Viranomainen täyttää

Dnro

299/11.01.00/2021

MAA-AINESLUVAN JA YMPÄRISTÖLUVAN YHTEISKÄSITTELYHAKEMUS
1. Toiminta, jolle lupa haetaan
Lupa haetaan seuraaville toiminnoilla:
Maa-ainesten ottaminen
Kivenmurskaamo
Siirrettävä kivenmurskaamo
Kiinteä kivenmurskaamo

Kivenlouhimo

Muu kivenlouhinta

Toimintaan liittyy myös
Muualta tuotavan kiviaineksen murskaus

Kierrätysasfaltin tai -betonin murskaus

Muu, mikä?
Lupa aloittaa toiminta ennen päätösvoimaisuutta (YSL 199 § ja MAL 21 §)

2. Hakijan yhteystiedot
Hakijan nimi ja toiminimi

Y-tunnus

NTMurske

0398571-4

Osoite

Saaristotie 3504
Postinumero

Postitoimipaikka

21650

Lillandet

Yhteyshenkilön nimi

Pekka Saarinen
Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

040-5226725

Lillandet

Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite)

nt.murske@gmail.com
3. Tiedot lupa-alueen kiinteistöstä
Kiinteistön omistajan nimi

Pekka Saarinen
Osoite

Saaristotie 3504
Postinumero

Postitoimipaikka

21650

Lillandet

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

040-5226725

nt.murske@gmail.com
Ottamisalueen sijainti
Kunta

Parainen

Kylä

Prostvik

Tila

Lähdemäki
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Murskauslaitoksen sijainti
Kunta

Parainen

Kylä

Prostvik

Tila

Lähdemäki

Koordinaatit ja koordinaattijärjestelmä

N: 6683651.75 E: 225965.625 (RTRS-TM35FIN)
Kiinteistörekisteritunnus

445-584-1-102
4. Lupa-alueen rajanaapurit sekä muut mahdolliset asianosaiset
Selvitys naapuritiloista yhteystietoineen

Prosvikin kylä
445-584-2-14 Parola,
445-584-1-63 Parola II,
445-584-1-53 Mäntylaakso,
445-584-1-97 Söderby,
445-584-1-56 Bergdal,
Simonkylän kylä 445-574-2-86 Lillviken, Paraisten kaupunki 445-574-2-68 Petäjistö,
445-574-1-41 Övergård,

Erillinen selvitys liitteineen

5. Voimassa olevat maa-aineslupa-, ympäristölupa-, vesilupa- tai muut päätökset ja sopimukset
Myöntämispäivämäärä
Maa-aineslain mukainen ottamislupa
Ympäristölupa

07.11.2012
??

Viranomainen/taho

Vireillä

Paraisten??kaupungin??ympäristölautaku
nta
Paraisten kaupungin ympäristölautakunta

Vesilain mukainen lupa
Rakennuslupa
Poikkeamispäätös
Toimenpidelupa
Päätös kemikaalien vähäisestä teollisesta
käsittelystä ja varastoinnista
Päätös koeluonteista toimintaa koskevasta
ilmoituksesta
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Asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoitus
Maanomistajan suostumus laitoksen ja/tai
ottamistoiminnan sijoittamiselle

23.03.2021

Pekka??Saarinen

06.06.2014

Korkein??hallintooikeus

Jätevesien johtaminen
a) Sopimus yleiseen tai toisen viemäriin
liittymisestä
b) Jätevesien johtamislupa vesistöön
c) Lupa jäteveden johtamiseksi ojaan tai
maahan
d) Maanomistajan suostumus jäteveden
johtamiselle
Muutoksenhakutuomioistuimen päätös
a) ympäristöluvasta
b) maa-ainesluvasta
c) muusta luvasta tai päätöksestä, mistä
Muu, mikä?
Onko samanaikaisesti vireillä muita tätä hakemusta koskevaan ratkaisuun vaikuttavia asioita
Ei
Kyllä, mitä

Ympäristövahinkovakuutus:
Vakuutusyhtiö:
Vakuutuksen numero:
Tiedot esitetty liitteenä

7. Yleiskuvaus toiminnasta ja tukitoiminnasta sekä niiden ympäristövaikutus
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Yleiskuvaus toiminnasta ja tukitoiminnasta sekä niiden ympäristövaikutuksista

Alueella louhitaan kalliota louheeksi, joka murskataan murskauslaitoksella eri murskalajikkeiksi. Murske myydään
pääosin käytettäväksi mm. erilaisissa rakennuskohteissa.
Kalliota on suunniteltu louhittavaksi ja murskattavaksi vuosittain keskimäärin noin 67 500 t.
Louhinta- ja murskaustoiminta on jaksoittaista, jaksoja vuodessa kaksi. Murskaustoimitaa harjoitetaan alueella arviolta
noin 4kk/a (keskimääräisellä tuotantomäärällä) ja murskauslaitoksella on muutama käyntijakso vuodessa. Laitoksen
toiminta-ajan ja vuosituotannon määrää tuotteiden menekki. Murskaus ja louhinta suoritetaan 1.9 – 31.5. välisenä
aikana. Keskimääräisellä tuotannolla louhinta-aika on noin 3kk/a. Murskeen kuljetusta pois alueelta on ympäri vuoden.
Kesäasukkaat haluavat lastauksia ja kuljetuksia lauantaisin, ollessaan kesäasunnossa itse paikalla.
Kiinteistö 445-574-2-67 on hakijan omistuksessa ja asumaton. LSVY Oy on kartoittanut ja tutkinut lähialueen
talousvesikaivot v. 2012. Ottamisalue ja sen ympäristö on kaavoittamatonta aluetta.

8. Ottamisalue ja pohjavesi
Ottamisalueen pinta-ala (ha)

Ottoalueen (kaivu- ja louhinta-alueen) pinta-ala (ha)

3,29

n 1,6

Alin ottotaso (+N2000)

Pohjaveden ylin korkeus (+N2000)

19,2m

16,7m

Suojakerros pohjaveteen (m)

Sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella

2,5m
Pohjavesialueen nimi
Pohjavesialueen tunnus

9. Ottamismäärät ja -aika
Ottamisaika (vuosina)

Kokonaisottomäärä kiintokuutiometreinä (m 3)

10

227 743

Arvioitu vuotuinen tuotto kiintokuutiometreinä (m 3)

22 700
Ottomäärät maalajeittain kiintokuutiometreinä (km3)
Kiintokuutiometriä
(m3)

227743

Kalliokiviaines

Kiintokuutiometriä
(m3)
Sora ja hiekka

Moreeni

Rakennuskivi

Siltti ja savi

Eloperäiset maa-ainekset

10. Tuotteet ja tuotantomäärät
Nykyinen tuotanto (1.000 t/a)
keskiarvo
maksimi

Tuote

Kalliomurske

??

14000

Arvioitu vuosituotanto (1.000 t/a)
keskiarvo
maksimi

14000

64000
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11. Toiminnan ajankohta
Toiminta

Keskimääräinen
toiminta-aika
(h/a)

Päivittäinen
toiminta-aika
(kellonajat)

Viikoittainen
toiminta-aika
(päivät ja kellonajat)

Murskaaminen

166

7.00-20.00

ma-pe 7.00-20.00

Poraaminen

60

7.00-18.00

ma-pe 7.00-18.00

Rikotus

50

8.00-18.00

ma-pe 8.00-18.00

Räjäyttäminen

5

8.00-18.00

ma-pe 8.00-18.00

Kuormaaminen ja
kuljetus

44

6.00-22.00

ma-pe 6.00-22.00

Kuormaaminen ja
kuljetus

Ajallinen vaihtelu
toiminnassa

la 7.00-18.00

12. Toiminnassa käytettävät raaka-aineet ja polttoaineet, muut tuotannossa käytettävät aineet, niiden
varastointi, säilytys ja kulutus sekä vedenkäyttö
Käytettävä raaka-aine

Keskimääräinen kulutus
(t/a)

Toiminta-alueella tuotettava kiviaines

7000

Muualta tuotava kiviaines

Alle 5000

Polttoaine, laatu

kevyt polttoöljy

10,5

Maksimikulutus
(t/a)

14000
??

Varastointipaikka

Louhittu alue
Louhittu alue

??

Öljyt
Voiteluaineet

Lukitussa??sisätila
ssa

Vähäisiä määriä

Vesi
Räjähdysaineet, tyyppi

Dynamiitti??Aniitti??Anfo

3,8

??

Ei varastoida
alueella

Muut
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Mistä toiminnassa käytettävä vesi otetaan

Alueella tarvittava vesi saadaan alueella olevasta porakaivosta

13. Liikenne ja liikennejärjestelyt
Selvitys tieyhteyksistä ja -oikeuksista (erillinen selvitys liitteenä)

Yhteys laitokselle saaristotieltä sorapintaisella tiellä.

Lupatoimintaan liittyvä raskas liikenne (käyntiä/vrk)

Keskimäärin 9 käyntiä, liikenteessä esiintyy kausivaihteluita
Kuvaus teiden päällystämisestä ja pölyntorjuntakeinoista

Laitokselle johtava tie saaristotieltä on sorapintainen. Tien pölyntorjunta järjestetään kastelemalla
ja suolamalla.

14. Energian käyttö
Arvio sähkönkulutuksesta (GWh/a)

Energian kokonaiskulutus 38 Gwh/a sis. polttoaineiden käytön.
Sähkö hankitaan
verkosta

aggregaatista

15. Tiedot päästöistä ilmaan sekä niiden puhdistamisesta
Toiminnalla on ympäristöasioiden hallintajärjestelmä
mikä?

Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä on sertifioitu

16. Tiedot päästöistä ilmaan sekä niiden puhdistamisesta
Käytettävä raaka-aine
Toiminta-alueella tuotettava kiviaines

Päästölähde

Murskaus, pöly

Päästö (t/a)

vähäinen

17. Tiedot melusta ja tärinästä
Laite tai toiminta

Melutaso

Arvoitu tärinävaikutus

Liitteenä melumittaus (v.2014) ja leviämismallit
(liite3-8)
Liitteenä Ennakkoarvio toiminnan aiheuttamasta
haitasta (liite1)

18. Tiedot maaperän, pohjavesien ja pintavesien suojelemiseksi tehtävistä toimista
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Tiedot toimista maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi (mm. polttoaine- ja öljysäiliöiden tekninen taso ja suojaustoimet)
Poltto- ja voiteluaineet varastoidaan kaksoisvaipallisissa säiliöissä tai allastettuna. Poltto- ja voiteluaineiden varastot sijoitetaan
varikkoalueelle.
Alueella varastoidaan polttoaineena käytettävää kevyttä polttoöljyä enintään 10m3. Työkoneiden ja laitteiden huoltoon käytettäviä
öljyjä varastoidaan vähäisiä määriä. Varikkoalueen ympäristölle haitallisten aineiden varastointiin tarkoitettu osa suojataan siten,
että aineiden pääsy maaperään estyy. Suojaus tehdään joko huonosti läpäisevällä maa-aineksella tai muovikalvolla. Sopiva suojaus on
esim. riittävän laaja, tiivis kalvo, jonka päällä on rikkoutumisen estämiseksi 20-30cm maakerros. Toiminnan päätyttyä varikkoalue
puretaan ja mahdollisesti likaantunut maa-aines toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn.
Tiedot hulevesijärjestelyistä (mm. mahdollinen selkeytysallas, pintavesien johtaminen)

Pintavedet johdetaan rumputkea pitkin (kaivannaisjätteen läpi) metsäojaan, josta suoran
saaristotien varteen olevaan ojaan.

Tiedot jätevesien käsittelystä

Alueen toimisto- ja sosiaalitilojen jätevedet johdetaan kolmiosaisen sakokaivon kautta.

19. Tiedot syntyvistä jätteistä, niiden ominaisuuksista ja määristä sekä käsittelystä
Jätenimike

Arvioitu
määrä (kg/a)

Käsittely- ja hyödyntämistapa

Keräys varikkoalueella olevaan
astiaan

Yhdyskuntajäte

Vähäinen

Rautaromu

Vähäinen Toimitetaan romunkeräykseen

Akut

Vähäinen Kierrätykseen

Jäteöljy

Vähäinen Keräysastia

Toimituspaikka
(jos tiedossa)

Lassila & Tikanoja

Lassila & Tikanoja

20. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) sekä ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen (BEP)
soveltamisesta
Miten päästöjä on vähennetty tai aiotaan vähentää

Murskauslaitos ja muu kalusto vastaa alalla yleisesti käytettävää kalustoa. Laitoksen suojausluokka
on eräin puuttein B.

Miten melupäästöjä on vähennetty ja rajoitettu tai aiotaan vähentää ja rajoittaa?

Murskauslaitos ja muu kalusto vastaa alalla yleisesti käytettävää kalustoa. Laitoksen suojausluokka
on eräin puuttein B.

Tiedot on esitetty liitteenä

21. Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön
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Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen

Esitetty liitteenä ennakkoarvio toiminnan aiheuttamasta haitasta ympäristössä (liite 1)

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön

Ei vaikutusta

Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön

Ei vaikutusta

Vaikutukset ilman laatuun

Ei vaikutusta

Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen

Ei vaikutusta

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)
On tehty, yhteysviranomaisen lausunto/perusteltu
päätelmä, päivämäärä:

/

20

Viranomaisen kannanotto, että ympäristövaikutusten
arviointimenettelyä ei tarvita, päivämäärä:

/

20

22. Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä sekä tiedot onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista
ja poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta
Yleiskuvaus
Tiedot on esitetty liitteenä
YSL 15 §:n mukainen varautumissuunnitelma on esitetty liitteenä

23. Tiedot toiminnan käyttötarkkailusta, ympäristöön kohdistuvien päästöjen ja niiden vaikutusten
tarkkailusta sekä käytettävistä mittausmenetelmistä ja laitteista, laskentamenetelmistä ja niiden
laadunvarmistuksesta.
Käyttötarkkailu

Laitoksen ollessa toiminnassa paikalla on laitoksenhoitaja. Laitoksenhoitaja tarkkailee laitoksen
toimintaa jatkuvasti aistinvaraisesti. Mikäli laitoksen toiminnassa havaitaan häiriö, laitos
pysäytetään tarvittavilta osin. Kun häiriön aiheuttama vika on saatu korjattua tai poistettua, laitos
käynnistetään uudelleen.
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Päästö- ja vaikutustarkkailu

Laitoksenhoitaja tarkkailee toiminnasta aiheutuvia pöly- ja melupäästöjä aistinvaraisesti.
Toiminnan aiheuttamia tärinäpäästöjä ja melua tarkkaillaan tarvittaessa mittauksin toiminnan
aikana.
Pohja- ja pintavesien tarkkailu

Alle 500m murskauspaikasta sijaitsevien kaivojen vesien tutkiminen 5v välein.

Mittausmenetelmät ja -laitteet, laskentamenetelmät ja niiden laadunvarmistus

Raportointi ja tarkkailuohjelmat

Lupaviranomaiselle tehdään vuosittain raportti, jossa esitetään laitoksen toiminta-ajat, tuotannon
määrä, tiedot käytettyjen polttoaineiden määrästä sekä toiminnassa syntyneiden jätteiden määrä ja
edelleenluovutus.
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24. Liitteet
Liitteet:
Ottamissuunnitelma
Selvitys omistus- ja hallinto-oikeudesta
Selvitys allekirjoitusoikeudesta
Valtakirja
Selvitys tieyhteyksistä
Esitys vakuudeksi ottamisen aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaa (MaL 21 §, YSL 199 §)
Esitys vakuudeksi jälkihoitotoimenpiteiden toteuttamiseksi (MaL 12 §)
Sijaintikartta
Asemapiirros
Kaavakartta
Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arviointi, jos ottamisalue sijaitsee Natura-alueen vaikutusalueella
Yhteisviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
Muu,

mikä?

Peruskartta2, Rekisterikartta2a, Melukartat3-8, Ennakkoarvio toiminnan aiheuttamasta haitasta, ympäristömelun mittausraportti, leikkauskuvat,
arvio toimintaan liittyvistä riskeistä, Maanomistajan kirjallinen suostumus, ottamissuunnitelman_muutokset

Allekirjoitus
Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

25.03.2021 Nauvo

Nimen selvennys

Pekka??Saarinen

Hakemuksen ja liitteiden lähettäminen
Hakemus ja liitteet tulee olla avattavissa yleisimmillä ohjelmilla, kuten Microsoft Office -järjestelmän ohjelmat tai Adobe Acrobat.
Liitetiedostoissa ei saa olla suoritettavaa koodia eikä ohjelmia, esim. makroja.
Hakemus liitteineen tulee osoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
Hakemuksen ja hakemukseen liittyvät liitetiedostot voi lähettää myös postitse.
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Liite 1. Ilmatieteen laitoksen säähavainnot.
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Ympäristömelun mittausraportti
NT‐Murske, Nauvo

1

YLEISTÄ

Suoritetuilla mittauksilla määritettiin NT‐Murskeen Nauvossa suorittaman kallion murskaustoiminnan
aiheuttama ympäristömelu. Tässä raportissa esitetään mittaustulokset, havainnot ja tuloksista tehdyt
johtopäätökset. NT‐Murskeella on voimassa oleva ympäristölupa, mutta lupaan tullaan hakemaan muu‐
tosta toimintapäivien määrän osalta.
Selvityksen on tehnyt Tero Virjonen.

2

KOHTEEN SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ

Louhinta‐ ja murskausalue (Lähdemäki 445‐584‐1‐102) sijaitsee Paraisilla Nauvon koillisosassa. Kuvassa 1
on esitetty kaivualueen ja melumittauspisteiden sijainnit. Mittauspisteet on valittu aikaisempien, vuonna
2010 tehtyjen melumallinnusten sekä tulleiden valitusten perusteella. Murskauslaitos oli mittausten ai‐
kana alueen eteläosassa ja rikotus tehtiin alueen pohjoisosassa. Kuvissa 2 ja 3 on esitetty kuvia toiminta‐
alueesta mittausten aikana (1.10.2014).

Kuva 1.

Toiminta‐alueen ja mittauspisteiden sijainnit.
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Kuva 2.

Murskauslaitos, kuva kaakkoon päin.

Kuva 3.

Rikotus (kaivinkone), kuva pohjoiseen päin.
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3

MELUTASON RAJA‐ARVOT

Toiminnalle on voimassa oleva Länsi‐Turunmaan kaupungin ympäristölautakunnan 24.3.2011 antama
ympäristölupa, jonka Vaasan hallinto‐oikeus sekä korkein hallinto‐oikeus ovat päätöksissään vahvista‐
neet. Melua koskevat lupamääräykset kuuluvat seuraavasti:
”4. Toiminnassa on noudatettava seuraavia aikarajoja melua aiheuttavien työvaiheiden osalta:
– poraaminen on tehtävä arkisin maanantaista perjantaihin klo 07–18
– räjäytykset on tehtävä arkisin maanantaista perjantaihin klo 08–18
– rikotus on tehtävä arkisin maanantaista perjantaihin klo 07–18
– murskaus on tehtävä arkisin maanantaista perjantaihin klo 07–18
– kuormaaminen ja kuljetus on tehtävä arkisin maanantaista perjantaihin klo 06–22 ja lauantaisin
klo 07–18
– valmisbetonin valmistus on tehtävä arkisin maanantaista perjantaihin klo 07–20 ja lauantaisin
klo 08–18
5. Toiminnasta aiheutuva melu liikenteen melu huomioon ottaen ei saa häiriintyvien kohteiden luona ylit‐
tää valtioneuvoston päätöksessä (993/1992( melun ohjearvoista asetettuja ohjearvoja eli päiväohjearvoa
55 dB (LAeq) asumiseen käytettävillä alueilla ja päiväohjearvoa 45 dB(LAeq) loma‐asumiseen käytettävillä
alueilla…”
Vnp:ssä 993/1992 on maininta, että jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus‐ tai
laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin.

4

YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET

4.1 Mittauspisteet
Mittauspisteiden sijainnit on esitetty kuvassa 1. Mittauspisteet 1 ja 4 sijaitsivat vakituisten asuinraken‐
nusten läheisyydessä (Maanmittauslaitoksen v. 2010 tietojen mukaan).

4.2 Mittauslaitteisto
Mittaukset tehtiin äänitasomittarilla Rion NL‐21, joka täyttää standardien IEC 60651 ja IEC 60804 tark‐
kuusluokan 2 vaatimukset. Mittarin toiminta tarkistettiin kalibraattorilla Rion NC‐74. Pisteissä mitattiin A‐
painotettua äänitasoa mittarin aikavakiolla fast. Mikrofoni sijoitettiin 1,5 metrin korkeuteen maanpinnas‐
ta.

4.3 Sääolosuhteet
Ympäristöministeriön mittausohjeen [2] suosituksen mukaan tuulen tulee olla mittausten aikana heikkoa
myötätuulta (melulähteestä mittauspisteeseen päin sektorissa ±45°) tai täysin tyyntä. Tuulen nopeus
katsotaan riittävän heikoksi, jos sen nopeus on enintään 5 m/s mitattuna yli 2 m korkeudelta.
Ympäristömelumittauksen aikana 1.10.2014 mittaajan havaitsemana tuuli etelästä 1 m/s, lämpötila oli
noin +10 C ja pilvisyys oli 1/8.
Ympäristömelumittauksen aikana 31.10.2014 mittaajan havaitsemana tuuli luoteesta 1…3 m/s, lämpötila
oli noin +8 C ja pilvisyys oli 0/8.
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Ilmatieteen laitoksen säähavainnot on esitetty liitteessä 1.
Sääolosuhteet olivat mittausohjeen [2] suositusten mukaiset.

4.4 Kuvaus mittausten aikaisesta toiminnasta ja melusta
NT‐Murske
Mittauksen aikana NT‐Murskeen alueella toimi siirrettävä murskauslaitos ja pyöräkuormaaja. Lisäksi alu‐
eella käytettiin erillisesti rikotinta. Rikotusta tehdään aina eriaikaan kuin muuta murskaustoimintaa (sa‐
maa kaivinkonetta käytetään murskan syöttöön ja rikotukseen).
Melumittausten aikana murskaus oli kuultavissa vaimeasti kaikilla mittauspisteillä. Murskaustoiminnan
aiheuttama melu ei ollut luonteeltaan impulssimaista tai kapeakaistaista. Rikotustoiminnan melu sen
sijaan oli kuultavissa impulssimaiseksi mittauspisteellä 4 (ei pisteellä 1), vaikka melun taso oli hyvin mata‐
la.
Taustamelu
Merkittävin taustamelulähde oli Saaristotien liikenteen aiheuttama melu. Myös linnut aiheuttivat hetkel‐
lisesti ”taustamelua”. Muuta oleellista taustamelua ei mittausten aikana havaittu.

4.5 Mittaustulokset
Taulukossa 1 on esitetty mittaustulokset ja ympäristöluvan melutason raja‐arvoihin verrattava tulos. Kos‐
ka merkittävää melua aiheuttavaa toimintaa on päivässä vain klo 7.00–18.00, saadaan toiminta‐
aikavähennykseksi ‐1,3 dB kun tulosta verrataan koko päivän klo 7.00–22.00 keskiäänitasoon. Melu ei
ollut luonteeltaan impulssimaista tai kapeakaistaista, lukuun ottamatta rikotuksen aiheuttamaa melua
mittauspisteelle 4.
Louhintaa (porausta) ei mittausten aikana tehty.
Taulukko 1.

Mittaustulokset
Mittaustulos

Mp

Kello
LAeq,T [dB(A)]

1

1

11.44–11.54
(1.10.)

12.06–12.16
(1.10.)

57

61

Mitattavan
toiminnan
aiheuttama
melutaso*
LAeq,T [dB(A)]

≤ 40

< 35

Raja‐arvoon
verrannollinen
keskiäänitaso
LAeq,7‐22 [dB(A)]

< 40

< 35

Havainnot

 Toiminnassa oli vain murskaus‐
laitos ja pyöräkuormaaja.
 Saaristotien liikenne määräsi
äänitason.
 Murskauslaitos oli ajoittain
kuultavissa, maks. 45 dB(A).
 Toiminnassa oli vain rikotin.
 Saaristotien liikenne määräsi
äänitason.
 Rikotin oli ajoittain kuultavissa,
maks. 40 dB(A).
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4

4

*

11.40–11.50
(31.10.)

12.03–12.13
(31.10.)

37

32

≈35

≤ 30

≤ 35

< 30 + 5 < 35

 Toiminnassa oli vain murskaus‐
laitos ja pyöräkuormaaja.
 Murskaustoiminta oli kuulta‐
vissa vaimeasti.

 Toiminnassa oli vain rikotin.
 Rikotin oli heikosti kuultavissa
ja luonteeltaan impulssimai‐
nen.

Arvio taustamelun poiston jälkeen.
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TULOSTEN TARKASTELU

Melun impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus
Mittauspisteillä tehtyjen havaintojen perusteella murskaustoiminnan aiheuttama melu ei ollut luonteel‐
taan kapeakaistaista tai impulssimaista mittausjakson aikana. Rikotuksen aiheuttama melu sen sijaan oli
havaittavissa impulssimaiseksi mittauspisteellä 4.
Mittaustulosten epävarmuus
Yksittäisen mittaustuloksen epävarmuuden voidaan arvioida mittausohjeen mukaan olevan nyt noin ΔL =
±7 dB. Mittausepävarmuus tarkoittaa tässä mittaustulosten mahdollista poikkeamaa keskiarvosta näen‐
näisesti samanlaisissa sääolosuhteissa suoritettujen mittausten välillä.
Tulosten vertaaminen melutason ohjearvoihin
NT‐Murskeen murskaustoiminnan ja rikotustoimiminnan aiheuttama keskiäänitaso LAeq,7‐22 oli selvästi alle
melun raja‐arvojen kaikilla mittauspisteillä.
Melutason voidaan arvioida varmuudella alittavan ohjearvon myös yleisesti (muina toimintapäivinä) mit‐
taustulosten ja yksittäisen mittaustuloksen epävarmuuden perusteella toiminnan, meluntorjunnan ja
ympäristön ollessa mittausajankohdan mukainen.
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Alkuperäiseen ottamissuunitelmaan tulleet muutokset.

1. HANKEKUVAUS
Suunniteltu Lähdemäen louhinta-alue sijaitsee Paraisten kaupungin Nauvossa Prostvikin
kylässä. Alue on Saaristotien (maantien 180 Kaarina – Korppoo) itäpuolella noin 4 km
etäisyydellä Prostvikin lauttarannasta. Nauvon keskustaan alueelta maantietä pitkin on
noin 12 km. Suunnitellun ottamisalueen sijainti on esitetty liitteessä 1.
Suunniteltu kallion louhinta on jatkoa aikaisemmin rakennusluvan ja maa-aineksen
ottoluvan nojalla tehdylle louhinnalle. Aikaisemman ja suunnitellun louhinnan
tavoitteena on saada tasattu alue turkistarhan toimintoja varten.
Tämän suunnitelman mukaan aikaisemmin toteutettua louhintaa jatketaan itään.
Louhintataso on sama kuin aikaisemmassa louhinnassa.
Valtaosa kallion louhinnasta syntyvästä louheesta murskataan alueelle sijoitettavalla
murskauslaitoksella eri murskalajitteiksi ja myydään. Laitoksen vuosittainen tuotanto
riippuu tuotteiden kysynnästä. Louhetta myydään myös kysynnän mukaan louheena.
Suunniteltu toiminta vastaa aikasemman louhinnan aikaista toimintaa.
Toimintaan liittyen alueella välivarastoidaan louhetta ja mursketta.
Louhittavaksi suunniteltu alue on nykytilassa kallioista metsämaata. Kalliopinnan päällä
ei ole ollenkaan tai hyvin ohuelti irtomaata.
Ottamissuunnitelmaa laadittaessa on kiinnitetty erityistä huomiota jyrkänteistä ja
öljytuotteista aiheutuvaan vahingonvaaraan.
Otettava maa-aines on kalliota. Ottamistoiminnan yhteydessä ei synny kaivannaisjätettä
vaan kaikki louhittava kalliokiviaines murskataan. Luonnollisen kalliopinnan päällä
olevat pintamaat käytetään maisemointeihin.
Louhinta- ja murskaustoiminta tulee olemaan jaksottaista, todennäköisesti louhinta- ja
murskausjaksoja tulee olemaan yksi tai kaksi vuodessa. Louhimalla saatava louhe on
tarkoitus murskata ja myydä murskeena tai louheena. Murskaus tehdään nykyisinkin
alueella sijoitettuna olevalla murskauslaitoksella sen nykyisellä sijoituspaikalla.
Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 400 m etäisyydellä ottamisalueen rajasta itään.
Suunnitelmaa laadittaessa on pyritty minimoimaan lähimmille häiriintyville kohteille
työstä aiheutuvat haitat sekä maa- ja kallioperän suojaamiseen. Laitoksen sijoittaminen
kallioseinämien keskelle ei ole mahdollista louhittavan alueen pienuuden sekä
louhintaseinämän ja murskauslaitoksen väliin tarvittavan louhinnasta johtuvan

suojaetäisyyden pituudesta johtuen.
Lopputilanteessa louhittu pohja tulee olemaan aikasemmin louhittua aluetta vastaavalla
tasolla niin, että suunnitellulta louhinta-alueelta pintavedet valuvat aikasemmin louhitulle
alueelle.
Ottamisalue ei sijaitse yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeällä
pohjavesialueella.
Ottamisalueen pinta-ala on 3,29 ha, kaivuualueen (louhittavan alueen) pinta-ala on 1,6 ha
ja ottamismäärä 227 743 m³ktr.
Ottamistoimintaa ei ole jaettu vaiheisiin. Vaiheistus ei ole tarpeen kaivuualueen pienen
pinta-alan, ottamismäärän pienuuden ja louhinnan luonteen johdosta.
Liikennöinti alueelle työn aikana tulee tapahtumaan nykyisen toiminnan kaltaisesti
nykyisen tieyhteyden kautta.
Ottoaika on 10 vuotta. Kaikki maisemointitoimenpiteet tehdään ottamisaikana.
Lopputilanteessa louhittava alue jää turkistarhauksen käyttöön. Alueelle rakennetaan
turkistarhaukseen liittyviä rakennuksia ja rakennelmia. Alueen pohjaksi jää
tarkoituksenmukaisuussyistä tasattu louhe. Kokeat reunaluiskat jätetään terassoiduiksi
jyrkänteiksi, jotka varustetaan kulkuesteillä turvallisuuden varmistamiseksi.
NT-Murske on Nauvon Turkistarha Oy:n aputoiminimi. Nauvon Turkistarha Oy:n
omistaja on Pekka Saarinen.
Suunnitelma on laadittu KKJ- koordinaatistossa ja N60 korkeusjärjestelmässä.

2.2 Nykytilanne alueella ja sen ympäristössä
Suunniteltu louhinta-alue on nykytilassa kallioista metsää. Suunniteltu louhinta-alue
näkyy liitteenä 3 olevasta ilmakuvasta.
Luonnollisen maapinnan korkeus suunnitellulla louhinta-alueella vaihtelee tasojen noin
+27 ja noin +40 välillä. Aikaisemmin tehdyn louhinnan yläpinta on tasossa noin
+19...+21.
Välittömästi suunnitellun louhinta-alueen luoteispuolella on aikasemmin louhittua

aluetta. Muutoin suunniteltua louhinta-aluetta ympäröi metsä. Etelä ja itäpuolella metsä
on louhittavan alueen tapaan kallioista, sen sijaan pohjoispuolisessa metsässä on
vähemmän avokallioita.
Samalla tilalla, jolla suunniteltu kallionlouhinta sijaitsee, toimii Nauvon Turkistarha Oy:n
turkistarha. Suunnitellun louhittavan alueen länsipuolella, aikasemmin louhitun alueen
takana, on turkistarhaan liittyviä rakennuksia ja louhittavan alueen lounaispuolella
kapean metsäkaistaleen takan on turkistarhan varjotaloja.
Meri on lähimmillään louhinta-alueen eteläpuolella noin 900 m etäisyydellä.
Suunnitellun louhinta-alueen luoteispuolella, noin 200 m etäisyydellä sijaitsee Saaristotie
(mt 180 Kaarina- Korppoo).
Suunniteltua louhinta-aluetta lähin asuinrakennus sijaitsee suunnitellusta louhinta-alueen
rajasta noin 400 m etäisyydellä idässä. Seuraavaksi lähin asuinrakennus sijaitsee yli 550
m etäisyydellä louhinta-alueen rajasta lounaaseen. Suunnitellun louhinta alueen
länsipuolella noin 170 m etäisyydellä louhintarajasta sijaitseva rakennus on Pekka
Saarisen omistuksessa ja sitä on käyetty turkistarhan työntekijöiden majoitukseen.
Saarisen ilmoituksen mukaan sitä ei tulla käyttämään edellä mainittuun tarkoitukseen
louhinta- ja murskaustoiminnan aikana joten sitä ei ole pidettävä toiminnasta
häiriintyvänä asuinrakennuksena.
Lähin vapaa-ajan rakennus sijaitsee suunnitellun louhinta-alueen eteläpuolella yli 900 m
etäisyydellä suunnitellusta louhittavan alueen rajasta.
Simonkylän entinen koulu sijaitsee noin 950 m suunnitellun louhinta-alueen rajasta
lounaaseen, koulutoiminta rakennuksessa on lopetettu.
Suunnitellun louhinta-alueen pohjoispuolella, noin 200 m etäisyydellä louhittavaksi
suunnitellun alueen rajasta, sijaitsee hyppyrimäki (pohjakartan merkintä urh).
Tiedot rakennuksista perustuvat Maanmittauslaitokselta saatuihin tietoihin.
Suunnitellun louhinta-alueen ympäristön maankäyttö ilmenee tarkemmin liitteestä 4 (ote
peruskartasta 1:20 000).

4.1 Kartoitukset
Ottamissuunnitelmaa varten tehtiin maastossa toukokuussa 2010 maastomittauksia, joilla
täydennettiin Maanmittauslaitoksen kartta-aineisto suunnitelman kartaksi. Suunnitelman
tasokoordinaatisto-järjestelmä on KKJ ja korkeusjärjestelmä N60.

LSVY Oy on kartoittanut ja tutkinut lähialueen talousvesikaivot v. 2012, aiemman maaainesluvan varaisen murskauksen aikana.
Promethor on suoritanut alueella ympäristön melumittauksia (v.2014), aiemman maaainesluvan varaisen murskauksen aikana.
Kallioperän laatua ei ole tutkittu.

5.1 Ottamisen yleisperustelut
Suunnitellun louhinta-alueen kallioperä on kiviainesten hyödyntämiseen soveltuvaa.
Suunniteltu louhinta sijoittuu nykyisen louhinnan jatkoksi ja suunnitellun louhinnan
pohjataso on aikaisemman louhinnan mukainen. Suunniteltu louhinta tähtää alueen
tasaamiseen turkistarhauksen toimintoja varten.
Ottamistoiminnasta ei aiheudu maa-aineslain 3 §:ssä esitettyjä seikkoja, joiden
perusteella maa-ainesten ottaminen tulisi kieltää. Louhinta on vaikuttanut jo nykyisellään
alueen maisemarakenteeseen, joka ei kuitenkaan ole ollut paikkakunnalta
tavanomaisuudesta poikkeava. Alueella ei ole merkittäviä kauneusarvoja eikä erikoisia
luonnonesiintymiä. On huomattavaa, että niitä ei ole ollut alueella ennen louhinnan
aloittamistakaan. Louhinnasta ei aiheudu huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia
muutoksia luonnonolosuhteissa.
Suunnitellun louhinta-alueen läheisyydessä sijaitsee muun muassa arvokas maisemakokonaisuus, arvokas kallioalue ja Natura-alue. Suunnitellulla louhinnalla ei kuitenkaan
ole vaikutusta näihin alueisiin.
Suunniteltu kallion louhiminen ei myöskään pilaa tai aiheuta erityisiä haitallisia
muutoksia pohjaveteen.
Lisäksi ottamistoiminta on mahdollista suorittaa siten, että merkittäviä ympäristövaikutuksia ei aiheudu.
Toiminnalla ei vaikeuteta alueen mahdollista myöhempää voimassaolevan
suunnitttelutilanteen mukaista käyttöä.

7.1 Massamäärät
Kalliota louhitaan ottamissuunnitelman mukaan 227 743 m³ktr. Kaikki otettava maa-

aines on kalliota. Kalliopinnan päällä olevat vähäiset pintamaat käytetään
maisemointeihin.
Ottamisaika on 10 vuotta ja vuotuinen ottamismäärä on keskimäärin 22 700 m³ktr.
Vuotuinen ottamismäärä tulee vaihtelemaan huomattavasti murskeen menekin
mukaisesti.

7.2 Aluetiedot
Ottamisalueen pinta-ala on 3,29 ha ja kaivuualueen (louhittavan alueen) 1,6 ha.
Aikaisemmin louhitun alueen pinta-ala on noin 1,3 ha.

9.1 Työnaikaiset ympäristövaikutukset
Toiminta on mahdollista suorittaa siten, että merkittäviä ympäristövaikutuksia ei aiheudu.
Toimintaan liittyy ympäristölle haitallisina aineina öljytuotteiden käsittelyä ja
varastointia.
Pääaisallisina tilapäisinä ympäristövaikutuksina voidaan pitää pölystä ja melusta
aiheutuvia haittoja. Toiminnana aiheuttamat haitat on verrattavissa aikaisemman
toiminnan aiheuttamiin haittoihin. Aikaisemman toiminnan ajalta ei ole tiedossa
olennaisia haittoja tai ympäristövaikutuksia.
Porauksen osalta alueen itäpuolisen maaston muodot estävät merkittävästi porausmelun
leviämistä. Poraus tulee tapahtumaan ylempänä kuin aikaisemman louhinnan poraus joka
vähentää jonkin verran suunnitellun louhinta-alueen ulkopuolisen maaston estevaimennusta verrattuna aikasempaan tilanteeseen.
Suunnitellun louhinnan osalta ylisuurien lohkareiden rikotus tulee sijoittumaan siten, että
louhintaseinämät muodostavat merkittävän esteen melun leviämiselle lukuun ottamatta
lännen suuntaa.
Louhintatärinä on helposti hallittavissa lähimpien ulkopuolisten rakenteiden sijaitessa
tärinän leviämisen kannalta kaukana louhinta-alueesta.
Murskaus tehdään samassa paikassa ja samalla tavalla kuin aikasemmin käynnissä olleen
toiminnan yhteydessä. Tästä syystä murskauksesta aiheutuvat haitat ovat aikaisemman
toiminnan mukaisia.
Etäisyyksien ja vallitsevien maasto-olosuhteiden johdosta ottamistoiminnasta ei aiheudu
pöly- tai meluhaittaa pysyvälle asutukselle.

Työaikaisia ympäristöhaittoja arvioitaessa tule ottaa huomioon työn kesto vuosi-,
kuukausi- ja viikkopäivätasolla.
Toiminnasta aiheutuvan työnaikasen vaaran hallitsemiseksi suunnitelmassa on esitetty
riittävät varotoimenpiteet.

Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä sekä tiedot onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista
toimista ja poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta
Louhinnan onnettomuuksien estäminen ja niihin varautuminen tapahtuu asianomaisten
järjestysohjeiden mukaisesti.
Ottotoiminnassa käytettävä kalusto on tehtävään sopivaa sekä työturvallisuusmääräykset täyttävää.
Kaikessa toiminnassa huomioidaan vahingonvaara. Työnaikaiset yli 3m korkeat rintaukset tai
vaihtoehtoisesti työmaa-alue merkitään esimerkiksi lippusiimalla.
Laitoksen häiriötilanteessa laitos pysäytetään tarvittavilta osiltaan välittömästi ja vika korjataan
enne uudelleen käynnistämistä.
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Alueen sijainti (Peruskartta 1:200 000, maa-aineksen ottamisselostuksen liite 1)
Alueen ympäristön maankäyttö (Peruskartta 1:20 000, maa-aineksen ottamisselostuksen liite 4)
Rekisterikartta (Maa-aineksen ottamisselostuksen liite 2a)
Maanomistajaluettelo (Maa-aineksen ottamisselostuksen liite 2b)
Laskettu yhdistetty melutaso; toiminnot murskaus, betonin valmistus, poraus ja rikotus
Laskettu yhdistetty melutaso; toiminnot murskaus, poraus ja rikotus
Laskettu yhdistetty melutaso; toiminto murskaus
Laskettu yhdistetty melutaso; toiminto betonin valmistus
Laskettu yhdistetty melutaso; toiminto poraus
Laskettu yhdistetty melutaso; toiminto rikotus
Maa-aineksen ottamissuunnitelma, nykytilanne, asemapiirustus
Maa-aineksen ottamissuunnitelma, suunniteltu tilanne, asemapiirustus
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LÄHDEMÄEN LOUHINTA
LÄNSI-TURUNMAAN KAUPUNKI, PROSTVIKIN KYLÄ
TILA LÄHDEMÄKI 445-584-1-102
ENNAKKOARVIO TOIMINNAN AIHEUTTAMASTA HAITASTA
YMPÄRISTÖSSÄ

1. HANKEKUVAUS
NT-Murske hakee ympäristölupaa Lähdemäen louhinta –nimiselle hankkeelle. Hankkeeseen sisältyy kallion louhintaa, louheen murskausta ja valmisbetonin valmistusta. Suunniteltu Lähdemäen louhinta-alue sijaitsee
Länsi-Turunmaan kaupungin Nauvossa Prostvikin kylässä tilalla Lähdemäki
445-584-1-102.
Hankealue sijaitsee Saaristotien (maantien 180 Kaarina - Korppoo) itäpuolella noin 4 km etäisyydellä Prostvikin lauttarannasta. Nauvon keskustaan
alueelta maantietä pitkin on noin 12 km. Hankealueen sijainti on esitetty liitteissä 1 ja 2 (Maa-aineksen ottamissuunnitelmaselostuksen liitteet 1 ja 4).
Alueella on louhittu ja murskattu kalliota aikaisemminkin. Toiminta on tapahtunut rakennusluvan ja ympäristönsuojelulain mukaisen lyhytaikaisesta
toiminnasta tehtävän ilmoituksen nojalla. Lupahakemuksen mukainen toiminta vastaa aikaisempaa toimintaa ainoastaan sillä erolla, että toimintaan
on lisätty valmisbetonin valmistus betoniasemalla.
Suunniteltu kalliolouhinta on esirakentamista, jolla suunnitelman mukainen
louhinta-alue tasataan varsinaista käyttöä varten. Esirakentamisen tavoitteena on saada aikaan tasattu alue turkistarhauksen toimintoja varten.
Toimintaa varten on haettu yhtäaikaisesti ympäristöluvan kanssa maaaineksen ottamislupaa.
Louhinta- ja murskaustoiminta tulee olemaan jaksottaista, todennäköisesti
louhinta- ja murskausjaksoja tulee olemaan yksi tai kaksi vuodessa. Suunnitellun toiminnan toiminta-aikoja on rajoitettu häiritsevimpien toimintojen
osalta. Murskauslaitosta ei käytetä kovien pakkasten aikana eikä kesäheinäkuussa. Lisäksi toimintokohtaisia työaikoja on rajoitettu viikko- ja päivätasolla.
Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 400 m etäisyydellä ottamisalueen rajasta itään.
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Laitosalue ei sijaitse yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella.
Louhittavan alueen pinta-ala on 3,42 ha ja louhittava määrä 250 000 m3ktd.
Pääosa saatavasta louheesta murskataan erilaisiksi murskelajitteiksi, jotka
myydään. Toiminta-ajaksi on arvioitu 10 vuotta. Toiminnan kesto määräytyy
kuitenkin myytävän murskeen menekin mukaisesti.
Toiminnasta aiheutuvan työnaikaisen vaaran hallitsemiseksi maa-aineksen
ottamissuunnitelmassa on esitetty tarpeelliset varotoimenpiteet.

2. SUUNNITELTU TOIMINTA
2.1 Suunnitellun toiminnan kuvaus
Suunniteltu toiminta on kallion louhimista, louheen murskaamista ja valmisbetonin valmistusta. Louhittavaksi suunniteltu alue on esitetty liitteissä 9
(Maa-aineksen ottamissuunnitelma, nykytilanne, asemapiirustus) ja 10
(Maa-aineksen ottamissuunnitelma, suunniteltu tilanne, asemapiirustus).

2.2 Käytettävä kalusto ja toimintojen sijoitus
Käytettävät laitokset, laitteet ja työkoneet ovat alalla yleisesti käytettäviä ja
niiden käyttö tapahtuu alan yleisen käytännön mukaisesti.
Louhinta tehdään maa-aineksen ottamisluvan mukaiselta louhinta-alueelta.
Louhintaan liittyy kallion porausta, joka tehdään hydraulisella vaunuporakoneella luonnollisen kalliopinnan päältä. Kallion porausta tullaan tekemään
toiminta-ajan kuluessa kaikkialla louhittavalla alueella.
Alueelle voidaan tuoda murskattavaksi vähäisiä määriä laitosalueen ulkopuolelta syntyvää ylijäämälouhetta.
Murskauslaitos on toiminnan alkuvaiheessa sijoitettuna nykyisellä sijaintipaikallaan aikaisemmin louhitulla toteutetun louhinnan pohjatasolla. Louhinnan edetessä murskauslaitosta mahdollisesti siirretään itään louhinnan
etenemisen mukaan. Sijoitustaso tulee tällöinkin olemaan louhinnan pohjataso. Murskauslaitoksen kokoonpanoon kuuluu leukamurskain esimurskaimena, tasoseula, kartiomurskain jälkimurskaimena ja kuljettimia. Laitoksen käyttövoima on sähkö, joka tuotetaan paikalla aggregaatilla. Murskauslaitos on
varustettu vesikastelulla. Kasteluvesi saadaan tilalla olevasta porakaivosta.
Valmisbetoniasema sijoitetaan murskauslaitoksen alkuvaiheen sijainnin pohjoispuolelle. Valmisbetoniasemaa ei siirretä louhinnan edetessä. Valmisbetoniasema ei ole toistaiseksi yksilöitävissä.
Murskeen ja louheen varastokasat sijoitetaan louhitulle alueelle. Ottamisalueella voidaan varastoida louhetta, mursketta ja maisemoinnissa käytettäviä massoja. Varastointijärjestelyt määräytyvät tarkemmin työn aikana.
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Toimintaan liittyvät varastointi- ja jatkojalostustoiminnot sijoitetaan maaainesluvan mukaiselle ottamisalueelle.
Sosiaalitilat, polttoaineiden varastointipaikka ja työkoneiden säilytyspaikat
sijoitetaan maa-aineksen ottamisluvan mukaiselle ottamisalueelle.
Alueelle sijoitetaan toiminnassa tarvittavaa louhinta-, murskaus-, kuormausja kuljetuskalustoa. Kaluston määrä ja laatu tulevat määräytymään tarkemmin ottamisprosessin, käytettävän urakoitsijan ja työteknisten seikkojen
perusteella.
Työmaaliikenne Saaristotieltä laitosalueelle tapahtuu nykyisen tilanteen kaltaisesti.

2.3 Toiminta-ajat
Toiminnat ovat käynnissä murskeen tai valmisbetonin menekin mukaisesti
ympäri vuoden kuitenkin siten, että louhintaräjäytyksiä ei tehdä turkiseläinten lisääntymisaikana. Keskimääräisellä tuotannolla louhinta-aika on noin 3
kk/a ja murskausaika noin 4 kk/a. Murskauslaitosta ei käytetä talvella kovien pakkasten aikaan eikä kesä- heinäkuussa. Valmisbetoniasemaa käytetään ympäri vuoden valmisbetonin kysynnän mukaan.
Suunnitellun toiminnan viikoittaista työaikaa rajoitetaan häiritsevimpien toimintojen osalta tapahtuvaksi arkipäivisin maanantaista perjantaihin seuraavasti:
- kallion poraus kello 7 – 18
- räjäytykset kello 8 – 18 (turvallisuusmääräykset huomioiden)
- ylisuurien lohkareiden rikotus kello 7 – 18
- murskaus kello 7 – 20
- valmisbetonin valmistus 7 – 20
Muilta osin toimintaa ei rajoiteta.

3. MAANOMISTUS
Tilan 445-584-1-102 Lähdemäki omistaa Pekka Saarinen. NT-Murske on
sopimuksella hankkinut oikeuden suunniteltuun toimintaan kyseisellä tilalla.
Pekka Saarisen ilmoitus asiasta on liitetty hakemusasiakirjoihin.
Naapuritilat ja niiden maanomistajat on esitetty liitteessä 2a (Rekisterikartta) ja 2b (Maanomistajaluettelo). Edellä mainitut liitteet ovat samalla liitenumerolla maa-aineksen ottamisselostuksen liitteinä.

4. HÄIRIINTYVÄT KOHTEET
Samalla tilalla, jolla suunniteltu kallionlouhinta sijaitsee, toimii Nauvon Turkistarha Oy:n turkistarha. NT-Murske on Nauvon Turkistarha Oy:n aputoiminimi. Suunnitellun louhittavan alueen länsipuolella, aikaisemmin louhitun
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alueen takana, on turkistarhaan liittyviä rakennuksia ja louhittavan alueen
lounaispuolella kapean metsäkaistaleen takana on turkistarhan varjotaloja.
Suunniteltua louhinta-aluetta lähin asuinrakennus sijaitsee suunnitellusta
louhinta-alueen rajasta noin 400 m etäisyydellä idässä. Seuraavaksi lähin
asuinrakennus sijaitsee yli 550 m etäisyydellä louhinta-alueen rajasta lounaaseen. Suunnitellun louhinta-alueen länsipuolella noin 170 m etäisyydellä louhintarajasta sijaitseva rakennus tilalla 2:67 on Pekka Saarisen omistuksessa ja sitä on käytetty turkistarhan työntekijöiden majoitukseen. Saarisen ilmoituksen mukaan sitä ei tulla käyttämään edellä mainittuun tarkoitukseen louhinta- ja murskaustoiminnan aikana, joten sitä ei ole pidettävä
toiminnasta häiriintyvänä asuinrakennuksena.
Lähimmät häiriintyvät kohteet on numeroitu melulaskennassa (liitteet 3 - 8).
Lähin vapaa-ajan rakennus sijaitsee suunnitellun louhinta-alueen eteläpuolella yli 900 m etäisyydellä suunnitellusta louhittavan alueen rajasta.
Simonkylän koulu sijaitsee noin 950 m suunnitellun louhinta-alueen rajasta
lounaaseen.
Suunnitellun louhinta-alueen pohjoispuolella, noin 200 m etäisyydellä louhittavaksi suunnitellun alueen rajasta, sijaitsee hyppyrimäki (pohjakartan
merkintä urh).
Suunnitellun louhinta-alueen ympäristön maankäyttö ilmenee tarkemmin
liitteestä 2 (ote peruskartasta 1:20 000, maa-aineksen ottamisselostuksen
liite 4).

5. MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAT
Suunnitellulla sijoitusalue ei sijaitse yleis- tai asemakaavoitetulla alueella
eikä alueella ole sellaisia maankäyttösuunnitelmia, joiden toteuttamista
suunniteltu toiminta haittaisi. Alueen maankäyttösuunnitelmat on esitetty
tarkemmin maa-aineksen ottamissuunnitelmassa.

6. MELUTASOT NYKYTILANTEESSA
Sijoitusalueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse erityisiä melulähteitä. Alueen läheisyydessä merkittävin melutasoa määräävä tekijä on Saaristotie.
Saaristotien aiheuttamaa melua ei ole mitattu tässä yhteydessä.
Suunniteltua toimintaa on harjoitettu aikaisemmin muiden lupien turvin. Kyseisen toiminnan aikana melua ei ole mitattu. Melusta ei kuitenkaan ole valitettu.
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7. YLEISTÄ TOIMINNAN AIHEUTTAMISTA YMPÄRISTÖHAITOISTA
Yleisesti suunnitellun kaltaisesta louhinta- ja murskaustoiminnasta aiheutuvat työnaikaiset ympäristöhaitat ovat melusta, pölystä ja tärinästä aiheutuvia haittoja. Haittojen syntyyn voidaan vaikuttaa mutta olennaisempi vaikutusmahdollisuus kohdistuu haittojen leviämisen estämiseen.
Luonnollisesti louhinnan johdosta louhittavan alueen kasvillisuus tuhoutuu.
Kasvillisuuden tuhoutuminen ei yleensä kuitenkaan ulotu juurikaan louhittavaa aluetta ja louhinnan yhteydessä mahdollisesti louhinta-alueen ulkopuolelta käytettäviä tukitoimintojen (esimerkiksi murskauslaitoksen sijoitusalue)
alueita laajemmalle.
Joissain tapauksissa pintaveden virtaussuunta saattaa muuttua siten, että
sillä on merkitystä ympäröivien alueiden kannalta.
Toimintaan liittyy aina työkoneiden poltto- ja voiteluaineiden käsittelyä. Näihin liittyy öljyvahingon vaara. Louhinta-alueet sijaitsevat kallioalueella ja niillä esiintyvän pohjavedellä ei ole merkitystä yhdyskuntien vedenhankinnan
kannalta. Lisäksi öljyn aiheuttama pilaantumisvaikutus ei yleensä ulotu niin
nopeasti ja laajalle alueelle kuin irtomaalajeissa.
Louhintaan liittyy aina vaara louhintaonnettomuuksista. Niiden välttämiseksi
on olemassa viranomaisten antamat erityismääräykset ja työn suorittajien
pätevyysvaatimukset. Tämän johdosta louhintaonnettomuuksien vaaraan ei
paneuduta tässä selvityksessä.
Valmisbetonin valmistuksesta aiheutuvat työnaikaiset ympäristöhaitat ovat
melusta ja pölystä aiheutuvia haittoja. Yleensä nämä haitat ovat murskausta pienempiä.

8. TOIMINNASTA AIHEUTUVAN YMPÄRISTÖHAITAN ARVIOINTI
8.1 Ympäristöhaittojen syntymistä ja leviämistä estävät tekijät
Louhinta aloitetaan aikaisemmin louhitun alueen itäreunasta (suunnitellun
louhittavan alueen länsireunasta) ja louhinnan pääasiallinen etenemissuunta on itä. Suunnitellulla louhinnan pohjatasolla tapahtuvien toimintojen
(murskaus, valmisbetonin valmistus) osalta itäpuolinen kallioseinämä ja
louhittavan alueen itäpuolella olevan maaston muodot estävät melun ja pölyn leviämistä idän suuntaan. Lännen suuntaan vastaavaa maastoestettä ei
ole. Pohjoisen ja etelän suuntaan maaston estevaikutus ei ole niin voimakas kuin idän suuntaan eikä näihin suuntiin ole louhintaseinämän estevaikutusta. Laitoksen sijoittaminen myöhemmässä vaiheessa kallioseinämien
keskelle ei ole mahdollista louhittavan alueen pienuuden sekä louhintaseinämän ja murskauslaitoksen väliin tarvittavan louhinnasta johtuvan suojaetäisyyden pituudesta johtuen.
Työssä käytettävän murskauslaitoksen suojausluokka on B (Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelu 1994) kuitenkin siten, että laitoksen koteloinnit ovat suojausluokkaan nähden osin puutteellisia. Laitoksella on vesikastelu, joka vähentää merkittävästi pölyleijuman syntymistä.
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Porauksen osalta alueen itäpuolisen maaston muodot estävät merkittävästi
porausmelun leviämistä. Poraus tulee tapahtumaan ylempänä kuin aikaisemman louhinnan poraus, mikä vähentää jonkin verran suunnitellun louhinta-alueen ulkopuolisen maaston estevaimennusta verrattuna aikaisempaan tilanteeseen. Poravaunuissa on porauspölyn talteenottojärjestelmä,
jolla porauksesta syntyvään pölyn leviäminen ympäristöön estetään ja porauspöly kootaan vaunuporakoneen taakse kasalle.
Ylisuurien lohkareiden rikotus tulee sijoittumaan louhittavalle alueelle louhekasaan louhintatason yläpuolelle. Louhekasat tulevat sijaitsemaan louhintaseinämän välittömässä läheisyydessä. Louhintaseinämät muodostavat
merkittävän esteen melun leviämiselle lukuun ottamatta lännen suuntaa.
Louhintatärinän syntyyn voidaan vaikuttaa kerralla räjähtävän räjähdysainemäärän rajoittamisella käyttäen hidasteaikoja. Louhintatärinä on
helposti hallittavissa lähimpien ulkopuolisten rakenteiden sijaitessa tärinän
leviämisen kannalta kaukana louhinta-alueesta.
Toimintokohtainen työaikojen rajoittaminen vähentää haittojen häiritsevyyttä tarkasteltaessa asiaa pidemmällä periodilla.
Murskauksessa syntyvä murske välivarastoidaan varastokasoihin. Myös
nämä muodostavat esteen melun ja pölyn leviämiselle. Murskeen varastokasojen vaikutus on kuitenkin pienimmillään aina murskausjakson alussa
johtuen varastokasojen koosta. Murskausjakson edetessä ja varastokasojen suurentuessa niiden aikaansaama suojaava vaikutus kasvaa. Työteknisistä seikoista johtuen varastokasoja ei aina voida sijoittaa suojaamisvaikutuksen kannalta parhaaseen paikkaan. Kasojen sijoittelussa pyritään
mahdollisimman hyvään kompromissiin työteknisten seikkojen ja suojausvaikutusten kesken. Ennalta arvioiden varastokasat tullaan sijoittamaan
murskauslaitoksen lähiympäristöön jolloin niillä on merkitystä etenkin lännen suunnan melu- ja pölyhaittojen vähentäjänä.
Tuuli ja työkoneiden liikkuminen irroittaa pölyä työmaa-alueelta. Tätä voidaan vähentää vesikastelulla, suolauksella ja poistamalla hienojakoiseksi
jauhautunut kiviaines. Tuuli voi irroittaa pölyä hienorakeisen murskeen varastokasoista. Tämä pienenee ensimmäisen sateen kasteltua varastokasan.
Samat maastoesteet, jotka estävät melun leviämistä, toimivat myös pölyn
leviämistä estävinä. Lisäksi ympäröivien alueiden metsä toimii tehokkaana
esteenä pölyn leviämiselle.
Säätilalla on merkitystä melu- ja pölyhaittojen leviämiseen. Myötätuuleen
melu leviää huomattavasti paremmin kuin vastatuuleen. Pölyleijuma ei juurikaan leviä vastatuuleen. Myös sade sitoo merkittävästi pölyleijumaa.

8.2 Ohjearvot
8.21 Melu
Lähinnä kaavoituksen ja maankäytön kannalta käytettävät melun ohjearvot
on annettu valtioneuvoston päätöksessä VNp 993/1992 (Ympäristöministe-
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riö. Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992). Tämä päätös on astunut voimaan 1.1.1993. Taulukossa 1 on esitetty päätöksen sisältämät ohjearvot ulkona mitattavalle ympäristömelulle. Päätöstä sovelletaan
meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi
maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen
lupamenettelyssä.
Päätöstä ei sovelleta teollisuus-, katu- ja liikennealueilla eikä melusuojaalueiksi tarkoitetuilla alueilla.
Taulukko 1. Ohjearvot melun keskiäänitasolle LAeq ulkona (VNp 993/1992)
Alueen käyttötarkoitus

Keskiäänitaso LAeq (dB)
Klo 7–22

Klo 22–7

Asumiseen käytettävät alueet,
virkistysalueet taajamissa ja
taajamien välittömässä läheisyydessä

55 dB1

50 dB1,2

Hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet

55 dB

-

Loma-asumiseen käytettävät
alueet, leirintäalueet, taajamien
ulkopuolella olevat virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet

45 dB

40 dB3

1

Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa näitä ohjearvoja.
Uusilla alueilla yöohjearvo on 45 dB.
3
Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä.
2

Lisäksi päätöksessä on maininta, että jos melu on luonteeltaan iskumaista
tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen
vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin.

8.22 Melun impulssimaisuus- ja kapeakaistaisuuskorjauksen
huomioiminen
Melun impulssimaisuuteen tai kapeakaistaisuuteen vaikuttaa tarkastelupisteen etäisyys melulähteestä. Lähietäisyydellä melu voi olla impulssimaista
tai kapeakaistaista, mutta kauempana melulähteestä näin ei välttämättä
ole, koska äänen kulkiessa ilmassa melun huippupiikkien voimakkuus pienenee suhteessa taustamelutasoon ja niiden ”terävyys” vähenee taajuusalueen kasvaessa. Tämä johtuu mm. ilman, maanpinnan ja kasvillisuuden
absorptiosta sekä erilaisista heijastuksista.
Vuonna 2000 valmistuneessa selvityksessä Luonnonkivituotannon melun
ympäristövaikutusten arviointi (Björk E. & Merikoski R.. Luonnonkivituotannon melun ympäristövaikutusten arviointi. Kuopion yliopisto, Ympäristötieteiden laitos, melulaboratorio. Kuopio 2000) tuodaan esille, että ”Poraamisen melu ei ole korvin kuullen impulssimaista eikä kapeakaistaista, joten
siihen ei tule viranomaisohjeiden mukaan lisätä korjauksia luokitteluäänitasoa laskettaessa”.
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Työkoneiden peruutussummerin (akustinen varoääni) melu on kapeakaistaista. Kirjallisuudessa (Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön
oppaita 2003:1. Helsinki 2003) sanotaan seuraavaa:
”Viranomaisten määräämien tai hyväksymien, asianmukaisesti käytettyjen
akustisten hälytys- ja varoituslaitteiden äänet eivät ole terveydensuojelulain
tarkoittamaa melua. Laitteet tulisi kuitenkin suunnitella ja sijoittaa niin ja niitä tulisi käyttää siten, että kansalaisia altistavat melutasot eivät ole tarpeettoman suuria eivätkä altistusajat tarpeettoman pitkiä.”
Kivien käsittely pyöräkuormaajalla aiheuttaa ajoittain impulssimaista melua.
Yhteenvetona melulähteiden aiheuttaman melun luonteesta voidaan todeta
seuraavaa:
- murskauslaitoksen melu on lähietäisyydellä (tapauskohtaisesti alle
300…500 m) impulssimaista
- betoniaseman melu ei ole impulssimaista tai kapeakaistaista
- iskuvasaran melu on impulssimaista
- vaunuporakoneen melu ei ole impulssimaista tai kapeakaistaista

8.23 Hiukkaspitoisuus
Valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta 711/2001 on annettu ilmanlaadun raja-arvot terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Asetus on annettu ympäristönsuojelulain (86/2000) nojalla. Näistä raja-arvoista hiukkasille annetut arvot on esitetty taulukossa 2. Hiukkaspitoisuuden raja-arvoihin verrattavat
tulokset esitetään ulkoilman lämpötilassa ja paineessa.
Taulukko 2. Ilman hiukkaspitoisuuden raja-arvot (VNa 711/2001)
Hiukkastyyppi
Aika
EnimmäispitoiSallittujen ylityssuus (µg/m3)
ten määrä (kpl)
Hiukkaset PM10
24 h
50
35
Vuosi
40
Valtioneuvoston päätöksessä 480/1996 on annettu ilmanlaadun ohjearvot.
Päätös on annettu ilmansuojelulain (1711/1995) nojalla, mutta ne ovat toistaiseksi sovellettavissa. Näistä arvoista hiukkaspitoisuuden ohjearvot on
esitetty taulukossa 3.
Taulukko 3. Ilman hiukkaspitoisuuden ohjearvot (VNp 480/1996)

Hiukkaset

Aika

Hiukkaset, kokonaisleijuma (TSP)

24 h*
Vuosi
24 h**

Hengitettävät hiukkaset (PM10)

Enimmäispitoisuus
(µg/m3)
120
50
70

* Vuoden vuorokausiarvojen 98. prosenttipiste
** Kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo

Leijuman lyhytaikaiselle (esim. 1 h) sallitulle pitoisuudelle ei ole annettu raja-arvoa tai ohjearvoa.
Tielaitos on antanut asfaltti- ja murskausasemien ympäristönsuojeluohjeissa kahden tunnin leijumapitoisuuden raja-arvoksi 0,4 mg/m3. Tielaitoksen
raja-arvo perustuu sen tekemiin tutkimuksiin ja aikaisempaan kokonaisleijuman raja-arvoon 150 µg/m3 (VNp 481/1996).
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8.24 Tärinä
Tärinälle ei ole olemassa yleisiä ohjearvoja. Räjäytysalan normit julkaisussa (Turvallisuusmääräykset 16:0, Sosiaali- ja terveysministeriö, Tampere
1998) on annettu ohjearvot räjäytystärinälle. Ohjearvot voidaan määrittää
seuraavan kaavan avulla

v  Fk  v1

,
missä Fk on rakennustapakerroin (taulukko 4) ja v1 heilahdusnopeus eri
etäisyyksillä erilaisilla perustusmateriaaleilla (taulukko 5).
Taulukko 4. Rakennustapakerroin Fk
Rakennustapakerroin Fk

Rakenneluokka (hyväkuntoinen rakenne)
1. Raskaat rakenteet, kuten sillat, laiturit, jne.

2,00*

2. Betoniset tai teräksiset teollisuusrakennukset, ruiskubetonoidut kalliotilat

1,50*

3. Tiili- ja betonirunkoiset toimisto- ja liikerakennukset. Betoniperusteiset tai kivijalalle perustetut puutalot
4. Betoniset tai tiiliset asuinrakennukset (rakenteessa
ei saa olla kevytbetonia, kalkki-hiekkatiiltä tai muuta tärinäherkkää materiaalia), ruiskubetonoimattomat kalliotilat, kunnallistekniset johdot ja maakaapelit; sitoutumisvaiheessa oleva betoni (ikä yli 7
vrk)*



1,20*

1,00

5. Rakennukset, joissa on kevytbetonirakenteita; sitoutumisvaiheessa oleva betoni (ikä 3–7 vrk)*

0,75

6. Erikoisen tärinäherkät rakennukset, kuten museot,
kirkot ja muut rakennukset, joissa on korkeita holveja tai rakenteita, joissa on suuria jännevälejä; rakennukset, joiden julkisivut ovat kalkkihiekkatiiltä;
sitoutumisvaiheessa oleva betoni (alle 3 vrk)*

0,65

7. Hajoamispisteessä olevat historialliset rakennukset
kuten rauniot

0,50

Näiden arvojen käyttö edellyttää erityistä tärinäteknistä asiantuntemusta.

Taulukko 5. Sallittu heilahdusnopeuden arvo v1 (mm/s) etäisyyden funktiona erilaisille materiaaleille perustetuille rakennuksille
Materiaali, jolle rakennus on perustettu
Etäisyys tarGraniitti
kastelun koh- Löyhä moreeni
Kiinteä
moreeni
Gneissi
teena oleHiekka
Kova
kalkkikivi
Liuske
vaan rakenSora
Pehmeä
kalkkikivi
Kova
hiekkakivi
nukseen
Savi
Diabaasi
[m]

v1 [mm/s]

v1 [mm/s]

v1 [mm/s]

1

18

35

140

5

18

35

85

10

18

35

70
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20

15

28

55

30

14

25

45

50

12

21

38

100

10

17

28

200

9

14

22

500

7

11

15

1000

6

9

12

2000

5

7

9

8.3 Arvio toiminnan aiheuttamasta melutasosta häiriintyvissä
kohteissa
Olennaiset melua aiheuttavat toiminnot ovat kallion poraus, ylisuurten lohkareiden rikotus, murskaus ja valmisbetonin valmistus. Muiden toimintojen
aiheuttamalla melulla ei alhaisemman melupäästön, melulähteen sijainnin
tai melun kestoajan takia ole olennaista merkitystä melutilanteen kannalta.
Melulaskenta on tehty näiden toimintojen suhteen.

8.31 Melutasojen laskenta
8.311 Laskentamenetelmät
Mallinnus on tehty laskentaohjelmalla Datakustik Cadna 4.0 käyttäen yhteispohjoismaista teollisuusmelumallia. Laskennassa lähtötietoina käytettiin
aikaisemmin vastaavilla louhoksilla mitattuja äänitehotasoja.
Laskentaohjelmassa maastomalli käsiteltiin kolmiulotteisesti. Lisäksi syöttötietoina annettiin mm. laskenta-alueen maastopintojen akustiset ominaisuudet.
Melumallinnuksessa lähtötietona käytetään äänilähteiden äänitehotasoa
taajuusvälillä 63–8000 Hz. Lähtötason perusteella määritetään äänilähteen
aiheuttama äänenpainetaso tarkastelupisteissä ottamalla huomioon erilaiset ääntä vaimentavat tekijät. Vaimennustekijöinä huomioidaan mm. geometrinen leviäminen, estevaimennus ja maavaimennus. Alueen varastokasojen tai puuston melua vähentävää vaikutusta ei ole huomioitu.
Laskentatulokset vastaavat pitkän ajanjakson keskiäänitasoa.
Taulukossa 6 on esitetty laskennassa käytetyt laskentaparametrit.
Taulukko 6. Laskentaparametrit
Parametri

Käytetty arvo

Laskentaruudukon koko

5 x 5 m2

Laskentakorkeus

2m

Melutason laskentaetäisyys

3000 m (pistelähteet)
Alue rakennusten alapuolella 0 (kova)
Toiminta-alue 0,5 (puolikova)
Muu ympäristö 1 (pehmeä)

Maanpinnan akustinen kovuus
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Rakennusten heijastus

Absorptiokerroin 0,2 (lähes täysin kova)

Heijastusten lukumäärä

1

8.312 Maastoprofiilit ja rakennukset
Laskennassa käytettiin Maanmittauslaitokselta hankittua maastomallia jota
täydennettiin maastossa mitatulla maanpinnalla suunnitellun louhintaalueen osalta.
Asuinrakennukset on merkitty melukarttoihin mustalla, loma-asunnot sinisellä ja muut rakennukset harmaalla. Merkinnät perustuvat Maanmittauslaitoksen aineistoon. Lähimmät häiriintyvät kohteet on numeroitu melun leviämiskarttoihin. Lisäksi karttoihin on merkitty 300 m ja 500 m säteet murskauslaitoksen nykyiseltä sijaintipaikalta.

8.313 Melulähteet, laskennan toiminta-ajat ja melupäästöt
Laskennassa oletettiin alueella työskentelevän taulukon 7 mukaisena aikana. Kyseinen aika on pidempi kuin lupahakemuksessa toiminnoille ilmoitettu päivittäinen toiminta-aika.
Murskauslaitoksen ja betoniaseman on oletettu aiheuttavan melua koko
toiminta-ajan. Ylisuurien lohkareiden rikotuksen on oletettu aiheuttavan
merkittävää melua 75 % ilmoitetusta toiminta-ajasta. Kallion porauksen on
oletettu aiheuttavan merkittävää melua 50 % ilmoitetusta toiminta-ajasta.
Taulukko 7. Melulähteiden toiminta-ajat
Melua tuottava kokonaisaika, kun lepoajat ja
Työskenmuut melun tuottoon vaikuttavat tekijät on
Melulähde
telyaika
huomioitu
Murskauslaitos

kello 7–22 900 min päiväaikaan

Betoniasema

kello 7–22 900 min päiväaikaan

Ylisuurien lohkareiden rikotus

kello 7–22 675 min päiväaikaan

Kallion poraus

kello 7–22 450 min päiväaikaan

Taulukossa 8 on esitetty laskennassa käytetyt melulähteiden äänitehotasot.
Taulukko 8. Laitteiden melupäästötiedot ilman toiminta-aikakorjausta
Äänitehotaso (dB)
Taajuus (Hz) Murskauslaitos

Rikotus

Poraus

Betoniasema

63

119

108

111

122

125

119

108

109

120

250

121

109

106

114

500

121

111

108

111

1000

118

110

112

112

2000

115

109

112

111

4000

110

105

118

109
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8000

104

98

118

102

LWA

123

115

122

117

-

+5 dB

-

-

Impulssimaisuustai kapeakaistaisuuskorjaus

Toiminta-aikavähennys saadaan päiväajalle yhtälöstä -10·log(X/15), missä
X on melua tuottava toiminta-aika ja 15 h on päiväajan ekvivalenttitason
tarkasteluaika (7–22).
Rikotuksen impulssikorotusta +5 dB ei ole huomioitu laskennoissa.

8.314 Laskentatulokset ja meluhaitan arviointi
Melulaskennan tulokset on esitetty liitteissä 3 - 8. Liitteessä 3 on esitetty
murskauslaitoksen ja betoniaseman toiminnasta, ylisuurien lohkareiden rikotuksesta sekä kallion porauksesta aiheutuva yhdistetty melutaso (LAeq7-22
dB(A)) kaikkien edellä mainittujen toimintojen ollessa yhtä aikaisesti käynnissä. Liitteessä 4 on esitetty vastaava yhdistetty melutaso (LAeq7-22 dB(A))
kuitenkin siten, että betoniasema ei ole toiminnassa. Liitteissä 5, 6, 7 ja 8
on esitetty melutaso (LAeq7-22 dB(A)) pelkästään liitteessä mainitun toiminnon ollessa käynnissä.
Laskentojen mukaan kokonaisuuden kannalta merkittävin melua aiheuttava
toiminto on murskaus.
Melulaskennan mukaan kaikkien neljän melun kannalta merkittävän toiminnon yhdistetty melutaso on häiriintyvistä kohteista kovinta suunnitellun louhinta-alueen pohjoispuolisessa häiriintyvässä kohteessa 1, jossa laskettu
melutaso on vähän yli 50 dB(A). Läheisessä häiriintyvässä kohteessa 2
laskettu toimintojen yhdistetty melutaso on lähes 50 dB(A). Myös suunnitellun louhinta-alueen länsipuolella häiriintyvässä kohteessa 6 ja lounaispuolella häiriintyvässä kohteessa 5 toimintojen yhdistetty melutaso on lähes 50
dB(A).
Luoteispuolella häiriintyvissä kohteissa 7 ja 8 yhdistetty melutaso on noin
45 dB(A) ja edellä mainittujen häiriintyvien kohteiden läheisyydessä sijaitsevassa häiriintyvässä kohteessa 9 vähän yli 30 dB(A).
Koillispuolella häiriintyvässä kohteessa 3 yhdistetty melutaso on laskennan
mukaan alle 35 dB(A) ja kaakkoispuolisessa häiriintyvässä kohteessa 4 alle
30 dB(A).
Laskentatulosten arvioinnissa tulee ottaa huomioon, että laskennassa toimintojen suoritusaikana on ollut koko päivämeluaika eikä lupahakemuksessa esitetty päivittäinen toiminta-aika. Murskauksen osalta lupahakemuksen
mukainen toiminta-aika on 2 h laskennan toiminta-aikaa lyhempi. Tämä laskee murskauksen melutasoa tarkasteltaessa sitä päivämelun koko aikana
0,6 dB(A).
Melulaskennan mukaan toiminnan aiheuttama melutaso häiriintyvissä kohteissa jää selvästi alle päiväraja-arvon.
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8.315 Melu aikaisemman toiminnan yhteydessä
Aikaisemman louhinta- ja murskaustoiminnan aikana melua ei ole mitattu,
joten siitä ei voi esittää mittaustuloksiin perustuvaa arviota. Toiminnan aiheuttamasta melusta ei ole valitettu.

8.4 Arvio toiminnan aiheuttamasta pölykuormituksesta häiriintyvissä kohteissa
Merkittävää pölyleijumaa aiheuttavat toiminnot ovat murskaus ja työmaaalue. Jonkin verran pölyleijumaa aiheutuu myös porauksesta ja räjäytyksistä. Valmisbetoniaseman toimintaan liittyvä pölypäästö syntyy työmaaalueista.
Pölyleijuman etäisyysalanemia murskausasemien ympäristössä on selvitetty mittaamalla. Blomberg (”Murskausaseman toiminnasta aiheutuvasta ympäristön saastumisesta”. TKK, tietekniikka julkaisu 18/1972) tutki leijumia
kymmenen murskausaseman ympäristössä. Murskausasemista kuudella
käytettiin soraa ja neljällä louhetta. Pölynpoisto oli järjestetty yhdellä soraa
murskaavalla asemalla (vesisyöttö esimurskaimeen). Kaikilla louhetta
murskaavilla asemilla pöly sidottiin vesisyötöllä ja yksi asema oli lisäksi koteloitu. Tutkimuksessa mitatut leijumapitoisuudet on esitetty taulukossa 9.
Taulukko 9. Leijumapitoisuudet (TKK, tietekniikka 18/1972)
Etäisyys (m) Leijuma (mg/m3)
Minimi
Maksimi
Keskiarvo
20
3,06
39,56
19,03
50
0,69
12,22
4,26
100
0,11
6,04
1,87
200
0,08
1,45
0,58
300
0,25
0,85
0,50

Hajonta
13,61
3,31
1,67
0,44
0,24

Edellä mainitut leijumapitoisuudet edustavat lyhytaikaispitoisuuksia (1 h).
Niitä tulee verrata tielaitoksen yleisten ohjearvojen perusteella asettamaan
kahden tunnin raja-arvoon (0,4 mg/m3). Arvioinnissa tulee ottaa huomioon
edellä esitetyn tutkimuksen jälkeen tapahtunut huomattava laitekehitys.
Louhetta murskaavan B-luokan laitoksen suojaetäisyys häiriintyvään kohteeseen vapaassa tilassa on 300 m (Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen
ympäristönsuojelu 1994). Laitoksen suojausluokka on eräin puuttein B.
Murskauslaitoksen etäisyys lähimmästä asuinrakennuksesta on pienimmillään n. 400 m. Laitoksen ja häiriintyvän kohteen väliin jää tapauksessa kallioseinämä ja metsää, jotka toimivat tehokkaina pölyn leviämisen estäjinä.
Yleensä meluhaitta on mitoittava ympäristöhaitta ja pölyleijuma alittaa ohjearvot meluhaittaa lyhyemmällä etäisyydellä.
Edellä esitetyn perusteella toiminnasta aiheutuva pölypäästön voidaan ennalta arvioida alittavan sille asetetut raja-arvot.
Työmaalla on myös muita toimintoja, jotka aiheuttavat pölyämistä, kuten
kallion poraus ja työmaaliikenne. Edellä esitettyihin leijuma-arvoihin sisältyy
näiden muiden toimintojen aiheuttama pölyleijuma.
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8.5 Arvio toiminnan aiheuttamasta tärinästä häiriintyvissä kohteissa
Tärinä aiheutuu louhintaräjäytyksistä. Muutoin toiminta ei aiheuta olennaista tärinää.
Louhintatärinää hallitaan yhtäaikaisesti räjähtävää räjähdysainemäärää rajoittamalla. Rajoittaminen tapahtuu nallien hidasteajoilla.
Tässä tapauksessa etäisyydet toiminta-alueen ulkopuolisiin rakenteisiin
ovat tärinää tarkasteltaessa pitkiä. Näin pitkillä etäisyyksillä tärinän hallinta
ei yleensä ole ollut vaativaa. Näin ollen tärinän voidaan arvioida olevan hallittavissa tässäkin tapauksessa .

8.6 Arvio toiminnan aiheuttamasta vaikutuksesta vesiin
Louhinnan takia pintavesien virtaussuunnat eivät tule muuttumaan olennaisilta osilta. Maa-aineksen ottamissuunnitelmassa on esitetty, että työmaaalueen ylivirtaus johdetaan selkeytysaltaan kautta.
Toiminnalla ei ole vaikutuksia pohja- tai pintavesiin.

8.7 Arvioinnin epävarmuudet
Vallitsevat säätilat aiheuttavat merkittäviäkin muutoksia ennalta arvioituihin
haittoihin. Melun leviäminen on merkittävässä määrin suhteessa tuulen
suuntaan ja voimakkuuteen. Myös muilla säätilatekijöillä on merkitystä melun leviämiseen mutta merkitys on selvästi vähäisempi. Melulaskenta on
tehty olettaen heikon tuulen käyvän melulähteestä häiriintyvään kohteeseen päin. Melun laskentatuloksen epävarmuus on sitä suurempi, mitä
kauempana tarkastelupiste sijaitsee. Melulaskennan epävarmuuden voidaan arvioida olevan alle 500 metrin etäisyydellä 3 dB.
Melulaskennassa eri toimintojen on oletettu olevan toiminnassa koko päivämeluajan. Olettamus ei vastaa hakemusasiakirjoissa esitettyjä toimintaaikoja. Tästä syystä esitetyt meluarvot ovat 0,6 dB liian suuria.
Murskauslaitoksen ja betoniaseman on oletettu aiheuttavan laitoksen käyttämisestä aiheutuvaa, käytölle tyypillistä melua koko laskennan toimintaajan. Käytännössä näin ei kuitenkaan ole vaan toiminnassa on jaksoja, jolloin laitos ei ole täydellä kapasiteetilla käytössä ja tällöin melu on laskennassa käytettyä melua pienempi. Ylisuurien lohkareiden rikotuksen on oletettu aiheuttavan merkittävää melua 75 % ja kallion porauksen 50 % ilmoitetusta toiminta-ajasta. Toiminnon merkittävää melua aiheuttava aika on
arvioitu mutta käytännön kokemuksen mukaan arvioitu suhdeluku ei ole liian pieni.
Myös pölyleijuman leviäminen on merkittävästi sidoksissa sääolosuhteisiin.
Pölynleijuman osalta merkittävimmät sääolosuhteet ovat tuuli ja ilman kosteus.
Tärinän osalta arviointi perustuu yleiseen kokemukseen.
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9. TARPEELLISET TOIMENPITEET YMPÄRISTÖHAITTOJEN
RAJOITTAMISEKSI
Ympäristöhaittojen rajoittamiseksi tarpeelliset toimenpiteet on esitetty tässä
ennakkoarviossa ja ympäristölupahakemuksessa. Kyseiset toimenpiteet eivät sisällä meluvallien rakentamista tai muita, tavallisuudesta poikkeavia
erityisiä toimenpiteitä.
Louhintatoiminta alueella etenee lännestä itään. Toiminnan etenemissuunta
on sellainen, että louhimattoman kallion seinämät ja louhinta-alueen ulkopuoliset maaston muodot ja kasvillisuus suojaavat lähimpiä häiriintyviä kohteita tehokkaasti lukuun ottamatta lännen suuntaa toiminnan aikaisilta ympäristövaikutuksilta.
Melulaskennan perusteella erityiset meluntorjuntatoimenpiteet eivät ole tarpeen.
Pölyleijuma ei arvion mukaan ylitä raja-arvoja häiriintyvissä kohteissa. Tehokkaita pölyn leviämisen estäjiä ovat louhoksen seinämät, murskeen ja
pintamaiden varastokasat sekä ympäröivä metsä. Lisäksi pölyhaittoja ehkäistään tarpeen mukaan myös kastelemalla (murskaus ja työmaa-alueet)
sekä suolauksella (työmaa-alueet).
Murskauslaitoksen siirtäminen louhinnan etenemän mukaan itään nykyisestä sijoituspaikasta on mahdollista. Siirron jälkeenkin louhintaseinämien suojausvaikutus säilyy vähintään laskentatilanteen kaltaisena eikä siirto muuta
tässä ennakkoarviossa esitettyjä johtopäätöksiä.

10. RISKIT JA HÄIRIÖTILANTEET
Poltto- ja voiteluaineiden varastointi on suunniteltu järjestettävän kaksivaippasäiliöissä tai allastettuina. Suurin kertavarasto on määrältään rajattu ja
maaperä tankkauspaikoilla on suojattu öljyvahingon varalta.
Louhintajyrkänteet tullaan merkitsemään työn aikana siten, että jyrkänteistä
ei aiheudu putoamisvaaraa.
Työmaa-alueet merkitään selvästi ja kaikki työmaa-alueille johtavat kulkuväylät varustetaan työmaa-alueista varoittavilla merkinnöillä.
Murskeen ja valmisbetonin kuljetukset tapahtuvat lyhyttä työmaatietä pitkin
Saaristotielle ja siihen liittyvät riskit ovat vähäisiä.
Louhinta ja siihen kiinteästi liittyvä räjähdysaineiden varastointi, käsittely ja
louhintaräjäytykset ovat ankaran vastuun piiriin kuuluvaa toimintaa. Sitä
varten lainsäädännössä on olemassa henkilöstön pätevyysvaatimuksia sekä työn tekemistä varten järjestysohjeet.
Häiriötilanteessa toiminta pitää keskeyttää häiriön edellyttämässä laajuudessa. Toimintaa voi jatkaa vasta häiriön syyn korjaamisen jälkeen.
Onnettomuuksiin varaudutaan suojaamalla maaperän pilaantumisriskiä aiheuttavat toiminnot asianmukaisesti Tielaitoksen ohjeiden mukaisesti (As-
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falttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelu 1994) sekä noudattamalla työskentelyssä asiaan kuuluvaa huolellisuutta ja varovaisuutta.

11. TARKKAILU JA RAPORTOINTI
Toiminnasta aiheutuvien ympäristöhaittojen tarkkaileminen mittaamalla ei
ole tarpeen.
Luvan mukaiseen toimintaan liittyvistä olennaisista häiriötilanteista tulee
viipymättä ilmoittaa Länsi-Turunmaan kaupungin ympäristötoimelle.
Ympäristöluvan mukaisesta toiminnasta tulee tehdä vuosiraportti LänsiTurunmaan kaupungin ympäristötoimelle. Raportissa tulee esittää tuotantomäärät, käytetyt raaka-ainemäärät, laitosten käyntiajat, mahdolliset häiriötilanteet sekä toimenpiteet niiden korjaamiseksi.

12. YHTEENVETO
Ennalta arvioiden suunnitellut toimenpiteet ympäristöhaittojen torjumiseksi
ovat riittävät.
Järjestettäessä louhinta- ja murskaustoiminta sekä valmisbetonin valmistus
edellä ja ympäristölupahakemuksessa esitetyn mukaisesti, toiminta ei aiheuta ympäristön häiriintyviin kohteisiin kohtuutonta tai terveydellisenä haittana pidettävää haittaa.

Kari Linnakoski
insinööri
puh 0400-436 323

YMPÄRISTÖHALLINTO

KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA
MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE
(MAL 5a §, 16b §, YSL 103a §).

PVM 18.03.2021

Suunnitelma liittyy maa-ainesten ottamislupaan

Ympäristölupaan

1. LUPATIEDOT
Ympäristöluvan tai maa-ainesten ottamisluvan hakijan nimi
NTMurske
Ottamisalueen nimi
Lähdemäen louhinta
Kunta
Parainen

Kylä
Prostvik

Tilan RN:o
1-102

Ottamisalueen pinta-ala
3,42 ha
Luvan viimeinen voimassaolopäivä
Lupaan on haettu 10 vuodeksi
Ottamismäärä (m3-ktr)

Otettava maa-aines
Kalliokiviaines (murske, louhe)

250000

Rakennus- ja muu luonnonkivi
Sora ja hiekka
Moreeni
Multa tai savi

2. KAIVANNAISJÄTE
Kaivannaisjätteen
laji(1

Arvio
kaivannaisjätt
een kokonaismäärästä
(m3-ktr)(2

Pilaantumaton
Ei pysyvä maaaines
Pysyvä maa-aines

Valitse 1, 2
ja/tai 3

Tarvittaessa yksityiskohtaisempi kuvaus

Pintamaa

alle 3 000

ei kaivannaisjätettä, esitetty ottamissuunnitelmassa

Kannot ja hakkuutähteet

vähäinen

esitetty??ottamissuunnitelmassa

Kivipöly tai kivituhka

ei synny

Vesiseulonta- ja selkeytysaltaiden hienoainekset

ei??synny

Savi ja siltti

ei??synny

Sivukivi
Seulontakivet ja lohkareet

ei synny
ei??synny

Muu, mitä?
Pilaantunut maaaines
Kaivannaisjätteitä
yhteensä

Kaivannaisjätteen hyödyntäminen ja
käsittely(3

Mitä?
alle 3 000

selkeytysaltaiden rakentaminen maa-ainesoton
takia ei ole tarpeen koska hienoaines tulee jäämään irtolouhokseen. Toimintaan ei sisälly
vesiseulontaa.

A) Tiedot kaivannaisjätteen ympäristövaikutuksista (4
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.
Toiminnassa ei synny kaivannaisjätettä. Kaikki louhittava kalliokiviaines murskataan ja käytetään hyväksi. Kaikki kalliopinnan
päältä poistettava irtonainen maa-aines käytetään maisemoinneissa. Puuston poistosta syntyvät kannot ja muut hakkuujätteet
haketetaan ja käytetään energian tuotantoon. Edellä esitetyillä toimilla ei ole ympäristövaikutuksia.
B) Ympäristön pilaantumisen sekä muiden vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä (5
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

C) Selvitys seurannasta ja tarkkailusta toiminnan aikana ja sen päätyttyä (6
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

D) Tiedot toiminnan lopettamisesta(7
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

3. KAIVANNAISJÄTEALUE
E) Selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta(8
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.
Jätealueen sijainti ja pinta-ala (ha)

Jätealueen perustaminen ja hoito

Jätealueen ympäristö

Selvitys maaperän ja pohjaveden tilasta

Jätealueen ympäristövaikutukset ja niiden seuranta

Jätealueen käytöstä poistaminen ja jälkihoito

F) Liitekartta 1:2000-1:10 000, josta käy ilmi kaivannaisjätteen jätealueiden sijainti ja lähiympäristö
Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa
4. LISÄTIETOJA
Yhdyshenkilön nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ja sähköpostiosoite)
Pekka Saarinen, Saaristotie 3504, 21650 Lillandet, 040-5226725, nt.murske@gmail.com

OHJEITA:
YLEISTÄ
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma:
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on laadittava maa-ainesten ottamistoiminnassa syntyvästä kaivannaisjätteestä. Vaatimus
kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasta koskee maa-aineslain 5 a § ja 16 b nojalla tapahtuvaa maa-ainesten ottamista sekä
ympäristönsuojelulain 103 a § tarkoittamaa kivenlouhimoa, muuta kiven louhintaa ja kivenmurskausta. Kaivannaisjätteen
jätehuoltosuunnitelma on osa maa-ainesten ottamissuunnitelmaa. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma tulee esittää maaaineslain mukaisen lupahakemuksen yhteydessä myös silloin, jos maa-aineksen ottaminen ei edellytä ottamissuunnitelmaa (maaaineslaki 5 §:n 1 mom). Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma tehdään vain luvanvaraisesta toiminnasta, joten
kotitarveottamisesta suunnitelmaa ei vaadita.
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman laatimisen keskeiset tavoitteet ovat jätteiden synnyn ehkäisy, jätteiden hyödyntämisen
edistäminen sekä jätteiden turvallinen käsittely ja ympäristön pilaantumisen ehkäisy
Jätehuoltosuunnitelman toimittaminen viranomaiselle ja aikataulu:
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma käsitellään maa-ainesten ottamislupahakemuksen yhteydessä. Jos ottaminen edellyttää
lisäksi ympäristöluvan, jätehuoltosuunnitelma liitetään ympäristölupahakemukseen. Jos maa-ainesten ottamislupa on haettu ennen
ympäristölupaa tai sitä haetaan samanaikaisesti ympäristöluvan kanssa, niin tällöin maa-ainesten ottamissuunnitelma tai siihen
sisältyvä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma kopioidaan osaksi ympäristölupahakemusta.
Voimassa olevien maa-ainesten ottamislupien jätehuoltosuunnitelma esitetään maa-aineslupaa
tai ympäristölupaa valvovalle viranomaiselle valvontatarkastuksen yhteydessä. Ensimmäisen
kerran suunnitelma tulee esittää 30.4.2009 mennessä. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa koskeva vaatimus ei koske
ottamistoimintaa, joka on jo päättynyt ja josta lopputarkastus on tehty ennen 1.6.2008.
Jätehuoltosuunnitelma laaditaan koko toiminta-ajalle, mutta se tarkistetaan viiden vuoden välein. Jätehuoltosuunnitelma tulee
toimittaa ensisijassa sähköisesti valvontaviranomaiselle.

1. LUPATIEDOT
Tässä kohdassa esitetään keskeiset maa-ainestenottamislupaa tai ympäristölupaa koskevat tiedot.
2. KAIVANNAISJÄTE
1) Kaivannaisjätteen laji ja ominaisuudet
Kaivannaisjätteellä tarkoitetaan kallio- tai maaperässä luonnollisesti esiintyvän orgaanisen tai epäorgaanisen aineksen irrotuksessa tai
sen varastoinnissa, rikastamisessa tai muussa jalostamisessa syntyvää jätettä. Maa-ainesten ottamisen yhteydessä syntyviä
kaivannaisjätteitä voivat olla esimerkiksi ottamisalueiden pintamaat, sivukivet, vesiseulonta- ja selkeytysaltaiden hienoainekset,
kivituhka ja vastaavat ainekset.
Maa-ainesten ottamisessa syntyvät kaivannaisjätteet ovat yleensä pilaantumattomia joko pysyviä (inerttejä) tai ei pysyviä maaaineksia. Pilaantumaton maa-aines ja pysyvä kaivannaisjäte on määritelty kaivannaisjäteasetuksen (379/2008) 2 §:n 1 momentin 2 ja 3
kohdissa. Mikäli ottamistoiminnassa syntyy pilaantuneita kaivannaisjätteitä, ne yksilöidä ao. kohdassa.
2) Arvioi kaivannaisjätteenkokonaismäärästä
Ilmoitetaan kaivannaisjätelajeittain arvio koko tuotantoaikana syntyvästä kaivannaisjätteen määrästä teoreettisina kiintokuutiometreinä.
3) Kuvaus jätteen hyödyntämisestä ja käsittelystä
Valitaan vaihtoehdoista joko 1, 2 ja/tai 3.
1. Kaivannaisjäte käytetään ottamisalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin
2. Kaivannaisjäte kuljetetaan ottamisalueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi
3. Kaivannaisjäte varastoidaan alueelle yli 3 vuodeksi. Alueelle perustetaan kaivannaisjätteen jätealue, lomakkeen kohta E.
Tarvittaessa jätteiden hyödyntämistä ja käsittelyä kuvataan tarkemmin oikeanpuoleisessa sarakkeessa.
Ottamistoiminnassa syntyviä kaivannaisjätteitä voidaan hyödyntää ja käsitellä tehokkaasti. Pintamaita, kiviä ja kivennäismaita voidaan
usein käyttää jälkihoidossa pintarakenteena sekä täyttöjen tekemiseen. Suuret kivet ja lohkareet voidaan murskata kiviainestuotteiksi.
Kannot ja muu puuaines voidaan hakettaa ja viedä poltettavaksi tai käyttää pintarakenteena. Vesiseulonta ja selkeytysaltaiden
hienoainekset voidaan käyttää maisemoinnissa ja ympäristönhoidossa.
Mikäli ottamistoiminnassa syntyneitä kaivannaisjätteitä ei voida käyttää hyödyksi ja ne joudutaan varastoimaan ja sijoittamaan
ottamisalueelle, jätehuoltosuunnitelman tulee sisältää tiedot kyseisen kaivannaisjätteen käsittelypaikasta eli kaivannaisjätteen
jätealueesta. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa tarvittavia tietoja kaivannaisjätteen jätealueesta on käsitelty kohdassa 10.

4) Tiedot kaivannaisjätteen ympäristövaikutuksista
Kaivannaisjätteistä ja niiden varastoinnista mahdolliset aiheutuvat ympäristövaikutukset kuvataan tässä, mikäli tietoja ei ole esitetty
ottamissuunnitelmassa. Tyypillisiä ympäristövaikutuksia voivat olla esimerkiksi pohjavesi-, pintavesi-, melu- sekä maisemahaitat.
Jätealueen ympäristövaikutuksia on tarkasteltu kohdassa 10.
5) Ympäristön pilaantumisen sekä muiden vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä
Ottamistoiminnan haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä esitetään tässä, mikäli
niitä ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Mikäli tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa laitetaan rasti " Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" –kohtaan.
6) Seuranta ja tarkkailu toiminnan aikana ja sen päätyttyä
Toiminnan seuranta ja tarkkailu kuvataan tässä, mikäli ko.tietoja ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Mikäli tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa laitetaan rasti " Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" –kohtaan.
7) Toiminnan lopettaminen
Toiminnan lopettaminen kuvataan tässä, mikäli ko.tietoja ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Mikäli tiedot on esitetty
ottamissuunnitelmassa laitetaan rasti " Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" –kohtaan.
3. KAIVANNAISJÄTEALUE
8) Selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta
Esitetään tiedot kaivannaisjätteen jätealueesta ja sen ympäristöstä sekä tiedot jätealueen ympäristövaikutuksista ja seurannasta.
Lisäksi esitetään tiedot jätealueen käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta sekä niihin liittyvästä tarkkailusta. Tiedot tulee esittää, mikäli
niitä ei ole eitetty ottamissuunnitelmassa. Jätealueista esitetään lisäksi liitekartta 1:2000 - 1:10 000. Mikäli tiedot on esitetty
ottamissuunnitelmassa laitetaan rasti " Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" –kohtaan.
Mikäli maa-ainesten ottamisessa syntyvää pilaantumatonta tai pysyvää kaivannaisjätettä varastoidaan ja sijoitetaan ottamisalueelle yli
kolmeksi vuodeksi, tulee kaivannaisjätehuoltosuunnitelmassa esittää tiedot kyseisestä kaivannaisjätteen jätealueesta. Mikäli
kaivannaisjäte on muuta kuin pilaantumatonta tai pysyvää, niin määräaika kaivannaisjätealueen perustamiselle on 1 vuosi.
4. LISÄTIETOJA ANTAA
Ilmoitetaan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, jolta voi tiedustella kaivannaisjätesuunnitelmasta yksityiskohtaisempia tietoja.

