NCC Roads Oy
Turun seudun kierrätysterminaali
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

TIIVISTELMÄ
Hankkeen kuvaus
NCC Roads Oy on Pohjoismaissa toimiva yritys, joka tarjoaa palveluja eri infrastruktuurien
rakentamiseen. Toimialoja ovat kiviainestuotanto, asfalttiurakointi ja tienhoitopalvelut. NCC
Roads Oy on kehittämässä kierrätykseen liittyviä palveluja ja tätä varten on luotu
kierrätysterminaalikonsepti. Kierrätysterminaalissa otetaan vastaan ja jalostetaan
mineraalisia jätteitä, kuten betonia, tiiltä, tuhkaa, lasia ja ylijäämälouheita. NCC Roads Oy
suunnittelee myös Turun seudulle kierrätysterminaalin perustamista. Mahdollisia
kierrätysterminaalin sijoituspaikkoja ovat olemassa olevat louhosalueet; Isosuon louhos
Maskun kunnassa, Hujalan louhos Ruskon kunnassa sekä Vaisten louhos Turun
kaupungissa. Vaisten alueen osalta toimintaan liittyy vain maa-ainesten vastaanotto.

Sijoituspaikat
Kierrätysterminaalin suunniteltuja toimintoja ovat
ylijäämämaiden vastaanotto, käsittely ja loppusijoitus,
ylijäämälouheen vastaanotto ja käsittely (ei Vaisten alueella),
rakennustoiminnan jätteiden vastaanotto ja käsittely (ei Vaisten alueella),
asfaltin valmistus sekä kierrätysasfaltin vastaanotto (ei Vaisten alueella) ja
kohonneita
haitta-ainepitoisuuksia
sisältävän
maa-aineksen
vastaanotto
ja
loppusijoitus.
Pitoisuudet
alittavat
valtioneuvoston
pilaantuneen
maaperän
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antamassa asetuksessa (PIMAasetus, 214/2007) asetetut alemmat ohjearvot.
Louhinta Isosuon ja Vaisten alueilla toteutetaan voimassa olevien ja käsittelyssä olevien
maa-aines- ja ympäristölupien mukaisesti. Hujalan kohteen osalta louhintaa on suunniteltu
laajennettavan. Vaisten sijoituspaikassa ei ole tarkoitus vastaanottaa tai käsitellä
rakennustoiminnan jätteitä tai kierrätysasfalttia eikä sinne ole tarkoitus sijoittaa
asfalttiasemaa.

Ympäristövaikutusten arviointi
Hankkeen
toteuttaminen
edellyttää
ympäristövaikutusten
selvittämistä
ympäristövaikutusten
arvioinnista
(YVA)
annetun
lain
(468/1994) mukaisessa
arviointimenettelyssä. Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä arvioidaan 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.
Arvioitavat vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltavat hankevaihtoehdot ovat:
Vaihtoehto VE 1, Isosuo, jossa 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.
Maankaatopaikkatoiminnan arvioidaan kestävän noin 5 vuotta. Muun toiminnan arvioidaan
jatkuvan alueella 30 vuotta.
Vaihtoehto VE 2a, Hujala, jossa 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.
Maankaatopaikkatoiminnan arvioidaan kestävän noin 5 vuotta. Muun toiminnan arvioidaan
jatkuvan alueella 30 vuotta.
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, jossa kierrätysterminaali sijoittuu Vaisten alueelle. Kiviaineksen
louhinta ja murskaus jatkuvat nykyisten lupien mukaisesti. Uusia toimintoja ovat:
Ylijäämämaiden vastaanotto, jalostus, myynti 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.
Vaihtoehto
VE0,
jossa
toimintaa
jatketaan
mahdollisilla
kierrätysterminaalin
sijoituspaikoilla eli Isosuolla, Hujalassa ja Vaisten alueilla nykyisten lupien mukaisesti, eikä
alueille tuoda uusia toimintoja. Hankkeen toteuttamatta jättäminen tarkoittaa arvioitavissa
kohteissa nykyisten maa-ainestenotto- ja ympäristölupien mukaisen toiminnan jatkamista
ja loppuunsaattamista eli vaihtoehdon VE 0 mukaista tilannetta.
Arvioitavat ympäristövaikutukset
Tässä hankkeessa rakentamisen aikaisia ja toiminnan aikaisia vaikutuksia ei juuri voida
erotella, joten vaikutukset kuvataan yhdessä. Tässä hankkeessa arvioitaviksi tulevat
erityisesti:
melu ja pöly,
vaikutukset pinta- ja pohjavesiin,
vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen,
liikenne ja sen vaikutukset sekä
ympäristövahinkoriskit.
Hankkeen aikataulu
Ympäristövaikutusten arviointimenettely tehdään vuosien 2013–2014 aikana, minkä
jälkeen haetaan ympäristölupaa.
Hankkeesta vastaava
NCC Roads Oy
Kaskimäenkatu 1
33900 TAMPERE
etunimi.sukunimi@ncc.fi
Yhteyshenkilöt
Jukka Viitanen
puh. 010 507 6963
Hanna Haukilahti
puh. 050 316 5881
Yhteysviranomainen
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 236 (Itsenäisyydenaukio 2)
20101 Turku
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi
Yhteyshenkilö:
Seija Savo
puh. 0295 022 500, 0295 022 941
YVA-konsultti
Ramboll Finland Oy
Ylistönmäentie 26
40500 Jyväskylä
etunimi.sukunimi@ramboll.fi
Yhteyshenkilö:
Eero Parkkola
Puh. 0400 742 271

SAMMANDRAG
Projektbeskrivning
NCC Roads Oy är ett företag som har verksamhet i de nordiska länderna och erbjuder
tjänster inom byggande av olika typer av infrastruktur. Verksamhetsområdena är
produktion av stenmaterial, asfaltentreprenad och vägunderhållstjänster. NCC Roads Oy
håller på att utveckla tjänster i anslutning till återvinning och därför har ett koncept för en
återvinningsterminal skapats. I återvinningsterminalen tar man emot och förädlar
mineralavfall såsom betong, tegel, aska, glas och överskottssprängsten. NCC Roads Oy
planerar också att anlägga en återvinningsterminal i Åboregionen. Potentiella
förläggningsplatser för en återvinningsterminal är existerande stenbrottsområden; Isosuo
stenbrott i Masku kommun, Hujala stenbrott i Rusko kommun samt Vaiste stenbrott i Åbo
stad. Beträffande Vaisteområdet omfattar verksamheten endast mottagning av
marksubstans.

Förläggningsplatser
Planerade verksamheter vid återvinningsterminalen är
mottagning, behandling och slutdeponering av överskottsjord,
mottagning och behandling av överskottssprängsten (inte på Vaisteområdet),
mottagning och behandling av avfall från byggverksamhet (inte på Vaisteområdet),
asfalttillverkning samt mottagning av återvinningsasfalt (inte på Vaisteområdet) och
mottagning och slutdeponering av marksubstans som innehåller förhöjda halter av
skadliga ämnen. Halterna understiger de lägre riktvärdena i statsrådets förordning om
bedömning av markens föroreningsgrad och saneringsbehovet (den s.k. PIMAförordningen, 214/2007).
Brytningen på områdena Isosuo och Vaiste sker enligt de marktäkts- och miljötillstånd som
gäller och som är under behandling. Beträffande Hujala har en utvidgning av brytningen
planerats. På förläggningsplatsen i Vaiste har man inte för avsikt att ta emot eller behandla
avfall från byggverksamhet eller återvinningsasfalt och enligt planerna ska ingen
asfaltstation placeras där.

Miljökonsekvensbedömning
För att genomföra projektet förutsätts en utredning av miljökonsekvenserna genom ett
bedömningsförfarande (MKB) enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
(468/1994). I samband med miljökonsekvensbedömningen bedöms verksamhetens
miljökonsekvenser på platserna och i deras omgivning på det sätt och med den
noggrannhet
som
MKB-lagen
och
-förordningen
kräver.
Förfarandet
vid
miljökonsekvensbedömning omfattar bl.a.
avgränsning av alternativa sätt att genomföra det aktuella projektet
beskrivning av projektets centrala egenskaper och tekniska lösningar
beskrivning av miljöns nuvarande tillstånd och särdrag på influensområdet
bedömning av miljökonsekvenser som kan väntas
utredning av möjligheter att minska de negativa konsekvenserna
utredning av projektets genomförbarhet
jämförelse av alternativ
förslag till uppföljningsprogram för konsekvenserna av projektet
ordnande av deltagande samt hörande av invånarna och andra intressenter inom
projektets influensområde.
Alternativ som ska bedömas
De projektalternativ som ska granskas i miljökonsekvensbedömningen är:
Alternativ ALT 1, Isosuo där återvinningsterminalen placeras på Isosuoområdet.
Brytningen och krossningen av stenmaterial fortsätter enligt de nuvarande tillstånden. Nya
verksamheter är:
Mottagning, förädling, försäljning och deponering av överskottsjord (mängd totalt
105 000 m3),
Mottagning och behandling av avfall från byggverksamhet,
Mottagning och krossning av överskottssprängsten och
Asfalttillverkning.
Jorddeponiverksamheten uppskattas pågå cirka 5 år. Den övriga verksamheten uppskattas
fortsätta på området i 30 år.
Alternativ ALT 2a, Hujala där återvinningsterminalen placeras på Hujalaområdet.
Brytningen och krossningen av stenmaterial fortsätter enligt de nuvarande tillstånden. Nya
verksamheter är:
Mottagning, förädling, försäljning och deponering av överskottsjord (mängd totalt
925 000 m3),
Mottagning och behandling av avfall från byggverksamhet,
Mottagning och krossning av överskottssprängsten,
Asfalttillverkning och
Mottagning och slutdeponering av marksubstans som innehåller förhöjda halter av
skadliga ämnen.
Jorddeponiverksamheten uppskattas pågå cirka 5 år. Den övriga verksamheten uppskattas
fortsätta på området i 30 år.
Alternativ ALT 2b, Hujala återvinningsterminal och utvidgning av brytningen. I
alternativ ALT 2b placeras återvinningsterminalen på Hujalaområdet. Nya verksamheter är:
Mottagning, förädling, försäljning och deponering av överskottsjord (mängd totalt
5 500 000 m3),
Mottagning och behandling av avfall från byggverksamhet,
Mottagning och krossning av överskottssprängsten,
Asfalttillverkning och
Mottagning och slutdeponering av marksubstans som innehåller förhöjda halter av
skadliga ämnen
Utvidgning av brytningen och krossningen av stenmaterial (brytning 10 000 000 m3
teoretisk fast volym)
Brytningen och jorddeponiverksamheten uppskattas pågå över 50 år
Alternativ ALT 3, Vaiste där återvinningsterminalen placeras på Vaisteområdet.
Brytningen och krossningen av stenmaterial fortsätter enligt de nuvarande tillstånden. Nya
verksamheter är:

Mottagning, förädling, försäljning och deponering av överskottsjord (mängd totalt
1 370 000 m3)
Täkten
av
stenmaterial
uppskattas
fortsätta
på
området
cirka
10
år.
Jorddeponiverksamheten kan inledas delvis samtidigt och den uppskattas pågå 5–10 år.
Alternativ ALT 0, där verksamheten fortsätter på de möjliga förläggningsplatserna för en
återvinningsterminal, alltså på Isosuo-, Hujala- och Vaisteområdena enligt nuvarande
tillstånd och inga nya verksamheter tas till områdena. Att inte genomföra projektet innebär
på de bedömda platserna att verksamheten enligt de nuvarande marktäkts- och
miljötillstånden fortsätter och slutförs, alltså en situation enligt alternativ ALT 0.
Miljökonsekvenser som ska bedömas
I det här projektet är det svårt att skilja åt konsekvenserna under byggtiden respektive
verksamheten. Därför beskrivs konsekvenserna tillsammans. I det här projektet ska
speciellt följande konsekvenser bedömas:
buller och damm,
konsekvenser för yt- och grundvatten,
konsekvenser för utnyttjande av naturresurserna,
trafiken och dess konsekvenser samt
risker för miljöskador.
Projektets tidsplan
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning genomförs under åren 2013–2014 och därefter
ansöks om miljötillstånd.
Projektansvarig
NCC Roads Oy
Kaskimäenkatu 1
33900 TAMMERFORS
förnamn.efternamn@ncc.fi
Kontaktpersoner
Jukka Viitanen
tel. 010 507 6963
Hanna Haukilahti
tel. 050 316 5881
Kontaktmyndighet
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
PB 236 (Självständighetsplan 2)
20101 Åbo
förnamn.efternamn@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi
Kontaktperson:
Seija Savo
tel. 0295 022 500, 0295 022 941
MKB-konsult
Ramboll Finland Oy
Ylistönmäentie 26
40500 Jyväskylä
förnamn.efternamn@ramboll.fi
Kontaktperson:
Eero Parkkola
tel. 0400 742 271
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ESIPUHE
NCC Roads Oy kehittää toimintaansa kierrätyspainotteiseen suuntaan ja tähän liittyen
NCC Roads Oy on käynnistänyt selvitykset kierrätysterminaalitoiminnan sijoittamiseksi Turun seudun alueelle. Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma on suunnitelma kierrätysterminaalin ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamiseksi. Arviointiohjelman on laatinut Ramboll Finland Oy hankevastaavan toimeksiannosta.
Ohjelman laatimiseen ovat osallistuneet FM, Ins. Eero Parkkola, FT Joonas Hokkanen, DI
Heli Uimarihuhta ja MMM Tarja Ojala.
Hankkeesta vastaa NCC Roads Oy, mistä arviointiohjelmatyöskentelyä ovat ohjanneet FM
Jukka Viitanen, rakennusmestari Riku Rousku ja Ins. Hanna Haukilahti.
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1.

JOHDANTO

NCC Roads Oy on Pohjoismaissa toimiva yritys, joka tarjoaa palveluja eri infrastruktuurien
rakentamiseen. Toimialoja ovat kiviainestuotanto, asfalttiurakointi ja tienhoitopalvelut.
NCC Roads Oy on kehittämässä kierrätykseen liittyviä palveluja ja tätä varten on luotu
kierrätysterminaalikonsepti. Kierrätysterminaalissa otetaan vastaan ja jalostetaan mineraalisia jätteitä, kuten betonia, tiiltä, tuhkaa, lasia ja ylijäämälouheita. NCC Roads Oy tarkastelee mahdollisuutta sijoittaa kierrätysterminaali olemassa olevalle louhosalueelle.
NCC Roads Oy:llä on Turun alueella kolme kalliolouhos –aluetta; Isosuon louhos Maskun
kunnassa, Hujalan louhos Ruskon kunnassa sekä Vaisten louhos Turun kaupungissa.
Isosuolla toiminta käsittää teollisuustontin esirakentamisen, mihin liittyen tontti tasataan
louhimalla ja murskaamalla louhe hyötykäytettäväksi tontilla ja muissa kohteissa. Toiminta alueella on aloitettu vuonna 2011, toiminnasta on tehty meluilmoitus. Hujalan louhoksen toiminta käsittää maa- ja kiviainesten oton sekä kiviainesten murskauksen. Myös Hujalassa maa-ainesten ottotoiminta liittyy alueen tasaamiseen Heikkilän tilan sikalarakennusten ja piha-alueen rakentamista varten. Ottotoiminta on alueella perustunut sikalan
rakennuslupaan. Murskausta on tehty meluilmoituksen sekä ympäristöluvan nojalla. Vaisten alue sijaitsee Turun lentoaseman kiitotien lähestymissektorin alueella. Vaisten alueen
toimintaan kuuluu maa- ja kiviainesten ottoa, kiviaineksen murskausta sekä ylijäämämaiden vastaanottoa. Toiminta on aloitettu vuonna 2008.

Kuva 1-1. Isosuon, Hujalan ja Vaisteen alueiden sijainti.

NCC Roads Oy suunnittelee Turun seudulle kierrätysterminaalin perustamista. Mahdollisia
kierrätysterminaalin sijoituspaikkoja ovat edellä mainitut louhosalueet Isosuo, Hujala sekä
Vaiste. Kierrätysterminaalin suunniteltuja toimintoja ovat
ylijäämämaiden vastaanotto, käsittely ja loppusijoitus,
ylijäämälouheen vastaanotto ja käsittely (ei Vaisten alueella),
rakennustoiminnan jätteiden vastaanotto ja käsittely (ei Vaisten alueella),
asfaltin valmistus sekä kierrätysasfaltin vastaanotto (ei Vaisten alueella) ja
kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän maa-aineksen vastaanotto ja loppusijoitus. Pitoisuudet alittavat valtioneuvoston pilaantuneen maaperän pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arvioinnista antamassa asetuksessa (PIMA-asetus, 214/2007) asetetut alemmat ohjearvot. (ei vaisten alueella)
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Louhinta Isosuon ja Vaisten alueilla toteutetaan voimassa olevien ja käsittelyssä olevien
maa-aines- ja ympäristölupien mukaisesti. Hujalan kohteen osalta louhintaa on suunniteltu laajennettavan.
Vaisten sijoituspaikassa ei ole tarkoitus vastaanottaa tai käsitellä rakennustoiminnan jätteitä, ylijäämälouheita tai kierrätysasfalttia eikä sijoittaa asfalttiasemaa.
Suunnitellun Turun seudun kierrätysterminaali -hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain (468/1994, YVA-laki)
ja –asetuksen (713/2006, YVA-asetus) mukaisessa laajuudessa. Hanke luetaan YVAasetuksen 6 §:n seuraaviin kohtiin:
”11) jätehuolto:
b) muiden jätteiden kuin ongelmajätteiden polttolaitoksiin ja fysikaalis-kemiallisiin käsittelylaitoksiin, joiden mitoitus on enemmän kuin 100 tonnia jätettä vuorokaudessa
d) muiden kuin a tai c alakohdassa tarkoitettujen jätteiden kaatopaikat, jotka on mitoitettu vähintään 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle”.
Hujalan kohteessa louhinnan laajentaminen luetaan myös YVA-asetuksen 6 §:n hankeluettelon kohtaan
”2) luonnonvarojen otto ja käsittely
b) kiven, soran tai hiekan otto, kun louhinta- tai kaivualueen pinta-ala on yli 25 hehtaaria tai otettava ainesmäärä vähintään 200 000 kiintokuutiometriä vuodessa”.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen toteuttamisen eri vaihtoehtoja
ja niiden vaikutuksia YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla. Ympäristövaikutusten
arvioinnin tavoitteena on luoda tietoa hankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Arviointi on edellytys
sille, että hankkeelle voidaan myöntää ympäristölupa.
Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma on ympäristövaikutusten arvioinnin työohjelma, jossa kuvataan hankkeen vaikutuksien arvioimiseksi tarvittavat selvitykset ja arviointimenettelyn järjestäminen. Varsinainen arviointityö tehdään tämän arviointiohjelman
ja yhteysviranomaisen antaman lausunnon mukaisesti ja tulokset kootaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen.
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2.

HANKKEESTA VASTAAVA

Hankkeesta vastaava on NCC Roads Oy, joka kuuluu pohjoismaiseen NCCrakennuskonserniin. NCC-rakennuskonsernin yhtiöitä Suomessa ovat NCC Rakennus Oy,
NCC Property Development Oy, NCC Asuminen, Optiplan Oy ja NCC Roads Oy. Yhtiöiden
asiakkaita ovat mm. asunnon tarvitsijat, palvelu- ja toimitiloja sekä liike- ja kauppapaikkoja, kiviainesta, asfalttia tai tienhoitoa tarvitsevat yritykset ja yhteisöt sekä valtio ja
kunnat. Yhtiön Suomen toimintojen markkina-alue on Suomi, Baltia ja Venäjä.
NCC Roads tarjoaa tuotteita ja palveluja, joita tarvitaan infrastruktuurin rakentamisessa,
kunnostuksessa ja hoidossa. Toimialoja ovat kiviainestuotanto, asfalttiurakointi ja tienhoitopalvelut. Toiminta kattaa koko ketjun kiviaineksen ja asfaltin valmistuksesta tien päällystykseen ja hoitoon sekä tien rakenteiden ja liikenneturvallisuuden parantamiseen. NCC
Roads on Pohjoismaiden suurin asfalttiurakoitsija ja kiviainestoimittaja. Toimintaa on
Suomen lisäksi Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Pietarin alueella.

Kuva 2-1. NCC-konsernin rakenne.
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3.

TAVOITTEET JA SUUNNITTELUTILANNE

3.1
Hankkeen tausta ja tavoitteet
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 haittaainepitoisuuksia 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 toimitetaan 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.
3.2
Suunnittelutilanne ja tavoiteaikataulu
Hankealueilla on suunnitelmat louhintaa ja osin myös maankaatopaikkatoimintaa varten.
Ympäristövaikutusten arviointityön aikana laaditaan vaihtoehtojen 1-4 mukaisten toimintojen alustava layout tarvittavilta osin ja se esitetään arviointiselostuksessa. Tarkemmat
suunnitelmat esitetään ympäristölupavaiheessa.
Ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen toiminnoille tullaan hakemaan tarvittavat ympäristö- ja muut luvat ja toiminnot aloitetaan lupien mukaisesti. 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.
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4.

HANKEKUVAUS

4.1

Hanke ja sen vaihtoehdot

Arvioitavana hankkeena on kierrätysterminaalien perustaminen Turun seudulle. Kierrätysterminaalitoimintaan kuuluvat sijoituspaikasta riippuen ylijäämämaiden vastaanotto, käsittely ja läjitys, rakennustoiminnan jätteiden ja ylijäämälouheen vastaanotto ja käsittely,
haitta-ainepitoisuuksiltaan alemman ohjearvon alittavien maiden vastaanotto ja läjitys sekä asfaltin valmistus asfalttiasemilla. Lisäksi Hujalan alueella louhintaa on suunniteltu laajennettavan. 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 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.
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
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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.
Vaihtoehto VE0
Vaihtoehdossa VE 0 toimintaa jatketaan mahdollisilla kierrätysterminaalin sijoituspaikoilla
eli Isosuolla, Hujalassa ja Vaisten alueilla nykyisten lupien mukaisesti, eikä alueille tuoda
uusia toimintoja.
Hankkeen toteuttamatta jättäminen tarkoittaa arvioitavissa kohteissa nykyisten maaainestenotto- ja ympäristölupien mukaisen toiminnan jatkamista ja loppuunsaattamista eli
vaihtoehdon VE 0 mukaista tilannetta.

4.2

Vaihtoehdoissa käsiteltävät materiaalit

Vaihtoehdot VE 1 (Isosuo) ja VE 2a (Hujala)
Hankevaihtoehdoissa VE 1, VE 2a ja VE 2b käsitellään seuraavat määrät materiaaleja:
Ylijäämämaiden vastaanotto, jalostus, myynti ja läjitys.
Vaihtoehdossa VE 1 (Isosuo) vuosittainen varastoitava ja läjitettävä määrä 20 000
t/a
Vaihtoehdossa VE 2 a ja b vuosittainen vastaanotto keskimäärin 270 000 t/a,
maksimissaan 530 000 t/a. Varastointi kerrallaan maksimissaan 135 000 t.
Rakennustoiminnan jätteiden vastaanotto ja käsittely
betoni- ja tiilijätteen vastaanotto, murskaus ja myynti, käyttö maanläjityksen tukirakenteisiin ja tierakentamiseen. Vastaanotto maksimissaan 200 000 t/a, varastointi kerrallaan maksimissaan 30 000 t. Tierakentamiseen toimitetaan n. 150 000
t/a.
puuainesten vastaanotto, haketus energiapuuksi ja käyttö maisemoinnissa. Vastaanotto maksimissaan 50 000 t/a, varastointi kerrallaan maksimissaan 8 000 t/a.
Energiahyötykäyttöön toimitettavan käsitellyn puuaineksen määrä 50 000 t/a.
tuhkan vastaanotto ja käyttö uusiomateriaaleihin tai täyttöihin. Vuosittainen vastaanotto maksimissaan 10 000 t/a, varastointi kerrallaan maksimissaan 2 000 t.
Tierakentamiseen toimitetaan 10 000 t/a.
lasin vastaanotto ja käyttö uusiomateriaaleihin tai täyttöihin. Vastaanotto maksimissaan 10 000 t/a, varastointi kerrallaan maksimissaan 2 000 t. Hyötykäyttöön
toimitetaan 10 000 t/a.
kattohuovan vastaanotto ja varastointi. Vastaanotto maksimissaan 5 000 t/a, varastointi kerrallaan maksimissaan 1 000 t. Toimitetaan hyötykäyttöön asfalttiasemille.
Ylijäämälouheen vastaanotto ja murskaus. Vuosittainen vastaanotto keskimäärin
150 000 t/a ja maksimissaan 270 000 t/a. Varastointi kerrallaan maksimissaan
150 000 t.
Asfaltin valmistus keskimäärin 100 000 t/a ja maksimissaan 250 000 t/a
(Vain vaihtoehdossa VE 2a ja b Hujala) Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän
maa-aineksen vastaanotto ja loppusijoitus. 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.
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Kuva 4-1

Toiminnat vaihtoehdoissa VE 1 (Isosuo) ja VE 2a (Hujala)

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.
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Vaihtoehto VE 3 (Vaiste)
Ylijäämämaiden vastaanotto, jalostus, myynti ja läjitys. Vuosittainen vastaanotto keskimäärin 270 000 t/a, maksimissaan 530 000 t/a. Varastointi kerrallaan maksimissaan
135 000 t
Ylijäämälouheen vastaanotto ja murskaus. Vuosittainen vastaanotto keskimäärin
150 000 t/a ja maksimissaan 270 000 t/a. Varastointi kerrallaan maksimissaan
150 000 t.
Betoni ja tiilijätteen sijoittaminen maankaatopaikan pintarakenteisiin

Kuva 4-2

Toiminnat vaihtoehdossa VE 3 (Vaiste)

4.3

Vaihtoehtojen sijainnit

4.3.1

Isosuon alue, Masku

NCC Roadsin Isosuon kalliolouhoksen käyntiosoite on Härjänkurkuntie 68, Masku. Kohde
sijaitsee Maskun kunnan Isosuon alueella, Kierikäisen kylässä kiinteistöllä Pitkämäki RN:o
3-30. Kiinteistön omistaa Ablemans Oy, jolta NCC Roads on vuokrannut alueen. Isosuon
alueen sijainti on esitetty kuvassa 4-3.

Kuva 4-3

Isosuon louhoksen sijainti ja hankerajaus

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. Hankealueen koko on noin 10 ha. Toimintaalueen koko on noin 3,3 ha ja maankaatopaikan koko on noin 1,5 ha. Arvioitu murskeen
vuosituotanto on keskimäärin 135 000 t ja maksimissaan 216 000 t. Lisäksi kiviainesta
tuodaan muualta paikalla murskattavaksi tai muita maa-aineksia alueella käytettäväksi
maksimissaan 10 000 t/a. Nykyinen toiminta alueella on aloitettu vuonna 2011 ja voimassa oleva ympäristölupa on voimassa vuoden 2014 loppuun.
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Kuva 4-4

Isosuon hankealueen nykyinen suunnittelutilanne

Koska Isosuon alueen louhinta liittyy rakentamiseen, ei maa-ainesten otolle ole tarvinnut
hakea maa-ainesten ottolupaa. Louhinnalle ja murskaukselle on myönnetty ympäristölupa
23.1.2012, luvan on myöntänyt Raision kaupungin ympäristöpäällikkö. Ympäristöluvasta
on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen, joka on antanut päätöksensä asiassa 27.8.2012
(Nro 12/0401/3, 00292/12/5109). Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole valitettu ja
se on lainvoimainen. Ympäristölupa on voimassa vuoden 2014 loppuun saakka.
4.3.2

Hujalan alue, Rusko

Hujalan maa-ainesten ottoalue sijaitsee Ruskon kunnan Hujalan kylässä tilalla Heikkilä
RN:o 1:67. Alueen omistaa Arto Heikkilän perikunta, jolta NCC Roads on vuokrannut alueen. Samalla kiinteistöllä sijaitsee myös Heikkilän sikala. Hujalan alueen sijainti on esitetty kuvassa 4-5.
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Kuva 4-5. Hujalan louhoksen sijainti ja hankerajaus (vaihtoehto 2 a)

Kivi- ja maa-ainesten otto liittyy alueen tasaamiseen sikalarakennusten ja piha-alueen rakentamista varten. Sikalakylän alue on suunniteltu louhittavaksi ennen varsinaisten sikaloiden rakentamista. Alueen louhinnat sovitetaan jo louhittuihin ja rakennettuihin alueisiin.
Sikalan rakennustyöt on aloitettu huhtikuussa 2012. Alueen pinta-ala on n. 12,2 ha.
Suunnitelman mukaan maa-aineksia otetaan yhteensä 1 808 000 m3ktd, tuotantomäärän
ollessa enintään 120 000 m3ktr/a. Lisäksi alueelle tuodaan muualta kiviaineksia maksimissaan 10 000 t/a.

Kuva 4-6

Hujalan hankealueen nykyinen suunnittelutilanne
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Alueelle on 27.1.1987 myönnetty maa-ainesten ottolupa 15 vuodeksi. Alueella on louhittu
ja murskattu kiviainesta aikaisemmin meluilmoituksella. Suunniteltu louhinnan ja murskauksen laajennus edellyttävät kuitenkin laajuutensa vuoksi ympäristölupaa, jonka Ruskon
kunta on myöntänyt 14.6.2012. Ruskon kunta on myöntänyt myös maa-ainesluvan Hujalan maa-ainesten ottoalueelle 13.12.2012, luvasta on kuitenkin valitettu.

Kuva 4-7

Kuvassa Hujalan hankealueen vieressä rakenteilla olevia sikalarakennuksia

Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa käsitellään Hujalan sijaintipaikasta vaihtoehto,
jossa mukana on louhinnan laajennus. Sopimusalueen koko on 54 ha, mutta alueesta osa
on sikalan laajennusaluetta, joten hankerajaus tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa on
noin 50,5 ha. Alueessa on mukana edellä esitetty kierrätysterminaalin alue 12,2 ha. Kuvassa 4-8 on esitetty Hujalan alueen sijainti, jossa on mukana louhinnan laajennusalueet.
Kuvan mukaisella rajauksella alue sijoittuu Hujalan kylän kiinteistöille RN:o 1:67, 1:65,
1:45, 3:75.
Vuonna 2006 valmistuneessa Sikalatoimintojen kehittämis- ja laajennushanke ympäristövaikutusten arvioinnissa on arvioitu louhinnan vaikutuksia ja tämä on käsittänyt osin tässä
hankkeessa arvioitavan alueen. Ympäristövaikutusten arvioinnissa louhittavan kallion
määrä on arvioitu olevan 6 396 000 m3 ktr.
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Kuva 4-8

4.3.3

Hujalan hankerajaus, jossa on mukana louhinnan laajennus (vaihtoehto 2 b)

Vaisten alue, Turku

NCC Roads Oy:n Vaisten maa-ainestenottoalue sijaitsee Turun kaupungin Kärsämäen kylän tilalla Lentoasema, RN:o 1:179. NCC Roadsin toiminta sijoittuu vain osalle kiinteistöä.
Kiinteistön omistaa Finavia Oyj. Ottoalueen länsipuolella on Turun lentoasema ja itäpuolella kulkee Tampereen valtatie (Vt 9). Vaisten alueen sijainti on esitetty kuvassa 4-9.

Kuva 4-9. Vaisten ottoalueen sijainti ja hankerajaus

Koko Vaisten ottoalueen pinta-ala on n. 12,5 ha. Ottamisalue jaetaan neljään osaalueeseen, alueisiin A-D. Eteläosa on jaettu A- ja B-alueisiin ja pohjoisosa C- ja D15

alueisiin. Uusin maa-ainesten ottosuunnitelma kattaa nykyisen ottamistoiminnan alaiset
alueet sekä alueen laajennuksen pääasiassa länteen (laajennusosa D, alueiden B, C ja D
syvennys, alue A säilyy nykyisellään). Suunnitelman mukainen maa-aineksen otto kestää
arviolta 10 vuotta. Vaisten ottoalue on Turun lentoaseman kiitotien lähestymissektorin
alueella. Kansainvälisen ICAO:n määräykset määrittelevät kiitotien estepintojen tasot. Ottoalueella olevat kallion paljastumat ylittävät esterajoituspinnat nykyisin enintään 1 metrillä ja uusimmassa ottosuunnitelmassa huomioitu kiitotien jatkevaraus ja sen RESA-alue
(Runway End Safety Area) mukaan lukien yli 10 metrillä. Näiden poistaminen parantaa
lentoturvallisuutta. Maa-ainesten otto on suunniteltu ulotettavan alimmillaan tasolle +23,
kun voimassa olevan maa-ainesluvan mukainen alin ottotaso on tasolla +37. (FCG Suunnittelukeskus Oy, 2012a)

Kuva 4-10

Vaisten hankealueen nykyinen suunnittelutilanne

Ottoalueelle on laadittu maisemointisuunnitelma. Suunnitelman mukaan alue maisemoidaan n. tasoon +39…+47. Maisemointi on suunniteltu toteutettavaksi siten, ettei alueelle
muodostu vettä kerääviä lammikoita tai vesialtaita, millä estetään vesilinnuille otollisten
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olosuhteiden syntyminen alueella. Varsinaista kasvualustaa alueelle ei ole tarkoitus muodostaa lentoturvallisuuden vuoksi. Läjitettävien maa-ainesten määräksi on arvioitu n.
1 369 000 m3rtr (FCG Suunnittelukeskus Oy, 2012a)
Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoituslautakunta on myöntänyt 22.4.2008 ympäristöluvan B-alueen louhinnalle ja murskaukselle. Lupa on voimassa 31.12.2013 saakka. Vaasan hallinto-oikeus on pysyttänyt ympäristölupapäätöksen päätöksellään 9.6.2009. Alueiden A ja C kiviaineksen louhinnalle ja murskaukselle Turun kaupunki on myöntänyt ympäristöluvan 22.9.2010. Lupa on voimassa viisi vuotta toiminnan aloittamisesta. NCC Roads
Oy on hakenut lisäksi ympäristölupaa ottoalueiden A-C syventämiselle toukokuussa 2012.
(FCG Suunnittelukeskus Oy, 2012a).
Turun kaupunki on myöntänyt 22.9.2010 NCC Roads Oy:lle alueita A ja C koskevan maaainesottoluvan, joka on voimassa viisi vuotta toiminnan aloittamisesta. Lupa on myönnetty 350 000 m3ktr maa-aineksen ottamiselle. NCC Roads Oy on hakenut maa-aineslupaa,
joka koskee alueita A-D. Maa-ainesten oton kokonaismäärä hakemuksessa on 1 464 000
m3ktr ja vuotuinen otto n. 146 400 m3ktr. (FCG Suunnittelukeskus Oy, 2012a).

4.4
Toiminta-ajat ja liikenne
Vaihtoehdon VE 0 mukaiset toiminta-ajat ovat mahdollisten sijoituspaikkojen nykyisten
lupien mukaiset. Hankevaihtoehtojen mukaiset toiminta-ajat ja liikenne on esitetty kappaleessa 4.4.

4.4.1

Liikenne nykytilanteessa (vaihtoehto VE 0)

Isosuo
Isosuon nykyinen liikennemäärä on noin 20–50 ajoneuvoa vuorokaudessa. Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan laitoksen toiminta-ajat ovat 1.9.–15.6. välisenä aikana seuraavat:
kallion poraus arkisin (maanantai-perjantai) klo 7-20,
ylisuurten lohkareiden rikotus arkisin (maanantai-perjantai) klo 8-18,
räjäytykset arkisin (maanantai-perjantai) klo 8-18,
murskaus arkisin (maanantai-perjantai) klo 7-22 ja
kuormaus ja kuljetus arkisin (maanantai-perjantai) klo 7-22.
Kesäaikana (15.6.–31.8.) kiviainesta voidaan kuljettaa varastokasoista muualle toimitettavaksi arkisin (maanantai-perjantai) klo 7-22. Erityisestä syystä kuormaus ja kuljetus
voidaan sallia myös lauantaisin klo 7-18, tästä tulee kuitenkin erikseen ilmoittaa Raision
kaupungin ympäristövalvontaan.
Hujala
Hujalan hankealueen nykyinen liikennemäärä on 50–80 ajoneuvoa vuorokaudessa. Hujalan alueella murskauslaitos on toiminnassa 6-12 kuukautta vuodessa. Toiminta-ajat:
kallion poraus arkisin (maanantai-perjantai) klo 8-18,
rikotus arkisin (maanantai-perjantai) klo 8-18,
räjäytykset arkisin (maanantai-perjantai) klo 8-18,
murskaus arkisin (maanantai-perjantai) klo 7-22, kesä-elokuussa perjantaisin klo 7-18
ja
kuormaus ja kuljetus arkisin (maanantai-perjantai) klo 7-22.
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Vaiste
Vaisten alueen nykyinen liikennemäärä on 30–60 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vaisteen alueen toiminta-ajat ovat:
murskaus arkisin (maanantai-perjantai) klo 7-22
poraus arkisin (maanantai-perjantai) klo 7-18
rikotus arkisin (maanantai-perjantai) klo 7-16
räjäytykset arkisin (maanantai-perjantai) klo 13–15 ja
maansiirtotyöt, valmiiden tuotteiden kuormaus ja huoltotyöt arkisin (maanantaiperjantai) klo 7-22.
4.4.2

Liikenne hankevaihtoehdoissa

Hankevaihtoehdoissa VE 1 – VE 3 kallion louhintaa ja ylisuurten lohkareiden rikotusta jatketaan voimassa olevien lupien mukaisesti. Vaihtoehdossa VE 2b Hujalan alueen louhintaa
laajennetaan. Louhintaan liittyvät toiminnot (kallion poraus, rikotus, räjäytykset, murskaus) toteutetaan vastaavina aikoina kuin nykyisin.
Hankealueiden nykyinen liikennemäärä on seuraava:
Isosuon hankealue
20–50 ajoneuvoa/vuorokausi,
Hujalan hankealue
50–80 ajoneuvoa/vuorokausi ja
Vaisten hankealue
30–60 ajoneuvoa/vuorokausi.
Tuotteiden myyntikuljetuksia sekä vastaanotettavien materiaalien kuljetuksia tehdään
ympäri vuoden pääasiassa arkisin kello 6-21 välisenä aikana, mutta poikkeustilanteissa
myös viikonloppuisin. Liikenteen määrä riippuu sesongista ja pääosa kuljetuksista ajoittuukin touko - lokakuun väliselle ajalle. Asfalttiaseman toiminta-ajat ovat pääsääntöisesti
kello 6-22, poikkeustapauksissa myös ympäri vuorokauden.
Suunnitellun hankkeen mukaiset eri toimintojen liikennemääräarviot maksimimäärillä ovat
seuraavat (yhdensuuntainen liikenne):
Maa- ja kiviaineskuljetukset
55 - 80 ajoneuvoa/vrk
Betoni ja tiilijäte
20 ajoneuvoa/vrk
Puujäte
5 ajoneuvoa/vrk
Tuhka ja lasijäte
2 ajoneuvoa/vrk
Kattohuopa
1 ajoneuvo/vrk
Ylijäämälouhe
28 ajoneuvoa/vrk
Asfalttiaseman liikenne
26 ajoneuvoa/vrk
Edellä liikennemäärissä on maa- ja kiviaineskuljetusten sekä jätekuljetusten osalta huomioitu kierrätysterminaaliin tuleva liikenne ja asfalttiaseman osalta terminaalista lähtevä
liikenne. Liikennemäärissä ei ole huomioitu mahdollista paluukuljetusten hyödyntämistä
kuljetuksissa. Liikennereitit ja nykyinen liikennemäärä alueen tiestöllä on esitetty kohdassa 5.7.

4.5

Toimintojen kuvaus

4.5.1

Ylijäämämaiden vastaanotto ja käsittely

Kierrätysterminaaleissa vastaanotetaan ja käsitellään ylijäämämaita. Osa ylijäämämaista
voidaan hyödyntää alueiden täytöissä ja maisemoinnissa. Mikäli ylijäämämaita hyödynnetään alueiden täytöissä, on kyseessä maisemointi ja/tai maankaatopaikkatoiminta. Ylijäämämaista voidaan myös jalostaa kierrätysterminaaleissa myyntikelpoisia tuotteita. Ylijäämämaita vastaanotetaan, käsitellään ja hyödynnetään kierrätysterminaaleissa keskimäärin 270 000 t/a ja maksimissaan 530 000 t/a. Ylijäämämaita varastoidaan kerrallaan maksimissaan 135 000 t.
Ylijäämämaita hyödynnetään samanaikaisesti kiviaineksen ottotoiminnan kanssa, jolloin
louhittuja alueita täytetään vaiheittain maa-aineksilla. Ylijäämämaiden vastaanotto alueilla
jatkuu louhinnan päätyttyä, kunnes alueet on maisemoitu suunnitelmien mukaisesti. Vastaanotettavien ylijäämämaiden lähtöpaikka tunnetaan aina ja kuormien tuomisesta alueille
on sovittava etukäteen. Vastaanotettavien ylijäämämaiden määristä pidetään kirjaa.

18

Ylijäämämaiden kuljetukseen sekä myytävien kiviainesten kuljetukseen käytettävä kuljetuskalusto on tarkoitus saada maksimaaliseen käyttöön. Tällöin ylijäämämaita tuovat
kuorma-autot vievät jalostettua kiviainesta tai muita jalostettuja tuotteita maanrakennustai hyötykäyttökohteisiin.

Kuva 4-11. Esimerkkikuva maankaatopaikasta. Kuva on NCC Roadsin Ohkolan kiviainesten ottoalueelta.

4.5.2

Rakennustoiminnan jätteiden vastaanotto ja käsittely

Rakennustoiminnan jätteillä tarkoitetaan tässä hankkeessa rakennustyömailla muodostuvia tiili-, betoni- ja puujätteitä, tuhkaa, lasia sekä kattohuopaa. Rakennustoiminnan jätteiden käsittelyalueen pohjarakenteen periaatekuva on esitetty kuvassa 4-12.

Kuva 4-12. Periaatekuva rakennusjätteen käsittelyalueen pohjarakenteesta.

Rakennustoiminnan jätteistä tiili-, betoni-, puujätteet sekä kattohuopa vastaanotetaan rakennusjätteiden varastointiin ja käsittelyyn varatulle alueelle varastokasoihin jätelajeittain. Kun varastossa olevien jätteiden määrä on riittävän suuri käsittelyä ajatellen, ne käsitellään murskaamalla. Sekä betoni-/tiilijätteen että puujätteen murskauksessa käytetään
siirrettävää murskainta, joka tuodaan työmaalle tarvittaessa. Murskaimen jälkeen voidaan
käyttää myös siirrettävää seulaa, jos murskattuja materiaaleja joudutaan lajittelemaan eri
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jaekokoihin. Murskassa käytetään myös magneettierotinta, jolla saadaan betoni sekä puujätteen seassa oleva metalli talteen.
Murskauksessa betoni- ja puujäte murskataan paremmin hyödynnettävään raekokoon.
Murskaus tapahtuu pääosin vasaramurskaimella, jonka voimanlähteenä voidaan käyttää
sähköä tai dieselmoottoria. Murskauksen jälkeen jätteet toimitetaan edelleen muualle
hyödynnettäväksi. Betoni- ja tiilimurske toimitetaan maarakennuskohteisiin ja murskattu
puuaines toimitetaan energiahyötykäyttöön. Sekä betonin että puun murskauksesta muodostuu metallijätettä, joka toimitetaan hyötykäyttöön. Puhtaan puujätteen murskauksesta
ja seulonnasta muodostuvaa materiaalia voidaan käyttää maankaatopaikan pinnan kasvukerrosmateriaalissa. Toiminnasta ei muodostu muulla tavoin käsiteltävää jätettä.
Betoni- ja tiilimursketta voidaan käyttää hyödyksi alueen tukirakenteissa, kuten kentissä
tai tukipenkereissä. Betoni ja tiilimurskeesta tehdään ennen hyötykäyttöön toimittamista
tarvittavat ympäristökelpoisuustestit. Hyötykäyttökriteereinä käytetään valtioneuvoston
asetusta eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006, ns. MARAasetus).
Kierrätysterminaaleihin vastaanotetaan myös tuhkaa ja lasia, jotka käytetään uusiomateriaaleissa. Vastaanotettavan tuhkan tulee täyttää MARA-asetuksen mukaiset raja-arvot.
Tuhkaa välivarastoidaan alueilla ja toimitetaan hyötykäyttökohteisiin alueiden ulkopuolelle
raja-arvojen mukaisesti joko peitettyyn tai päällystettyyn rakenteeseen. Osa tuhkasta
voidaan käyttää hankealueilla kenttä-, tie tai tukirakenteissa. Lasijäte välivarastoidaan
alueilla ja toimitetaan hyötykäyttökohteisiin alueiden ulkopuolelle. Tarvittaessa jätelasia
murskataan ja seulotaan ennen hyötykäyttöä. Osa lasista voidaan hyödyntää alueella
kenttä-, tie- tai tukirakenteissa.
Kattohuopaa vastaanotetaan ja varastoidaan kierrätysterminaaleissa. Tarvittavan varastoinnin jälkeen kattohuopa toimitetaan asfalttiasemille hyötykäytettäväksi. Kattohuopa
hyödynnetään NCC Roads Oy:n asfalttiasemilla.
Käsiteltävät jätemateriaalimäärät ovat seuraavat:
betoni- ja tiilijätteen vastaanotto, murskaus ja myynti, käyttö maanläjityksen tukirakenteisiin ja tierakentamiseen. Vastaanotto maksimissaan 200 000 t/a, varastointi kerrallaan maksimissaan 30 000 t. Tierakentamiseen toimitetaan n. 150 000
t/a.
puuainesten vastaanotto, haketus energiapuuksi ja käyttö maisemoinnissa. Vastaanotto maksimissaan 50 000 t/a, varastointi kerrallaan maksimissaan 8 000 t/a.
Energiahyötykäyttöön toimitettavan käsitellyn puuaineksen määrä 50 000 t/a.
tuhkan vastaanotto ja käyttö uusiomateriaaleihin tai täyttöihin. Vuosittainen vastaanotto maksimissaan 10 000 t/a, varastointi kerrallaan maksimissaan 2 000 t.
Tierakentamiseen toimitetaan 10 000 t/a.
lasin vastaanotto ja käyttö uusiomateriaaleihin tai täyttöihin. Vastaanotto maksimissaan 10 000 t/a, varastointi kerrallaan maksimissaan 2 000 t. Hyötykäyttöön
toimitetaan 10 000 t/a.
kattohuovan vastaanotto ja varastointi. Vastaanotto maksimissaan 5 000 t/a, varastointi kerrallaan maksimissaan 1 000 t. Toimitetaan hyötykäyttöön asfalttiasemille.
4.5.3

Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän maa-aineksen vastaanotto ja käsittely

Kierrätysterminaaleihin vastaanotetaan maa-aineksia, jotka voivat sisältää yhtä tai useampaa haitta-ainetta, joiden pitoisuudet alittavat PIMA-asetuksen mukaiset alemmat ohjearvot (ei Vaisten alue). Maat loppusijoitetaan kierrätysterminaaleissa maankaatopaikoille. Maa-ainesten loppusijoitus vastaa puhtaiden ylijäämämaiden loppusijoitusta, mutta
kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä maa-aineksia ei sijoiteta pohjavedenpinnan
alapuolelle. Puhtaita maa-aineksia, jotka saattavat sisältää kohonneita haittaainepitoisuuksia, otetaan vastaan noin 10 000 t/a.
Ympäristöhallinnon ohjeessa 2/2007 (Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen
arviointi) on otettu kantaa maankaatopaikalle sijoitettavan maa-aineksen haittaainepitoisuuksiin. Ohjeen mukaan maankaatopaikalle sijoitettavien maa-ainesjätteiden sisältämien haitta-aineiden pitoisuuksien tulee alittaa alemmat ohjearvot. Jos maankaato20

paikka sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella, sinne ei saa vastaanottaa maa-ainesjätteitä,
joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät kynnysarvot tai alueen luontaiset taustapitoisuudet,
mikäli ne ovat kynnysarvoja korkeampia.
Haitta-aineita sisältäviä maa-aineksia ei vastaanoteta ilman ennakkotilausta. Ennen vastaanottoa tarkistetaan haitta-aineiden pitoisuudet ja massojen soveltuvuus maankaatopaikalle sijoitettavaksi. Vastaanotettavien ylijäämämaiden lähtöpaikka tunnetaan aina ja
kuormien tuomisesta alueelle on sovittava etukäteen. Vastaanotettavien maamassojen
määristä pidetään kirjaa.

Kuva 4-13. Maa-ainesjätteen kelpoisuus maankaatopaikalle, mikäli sitä ei ole ympäristöluvassa
erikseen määritetty (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007).

4.5.4

Louhinta

Vaihtoehdossa VE 2b Hujalan alueen louhintaa on suunniteltu laajennettavan. Louhinnassa
kiviaines irrotetaan kalliosta räjäyttämällä. Louhintaa tapahtuu noin 8 kertaa kuukaudessa
ja kerrallaan irrotetaan n. 5 000 -10 000 m3 kalliota. Räjäytysaineen sijoittamista varten
kallioon porataan panostusreiät kallioporakoneella. Räjäytysaineena käytetään tyypillisesti
dynamiittia, anfoa sekä emulsioräjähdysaineita ja niiden käyttömäärä on n. 0,6-0,8 kg/t
kalliota. Louhinnan suorittaa aliurakoitsija, jolla on tarvittavat luvat toiminnalle. Räjähdysaineita ei säilytetä tai varastoida hankealueella. Räjäytysurakoitsija tuo alueella aina kerralla tarvittavan määrän räjähdeaineita työmaalle.
Hujalan alueella louhinnan laajentaminen tapahtuu noin 50 ha alueella mukaan lukien jo
luvitettu noin 12 ha alue. Louhinta jatkuu tasolla +28 mpy koko alueella, jolloin louhittavan määrän arvioidaan olevan noin 10 000 000 m3 ktr. Tämä sisältää vuoden 2006 ympäristövaikutusten arvioinnissa käsitellyn 6 400 000 m3 ktr louhittavan määrän.

Kuva 4-14
Hujalan alueen louhinnan laajentaminen. Kuvassa vihreällä suuntaa antava vuoden 2006 YVA rajaus
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4.5.5

Ylijäämälouheen vastaanotto

Ylijäämälouhe on rakentamisen yhteydessä irrotettua puhdasta kalliokiviainesta. Ylijäämälouheesta valmistetaan samoja kiviainestuotteita (murskeet, sepelit) kuin paikalta louhitusta kalliostakin. Rakentamiskohteissa suuntaus on pois työmaamurskauksesta kohti
kierrätysterminaalitoimintaa. On siis mahdollista, että ylijäämälouheen käsittelytarve tulevaisuudessa kasvaa, mihin on varauduttava perustamalla käsittelyalueita.
Ylijäämälouhe kuljetetaan toiminta-alueille pääsääntöisesti kuorma-autoilla 10–40 tonnin
kuormissa. Louhe varastoidaan toiminta-alueilla raaka-aineen varastokasoihin tai syötetään suoraan murskaimeen. Tarvittaessa suurimpia lohkareita esikäsitellään pienemmiksi
kappaleiksi (rikotus).
Arvion mukaan louhetta vastaanotettaisiin kierrätysterminaaleihin keskimäärin 150 000
t/a ja maksimissaan 270 000 t/a. Välivarastoitavan ylijäämälouheen määrä kerrallaan on
keskimäärin 135 000 t, varastoitavat määrät vaihtelevat vuosittain riippuen kohteiden
määristä.
4.5.6

Louheen murskaus, käyttö, varastointi ja poiskuljetus

Louhe ja ylijäämälouhe murskataan siirrettävällä tai kiinteällä tela- tai pyöräalustaisella
murskauslaitoksella. Murskauslaitos koostuu esimurskaimesta, välimurskaimesta ja
yhdestä tai useammasta jälkimurskaimesta sekä seulastosta.
Jälkimurskaimien määrästä riippuen laitosta kutsutaan kolmi- tai nelivaiheiseksi
murskauslaitokseksi. Nelivaiheisissa murskauslaitoksissa toinen jälkimurskain saatetaan
korvata materiaalin muotoiluun tarkoitetulla murskaimella. Murskauslaitoksen kokoonpano
määräytyy kullakin murskauskerralla tilaajan tarpeiden mukaan. Laitteiden väliset tekniset
erot ovat kuitenkin suhteellisen pieniä, eivätkä ne ole ympäristövaikutusten kannalta
merkityksellisiä.
Raaka-aine syötetään kaivinkoneella, pyöräkuormaajalla tai siirtoautolla syöttimeen, joka
annostelee materiaalin esimurskaimeen. Ensimmäisen murskausvaiheen jälkeen tuote
siirretään kuljettimella joko suoraan välimurskaimeen tai seulalle. Toisessa ja
kolmannessa vaiheessa murskausta ja seulontaa jatketaan halutun tuotteen
valmistamiseksi.

Kuva 4-15. Murskauslaitos.
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Murskauslaitoksissa käytetään yleisesti seuraavantyyppisiä murskaimia ja seuloja:
syöttiminä käytetään yleisesti pöytä-, lamelli- tai tärysyöttimiä,
esimurskaimina käytetään yleensä leukamurskaimia (kierto- tai pendelmurskaimia),
välimurskaimina käytetään yleisesti karamurskaimia ja jonkin verran myös pieniä leukamurskaimia,
jälkimurskaimina käytetään kara- ja kartiomurskaimia,
seulat ovat pääasiassa yksiakselisia vapaavärähteisiä tai kaksiakselisia suuntaiskuseuloja.
Pölyn leviämistä murskaamosta ympäristöön estetään seuraavilla toimenpiteillä:
murskaamo varustetaan tarvittaessa kastelujärjestelmällä (vesitankki, pumppu ja vesisuihkuputkisto) siten, että murskainten syöttöaukkoihin ja kuljettimien purkukohtiin
voidaan suihkuttaa vettä,
murskaamossa käytetään pääosin koteloituja kuljettimia ja seulastoja,
käytetään tunnelikuljettimia, joista pöly ei leviä ympäristöön,
kiviaineksen putoamiskorkeuden säätelyllä voidaan estää kuljettimelta varastokasaan
putoavan kiviaineksen pölyämistä,
varastokasojen sijoittelulla, ympäröivien kallioseinämien avulla sekä ylijäämämaiden
sijoittamisella estetään pöly- ja melupäästöjen leviämistä ympäristöön,
toiminta-alueen teiden pölyämistä torjutaan kastelulla tai suolaamalla sekä teiden
säännöllisellä kunnostuksella.
Lopputuotteena saatava murske varastoidaan ottoalueella varastokasoihin. Murskauslaitokselta valmiit tuotteet kuljetetaan pyöräkoneilla, dumppereilla tai kuorma-autoilla varastokasoille, joiden korkeus on keskimäärin 4 – 8 metriä. Eri tuotteet varastoidaan omissa
varastokasoissaan. Varastokasoilta myytävät materiaalit lastataan kuorma-autojen kyytiin
pyöräkoneilla. Lastauksen yhteydessä lastatun materiaalin punnitustiedot siirtyvät myös
NCC Roadsin vaakajärjestelmään. Murske kuljetetaan varastokasoista kuorma-autoilla ja
ajoneuvoyhdistelmillä 20 - 40 tonnin kuormissa maanrakennuskohteisiin. Osa tuotteista
toimitetaan asiakkaille suoraan ilman välivarastointia varastokasoilla.
Murskattu materiaali voidaan myös hyödyntää suoraan tai varastoinnin jälkeen kierrätysterminaali -alueiden rakentamisessa.
4.5.7

Asfaltin valmistus

Asfaltti valmistetaan erityisillä laitteilla, joissa kiviaines (runkoaine), bitumi (sideaine),
täytejauhe (esim. lentotuhka, kalkkifilleri tai fillerikiviaines) ja tarvittavat lisäaineet yhdistetään. Asfalttiaseman raaka-aineena voidaan käyttää myös kierrätysasfalttia (jäteasfaltti). Asfalttiasema koostuu kiviaineksen syöttöyksiköstä, sekoitinyksiköstä, pölynsuodattimesta, asfalttisiiloista sekä säiliöistä, joissa säilytetään tuotannossa tarvittavaa bitumia ja
täytejauhetta. Esimerkki asfalttiasemasta on esitetty kuvassa 4-16. Asfaltin valmistusmäärän arvioidaan olevan keskimäärin 100 000 t/a ja maksimissaan 250 000 t/a.

23

Kuva 4-16

Asfalttiasema.

Asfalttiasemalla kiviaineslajikkeet varastoidaan avoimiin varastokasoihin. Siirto varastokasoista syöttölaitteeseen tapahtuu kauhakuormaajalla. Asfalttiasemalla kiviaineslajikkeet
syötetään valmistusohjeen mukaisessa suhteessa kuivausrumpuun, jossa kiviaines kuumennetaan raskaalla polttoöljyllä valmiin massan lämpötilavaatimusten edellyttämään
lämpötilaan.
Kuivattu kuuma kiviaines seulotaan kuumalajikkeiksi, jotka välivarastoidaan kuuman kiviaineksen siiloihin. Kuuman kiviaineksen siiloista punnitaan kutakin lajiketta valmistusohjeen mukaiset määrät sekoittimeen, johon punnitaan myös lisätäytejauhe ja kiviaineksesta pölynpoistossa talteen otettu ns. syklonipöly sekä kuumennettu sideaine.
Sekoittimesta kuuma asfalttimassa pudotetaan suoraan kuorma-auton lavalle tai siirretään kuljettimella välivarastoon kuumamassasiiloihin, joista se puretaan kuljetusauton lavalle.
Uusioasfalttia valmistettaessa asfalttijätteen lämmitys riippuu asfalttiaseman ja valmistettavan massan tyypistä. Yleisesti käytössä olevia vaihtoehtoja on kolme:
1. RC-syöttimellä varustettu asema, jolla voidaan valmistaa 50 %:sta uusiomassaa. Asfalttijäte lämmitetään erillisessä rummussa omalla polttimellaan.
2. Perinteinen asema ilman RC:n syöttölaitetta, jossa asfalttijäte syötetään kiviainesrummun loppupäähän ja asfalttijäte lämpenee kiviaineksen lämmityksen "jälkilämmöllä".
3. Asfalttijäte voidaan syöttää suoraan sekoittajaan, jolloin sitä ei erikseen lämmitetä.
NCC Roads Oy käyttää kaikkia kolmea valmistustapaa.
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4.5.8

Aputoiminnot

Käyttöenergia ja polttoaineet
Liikkuvassa murskausasemassa on kiinteä 1 000 – 5 000 litran polttoainesäiliö, joka
täyttää työkoneille asetetut vaatimukset. Siirrettävän murskauslaitoksen tarvitsema
energia tuotetaan aggregaatilla, jonka tarvitsema kevyt polttoöljy varastoidaan enintään
10 000 litran kaksoisvaippaisessa säiliössä. Polttoaineen kulutus on 50-60 l/käyttötunti.
Asfalttiaseman käyttöenergiana on sähkö, jonka hankkimiseksi alueille hankitaan
sähköliittymä, mikäli sitä ei alueilla vielä ole. Asfalttiaseman kiviaineksen kuumennukseen
käytetään raskasta polttoöljyä. Asfalttiasemalla käytettävät öljyt varastoidaan määräysten
mukaisesti.
Muiden työkoneiden polttoaine varastoidaan 2 000 litran kaksoisvaippaisissa säiliöissä.
Voiteluaineita säilytetään enintään 1 000 litraa valuma-altaallisessa kontissa, jonka
valuma-altaan tilavuus on 1,5 kertaa säilytettävien voiteluaineiden määrä.
Alueella käytettävät polttoainesäiliöt täyttävät liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen
277/2002 liitteen A vaatimukset. Kierrätysterminaaleihin rakennetaan poltto- ja
voiteluaineiden käsittelyalue, joka päällystetään siten, ettei maaperään pääse poltto- ja
voiteluaineita edes onnettomuustapauksissa.
Käytettävät kemikaalit
Asfaltin valmistuksessa käytetään bitumia. Asfaltin valmistukseen liittyen alueilla voidaan
satunnaisesti varastoida asfaltin liimaamisessa käytettävää bitumiemulsiota. Kaikki
asfaltin valmistuksessa käytettävät kemikaalit varastoidaan määräysten mukaisesti.
Sosiaalitilat
Alueella olevan tuotantohenkilökunnan saniteettivedet (2-4 m3/d) kerätään säiliöön ja
toimitetaan asianmukaisesti käsiteltäväksi. Isosuon alueen toiminnassa tarvittava vesi
otetaan kiinteistön vesijohtoverkosta. Hujalan alueelle tuotantohenkilökunnan tarvitsema
käyttövesi tuodaan säiliöllä. Vaisten alueella henkilökunnan tarvitsema vesi otetaan vesijohtoverkostosta. Normaali vedenkulutus alueella on noin 1 m3/d.
Jätehuolto
Jätteiden
käsittelyssä
noudatetaan
jätelakia
ja
-asetusta
sekä
kunnallisia
jätehuoltomääräyksiä. Jätteet kerätään ja varastoidaan asianmukaisesti ja toimitetaan
soveltuviin jätteenkäsittelykeskuksiin. Alueille on laadittu jätehuoltosuunnitelmat ennen
nykyisen toiminnan aloittamista. Alueilla toimivat aliurakoitsijat sekä muut toimijat
velvoitetaan noudattamaan jätehuoltosuunnitelmaa.
NCC Roads Oy pitää vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavista jätteistä kirjanpitoa, josta ilmenee
jätteen laatu, varastointi, loppuvastaanotto sekä tapahtumapäivämäärät. Kirjanpito
arkistoidaan NCC Roads Oy:n toimintajärjestelmän ohjeiden mukaisesti vähintään
kolmeksi vuodeksi.
Jäteöljyt kerätään jäteöljyille varattuun keräysastiaan tai vaihtoehtoisesti tynnyreihin.
Jäteöljyt välivarastoidaan valuma-altaallisessa paikassa, kunnes ne luovutetaan
ympäristöluvan omaavalle vaarallisen jätteen käsittelyyn erikoistuneelle keräysyritykselle.
Myös muut vaaralliset jätteet kerätään ja varastoidaan asianmukaisesti ja toimitetaan
vaarallisen jätteen keräyspaikkaan.
Vesihuolto ja vesien johtaminen
Isosuon alueen toiminnassa tarvittava vesi otetaan kiinteistön vesijohtoverkosta. Alueelta
pois valuvat vedet imeytyvät lähellä olevaan pehmeään metsämaastoon ja loput vedet
kulkeutuvat ojia pitkin eteenpäin.
Hujalan alueen toiminnassa käytettävä vesi otetaan alueella sijaitsevasta lammesta tai
muusta käyttöön soveltuvasta pintavesilähteestä. Hujalan alueen pintavedet johdetaan
alueen eteläpuolella noin 400 metrin etäisyydellä olevaan ojaan.
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Vaisten alueella vedet ohjataan pintavesistöön alueen etelä- ja pohjoispuolilla. (FCG
Suunnittelukeskus Oy, 2012a)
Kierrätysterminaalien alueilla muodostuvat pintavedet johdetaan selkeytysaltaaseen tai
selkeytysaltaisiin ja edelleen maastoon. Tällä estetään hienojakoisen kiviaineksen sekä
muun haitallisen materiaalin pääsy purkuvesien mukana ympäristöön.
4.6

Toiminnasta muodostuvat päästöt

4.6.1

Päästöt vesiin

Kierrätysterminaalien toiminnasta ei aiheudu suoria jätevesipäästöjä vesistöön. Pintavesiin
voi kuormitusta aiheutua hulevesien kautta. Kierrätysterminaalien alueilla muodostuvat
pintavedet johdetaan laskeutusaltaisiin ja edelleen ojia pitkin alueelta pois. Laskeutusaltailla estetään hienojakoisen kiviaineksen sekä muun haitallisen materiaalin pääsy purkuvesien mukana ympäristöön. Laskeutusaltaista otetaan näytteitä tarkkailuohjelmien mukaisesti.
4.6.2

Päästöt ilmaan

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
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.
Vuosina 2007 ja 2008 on myös tehty kokonaisleijuman mittauksia NCC Roadsin Yrjönalhon louhinta- ja murskausalueen ympäristössä. Vuoden 2007 mittauksissa kaikissa kolmessa mittauspisteessä kokonaisleijuman vuosikeskiarvon ohjearvopitoisuus (50 µg/m3)
alittui toiminnan aikana ollen 25–44 µg/m3. Myös toiminnan aikaiset vuoden vuorokausiarvojen 98. prosenttipisteen ohjearvoon (120 µg/m3) verrannolliset pitoisuudet alittuivat
mittauspisteissä ollen 63–117 µg/m3. (FCG Suunnittelukeskus Oy, 2007) Vuonna 2008 leijumamittaus tehtiin yhdessä mittauspisteessä. Kokonaisleijuman vuosikeskiarvo oli 52
µg/m3 ja 98. prosenttipiste 89 µg/m3. (Promethor 2008)
Asfalttiaseman hiukkaspäästötaso riippuu käytettävästä polttoaineesta, asematyypistä ja
aseman pölysuodatusjärjestelmästä. US EPA:n päästökerroin PM10 esimerkiksi ”batch
mix.” asematyypille tekstiilisuodattimella varustettuna on 0,015 kg/tonni tuotettua asfalttia.
4.6.3

Melu ja tärinä

Kierrätysterminaalin toiminnoista tärkeimmät melulähteet ovat murskaimet, seulasto, kuljettimet ja kalliolohkareiden rikotuslaite (hydraulinen iskuvasara). Hujalan alueen louhinnan laajentaminen aiheuttaa myös melua. Uusien toimintojen melua tuottavat toiminnat
liittyvät lisäksi rakennusjätteiden käsittelylaitteisiin (murskaimet) sekä maa-aineksen kuljetukseen ja läjitykseen. Melulähteistä iskuvasaran (rikotus) äänitehotaso (LWA) on 119
dB, murskausaseman 120 dB ja poravaunun (louhinta, vaihtoehto VE 2b) 121 dB. Äänitehotaso on laitteen melutaso ilmoitettuna yhden neliömetrin pallopinnalle. Maastossa tietyltä etäisyydeltä mitattua melutasoa ei pidä sekoittaa äänitehotasoon.
Kierrätysterminaalien toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu tärinää. Kierrätysterminaalien alueilla mahdollisesti nykyisten lupien mukaisesti toteutettavasta louhinnasta sekä
Hujalan alueen louhinnan laajentamisesta vaihtoehdon VE 2b mukaisesti voi aiheutua tärinää. Vaisten alueella Turussa on tehty louhintatärinämittauksia vuosina 2010–2012. Mittauksia on suoritettu NCC Roadsin kiviainesmyyntiin liittyvien räjäytysten yhteydessä. Mittauksissa tärinän voimakkuuksien on todettu olevan selvästi alle normien sallimien, joten
räjäytyksillä on ollut lähinnä häiritsevä vaikutus alueen rakenteille ja niiden käyttäjille.
(Varsinais-Suomen Räjäytyskonsultit Oy, 2012). Lähikiinteistöjen tärinämittauksia on tehty myös muilla alueilla.
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4.7
Liittyminen muihin hankkeisiin, suunnitelmiin ja ohjelmiin
Hankkeen toiminnoilla ei ole suoranaisia liittymiä muihin vireillä oleviin hankkeisiin, mutta
hankkeella mahdollistetaan yleisesti Turun seudun rakentamistoiminnan edellytyksiä, toteutetaan jätelain mukaista materiaalien kierrätystä ja edistetään luonnonvarojen säästävää käyttöä. Turun seudulla on tarvetta maankaatopaikoille.
Muut kierrätykseen ja ylijäämämaiden vastaanottoon liittyvät hankkeet
Turun kaupunki on laatinut vuonna 2004 selvityksen ylijäämämaiden sijoituspaikoista.
Vaisten alue on selvityksessä mukana yhtenä merkittävänä sijoituspaikkana.
Rudus Oy ja Palovuoren Kivi ovat tehneet ympäristövaikutusten arvioinnin kiviaineksen otto- ja kierrätysalueista ja ylijäämämaiden vastaanotosta Turun seudulla. Yhteysviranomainen on antanut YVA-selostuksesta lausuntonsa 11.6.2009. Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos on tehnyt ympäristövaikutusten arvioinnin Saramäen maa-ainestoiminnasta.
Yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa YVA-selostuksesta 10.9.2013. Lisäksi Destia
Oy:llä on meneillään Lakarin ylijäämämaan ja rakennusmateriaalien kierrätyspaikan (Kaarina) YVA-menettely.
Suunnitelmat ja ohjelmat
Valtioneuvosto teki vuonna 2000 maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n perusteella päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (VAT). Valtioneuvoston päätöksellä tavoitteita tarkistettiin vuonna 2008. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa
maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on muun muassa auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava
huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Tavoitteet on ryhmitelty sisällön perusteella kokonaisuuksiin. Maa-ainestoimintaa koskevat erityisesti seuraavat tavoitteet:
Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville. Alueidenkäytössä ja sen
suunnittelussa otetaan huomioon luonnonvarojen sijainti ja hyödyntämismahdollisuudet.
Maakuntakaavoituksessa on otettava huomioon käyttökelpoiset kiviainesvarat sekä
niiden kulutus ja kulutustarve pitkällä aikavälillä sekä sovitettava yhteen kiviaineshuoltoja suojelutarpeet. Kiviainesten ottoon osoitettavien alueiden on perustuttava arviointiin jossa selvitetään alueiden luontoja maisema-arvot sekä toisaalta soveltuvuus
vesi- ja kiviaineshuoltoon.
Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmassa vuoteen 2020 on tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet ryhmitelty kuuden painopisteen alle. Rakentamisen materiaalitehokkuuspainopisteen lähtökohtana on ehkäistä jätteen syntyä ja edistää materiaalitehokkuutta rakentamisessa sekä rakennusjätteen ja maa-ainesten hyödyntämistä. Tavoitteina on maamassojen hyötykäytön lisääminen, maa-ainesjätteen synnyn ehkäisy, materiaalitehokkuuden ja muunneltavuuden parantaminen uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa
sekä purkuosien hyödyntämisen edistäminen. Jätesuunnitelmassa on todettu, että Eteläja Länsi-Suomen kasvukeskuksissa, erityisesti Uudellamaalla, rakennusalan toimijat kokevat rakennuskohteista irrotettujen maa-ainesten siirtämisen ja sijoittelun ongelmalliseksi
puuttuvien maa-ainesten läjityspaikkojen tai maa-ainespankkien vähäisyyden johdosta.
Kierrätysterminaali –hanke siis toteuttaa Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelman tavoitteita.
Hankkeella on myös tavoitteellisia liittymäkohtia ympäristöministeriön ympäristöklusterin
UUMA-ohjelmaan (Infrarakentamisen uusi materiaaliteknologia) ja sen alla olevaan RAKItutkimusohjelmaan (Rakentaminen ja Kiviainekset – tuotteita ylijäämästä).
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