5.

YMPÄRISTÖN NYKYTILA

5.1

Sijainti ja maankäyttö

5.1.1

Isosuon alue, Masku

NCC Roadsin Isosuon kalliolouhos sijaitsee Maskun kunnan Isosuon alueella, Kierikäisen
kylässä kiinteistöllä Pitkämäki RN:o 3-30. Ottamisalueen pinta-ala on noin 2 ha. Isosuon
alueen toiminta liittyy teollisuustontin esirakentamiseen tasaamalla tontti louhimalla ja
murskaamalla louhe hyötykäytettäväksi tontilla. Mursketta voidaan hyödyntää myös muissa kohteissa, mikäli kaikkea tuotettua mursketta ei voida käyttää hyödyksi tontilla. Tontin
esirakentaminen on käynnissä. Tontin pinta-ala on kokonaisuudessaan n. 3,3 ha, josta ottamisalueen pinta-ala on n. 2 ha.
Isosuon alueen ympäröivä maasto on havupuuvaltaista tiheää metsää. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 350 metrin etäisyydellä toiminta-alueesta.

Kuva 5-1
Asutuksen ja muiden rakennusten sijainti Isosuon hankealueen ympärillä. Punainen = asuinrakennus, sininen = lomarakennus, violetti = julkinen rakennus ja ruskea = teollisuusrakennus.

5.1.2

Hujalan alue, Rusko

Hujalan maa-ainesten ottoalue sijaitsee Ruskon kunnan Hujalan kylässä tilalla Heikkilä
RN:o 1:67. Samalla kiinteistöllä sijaitsee myös Heikkilän sikala. Alueen pinta-ala on n. 12
ha. Kivi- ja maa-ainesten otto liittyy alueen tasaamiseen sikalarakennusten ja piha-alueen
rakentamista varten.
Naapuritilan alueella toimii rakennusjätteen kierrätysyritys, joka murskaa sinne tuotuja
betonirakenteita sekä hakettaa puita. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat alle 500
metrin etäisyydellä toiminta-alueesta koilliseen.
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Kuva 5-2
Asutuksen ja muiden rakennusten sijainti Hujalan hankealueen ympärillä. Punainen = asuinrakennus, sininen = lomarakennus, violetti = julkinen rakennus ja ruskea = teollisuusrakennus.

5.1.3

Vaisten alue, Turku

NCC Roads Oy:n Vaisten maa-ainestenottoalue sijaitsee Turun kaupungin Kärsämäen kylän tilalla Lentoasema, RN:o 1:179. Toiminta sijoittuu vain osalle kiinteistöä. Kiinteistön
omistaa Finavia Oyj. Idässä alue rajautuu Tampereen valtatiehen (Vt 9), etelässä Vaisteentiehen, lännessä Puottulantiehen sekä asuinkiinteistöihin ja pohjoisessa maa- ja metsätalousalueeseen. Ottoalueen länsipuolella on Turun lentoasema. (FCG Suunnittelukeskus
Oy, 2012a)
Vaisten ottoalueen läheisyydessä sijaitsee jonkin verran asutusta. Lähin asuinrakennus sijaitsee n. 35 etäisyydellä lännessä. Tampereen valtatien itäpuolen kiinteistöt sijaitsevat n.
50-400 metrin etäisyydellä. (FCG Suunnittelukeskus Oy, 2012a)
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Kuva 5-3
Asutuksen ja muiden rakennusten sijainti Vaisten hankealueen ympärillä. Punainen = asuinrakennus, sininen = lomarakennus, violetti = julkinen rakennus ja ruskea = teollisuusrakennus.

5.2

Kaavoitus

5.2.1

Isosuon alue, Masku

Isosuon alueella on voimassa Varsinais-Suomen maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö on hyväksynyt 20.3.2013. Maakuntakaavassa hankealue on merkitty teollisuustoimintojen alueeksi (T).

Kuva 5-4

Ote maakuntakaavasta, Isosuon hankealue on merkitty sinisellä nuolella.
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Maskun yleiskaava 2020 on hyväksytty 14.6.2010 kunnanvaltuustossa ja se on saanut
lainvoiman Kanta-Maskun alueella 28.8.2012. Maskun yleiskaavassa alue sijaitsee pääosin
teollisuus- ja varastoalueella (merkintä T) sekä osin maa- ja metsätalousalueella (M). Piuhan osayleiskaavassa alue sijaitsee osin teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella
(T) ja osin suojaviheralueella. Alueella ei ole asemakaavaa.

Kuva 5-5

Ote Maskun yleiskaavasta, Isosuon hankealue on merkitty sinisellä ympyrällä.

Isosuon alueella on käynnissä asemakaavoitusprosessi. Isosuontien alkupäässä oleva kaavoittamattomalle alueelle laaditaan asemakaava teollisuus- ja varastoalueeksi. Härjänkurkuntien pääs-sä korttelin 709 rakennusaluetta laajennetaan ja rakennusoikeutta kasvatetaan. Asemakaava on ollut nähtävillä 31.1.–4.3.2013. Alue osoitetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi, joka mahdollistaa monipuolisen teollisuustoiminnan. Ympäristöhäiriöitä ei ole tarpeen rajoittaa, koska alueen läheisyydessä ei sijaitse asumista.
5.2.2

Hujalan alue, Rusko

Hujalan alueella on voimassa Turun kaupunkiseudun maakuntakaava, joka on vahvistettu
ympäristöministeriössä 23.8.2004. Maakuntakaavassa hankealue on merkitty maa- ja
metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Hankealueen läheisyydessä on maakuntakaavassa
merkitty ulkoilureitti (Suokullan reitistö).
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Kuva 5-6

Ote maakuntakaavasta, Hujalan hankealue on merkitty sinisellä nuolella.

Vanhan Ruskon kunnan viimeinen yleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 13.3.1995.
Lounais-Suomen ympäristökeskuksen päätöksellä (23.7.1997, 673AL) yleiskaavasta jätettiin vahvistamatta lentokentän vaikutusalue.
Yleiskaavassa alue sijaitsee pääosin maa-ainesten ottoalueella (EO), jota ympäröivät alueet on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi (M). Lisäksi suunnittelualue sijaitsee osittain
vedenhankinnalle tärkeäksi merkityllä pohjavesialueella (pv1). Alueella on aikaisemmin sijainnut III-luokan Samppasuon pohjavesialue, joka on kuitenkin tarkempien tutkimusten
jälkeen poistettu luokiteltujen pohjavesialueiden listalta vedenhankintaan sopimattomana.
Alueella ei ole asemakaavaa.
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Kuva 5-7. Ote yleiskaavasta, Hujalan hankealue on merkitty sinisellä ympyrällä.

5.2.3

Vaisten alue, Turku

Vaisten hankealueella on Hujalan hankealueen tavoin voimassa Turun kaupunkiseudun
maakuntakaava. Vaisten ottoalue on merkitty maakuntakaavassa lentoliikenteen alueeksi
(LL).

Kuva 5-8

Ote maakuntakaavasta, Vaisten hankealue on merkitty sinisellä nuolella
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Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi Yleiskaava 2020:n 11.12.2000 ja uudelleen 18.6.2001
ympäristökeskuksen oikaisukehotuksen vuoksi. Yleiskaava on kuulutettu lainvoimaiseksi
28.7.2001 niiltä osin, joita valitukset eivät koskeneet. Turun yleiskaavassa 2020 alue sijaitsee pääosin lentoaseman liikennealueella (L). Alueen kaakkoisosa sijaitsee palvelujen
ja hallinnon alueella.
Lentoaseman ja sen ympäristön osayleiskaavaluonnoksessa alue sijaitsee lentoliikenteen
alueella (LL). Kaavaluonnoksessa on esitetty hankealueen itäpuolelle yleisen tienalue (LT)
ja lisäksi katualuevaraus. Kaavaluonnoksessa esitetyt alueet ovat osin hankealueella. Alueella ei ole asemakaavaa.

Kuva 5-9. Ote yleiskaavasta, Vaisten hankealue on merkitty sinisellä ympyrällä.

34

5.3

Maisema ja kulttuuriympäristö

5.3.1

Isosuon alue, Masku

Isosuon ottamisalueen ympäröivä maasto on havupuuvaltaista tiheää metsää ja se laskeutuu pohjoiseen päin. Hankealueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse muinaismuistoja tai
kulttuuriympäristöjä. Lähin muinaismuisto sijaitsee hankealueesta noin kilometri koilliseen
(Pysäkinkallio, pronssikautinen kiviröykkiö).

Kuva 5-10

5.3.2

Muinaismuistot Isosuon hankealueen ympärillä.

Hujalan alue, Rusko

Hujalan alue on maisemakuvaltaan ja luonnonarvoiltaan tavanomainen ja sen lähiympäristö ei ole enää luonnontilainen. Hankealueesta hieman yli kilometri kaakkoon alkaa Ruskon kirkonkylän maisemakokonaisuus ja noin kaksi kilometriä kaakkoon sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö Ruskon Kirkonmäki. Ruskon kirkonmäki muodostaa keskiajalta periytyvän kirkkoympäristön Ruskonjokilaaksossa. Hankealueesta noin kilometri koilliseen alkaa Hiidenvainion kulttuurimaisema. Hankealueen ja
kulttuurimaisema-alueiden välissä on peltoaukeita.
Hujalan hankealueella ei ole muinaismuistoja, mutta aivan hankealueen pohjoispuolella sijaitsee kiinteä muinaisjäännös (Saaripelto, kivirakenne 1000016668). Myös aivan hankealueen eteläpuolella sijaitsee mahdollinen kivikautinen hautapaikka (704000002).
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Kuva 5-11

5.3.3

Muinaismuistot ja kulttuuriympäristöt Hujalan hankealueen ympärillä.

Vaisten alue, Turku

Vaisten alueen maisemakuva ei ole luonnontilainen, sillä se on muuttunut aiemman ottotoiminnan seurauksena. Vaisten hankealueella tai sen läheisyydessä ei ole muinaismuistoja tai kulttuuriympäristöjä. Lähin muinaismuisto sijaitsee noin 700 metrin etäisyydellä
hankealueesta pohjoiseen (Kalliomäki, kivirakenne 1000013494).

Kuva 5-12

Muinaismuistot ja kulttuuriympäristöt Vaisten hankealueen ympärillä.
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5.4

Maa- ja kallioperä

5.4.1

Isosuon alue, Masku

Isosuon hankealue on pääosin kallioaluetta, jonka päällä voi olla ohut kerros moreenia.
Hankealueen eteläpuolella on maastopainauma, jossa on turvetta. Hankealueen ympärillä
vuorottelee kallio ja savialueet. Alueen kallioperä on pääosin tonaliittia tai granodioriittia.
Hankealueen eteläpuolella kallioperä muuttuu kiillegneissiksi

Kuva 5-13. Maaperä- ja kallioperäkartat, Isosuon hankealue.

5.4.2

Hujalan alue, Rusko

Hujalan hankealueen maaperä muodostuu pääosin kallioalueesta, missä on ohut kerros
moreenia päällä. Paikoin hankealueella on myös savi- ja moreenimuodostumia. Hankealueen ympärillä pohjois- ja eteläpuolella maaperä on vastaavanlaista. Sen sijaan hankealueen itäpuolella peltoaukeiden maaperä on savea. Lisäksi hankealueen eteläpuolella on
pienialainen hiekkamuodostuma. Hankealueen kallioperä on kiillegneissiä sekä tonaliittia/granodioriittia.
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Kuva 5-14. Maaperä- ja kallioperäkartat, Hujalan hankealue.

5.4.3

Vaisten alue, Turku

Vaisten hankealue on kallioaluetta ja siellä on jo louhintatoimintaa, joten alueen maa- ja
kallioperää on muutettu. Hankealueen ympärillä maaperä on pääosin savea. Ennen ottotoiminnan aloitusta alue on ollut vähäpuista kalliomaastoa, jonka korkeimmat kohdat ovat
olleen noin 15 metriä ympäristöään korkeammalla. Louhittavan alueen ympäristössä kalliota ympäröi usean metrin paksuinen, hyvin vettä pidättävä savikerros. Alueen kallioperä
on kiillegneissiä, kvartsimaasälpägneissiä sekä graniittia. Alueella tehtyjen louhintojen perusteella alueen kallioperä on ehjää (FCG Suunnittelukeskus Oy, 2012a).

Kuva 5-15. Maaperä- ja kallioperäkartat, Vaisten hankealue.
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5.5

Pohja- ja pintavedet

5.5.1

Isosuon alue, Masku

Isosuon alue sijaitsee etäällä luokitelluista pohjavesialueista ja vesistöistä. Pääasiassa
louhosalueen sade- ja sulamisvedet imeytyvät kalliorakoilujen kautta pohjavedeksi, mutta
määrä jää vähäiseksi kallion tiiviyden vuoksi. Paikallisesti louhinta lisää kalliorakoilun
määrää, mutta toiminnan myötä kalliorakoja umpeutuu ja täyttyy kivituhkalla, jolloin kalliopohjaveden muodostuminen ja virtausyhteydet vähenevät. Louhintatoiminnan aikaansaamat muutokset kallion rakoilussa ulottuvat muutamien kymmenien metrien etäisyydelle toiminta-alueen ulkopuolelle. Louhosalueella muodostuvaa vettä käytetään myös murskauksen aikana pölyämisen estoon, jolloin osa vedestä sitoutuu kiviainekseen ja osa haihtuu. Lähin tärkeä Lietsalan pohjavesialue sijaitsee noin 2,5 km hankealueesta lounaaseen.

Kuva 5-16. Pohjavesialueet Isosuon hankealueen ympärillä

Isosuon kiviainesalueesta 500 metrin etäisyydellä olevat yksityisessä käytössä olevat talousvesikaivot on kartoitettu. Alueella on yhteensä kolme käytössä olevaa talousvesikaivoa, jotka kaikki ovat porakaivoja. Kaivoista on otettu vesinäytteet lokakuussa 2012.
Analyysitulokset on esitetty taulukossa 5-1.
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Taulukko 5-1. Isosuon kiviainesalueen läheisyydessä olevien kaivojen tarkkailutulokset.

Määritys

Yksikkö

Kaivo1

Kaivo2

Kaivo3

Kaivon syvyys

m

52

43

30

Nitraattityppi, NO3-N

mg/l

0,12

<0,005

0,006

<11 (a)

Nitraatti, NO3

mg/l

0,56

<0,02

0,03

<50 (a)

Nitriittityppi, NO2-N

mg/l

<0,003

<0,003

<0,003

<0,15 (a)

Nitriitti, NO2

mg/l

<0,010

<0,010

<0,010

<0,50 (a)

Mangaani, Mn

µg/l

64

72

65

<100 (b)

Rauta, Fe

µg/l

400

170

480

<400 (b)

COD(Mn) –arvo

mgO2/l

2,8

5,7

5,9

<5 (b)

7,9

8,3

7,8

<9,5, >6,5 (b)

µS/cm

410

520

390

<2 500 (b)

Sameus

FNU

1,9

0,3

0,2

<1 (b)

Väri

mg/l Pt

25

30

35

<5 (b)

pH (25 oC)
Sähkönjohtavuus
o
C)

(25

STM
401/20011)

1)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 401/2001, yksittäinen talousvesikaivo; (a) = laatuvaatimus, (b) = laatusuositus
Isosuon hankealuetta lähimmät pintavedet ovat ojia ja lähimmät pintavesialtaat (Maskun
alueen soranottoalueille muodostuneet altaat) sijaitsevat 2,5–3 km hankealueesta koilliseen. Isosuon ottamisalueen ympäröivä maasto laskeutuu pohjoiseen päin. Alueelta pois
valuvat vedet imeytyvät lähellä olevaan pehmeään metsämaastoon ja loput vedet kulkeutuvat ojia pitkin eteenpäin.
Hankealue sijaitsee vedenjakajalla, missä pintavedet jakaantuvat sekä Piuhanojan suuntaan itään että Vaarjokeen länteen. Piuhanjoen kolmannen jakovaiheen valuma-alue
(82.049) on 31 km2:n laajuinen. Valuma-alueen vedet virtaavat Piuhanojaa/jokea pitkin
Raisionlahteen. Piuhanojaa kuormittavat maa- ja metsätalous sekä vanha Raision kaatopaikka. Vaarjoen kolmannen jakovaiheen valuma-alue (82.051) on noin 16 km2:n laajuinen. Valuma-alueen vedet virtaavat Vaarjokea pitkin Luikkionlahteen.
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Kuva 5-17. Isosuon hankealueen pintavesikartta.

5.5.2

Hujalan alue, Rusko

Hujalan toiminta-alue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. Karevansuon pohjavesialue
(0248151) sijaitsee toiminta-alueesta länteen, n. 1 km etäisyydellä ja Antintalon pohjavesialue (0270451) noin 1,5 km etäisyydellä kaakossa. Alueella on aikaisemmin sijainnut
III-luokan Samppasuon pohjavesialue, joka on kuitenkin tarkempien tutkimusten jälkeen
poistettu luokiteltujen pohjavesialueiden listalta vedenhankintaan sopimattomana.

Kuva 5-18. Pohjavesialueet Hujalan hankealueen ympärillä
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Hujalan hankealue sijoittuu Raisionjoen kolmannen jakovaiheen valuma-alueelle (82.051).
Raision-Ruskon-Vahdonjoen pääuoma on noin 30 km pitkä ja vesistön valuma-alueen koko on noin 130 km2. Valuma-alueella ei ole järviä ja joki on alueen lähes ainoa vesialue.
Peltoa valuma-alueesta on n. 36 %. Joki on seudulle luonteenomaisesti savisamea ja lähinnä hajakuormituksen johdosta runsasravinteinen. Kuivina kausina ongelmana on ajoittain veden vähyys. Useina kesinä on joessa esiintynyt sinilevää. (Watrec Oy, 2006)
Hujalan alueen pintavedet johdetaan kallistuksin pintavaluntana ottoalueen eteläpuolelle,
jossa valumavedet yhtyvät 400 m etäisyydellä sijaitsevaan ojaan. Oja laskee 1,4 km etäisyydellä sijaitsevaan Ruskonjokeen.

Kuva 5-19. Hujalan hankealueen pintavesikartta.

5.5.3

Vaisten alue, Turku

Vaisten ottoalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin I-luokan pohjavesialue
(Lentokenttä, 0285302) sijaitsee ottoalueen länsipuolella, noin 500 metrin etäisyydellä.
Ottoalueella muodostuvien pohjavesien määrä on vähäinen, sillä alueen maa- ja kallioperä
ovat tiiviitä. (FCG Suunnittelukeskus Oy, 2012a)
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Kuva 5-20. Pohjavesialueet Vaisten hankealueen ympärillä.

Vaisten alueen lähialueen kaivoja tarkkaillaan pohjaveden tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Lähialueen kaivot on kartoitettu noin kilometrin säteellä ja vedenpintoja on mitattu
vuosien 2005–2012 aikana. Tarkkailussa mukana olevia kaivoja on yhteensä 26. Maaperän pohjaveden pinta on viimeisimmissä, vuosien 2011–2012 mittauksissa ollut alueen
länsipuolella tasolla +38,00…+39,41. Alueen eteläpuolella pohjaveden pinnan taso oli tasolla +34,44 ja moottoritien itäpuolella tasolla +35,09…+39,06. Kalliopohjaveden pinnat
ovat vastaavasti olleet vuosien 2011–2012 mittauksissa itäpuolen lähimmässä porakaivossa tasolla +33,41, pohjoisessa tasolla +38,31…+40,84, etelässä +36,27 ja kaakossa +31,01…+41,70. (FCG Suunnittelukeskus Oy, 2012a)
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Taulukko 5-2

Veden laatu aluetta ympäröivissä kaivoissa

Määritys

Yksikkö

Kaivo1

Kaivo2

Kaivo3

Kaivo4

Näytteenotto

pvm

9.6.2010

9.6.2010

9.6.2010

9.6.2010

Nitraattityppi, NO3-N

mg/l

0,091

0,008

0,006

0,38

<11 (a)

Nitraatti, NO3

mg/l

0,41

0,04

0,03

1,7

<50 (a)

Nitriittityppi, NO2-N

mg/l

<0,003

<0,003

<0,003

<0,003

<0,15 (a)

STM
401/20011)

Nitriitti, NO2

mg/l

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,50 (a)

Ammoniumtyppi,
NH4-N

mg/l

<0,003

0,006

0,006

0,004

<0,4 (b)

Ammonium, NH4

mg/l

<0,004

0,008

0,007

0,005

<0,5 (b)

Kloridi, Cl

mg/l

57

240

40

95

<100 (b)

Mangaani, Mn

µg/l

<20

90

<20

60

<100 (b)

Rauta, Fe

µg/l

440

<50

100

160

<400 (b)

Sulfaatti, SO4

mg/l

16

11

26

8,2

<250 (b)

COD(Mn) –arvo

mgO2/l

6,6

6,1

2,4

6,9

<5 (b)

Koliformiset bakteerit

/100 ml

200

>201

170

200

<100 (b)

Escherichcia

/100 ml

<1

<1

<1

<1

<1 (a)

7,4

6,4

7,1

7,1

<9,5, >6,5 (b)

Sähkönjohtavuus (25
o
C)

µS/cm

430

980

260

480

<2 500 (b)

Sameus

FNU

4,9

2,9

2,6

3,1

<1 (b)

Väri

mg/l Pt

-

10

<2,5

25

<5 (b)

Väri sentrf.

mg/l Pt

35

-

-

-

<5 (b)

coli

o

pH (25 C)

Määritys
Näytteenotto

Yksikkö
pvm

Kaivo5
9.6.2010

Kaivo6
9.6.2010

Kaivo7
9.6.2010

STM 401/20011)

Nitraattityppi, NO3-N

mg/l

2,3

0,037

0,54

<11 (a)

Nitraatti, NO3

mg/l

11

0,17

2,4

<50 (a)

Nitriittityppi, NO2-N

mg/l

<0,003

<0,003

<0,003

<0,15 (a)

Nitriitti, NO2

mg/l

<0,010

<0,010

<0,010

<0,50 (a)

Ammoniumtyppi, NH 4N

mg/l

<0,003

<0,003

<0,003

<0,4 (b)

Ammonium, NH4

mg/l

<0,004

<0,004

<0,004

<0,5 (b)

Kloridi, Cl

mg/l

5,2

13

440

<100 (b)

Mangaani, Mn

µg/l

40

<20

50

<100 (b)

Rauta, Fe

µg/l

<50

980

350

<400 (b)

Sulfaatti, SO4

mg/l

38

19

28

<250 (b)

COD(Mn) –arvo

mgO2/l

1,7

11

5,1

<5 (b)

Koliformiset bakteerit

/100 ml

170

45

>201

<100 (b)

Escherichcia

/100 ml

<1

<1

<1

<1 (a)

7,4

7,5

6,7

<9,5, >6,5 (b)

210

180

1700

<2 500 (b)

coli

o

pH (25 C)
Sähkönjohtavuus (25
o
C)

µS/cm

Sameus

FNU

0,8

10

8,9

<1 (b)

Väri

mg/l Pt

<2,5

-

-

<5 (b)

Väri sentrf.

mg/l Pt

60

15

<5 (b)
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Vaisten hankealue sijaitsee Paattistenjoen (28.004) kolmannen jakovaiheen valumaalueella ja valuma-alueen koko on noin 106 km2. Hankealueen pintavedet johdetaan lähiojiin, mistä vedet virtaavat Piipanojan kautta Vähäjokeen. Alueelle on suunniteltu tarvittaessa rakennettavan laskeutusallas tai –altaita. Lähimmät pintavesistöt (Maarian allas)
sijaitsevat n. 2,5 kilometrin etäisyydellä alueelta itään. (FCG Suunnittelukeskus Oy,
2012a)

Kuva 5-21. Vaisten hankealueen pintavesikartta.
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5.6

Kasvillisuus ja eläimistö

5.6.1

Isosuon alue, Masku

Isosuon ottamisalueen ympäröivä maasto on havupuuvaltaista tiheää metsää. Suojelualueet sijaitsevat usean kilometrin etäisyydellä toiminta-alueesta. Pääosa hankealueesta on
louhittua aluetta tai alueen pintamaat on poistettu. Isosuon hankealueesta länteen n. 0,5
km etäisyydellä sijaitsee paikallisesti arvokas kallioalue (Palovuori), jonka sijainti on esitetty kuvassa 5-22.

Kuva 5-22

5.6.2

Suojelualueet Isosuon hankealueen ympärillä

Hujalan alue, Rusko

Hujalan kallioalueelle on tehty vuonna 2009 luontoselvitys kiviaineksen ottoa varten. Alueelle on aikaisemmin tehty Heikkilän tilan sikalatoimintojen keskittämisestä ja laajentamisesta YVA, jossa esitettyjä tietoja on täsmennetty vuoden 2009 selvityksessä. Luontoselvitys on tehty 50 ha:n alueelle. Alueen on todettu olevan luontoarvoiltaan melko tavanomaista ja seudulle tyypillistä aluetta, jonka luonnontilaa on muuttanut lähinnä metsätalous ja metsäautoteiden rakentaminen. Alueelta tai sen lähiympäristöstä ei ole todettu
olevan tiedossa erityisiä luontoarvoja. Luontoarvoiltaan huomionarvoisimpina kohteina on
todettu olevan alueen keskiosan jyrkänne ja muutamat keski- ja länsiosan kalliot, joilla on
kohtalaisen iäkästä puustoa. Näiden kohteiden arvon on todettu olevan lähinnä paikallisesti luonnon monimuotoisuutta lisäävä, mutta erityisen edustavia tai lajistoltaan arvokkaita ne eivät tehdyn tarkastelun perusteella ole. Jyrkännettä voidaan selvityksen mukaan
pitää metsälain 10 §:n mukaisena erityisen tärkeänä elinympäristönä. Alueella ei todettu
kohteita, jotka voisivat olla vesilaissa (15a § ja 17a §) mainittuja luonnontilaisina säilytettäviä pienvesiä tai luonnonsuojelulain (29 §) mukaisia suojeltuja luontotyyppejä. Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvasta liito-oravasta ei havaittu syksyllä 2009 merkkejä, eikä alueella todettu olevan lajille tyypillistä elinympäristöä. Silmälläpidettäviksi lajeiksi luokiteltujen kangaskiurun ja kehrääjän esiintyminen alueen kallioilla on todettu
mahdolliseksi, mutta erityisen hyvin lajeille sopivia laajempia elinympäristöjä alueen ei todettu tarjoavan. Luontoselvityksen perusteella suunnitellun kiviaineksen ottotoiminnan toteutukselle ei todettu olevan erityisiä rajoituksia. (Pöyry Finland Oy, 2009)
Hujalan alueesta noin 1,3 km länteen sijaitsee soidensuojeluohjelmaan kuuluva Karevansuo (SSO020039). Yhtenäinen suoalue rajoittuu lännessä valtatie 8:aan (välissä kapea
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sekametsäkaistale) ja Rivieran hiekkakuoppiin. Pohjoispuolella alue rajoittuu vanhoihin sorakuoppiin ja asutukseen. Idässä suota reunustaa kallio ja havumetsä. Eteläpuolella suo
vaihettuu eri vyöhykkeiden kautta korpimaiseen metsään. (Suomen luontotieto Oy, 2006)
Hankealueen eteläpuolella, n. 1,5 km ottamisalueen rajasta sijaitsee Kullavuoren valtakunnallisesti arvokas kallioalue (KAO020072, arvoluokka 4), josta valtaosa on rauhoitettu
luonnonsuojelualueeksi.

Kuva 5-23

5.6.3

Suojelualueet Hujalan hankealueen ympärillä.

Vaisten alue, Turku

Vaisten ottoalueen A- ja B-alueilla ei ole jäljellä pintamaita tai kasvillisuutta, sillä alueilla
on jo ollut ottotoimintaa. Alueiden C ja D pintamaita ei ole vielä poistettu. (FCG Suunnittelukeskus Oy, 2012a)
Lähin Natura-alue (Pomponrahka, FI0200061) sijaitsee ottoalueen lounaispuolella n. 1,2
km etäisyydellä (FCG Suunnittelukeskus Oy, 2012a). Pomponrahkan Natura 2000 –alueen
rajaus perustuu valtioneuvoston Natura 2000-verkostoa koskeviin päätöksiin 20.8.1998 ja
22.1.2004. Maakuntakaavassa Pomponrahkan Natura 2000-alue on osoitettu suojelualueeksi (S), jonka rajaus on valtioneuvoston päätösten mukainen. Lausunnossa on todettu,
että maakuntakaavan toteuttamisen haitallisista vaikutuksista merkittävin on rakentamisen aiheuttama suoalueiden vesitalouden muuttuminen. Rakentaminen Natura-aluetta
ympäröivillä LL- ja TP-alueilla aiheuttaa muutoksia suoalueiden vesitaloudessa ja voi siten
heikentää luontodirektiivin liitteen I luontotyyppejä keidassuot ja letot. Selvitysten mukaan Pomponrahkan suoalueen vesitilanne riippuu pääosin pohjavesialueilta (Lentokentän
ja Munittulan pohjavesialueet) purkautuvan veden määrästä. Vaisten alueelta ei ole vesistöyhteyttä Pomponrahkan Natura-alueelle.
Vaisten maa-ainestenottoalueen läheisyydessä on tehty havaintoja liito-oravasta, joka
kuuluu luonnonsuojelulain (1096/1996, LSL) 49 §:ssä tarkoitettuihin tiukan suojelun lajeihin. Vaisten ottoalueen puusto on poistettu lentoturvallisuuden johdosta ja alue ympäristöineen ei ole potentiaalista liito-orava-aluetta. Alueella ei ole liito-oravan tarvitsemia pesäpaikkoja, eikä puusto muutenkaan vastaa sen elinalueen vaatimuksia. Meluhaitta on
myös kielteinen tekijä liito-oravan oleskeluun alueella. (Hietaranta, 2005)
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Vaisten alueella on tehty useita luontoinventointeja mm. alueen tulevaan maankäyttöön
liittyen. Selvityksissä ei ole tullut esiin seikkoja, jotka olisivat olleet ottotoiminnan esteenä. (FCG Suunnittelukeskus Oy, 2012a)

Kuva 5-24

Suojelualueet Vaisten hankealueen ympärillä
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5.7

Liikenne

5.7.1

Isosuon alue, Masku

Isosuon hankealueelle liikenne tulee Raumatieltä (VT8) Kustavintien, Isosuontien ja Härjänkurkuntien kautta. Tiet ovat kestopäällysteisiä. Hankealue on Härjänkurkuntien päässä
ja samaa tietä käyttää muu pienteollisuus. Tällä hetkellä Härjänkurkuntien tien kautta
hankealueelle kohdistu noin 20–50 ajoneuvoa vuorokaudessa. Isosuontien kautta kulkee
liikennettä myös Isosuon jätekeskukselle ja kauttakulku välillä Maskuntie-Kustavintie.
Kustavintien liikennemäärä oli vuonna 2012 noin 7 944 ajoneuvoa vuorokaudessa, mistä
raskaan liikenteen osuus oli noin 575 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raisiontien liikennemäärä
vuonna 2012 oli Kustavintien risteyksestä etelään 23 304 ajoneuvoa vuorokaudessa, mistä raskaan liikenteen osuus oli 1 370 ajoneuvoa vuorokaudessa. Risteyksestä pohjoiseen
liikennemäärä oli 15 711 ajoneuvoa vuorokaudessa, mistä raskaan liikenteen osuus oli
984 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Kuva 5-25

5.7.2

Isosuon hankealueen liikennemääräkartta.

Hujalan alue, Rusko

Hujalan ottoalueen raskaan liikenteen määrä on n. 50–80 käyntiä vuorokaudessa. Toiminta-alueelle ajetaan Hujalantiehen ja Hakamäkiläntiehen yhtyvän metsäautotien kautta.
Alueelta kuljetaan Vt 8:lle Hujalantietä ja Ruskontietä pitkin. Hujalantie ja Ruskontie ovat
kestopäällysteisiä. Laitosalueen tiet ovat sorateitä.
Hujalantien liikennemäärä oli vuonna 2010 noin 1 244 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ruskontien liikennemäärä oli 1 530 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ruskontie yhdistyy Raumantiehen,
jonka liikennemäärä vuonna 2012 oli 15 711 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vastaavasti Hujalantie yhdistyy Vahdontiehen, jonka liikennemäärä vuonna 2010 oli 8 302 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raumantien raskaan liikenteen määrä oli 984 ajoneuvoa vuorokaudessa ja
muiden teiden osalta ei ole raskaan liikenteen liikennemääriä käytettävissä.
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Kuva 5-26

5.7.3

Hujalan hankealueen liikennemääräkartta.

Vaisten alue, Turku

Vaisten ottoalueen raskaan liikenteen määrä on n. 30–60 käyntiä vuorokaudessa. Liikenne
alueelta suuntautuu Vaistentien, Moisiontien ja Lentoasemantien kautta alueen itäpuolelle,
Tampereen valtatielle (VT9). Tiet ovat kestopäällysteisiä.
Lentoasemantien liikennemäärä vuonna 2010 oli 1 500–3 000 ajoneuvoa vuorokaudessa,
mistä raskaan liikenteen osuus oli 694 ajoneuvoa vuorokaudessa (vuoden 2012 tieto).
Tampereen valtatien liikennemäärä vuonna 2012 oli 19 000 ajoneuvoa vuorokaudessa,
mistä raskaan liikenteen osuus oli 1 820 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Kuva 5-27

Vaisten hankealueen liikennemääräkartta.
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5.8

Ilmanlaatu

Merkittävimmät ilmanlaatuun vaikuttavat tekijät Turun kaupunkiseudulla ovat liikenne ja
energiantuotanto. Liikenteen vaikutukset hengitettävän ilman laatuun ovat kuitenkin suuremmat kuin energiantuotannon, mikä johtuu liikenteen matalasta päästökorkeudesta.
(Turun kaupunkiseudun ilmanlaatu 2011)
Rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöt ovat laskeneet selvästi 1980-luvun tasosta. Ilmanlaatua
on seurattu Turun kaupunkiseudulla kahdeksalla mittauspisteellä, joista kolme sijaitsi Turussa (Kauppatori, Oriketo, Ruissalo), kaksi Raisiossa (keskusta ja Kaanaa), yksi Naantalin
keskustassa, yksi Kaarinan keskustassa ja yksi lähellä Paraisten keskustaa. Ilmanlaadun
seurannassa mitataan typen oksidit (NOX), hengitettävät hiukkaset (PM10), pienhiukkaset
(PM2,5 ), rikkidioksidi (SO2),
otsoni (O3) sekä hiilimonoksidi (CO). (Turun kaupunkiseudun ilmanlaatu 2011)
Raja-arvot eivät ylittyneet Turun kaupunkiseudulla huomioiden sallittujen ylitysten määrä.
Hengitettäville hiukkasille annettu raja-arvo (50 µg/m3) saa ylittyä 35 kertaa kalenterivuodessa. Numeroarvo ylittyi Turun keskustassa kahtena, Turun Orikedolla ja Kaarinassa
yhtenä sekä Paraisilla kolmena vuorokautena. Muilla asemilla arvoa ei ylitetty. Typpidioksidille annettu raja-arvon numeroarvo (200 µg/m 3) saa ylittyä 18 kertaa kalenterivuodessa. Numeroarvoa ei ylitetty millään mittausasemalla. Vuonna 2011 ei ylitetty ohjearvoja
minkään mitatun epäpuhtauden osalta. Otsonin pitoisuudet Ruissalossa eivät ylittäneet
tavoitearvoa vuonna 2011. (Turun kaupunkiseudun ilmanlaatu 2011)
Indeksillä luonnehdittuna vuonna 2011 ilmanlaatu luokiteltiin Turun Orikedolla sekä Kaarinassa yleensä hyväksi ja Turun keskustassa, Raisiossa, Naantalissa ja Paraisilla yleensä
tyydyttäväksi. Huono tai erittäin huono (indeksin arvo yli 100) ilmanlaatu oli Paraisilla
kymmenenä, Kaarinassa kuutena, Turun keskustassa viitenä, Turun Orikedolla sekä Raisiossa neljänä ja Naantalissa yhtenä vuorokautena. (Turun kaupunkiseudun ilmanlaatu
2011)
Kohonneet ilman epäpuhtauspitoisuudet aiheuttavat erilaisia terveys- ja luontovaikutuksia. Turun kaupunkiseudulla mitatut pitoisuudet ovat kuitenkin yleensä tasolla, jolla terveysvaikutukset ovat epätodennäköisiä. (Turun kaupunkiseudun ilmanlaatu 2011)

Kuva 5-28

Ilmanlaatuindeksin jakautuminen tunneittain eri luokkiin vuonna 2011

Ilmatieteen laitos on tehnyt vuoden 2009 aikana Turun seudulle ilmanlaatututkimuksen,
jossa arvioitiin leviämismallien avulla alueen energiantuotannon, teollisuuden, laivaliikenteen ja autoliikenteen päästöjen aiheuttamia ilmanlaatuvaikutuksia. Tutkimuksessa olivat
mukana Kaarina, Länsi-Turunmaa, Naantali, Raisio ja Turku. Tutkimuksessa tarkasteltuja
ilmansaasteita olivat typen oksidit, rikkidioksidi ja hiukkaset. Leviämismallien lähtötietoina
käytetyt päästöt kattoivat suurimman osan Turun seudulla syntyvistä typenoksidien, rik51

kidioksidin ja hengitettävien hiukkasten päästöistä. Päästöjen lisäksi mallinnuksessa otettiin huomioon myös alueelliset taustapitoisuudet. Tutkimuksen tulosten mukaan Turun
seudun päästöjen aiheuttamat rikkidioksidipitoisuudet ovat pieniä ja alittavat raja- ja ohjearvot selvästi. Korkeimmat typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten pitoisuudet aiheutuvat autoliikenteen päästöjen ja kaukokulkeuman vaikutuksesta. Energiantuotannon
ja teollisuuden päästöt aiheuttavat vain vähäisen lisän Turun seudun typpidioksidin ja
hengitettävien hiukkasten pitoisuuksiin. (Turun seudun päästöjen leviämismalliselvitys
2009)
5.9

Melu ja tärinä

5.9.1

Isosuon alue, Masku

Isosuon alueen toiminnasta aiheutuvaa melua on mitattu vuonna 2011. Mittauksia on tehty louhosalueella sekä viidessä mittauspisteessä alueen ympäristössä. Mittausten aikana
kaikki suurinta melua aiheuttavat NCC Roadsin toiminnot eli iskuvasara, pyöräkuormaaja,
kaivinkoneen kippausäänet ja murskaimet (etu-, väli- ja jälkimurskain) olivat käytössä.
Pelkkien melumittausten perusteella Isosuon kiviainesalueella koneiden ja laitteiden muodostama ja lähimmissä kohteissa (Suovasenkaari/Suikkilantie) mitattu keskimelu
(55,9…58,5 dBA) ylitti 8.8.2011 tehdyissä mittauksissa valtioneuvoston määrittämän ohjearvon 55 dBA lähimpien asuinkiinteistöjen pihoilla. Suikkilantien melun ohjearvon ylittyminen johtuu kuitenkin Kustavintien tieliikenteen melusta. (NCC Roads Oy, 2011a) Lokakuussa 2011 tehdyssä meluselvityksessä todettiin, ettei Isosuon kiviainesalueella koneiden ja laitteiden muodostama ja lähimmissä kohteissa mitattu keskimelu (44,6…52,2 dBA)
ylittänyt ohjearvoa. Myös näissä mittauksissa todettiin Suikkilantien mittauspisteessä ohjearvotason ylitys, sen todettiin kuitenkin johtuvan Kustavintien liikenteestä. (NCC Roads
Oy, 2011b) Mittauksia on tehty myös vuonna 2012. Mittausten perusteella päiväajan keskiäänitaso ylitti ympäristöluvassa annetun määräysarvon (55 dBA) yhdessä mittauspisteessä, kolmessa mittauspisteessä määräysarvo alittui. (Promethor Oy, 2012)
5.9.2

Hujalan alue, Rusko

Hujalan alueella on tehty melumittauksia toiminnan alkuvaiheessa.
5.9.3

Vaisten alue, Turku

Vaisten alueelle on laadittu meluselvityksiä ottamistoiminnan eri vaiheissa. Uusin meluselvitys koskee louhinnan laajennusaluetta eli aluetta D (FCG Suunnittelukeskus Oy, 2012b).
Aikaisemmin on laadittu meluselvityksiä, jotka koskevat alueiden A, B ja C louhintaa
(Ramboll Finland Oy, Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy).
Alueen D meluselvityksessä todettiin, että suunnittelussa laajuudessa toteutettuna alueella D ottamistoiminnasta ei aiheudu päiväohjearvojen 55 dB ylittäviä melutasoja lähimmissä häiriintyvissä asuinkohteissa, kun meluesteet on sijoitettu sekä poran että asuinkiinteistön eteen. Toiminnan alkuvaiheessa poran sijaitessa nykyisen kalliopinnan päällä poran ja lähimpien länsipuolisten häiriintyvien kohteiden väliin sijoitettava este (h=5 m) ei
ylitä nykyistä lähestymispintaa, mutta se ylittää suunnitellun kiitotien laajennuksen mukaisen lähestymispinnan. Alueen D korkeiden osien louhinta tullaan tekemään ennen kiitotien laajennuksen toteutusta. Myös louhinnan ollessa tasolla +23 ylittyy 55 dB melutaso,
mikäli kohteessa ei ole meluesteitä. Lähimmän asuinkiinteistön läheisyyteen rakennettu
melueste alentaa asuinrakennusten alueen melutason alle 55 dB. Ympäristömelun näkökulmasta Vaistentien ottamisalueella voidaan harjoittaa suunniteltua toimintaa, mikäli kallioporaus suoritetaan vähintään 5 m korkeiden meluesteiden suojassa sekä ottamisalueen
ja länsipuolella sijaitsevien asuinkiinteistöjen välissä on 6 m korkea melueste. Kallioporauksen melueste sijoitetaan mahdollisimman lähelle melulähdettä. Länsipuolisten häiriintyvien kohteiden suojaksi tarvittavan meluesteen toteutus on jo aloitettu. (FCG Suunnittelukeskus Oy, 2012b)
Alueiden A ja C louhinnasta on laadittu melumallinnus (Ramboll Finland Oy, 2010). Mallinnus on liittynyt olemassa olevan ympäristöluvan (Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoituslautakunta 30.4.2008, Vaasan hallinto-oikeus 9.6.2009) mukaisen toiminnan (alue B)
laajentamiseen. Mallinnuksessa on todettu alueiden A ja C louhinnasta ja murskauksesta
sekä muiden alueen ympäristön merkittävien melulähteiden aiheuttamien kokonaismelutasojen vaihtelevan louhinta-alueen eteläpuolen asuintalojen kohdalla välillä LAeq7-22 63–67
52

dB ja lounaassa sijaitsevan asuintalon kohdalla välillä LAeq7-22 välillä 53–55 dB. Länsipuolen
meluvallin eteläreunalla sijaitsevan asuintalon (Rymylä) kohdalla kokonaismelutasojen on
todettu olevan välillä LAeq7-22 51–55 dB ja meluvallin pohjoisreunalla sijaitsevan asuintalon
(Kaukoranta) kohdalla LAeq7-22 50–53 dB. Noin 200 metriä louhinta-alueesta luoteeseen sijaitsevan asuintalon (Lehtimäki) kohdalla kokonaismelutasojen on todettu olevan välillä
LAeq7-22 52–57 dB. Sekä alueen A että alueen C louhinnan aikana päiväajan kokonaismelutasojen on todettu olevan louhinta-alueen etelä- ja lounaispuolella sijaitsevien asuntojen
kohdalla noin 0-4 dB pienempiä kuin olemassa olleen ympäristöluvan mukaisen toiminnan
aikana. Louhinta-alueen länsipuolen meluvallin eteläreunalla sijaitsevan asuintalon (Rymylä) kohdalla kokonaismelutasojen on todettu olevan pääasiassa 1-3 dB pienempiä verrattuna olemassa olleen ympäristöluvan mukaiseen tilanteeseen. Ainoastaan alueella A olevan mäen huippuosuuden louhinnan aikana kokonaismelutasojen on todettu olevan samalla tasalla olemassa olleen toiminnan kanssa. Meluvallin pohjoisreunalla sijaitsevan
asuintalon (Kaukoranta) kohdalla kokonaismelutasojen on kaikissa louhintavaiheissa todettu olevan 3-4 dB pienempiä ja meluvallista kauempana sijaitsevan asuintalon (Lehtimäki) kohdalla noin 1-4 dB pienempiä kuin olemassa olleen toiminnan aiheuttamat kokonaismelutasot. (Ramboll Finland Oy, 2010)
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6.

ARVIOITAVAT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

6.1
Arviointitehtävä
Tehtävänä on arvioida toiminnoista aiheutuvat ympäristövaikutukset kohteissa ja niiden
ympäristössä YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla ja tarkkuudella.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä mm.:
rajataan tarkasteltavan hankkeen toteutusvaihtoehdot
kuvataan hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut
kuvataan vaikutusalueen ympäristön nykytila ja ominaispiirteet
arvioidaan odotettavissa olevat ympäristövaikutukset
selvitetään haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuudet
selvitetään hankkeen toteuttamiskelpoisuus
vertaillaan vaihtoehtoja
esitetään ehdotus hankkeen vaikutusten seurantaohjelmaksi
järjestetään osallistuminen sekä kuullaan asukkaita ja muita hankkeen vaikutuspiirissä
olevia tahoja.
6.2
Arvioitavat vaikutukset
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen vaikutukset YVA-lain ja asetuksen edellyttämässä laajuudessa. Arvioitavaksi tulevat seuraavat kuvassa 6-1 esitetyt vaikutukset sekä näiden keskinäiset vaikutussuhteet.

Kuva 6-1
Arvioitavat ympäristövaikutukset (lähde: laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta, 2 §, 1.4.1999).

Edellä esitetyt päätason arvioitavat vaikutukset tarkennetaan jokaisessa
menettelyssä hankekohtaisesti. Tässä hankkeessa arvioitaviksi tulevat erityisesti:

YVA-

melu ja pöly,
vaikutukset pinta- ja pohjavesiin,
vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen,
liikenne ja sen vaikutukset sekä
ympäristövahinkoriskit.
6.3
Ehdotus vaikutusalueen rajaukseksi
Välittömät vaikutukset, kuten melu, pöly, liikenne, kohdistuvat hankealueen lähiympäristöön ml. kuljetusreitit. Välittömien vaikutusten oletetaan suurelta osin rajautuvan pääosin
alueelle, joka mukailee toiminnasta aiheutuvaa melualuetta. Yhteisvaikutuksia voi aiheutua, jos hankkeen lähialueella on samanlaisia vaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Yhteisvaikutusten vaikutusalueet voivat olla hieman laajemmat kuin hankkeen yksinään aiheuttamat vaikutukset. Yhteisvaikutuksia tarkastellaan tässä esitettyä välittömien vaikutusten
tarkastelualuetta laajemmalla alueella.
Valmiin asfalttimassan kuljetusmatka on n. 100 km asfalttiasemalta. Samalta etäisyydeltä
kuljetetaan mahdollisesti myös purkuasfalttia tietyömailta kierrätysterminaaliin, mikä on
myös hankekokonaisuuden vaikutusalue laajimmillaan. Myös muita raaka-aineita kuljetetaan eri puolilla Turun seutua sijaitsevilta rakennus- tai purkutyömailta kierrätysterminaa54

leihin sekä valmiita tuotteita käyttökohteisiin. Päätieverkolla näiden kuljetusten vaikutukset sulautuvat muun liikenteen sekaan.

Kuva 6-2

Ehdotus Isosuon alueen välittömien vaikutusten tarkastelualueeksi.

Kuva 6-3

Ehdotus Hujalan alueen välittömien vaikutusten tarkastelualueeksi.
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Kuva 6-4

Ehdotus Vaisten alueen välittömien vaikutusten tarkastelualueeksi.

6.4
Arvioinnin toteutus ja käytettävä aineisto
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.
Arvioinnissa kuvataan uusien toimintojen vaikutukset ja niiden tuomat muutokset sijoituspaikkojen olosuhteisiin ja niiden läheisyydessä harjoitettavien nykyisten toimintojen vaikutuksiin. Kierrätysterminaalien teknistä suunnittelua tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana, ja näin saatava tieto huomioidaan arvioinnissa. Vastaavasti arviointi voi tuottaa selvitettäviä kysymyksiä ja suunniteltavia ratkaisuja esimerkiksi haitallisten ympäristövaikutusten vähentämistoimiin.
Vaikutuksia tullaan arviointiselostuksessa kuvaamaan ja vertailemaan tekstein, teemakartoin, grafiikkana, valokuvin ja havainnekuvin sekä laskelmin.
6.5
Rakennusvaiheen vaikutukset
Olemassa olevien sijoituspaikkojen toiminnan laajentaminen hankevaihtoehtojen mukaiseksi ei vaadi tavallisesta maanrakennustyöstä ja yhdyskuntatekniikan rakentamisesta
poikkeavia rakennustöitä. Rakennustöitä ei ole tarpeen uusien toimintojen vuoksi tehdä
laajalti. Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat verrattavissa myös toiminnan aikaisiin
vaikutuksiin, jolloin syntyy melua, pölyä ja liikennettä. Tässä hankkeessa rakennusaikaisia
ja toiminnan aikaisia vaikutuksia ei juuri voida erotella, joten vaikutukset kuvataan yhdessä.
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6.6

Toiminnan aikaiset vaikutukset

6.6.1

Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen

Selostuksessa esitetään arvio kierrätysterminaalien soveltumisesta olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön, verkostoihin, mm. liikenneyhteyksiin sekä tiedossa
oleviin tuleviin rakentamisalueisiin.
Kierrätysterminaalien toimintoja arvioidaan suhteessa hankealueiden nykyisiin ja suunniteltuihin maankäyttömuotoihin. Havainnollistamisessa käytetään karttaesityksiä. Erityishuomio arvioinnissa kiinnitetään hankealueiden läheisyydessä sijaitseviin häiriintymiselle
alttiisiin kohteisiin kuten asutus-, loma-asutus-, suojelu-, palvelu- ja virkistysalueisiin.
Vaisten hankealueen osalta huomioidaan mahdollinen lentokentän pidennys ja mahdolliset
maankäyttömuutokset.
6.6.2

Vaikutukset maisemaan

Kierrätysterminaalien vaikutuksia ympäristöön ja maisemaan hahmotetaan alueiden nykyisen tilan ja hankesuunnitelmien avulla. Maiseman nykyinen luonne selvitetään maastokäynnein sekä karttojen, ilmakuvien ja kaavojen selvitysaineistojen avulla. Arvioidaan
hankkeiden aiheuttama muutos maisemassa ja tehdään arvio alueesta, jolle muutokset
tulevat näkymään. Arviointia havainnollistetaan kuvasovittein tai maisema-analyysi kartoin.
6.6.3

Liikennevaikutukset

Arviointiselostukseen kootaan tiedot hankealueiden vaikutuspiirissä olevien teiden liikenteen rakenteesta ja liikennemääristä. Liikennearvioissa huomioidaan Hujalan hankealueen
osalta mahdollinen Vt 8 –tien saneeraus nelikaistaiseksi tieksi.
Arvioinnissa selvitetään kierrätysterminaalien aiheuttamat liikennemäärät, liikenteen rakenne sekä kohdistuminen eri tieosuuksille. Tätä arvioidaan suhteessa teiden nykyiseen ja
ennustettuun liikenteeseen. Tarkastellaan myös vaikutuksia liikenneturvallisuuteen, kevyeen liikenteeseen sekä virkistysreitteihin.
Tulevien raaka-aineiden kuljetuksissa käytettäviä autoja voidaan osin hyödyntää tuotteiden kuljetuksissa. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, mikä huomioidaan myös arvioinnissa.
6.6.4

Meluvaikutukset

Alueiden toiminnoista tärkeimmät melulähteet ovat louhinta, murskaimet, seulasto, kuljettimet ja kalliolohkareiden rikotuslaite. Nämä toiminnat liittyvät jo alueiden nykytilaan.
Uusien toimintojen melua tuottavat toiminnat liittyvät myös rakennusjätteiden käsittelylaitteisiin (murskaimet) sekä maa-aineksen kuljetukseen ja läjitykseen.
Uusien toimintojen aiheuttama meluvaikutus arvioidaan melun laskentamallin avulla toiminnan vaihtoehdoissa VE 1, VE 2a, VE2b ja VE 3 sekä nollavaihtoehdossa. Laskentamallina käytetään SoundPLAN –ohjelmaa ja siinä olevaa pohjoismaista teollisuusmelun laskentamallia.
Laskettuja melutasoja verrataan valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista
(993/1992) mukaisiin melun ohjearvoihin. Melulaskennasta esitetään kierrätysterminaalin
ja sen aiheuttaman liikenteen tuottamat melun leviämisvyöhykkeet LAeq7-22 ja LAeq22-7.
Muiden melulähteiden vaikutus sekä tarkasteltavan kierrätysterminaalin melun lisävaikutus hankealueen ympäristön melutasoihin arvioidaan saatavilla oleviin meluselvityksiin perustuen.
6.6.5

Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon

Hankkeen pääasiallinen ilmanlaatuvaikutus on pölyäminen (hiukkaset). Hankkeessa pölyämistä aiheuttavat kiviainesten käsittelytoiminnot, jätteiden käsittely ja liikenne.
Kiviaineksen käsittelyssä pölyämistä syntyy paitsi murskauslaitoksessa, myös aineksen
käsittelyssä ja välivarastoinnissa, kuormauksessa ja liikennöinnissä hankealueella. Toiminnan pääasiallisia pölyäviä kohteita ovat kuljettimien päät, seulastot sekä kiviaineksen
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syöttö. Pölyleijuman määrään vaikuttavat monet tekijät kuten kiviaineksen kosteus, säätila, ilman suhteellinen kosteus, alueen tuuliolot, vuodenaika sekä hankealueella valmistettava tuote ja käytetty raaka-aine.
Jätteiden käsittelyssä pölyämistä aiheutuu pääasiassa jätteiden murskauksesta. Pölyämistä voi aiheutua myös välivarastoinnin ja jätteiden siirron aikana.
Pölyämisen määrä (TSP ja PM10 kg/päivä) arvioidaan saatavilla olevien päästökertoimien
avulla (esim. US EPA AP-42) eri toiminnoille (murskaus, aineksen käsittely, työmaaliikenne). Vaikutusetäisyyksiä arvioidaan muiden kiviaineskohteiden pölyleijuman mittaustuloksien perusteella, kuten NCC:n Yrjönalhon murskaamon ympäristöluvan mukaiset (Lieto)
leijumamittaukset vuosina 2007 ja 2008 (FCG Suunnittelukeskus Oy, 2007; Promethor,
2008) sekä NCC Roadsin Ohkolan alueen hengityskelpoisen pölyn (PM10) hiukkaspitoisuusmittaukset vuonna 2012 (Enwin Oy, 2012). Pölyämisen arvioinnissa hyödynnetään
myös havaintoja muiden olemassa olevien jäteasemien toiminnan aiheuttamasta pölyämisestä, hankesuunnitelmia ja muissa vastaavissa kohteissa tehtyjä havaintoja. Pölyämisen
arvioinnissa huomioidaan myös suojarakenteiden ja käsittelytekniikoiden vaikutus pölyn
leviämiseen.
Arviointeja verrataan voimassa oleviin ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin, sekä viimeisiin
tietoihin pienhiukkasten terveysvaikutusten viitearvoista (mm. VNA ilmanlaadusta
38/2011 sekä WHO:n suositusarvot).
Vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon ympäristön erityispiirteet, kuten herkkien kohteiden sijainti. Erityisesti pölypäästöjen vaikutuksia arvioidaan asutukseen. Ilmastoon
kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan laskennallisten kasvihuonekaasupäästöjen avulla.
6.6.6

Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin

Selvitetään kohteiden maa- ja kallioperätiedot tehtyjen tutkimusten, havaintojen, karttaaineistojen ja maastokäyntien perusteella.
Hankealueet eivät sijaitse pohjaveden suojelun kannalta tärkeillä alueilla. Hankealueiden
pohjavesioloista kootaan tiedot olemassa olevien selvitysten ja karttatarkasteluiden avulla. Kierrätysterminaalien arvioinnissa laaditaan arvio pohjavesivaikutusten merkittävyydestä sekä tarvittavista suojaustoimenpiteistä.
6.6.7

Vaikutukset pintavesiin

Kierrätysterminaalien toiminnasta ei aiheudu suoria jätevesipäästöjä vesistöön. Pintavesiin
voi kuormitusta aiheutua hulevesien kautta.
Hulevesivaikutusten arvioimiseksi pintavesien kulkeutumisreitit kartoitetaan maastokäyntien, karttatarkastelujen sekä olemassa olevan tutkimusaineiston perusteella. Materiaalien
sisältämät mahdolliset haitta-aineet, kiintoaine ja ravinteet sekä niiden kulkeutuminen hulevesien mukana ympäristöön arvioidaan. Hankkeen vaikutukset valuma-alueisiin tehdään
laatimalla valuma-aluetarkastelut.
Kuormituksen arviointi tehdään sadanta- ja valuntatietojen, kasteluvetenä käytettävän
veden määrän, toiminta-alueiden pinta-alan sekä käsiteltävän aineksen laatu- ja liukoisuusominaisuuksien perusteella. Ilmastonmuutoksen myötä mahdollisesti lisääntyvät sateet ja rankkasateet huomioidaan arvioinnissa.
Pintavesien laadun nykytila selvitetään olemassa olevien vedenlaatutietojen perusteella.
Ympäristöön toiminta-alueilta johdettavien vesien vaikutusten arvioinnissa huomioidaan
purkuvesistöjen ominaispiirteet kuten luonnontilaisuus, hydrologia ja vesistön käyttötarkoitukset. Lisäksi huomioidaan mahdolliset muut lähialueen kuormituslähteet (yhteisvaikutukset).
Vaikutusarviossa esitetään tarvittaessa periaatteet ja alustava mitoitus sekä sijoittuminen
hulevesien keräilylle ja käsittelylle (esim. laskeutusaltaat) ennen niiden johtamista alueelta ulos.
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6.6.8

Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimistöön ja suojelukohteisiin

Arviointiselostukseen kootaan olemassa oleva tieto hankealueiden ja niiden lähiympäristön
luonnontilasta. Tietoja täydennetään biologin tekemin maastokäynnein. Vaikutuksia ympäröivään luontoon arvioidaan lisäksi mm. työn aikana laadittavien päästö- ja riskiarvioiden perusteella. Vaisten alueen suunnitellut toiminnat ovat muita vaihtoehtoja suppeammat ja Vaisten alueelta ei ole vesistöyhteyttä Pomponrahkan Natura-alueelle. Lisäksi etäisyys on suuri pölyvaikutusten osalta, joten Natura-tarveharkintaa ei nähdä tarpeelliseksi.
6.6.9

Vaikutukset ihmisen terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

Ihmisiin kohdistuvia ns. hyvinvointivaikutuksia arvioidaan pitkälti edellä esitettyjen vaikutusarviointien pohjalta. Näitä ovat mm. melu- ja pölyvaikutukset, liikenteen vaikutukset,
maankäyttö- ja maisemavaikutukset sekä mahdolliset muutokset vesistöissä ja pohjavesissä.
Lisäksi tarkastellaan ihmisten toiveita ja pelkoja hankkeen toimintaan liittyen. Tietoja kerätään arvioinnin aikana järjestettävissä yleisötilaisuuksissa sekä eri palautekanavien
kautta (palautelomakkeet, nettipalaute, kirjattavat puhelinyhteydenotot). Arviointimenettelyn aikana järjestetään kaksi työpajaa lähialueiden sidosryhmien edustajille (mm. asukasyhdistykset ja järjestöjen edustajat). Työpaja on vuorovaikutteinen tiedonhankintaväline, jolla on mahdollista tarkastella hankkeen vaikutuksia mm. asukkaiden näkökulmasta.
6.6.10 Vaikutukset elinkeinoelämään

Kierrätysterminaalien vaikutuksia elinkeinoelämään arvioidaan kokemusperäisen tiedon,
materiaalivirtojen, lainsäädännön sekä valtakunnallisten ja alueellisten tavoitteiden perusteella.
6.6.11 Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen ja jätehuoltoon

Jätteiden käsittelyllä ja hyötykäytöllä voidaan osittain korvata uusiutumattomien materiaalien käyttöä rakentamisessa. Arvioinnissa laaditaan arvio hyötykäytöllä saavutettavasta
neitseellisen kiviaineksen säästöstä Turun seudulla. Pääosa terminaaliin tuotavista kierrätysmassoista syntyy Turun kaupunkialueella, missä myös käytetään pääosa valmistettavista tuotteista.
6.6.12 Ympäristöriskit

Tunnistetaan tarkasteltavaan toimintaan liittyvät mahdolliset häiriötapahtumat. Arvioidaan
niistä aiheutuvia seurauksia. Esitetään häiriötapahtumien ja haittojen minimoimiseksi ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.
6.6.13 Yhteisvaikutukset

Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä tarkastellaan myös mahdollisia yhteisvaikutuksia, joita voi muodostua kierrätysterminaalin ja nykyisen toiminnan tai muun lähialueen toiminnan yhteisvaikutuksesta.
6.7
Lentoliikenteen asettamat rajoitteet
Vaisten hankealueen osalta tulee huomioida lentoliikenteen asettamat rajoitteet alueen
toiminnoille.
Lentoasemien ympärillä olevat esterajoituspinnat on määritelty Ilmailumääräyksessä AGA
M3-6. Nämä pinnat ulottuvat kiitotien suunnassa 15 km etäisyydelle ja kiitotien sivulla 6
km etäisyydelle. Näiden pintojen osalta on kyse lentoliikenteen turvallisuudesta, eikä näiden pintojen läpäisy ole mahdollista. (Finavia, 2013a)
Laajemmilla alueilla lentoasemien ympärillä turvataan lentoliikenteen sujuvuus ja säännöllisyys, jotta lentokone voi turvallisesti laskeutua ja nousta säässä kuin säässä. Näiden
käytettävyysalueiden myötä varaudutaan myös mahdollisiin poikkeustilanteisiin, joihin
lentokone voi joutua esimerkiksi sääolosuhteista tai teknisestä viasta johtuen. (Finavia,
2013a)
Korkeusrajoitus käytettävyysalueella ei määrittele suurinta sallittua rakenteen korkeutta,
vaan suurimman korkeuden keskimääräisestä merenpintakorkeudesta, mihin saakka alle
rakennettava kohde saa korkeintaan ulottua. Sallittu rakenteen korkeus selviää vertaamalla korkeusrajoitusta maanpinnan korkeuteen, esim. jos korkeusrajoitus on 300 m ja
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kyseisessä kohteessa maanpinnan korkeus 150 m, jää väliin 150 m rakennettavalle kohteelle. Maanpinnan korkeuden ollessa 50 m, jää väliin 250 m. Esteelle sallittava korkeus
riippuu siis aina kyseessä olevan paikan maanpinnan korkeudesta sekä alueella mahdollisesti olevasta käytettävyysalueen korkeusrajoituksesta. (Finavia, 2013a)
Määritetyt käytettävyysalueet sisältävät lentoliikenteen tarvitsemat puskurivyöhykkeet
korkeus- ja sivusuunnassa esteisiin. Lentokoneet eivät siis lennä korkeusrajoituksen tasalla, vaan vähintään puskurivyöhykkeen verran sen yläpuolella. Korkeussuunnassa vaadittava puskurivyöhyke on tyypillisesti 300 m ja sivusuunnassa se voi olla jopa 10 km. Vaadittavat puskurivyöhykkeet perustuvat kansainvälisiin määräyksiin, eikä Finavia voi niitä
muuttaa. (Finavia, 2013a)

6.8
Epävarmuustekijät ja oletukset
Hankkeen suunnitteluun ja ympäristövaikutusten arviointiin vaikuttaa kaikki se epävarmuus, mikä liittyy käytettyyn tietoon ja menetelmiin. Arvioinnissa selvitetään, miten
mahdollinen epävarmuus voisi vaikuttaa vaikutusarvioihin (herkkyystarkastelu).
Arvioinnin aikana tehdyt oletukset pyritään tuomaan esille mahdollisimman selkeästi, jotta
oletuksiin liittyvät vaikutukset voidaan arvioida.
6.9
Haitallisten vaikutusten vähentämiskeinot
Arvioitaessa hankkeen vaikutuksia ympäristöön, etsitään mahdollisuuksia 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).
6.10 Vaihtoehtojen vertailu
YVA–asetuksen 10 §:n mukaan arviointiselostukseen tulee sisältyä muun muassa selvitys
hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta sekä hankkeen vaihtoehtojen
vertailu.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa vertaillaan hankkeen toteuttamisen (VE 1, VE 2a, VE 2b
ja VE 3) ja hankkeen toteuttamatta jättämisen (VE 0) ympäristövaikutuksia sekä niiden
välisiä eroja. Ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioidaan vaikutuksia, jotka ovat kunkin
tarkastellun vaikutuksen osalta muutos nykytilasta tarkasteluhetkeen. Vertailu tapahtuu
käytettävissä olevan tiedon ja arviointityön aikana tarkentuvan tiedon perusteella.
Vaikutusten merkittävyyttä arvioidaan muutoksen suuruudella ja vastaanottavan ympäristön herkkyyden perusteella. Muutoksen suuruudella tarkoitetaan vaikutuksen voimakkuutta, kestoa ja laajuutta, minkä perusteella vaikutuksen suuruus voi olla heikko, keskisuuri
tai suuri. Vaikutuksen vastaanottavan ympäristön herkkyyttä arvioidaan sen perusteella,
kuinka ympäristö sietää syntyvää vaikutusta. Tämän perusteella vastaanottavan ympäristön herkkyys voi olla heikko, keskisuuri tai suuri. Vaikutusten merkittävyys määritetään
ristiintaulukoimalla vaikutuksen suuruus ja vaikutuskohteen herkkyys, jolloin vaikutukset
voivat olla merkityksettömiä, vähäisiä, kohtalaisia tai suuria.
Vertailu esitetään havainnollisesti esimerkiksi taulukoituna ja värikoodein eroteltuna vaikutusten suunnan ja merkittävyyden suhteen. Vaikutus voi olla negatiivinen tai positiivinen.
Lisäksi tarkastellaan vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta. Toteuttamiskelpoisuuden arvioinnissa huomioidaan tekninen toteutettavuus, maankäytöllinen toteutettavuus sekä arvioitujen ympäristövaikutusten merkittävyys ja hyväksyttävyys.
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6.11 Vaikutusten seuranta
Toiminnan tarkkailu ja vaikutusten seuranta voidaan yleisesti jakaa käyttö-, päästö- ja
vaikutusten tarkkailuun. Käyttötarkkailu on normaalia kohteissa tehtävää toiminnan tarkkailua ja valvontaa. Sillä pyritään osaltaan minimoimaan haittoja ja riskitilanteita. Päästötarkkailu voi perustua itsetarkkailuun eli toiminnanharjoittajan suorittamiin toimiin viranomaisen hyväksymän tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Käytännössä laajemmat päästöja melututkimukset (näytteenotto, analysointi, tulosten laskenta, raportointi) teetetään
ulkopuolisella asiantuntijalla.
Suomessa vaikutustarkkailua suoritetaan pääsääntöisesti toiminnanharjoittajien ja muiden
yhteisöjen tekemänä velvoitetarkkailuna ja viranomaistarkkailuna.
Arviointiselostuksessa esitetään arvio mahdollisen olemassa olevan seurantaohjelman riittävyydestä ja tarvittaessa tullaan laatimaan ehdotus vaikutusten seurantaohjelmaksi, joka
tarkennetaan lupahakemusvaiheessa ja täsmentyy ympäristöluvan ehtojen mukaisesti.

61

7.

HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT JA
LUVAT

7.1
Ympäristövaikutusten arviointi
Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
(YVA) annetun lain ja -asetuksen mukaisessa laajuudessa.
7.2
Kaavoitus
Suunnitellun hankkeen suhde voimassa tai valmisteilla oleviin maankäytön suunnitelmiin
ja mahdollinen kaavan tai kaavamuutoksen laatimisen tarve esitetään tarkemmin ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.
7.3
Maa-ainesottolupa
Hankealueilla on tarvittavat maa-ainesottoluvat nykyiseen toimintaan (Vaisten alueen
osalta on lupa ottoalueille A-C.). Hujalan osalta louhinnan laajentamiselle tarvitaan maaaineslupa.
7.4
Rakennuslupa
Hankkeeseen mahdollisesti liittyvät uudisrakennukset tarvitsevat rakennusluvan, joka
haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Pysyviä rakennuksia ei ole suunniteltu
tarvittavan. Sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttäminen tai sijoittaminen, jota ei ole
pidettävä rakennuksena ja joka ei siis tarvitse rakennuslupaa, saattaa edellyttää toimenpidelupaa.
7.5
Maisematyölupa
Asemakaava-alueella, tietyillä yleiskaava-alueilla ja niiden rakennus- tai toimenpidekieltoalueilla tehtävät maanrakennustyöt (mm. tasoittaminen ja täyttäminen), puiden kaataminen ja muut näihin verrattavat toimenpiteet voivat tarvita maisematyöluvan.
Rakennus-, toimenpide- tai maisematyöluvan tarve kussakin kohteessa selvitetään rakennusvalvontaviranomaisilta. Luvat haetaan ennen hankkeeseen ryhtymistä.
7.6
Ympäristölupa
Kierrätysterminaalien toiminta edellyttää ympäristölupaa. Edellytyksenä ympäristöluvan
myöntämiselle on muun muassa, ettei hankkeesta aiheudu yksinään eikä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista eikä maaperän
tai pohjaveden pilaantumista. Toimintaa ei voi myöskään sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Sijoittamisessa on otettava huomioon oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset. Hankkeen suunnittelussa ja arvioinnissa
huomioidaan valtioneuvoston asetus kivenlouhimoiden, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (VNA 800/2010) sekä valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (VNA 846/2012).
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn päättymisen jälkeen YVA-selostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto liitetään laadittaviin ympäristölupahakemuksiin.
7.7
Lentoestelupa
Vaisten alueen toimintojen osalta on huomioitava mahdollinen lentoestelupa. Vuoden
2010 alusta voimaan tulleen Ilmailulain (1194/09) 165 § edellyttää, että laitteen, rakennuksen, rakennelman tai merkin asettamiseen tarvitaan lentoestelupa, jos este:
1. ulottuu yli 10 metriä maanpinnasta ja sijaitsee lentopaikan, kevytlentopaikan tai varalaskupaikan kiitotien ympärillä olevan suorakaiteen sisällä, jonka pitkät sivut ovat 500
metrin etäisyydellä kiitotien keskilinjasta ja lyhyet sivut 2 500 metrin etäisyydellä kiitotien kynnyksistä ulospäin;
2. ulottuu yli 30 metriä maanpinnasta ja sijaitsee 1 kohdassa tarkoitetun alueen ulkopuolella mutta kuitenkin enintään 45 kilometrin etäisyydellä 81 §:ssä tarkoitetun lentoaseman mittapisteestä;
3. ulottuu yli 30 metriä maanpinnasta ja sijaitsee 1 kohdassa tarkoitetun alueen ulkopuolelta, mutta kuitenkin enintään 10 kilometrin etäisyydellä varalaskupaikan tai muun
lentopaikan kuin 81 §:ssä tarkoitetun lentoaseman mittapisteestä;
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4. ulottuu yli 60 metriä maanpinnasta ja sijaitsee 1-3 kohdassa tarkoitettujen alueiden
ulkopuolella. (Finavia, 2013b)
Lupavaatimus koskee uuden lentoesteen asettamista ja olemassa olevan esteen korottamista tai sijaintipaikan muuttamista. Lupaa haetaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta.
Finavian lausunto tarvitaan lupahakemuksen liitteeksi. (Finavia, 2013b)
7.8
Suunnitelmat
Kohteiden tuotannon suunnittelua jatketaan YVA-prosessin aikana ja sen jälkeen. Tarkentuneet suunnitelmat esitetään YVA-prosessin jälkeen tehtävissä lupahakemuksissa. Ympäristölupahakemuksessa edellytetään suunnitelmia ympäristövaikutusten hallitsemiseksi
mm. vesien käsittelylle, jätehuollolle, meluntorjunnalle ja ilmansuojelulle.
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8.

ARVIOINTIMENETTELYN OSALLISTUMISEN JÄRJESTÄMINEN

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki ne kansalaiset, joiden
oloihin ja etuihin kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai muihin elinoloihin toteutettava hanke saattaa vaikuttaa.
Kansalaiset voivat lainsäädännön mukaan:
esittää kannanottonsa hankkeen vaikutusten selvitystarpeista silloin, kun hankkeen
arviointiohjelman vireilläolosta ilmoitetaan sekä
esittää kannanottonsa arviointiselostuksen sisällöstä kuten tehtyjen selvitysten riittävyydestä arviointiselostuksen tiedottamisen yhteydessä.
Arviointimenettelyssä tavoitteena on näiden mielipiteiden huomioon ottaminen. Keskenään ristiriitaiset tavoitteet voidaan siten suunnittelussa nostaa esille.
8.1
Tiedotus
Hankkeesta ja YVA:sta tiedottamisessa hyödynnetään ympäristöhallinnon internetsivuja
www.ely-keskus.fi > Varsinais-Suomi > Ympäristö > Ympäristönsuojelu > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA -hankkeet). Lisäksi kuulutukset julkaistaan paikallislehdissä ja
kuntien ilmoitustauluilla. Hankkeen YVA-ohjelma ja –selostus ovat nähtävillä myös NCC:n
www-sivuilla (www.ncc.fi).
8.2
Ohjausryhmä
Arviointimenettelyä varten perustettiin 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). Ohjausryhmä nimensä mukaisesti ohjaa arviointimenettelyn kulkua. Samalla se varmistaa, että keskeisiä intressitahoja kuullaan ja että
niiden käytössä oleva aineisto tulee huomioiduksi.
8.3
Sidosryhmätyöpaja
Ympäristövaikutusten arvioinnissa noudatetaan avointa ja vuorovaikutteista suunnittelukäytäntöä, mikä on ensiarvoisen tärkeää hankeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Selostusvaiheen aikana järjestetään kaksi sidosryhmätyöpajaa, joiden tavoitteena on saada aikaan
aitoa vuorovaikutusta osallistujien kesken, kerätä tietoa ja näkemyksiä suunnittelussa ja
arvioinnissa hyödynnettäväksi. Sidosryhmätyöpajojen tuloksia käytetään 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.
8.4
Yleisötilaisuudet
Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana pidetään yleisötilaisuudet, joissa osallisille kerrotaan hankkeesta ja arvioinnista. Osalliset voivat tilaisuuksissa tuoda esille omia näkemyksiään mm. arvioitavista vaikutuksista, toiminnoista ja niiden sijoittumisesta.
Yleisötilaisuudet järjestetään arviointiohjelman kuuluttamisen jälkeen sekä arviointiselostuksen kuuluttamisen jälkeen. Yleisötilaisuudesta tiedotetaan hankkeen kuulutuksen yhteydessä ja/tai erillisenä ilmoituksena paikallislehdissä.
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9.

ARVIO YVA –MENETTELYN AIKATAULUSTA

YVA-ohjelma on nähtävillä joulu - tammikuussa (vuodenvaihde 2013 - 2014). Sen nähtävillä olon yhteydessä järjestetään yleisötilaisuus. Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa
ohjelmasta maaliskuussa 2014.
Vaikutusten arviointi tehdään helmi-toukokuussa 2014 ja sen tulokset kootaan YVAselostukseen touko-kesäkuussa 2014.
Arviointiselostus tulee nähtäville arvion mukaan elokuussa 2014, ja arviointimenettely
päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon YVA-selostuksesta arviolta loppuvuodesta 2014.

Kuva 9-1

YVA aikataulu tässä hankkeessa
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