukkaille. Alueen kiinteistöjen myyntiarvo laskisi ympäristössä
oleva jatkuva melu aamusta iltamyöhään sekä tuulen tuoma kivipöly. Ei ole tutkittu jatkuvasta tärinästä alueen rakennuksille aiheutuvia kiinteistöllisiä vaurioita. Toiminnasta
aiheutuisi näin ollen taloudellista haittaa alueen asukkaille omaisuuden arvon laskuna.
Perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja
kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaisen oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöön koskevaan
päätöksentekoon. Taloudelliset ja poliittiset syyt eivät saa mennä asukkaiden asumisen,
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hyvinvoinnin ja virkistäytymisen edelle. Kallion louhinta, räjäytykset, louheen murskaaminen ja kiviaineksen kuljetus Hujalan alueella, jossa asutusalue sijaitsee aivan välittömässä läheisyydessä, ei ole lapsi- eikä luontoystävällistä toimintaa.
O1 ja P1 perheineen asuvat haja-asutusalueella Hujalan kylän ja Kajamon välissä. Lähinaapurustossa asuu myös viisi muuta perhettä. Keskus tulisi noin puolen kilometrin
päähän. He kokevat haittatekijät ylivoimaisiksi ja epäinhimillisiksi. Luonnon keskelle on
juuri luonnonrauhan vuoksi asetuttu asumaan. Melun yläraja-arvot on olemassa laissa,
jotka ylitetään kuulemamme mukaan toistuvasti muuallakin vastaavissa paikoissa. Melu
pelottaisi myös alueen eläimet ja linnut. Erityisesti harvinaisia vesilintuja pesii alueella.
Alue on pohjavesialuetta ja metsälampia on myös suunnitellun keskuksen alueella ja
välittömässä läheisyydessä. Aikarajat melusaasteelle illalla ja aamulla on laissa määritelty, mutta tullaanko niitä noudattamaan? Ruskon tie on jo nyt aivan ala-arvoisessa
kunnossa ja NCC paikkaa sitä urilla, jotka ovat vaarallisia liukkaalla kelillä. Tietä ei suolata koskaan, kun se haittaa ympäristöä. Lisäksi tie on hyvin kapea eikä siinä ole katuvaloja eikä kevyenliikenteen reunaa saati väylää Ruskolle päin. Maskun puolella kevyen
liikenteen väylän rakentaminen on edelleen kesken. Tie on ollut kesäaikaan pyöräilijöiden suosiossa. Jatkossa ei uskaltaisi laittaa lastaan kouluun pyörällä, kun se nytkin on
jo vaarallista. Kiinteistöjen arvo laskee, kun ympärillä on jo suursikalaa ja nyt vielä tulisi
kierrätysterminaali. Kukaan ei halua ostaa taloa, jos alueelta joskus joutuu lähtemään. Pölyhaittaa varmasti tulisi, vaikka luvataan käyttää kastelua ym. Luonnon raikkaus on tärkeää, koska perheessä kaikilla on astmaa. Luonnon raiskaamista hei eivät hyväksy. Heille on tärkeää liikkuminen luonnossa ympäri vuoden; he vaeltavat, sienestävät, marjastavat, bongaavat lintuja ja eläimiä. Alueella kulkee luontoreitistö. Kullan vuoret ja muut historialliset paikat ovat lähellä. Karevan kierto menee myös alueen poikki. On epäselvää, miten moninaiset vaikutukset hankkeella tulisi olemaan ja miten pitkään tulevaisuuteen sen aiheuttamat tuhon ulottuisivat. Maisema tuhoutuisi lopullisesti.
Koko alueella on myös omat kaivot ja oman hyvän veden laadun säilyminen huolestuttaa. Lisäksi hyssyttelyt asiasta tiedottamisessa mietityttää. Miten näin suuri hanke voidaan saada näin pitkälle näin nopeasti?
Q1 ja R1:n perikunta kannattaa vaihtoehtoa VEO. Hanke ei (vaihtoehtojen VE2a ja
VE2b osalta) sovellu Hujalan alueelle, koska nykyisen toiminnan laajentumisen koetaan
aiheuttavan kohtuutonta rasitusta vaikutusalueella. Teiden ja louhintatyömaan pölyjen
estäminen vedellä ja suolaamalla on ympäristölle vaarallista. Hulevesien ja maantiesuolojen liukeneminen ja imeytyminen ympärillä oleviin kasveihin ja ravintoketjussa
edelleen eläimiin aiheuttaa pitkäaikaisen ympäristöhaitan. Melu on terveyshaitta kaikille
alueen asukkaille ja asuinympäristölle. Räjäytyksistä aiheutuva melu sekä kivimurskaamon hakkaava iskumelu kuuluvat alueen koteihin aamuvarhaisesta iltamyöhään.
Tämä aiheuttaa monia terveydellisiä vaikeuksia, koska ympäristössä ei ole koskaan hiljaista lepohetkeä. Asfaltin sulattamisesta tulevat höyryt altistavat lähialueiden asukkaat
sairauksille. Lähellä virtaavaa Ruskojoki on myös vaarassa saastua, kun maaperään
joutuvat epäpuhtaudet kulkeutuisivat jokeen. Ruskojoesta pumpataan vettä maa –ja
karjatalouteen. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaisesti kivipöly aiheuttaa ympäristössä terveydellisiä haittoja. Kivipöly tunkeutuu myös asuntojen rakenteisiin, lämpöpumppuihin ja ilmastointikanaviin. Niiden puhdistaminen ja korjaaminen aiheuttaa lisäkustannuksia alueen asukkaille. Lähialueiden taloissa on tehtävä tärinä- ja melumittauksia. Ennen uuden toiminnan aloittamista on lisäksi tehtävä inventointi talojen rakenteista mahdollisten myöhempien halkeamien ym. varalta. Kierrätystermi-naalin toiminta
tulee myös häiritsemään sikalan sikojen, alueen lepakoiden ja muiden metsän eläimien
elämää. Alueen tiet ovat kapeita ja huonokuntoisia eivätkä tule kestämään suurempaa
rasitusta. Lisäksi vilkas isojen autojen liikenne tulee aiheuttamaan vaaratilanteita, sillä
teillä ei ole kevyeen liikenteen väyliä. Hujalan alueella on paljon asutusta, jonka vuoksi
kierrätysterminaalin toiminta ei sovi alueelle.
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S1:n mielestä Ruskon Hujalan kylän Heikkilän tilan metsäalue louhinta- ja maaainesten käsittelypaikkana ei ole sopiva paikka NCC:n hankkeelle. Maa-ainesten kierrätyskäsittely synnyttäisi liikennetarpeen, johon olemassa olevat liikenneväylät eivät sovellu. Ruskon – Maskun välinen ”pitäjätie” on riittänyt metsä- ja peltotiekäyttöön ja päällystettynä se on saanut rinnalleen tienvarsiasutukselle vierasta ja näin myös huolettomampaa henkilöautoliikennettä. Jos lisäksi tulee pysyväisluontoista raskasta liikennettä,
uhmataan niitä vaaroja, jotka Hujalantiehen on todettu liittyvän mm. kyläkokouksessa
15.2.2005. Lähiseudun asukkaiden ja ryhmien kielteiset kannanotot ovat maa-alueiden
käyttösuunnittelussa ohittamaton osatekijä. Suunnitellusta toiminnasta ei voi koostua
sellaista määrää hyvää, että se ohittaisi arvioinneissa näiden kannanottojen sisällön ja
tekijät. Hänen tilansa pellot ovat vuokraviljelyssä ja asuinrakennus vuokrakäytössä. Hän
varaa oikeuden korvauksiin, jos asuinrakennuksen vuokraus vaikeutuu tai vuokratulot
pienenevät ko. hankkeen suunnittelun ja osittaisenkin toteutuksen takia. Hän on aikaisemmin vastustanut Heikkilän tilan sikalatoiminnan laajentamista ohi maatilan mittakaavan. Saadun esittelyn perusteella ei voi sulkea pois sitä, että suurten asutustaajamien (Turku ym.) läheisyydessä sallitun suuren sikalatoiminnan oma jätehuolto ei toimi
viljelyssä olevan ympäröivän maaseudun tavoin ja ulospääsytienä on kalliovaltaisen
metsäalueen muuttaminen sikalantaa hyödyntäväksi uuspelloksi. Vaikkei sikalalupia
käsitelleitä viranomaistahoja moitittaisikaan, niin suurten asutustaajamien lähialueiden
kehitystyötä ei tule tehdä sikalannan ehdoilla. Hän ei tunne riittävästi sinänsä tärkeän
kierrätystoiminnan sijoituspaikaksi kaavailtuja muita alueita eikä halua verrata alueille
syntyvien haittojen määrää. Maaperä- sekä pohja- ja valumavesiasioissa kansallinenkin
asiantuntemus kuitenkin riittänee siihen, että kierrätystoiminnan sijoituspaikan etsintä,
tutkimus ja arviointi voi perustua ensisijaisesti ympäristön- ja asutuksen suojelun eikä
esim. liiketaloudellisiin ja/tai elinkeinolähtökohtiin.
T1 ja U1 perheineen asuvat suunnitellun keskuksen vierellä ja ympärillä monia muita
perheitä. On selvää, että tuollaisen keskuksen haitat (melu, tärinä, pöly, liikenne) tuntuisivat selvästi heidän elämässään ja lisäksi kaunis luonto ja maisema tuhottaisiin. Eikö
tuollainen rasittava keskus löytäisi paikkaansa jostain muualta kuin asutuksen vierestä.
Kunpa päättäjät voisivat miettiä asiaa omalle kohdalleen.
V1 toteaa vaihtoehtojen Hujala VE 2a ja 2b osalta, että Ruskon kunnan Hujalaan kaavaillut hankkeet on tiedotettu erittäin heikosti. Tämän kokoluokan hankkeet eivät saa
edetä salassa. Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus on pidettävä uudelleen.
Liikennemäärät ja liikenneväylät: Liikennemäärät on arvioitu liian pieniksi. Maakaatopaikan ajot tapahtuvat pääosin kuorma-autolla. Autot tuovat täydet kuormat, mutta poistuvat alueelta tyhjinä. Ilmoitetut kuutiomäärät aiheuttavat suuremmat liikennemäärät.
Alueen tiestö ei ole mitoitettu kyseisille liikennemäärille eikä tiestön kantavuus ja rakenne kestä kyseistä liikennettä. Lisääntyvästä liikenteestä aiheutuu alueen asukkaille erittäin suurta haittaa. Tierakenteet eivät ole mitoitettu raskaalle liikenteelle. Välittömien
vaikutusten tarkastelualue on liian pieni. Se tulee ulottaa vähintään Hujalantien ja Vahdontien liittymään saakka. Tämän hankkeen ja läheisen Palovuoren Kiven louhoksen
aikaisemmissa lupakäsittelyissä on ollut esillä vaihtoehto uuden tielinjauksen teko suoraan valtatie 8:lle tai Ruskon kunnan yleiskaavan mukaisesti Hujalan kylätaajaman ohi.
Hujalan kylätaajama on erittäin ahdas ja muodostaa lähes kaavamaisen asutuksen,
vaikka sillä ei olekaan asemakaavaa. Tällaisen raskaan liikenteen saaminen pois kulkemasta Hujalan kylätaajaman läpi ei ole lainkaan tullut esille arvioinnissa. Maakaatopaikka aiheuttaa ympäristölle ja lähialueiden asukkaille erittäin suurta haittaa. Louhinnan laajentuminen näin mittavaksi aiheuttaa Hujalassa ja lähialueilla erittäin suurta haittaa melun, pölyn ja liikenteen muodossa. Arvioinnissa ei ole selvitetty yhtenä kokonaisuutena hankekohteessa ja sen välittömässä läheisyydessä tapahtuvan toiminnan vaikutuksia yhtenä kokonaisuutena. Arviointi koskee vain tätä hanketta. Kaavallisesti tämä
toiminta ja ei ole yleiskaavan mukaista. Toiminnan laajuuden ja toiminnan luonteen
vuoksi kyse on tehdasmaisesta rakentamisesta. Maakuntakaavassa alue on merkitty
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maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Yleiskaavassa alue on merkitty maaainesten ottoalueeksi (EO). Asfalttiasemaa, kierrätysterminaalia ja maa-ainesten kaatopaikkaa ei voi esittää sijoitettavan tämän kaavallisen toiminnan piiriin. Nämä ovat tässä
mittakaavassa täysin teollista toimintaa, joka vaatii erilaista kaavaa. Hanke on arvioitu
vain hankkeesta vastaavan näkökannalta katsoen. Hankkeen arviointi on suoritettava
myös hankkeen vaikutuksille altistuvan ympäristön ja sen asukkaiden kannalta riittävän
laajalti ja puolueettomasti.
X1 ei ole kokenut nykyistä toimintaa (kiviaineksen louhinta ja murskaus) ainakaan toistaiseksi kohtuuttomasti asuinviihtyvyyttä alentavana. Toiminnan jatkaminen nykyisellään on hyväksyttävää. Toiminnan laajentaminen ylijäämälouheen murskaukseen ei
saisi merkittävästi nostaa toiminnasta lähiasukkaille aiheutuvaa melurasitetta. Toiminnassa pitäisi hyödyntää uusinta teknologiaa ja tarkkaa suunnittelua, miten melurasite
saadaan pidettyä siedettävällä tasolla. Toiminnan laajentamiseen liittyvä raskaan liikenteen lisääntyminen alueella tulisi jotenkin ratkaista. Esim. Hujalan kylän läpi menevä tie
on kapea ja ilman kevyen liikenteen väylää erittäin vaarallinen jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Vaihtoehto 2b on täysin ylimitoitettu ko. alueelle. Vaihtoehto lisäisi raskaan liikenteen määrää sekä Vahdontien että 8-tien suuntaan rajusti. Mikäli tälle vaihtoehdolle
harkitaan luvan myöntämistä, tulee silloin ehdottomasti kiinnittää huomiota liikennejärjestelyiden ratkaisemiseen. Toiminnan pidentäminen 20 vuodella vaihtoehtoon 2a verrattuna aiheuttaisi jo kohtuutonta rasitetta lähialueella asuville. YVAsta tiedottaminen on
ollut ala-arvoisen heikkoa.
Y1 asuu uudella asuinalueella. Ruskontien liikenne on nykyisellään jo liian suurta kapealle ja mutkaiselle tielle eikä raskaan liikenteen määrää tule lisätä. Tie on vaarallinen ja
huonokuntoinen. Louhos aiheuttaa nykyisellään meluhaittaa. Vaihtoehdoista paras on
Isosuo, koska siellä on jo jäteasema, josta löytyy synergiaetuja.
Z1 katsoo, että laitos tuo Ruskolle melu- ja pölysaastetta. On tuomittavaa, että ei anneta asukkaille aikaa tutustua asiaan. Tällaista laitosta ei missään tapauksessa tule sijoittaa Ruskolle.
Ruskon Vehmaantien ja Hakamäkiläntien asukkaat, Å1 ja 43 muuta, jotka asuvat
perheineen aivan Hujalan hankealueen tuntumassa, lähimmät noin 200 metrin päässä,
keskittyvät Hujalan hankealueeseen, kannattavat vaihtoehtoa VEO, jossa toimintaa jatketaan alueella nykyisten lupien mukaisesti. He haluavat, että Rusko tarjoaa asukkailleen jatkossakin rauhallisen ja maaseutumaisen elinympäristön sekä monipuoliset virkistysmahdollisuudet luonnossa liikkuville. Näin suuren mittakaavan hankkeen ympäristövaikutukset eivät koske vain Hujalan kyläläisiä, vaan kaikkia Ruskon kuntalaisia,
maskulaisia unohtamatta. Hanke vaihtoehtojen VE2a ja VE2b osalta ei sovellu Hujalan
alueelle, koska nykyisen toiminnan laajentumisen koetaan aiheuttavan kohtuutonta rasitusta vaikutusalueen ulkopuolellekin. Mikäli hankkeen suunnittelua päätetään jatkaa,
VE0-vaihtoehtoa tulee arvioida tasavertaisena vaihtoehtona muiden vaihtoehtojen
kanssa. Asukkaiden kuuleminen: Vehmaantien ja Hakamäkiläntien kiinteistöt sijaitsevat
lähimpänä Hujalaan esitettyä hankealuetta. Tiedämme, miten nykyiset räjäytys-, louhinta- ja murskaustoiminnot sekä niihin liittyvä raskas liikenne vaikuttavat ympäristöön, joten pystymme kertomaan kokemuksiamme ja arvioimaan niitä vaikutuksia, joita toiminnan laajentumisesta oletetusti aiheutuu. Tällaiset ja muut mahdolliset tuntemukset tulisi
YVA-menettelyn mahdollisuuksien mukaan arvioida SVA:ssa. Kokemuksien kerääminen ja tuntemuksien kuuleminen onnistuu parhaiten haastatteluilla sekä kyselyillä. He
ehdottavat, että Vehmaantien ja Hakamäkiläntien kaikki asukkaat haastateltaisiin.
Asukkaita tulisi kuulla mahdollisimman hyvin hanketta suunniteltaessa. Asukkaiden
osallistuminen: Asukkaat haluavat osallistua aktiivisesti suunnitteluun ja tarjottaviin työpajoihin, keskustelu- ja yleisötilaisuuksiin sekä muihin mahdollisiin kuulemisiin sekä
mahdollisella omalla edustajalla ohjausryhmään. Hankkeesta tiedottaminen: Hankkees-
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ta tulisi tiedottaa paikallisessa ilmaisjakelutiedotteessa Ruskolaisessa. Asukkaita koskevista asioista voisi tiedottaa myös sähköpostitse/postitse. Olisi toivottavaa, että hankkeella olisi esimerkiksi omat nettisivut. Hankerajaus: Ohjelmassa ei ole osoitettu, miten
vaihtoehto 2VEb:ssä esitetty kiviaineksen louhinnan ja murskauksen laajentaminen liittyy kierrätysterminaalin toimintaan. Hankkeen rajausta tulee arvioida uudelleen. Mikäli
kiviaineksen louhinnan ja murskauksen laajentamisessa on kyse esimerkiksi Heikkilän
tilan uusien sikaloiden rakentamisesta, olisi toimintaa käsiteltävä omassa erillisessä
YVA-menettelyssä. Vaikutusalueen rajaus: Hujalan alueen välittömien vaikutusten tarkastelualuetta tulee laajentaa. Hujalan vaikutusalueen pitäisi olla suurempi ja se tulisi
ulottaa Ruskon keskustaan, Ruskon Kirkonmäkeen sekä Maskussa ainakin Karhunkaaren ja Humikkalan alueille. Vaihtoehtojen vertailu: Hankkeen toteuttamiskelpoisuutta arvioitaessa tulisi ottaa huomioon hankkeen heikko hyväksyttävyys alueella. Hujalan hankealueen laajennustoimia vastustavan adressin on ensimmäisen viikon kuluessa sen allekirjoittanut yhteensä 504 ihmistä. Allekirjoittajista 250 on ruskolaista ja 100 maskulaisia. Ruskolaisten osuus on huomattava, kun kyse on 5 800 asukkaan kunnasta eikä
hankkeesta juurikaan ole vielä kuntalaisilla tietoa. Ympäristön nykytila: Kuvaus Hujalan
nykytilasta on puutteellinen ja osittain virheellinen. Sijaintia ja maankäyttöä koskevassa
osiossa ei riittävän hyvin selvitetä, mitä naapuritilan alueella sijaitsevan rakennusjätteen
kierrätysyrityksen toiminta käsittää, miten Heikkilän sikalan laajentuminen toteutetaan ja
otetaan huomioon kierrätysterminaalihankkeen yhteisvaikutuksia arvioitaessa. Maisema
ja kulttuuriympäristön hankealueen maanomistaja on saattanut maiseman siihen tilaan,
jossa se nyt on (louhintatoiminta, sikalakylä). Ohjelmatekstissä ei ole huomioitu lähistöllä sijaitsevia, paikallisille tärkeitä luontokohteita, kuten Rouvalin luonnonsuojelualuetta
ja Kullaanvuoren luontopolkua sekä soidensuojeluohjelmaan kuuluvaa Karevansuota.
He esittävät maisemaselvityksen laatimista Hujalan hankealueen vaikutusalueella. Pohja- ja pintavesien osalta on otettava huomioon Ruskon pohjavesipumppaamo ja että
joesta pumpataan vettä maa- ja karjatalouden käyttöön. Lisäksi on huomioitava Ruskon
keskeiset pohjavesivarannot ja Maskun Karevansuon pohjavesialue. Kasvillisuus ja
eläimistön hankkeen suunnittelun lähtökohtana on käytettävä luotettavaa ja todenmukaista tietoa nykytilasta. Aiemmin tehty selvitys tulee päivittää uudella lintu- ja lepakkoselvityksellä ja selvittää liito-oravan esiintyminen alueella. Liikenne: Nykytilan tiedoissa on epätarkkuuksia, esim. mitä yhdensuuntaisella liikenteellä tarkoitetaan. Tieosuus
on kapea ja mutkainen, ja työ- ja koulumatkakäytön lisäksi se on suosittu vapaaajanreitti. Lisäksi tie on huonokuntoinen ja se kulkee etenkin Maskun puolella tiheän
asuinalueen läpi. Melu ja tärinä: Hujalan alueelta ei ole esitetty minkäänlaisia mittaustuloksia, vaikka ohjelmatekstissä todetaan, että toiminnan alkuvaiheessa alueella on tehty
melumittauksia. Arvioinnin toteuttamisessa tulee ottaa huomioon seuraavat seikat:
maaston muuttuminen pöly- ja melumallinnuksia tehtäessä, läjitysten maksimikoko ja
hallitsevuus maisemassa, riistaan kohdistuvat vaikutukset, lintujen muuttoreitit, liitooravan mahdollinen esiintyminen alueella, uhanalaisten lajien esiintyminen, muinaisjäännökset hankealueen ympäristössä, raportti arkeologisesta inventoinnista, maisemaselvityksen laatiminen, vaikutukset alueella olevan sikalan sikoihin, vaikutukset kaivovesiin, tarkennettava Hujalantien ja Ruskontien liikennemääräarviot, Ruskonjoen ylittävän maantiesillan kunto, selvitys terveysvaikutuksista, kemikaaleista aiheutuvat ympäristöriskit, inventointi talojen rakenteista mahdollisten myöhempien halkeamien ym.
varalta ja toimenpiteet vaikutusten lieventämiseksi. Hankealueen nykyisten ja sinne
suunniteltujen toimintojen sijoittelusta on esitettävä tarkka kuvallinen selvitys. Arvioinnissa on esitettävä kaikki toiminnan mahdollisen laajentamisen edellyttämät luvat sekä
kaavamääräykset. Hujalan hankealueen mahdollista suunnittelutyötä jatkettaessa on
huomioitava kaikki hankealueella ja sen vaikutusalueella sijaitsevat toiminnot, joilla on
osuutta ympäristölle aiheutuviin yhteisvaikutuksiin. Myös sikalakylän ympäristövaikutusten muutos tulee ottaa tarkasteluun. Mikäli toimintaa laajennetaan, aiheuttaa se kohtuutonta rasitusta. Toiminnan laajentuessa ympäristövaikutukset moninkertaistuisivat, jolloin samalla ympäristön asukkaiden elinolot ja viihtyvyys kärsivät yhä enemmän ja yhä
laajemmalla alueella.
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Ä1 pitää molempia Hujalan vaihtoehtoja aivan käsittämättöminä. Hujalan alue ja sen
välittömässä lähipiirissä olevat asutusalueet, upea luonto ja ulkoilualueet eivät kestäisi
hankkeen toteutumista. Alueelle vievä tie on jo nyt hengenvaarallinen isojen kuormaautojen ja huonontuneen kapeantien takia. Tie kulkee vielä molemmista päistä tienviereen rakennettujen asuin alueiden läpi ja muodostaa todella suuren vaaran alueen
ihmisille. Myös Rivieran alueelle ollaan käsittääkseni suunnittelemassa uutta päiväkotia
ja kasvavan rekkaliikenteen vuoksi päiväkotitoiminta olisi todella vaarallista. Louhintaalueelta kantautuu jo nyt meteliä ja pölyä Kajamon alueelle, päästöt ja meluhaitta tulevat varmasti kasvamaan alueen laajentumisen myötä ja suoja-alueiden pienentämisen
jälkeen. Louhos- ja kierrätystoiminnan aloittaminen ja laajentaminen ei tule missään nimessä kysymykseen. Kierrätysterminaalille löytyy varmasti paikka, jostain muualta, jossa ei ole lähistöllä isoja uusia asuinalueita ja ulkoilureittejä. Myös kasvavan liikenteen
aiheuttamat vaaratilanteet ovat juuri Hujalan alueella iso riski.
Ö1 vastustaa kierrätysterminaalin perustamista Hujalan alueelle. Lähistöllä on paljon
asutusta ja jo nykyisestä louhinta- ja oheistoiminnasta ollut haittaa ja häiriötä. On käsittämätöntä, miten tällaisia hankkeita suunnitellessa ihmisillä ei ole mitään arvoa. Luonnonsuojelu- ja virkistysalueet pilataan, eikä muinaismuistoalueita kunnioiteta yhtään.
Lähistöllä asuvat ovat rakentaneet asuakseen luonnon rauhassa, miksi tällaisilla hankkeilla pitää se pilata? Asumiseen on otettu kymmenien vuosien velat. Tällaisella sabotoidaan kaikki. Alueen kiinteistöjen arvo laskee. Varmasti Suomesta löytyisi metsäalueita, joiden välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Aiemmin lupa louhintaprojektillekin myönnettiin sillä verukkeella, että väliin jää metsäkaistale, joka antaa suojaa saasteilta ja melulta. Nyt se on suurimmaksi osaksi hakattu alas, eikä suojaa ole enää juuri
ollenkaan. Raskas liikenne, joka Hujalantiellä ja Ruskontiellä lisääntyisi, ohjautuisi suoraan asuinalueiden läpi. Eikö silläkään ole mitään väliä, että lasten turvallisuus heikkenee? Vaikka uusi pyörätie tuo enemmän suojaa, on pakko ylittää Ruskontie päästäkseen pyörätielle, myös Rivieran virkistys- ja uintialueille menevien. Ruskontien varteen
on kaavoitettu päiväkoti. Ihmisillä tulee olla oikeus asua ja elää rauhassa ja turvallisesti
Kajamossa ja lähialueilla.
Suovasentien, Suovasenkaaren ja Suovasenkujan asukkaat vastustavat kierrätysterminaalin sijoittamista Isosuon alueelle seuraavin perustein: NCC Roads Oy:n toiminta aiotulla kohdealueella on jo nykyisessä muodossaan aiheuttanut lähiasukkaille kohtuutonta ja kestämätöntä rasitetta, vaikka murskaustoiminta nykyisillä luvilla ei ole edes
ollut yhtäjaksoista. Toiminnan valvonta ja siitä raportointi on jäänyt täysin urakoitsijan
vastuulle ja sen seurauksena aikarajoituksia ei ole noudatettu. Tämä käy ilmi mm.
asukkaiden tekemistä lukuisista valituksista Raision ympäristön- ja rakennusvalvontapalveluihin sekä viimeisellä jaksolla myös poliisiviranomaiselle. Myös NCC Roads Oy:n
suorittamista melunmittauksista kävi ilmi, että lähimmissä häiriintyvissä kohteissa meluarvot ylittyivät toimenpideluvassa ilmoitetuista raja-arvoista. Ohjearvon ylittämisen on
aina perustuttava erityisiin syihin ja tapauskohtaisiin, perusteellisiin selvityksiin. Mitään
selvityksiä ylityksistä asukkaille ei kuitenkaan koskaan ole tarjottu. Nykyinen ympäristölupa murskaustoimintaan myönnettiin teollisuustontin esirakentamiseen logistiikkakeskukselle ja se on voimassa 2014 vuoden loppuun asti. Miten voi olla mahdollista, että
kierrätysterminaalin kaltaista toimintaa asfalttiasemineen edes suunnitellaan 30 pientaloalueen välittömään läheisyyteen? Tontti on kaavassa merkitty T-alueeksi, jolla suunnitellun mukainen kierrätys- ja jätteenkäsittely vaatii asemakaavamuutoksen. Ympäristönsuojelulain 42 § 2 mom. mukaan toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti.
Kaiken edellä mainitun valossa Isosuon alue ei voi lain mukaan tulla kysymykseen loppusijoituskohdetta mietittäessä. Koska NCC Roads Oy:n nykyinen toiminta alueella on
aiheuttanut lähiasukkaille kohtuutonta rasitetta ja poistanut pientalojen piha-alueiden
virkistyskäytön, ympäristövaikutusten arviointi tehdään myös lähimpien asuinkiinteistöjen alueelle. Lähin pientaloalue sijaitsee n. 200 metrin päässä aiealueesta. T-alueilla on
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varmistuttava siitä, että yleiskaavassa esitetylle asumiselle ei kohdistu merkittäviä ympäristöhäiriöitä. Ympäristövaikutuksia arvioitaessa pitää huomioida toiminnan aiheuttama vahinko lähialueen vesistöihin. Käsitys siitä, ettei kallion louhimisessa ja rikkomisessa voisi muodostua ja kulkeutua pohjaveteen sille vaarallisia aineita, on vanhentunut. Uusia tutkimuksia on meneillään mm. lounaissuomalaisissa korkeakouluissa. Seurauksia, jotka aiheutuvat laajan kallioalueen rikkomisesta mm. pohjavedelle ei voida sivuuttaa. Alueella on useiden muistutuksen antajien porakaivoja. He eivät halua talousveteensä sen enempää radonpitoisuuden lisäystä kuin haitallisia kemikaalejakaan.
Muunkin pohjaveden kuin yhdyskunnan kannalta merkittävä pohjaveden muodostuma
on lupia harkittaessa otettava huomioon. Suunniteltu toiminta lisäisi huomattavasti raskaan liikenteen osuutta erityisesti Kustavintiellä, jolla ei ole Maskun osuudella kevyen
liikenteen väylää. Useat koululaiset Kanta-Maskun alueella ylittävät tietä toimintaaikana päivittäin, joten vaikutus tieturvallisuuteen on syytä ottaa erityiseen tarkasteluun.
Kustavintie on määritelty koululaisille vaaralliseksi tieksi jo nykyisillä liikennemäärillä.
Nykyisillä ympäristöluvan rajoituksilla on pyritty parantamaan mahdollisuutta edes kohtuulliseen asumisviihtyvyyteen kesäaikana. Suunniteltu asfalttiasema toimisi arkisin paljon pidempään, sesonkiaikana jopa jatkuvasti ja kuljetukset keskittyvät huhti-lokakuulle.
Miksi annettaisiin asfalttiasemalle mahdollisuus toimia nykyisten rajoitusten vastaisesti.
Kierrätysterminaalissa toimintoihin kuuluisi kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän
maa-aineksen vastaanotto ja loppusijoitus. Em. toimintojen osalta valvonta ontuu kunnan sekä Raision ympäristöviranomaisen puolelta pahasti, sillä Isosuon alueella on jo
yksi konkurssipesän omistuksessa oleva tontti, joka on pilattu ongelmajätteellä. Luontoinventointia ei suunnitelmassa ole Isosuon osalta mainittu.
A2 lausuu mielipiteensä Hujalan vaihtoehtojen VE 2a ja 2b osalta. Hankkeen arviointi
on suoritettava hankkeen vaikutuksille altistuvan ympäristön ja sen asukkaiden eikä
hankkeesta vastaavan näkökannalta katsottuna, kuten arviointiohjelma nyt antaa ymmärtää. Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus on pidettävä uudestaan. Hankkeesta ei ole tiedotettu eikä kuulutettu arviointiohjelman mukaisesti paikallislehdessä
ainakaan Ruskolla. Jo järjestetyssä tilaisuudessa Hujalan kyläläisiä on ollut läsnä
3 henkilöä. Välittömien vaikutusten tarkastelualue tulee ulottaa liikenteen osalta Vahdontielle asti ml. Hujalantien ja Vahdontien liittymä. Hujalantie on kapea eikä siinä ole
kevyenliikenteen väylää. Liikennemäärinä tulee käyttää viimeisimpiä, käytettävissä olevia arkivuorokausien liikennemääriä, koska silloin myös koululaiset ja muut kevyen liikenteen kulkijat liikkuvat raskaan liikenteen seassa. Arviointiohjelmassa esitetyt liikennemäärät ovat vanhentunutta tietoa. Hankekohteen ja viereisen Palovuoren Kiven louhoksen aikaisempia lupia käsitellessä on ollut esillä myös vaihtoehto, jonka mukaan
hankealueelta johdettaisiin tie suoraan Valtatielle 8 tai Ruskon kunnan yleiskaavan mukaisesti Hujalan kylätaajaman ohi. Näiden toteuttamismahdollisuudet tulee myös arvioida. Melu-, pöly-, yms vaikutusten arvioinnissa pitää huomioida myös hankekohteessa
sekä välittömästi sen vieressä tapahtuvan toiminnan aiheuttamat vaikutukset yhtenä
kokonaisuutena.
B2:n mielestä louhintatoiminnan laajennusta eikä jätteen kierrätysterminaalia pitäisi sijoittaa Ruskon Hujalaan. Hanke aiheuttaa melu, tärinä- ja pölyhaittaa alueen asukkaille,
Kajamon uudelle asuinalueelle. Alueella on rauhallista, puhdas luonto ja metsää ulkoiluun ja vapaa-ajanviettoon. Suunnitellun terminaalin ja asuinalueen väliin jää liian pieni
kaistale peltoa ja metsää, eikä se estä ko. toiminnasta aiheutuvaa melua, tärinää ja pölyä. Hänen perheenjäsenellään on astma, joka pahenisi mahdollisesta pölystä. Stressi
on lisääntynyt jo tässä vaiheessa. Viihtyvyys ja terveys vaarantuu, luonnonrauha ja ympäristö pilaantuu ja turmeltuu. Suunnitellulla alueella kulkee Kuhankuonon upea ja kaunis retkeilyreitistö, joka tärveltyisi tyystin. Hän aikoo tehdä kyselyn ympäristöministerille,
miten on mahdollista edes suunnitella ko. toimintaa luonnonsuojelualueelle ja sen kupeeseen. Alue on pohjavesialuetta. Suunnitellulla alueella sijaitsee kaksi muinaismuistopaikkaa. Tonttien ja talojen arvo laskee. Alueelle juuri rakennettujen talon ja tonttien
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arvon alenemisesta tullaan tekemään korvausvaade ja joukkokanne. Hujalantie on nyt
jo hengenvaarallinen kulkuväylä niin pyöräilijöille, mopoilijoille kuin autoilijoillekin. Se on
huonossa kunnossa sille ilmestyneen raskaan liikenteen vuoksi eikä tule kestämään yhtään enempää. Ruskon kirkonseudun kulttuurimaiseman pilaantuu. Miksi pitää kaunis
maalaismais- ja luonnonmaisema raiskata ja pilata, kun Suomessa on tilaa ja erämaita
rakentaa terminaaleja niin, etteivät ne ole asumusten välittömässä läheisyydessä? Haluaisiko NCC terminaalinen hankkeesta vastaava ja luvan antaja takapihalleen suunnitellun terminaalin? Tällaisten suunnitelmien ja vaikutustenarviointien ensisijainen tavoite
tulee aina olla ihmisten terveyden, elämänlaadun ja viihtyvyyden arvioiminen ja huomioonottaminen – raha ei voi olla ainut joka puhuu!

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

Arviointiohjelmassa on esitetty ohjelman sisältö YVA-asetuksen 9 §:n edellyttämällä tavalla. Hankkeen arviointiohjelma on kokonaisuutena selkeä ja helposti luettava. Yhteysviranomaisen lausunnossa on otettu huomioon arviointiohjelman kuulemisvaiheessa
annetut lausunnot ja esitetyt mielipiteet. Arviointiohjelmaa tulee vielä täydentää ja tarkentaa jäljempänä todetulla tavalla.
Yleistä
Hankkeesta vastaava huolehtii ympäristövaikutusten arvioinnin suorittamisesta parhaaksi katsomallaan tavalla. Yhteysviranomainen huolehtii, että arviointimenettely järjestetään sekä ohjaa ja valvoo sen toteuttamista. Arviointimenettelyssä vaikutuksia selvitetään käytettävissä olevien ja menettelyn kuluessa tehtävien selvitysten avulla. Selvitysten teossa puolueettomuus ja objektiivisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä.
Arviointimenettelyyn eivät sisälly taloudellisten vaikutusten tarkastelu tai olemassa olevan toiminnan valvontakysymykset, joita mielipiteissä on tuotu esille. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn ei sisälly hankkeen taloudellisten vaikutusten tarkastelu eikä
hankkeen mahdollisesti aiheuttamien taloudellisten menetysten arviointi. Sen vuoksi arviointiin ei sisällytetä yksityiskohtaista tarkastelua esim. hankkeen vaikutuksista kiinteistöjen arvoihin. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ei käsitellä olemassa olevan
toiminnan mahdollisiin haittoihin puuttumista, vaan valvontatoimia edellyttävät toimenpiteet tulee tarvittaessa käynnistää erikseen toimivaltaisessa valvontaviranomaisessa.
Arviointimenettelyllä ei myöskään voida määrätä hankkeeseen sisältyvän tulevan toiminnan valvonnasta.
Hankekuvaus
Hanke, sen lähtökohdat, tavoitteet ja sijainti on kuvattu kohtuullisen selkeästi arviointiohjelmassa.
Hankekuvauksen tulee olla siinä määrin täsmällinen, että ympäristövaikutukset voidaan
ilman merkittäviä epävarmuustekijöitä arvioida ja hankkeen edellyttämät lupa- ja hyväksymismenettelyt tuoda esille. Muun muassa toimintojen suunniteltu sijoittelu ja läjitys-
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alueiden korkeus tai mahdolliset uudet tieyhteydet sekä sähköyhteydet tulisi esittää. Arviointi kattaa hankkeen rakentamisen ja toiminnanaikaiset vaikutukset. Arviointi tulee
ulottaa hankkeen koko elinkaareen eli toiminnan lopettaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet tulee ottaa arviointiin mukaan siinä laajuudessa kuin se käytettävissä olevilla tiedoilla on mahdollista.
Hanketiedoista tai toiminnan kuvauksesta tulisi käydä ilmi, toimitaanko parhaan käytettävissä olevan tekniikan ja ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen mukaisesti.
Arviointimenettelyn aikataulu on esitetty. Arviointi on tarkoitus saada vuoden 2014 aikana valmiiksi. Hankkeen toteuttamisessa tavoitteena on, että kierrätysterminaalitoiminta
aloitetaan Turun seudulla vuoteen 2016 mennessä. Erityisesti ylijäämämaiden vastaanoton osalta toiminta pyritään aloittamaan mahdollisimman pian. Tuotannon sijoittumista
ja ajoittumista kohteisiin ei ole vielä tarkemmin suunniteltu, arvio siitä kuitenkin esitetään arviointiselostuksessa. Kallioaineksen louhinnan osalta on tarpeen huomioida muiden sijoittumiseen ja toiminnan laajuuteen vaikuttavien edellytysten lisäksi louhinnan ja
asutuksen välinen 300 metrin etäisyysvaatimus.
Hankkeen edellyttämät luvat on melko ylimalkaisesti kuvattu. Lupia koskeva osuus tulee
tarkentaa käsittämään selkeämmin lupavelvolliset toiminnat ja toimivaltaiset lupaviranomaiset sekä muut hankkeen edellyttämät viranomaisen hyväksymisratkaisut.
Hankkeeseen liittyvät suunnitelmat ja ohjelmat on todettu. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden maankäytön suunnittelussa sekä alueellinen jätesuunnitelma ja liittymäkohdat uuteen materiaaliteknologian UUMA-ohjelmaan on mainittu.
Vaihtoehtojen käsittely
Hankkeessa on tarkoituksena perustaa kierrätysterminaalitoiminta Turun seudulle.
Hankkeelle on esitetty kolme sijoitusvaihtovaihtoehtoa ja nollavaihtoehto. Hujalan vaihtoehdossa on tarkasteltu kahta ns. alavaihtoehtoa. Arviointiohjelmassa kuitenkin todetaan, että tarkoituksena on toteuttaa yksi tai useampi tarkasteltavista vaihtoehdoista.
Arviointiselostuksessa tuleekin vielä selkeämmin todeta, että esitetyt vaihtoehdot eivät
ole toisiaan poissulkevia. Samalla tulee selventää hankkeen toteuttamisen laajuus kokonaisuudessaan.
Vaisten vaihtoehdossa arviointiohjelma sisältää ristiriitaista tietoa betoni- ja tiilijätteen sijoittamisesta maankaatopaikan pintarakenteisiin. Tiedot tulee tarkistaa arviointiselostukseen.
Esitetyt vaihtoehdot pohjautuvat yhtiön olemassa olevien toimintojen sijoittumiseen.
Vaihtoehdot ovat tarkastelussa riittäviä. Tarkastelussa tulee ottaa huomioon myös eri
sijoituspaikoista muodostuvat kokonaisuudet ja arvioida näiden merkitys kunkin sijoituspaikan aiheuttamien vaikutusten muutoksiin.
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Vaikutukset ja niiden selvittäminen
Menetelmät
Vaikutusten selvittäminen perustuu suurelta osin olemassa olevaa toimintaa koskevaan varsin monipuoliseen selvitykseen, mutta myös menettelyn yhteydessä tehtävään selvitykseen ja sen pohjalta tehtävään asiantuntija-arviointiin. Arviointimenetelmänä on pääasiasiallisesti asiantuntija-arvio. Arviointimenetelmien valinnassa ja kuvaamisessa keskeistä on, että arviointimenetelmällä saadaan ennakolta riittävän luotettava selvitys aiheutuvasta vaikutuksesta. Arviointimenetelmät on ohjelmassa jo
pääosin kuvattu. Selostuksessa menetelmiä voi vielä tarkentaa ja esittää ne kunkin
selvitettävän vaikutuksen yhteydessä.
Alueen nykytila
Hankkeen vaikutusten arviointia varten huolellisesti tehty alueen nykytilan kuvaus on
keskeinen. Arvioinnin pohjaksi on esitetty selkeä ja keskeiset seikat sisältävä kuvaus
alueen nykytilasta, joskin eräitä seikkoja tulee vielä tarkistaa. Tarkistettavat tiedot on
esitetty jäljempänä lisäselvitystarpeiden yhteydessä.
Vaikutusalue
Vaikutusten tarkastelualue on arviointiohjelmassa rajattu ohjeellisesti kartalle pääsääntöisesti noin 1,5 km vyöhykkeenä toiminnan keskipisteestä. Useimmat vaikutukset ovat
melko paikallisia ja rajoittuvat toiminnan läheisyyteen em. vyöhykkeelle. Alustava vaikutusalueen rajaus mukailee toiminnasta aiheutuvaa melualuetta. Yhteisvaikutusten ja liikenteen osalta tarkastelualue on laajempi.
Lähtökohtaisesti vaikutusten alustava tarkastelualueen laajuus on perusteltu. Tarkastelussa tulee kuitenkin ottaa huomioon myös vaihtoehtoisissa sijoituspaikoissa esitetyn
tarkastelualueen reunoille sijoittuvat asuinalueet, mm. Hujalan vaihtoehdossa Kajamon
alue sekä Ruskon kirkonkylä ja keskusta. Liikenteen vaikutusten tarkastelualue tulee
ulottaa liikenteen reiteillä niille alueille, joilla hankkeen aiheuttamalla liikenteen lisäyksellä on todennäköisesti vaikutuksia liikenneturvallisuuteen, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen liikenteen meluvaikutus mukaan lukien.
Arvioinnin tarkemmat rajaukset tulee esittää kunkin arvioitavan vaikutuksen yhteydessä
arviointiselostukseen.
Tarkasteltavat vaikutukset ja lisäselvitysten tarve
Vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan YVA-laissa edellytettyjä ympäristövaikutuksia.
Arvioinnissa keskitytään lähtökohtaisesti merkittävien vaikutusten tarkasteluun. Arvioitavat vaikutukset tarkennetaan jokaisessa YVA-menettelyssä hankekohtaisesti.
Tässä hankkeessa arvioitaviksi tulevat erityisesti melu, vaikutukset ilmanlaatuun, riskit
ja poikkeustilanteet vaikutukset maisemaan ja vaikutukset ihmisiin edellä mainittujen
vaikutusten välityksellä. Arviointiohjelmassa varsinainen vaikutusten tarkastelua kuvaava osuus on kirjattu lyhyesti. Se kattaa suurelta osin YVA-menettelyn edellyttämän tarkastelun ja sisältää myös mielipiteissä esille tuotuja selvitystarpeita (mm. melumallinnus, maisema-analyysi).
Hankkeessa keskeisimmät ja merkittävät vaikutukset on tuotu hyvin esille. Tarkasteltavien vaikutusten osalta seuraavat täydennys- ja tarkennustarpeet tulee ottaa huomioon:
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Nykytilan kuvaukseen liittyen tulee kaavoitustilanteen kuvaus tarkistaa. Kaavoitustilanteen kuvauksessa on tarpeen mainita myös vireillä olevat kaavat; maakuntakaavan tarkistus, lentokentän alueen osayleiskaava ja mahdolliset kunnissa vireillä olevat asemakaavat. Kaavoitusta koskevissa tiedoissa olisi myös hyvä todeta, että vireillä olevalle
maakuntakaavan tarkistukselle ja kuntien yleiskaavatöille on laadittu taustaselvityksenä
Turun seudun rakennemalli RM35, jonka toteuttamisesta on tehty Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus 2012–
2015 (MAL-aiesopimus).
Maskun osalta sivulla 31 todettu Piuhan osayleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen ja se
on ilmeisesti katsottava kumoutuneeksi voimaan tulleen Maskun yleiskaavan myötä.
Asemakaavoitusta koskeva tilanne tulee selvittää. Samoin Vaisten alueen kaavoitustilanne tulee tarkistaa Turun kaupungin lausunnossa mainitussa laajuudessa. Viitattaessa tilanteen kuvauksissa kaavaluonnoksiin tulee ilmoittaa myös kaavaluonnoksen päiväys.
Kulttuuriympäristön osalta nykytilan kuvaukseen tulisi sisällyttää paikallisesti merkittävät
kulttuurihistorialliset kohteet tehtyjen inventointien perusteella. Maakuntamuseon esityksen mukaisesti nykytilan kuvaus voisi sisältää myös jonkin verran vaihtoehtojen sijoitusalueen keskeistä historiatietoa.
Luontovaikutuksien arviointi on tarkoitus toteuttaa hankealuetta ja sen lähiympäristöä
koskevan luontotiedon kokoamisella ja maastokäynneillä tehtävillä tarkennuksilla. Vaikutusten arvioinnin taustatiedoissa tulee varmistua siitä, että eri sijoituspaikkoja koskeva aineisto on ajantasaista ja alueittain niin kattavaa, että vaikutukset ovat yhdenmukaisesti arvioitavissa ja vertailtavissa. Luontovaikutuksissa tulee käsitellä myös metsäalueiden elinympäristöjen pirstoutumisen vaikutukset eliöstöön ja eläinten kulkureitteihin tai
muihin ekologisiin yhteyksiin ottaen huomioon lähiympäristön maankäyttö. Erityisen tärkeää tämä on ns. tiukan suojelun lajien, kuten liito-oravan osalta. Hankevaihtoehtojen
sijoitusalueiden merkitys samoin tiukasti suojeltujen lepakoiden mahdollisena elinympäristönä tulee ottaa huomioon luontovaikutusten arvioinnissa. Myös hankealueiden
elinympäristöille ominaisten mahdollisten vähälukuisiin lajeihin, kuten kangaskiuruun ja
kehrääjään kohdistuviin vaikutuksiin on tarpeen kiinnittää huomiota.
Arviointiohjelmassa on todettu Vaisten vaihtoehdon läheisyydessä oleva Pomponrahkan Natura-alue. Vaisten alueen toimintojen suppea-alaisuudesta, toiminnan ja Naturaalueen etäisyydestä ja niiden välisen vesistöyhteyden puuttumisesta johtuen arviointiohjelmassa ei ole nähty Natura-tarveharkintaa tarpeelliseksi. Ottaen huomioon Vaisteen hankealueen sijoittuminen Pomponrahkan tilaan vaikuttavien pohjavesialueiden
ulkopuolelle Natura-arvioinnin tarpeettomuus on oikein arvioitu. Tämä perustelu on selvyyden vuoksi tarpeen esittää vielä arviointiselostuksessa.
Pintavesiin kohdistuvien vaikutusten tarkastelussa Vaisten alueella tulee ottaa huomioon lähialueella laadittu hulevesiselvitys.
Pohjavesivaikutusten tarkastelussa olisi havainnollisuuden lisäämiseksi hyvä merkitä
lähimpien tarkkailtavien kaivojen sijainti kartalle.
Vaikutuksissa elinkeinoelämään voidaan käsitellä myös hankkeen mahdollista vaikutusta tuotantoeläimiin.
Yhteisvaikutusten tarkastelussa tulee selkeyttää Hujalan hankevaihtoehdoissa Heikkilän sikalatoiminnan etenemisen merkitystä sekä arvioida toiminnoista aiheutuvaa yhteisvaikutusta.
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Epävarmuustekijät ja oletukset
Arviointiselostuksessa tullaan kuvaamaan tärkeimmät hankkeeseen ja arviointimenetelmiin liittyvät oletukset ja epävarmuustekijät ja arvioidaan, miten nämä vaikuttavat arvioihin.
Haitallisten vaikutusten vähentämiskeinot
Arvioinnissa on tuotu esille mahdollisuudet vähentää merkittäviä haitallisia vaikutuksia.
Vähentämiskeinot voivat liittyä
- toimintojen sijoitteluun alueella (tarkka sijaintipaikka, korkeusasema,
ympäröivät kallioseinämät, suojapuusto jne.),
- toiminnan ajoitukseen (vuodenaikainen, vuorokaudenaikainen),
- toimintatapoihin (laitteistojen ja varastokasojen sijoittelu, pölyävien osavaiheiden
kastelu, peittäminen tai kotelointi),
- ainesten laadunvalvontaan (vastaanotettava ja tuotteina toimitettava materiaali),
- ennaltaehkäisyyn (polttoaineiden ja öljyjen käsittelypisteet ja rakenteet) sekä
toimenpiteisiin onnettomuus- ja häiriötilanteissa (mm. varautuminen öljynimeytysaineella).
Haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuutena tulee ottaa huomioon myös mahdolliset uudet tieyhteydet.
Seuranta
Hankkeen vaikutusten seurantatarve on otettu huomioon. Arviointiselostuksessa esitetään arvio mahdollisen olemassa olevan seurantaohjelman riittävyydestä ja tarvittaessa
tullaan laatimaan ehdotus vaikutusten seurantaohjelmaksi, joka tarkennetaan lupahakemusvaiheessa.
Osallistuminen
Arviointimenettelyssä on keskeistä osallistuminen ja sen avulla saatavan palautteen aito huomioon ottaminen sekä hankkeen ympäristövaikutusten riittävä selvittäminen. Arvioinnissa on sidosryhmille varattu tähän mennessä riittävä mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja antaa lausuntonsa hankkeesta, vaikka arviointiohjelman vireilläolosta ilmoittaminen ei ole yleisöä hyvin tavoittanut. Arviointiohjelmasta on kuitenkin annettu 25
mielipidettä ja niihin on sisällytetty mielipiteiden esittämisaikana noin 500 nimeä sisältänyt nettiadressi. Arviointiselostuksen vireilläolosta tiedottamiseen kiinnitetään huomiota.
Arviointiohjelman mukaan yleisötilaisuudesta tiedotetaan hankkeen kuulutuksen yhteydessä ja/tai erillisenä ilmoituksena paikallislehdissä. Arviointiselostuksen käsittelyä koskevaa mediajulkisuutta on tarpeen lisätä ja arviointimenettelyn ja hankkeesta vastaavan
olisi hyvä perustaa nettisivut informoimaan yleisöä hankkeen arviointimenettelyn ja
suunnittelun etenemisestä.
Arviointimenettelyä varten on perustettu ohjausryhmä, johon kutsuttiin edustajat Maskun kunnasta, Ruskon kunnasta, Turun kaupungilta, Varsinais-Suomen liitolta sekä Finavialta. Edellisten lisäksi ohjausryhmän työskentelyyn osallistuvat yhteysviranomaisen
edustajat (Varsinais-Suomen ELY-keskus), hankkeesta vastaavan edustajat (NCC
Roads Oy) ja konsultin edustajat (Ramboll Finland Oy).
Selostusvaiheen aikana järjestetään kaksi sidosryhmätyöpajaa, joiden tavoitteena on
saada aikaan aitoa vuorovaikutusta osallistujien kesken, kerätä tietoa ja näkemyksiä
suunnittelussa ja arvioinnissa hyödynnettäväksi. Sidosryhmätyöpajojen tuloksia käyte-
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tään hyväksi erityisesti sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa. Työpajoihin kutsutaan sellaisten tahojen edustajat, joihin hanke voi suoraan vaikuttaa. Näitä ovat asukkaat, yritykset, järjestöt tai muut hankkeeseen sidoksissa olevat tahot. Yksi työpaja järjestetään
Hujalan alueella ja yksi työpaja yhteisesti Isosuon ja Vaisten alueilla. ELY-keskus suosittelee työpajojen yhteydessä tehtäväksi asukkaiden ja sidosryhmien systemaattisia
haastatteluja.
Raportointi
Arviointiohjelma on rakenteeltaan selkeä ja jäsentynyt. Ohjelman mukainen arviointi
edellä esitetyillä täydennyksillä huolellisesti tehtynä tuottaa kattavan vaikutusarvioinnin.
Arviointiselostuksen laatimisessa on kuitenkin otettava huomioon, että selvitettävät vaikutukset ja asiat esitetään siten, että lausunnoissa esille nousseisiin keskeisiin kysymyksiin on arviointiselostuksesta löydettävissä jossain muodossa vastaus. Havainnolliseen esitykseen sekä riittävään ja selkeään kartta-aineistoon tulee edelleen kiinnittää
huomiota.
Vaihtoehtojen vertailu
Vertailu toteutetaan erittelevää vertailua käyttäen. Vertailussa tulee kiinnittää huomiota
siihen, että arvioinnin tulokset välittyvät mahdollisimman selkeässä muodossa lukijalle.
Vertailussa tulee ottaa huomioon myös hankkeen eri sijoitusvaihtoehtojen toteuttamisyhdistelmistä aiheutuvat vaikutukset.
Yhteenveto ja ohjeet jatkotyöhön
Arviointiohjelma tarkistettuna kattaa keskeiset YVA-menettelyssä selvitettävät asiat.
Esitettyjen selvitysten hankkiminen on hankkeesta vastaavan tehtävä. Arvioinnin aikana
tulee tarpeen mukaan pitää yhteyttä YVA-menettelyssä mukana oleviin asiantuntijaviranomaisiin. Hankkeessa lisätietoja on saatavissa mm. Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Arviointityön etenemisessä tulee ottaa huomioon, että tarvittaville selvityksille on käytettävissä riittävä ja selvitysten kannalta sovelias aika.

LAUSUNNON NÄHTÄVILLÄOLO
Menettelyn aikana saadut alkuperäiset lausunnot säilytetään Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen arkistossa. Yhteysviranomaisen lausunto lähetetään tiedoksi lausunnonantajille ja niille mielipiteen esittäjille, jotka ovat antaneet osoitetietonsa.
Yhteysviranomaisen lausunto ja arviointiohjelma on nähtävänä 4.3.2014 alkaen
internetissä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kotisivulla
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi sekä yhden kuukauden ajan virka-aikana
aiemmin julkaistuun kuulutukseen perustuen seuraavissa paikoissa:
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Maskun kunnanvirastossa ja kirjastossa, Keskuskaari 3, Masku
Raision kaupungintalolla, Nallinkatu 2, Raisio ja pääkirjastossa, Eeronkuja 2, Raisio
Ruskon kunnanvirastossa, Vanhatie 5, Rusko ja pääkirjastossa, Vanhatie 4, Rusko
Turun kaupungin konsernihallinnon kirjaamossa, Puolalankatu 5, Turku ja
pääkirjastossa, Linnankatu 2, Turku

Liitteet

Vastuualueen johtaja

Risto Timonen

Ylitarkastaja

Seija Savo

1. Luettelo lausunnonantajista ja mielipiteen esittäjistä
2. Suoritemaksun määräytyminen ja sitä koskeva oikaisuvaatimusosoitus

Suoritemaksu 3750 €
Suoritemaksua koskeva lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Jakelu

NCC Roads Oy

Tiedoksi

Sähköisesti:
Lausunnonantajat
Mielipiteen esittäjät
ELY-keskukset
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon lautakunta
Suomen ympäristökeskus
Ympäristöministeriö
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LIITE 1
LUETTELO LAUSUNNON ANTAJISTA JA MIELIPITEEN ESITTÄJISTÄ
Lausunnon antajat
Finavia Oyj
Maskun kunta
Raision kaupunki
Ruskon kunta
Turun kaupunki
Turun museokeskus/Varsinais-Suomen maakuntamuseo
Varsinais-Suomen liitto
Mielipiteen esittäjät
A1 - Ö1, A2 - B2

LIITE 2
MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN JA MAKSUA KOSKEVA MUUTOKSENHAKU
Maksu määräytyy valtioneuvoston asetuksessa (907/2012) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista maksutaulukon mukaisesti. Taulukon mukaan maksu on 50 euroa/tunti. Lausuntoon käytetty aika
on 75 tuntia.
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn maksun
määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia oikaisua maksun määränneeltä viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä.

Liite 2
Merkittävyyden arviointi

ARVIOINTIPERIAATTEET
1.

TAUSTAA

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

Vaikutus on suunnitellun toiminnon aiheuttama muutos ympäristön tilassa. Muutos arvioidaan
suhteessa ympäristön nykyiseen tilaan.

Vaikutukset ovat joko välittömiä tai välillisiä.
välittömät vaikutukset/suorat vaikutukset syntyvät suunnitellun hankkeen toimenpiteiden
ja muutoksen kohteena olevan ympäristön suorasta vuorovaikutuksesta. esimerkiksi
luontotyypin menetys maansiirron johdosta.
Välilliset /epäsuorat vaikutukset johtuvat hankkeen suorista vaikutuksista. Esimerkiksi
pohjaveden pinnan alenemisesta mahdollisesti seuraavat habitaattien muutokset hankealuetta
ympäröivillä soilla.

Vaikutusten tunnistamisen jälkeen arvioidaan sen voimakkuutta. Voimakkuuden perusteella voidaan
arvioida sen suuruutta. Vaikutuksen suuruuden kriteerit kuvataan kullekin vaikutukselle erikseen.
Vaikutusten arvioinnissa tulee arvioida myös vaikutusten merkittävyyttä. Merkittävyys riippuu
vaikutuskohteen häiriöherkkyydestä/herkkyydestä tai kyvystä sietää tarkasteltavaa vaikutusta ja
vaikutuksen suuruudesta. Tässä YVA:ssa pyritään kuvaamaan niin suuruutta ja herkkyyttä siten, että ne
mahdollisimman läpinäkyvästi mahdollistavat vaikutusten merkittävyyden arvioinnin.

Kuva 1-1. Periaate vaikutusten merkittävyyden arvioimiseksi.

Jotta vaikutuksen merkittävyys voitaisiin arvioida, tarvitaan tietoa 1) vaikutusalueen
nykytilasta, 2) vaikutuksien suuruudesta ja 3) vaikutuskohteen herkkyydestä
(häiriöherkkyys)
Vaikutukset luokitellaan niiden luonteen (myönteiset tai haitalliset), tyypin ja palautuvuusasteen
mukaisesti. Vaikutus voi olla tyypiltään suora, epäsuora tai kumulatiivinen. Palautuvuusaste viittaa
kohteen kykyyn palautua tilaan, jossa se oli ennen joutumistaan vaikutuksen alaiseksi. Ihannetilanteessa
kaikki hankkeen aiheuttamat vaikutukset ovat palautuvia.

2.

VAIKUTUSKOHTEEN HERKKYYS

Vaikutuskohteen herkkyydellä tarkoitetaan tarkasteltavan ympäristön kykyä vastaanottaa
tarkastelun kohteena olevaa vaikutusta. Tämä tarkastelu tehdään kunkin vaikutuksen
osalta sen nykytilannekuvauksen yhteydessä

Herkkyys luokitellaan tässä kolmeen luokkaan: 1) matala, 2) keskinkertainen ja 3) huomattava.
Asiantuntija-arvioiden ja sidosryhmien kuulemisen avulla varmistetaan, että tietyn resurssin tai
vaikutuskohteen luontaisesta arvosta vallitsee riittävä yksimielisyys. Resurssin/vaikutuskohteen
arvottamisen ansiosta voidaan arvioida sen herkkyys muutokselle (herkkyys vaikutukselle).

Kuva 2-1. Vaikutuskohteen herkkyystason määrittelyn keinot.

Arvon/herkkyyden määrittämisessä käytetään useita kriteereitä: esimerkiksi suojelustatus kansallisella
tasolla, erilaiset standardien ja rajoitusten asettamat vaatimukset, suhde vallitseviin käytäntöihin ja
tehtyihin suunnitelmiin, suhde mahdollisiin muihin määräyksiin, ympäristöstandardeihin, yritys- tai
alakohtaisiin periaatteisiin, sietokyky muutoksille, sopeutuvuus, harvinaisuus, monimuotoisuus, arvo
muille resursseille/vaikutuskohteille, luonnollisuus ja haavoittuvuus. Määrityskriteereistä on esitetty
esimerkkejä taulukoissa 2-1, 2-2 ja 2-3.

Taulukko 2-1. Arvoa/herkkyyttä osoittavat kriteerit – fyysinen ympäristö.

Arvo/herkkyys
Matala

Määritelmä
Resurssi/vaikutuskohde, jolla ei ole laajaa merkitystä ekosysteemin
toiminnoille/palveluille tai sellainen joka on tärkeä, mutta kestää muutosta
(kun on kyse hankkeen toiminnoista) ja joka palaa luonnostaan ja nopeasti
ennen vaikutusta vallinneeseen tilaan toimintojen lakattua.

Keskinkertainen

Resurssi/vaikutuskohde, joka on tärkeä laajempien ekosysteemitoimintojen/palveluiden kannalta, ei ehkä kestä muutosta, mutta voidaan aktiivisin toimin
palauttaa ennen vaikutusta vallinneeseen tilaan, tai palaa siihen ajan mittaan
luonnostaan.

Huomattava

Resurssi/vaikutuskohde, joka on kriittinen ekosysteemitoimintojen/palveluiden kannalta, ei kestä muutosta ja ei voida palauttaa ennen vaikutusta
vallinneeseen tilaan.

Taulukko 2-2. Arvoa/herkkyyttä osoittavat kriteerit – biologinen ympäristö

Arvo/herkkyys
Matala

Määritelmä
Laji (tai luontotyyppi), jolla ei ole erityistä ympäristöllistä arvoa tai joka ei ole
tärkeä biodiversiteetin kannalta tai jota ei ole suojeltu tai luokiteltu
uhanalaiseksi. Vaikutuskohde, joka ei ole tärkeä laajemman ekosysteemin
toiminnoille/palveluille tai joka on tärkeä, mutta kestää muutosta (kun on kyse
hankkeen toiminnoista) ja joka palaa luonnostaan ja nopeasti ennen
vaikutusta vallinneeseen tilaan toimintojen lakattua. Laji (tai luontotyyppi),
jota ei ole suojeltu tai luokiteltu uhanalaiseksi. Laji on yleinen tai
runsaslukuinen, se ei ole elintärkeä muille ekosysteemin toiminnoille (esim.
muiden lajien ravintoa tai mahdollisten tuholaislajien saalistaja) eikä tuota
tärkeitä ekosysteemipalveluita (esim. rannikon stabilointia).

Keskinkertainen

Luontotyypit, jotka on suojeltu ja suojelun kannalta tärkeät lajit. Alueellisella
tasolla näiden alueiden merkitystä ei kuitenkaan määritellä kovin tärkeäksi,
esimerkiksi niiden pienen koon takia tai niiden luonnontilassa tapahtuvien
muutosten vuoksi. Vaikutuskohde, joka on tärkeä laajemman ekosysteemin
toimintojen/palvelusten kannalta. Se ei ehkä kestä muutoksia, mutta voidaan
aktiivisin toimin palauttaa ennen vaikutusta vallinneeseen tilaan, tai palaa
siihen ajan mittaan luonnostaan. Laji, jota ei ole suojeltu tai luokiteltu, joka
on yleinen maailmassa mutta harvinainen hankealueella, on tärkeä
ekosysteemin toiminnoille/palveluille ja joka on uhanalainen tai jonka
populaatio pienenee.

Huomattava

Luontotyypit, jotka ovat erityisen tärkeitä suojelluille tai suojelun kannalta
tärkeille lajeille. Vaikutuskohde, joka on kriittinen ekosysteemin
toimintojen/palveluiden kannalta, ei kestä muutosta ja jota ei voida palauttaa
ennen vaikutusta vallinneeseen tilaan.
Laji joka on suojeltu EU:n/Suomen lainsäädännön ja/tai kansainvälisen
sopimuksen (esim. CITES) nojalla, joka on luokiteltu harvinaiseksi, joka on
IUCN:n mukaan uhanalainen tai erittäin uhanalainen ja joka on erittäin tärkeä
ekosysteemin toiminnoille/palveluille.

Taulukko 2-3. Arvoa/herkkyyttä osoittavat kriteerit – sosiaalinen ympäristö

Arvo/herkkyys
Matala

Määritelmä
Sosioekonomisilla voimavaroilla, joihin vaikutus kohdistuu, ei katsota olevan
merkittävää resurssi-, taloudellista, kulttuuri- tai sosiaalista arvoa.

Keskinkertainen

Sosioekonomiset voimavarat, joihin vaikutus kohdistuu, eivät ole merkittäviä
koko hankealueen tasolla, mutta niillä on merkitystä paikalliselle
omaisuuspohjalle, toimeentulolle jne.

Huomattava

Sosioekonomiset voimavarat, joihin vaikutus kohdistuu, on erityisesti suojattu
kansallisilla tai kansainvälisillä toimintaperiaatteilla tai lainsäädännöllä, ja ne
ovat merkittäviä hankealueen omaisuus-/resurssipohjalle tai toimeentulolle
alueellisella tai kansallisella tasolla.

3.

VAIKUTUKSEN SUURUUS

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

Vaikutusten suuruus mitataan tai arvioidaan kullekin vaikutukselle tyypillisillä arviointimenetelmillä ja ne
kuvataan kullekin vaikutukselle erikseen. Onko vaikutuksen suuruus kokonaisuutena pientä, keskisuurta
vai suurta määrittyy vaikutuksen 1) maantieteellisen laajuuden, 2) ajallisen keston ja 3) voimakkuuden
perusteella. Maantieteelliseltä laajuudeltaan vaikutus voi olla paikallinen, alueellinen, kansallinen tai rajat
ylittävä. Ajalliselta kestoltaan vaikutukset voivat olla väliaikaisia, lyhytaikaisia, pitkäaikaisia ja pysyviä.
Vaikutusten voimakkuus voi olla pieni, keskisuuri tai suuri.
Arvioitaessa vaikutuksen voimakkuutta määrittävien muuttujien arvoja hyödynnetään olemassa olevaa
tietoa, YVA -ryhmän kokemusta, kirjallisuutta, aiempaa kokemusta vastaavasta toiminnasta, mallien
avulla saavutettavaa kuvausta vaikutusten leviämisestä, tilastoanalyysejä, paikkatietojärjestelmää ja
kenttätutkimuksia.
Koska vaikutuksen suuruuden määrittämisessä käytetyt laajuuden, keston ja intensiteetin kriteerit
vaihtelevat resurssista ja/tai vaikutuskohteesta toiseen, niin fyysisessä, biologisessa ja sosiaalisessa /
sosioekonomisessa ympäristössä käytetään eri määritelmiä vaikutuksien suuruutta kuvattaessa.
Vaikutus voi olla suuruudeltaan 1) pieni, 2) keskisuuri tai 3) suuri. Taulukoissa 3-1, 3-2 ja 3-3 on
määritetty esimerkkejä, minkälaisilla kriteereillä vaikutus eri ympäristöissä mihinkin luokkaan kuuluisi.
Luokittelu ei ole millään muotoa standardoitu ja sen tarkoituksena on vain lisätä arvioinnin läpinäkyvyyttä
ja perusteluja, miten arvioinnin tulokseen on päädytty. Samalla varmistetaan, että kaikkia vaikutuksia
tarkastellaan samalla tavoin fyysisen tilan muutoksesta vaikutukseen ja edelleen vaikutuskohteen
herkkyyden kautta merkittävyyden arviointiin.

Kuva 3-1. Vaikutuksen suuruusluokan määrittelyn keinot.

Taulukko 3-1. Vaikutuksen suuruusluokka – fyysinen ympäristö.

Vaikutuksen
suuruusluokka
Pieni

Määritelmä

Keskisuuri

Fyysiseen resurssiin/vaikutuskohteeseen kohdistuva tilapäinen tai
lyhytaikainen vaikutus, joka saattaa olla paikallista vaikutusta laajempi ja
saattaa aiheuttaa resurssin/vaikutuskohteen laadun tai toiminnallisuuden
suuruusluokan muutoksen. Se ei kuitenkaan uhkaa resurssin/vaikutuskohteen
tai minkään siitä riippuvan vaikutuskohteen/prosessin eheyttä pitkäaikaisesti.
Laajalle alueelle leviävää keskisuurta vaikutusta pidetään suurena
vaikutuksena.

Suuri

Fyysiseen resurssiin/vaikutuskohteeseen kohdistuva vaikutus, joka aiheuttaa
paikallisella tai sitä laajemmalla alueella palautumattoman ja kaikki rajat
ylittävän suuruusluokan muutoksen. Muutos voi aiheuttaa pitkäaikaisia
muutoksia resurssin/vaikutuskohteen tai siitä riippuvan
vaikutuskohteen/prosessin luonteessa. Vaikutus on suuruusluokaltaan suuri,
jos se jatkuu kyseisen toiminnan loppumisen jälkeen.

Fyysiseen resurssiin/vaikutuskohteeseen kohdistuva tilapäinen tai
lyhytaikainen vaikutus, joka on paikallinen ja ylittää luonnollisen vaihtelun
rajat, mutta jonka ei katsota aiheuttavan suuruusluokan muutosta. Ympäristö
palautuu vaikutusta edeltäneeseen tilaan, kun vaikutus lakkaa.

Taulukko 3-2. Vaikutuksen suuruusluokka – biologinen ympäristö

Vaikutuksen
suuruusluokka
Pieni

Määritelmä

Keskisuuri

Toiminnot vaikuttavat luontoon paikallisella tasolla. Jotkin toiminnot, jotka
aiheuttavat vain vähäisiä elinympäristöjen menetyksiä, ovat paikannettavissa
tähän luokkaan, mikäli hanke aiheuttaa laajemmalle ulottuvaa elinolosuhteiden
heikkenemistä esimerkiksi pirstoutumisen takia.

Suuri

Toiminnot vaikuttavat luontoon hyvin laajalla alueella ja vaikutukset
kohdistuvat monien lajien populaatioihin alueellisella tasolla. Vaikutuksen
aiheuttajina voivat olla elinolosuhteiden menetys tai muut vaikutusmekanismit
(esimerkiksi pirstoutuminen), jotka aiheuttavat lajien lisääntymiselle
välttämättömien habitaattien heikentymisen. hankealue voidaan
todennäköisesti kunnostaa vain osittain hankkeen päättymisen jälkeen.

rakentaminen ja /tai käyttö vaikuttavat luontoon vain paikallisesti
hankealueella ja sen ympäristössä. Hankkeella ei ole merkittäviä aluetta
pirstovia vaikutuksia, eikä se aiheuta muita mekanismeja, joilla olisi
ympäristövaikutuksia hankealuetta laajemmalla alueella. On todennäköistä,
että toimintojen lakattua hankealue voidaan pääosin kunnostaa lähes
luonnontilaansa.

Taulukko 3-3. Vaikutuksen suuruusluokka – sosiaalinen ympäristö.

Vaikutuksen
suuruusluokka
Pieni

Määritelmä

Keskisuuri

Vaikutus yhteiskunnan erityisryhmiin/-yhteisöihin tai sosioekonomisiin arvoihin
saattaa aiheuttaa pitkäkestoisia statuksen muutoksia, mutta ei uhkaa ryhmien,
yhteisöjen eikä sosioekonomisten arvojen yleistä vakautta. Laajalle alueelle
ulottuvat keskisuuret vaikutukset luokitellaan suuriksi.

Suuri

Suuruusluokaltaan kyllin suuret erityisryhmiin, yhteisöihin, tai yhteen tai
useampaan sosioekonomiseen arvoon kohdistuvat vaikutukset, jotka
aiheuttavat pitkäaikaisia tai pysyviä (sukupolvien välisiä) statuksen muutoksia.

Vaikutus yhteiskunnan erityisryhmiin/-yhteisöihin tai sosioekonomisiin arvoihin
(kulttuuriin, matkailuun, elinkeinoihin jne.) on lyhytaikaista ja ei johda laajalle
leviäviin ja pitkäaikaisiin ihmisiin tai resursseihin kohdistuviin vaurioihin.

Huomioitavaa on, että vaikutuksen suuruus voi olla positiivinen tai negatiivinen. Negatiivista vaikutusta
kuvataan edellä esitetyillä punertavilla värisävyillä ja positiivista vaikutusta kuvataan vihreillä
värisävyillä.

4.

VAIKUTUKSEN MERKITTÄVYYS
Vaikutuksen merkittävyys muodostuu vaikutuskohteen kyvystä ottaa vastaan
tarkasteltua vaikutusta eli herkkyydestä ja vaikutuksen suuruudesta.

Vaikutuksen merkittävyys määritetään taulukon 4-1 mukaisesti ristiintaulukoimalla vaikutuksen suuruus
ja vaikutuskohteen herkkyys. Tätä arviointia varten vaikutusten merkittävyys on luokiteltu 1)
merkityksettömiksi, 2) vähäisiksi, 3) kohtalaisiksi ja 4) suuriksi.
Taulukko 4-1. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnin perusteet.

Suuruusluokaltaan
pieni vaikutus

Suuruusluokaltaan
keskisuuri vaikutus

Suuruusluokaltaan
suuri vaikutus

Matala
arvo/herkkyys

Vähäinen

Vähäinen

Kohtalainen

Keskinkertainen
arvo/herkkyys

Vähäinen

Kohtalainen

Suuri

Huomattava
arvo/herkkyys

Kohtalainen

Suuri

Suuri

Vaikutuksen merkittävyys
Ei vaikutusta,
vaikutus
merkityksetön
Vähäinen
merkitys

Vaikutukset eivät erotu ympäristöllisen ja sosiaalisen/sosioekonomisen
muutoksen taustatasosta / luonnollisesta tasosta.
Pienen suuruusluokan vaikutukset, jotka ovat standardien mukaisia ja/tai
kohdistuvat matalan tai keskinkertaisen arvon/herkkyyden
resursseihin/vaikutuskohteisiin. Keskisuuren suuruusluokan vaikutukset, jotka
kohdistuvat matalan arvon/herkkyyden resursseihin/vaikutuskohteisiin.

Kohtalainen
merkitys

Laaja luokka, jossa vaikutukset ovat standardien mukaisia. Nämä vaikutukset
voivat olla suuruusluokaltaan pieniä kohdistuessaan
resursseihin/vaikutuskohteisiin, joiden arvo/herkkyys on huomattava, tai
keskisuuria kohdistuessaan resursseihin/vaikutuskohteisiin, joiden
arvo/herkkyys on keskinkertainen, tai suuria kohdistuessaan
resursseihin/vaikutuskohteisiin, joiden herkkyys on matala.

Suuri merkitys

Vaikutus ylittää hyväksyttävät rajat ja standardit, on suuruusluokaltaan suuri
ja kohdistuu resursseihin/vaikutuskohteisiin, joiden arvo/herkkyys on
keskinkertainen tai huomattava. Tai vastaavasti keskisuuren suuruusluokan
vaikutukset, jotka kohdistuvat huomattavan arvon/herkkyyden
resursseihin/vaikutuskohteisiin.

Merkittävyyden suunnan määrää vaikutuksen suuruus, eli onko vaikutus positiivinen vai negatiivinen.
Negatiivisen vaikutuksen merkittävyyttä kuvataan yllä esitetysti punertavilla väreillä ja positiivisen
vaikutuksen merkittävyyttä vihreillä värisävyillä.
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Isosuon meluselvitys 8.8.2011
YLEISTÄ
KOHTEEN SIJAINTI

Meluselvityksen kohde sijoittuu Isosuon alueelle, os. Härjänkurkuntie 68,
Masku. Melua mitattiin kahteen eri otteeseen, 1.6.2011 neljästä sekä 8.8.2011
viidestä mittauspisteestä.

Kuva 1. Mittaukset sijoittuvat Härjänkurkuntien ympärille. Karttaan on merkitty
lisäksi murskaimien tämän hetkinen sijainti.
LÄHTÖTIEDOT

Melun mittauksien yhteydessä kerättiin myös alueelliset sää- ja olosuhdetiedot,
koska ne vaikuttavat melun leviämiseen olennaisesti. Härjänkurkuntien
varrella ei ole mittauksia aiemmin tehty. Alueella ei ole muuta teollisuutta,
josta olisi havaintohetkellä aiheutunut melua. Melumittaukset on tarkoitus
tehdä jatkossa samoista mittauspisteistä kuin tänä kesänä, jolloin melun
määrästä saadaan seurantatietoa. Murskaustyö on hankkeen alkuvaiheessa
sijoittunut varsinaisen ottotason yläpuolelle alueen pohjoisreunaan.

NCC Roads Oy
Vantaa
Y-tunnus 1765515-0

Postiosoite
Sitomokuja 4
21200 Raisio

Käyntiosoite
Sitomokuja 4
21200 Raisio
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Mittaukset ovat osa Isosuon kiviainesalueen meluilmoituksen mukaista
tarkkailua. Mittaukset on tehnyt toimistoinsinööri Tarja Luhtala ja raportin
laatinut myyntipäällikkö Kai Vuorinen.
MENETELMÄT
MITTAUSLAITE

Isosuon melumittaukset on tehty äänitasomittarilla, TES 1350A, joka täyttää
IEC651 (ANSI S1.4) mukaiset vaatimukset, joita ympäristömelun
mittaamisessa edellytetään (Ohje I, 1995 Ympäristöministeriö). Mittalaitteelle
tehtiin kalibrointi ennen ensimmäistä mittausta ja kalibrointi tarkistettiin vielä
ennen jokaista mittausta.
MITTAUKSET

Mittaustyöt tehtiin kahtena eri havaintopäivänä: keskiviikkona 1.6.2011 klo
13:30–15:35 välisenä aikana tehtiin lähtötilanteen mukaiset mittaukset (ei
poraus-, murskaus- tai kuormausääniä) sekä ma 8.8.2011 klo 12:40–15:20
murskauksen aikaiset mittaukset. Mittaukset on tehty standardin mukaisesti
1,5 metrin korkeudelta ja yli 10 metrin päästä melun lähteistä. Mittauspaikat
valittiin siten, että heijastuspintoja ei muodostuisi. Mittauspaikka Isosuolla,
MP 1, sijoittui louhittavan alueen pohjoiskoilliseen kulmaan. Muut
mittauskohdat ovat MP 2 – Suovasentie 100, MP 3 – Suovasenkaari 10, MP 4 –
Suikkilantie 8 ja MP 5 – Venevarikko (Masimp), kuva 2.
Kukin mittaus suoritettiin 15 minuutin jaksolla, jolloin mittausväli oli 5
sekuntia. Siten mittauksia kertyi kaikkiaan 180 kutakin mittauspistettä kohden.
Kustakin kohteesta määritettiin ekvivalenttitasot dBA (mm. dBAEq90, dBAEq50,
dBAEq10) keskimelutaso LAeq ja maksimiarvo LAmax. Tulokset havainnollistetaan
liitteen 1 ja 2 diagrammeissa. MP 1 – MP 5 sijainnit esitetään kartalla, kuva 2.
Mittausten aikana (8.8.2011) käynnissä oli yksi tuotantolinjaa, jossa esi- ja
välimurskain (tuote 0-90) tekivät mursketta. Lisäksi murskaimien ympärillä
toimi 1 kauhakuormaajaa sekä yksi iskuvasaralla varustettu kaivinkone sekä
yksi kaivinkone, joka syötti esimurskaimeen syötekiveä. Porakone porasi
kalliota rintauksen yläpuolella.
Mittausten aikana ei tehty räjäytystöitä.

2 (7)

Raportti

KV

17.8.2011

Suovasenkaari 10
Suovasentie 100

MP 3
Suikkilantie 8

MP 2

MP 4

MP 1
Isosuo kiviaines
alue

Venevarikko
MP 5

V
i
r
Kuva 2. Lähimmästä melun lähteestä oli etäisyyttä 450 m Suovasentielle, 330 m
j
Suovasenkaarelle, 620 m Suikkilantielle ja 370 m Venevarikolle mittauspisteisiin/pihoihin.
o
Isosuon kiviainesalueella tehtyjen mittausten sopivaksi
mittauskohdaksi valittiin piste yllä
n
olevan kuvan mukaisesti.
e
n
YMPÄRISTÖMELU
OHJEARVOT

Valtioneuvoston päätöksessä on esitetty yleiset melutason ohjearvot. Ne
mitataan ja esitetään ekvivalenttitasoina. Päätöksen mukaan seurattavia
ajanjaksoja ovat päivä klo 7-22 ja yö klo 22–7. Edelleen huomioidaan erikseen
yleisesti ulkona olevat melun ohjearvot. Yleistettynä melun on oltava 5-10 dByksikköä pienempää yöllä kuin päivällä. Voimassa ovat yleiset raja-arvot,
päivällä 55 dB ja yöllä 45 dB.
KÄYTETYT LYHENTEET

dBA – A-painotteinen desibeliarvo.
LAeq – A-painotettu ekvivalenttitaso (eli keskiäänitaso eli ekvivalenttitaso).
LAeq10 – melutaso, joka ylittyy ajallisesti 10 % ajan koko mittausajasta.
LAeq50 – melutaso, joka ylittyy ajallisesti 50 % ajan koko mittausajasta.
LAeq90 – melutaso, joka ylittyy ajallisesti 90 % ajan koko mittausajasta.
LAmax – maksimiarvo: kuvaa mittausjakson korkeinta melutason arvoa.
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Keskiäänitason laskentakaava: LAeq = 10 lg [ 1/N * ∑ * 10Lphi/10]
i=1
MITTAUKSIEN AIKAISET OLOSUHTEET JA SÄÄTILA

Isosuon havainnot tehtiin kahtena eri päivänä. Sen vuoksi alla on esitetty ko.
ajankohtia vastaavat Turun Artukaisen havaintoaseman säätiedot:
1.6.2011 (ke)

8.8.2011 (ma)

lämpötila +25 °C

lämpötila +20,7 °C

kosteus 59 %

kosteus 73 %

lounaistuuli 4 m/s,
(puuska 7 m/s)

lounaistuuli 6 m/s,
(puuska 11 m/s)

melkein selkeää (1/8)

puolipilvistä (3/8)

Kesäkuussa tehtyjen mittausten olosuhteet olivat hyvät, mutta elokuussa
tehtyjä mittauksia haittasi kohtalainen lounaistuuli, joka oli puuskissa
navakkaa. Tulosten vertailukelpoisuuden vuoksi tuulten tulisi olla mielellään
heikkoja (< 3,4 m/s) ja lämpötilan T > +0 °C.
YMPÄRISTÖMELU
ISOSUON MELUMITTAUKSET

Mittauksien pohjalta laaditut diagrammit on esitetty liitteissä 1 ja 2. Niissä
esitetään kaikki mittausarvot pylväsdiagrammeina. Lisäksi mittausarvoista
muodostunut trendikäyrä esitetään kaaviossa. Kaikkien mittauspaikkojen
diagrammit on esitetty samanasteikkoisina, jolloin tulosten vertailu keskenään
ja myöhempiin havaintoihin on vaivatonta.

TULOKSET

Koska murskaus on aloitettu vasta kesällä 2011, pääsee avoimesta louhoksesta
melu leviämään ympäristöön melko hyvin. Mittausten ja laskelmien pohjalta
havaitaan, että äänet kantautuivat elokuun mittausten aikana lounaistuulen
vaikutuksesta pohjoiseen ja koilliseen. Selvityksen keskiäänitaso LAeq oli
selvästi alle sallitun päiväajan (7-22) äänitason 55 dBA kahdessa
mittauspisteessä: Suovasentie = 47,0 dBA ja Venevarikko = 50,8 dBA. Ylittäviä
arvoja mitattiin puolestaan kahdessa murskausalueen ulkopuolisessa
mittauspisteessä: Suovasenkaari = 55,9 dBA ja Suikkilantie = 58,5 dBA).
Laskutoimituksissa meludata huomioitiin kokonaan (ulkoisista meluista
huolimatta mm. trukki, ruohonleikkuri, tieliikenne jne.). Suikkilantien melu
aiheutuu valtaosaltaan tieliikenteen melusta, joka havaitaan hyvin vertailtaessa
tilannetta 1.6.2011 ja 8.8.2011 tehtyjen havaintojen välillä. Mittausarvot ja
lasketut ekvivalenttitasot Suikkilantien osalta ovat korkeat molempien päivien
mittauksissa tieliikennemelusta johtuen.
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Taulukko 1. Mittausten perusteella määritetyt ja lasketut arvot ovat ekvivalenttitasot dBA (mm. dBAEq90,
dBAEq50, dBAEq10) keskimelutaso LAeq ja maksimiarvo LAmax. Kesäkuun mittaustulokset (1.6.2011), huomioi että
lähtömelun puuttuessa Isosuon kiviainesalueelta, ei sieltä myöskään mittaushavaintoja tehty:

Määritetyt ja
lasketut arvot
dBAeq90
dBAeq50
dBAeq10
LAeq
LAmax

Isosuo
(lähtömelu)
dBA
-

Suovasentie
100
(tie) dBA
43,4
43,9
45,0
44,1
46,6

Suovasenkaari
10
(tie) dBA
44,6
46,0
48,0
46,6
55,9

Suikkilantie 8
(tie) dBA

Venevarikko
(p-alue) dBA

51,4
58,4
63,9
60,5
69,0

43,3
43,7
44,3
43,8
47,2

Taulukko 2. Mittausten perusteella määritetyt ja lasketut arvot ovat ekvivalenttitasot dBA (mm. dBAEq90,
dBAEq50, dBAEq10) keskimelutaso LAeq ja maksimiarvo LAmax. Elokuun mittaustulokset (8.8.2011):

Määritetyt ja
lasketut arvot
dBAeq90
dBAeq50
dBAeq10
LAeq
LAmax

Isosuo
(lähtömelu)
dBA
76,0
83,5
88,2
84,6
92,0

Suovasentie
100
(tie) dBA
45,4
46,5
48,7
47,0
51,6

Suovasenkaari
10
(tie) dBA
48,1
53,3
59,9
55,9
64,6

Suikkilantie 8
(tie) dBA

Venevarikko
(p-alue) dBA

47,5
54,3
62,8
58,5
70,5

47,1
48,7
52,0
50,8
66,0

Isosuon kiviainesalueella tehtyjen mittausten aikana lähtömelun merkitsevä
havaintoväli (dBAeq90 - dBAeq10) oli 76,0 … 88,2 dBA. Eri mittauspisteissä eri
äänilähteet luonnollisesti vaihtelivat. Suovasentien ja Venevarikon
mittauspisteissä äänet erottuivat, mutta äänitasot olivat alle päiväaikaisen rajaarvon. Iskuvasaran iskuäänet ja syötekiven kippaaminen kaivinkoneen
kauhasta etumurskaimeen erottuivat äänistä parhaiten Suovasenkaaren
mittauspisteessä. Suikkilantien melu muodostuu ja vaihtelee ennen kaikkea
autovirran taajuuden mukaisesti – autoliikenteen puuttuessa laskivat
havaintoarvot välille 47…49 dBA. Ainoa louhosalueelta Suikkilantielle
kantautuvista äänistä oli iskuvasaran iskuääni.
TULOSTEN ARVIOINTI JA JOHTOPÄÄTÖKSET
MELUN LÄHTEIDEN ARVIOINTIA

Melun lähteet (eri koneet) olivat hyvin kuultavissa ja erotettavissa Isosuon
kiviainesalueella. Kiviainestuotannon murskauslinjasta aiheutui nyt korkea
lähtömelu, joka johtui ennen kaikkea siitä, että murskaimet sijoittuivat
mittaushetkellä osittain rakennettavan murskevallin takana. Vallin
rakentaminen oli mittaushetkellä kesken. Lisäksi murskauskalusto sijaitsi työn
aloituksesta johtuen korkeammalla kuin missä ne jatkossa tulevat sijaitsemaan.
Suovasentien ja Venevarikon mittauspisteissä meluisuus oli mittausjakson ajan
heikkoa, josta kertovat taulukossa 1 esitetyt tunnusluvut (mm. dBAEq90, dBAEq50,
dBAEq10). Mittaukset osoittavat myös, että kohtalaisen tai navakan
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lounaistuulen johdosta melu kantautui verraten hyvin Suovasenkaarelle.
Lounaisella tuulensuunnalla oli vaikutusta myös muiden havaintopisteiden
mittaustuloksiin, sillä meluisuus oli tuulesta johtuen verraten heikkoa
Suovasentien ja Venevarikon havaintopisteissä.
Merkittäviä yksittäisiä ulkoisia melulähteitä kirjattiin mm. trukkien, kuormaautojen sekä tuulenpuuskien aiheuttamien havaintoarvojen osalta. Näitä
havaintoja tehtiin kaikissa mittauspisteissä.
Louhinta- ja murskaustoiminnasta oli eriteltävissä louhinta-alueella seuraavat
melun lähteet: iskuvasara, pyöräkuormaaja, kaivinkoneen kippaus sekä etu- ja
välimurskaimet.
VIRHEMAHDOLLISUUDET

Ympäristöministeriön ohjeen I 1995 mukaan mittaustulosten epävarmuus
kasvaa etäisyyden pidentyessä. Tulosten epävarmuus (ΔL) on 30 metrin
etäisyydellä mitattuna 2 dB, 100 metrin päässä 4 dB ja 500 metrin päässä 7 dB.
Kesäkuussa (1.6.2011) tehtyjen mittausten aikana vallinnut tuuli (4-7 m/s) oli
lähes optimaalinen – tuulen vaikutus jäi siis vähäiseksi, samoin
virhemahdollisuudet pysyivät pieninä. Elokuun mittauksien aikainen tuuli oli
kohtalaista/navakkaa (6-11 m/s), joka altistaa melunlähteen ympäristön
eriarvoiseksi – toiset alueet hyötyvät tuulesta ja toiset kärsivät tuulen tuomasta
melusta.
JOHTOPÄÄTÖKSET

Tuloksia tarkastellessa ja johtopäätöksiä tehdessä tulee tulosarvojen lisäksi
huomioida matkan pituudesta aiheutuva epävarmuus ja tuuli, joka vaihtelee
suunnaltaan ja voimakkuudeltaan.
Pelkkien melumittausten perusteella Isosuon kiviainesalueella koneiden ja
laitteiden muodostama, ja lähimmissä kohteissa (Suovasenkaari/Suikkilantie)
mitattu keskimelu (55,9 … 58,5 dBA) ylittää valtioneuvoston määrittämää
ohjearvoa, 55 dBA, lähimpien asuinkiinteistöjen alueilla (pihoilla).
Suikkilantien melun ylittyminen johtuu kuitenkin Kustavintien tieliikenteen
melusta. Suovasenkaarella pääosin murskaustyöstä aiheutuva keskimelu 55,9
dBA ylittää niukasti raja-arvon 55 dBA.
Tuulen vaihtelun vaikutuksen arvioinnista voidaan ottaa esille esim.
mittauspiste MP 4 eli Suikkilantie 8 kohdalla tehdyt havainnot. Molemmat
havainnot (1.6.2011 ja 8.8.2011) on tehty lounaistuulen aikana, mutta
keskituuli on ollut 8.8. voimakkaampi (6 m/s) ja puuska (11 m/s) kuin 1.6.
tehdyissä mittauksissa (4 m/s, puuska 7 m/s). Keskimelun arvo LAeq on tuulen
vaikutuksesta pienempi 8.8.2011 (arvo = 58,5 dBA) kuin 1.6.2011 (arvo = 60,5
dBA). Myös muut MP 4:n arvot ovat alempia 8.8.2011 tehdyissä mittauksissa
kuin 1.6.2011 tehdyissä mittauksissa. Mittauspisteessä MP 3, Suovasenkaari 10,
on tuulen vaikutus melua lisäävä, sillä tuuli painaa murskaustyöstä syntyneitä
ääniaaltoja kohden koillista.
Seuraava murskaustyön alkaessa viimeistellään ottoalueen pohjoisreunan
murskevalli. Seuraava mittaus suoritetaan kaikilta mittauspaikoilta MP 1 – MP
5 kun murskevalli on koko pituudeltaan valmis ja murskauskalusta saadaan
sijoitettua ottotason pohjalle.
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Ystävällisin terveisin
NCC Roads Oy

Kai Vuorinen
Myyntipäällikkö

LIITTEET

Liite 1. Melumittaukset 1.6.2011 Isosuo, kaaviot 1-4. 2 s.
Liite 2. Melumittaukset 8.8.2011 Isosuo, kaaviot 1-5. 2 s.

7 (7)

Raportti

KV

13.10.2011

Isosuon meluselvitys 11.10.2011
YLEISTÄ
KOHTEEN SIJAINTI

Meluselvityksen kohde sijoittuu Isosuon alueelle, os. Härjänkurkuntie 68,
Masku. Melua mitattiin 11.10.2011 kuudesta mittauspisteestä; Isosuon
kiviainesalueelta sekä viidestä ympäröivästä mittauspisteestä.

Kuva 1. Mittaukset sijoittuvat Härjänkurkuntien ympärille. Karttaan on merkitty
murskaimien sijainti mittausten aikana.
LÄHTÖTIEDOT

Melun mittauksien yhteydessä kerättiin myös alueelliset sää- ja olosuhdetiedot,
koska ne vaikuttavat melun leviämiseen olennaisesti. Härjänkurkuntien
varrella on mittauksia tehty kahdesti aiemmin 1.6.2011 ja 8.8.2011.
Kiviainesalueen läheisyydessä Suovasentie 73:ssa sijaitsevalta Suomen
Teräspaalutus Oy:n pihalta kantautuneet yksittäiset äänet lisäsivät melua
mittauspisteessä ”MP 2, Suovasentie 100”. Vastaavasti Kustavintien autojen
aiheuttamat äänet lisäsivät meluisuutta mittauspisteessä ”MP 4, Suikkilantie
8”.

NCC Roads Oy
Vantaa
Y-tunnus 1765515-0

Postiosoite
Sitomokuja 4
21200 Raisio

Käyntiosoite
Sitomokuja 4
21200 Raisio

Puh. 010 507 6800
Faksi 010 507 6801
www.ncc.fi
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Melumittaukset on tehty samoista mittauspisteistä kuin aikaisempina kertoina,
jolloin melun määrästä saadaan seurantatietoa. Mittauspisteitä kuitenkin
lisättiin kuitenkin yhdellä (MP 6, Suovasentie 111). Murskaustyö on saatu jo
sijoitettua melun kulkeutumista vähentävien maavallien ja murskekasojen
suojaan, kiviainesalueen pohjalle.
Mittaukset ovat osa Isosuon kiviainesalueen meluilmoituksen mukaista
tarkkailua. Mittaukset on tehnyt toimistoinsinööri Tarja Luhtala ja raportin
laatinut myyntipäällikkö Kai Vuorinen.
MENETELMÄT
MITTAUSLAITE

Isosuon melumittaukset on tehty äänitasomittarilla, TES 1350A, joka täyttää
IEC651 (ANSI S1.4) mukaiset vaatimukset, joita ympäristömelun
mittaamisessa edellytetään (Ohje I, 1995 Ympäristöministeriö). Mittalaitteelle
tehtiin kalibrointi ennen ensimmäistä mittausta ja kalibrointi tarkistettiin vielä
ennen jokaista mittausta.
MITTAUKSET

Mittaustyöt tehtiin yhden havaintopäivän aikana, tiistaina 11.10.2011 klo 9:20–
12:15 välisenä aikana. Mittaukset on tehty standardin mukaisesti 1,5 metrin
korkeudelta ja yli 10 metrin päästä melun lähteistä. Mittauspaikat valittiin
siten, että heijastuspintoja ei muodostuisi. Mittauspaikka Isosuolla, MP 1,
sijoittui louhittavan alueen pohjoisosaan. Muut mittauskohdat ovat MP 2 –
Suovasentie 100, MP 3 – Suovasenkaari 10, MP 4 – Suikkilantie 8, MP 5 –
Venevarikko (Masimp) ja MP 6 – Suovasentie 111. MP 1 – MP 6 sijainnit
esitetään kartalla, kuva 2.
Kukin mittaus suoritettiin 15 minuutin jaksolla, jolloin mittausväli oli 5
sekuntia. Siten mittauksia kertyi kaikkiaan 180 kutakin mittauspistettä kohden.
Kustakin kohteesta määritettiin ekvivalenttitasot dBA (mm. dBAEq90, dBAEq50,
dBAEq10) keskimelutaso LAeq ja maksimiarvo LAmax. Tulokset havainnollistetaan
liitteen 1 diagrammeissa.
Mittausten aikana käynnissä oli yksi tuotantolinjaa, jossa esi-, väli- ja
jälkimurskain (tuote 0-16) tekivät mursketta. Lisäksi murskaimien ympärillä
toimi 1 kauhakuormaajaa sekä yksi iskuvasaralla varustettu kaivinkone sekä
yksi kaivinkone, joka syötti esimurskaimeen syötekiveä. Porakone porasi
kalliota rintauksen yläpuolella. Edelleen yksi kauhakuormaaja teki kuormia
kuorma-autoon.
Mittausten aikana ei tehty räjäytystöitä.
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Suovasenkaari 10
Suovasentie 100

MP 3
Suikkilantie 8

MP 2
MP 6
Suovasentie 111

MP 4

MP 1
Isosuo kiviaines
alue

Venevarikko
MP 5

V
i
r
Kuva 2. Lähimmästä melun lähteestä oli etäisyyttä 440 m Suovasentielle, 330 m
j
Suovasenkaarelle, 630 m Suikkilantielle ja 380 m Venevarikolle mittauspisteisiin/pihoihin.
o
Isosuon kiviainesalueella tehtyjen mittausten sopivaksi
mittauskohdaksi valittiin piste yllä
n
olevan kuvan mukaisesti.
e
n
YMPÄRISTÖMELU
OHJEARVOT

Valtioneuvoston päätöksessä on esitetty yleiset melutason ohjearvot. Ne
mitataan ja esitetään ekvivalenttitasoina. Päätöksen mukaan seurattavia
ajanjaksoja ovat päivä klo 7-22 ja yö klo 22–7. Edelleen huomioidaan erikseen
yleisesti ulkona olevat melun ohjearvot. Yleistettynä melun on oltava 5-10 dByksikköä pienempää yöllä kuin päivällä. Voimassa ovat yleiset raja-arvot,
päivällä 55 dB ja yöllä 45 dB.
KÄYTETYT LYHENTEET

dBA – A-painotteinen desibeliarvo.
LAeq – A-painotettu ekvivalenttitaso (eli keskiäänitaso eli ekvivalenttitaso).
LAeq10 – melutaso, joka ylittyy ajallisesti 10 % ajan koko mittausajasta.
LAeq50 – melutaso, joka ylittyy ajallisesti 50 % ajan koko mittausajasta.
LAeq90 – melutaso, joka ylittyy ajallisesti 90 % ajan koko mittausajasta.
LAmax – maksimiarvo: kuvaa mittausjakson korkeinta melutason arvoa.

3 (6)

Raportti

KV

13.10.2011

N

Keskiäänitason laskentakaava: LAeq = 10 lg [ 1/N * ∑ * 10Lphi/10]
i=1
MITTAUKSIEN AIKAISET OLOSUHTEET JA SÄÄTILA

Isosuon havainnot tehtiin tiistaina 11.10.2011. Sen vuoksi alla on esitetty ko.
ajankohtia vastaavat Turun Artukaisen havaintoaseman säätiedot:
11.10.2011 (ti)
lämpötila +8,2 °C
kosteus 93 %
länsituuli 1 m/s, (puuska 3 m/s)
melkein pilvistä (7/8)

Lokakuussa (11.10.2011) tehtyjen mittausten olosuhteet olivat hyvät, sillä lähes
tuuleton ilmamassa (tuulen nopeus = 1 m/s) ja vakaa lämpötila (T = +8 °C)
antavat vertailukelpoiset tiedot melun leviämisestä louhinta-alueen
ympäristöön.
YMPÄRISTÖMELU
ISOSUON MELUMITTAUKSET

Mittauksien pohjalta laaditut diagrammit on esitetty liitteessä 1. Niissä
esitetään kaikki mittausarvot pylväsdiagrammeina. Lisäksi mittausarvoista
muodostunut trendikäyrä esitetään kaaviossa. Kaikkien mittauspaikkojen
diagrammit on esitetty samanasteikkoisina, jolloin tulosten vertailu keskenään
ja myöhempiin havaintoihin on vaivatonta.
TULOKSET

Murskaus on nyt sijoitettu louhoksen pohjalle maavallien ja murskekasojen
sekä kalliorintauksen suojaan. Mittausten ja laskelmien pohjalta havaitaan, että
äänet kuuluvat hyvin louhosalueella (MP 1), mutta ovat vaimentuneet
huomattavasti edellisiin mittauksiin verrattuna muissa havaintopisteissä (MP 2
- MP 6). Selvityksen keskiäänitaso LAeq oli selvästi alle sallitun päiväajan (7-22)
äänitason 55 dBA neljässä mittauspisteessä: Suovasentie 100 = 47,1 dBA,
Suovasenkaari 10 = 50,8 dBA, Venevarikko = 52,2 dBA ja Suovasentie 111 = 44,6
dBA. Ylittäviä arvoja mitattiin puolestaan yhdessä murskausalueen
ulkopuolisessa mittauspisteessä: Suikkilantie = 60,2 dBA.
Laskutoimituksissa meludata huomioitiin kokonaan (ulkoisista meluista
mainittakoon mm. Teräspaalutus Oy:n pihalla tehdyt työt, tieliikenne jne.).
Suikkilantie 8:ssa mitatut meluarvot muodostuvat korkeiksi valtaosaltaan
tieliikenteen melusta johtuen. Tämä tulee konkreettisesti ilmi vertailtaessa
yksittäisiä meluhavaintoarvoja Kustavintien autoliikenteen aikana (57,9 … 72,8
dBA) ja autottoman hetken aikana (41,8 … 51,9 dBA). Mittausarvot ja lasketut
ekvivalenttitasot Suikkilantie 8:n osalta ylittävät sallitun päiväajan (7-22)
äänitason 55 dBA tieliikennemelusta johtuen.
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Taulukko 1. Mittausten perusteella määritetyt ja lasketut arvot ovat ekvivalenttitasot dBA (mm. dBAEq90,
dBAEq50, dBAEq10) keskimelutaso LAeq ja maksimiarvo LAmax. Lokakuun mittaustulokset (11.10.2011):

Määritetyt
ja lasketut
arvot
dBAeq90
dBAeq50
dBAeq10
LAeq
LAmax

Isosuo
(lähtömelu)
dBA
78,0
84,9
92,4
88,3
97,2

Suovasentie
100
(tie) dBA
44,7
46,7
48,7
47,1
52,2

Suovasenkaari
10
(tie) dBA
48,7
50,3
52,6
50,8
57,0

Suikkilantie
8
(tie) dBA
45,8
55,3
64,0
60,2
72,8

Venevarikko
(p-alue) dBA
37,8
40,5
50,9
52,2
72,4

Suovasentie
111
(tie) dBA
42,6
44,3
46,0
44,6
50,8

Isosuon kiviainesalueella tehtyjen mittausten aikana lähtömelun merkitsevä
havaintoväli (dBAeq90 - dBAeq10) oli 78,0 … 92,4 dBA. Merkittävää on, että vaikka
lähtömelun ekvivalenttiarvot olivat elokuun 2011 mittauksiin verrattuna
suuremmat, muissa mittauspisteissä mitattu melu pääsääntöisesti laski.
Suovasenkaaren ja Venevarikon mittauspisteissä murskaustyön äänet
erottuivat, mutta äänitasot olivat alle päiväaikaisen raja-arvon 55 dBA.
Iskuvasaran iskuäänet ja syötekiven kippaaminen kaivinkoneen kauhasta
etumurskaimeen erottuivat äänistä parhaiten. Suikkilantie 8:n varrella melu
muodostuu ja vaihtelee ennen kaikkea autovirran taajuuden mukaisesti. Ainoa
louhosalueelta Suikkilantielle kantautuvista äänistä oli iskuvasaran iskuääni.
TULOSTEN ARVIOINTI JA JOHTOPÄÄTÖKSET
MELUN LÄHTEIDEN ARVIOINTIA

Melun lähteet (eri koneet) olivat hyvin kuultavissa ja erotettavissa Isosuon
kiviainesalueella. Kiviainestuotannon murskauslinjasta aiheutui nyt aiempaa
korkeampi lähtömelu, joka johtui ennen kaikkea siitä, että murskaimet
sijoittuivat lähemmäksi mittauspistettä 1 (MP 1) sekä siitä, että tuuliolosuhteet
olivat muuttuneet. Vallin rakentaminen oli mittaushetkellä vielä hiukan
kesken, sillä tarkoituksena on lisätä murskeiden sijoittamista alueen
luoteiskulmaan eli vasten Suovasentien suuntaista louhosalueen sivua.
Tämänkertaiset mittaukset osoittavat, että melu ei enää kantaudu ympäristöön
siten, että se ylittäisi päiväaikaista raja-arvoa 55 dBA. Vaikka murskainten äänet
ovat mittauspisteissä kuultavissa, eivät äänet kantautuneet korostuneesti
tuulten mukana mihinkään mittauspisteeseen (MP 1 – MP 6).
Merkittäviä yksittäisiä ulkoisia melulähteitä kirjattiin mm. erilaisten
kulkuneuvojen aiheuttamien havaintoihin perustuen. Näitä havaintoja tehtiin
useissa mittauspisteissä.
Louhinta- ja murskaustoiminnasta oli eriteltävissä louhinta-alueella seuraavat
melun lähteet: iskuvasara, pyöräkuormaaja, kaivinkoneen kippaus sekä
murskaimet (etu-, väli- ja jälkimurskain).
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VIRHEMAHDOLLISUUDET

Ympäristöministeriön ohjeen I 1995 mukaan mittaustulosten epävarmuus
kasvaa etäisyyden pidentyessä. Tulosten epävarmuus (ΔL) on 30 metrin
etäisyydellä mitattuna 2 dB, 100 metrin päässä 4 dB ja 500 metrin päässä 7 dB.
Nyt tehtyjen mittausten aikana vallinnut tuuli (1 m/s) oli optimaalinen ja
tuulen vaikutusta ei siis käytännössä ollut. Siten tuulen aiheuttama
virhemahdollisuus on häviävän pieni.
JOHTOPÄÄTÖKSET

Tuloksia tarkastellessa ja johtopäätöksiä tehdessä tulee tulosarvojen lisäksi
huomioida matkan pituudesta aiheutuva epävarmuus.
Melumittausten perusteella Isosuon kiviainesalueella koneiden ja laitteiden
muodostama, ja lähimmissä kohteissa mitattu keskimelu (44,6 … 52,2 dBA) ei
ylittänyt valtioneuvoston määrittämää ohjearvoa, 55 dBA, lähimpien
asuinkiinteistöjen alueilla (pihoilla).
Suikkilantie 8:n kohdalla melun ylittyminen (60,8 dBA) johtuu selvästi
Kustavintien tieliikenteen melusta. Se on havaittavissa myös liitteen 1
diagrammista.
Jatkossa on tarkoitus edelleen parantaa ottoalueen pohjoista murskevallia.
Seuraava mittaus suoritetaan kaikilta tarvittavilta mittauspaikoilta MP 1 – MP
6 kun murskaustyötä alueella jatketaan.
Ystävällisin terveisin
NCC Roads Oy

Kai Vuorinen
Myyntipäällikkö

LIITTEET

Liite 1. Melumittaukset 11.10.2011 Isosuo, kaaviot 1-6. 2 s.
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1

YLEISTÄ
Promethor Oy mittasi NCC Roads Oy:n Maskun Isosuon kiviainesalueella suorittaman
murskaustoiminnan aiheuttamaa ympäristömelua läheisillä asuinkiinteistöillä 5.4.2012.
Mittaus suoritettiin ympäristömelun mittausohjeen mukaisesti pisteissä, joiden voitiin
arvioida mahdollisesti häiriintyvän melusta.
Selvityksen laadintaan ovat osallistuneet Toni Hägerth ja Jani Kankare Promethor Oy:stä.

2

KOHTEEN SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ
Kiviaineksen ottotoimintaa suoritetaan kiinteistössä 481-419-3-30. Kuvassa 1 on esitetty
kartalla murskauslaitoksen (M) sekä mittauspisteiden sijainti.

Kuva 1.

Murskauslaitoksen sijainti (M) ja ympäristömelun mittauspisteet.

Mittauspisteet sijaitsivat pistettä 1 lukuun ottamatta asuinrakennusten piha-alueilla. Piste 1
sijaitsi läheisen venevarikon parkkipaikalla. Mittauspisteiden tiedot on esitetty taulukossa
1.
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Taulukko 1.
MP

3

Mittauspisteiden tiedot

Kiinteistötunnus

Osoite

Käyttötarkoitus

1

481-419-3-39

Härjänkurkuntie 26

Venevarikko

2

481-440-1-9

Suikkilantie 8

Asuinrakennus

3

481-419-3-47

Suovasenkaari 11

Asuinrakennus

4

481-419-3-18

Suovasenkuja 11

Asuinrakennus

YMPÄRISTÖMELUA KOSKEVAT LUPAMÄÄRÄYKSET
Raision kaupungin 23.1.2012 NCC Roads Oy:lle myöntämässä ympäristöluvassa on
mainittu, että:
”4. Toiminnasta aiheutuva ekvivalenttimelutaso ei saa lähimpien
asuinkiinteistöjen oleskelupihalla ylittää klo 07.00 – 22.00 tasoa 55 dB(A).”

häiriintyvien

Mittausten suorittamisesta on annettu ohjeet Ympäristöministeriön laatimassa
mittausohjeessa [1]. Ohjeessa on maininta, että jos melu on luonteeltaan iskumaista tai
kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista melun
ohjearvoihin. Tulokseen tehtävä 5 dB:n lisäys johtuu siitä, että iskumainen ja/tai
kapeakaistainen melu on tasaista melua häiritsevämpää.

4

YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET
Melumittauksia suoritettiin 5.4.2012 klo 8.30–10.00 välisenä aikana. Mittausten aikana
murskaustoiminta voitiin varmistaa kuulohavainnoilla mittauspisteissä. Lisäksi
murskauslaitoksen läheisyyteen sijoitettiin melumittari, jonka tuloksesta voitiin varmistaa
toiminnan olleen käynnissä.
Mittausten aikana toiminnassa olivat kaksi pyöräkuormaajaa, kaksi kaivinkonetta (lastaus ja
rikotus) sekä Lokotrack-tyyppinen kaksivaiheinen murskauslaitos (etu- ja välimurskaimet).
Lisäksi alueella kävi muutamia kuorma-autoja kuljettamassa maa-ainesta, mutta niiden
vaikutus kokonaismeluun oli vähäinen.

4.1

Mittauslaitteisto
Mittaukset suoritettiin äänitasomittarilla Rion NL-21, joka täyttää standardien IEC 60651 ja
IEC 60804 tarkkuusluokan 2 vaatimukset. Mittarin toiminta tarkistettiin kalibraattorilla
Rion NC-74. Pisteissä mitattiin A-painotettua keskiäänitasoa mittarin aikavakiolla fast.
Kiinteistöjen piha-alueilla mitattiin noin 15 minuutin mittaus. Mittari sijoitettiin 1,5 metrin
korkeuteen maanpinnasta.
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4.2

Sääolosuhteet
Suoritettujen mittausten aikana sää oli mittaajan havaitsemana seuraavanlainen: tuuli 1–3
m/s lounaasta, lämpötila +2 oC ja pilvisyys 0/8. Sääolosuhteet olivat edustavat melun
leviämiselle pisteisiin 2, 3 ja 4.
Ilmatieteenlaitoksen lähimmällä havaintoasemalla (Turun Artukainen) mittausten aikana
tehdyt säähavainnot on esitetty taulukossa 2.
Taulukko 2.

Ilmatieteenlaitoksen säähavainnot

Klo

Tuulen nopeus
[m/s]

Tuulen suunta

Lämpötila [C]

Pilvisyys

9.00

3

lounaasta

2

0/8

Mittausten aikaan maanpinta oli pääosin lumeton.
4.3

Mittaustulokset
Taulukossa 3 on esitetty mittaustulokset mittauspisteistä (tulokset eivät sisällä mahdollista
impulssimaisuuskorjausta). Mittaustulos on mittausjakson aikainen A-painotettu
keskiäänitaso.
Taulukko 3.
aikakorjausta

Mittaustulokset pisteissä 1 – 4 ilman impulssimelu- tai toiminta-

Käyttötarkoitus

Mittausaika

Mittaustulos
LAeq [dB]

Mittaajan arvio murskaustoiminnan aiheuttamasta melusta [dB]

1

Venevarikko

8.31–8.46

53,2

50

2

Asuinrakennus

8.55–9.10

50,9

< 45

3

Asuinrakennus

9.19–9.24

49,3

49

Impulssimaista

4

Asuinrakennus 9.45–10.00

53,3

53

Impulssimaista

MP

Melun
impulssimaisuus
Impulssimaista
Ei impulssimaista

Murskaustoiminnan tärkeimmät melulähteet olivat rikotin, kaivinkone ja murskauslaitos.
Kyseiset melulähteet olivat kuultavissa kaikissa mittauspisteissä.
Mittauspisteessä 2 melutaso aiheutui pääosin Kustavintien liikenteestä ja
murskaustoiminnan melu kuului vain vaimeasti. Muissa mittauspisteissä melutaso
määräytyi pääosin murskaustoiminnan melusta ja mittausten aikaiset häiriöt olivat vähäisiä.
Mittausten aikana tehtyjen havaintojen perusteella murskaustoiminnan aiheuttama melu oli
luonteeltaan impulssimaista mittauspisteissä 1, 3 ja 4. Impulssimaisuus aiheutuu
rikottimesta. Impulssimaisuudesta johtuen pisteiden 1, 3 ja 4 päiväajan keskiäänitasojen
laskennassa (taulukko 4) on tehty korjaus + 5 dB rikottimen toiminta-ajalle klo 8–18.
Laskettaessa päiväajan keskiäänitasoa LAeq,7-22 tehdään mittaustulokseen korjaus, jolla
huomioidaan toiminnan kesto. NCC Roads Oy:ltä saatujen tietojen mukaan murskausta
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suoritetaan arkipäivinä klo 7–22 ja rikotusta vastaavasti klo 8–18. Taulukossa 4 on esitetty
impulssimaisuus- ja toiminta-aikakorjatut päiväajan keskiäänitasot.
Taulukko 4. Lupamääräykseen verrattavat
impulssimaisuus- ja toiminta-aikakorjaus

5

päiväajan

keskiäänitasot

huomioiden

Mittauspiste

A-painotettu päiväajan
keskiäänitaso impulssimaisuus- ja
toiminta-aikakorjaus huomioituna
LAeq,7-22 [dB]

Impulssimaisuus

1

54

Impulssimaista

2

45

Ei impulssimaista

3

53

Impulssimaista

4

57

Impulssimaista

TULOSTEN TARKASTELU JA JATKOTOIMENPITEET
Mittausten perusteella päiväajan keskiäänitaso alittaa ympäristöluvassa annetun
määräysarvon mittauspisteissä 2 ja 3. Mittauspisteessä 1 ei sijaitse asuinkiinteistöä, joten
kiinteistölle ei ole määräysarvoa.
Mittausten perusteella päiväajan keskiäänitaso ylittää ympäristöluvassa annetun ohjearvon
mittauspisteessä 4. Ylitys on suuruudeltaan 2 dB. Ylitys johtuu melun
impulssimaisuuskorjauksesta, joka lisätään tulokseen rikottimen aiheuttamasta
impulssimaisuudesta johtuen.
Ympäristöluvassa on edellytetty, että mikäli ohjearvon ylityksiä havaitaan, toimijan on
välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin melun vaimentamiseksi.
Meluntorjunnan toimivimpina vaihtoehtoina ovat murskauslaitoksen melun leviämisen
estämisen tehostaminen lisävalleilla tai rikotinmelun vaimentaminen impulssimaisuuden
poistamiseksi.
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Hujalan meluselvitys 13.6.2012
YLEISTÄ
KOHTEEN SIJAINTI

Meluselvityksen kohde sijoittuu Ruskon Hujalan alueelle, os. Hujalantie 279,
21290 Rusko. Hujalantieltä on kiviainesalueelle matkaa noin 700 metriä
metsäautotietä pitkin. Melua havainnoitiin neljästä pisteestä: Hujalan
kiviainesalueelta ja kolmen läheisen asuinkiinteistön alueilta.

Kuva 1. Mittaukset sijoittuvat Hujalaan maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle.
LÄHTÖTIEDOT

Mittaukset Hujalan alueella tapahtuvasta kiviainesten murskaustoiminnasta on
tehty ympäristömelun tarkkailun vuoksi. Ajalle 4.6.–31.8.2012 NCC Roads Oy
on tehnyt Ruskon kunnalle ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta
toiminnasta. Mittaukset on tehnyt toimistoinsinööri Tarja Luhtala ja raportin
myyntipäällikkö Kai Vuorinen.
Melumittausten yhteydessä kerättiin myös alueelliset sää- ja olosuhdetiedot.
Paikallisliikenne tai muu alueen toiminta eivät vaikuta melua lisäävästi.

NCC Roads Oy
Vantaa
Y-tunnus 1765515-0

Postiosoite
Sitomokuja 4
21200 Raisio

Käyntiosoite
Sitomokuja 4
21200 Raisio

Puh. 010 507 6800
Faksi 010 507 6801
www.ncc.fi
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MENETELMÄT
MITTAUSLAITE

Hujalan melumittaukset on tehty äänitasomittarilla, TES 1350A, joka täyttää
IEC651 (ANSI S1.4) mukaiset vaatimukset, joita ympäristömelun
mittaamisessa edellytetään (Ohje I, 1995 Ympäristöministeriö). Mittalaitteelle
tehtiin kalibrointi ennen ensimmäistä mittausta ja kalibrointi tarkistettiin vielä
kolmasti ennen muita mittauksia.
MITTAUKSET

Mittaustyöt tehtiin keskiviikkona 13.6.2012 klo 14:00–16:50 välisenä aikana
standardin mukaisesti 1,5 metrin korkeudelta ja yli 10 metrin päästä melun
lähteistä. Mittauspaikka valittiin siten, että heijastuspintoja ei muodostuisi.
Mittauspaikka Hujalan alueella sijoittui louhittavan alueen länsipuolelle.
Louhinta-alue ja melun mittauspisteiden sijoittuminen on esitetty kuvassa 2.
Mittauspisteet ovat: MP1 Hujalan monttu, MP2 Hakamäkiläntie 28, MP3
Santamäentie 29 ja MP4 Telttakuja 8.
Kukin mittaus suoritettiin 15 minuutin jaksolla, jolloin mittausväli oli 5
sekuntia. Siten mittauksia kertyi kaikkiaan 180 mittauspistettä kohden.
Kustakin kohteesta määritettiin ekvivalenttitasot dBA (mm. dBAEq90, dBAEq50,
dBAEq10) keskimelutaso LAeq ja maksimiarvo LAmax. Tulokset havainnollistetaan
liitteen 1 diagrammeissa.

Telttakuja 8
Hakamäkiläntie 28

Hujalan kiviainesalue

Santamäentie 29

Kuva 2. Lähimmästä melun lähteestä oli etäisyyttä 580 m Hakamäkiläntien, 750 m
Santamäentien ja 1350 m Telttakujan mittauspisteisiin. Hujalan montussa tehtyjen mittausten
sopivaksi mittauskohdaksi valittiin piste yllä olevan kuvan mukaisesti.
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Kaikkien neljän mittausten (MP1 – MP4) aikana käynnissä oli yksi
tuotantolinja, jossa tehtiin molsaa (karkea murske, n. 0-170 mm). Lisäksi
murskaimen ympärillä yksi kaivinkone syöttää louhetta murskaimeen, yksi
kauhakuormaajaa kantaa mursketta varastokasaan ja yksi iskuvasaralla
varustettu kaivinkone rikkoo louhetta.
Mittausten aikana porattiin kalliota.
YMPÄRISTÖMELU
OHJEARVOT

Valtioneuvoston päätöksessä on esitetty yleiset melutason ohjearvot. Ne
mitataan ja esitetään ekvivalenttitasoina. Päätöksen mukaan seurattavia
ajanjaksoja ovat päivä klo 7-22 ja yö klo 22–7. Edelleen huomioidaan erikseen
yleisesti ulkona olevat melun ohjearvot. Yleisesti siis melun on oltava noin 5-10
dB-yksikköä pienempää yöllä kuin päivällä. Hujalan alueella ovat voimassa
yleiset raja-arvot, päivällä 55 dB ja yöllä 45 dB.
KÄYTETYT LYHENTEET

dBA – A-painotteinen desibeliarvo.
LAeq – A-painotettu ekvivalenttitaso (eli keskiäänitaso eli ekvivalenttitaso).
LAeq10 – melutaso, joka ylittyy ajallisesti 10 % ajan koko mittausajasta.
LAeq50 – melutaso, joka ylittyy ajallisesti 50 % ajan koko mittausajasta.
LAeq90 – melutaso, joka ylittyy ajallisesti 90 % ajan koko mittausajasta.
LAmax – maksimiarvo: kuvaa mittausjakson korkeinta melutason arvoa.
N

Keskiäänitason laskentakaava: LAeq = 10 lg [ 1/N * ∑ * 10Lphi/10]
i=1
MITTAUKSIEN AIKAISET OLOSUHTEET JA SÄÄTILA

Hujalan meluhavainnot tehtiin kesäisessä ja lämpimässä säässä. Lämpötila oli
havaintopaikalla +20,0 °C ja lounaistuulta oli 4 m/s. Forecan Turun säätietojen
mukaan saatavilla olivat ajanjaksoa klo 14:00 - 17:00 koskevat tiedot:
-

lämpötila +20,0 °C

-

kosteus 51 %

-

lounaistuuli 4 m/s

-

melkein selkeää (2/8)

Mittauksien aikaiset olosuhteet olivat hyvät ja mittausten tulokset ovat
keskenään vertailukelpoisia.
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YMPÄRISTÖMELU
HUJALAN MELUMITTAUKSET

Mittauksien pohjalta laaditut 4 diagrammia on esitetty liitteessä 1 (sivut 1 ja 2).
Niissä esitetään mittaukset pylväsdiagrammeina. Lisäksi mittauslukemista
muodostunut trendikäyrä esitetään kaaviossa. Kaikkien mittauspaikkojen
diagrammit on esitetty samanasteikkoisina, jolloin tulosten vertailu keskenään
ja myöhempiin havaintoihin on vaivatonta.
TULOKSET

Mittausten ja laskelmien pohjalta havaitaan, että äänet vaimentuvat
kiviainesalueen ympärillä hyvin. Louhinta ja murskaus sijoittuvat etäälle melun
seurantakohteista. Louhinta ja murskaus sijoittuvat lisäksi murskekasojen ja
ison maatilarakennuksen suojaan. Selvityksen keskiäänitaso LAeq oli selvästi
alle sallitun päiväajan (7-22) äänitason 55 dBA (Hakamäkiläntie = 38,8 dBA,
Santamäentie = 52,6 dBA ja Telttakuja = 41,6 dBA). Laskutoimituksissa
meludatasta poistettiin vain lentokoneen aiheuttamat peräkkäiset kolme arvoa
(Santamäentie; havainnot 117–119), koska meluarvot nousivat hetkellisesti
muun ulkoisen melulähteen vuoksi, ks. liite 1, kaavio 3 Santamäentie.
Taulukko 1. Mittausten perusteella määritetyt ja lasketut arvot ovat ekvivalenttitasot
dBA (mm. dBAEq90, dBAEq50, dBAEq10) keskimelutaso LAeq ja maksimiarvo LAmax.

Lasketut
arvot
dBAeq90
dBAeq50
dBAeq10
LAeq
LAmax

Hujala,
(lähtömelu)
dBA
65,8
74,5
79,2
75,7
83,1

Hakamäkilän
-tie 28
(piennar) dBA
35,4
37,6
41,4
38,8
45,5

Santamäentie 29
(piha) dBA
39,6
45,0
49,5
52,6
54,4

Telttakuja 8
(kujan pää)
dBA
37,7
40,5
44,1
41,6
49,6

Hetkellisesti louhinta-alueelta kantautuneet kohonneet äänitasot olivat
porauksen aiheuttamia. Ne erottuivat paitsi lähtömelupisteessä (Hujalan
monttu) niin myös Hakamäkiläntiellä. Hujalan montussa mittausten aikana
lähtömelun merkitsevä havaintoväli (dBAeq90 - dBAeq10) oli 65,8 … 79,2 dBA.
TULOSTEN ARVIOINTI JA JOHTOPÄÄTÖKSET
MELUN LÄHTEIDEN ARVIOINTIA

Melun lähteet (eri koneet) olivat hyvin kuultavissa ja erotettavissa Hujalan
montussa. Kiviainestuotannon murskauslinja aiheutti äänten kantautumista
tasaisena matalana äänenä myös Santamäentien ja Hakamäkiläntien
mittauspisteisiin. Silti kaikissa asutuskohteiden mittauspisteissä (MP2-MP4)
meluisuus oli mittausjakson ajan heikkoa ja siitä kertovat taulukossa 1 esitetyt
luvut (mm. dBAEq90, dBAEq50, dBAEq10).
Merkittävin yksittäinen ulkoinen melulähde kirjautui Santamäentien MP3:n
mittauksiin. Kyseessä oli Hujalan yli lentänyt suihkukone. (Liite 1.
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Santamäentie 29: hav. 117–119). Kyseinen mittausjakso poistettiin laskennasta
mutta ne näkyvät ko. mittauspisteen havaintodiagrammissa, liite 1 kaavio 3.
Hujalan louhinta-alueella louhinta- ja murskaustoiminnasta oli eriteltävissä
seuraavat melun lähteet: porakone, iskuvasara, murskain, pyöräkuormaaja ja
kuorma-auto.
VIRHEMAHDOLLISUUDET

Ympäristöministeriön ohjeen I 1995 mukaan mittaustulosten epävarmuus
kasvaa etäisyyden pidentyessä. Tulosten epävarmuus (ΔL) on 30 metrin
etäisyydellä mitattuna 2 dB, 100 metrin päässä 4 dB ja 500 metrin päässä 7 dB.
Mittausten aikana vallinnut heikko 4 m/s tuuli ei aiheuttanut merkittävää
haittaa mittausten tulkintaan.
JOHTOPÄÄTÖKSET

Melumittausten perusteella Hujalan kiviainesalueella koneiden ja laitteiden
muodostama, ja lähimmissä kohteissa (Santamäentie, Hakamäkiläntie ja
Telttakuja) mitattu keskimelu (38,8 … 52,6 dBA) ei ylitä valtioneuvoston
määrittämää ohjearvoa, 55 dBA, lähimpien asuinkiinteistöjen alueilla (pihoilla).
Toiminnasta aiheutuva melu on siten meluilmoituksen rajoissa.
NCC Roads Oy

Kai Vuorinen
Myyntipäällikkö

LIITTEET

Liite 1. Melumittaukset 13.6.2012 Hujala, kaaviot 1-4.
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