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INKOON TUOTANTOALUEEN TUOTANTOKAPASITEETIN JA MATERIAALITEHOKKUUDEN NOSTAMINEN MAA-AINESTEN OTTO- JA KIERRÄTYSALUEELLA
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) toimii yhteysviranomaisena Rudus Oy:n Inkoo Joddbölen kylässä koskevan hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) ja ilmoittaa ympäristövaikutusten arviointiohjelman vireillä olosta
(Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä). Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä.
HANKEVASTAAVA
Rudus Oy
HANKE
Rudus Oy suunnittelee Inkoon tuotantoalueen laajennusta, tuotantokapasiteetin ja materiaalitehokkuuden nostamista. Suunniteltu hankealue sijaitsee Joddbölessä noin seitsemän
kilometriä Inkoon keskustasta lounaaseen.
ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT:
VE 1: Suunnitellun ottoalueen pinta-ala on noin 164 hehtaaria ja alin ottotaso +3. Alueelta
louhitaan vuosittain 1–6 miljoonaa kiintokuutiometriä (myöh. milj. m3ktr) kiviaineksia. Kokonaisottomäärä on toiminnan aikana 25 milj.m3. Kokonaistoimintaaika vaihtelee 4–25 vuoden välillä, riippuen vuosittaisesta ottomäärästä.
VE 2: Hankealueen pohjoisosat Grävlingsberget ja Sjömansberget, syvennetään tasoon –
15 noin 87 hehtaarin alalta. Muilta osin alue louhitaan tasoon +3. Alueelta louhitaan vuosittain 1–6 milj.m3 kiviaineksia. Kokonaisottomäärä on toiminnan aikana 40 milj.m3. Kokonaistoiminta-aika vaihtelee 7–40 vuoden välillä, riippuen vuosittaisesta ottomäärästä.
VE 3: Hankealueen pohjoisosat Grävlingsberget ja Sjömansberget, syvennetään tasoon –
30 noin 87 hehtaarin alalta. Muilta osin alue louhitaan tasoon +3. Alueelta louhitaan vuosittain 1–6 milj.m3 kiviaineksia. Kokonaisottomäärä on toiminnan aikana 53 milj.m3. Kokonaistoiminta-aika vaihtelee 9–53 vuoden välillä, riippuen vuosittaisesta ottomäärästä.
VE A: Tarkastellaan kierrätystoimintojen sijoittamista alueelle. Kierrätystoiminnot sisältävät
kierrätysjakeiden vastaanottamisen, välivarastoinnin, käsittelyn ja jatkojalostuksen myyntiin, sisältäen myös puhtaiden ylijäämämaiden kierrätyksen ja loppusijoituksen. Kierrätysjakeita ja ylijäämämaita käsitellään maksimissaan yhteensä noin 10 miljoonaa tonnia vuodessa. Kierrätystoiminnot voivat toteutua jokaisen maa-ainesottovaihtoehdon ohella tai
omana vaihtoehtonaan, vaikka maa-ainesottotoiminta ei kasvaisi.
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VE B: Tarkastellaan satama-altaan laajentamista. Satama-altaan lopullisen laajennuksen
pinta-ala on riippuvainen kiviainesottovaihtoehdon 1–3 toteutumisesta. Satama-altaan
laajennus on suurimmillaan 24 hehtaaria.
VE 0: Tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämistä, eli tilannetta, jossa kiviainesottoaluetta ei laajenneta tai kierrätystoimintoja ja ylijäämämaiden vastaanottoa tai satamaaltaan laajennusta toteuteta. Alueella toimitaan nykyisten lupien mukaan ja ottotoiminta
päättyy lupien voimassaoloajan päättyessä.
LISÄTIETOJA
Arviointiohjelma on 30.12.2013 – 27.2.2014 arviointimenettelyn aikana yleisön nähtävänä
seuraavissa paikoissa:
- Inkoon kirjasto, Ola Westmanin puistotie 1, 10210 Inkoo
- Inkoon tekninen tsto, Ola Westmanin puistotie 3, 10210 Inkoo
- Siuntion kunnankirjasto, Asematie 2, 02580 Siuntio
- Internetissä: www.ymparisto.fi/rudusinkooYVA
Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto tulee nähtäville maaliskuun lopulla 2014 internettiin
osoitteeseen www.ymparisto.fi/rudusinkooYVA
Lisätietoja hankkeesta antaa Rudus Oy:stä Tuomo Joutsenoja, puh. 0400 929 149 ja Hanna Luukkonen, puh. 040 566 2050.
Lisätietoja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä antaa suunnittelija Larri Liikonen ja
ylitarkastaja Martti Pelkkikangas Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, puh. 0295 021 000.
HANKKEEN ESITTELYTILAISUUDET
Hankkeen esittelytilaisuus on torstaina 23.1.2014 klo 18 - 20 Kyrkfjärdens skolanissa, Museotie 7,10210 Inkoo

MIELIPITEIDEN ESITTÄMINEN
Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne
Uudenmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskukseen 27.2.2014 mennessä. Mielipiteet
ja lausunnot julkaistaan Internetissä YVA-lausunnon antamisen jälkeen.
Käyntiosoite: Opastinsilta 12 B, 5 krs., Itä-Pasila, Helsinki.
Postiosoite: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki
Sähköpostiosoite: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 2013
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