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ASIAN VIREILLETULO

Ympäristölupahakemus on toimitettu Uudenmaan ympäristökeskukseen
6.6.2008.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Toimintaa koskevat luvat

Lupahakemuksen mukaiseen toimintaan ei ole voimassa olevaa ympäris-
tölupaa.

Porvoon kaupungin kaavoitus- ja rakennuslautakunta on myöntänyt lu-
van 10.9.2009 § 200 maa-ainesten ottamiseen toiminta-alueelta. Itä-
Uudenmaan Jätehuolto Oy on jättänyt Uudenmaan ympäristökeskukseen
myös Kilpilahden jätekeskusta koskevan ympäristölupahakemuksen
20.5.2005.

Vieressä sijaitsevalle Rudus Oy:n toiminnalle koskien kallion louhintaa,
louheen murskausta sekä muualta tuotavan puhtaan ylijäämälouheen
murskausta on Porvoon kaupungin ympäristölautakunta myöntänyt ym-
päristölupapäätöksen 12.4.2006 § 78, johon Porvoon kaupungin ympä-
ristölautakunnassa on vireillä Rudus Oy:n ympäristölupahakemus toi-
minnan olennaisesta muuttamisesta. Vieressä sijaitsevalle Rudus Oy:n
toiminnalle koskien kallion louhintaa, louheen murskausta ja varastointia
on Uudenmaan ympäristökeskus myöntänyt ympäristölupapäätöksen
No YS 1034/27.8.2007.

Kilpilahden jätekeskuksen alueen louhinnan ja kiviaineksen murskauk-
sen ympäristövaikutukset on arvioitu vuoden 2007 aikana toteutetulla
ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä. Yhteysviranomaisena toimi-
nut Uudenmaan ympäristökeskus antoi ympäristövaikutusten arvioin-
tiselostuksesta lausunnon 14.2.2008.

Alueen kaavoitustilanne

Ympäristöministeriön 5.4.2002 vahvistamassa Itä-Uudenmaan seutu- ja
maakuntakaavayhdistelmässä Kilpilahden jätekeskus sijoittuu teollisuus-
toimintojen alueelle (T). Jätekeskuksen suoja-alueeksi suunnitellulle
alueelle ei ole seutukaavassa osoitettu erityistä käyttötarkoitusta. Teolli-
suusalueen eteläpuolelle on kaavaan merkitty maa- ja metsätalousvaltai-
nen alue, jolla on ympäristöarvoja (MY). Teollisuusalueen ja maa- ja
metsätalousvaltaisen alueen väliin on tehty varaus Kilpilahden uudelle
tieyhteydelle.

Itä-Uudenmaan maakuntavaltuuston 12.11.2007 hyväksymässä, ympä-
ristöministeriössä vahvistettavana olevassa Itä-Uudenmaan kokonais-
maakuntakaavassa jätekeskukselle suunniteltu alue ja sen lähialue on
merkitty maakuntakaavassa osittain päällekkäisinä aluevarauksina jät-
teenkäsittelyalue (EJ) ja kiviainestenottoalue (EOk). Lännessä aluetta ra-
jaa Kilpilahden uusi tieyhteys merkinnällä uusi seututie tai pääkatu sekä
idässä rautatie. Toiminta-alue kuuluu kokonaismaakuntakaavassa kah-
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den Kilpilahden suojavyöhykkeen (sv1 ja sv2) ja Kilpilahden konsul-
tointivyöhykkeen (sev1) vaikutusalueelle. Konsultointivyöhyke perustuu
Seveso II -direktiiviin ja suojavyöhykkeet ”Suuronnettomuusriskin
huomioiminen maankäytön suunnittelussa Kilpilahden teollisuusalueel-
la” -selvityksessä määriteltyihin laitoskohtaisiin suojaetäisyyksiin. Li-
säksi kokonaismaakuntakaavaan on merkitty jätteenkäsittelyalueen suo-
javyöhyke (ej). Toiminta-alueen kaakkoisrajan välittömään tuntumaan
on osoitettu kaukolämpöputken yhteystarve (I). Kokonaismaakuntakaava
tulee aikanaan korvaamaan seutukaavan.

Ympäristöministeriön 9.6.1988 vahvistamassa Porvoon maalaiskunnan
Sköldvikin osayleiskaavassa jätekeskukselle suunniteltu alue on merkitty
yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (ET) ja maa- ja metsätalousalueek-
si (MT-o). Jätekeskus rakentuu alueelle siten, että maa- ja metsätalous-
alueeksi merkityt alueet jäävät suoja-alueiksi ja varsinainen rakentamis-
toiminta keskittyy yhdyskuntateknisen huollon alueelle. Ympäröivät
alueet on kaavoitettu teollisuusalueeksi (T) ja maa- ja metsätalousalu-
eeksi (MT-1).

Porvoon kaupunginvaltuuston 27.2.2008 hyväksymässä Kilpilahden jä-
tekeskuksen asemakaavassa jätekeskusalue on merkitty merkinnällä jät-
teenkäsittelyn korttelialue (EJ-1). Alueen ympärille on varattu suojavihe-
ralue (EV-1).

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Toiminnan sijainti

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy hakee ympäristölupaa suunnitellun Kilpi-
lahden jätekeskuksen alueen louhinnalle ja kiviaineksen murskaukselle.
Toiminta-alue sijaitsee 15 km:n etäisyydellä Porvoon keskustasta län-
teen Sipoon rajan tuntumassa.

Alue sijoittuu Porvoon moottoritien (valtatie 7) ja Kilpilahden teolli-
suusalueen väliin jäävälle alueelle. Porvoon moottoritie kulkee 600 - 900
metrin päässä toiminta-alueen pohjoispuolella. Kilpilahden teollisuus-
alue sijaitsee 2 km:n päässä toiminta-alueesta kaakkoon. Teollisuusalu-
eella sijaitsee mm. Neste Oil Oyj:n öljynjalostamo. Koillisessa toiminta-
alue rajoittuu Kilpilahden teollisuusalueelle johtavaan Kerava - Sköldvik
rautatiehen.

Toiminta-alueesta etelään sijaitsee Metsäpirtin kompostointialue, toimin-
ta-alueesta itään Rudus Oy:n kiviainesten ottoalue ja murskaamo sekä
toiminta-alueesta kaakkoon uusi Rudus Oy:n kiviainesten ottoalue ja
murskaamo. Lisäksi toiminta-alueesta itään sijaitsee ajoharjoittelurata.
Alueen itäpuolella Nybyntien varrella sijaitsee myös mm. maanraken-
nus- ja kierrätystoimintaan erikoistuneita pienyrityksiä. Muilta osin jäte-
keskusalueen lähiympäristö on maa- ja metsätalouskäytössä.
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Ympäristön tila ja laatu

Alueen hydrologia, geologia ja ympäristön luonnon tila

Toiminta-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohja-
vesialue on Spjutsundin III-luokan pohjavesialue (0175316), joka sijait-
see 1,9 km:n päässä toiminta-alueesta etelään. Toiminta-alueesta itään
2,3 km:n päässä sijaitsee Sipoon Boxbyn II-luokan pohjavesialue
(0175308). Toiminta-alueesta 3,5 km koilliseen sijaitsee Kulloon I-
luokan pohjavesialue (0161207).

Toiminta-alue sijoittuu matalahkolle pienipiirteiselle moreenipeitteiselle
kalliomäkialueelle. Mäen korkeimmat kohdat ovat osin avokalliota.
Muuten toiminta-alue on avohakattua talousmetsää, jolla kasvaa eri-
ikäisiä koivutaimikoita ja mäntyä. Alueen länsiosassa on kasvatusmetsä-
kuusikkoa. Kalliomäkien muodostama ylänköalue sijaitsee valtaosin ta-
solla +28 - +36. Aluetta ympäröi selvästi matalammalla tasolla
+14 - +24 sijaitsevat laaksopainanteet.

Irtomaakerrosten paksuus vaihtelee pääosin 1,0 – 2,0 metriin. Toiminta-
alueen keskiosassa mäkien väliin jäävällä tasanteella maakerrosten pak-
suus on 3,0 – 4,0 metriä. Alueelta länteen purkavan ojan ympäristössä
maakerrokset ovat paksummat, 6,0 metriä. Maalajit ovat kairauksen yh-
teydessä tehtyjen arvioiden perusteella mm. silttistä savea, silttimoreenia
ja silttistä hiekkaa.

Alueella muodostuvan pohjaveden määrä on vähäinen. Kallioperän ra-
koilun kautta voi muodostua kalliopohjavettä. Kalliopohjaveden pinnan-
korkeus vaihteli vuonna 2005 otetuissa näytteissä tasolla +4,46 - +27,08.
Pohjaveden virtaus suuntautuu irtomaakerroksessa kalliopinnan ohjaa-
mana kohti kallioaluetta ympäröiviä laaksopainanteita. Pohjaveden kor-
keus Kullobäckenin varrella on +14,0 - +14,5.

Suunnitellun jätekeskuksen ympäristön pohjaveden laadusta on tehty pe-
rustilaselvitys vuonna 2005. Metsäpirtin kompostointikentän viereisissä
putkissa pohjavesi on ollut erittäin rauta- ja humuspitoista. Pohjavedessä
on ollut myös fosforia runsaasti. Kompostointikentän suotovesien vaiku-
tus on näkynyt lähimmissä pohjavesiputkissa kohonneina veden sähkön-
johtavuuden arvoina ja ravinnetason selvänä nousuna.

Vesistön tila ja käyttökelpoisuus

Toiminta-alue sijaitsee Kullobäckenin valuma-alueella, jonka pinta-ala
on 20 km2. Järviä valuma-alueella ei ole. Suuri osa alueen sadannasta ja
pintavesistä kulkeutuu pintavaluntana kallioaluetta ympäröiviin laakso-
painanteisiin ja edelleen niissä virtaaviin ojiin, mm. Kullobäckeniin.
Kullobäcken laskee 7 km:n virtausmatkan jälkeen mereen Svartbäck-
fjärdenin Kullovikenissä, Mustijoen länsipuolella. Kuivana kautena vir-
taama on puron yläosalla pieni tai sitä ei ole lainkaan.

Erittäin humuspitoisessa, ruskeaväritteisessä ja happamassa Kullobäcke-
nin vedessä on runsaasti kiintoainetta ja rautaa. Ravinnetasoltaan ojavesi
on erittäin rehevää. Myös veden hygieeninen laatu on ajoittain heikenty-
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nyt. Toiminta-alueen eteläpuolella sijaitsevan Metsäpirtin kompostointi-
kentän kuormitusvaikutus Kullobäckeniin on seurantatietojen perusteella
ollut vähäinen. Kuitenkin lähialueella suotovesien esiintymistä osoittaa
ojavesien koholla oleva kloridipitoisuus. Oja- ja purovesien laatuun vai-
kuttavat latvaosien ojitetuilta alueilta purkautuvat humuspitoiset vedet.
Lisäksi valuma-alueen pelloilta kulkeutuu ravinteita Kullobäckeniin.

Ilman laatu

Porvoon seudulla liikenteen ja teollisuuden paikallisten päästöjen lisäksi
tärkeä ilmanlaatuun vaikuttava tekijä on Etelä-Suomeen keskittyneen te-
ollisuuden ja kaukokulkeuman aiheuttama laskeuma. Kilpilahden alueen
ilmanlaatuun vaikuttavia toimintoja ovat mm. Sköldvikin kemianteolli-
suuteen painottunut teollisuus, lietteen kompostointi, maa- ja kiviainek-
senotto, liikenne ja puun pienpoltto.

Alue ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia

Porvoon Kulloon kylä sijaitsee noin 2 km toiminta-alueesta koilliseen ja
Sipoon Boxbyn kylä noin 2,5 km toiminta-alueesta länteen. Lähin loma-
asunto sijaitsee pohjoisessa noin 1 km:n etäisyydellä moottoritien toisel-
la puolella. Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 1,2 km:n etäisyy-
dellä koillisessa suunnitellusta toiminta-alueesta. Lähimmät koulut ja
päiväkodit sijaitsevat Nybyn, Kulloon ja Boxbyn kylissä 2 – 3 km:n
päässä toiminta-alueesta.

Lähimmät kaivot sijaitsevat noin 600 metrin päässä toiminta-alueesta
itään ajoharjoitteluradan yhteydessä ja noin 1 km päässä toiminta-
alueesta pohjoiseen. Kumpikaan kaivoista ei ole talousvesikäytössä. Lä-
himmät pellot sijaitsevat 50 metrin päässä toiminta-alueen rajasta.

Kullobäckenin valuma-alueella sijaitsee kaksi valtakunnalliseen soiden-
suojeluohjelmaan (SSO010027) ja Natura 2000 –suojeluohjelmaan (Bo-
xin suot FI0100068) kuuluvaa suota, Stormossen ja Fågelmossen. Suot
sijaitsevat 1 km:n päässä toiminta-alueesta etelään ja kaakkoon.

Melu

Tieliikenteen aiheuttama päiväajan melutaso toiminta-alueen pohjois- ja
koillispuolella lähimpien asuintalojen kohdalla 1 – 1,7 km:n etäisyydellä
on nykytilanteessa 47 – 63 dB (LAeq), mikä joillain kohdin ylittää päivä-
ajan ohjearvon 55 dB (LAeq). Nybyntien varressa olevien asuintalojen
kohdalla liikenteen aiheuttama päiväajan melutaso on nykytilanteessa
47 – 51 dB.

LAITOKSEN TOIMINTA

Yleiskuvaus toiminnasta

Jätekeskuksen toiminta suunnitellussa mittakaavassa edellyttää louhin-
taa. Suunnitellun jätekeskuksen pinta-ala suojaviheralueineen on yhteen-
sä 45 ha. Tästä alueesta louhinta-alueen kokonaispinta-ala on 34,0 ha.
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Poistettavien maa- ja kiviainesten kokonaistilavuus on yhteensä
1 970 000 m3ktr, josta pintamaa-aineksia on 440 000 m3ktr ja louhittavaa
kalliota 1 530 000 m3ktr. Alueelta louhitaan ja murskataan kalliota vuo-
sittain arviolta 200 000 - 250 000 m3ktr eli 500 000 - 625 000 t.

Toiminta käsittää seuraavat toimintakokonaisuudet: kantojen murskaus,
pintamaiden poisto, louhinta (louhintavaihe I), seinämien tarkkuus-
louhinta (louhintavaihe II), murskaus, rakennettavan alueen tasauksen
pengerrys- ja kiilaustyöt, maisemavallien rakentaminen, tarvittavien kui-
vatusjärjestelyjen rakentaminen, välivarastointi, kuormaus ja kuljetus.

Lainvoimaiset luvat maa-ainesottoon arvioidaan saatavan vuonna 2009,
jolloin louhinta päästäisiin aloittamaan vuonna 2010. Louhintaurakkaso-
pimus on tehty Konevuori Oy:n kanssa. Louhinta kestää arviolta
8 vuotta lainvoimaisten lupien saamisesta. Louhinnan ollessa vielä
käynnissä voidaan louhituilla alueilla jo rakentaa jätekeskuksen vaatimia
rakenteita.

Murskausta ja porausta tehdään 2-vuorotyönä. Murskausta harjoitetaan
maanantaista perjantaihin klo 6 – 22. Räjäytyksiä tehdään maanantaista
perjantaihin klo 7 - 18 1 – 3 kertaa viikossa. Maansiirtotöitä, porausta ja
kiviainesten lastausta ja kuljetusta harjoitetaan maanantaista perjantaihin
klo 6 – 22 sekä mahdollisesti lauantaisin klo 7 – 16. Louhintatyöhön
saattaa tulla väliaikaisia katkoksia. Murskaus tapahtuu pääosin keväällä,
kesällä ja syksyllä sekä rajallisesti talvella riippuen kiviaineksen mene-
kistä.

Louhinta ja seinämien tarkkuuslouhinta

Louhinta tehdään pengerlouhintana normaalia avolouhintakalustoa käyt-
täen. Louhinta on kokonaisuudessaan vaiheistettu kahteen osaan. Lou-
hinnan ensimmäisessä vaiheessa louhitaan kalliokiviaines, jolla on
markkina-arvoa. Toisessa vaiheessa tehdään tarkkuuslouhinta, jolloin
kallioseinämät viimeistellään lopulliseen muotoonsa. Louhinnan ensim-
mäinen vaihe voidaan aloittaa, kun louhinnalla on lainvoimaiset lupa-
päätökset. Toinen vaihe aloitetaan, kun Kilpilahden uuden tieyhteyden ja
jätekeskuksen rakentamisesta on tehty päätökset. Ensimmäisessä vai-
heessa louhittava kiviainesmäärä on noin 1 500 000 m3ktr ja tarkkuus-
louhinta vaiheessa noin 50 000 m3ktr.

Kallion louhinta on suunniteltu aloitettavaksi tasarintamana Metsäpirtin
kompostointikentän suunnasta. Tämän jälkeen louhintaa jatketaan lou-
hinta-alueen keskivaiheelta louhintasuunnitelman mukaisesti. Kerralla
irrotettavan kentän koko on 5 000 – 20 000 m3. Tarvittavan räjähdysai-
neen määrä on 500 – 700 g/m3. Louhitun alueen pohja on +18,80 -
 +25,00. Louhintarintauksen korkeus vaihtelee alueella huomattavasti.
Rintaus on korkeimmillaan 14 metriä.

Räjäytyksessä irrotetusta kalliosta muodostuu joskus ylisuuria lohkarei-
ta, jotka pitää rikkoa pienemmäksi ennen niiden murskausta tai murs-
kaan syöttämistä. Rikotuksessa käytetään hydraulisella iskuvasaralla va-
rustettua kaivinkonetta. Panostuksella, porausruudun koolla, käytetyllä
reikäkoolla ja käytettävällä räjähdysaineella sekä etutäytteen paksuudella
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voidaan hienosäätää louhintaa olosuhteita vastaavaksi ja vähentää mah-
dollista rikotustarvetta.

Louhinnassa noudatetaan louhintatöistä annettuja ohjeita ja määräyksiä.
Räjäytyksistä myös varoitetaan etukäteen merkkiäänellä. Räjäytyksistä
ei saa aiheutua haittaa alueen koillispuolella menevän rautatien raidelii-
kenteelle. Urakoitsija hyväksyttää louhinnan työsuunnitelman ratahallin-
tokeskuksella ennen louhintatöiden aloittamista.

Murskaus

Louhe murskataan konevoimalla liikkuvalla tela-alustaisella tai siirrettä-
vällä murskauslaitoksella. Ensimmäisen vuoden ajan tullaan käyttämään
tela-alustaista siirrettävää murskauslaitteistoa. Tämän jälkeen otetaan
käyttöön kiinteä murskauslaitteisto.

Murskausasema sijaitsee alkuvaiheessa toiminta-alueen keskellä. Myö-
hemmässä vaiheessa murskauslaitteisto sijoittuu louhinta-alueelle murs-
kauksen etenemissuunnan mukaisesti. Murskauslaitos koostuu esimurs-
kaimesta ja jälkimurskaimesta sekä seulastosta. Murskauslaitteisto on
3 – 4 -vaiheinen. Käytettäviä laitetyyppejä ei ole vielä valittu, koska ei
tiedetä ajankohtaa, jolloin louhintatyöt päästään aloittamaan. Lisäksi
louhinta-alueella tullaan käyttämään 10 normaalia maansiirtokonetta.

Rakennettavan alueen tasauksen pengerrys- ja kiilaustyöt

Irtilouhitun kallion yläpinta kiilataan murskeella ennen rakennekerrosten
rakentamista. Osaa toiminta-alueesta joudutaan pengertämään eloperäis-
ten pintamaiden poiston jälkeen, jotta alueen pohja saadaan muotoiltua
mahdollista myöhempää jätekeskuksen toimintaa varten. Pohjan muotoi-
lulla tarkoitetaan tässä yhteydessä viettoja, joiden avulla vesi juoksee oi-
keaan suuntaan.

Pengerrys tehdään routimattomilla maa-aineksilla, kuten louheella,
murskeella, soralla tai vastaavalla. Lähtökohta on, että pengerryksiin ei
tarvitse tuoda maa-aineksia muualta. Mikäli toiminta-alueelta ei kuiten-
kaan löydy riittävästi tarkoitukseen sopivia maa-aineksia, niin silloin
maa-aineksia joudutaan tuomaan myös alueen ulkopuolelta. Pengerryk-
sessä käytetään vain puhtaita maa-aineksia.

Kuivatusjärjestelyjen rakentaminen

Louhinnan yhteydessä rakenteiden alle jätetään riittävä irtilouhintaker-
ros. Yleensä irtilouhintakerroksen paksuudeksi jätetään louhinta-alueille
noin 1 m, jotta louhinta-alueella voidaan kulkea. Veden johtaminen pois
louhinta-alueelta hoidetaan kallistuksin, jolloin vesi kulkee irtilouhinta-
kerroksessa ja suotautuu. Louhittaessa selviää, missä louhinta-alueella
esiintyy kalliopohjavettä, ja sen myötä tehdään päätökset tarvitaanko sa-
laojitusta.

Alueella muodostuvat puhtaat pintavedet johdetaan hallitusti laskuojiin.
Kuivatusjärjestelyjen yhteydessä rakennetaan kiintoaineen laskeutusal-
taita sekä tarvittaessa tehdään levennyksiä nykyisiin laskuojiin. Rauta-
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tien puoleisessa osassa louhinta-alueen puhtaita pintavesiä johdetaan
rumpuputkien kautta alueen ulkopuolelle.

Välivarastointi

Valmis murske varastoidaan varastokasoihin, joiden korkeus on tyypilli-
sesti 4 – 8 metriä. Varastokasat pyritään sijoittamaan jätekeskusalueelle.
Tarvittaessa luvanhakija voi neuvotella lähialueella valmiiksi louhittujen
alueiden hyödyntämistä väliaikaisena varastoalueena. Välivarastointiai-
ka on 1 vuosi.

Kuormaus ja kuljetus

Murskattu louhe hyödynnetään toiminta-alueella tai kuljetetaan muualle
hyödynnettäväksi.

Maisemavallien rakentaminen

Maisemavallien kokonaistilavuus on 160 000 m3. Lähtökohtana on, että
maisemavalleihin ei tuoda ulkopuolelta maa-ainesta, vaan niihin käyte-
tään alueelta kaivettavia pintamaita. Maisemavalleihin käytetään mo-
reeneja sekä hieno- ja karkearakeisia maalajeja savea lukuun ottamatta.

Maisemavallissa karkearakeiset ja moreenimaalajit sijoitetaan reunoille
ja hienorakeiset silttimaalajit keskelle. Maisemapenkereeseen ei sijoiteta
vesipitoisuudeltaan yli 30 % olevia massoja. Maisemavallin läjitettävä
maa-aines tiivistetään työkoneilla yliajaen. Maisemavallien korkeus
vaihtelee ollen korkeimmillaan 8 metriä. Korkeuserot johtuvat pääosin
maaston suurista korkeusvaihteluista. Maisemavallien luiskat tehdään
kaltevuudella  1:3. Lakialueen leveys on rautatiehen, sähkölinjaan ja
uuteen tieyhteyteen rajoittuvilla osilla 4 metriä. Luoteisreunalla maise-
mavallin lakialueen leveys on 8 metriä.

Maisemavallin kokonaisvakavuutta on tarkasteltu vaarallisimmaksi arvi-
oidussa poikkileikkauksessa, jossa maisemavalli sijoittuu rinteeseen.
Maisemavallin varmuus F = 1,7 liukusortumaa vastaan edellä mainittuja
rakennusmateriaaleja käytettäessä, mikä on suurempi kuin vaadittava
varmuus Fvaad = 1,5, joten maisemavallin vakavuus on luvan hakijan
mukaan riittävä. Mallintamisessa käytettiin stabiliteetin laskentaohjel-
maa Slide ver. 5.014.

Maisemapenkereen pinta verhoillaan alueelta saatavilla humuspitoisilla
pintamailla tai kompostimullalla, jos humusta ei ole riittävästi. Humus-
kerroksen paksuus tulee olemaan 200 mm. Pinta nurmetetaan vakiosie-
menseoksella.

Polttoaineet, öljyt ja kemikaalit

Kiinteä murskauslaitteisto toimii sähköllä. Murskauksessa tarvittavan
sähköenergian tuottaminen tapahtuu aggregaatilla käyttäen vähärikkistä
kevyttä polttoöljyä. Kevyen polttoöljyn kulutus kiinteällä murskauslai-
toksella tapahtuvassa murskauksessa on 0,6 – 0,8 litraa tuotettua ki-
viainestonnia kohti. Siirrettävän murskauslaitteiston energia tuotetaan
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polttoöljyllä. Telamurskauksessa jokainen siirrettävä murskausyksikkö
sisältää oman aggregaattinsa. Tällöin energian kulutus on vaiheen tai yk-
sikkömäärän mukaan 1,0 – 1,2 litraa kevyttä polttoöljyä tuotettua ki-
viainestonnia kohti. Muiden työkoneiden, joita työmaalla tarvitaan
murskaustyön ohella mm. kallion putsauksessa, maanajossa, porauksessa
ja rikotuksessa, energian kulutuksen on laskettu olevan keskimäärin
0,45 litraa kevyttä polttoöljyä tuotettua kiviainestonnia kohti. Kuorma-
autoissa käytetään diesel-polttoainetta, muuten käytetään moottoripolt-
toöljyä.

Kilpilahden jätekeskuksen alueella harkitaan työmaan pitkäkestoisuuden
takia verkkosähköön liittymistä murskauksen osalta, kun työmaa on
edennyt louhinnan osalta 1 – 1,5 vuotta. Asiaan vaikuttaa sen aikainen
sähkön hinta sekä sähkölinjan perustamis- ja rakentamiskulut.

Polttoaineen varastointi ja tankkauspaikka sekä parkkialueet ja työmaa-
kopit sijaitsevat 0,25 ha:n kokoisella varikkoalueella. Varikkoalueelle
rakennetaan tankkauspaikka, joka on varustettu muovitetulla eristepoh-
jalla. Tankkauspaikka käsittää seuraavat rakennekerrokset alhaalta ylös-
päin:
- Tasauskerros 100 mm, hiekka, kivituhka
- Vähintään 1 mm:n paksuinen HDPE-muovikalvo tai vastaava
- Geotekstiili 1 000 g/m2 tai 100 mm:n kerros suojahiekkaa tai kivi-

tuhkaa
- Liikennöintikerros vähintään 300 mm soraa tai mursketta

Tankkauspaikalle sijoitetaan 8 – 10 m3:n kokoinen kaksoisvaippasäiliö
kevyttä polttoöljyä varten. Aggregaattien käyttämä kevyt polttoöljy va-
rastoidaan varikkoalueella säiliöauton 20 m3:n kaksoisvaippasäiliössä.
Kaivinkonetta ja poravaunua käytettäessä kuljetetaan 2 000 litran kak-
soisvaippasäiliö moottoripolttoöljyä työkohteen läheisyyteen louhinta- ja
murskausalueelle, sillä louhinta-alueen laajuuden takia em. koneet eivät
voi siirtyä teloilla tankkauspaikalle. Näitä säiliöitä on louhinta- ja murs-
kausalueella jokaista telakonetta kohden yksi kappale eli yhteensä 3 –
 4 kpl.

Lisäksi varikkoalueella säilytetään perusmaasta eristetyn suodatinker-
roksen päälle asennetussa lukitussa huoltokontissa hydrauliikkaöljyä,
moottoriöljyä ja jäteöljyjä. Perusmaasta eristetyllä suodatinkerroksella
tarkoitetaan pengerretyn/leikatun/louhitun pohjamaan päälle suodatin-
hiekasta, murskeesta tai vastaavasta rakennettua kerrosta. Kerralla huol-
tokontissa varastoitavat määrät ovat 400 – 600 litraa hydrauliikkaöljyä,
400 – 600 litraa moottoriöljyä ja 1 000 litraa jäteöljyä. Lisäksi varikko-
alueella varastoidaan lukitussa varastokontissa 100 litraa jäädytysnestet-
tä, joka on glykolia tai metanolia, 50 – 60 kg keskusvoitelurasvoja ja
40 kg asetyleeni –hitsauskaasua.

Alueen louhinnassa käytetään emulsiopohjaisia räjäytysaineita, jotka
pumpataan suoraan paikalle. Mikäli suunnitelma muuttuu, niin räjäytys-
aineille haetaan erikseen varastointilupaa. Tällöin mahdolliset räjäytys-
aineet varastoidaan omassa erillisessä kontissaan varikkoalueella.
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Maansiirtokoneiden öljynvaihdot tehdään varikkoalueella. Murskauslait-
teiston siirtäminen on hankalaa ja sen vuoksi murskauslaitteistoa joudu-
taan huoltamaan louhinta- ja murskausalueella.

Veden käyttö

Vettä tarvitaan pääasiassa pölyämistä ehkäisevässä kastelussa ja talous-
vedeksi. Talousvesi otetaan kunnan vesijohtoverkosta. Alueelle vedetään
vesijohto viimeistään jätekeskuksen rakentamisen yhteydessä. Ennen si-
tä louhintatyömaan aikana vedenhankinta hoidetaan lähtökohtaisesti säi-
liöillä. Kasteluun käytetään alueelta kerättyä sadevettä. Tarvittavan kas-
teluveden määrä riippuu säistä ja murskausmääristä ja sen arvioidaan
olevan 18 – 27 m3/d.

Varikkoalueelle sijoitetaan viisi työmaakoppia, joissa sijaitsevat työsuo-
jeluvaatimusten mukaiset WC-, peseytymis- ja ensiaputilat.

Liikenne

Puunkorjaus toiminta-alueelta tulee tapahtumaan Tavisuontietä pitkin.
Luvan hakija laatii tienkäyttösopimuksen Tavisuontien tiekunnan kanssa
puukuljetusten suorittamiseksi jätekeskusalueelta Tavisuontietä käyttä-
en. Toiminnan jatkovaiheissa liikennöidään valmistuvan Kilpilahden
tieyhteyden kautta. Vaihtoehtoisesti, mikäli uusi tieyhteys ei ole vielä
valmis, niin Tavisuontietä käytetään myös suunnitellun toiminnan jatko-
vaiheissa. Tällöin tehdään uusi sopimus Tavisuontien tiekunnan kanssa.

Tarkoituksena on asentaa lukittavat puomit/portit toiminta-alueen tulo-
tielle.

Louhintatöistä on arvioitu aiheutuvan liikennettä vuodesta 2010 lähtien
keskimäärin 120 - 150 ajoneuvoa vuorokaudessa. Jätekeskuksen toimin-
nasta on arvioitu aiheutuvan liikennettä 400 ajoneuvoa vuorokaudessa,
josta raskaan liikenteen osuus on 300 ajoneuvoa. Tilanteessa, jossa sekä
louhintatyöt että jätekeskuksen toiminta ovat käynnissä, arvioidaan syn-
tyvän liikennettä keskimäärin 550 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta ras-
kasta liikennettä on 450 ajoneuvoa. Uuden Kilpilahden tieyhteyden
yleissuunnitelmassa on Metsäpirtin alueen toiminnoista syntyvän liiken-
nemäärän arvioitu olevan 15 % tien kokonaisliikennemäärästä.

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus

Luvan hakijan mukaan Kilpilahden jätekeskusalueen louhinnassa par-
haan käyttökelpoisen tekniikan sovellus perustuu maa- ja kiviainesten
määrän optimointiin, käytön valvontaan, vesien hallintaan ja ympäristö-
tarkkailuun. Louhittava kiviaines ohjataan hyötykäyttöön. Alueelta pois-
tettavat pintamaat käytetään maisemoinnissa ja pintarakenteissa alueella
hyödyksi. Sijoituspaikka on valittu siten, että toiminnasta häiriintyviä
kohteita ei sijaitse lähiympäristössä. Louhinnassa ja murskauksessa käy-
tetään teknisesti ja taloudellisesti parasta kalustoa melu ja pöly päästöjen
vähentämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi.
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Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n toimintajärjestelmä on sertifioitu stan-
dardien ISO14001 ja ISO9001 mukaisesti. Louhinnan aikaisia ympäris-
töasioita hallitaan toimintajärjestelmän mukaisilla sopimuksilla, ympä-
ristöluvilla sekä ympäristövaikutusten tarkkailuohjelmilla.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Luvan hakijan mukaan toiminnan päästöjen vähentämisellä ei arvioida
olevan ristikkäisvaikutuksia.

Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin

Sosiaalijätevesiä varten varikkoalueelle sijoitetaan 5 – 8 m3:n kokoinen
umpisäiliö. Umpisäiliö tyhjennetään loka-autolla, joka kuljettaa jäteve-
den asianmukaisesti jätevedenpuhdistamolle.

Maarakennustyöt aiheuttavat kohonneita kiintoaine- ja ravinnepitoisuuk-
sia työalueelta purkautuvaan veteen. Muualta saatujen kokemusten pe-
rusteella louhosalueilta maastoon johdettavat hulevedet voivat olla sel-
västi emäksisiä ja typpipitoisia. Vesien rehevöitymisen kannalta keskeis-
tä ravinnetta, fosforia, vesissä on yleensä vähän. Raskasmetalleja hule-
vesissä ei joko ole tai pitoisuudet ovat erittäin pieniä. Liukoista arseenia
kuivatusvesissä arvioidaan olevan erittäin vähän.

Työn aikana kaivantoihin kerääntyvä vesi johdetaan alueen ulkopuolella
oleviin ja rakennettaviin ojiin, josta hulevedet kulkeutuvat ympärysojiin
ja edelleen Kullobäckeniin. Louhintatöiden aikana alueelta Kullobäcke-
niin virtaava hulevesivirtaama lisääntyy kaksinkertaiseksi nykyiseen ti-
lanteeseen verrattuna. Rakennetun alueen keskimääräinen valunta ympä-
röiviin ojiin ei merkittävästi muutu luonnontilaisen alueen valunnasta,
mutta virtaaman vaihtelut rakennetulla alueella ovat luonnontilaista alu-
etta tuntuvasti suurempia. Kilpilahteen suunnitellun jätekeskuksen va-
luma-alueen hulevesimäärä on luonnontilassa keskimäärin 720 m3/d.
Mikäli kerran kymmenessä vuodessa toistuva rankkasadevuorokausi
(50 mm/d) ajoittuu marras - maaliskuulle, jolloin haihdunnan osuus on
pienimmillään, luonnontilaisen alueen uomiin vuorokauden aikana valu-
va vesimäärä voi olla 27 000 m3/d. Rakennetulla alueella keskimääräisen
haihdunnan osuus on jonkin verran luonnontilaista aluetta vähäisempi.
Louhintavaiheessa jätekeskuksen valuma-alueella muodostuva hule-
vesimäärä on keskimäärin 800 m3/d.

Maarakennustöiden aiheuttaman ravinnekuormituksen ja virtaamavaihte-
luiden vähentämiseksi toiminta-alueella varaudutaan rakentamaan kaksi
louhintatöiden aikaista maapohjaista, suodatuspatopenkereellä varustet-
tua selkeytysallasta. Selkeytysaltaat rakennetaan mahdollisimman var-
haisessa vaiheessa maarakennustöiden edetessä. Selkeytysaltaiden vedet
johdetaan suodatuspatopenkereen kautta maastoon. Selkeytysaltailla ta-
sataan louhittavalta alueelta uomiin lähtevä virtaama siten, että se on
rankkasateiden aikana pienempi tai enintään yhtä suuri kuin luonnonti-
laiselta alueelta valuva virtaama. Selkeytysallaskäsittelyn jälkeenkin
maastoon johdettavissa hulevesissä saattaa esiintyä kiintoainekuormitus-
ta ja siitä johtuvaa veden samentumista.



12 (36)

Allastilavuuden mitoituksena käytetään kerran kymmenessä vuodessa
toistuvan vuorokautisen sademäärän (50 mm/d) aiheuttamaa virtaamaa.
Allasjärjestely mitoitetaan siten, että allastamalla tasattu enimmäisvir-
taama vastaa luonnontilaisen alueen enimmäisvirtaamaa. Pohjoisen al-
taan tasaustilavuudeksi tulee tällöin vähintään 3 000 m3 ja läntisen altaan
tasaustilavuudeksi vähintään 6 000 m3. Suotopenkereen läpivirtauskapa-
siteetti mitoitetaan siten, että se vastaa vähintään altaan valuma-alueen
keskivaluntaa, joka on pohjoisen altaan osalta 120 m3/d ja läntisen altaan
osalta 280 m3/d. Altaat varustetaan ylivuotoputkella.

Louhinta-alueen eteläosan pintavedet johdetaan louhinta-alueen etelä-
kulmaan ja edelleen rummussa/avo-ojassa louhinta-alueelta länteen joh-
tavaan olemassa olevaan ojaan. Ojaan on suunniteltu varaus allasmaisel-
le syvennykselle louhinta-alueen eteläosan pintavesille. Vaihtoehtoisesti
vedet johdetaan louhinta-alueen länsikulmaan rakennettavaan selkey-
tysaltaaseen. Lopullinen altaan sijoitus ratkaistaan ennen työn aloitusta.

Kullobäckenin tulvimista jätekeskuksen louhintatöiden aikana voidaan
tarvittaessa estää louhittavan alueen hulevesien purkukohtiin louhinta-
vaiheessa rakennettavien selkeytysaltaiden lisäksi Kullobäckenin uoman
vesikasvien niitolla ja Kullobäckenin uoman osittaisella syventämisellä
tai leventämisellä tulvaherkkien rumpujen jälkeisiltä osilta.

Päästöt ilmaan

Louhinnasta ja murskauksesta muodostuu ilmaan kivipölyä. Louhinta-
laitteiston porausvaunussa on pölynpoistolaitteisto. Murskauslaitos on
B-luokan laitos (Tielaitos 1994: Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen
ympäristönsuojelu), jossa kivipölyn leviämistä ympäristöön vähennetään
varustamalla murskaamo kastelujärjestelmällä ja koteloimalla kuljetti-
met ja seulasto. Murskaamon kastelujärjestelmässä pumppu korottaa ve-
sipaineen ja pumppaa veden murskauslaitoksessa olevaan kasteluputkis-
toon. Putkistossa on kuljetushihnojen kohdalla suuttimia, joista ve-
sisumu purkautuu hihnalla kulkevan kiviaineksen päälle. Talvella pölyn
leviämistä ehkäistään peittämällä kuljettimet ja käyttämällä kastelussa
lämmitettyjä vesisäiliöitä, jotta kasteluvesi pysyy sulana.

Pölypäästöjä ehkäistään sijoittamalla louhinta ja murskauslaitteet kallio-
seinämien ja louheen varastokasojen suojaan. Suunnittelualueen ympä-
rille jäävä suojapuusto estää myös pölyn leviämistä tuulen mukana. Pö-
lypäästöjä estetään tarvittaessa kastelemalla. Autojen renkaiden mukana
kulkeutuvan pölyn leviämistä voidaan ehkäistä teiden kastelulla ja kulje-
tuskaluston pesemisellä. Lisäksi käytetään suolaa murskepintaisten tei-
den pölynsidontaan.

Louhinnan aikana työkoneet ja kuljetuskalusto aiheuttavat pakokaasu-
päästöjä. Pakokaasut sisältävät typen ja rikin oksideja, hiukkasia, or-
gaanisia yhdisteitä (VOC) ja hiilimonoksidia. Kuljetusreittien varrella
liikenteen pakokaasut lisääntyvät samassa suhteessa liikenteen lisäänty-
misen kanssa. Pakokaasupäästöt voivat olla suurimmillaan talvella, kun
työkoneita käynnistetään pakkasella.
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Murskauksessa käytettävien koneiden ja laitteiden (syöttökone, murs-
kauslaitos ja lastauskone) aiheuttamat laskennalliset pakokaasupäästöt
ovat seuraavat:

Vuosipäästö Vuosipäästö Tuntipäästö Vrk-päästö
max. t/a keskim. t/a max. kg/h max. kg/d

Hiukkaset 2,6 2 1,5 23,8
SO2 0,5 0,4 0,4 4,4
NO3 22,2 16,9 12,6 201,5
CO2 1 479 1 129 840 13 446

Päästöjen arviointiin on käytetty urakoitsijan ilmoittaman vastaavan
toiminnan päästölukuja.

Melu ja tärinä

Toiminnassa melua aiheuttavien toimintojen ja liikenteen vaikutusta alu-
een melutasoon on selvitetty laskennallisesti vuonna 2007 ja vuon-
na 2008 tehdyissä meluselvityksissä.

Mallinnuksissa huomioitiin jätekeskuksen alueen louhinnan ja rakenta-
misen melulähteet, jätekeskuksen toiminnan aikaiset melulähteet, tielii-
kenne (valtatie 7, maantie 170, maantie 148, Kilpilahden uusi tieyhteys)
sekä alueen muut melua tuottavat toiminnot (Kilpilahden teollisuusalue,
Rudus Oy:n kiviainesten ottoalueet, Metsäpirtin kompostointiasema,
ajoharjoittelurata).

Laskennassa huomioidut melulähteet ja niiden äänitehotasot ovat seu-
raavat:

Toiminta Melulähde Aänitehotaso, LWA dB
Louhinta Kallioporavaunu 123

Murskauslaitos 120
Työkoneet 110
Rikotus 123

Jätekeskuksen rakentaminen Työkoneet 110
Jätekeskuksen toiminta Tiivistyskone 110

Työkoneet 110
Metsäpirtin kompostointialue Työkoneet 110

Tehtyjen meluselvitysten mukaan jätekeskuksen rakentaminen ja toimin-
ta nostavat melutasoja toiminta-alueen läheisyydessä. Lähimmät asuin-
kohteet ja muut melulle altistuvat kohteet sijaitsevat kuitenkin niin kau-
kana, että louhinnan ja jätekeskuksen toiminnan meluvaikutukset jäävät
niiden kohdalla marginaalisiksi. Vuonna 2007 tehdyn selvityksen mu-
kaan meluvaikutus on alle 1 dB verrattuna nykytilanteeseen. Vuon-
na 2008 tehdyn päivitetyn meluselvityksen mukaan muutos melutasoissa
Kilpilahden jätekeskusta lähimpien asuintalojen kohdalla on alle 1 dB
verrattuna v. 2007 melulaskentoihin. Kantojen murskaus ei aiheuta ha-
vaittavaa muutosta lähimpien melulle altistuvien kohteiden kokonaisme-
lutasoon. Mikäli kannot murskataan samanaikaisesti kallion louhinnan ja
kiviaineksen murskauksen kanssa, kantojen murskaus nostaa korkein-
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taan 1 – 2 dB louhinnan ja murskauksen aiheuttamaa kokonaismeluta-
soa.

Melupäästöjä ehkäistään sijoittamalla louhinta ja murskauslaiteet kallio-
seinämien tai louheen varastokasojen suojaan. Uuden Kilpilahden tieyh-
teyden melun vaikutusalueella ei ole melulle altistuvia kohteita.

Louhinnasta aiheutuu tärinää pääasiassa räjäytystyön yhteydessä. Tärinä
on osin rakennuspohjan kautta välittyvää tärinää ja osin ääni- ja ilman-
paineilmiöitä. Toimintaan liittyvä liikenteen tärinä on louhintatöissä syn-
tyvään tärinään verrattuna huomattavasti vähäisempää ja havaittavissa
korkeintaan tietä lähimmissä asuinrakennuksissa.

Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen

Työmaan toiminnasta syntyy vähäisiä määriä yhdyskuntajätteitä ja on-
gelmajätteitä mm. öljyiset jätteet. Ongelmajätteet, kuten jäteöljyt, väliva-
rastoidaan varikkoalueella sijaitsevassa lukittavassa jätekontissa. Jäte-
kontissa on valuma-altaalla varustettu jäteöljysäiliö.

Yhdyskuntajätteet ja ongelmajätteet kuljettaa luvan omaava toimija kä-
sittelyluvan saaneeseen laitokseen tai kiinteistölle, jonka hyväksytyssä
ympäristöluvassa vastaavan ongelmajätteen vastaanotto on sallittu. Toi-
minnasta ei synny hyödynnettäviä jätteitä.

Selkeytysaltaat puhdistetaan tarvittaessa. Puhdistetusta kiintoaineksesta
otetaan näyte, joka tutkitaan. Mikäli kiintoaines on puhdasta, niin se
käytetään maisemavalleihin.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Toiminta-alueella syntyviksi kaivannaisjätteiksi luokitellaan pintamaat
(17 05 04) ja kannot (17 02 01).

Pintamaat

Louhinta-alueelta kaivettavia pintamaita on yhteensä 400 000 m3rtr, jos-
ta käytetään pengertäyttöihin 20 000 m3rtr ja louhinta-alueen reunoille
rakennettaviin maisemavalleihin 160 000 m3rtr. Loput 220 000 m3rtr va-
rastoidaan louhinta-alueen pohjoiskulmaan. Louhinta-alueelta poistetta-
vat pintamaat tutkitaan ja hyvät materiaalit käytetään vaativampaan
käyttöön jätekeskuksen rakentamisessa. Tarvittaessa pintamaat väliva-
rastoidaan louhintatyön aikana.

Savi hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan alueen muissa rakenteissa.
Hyvälaatuinen savi voidaan hyödyntää jätekeskuksen rakentamisen yh-
teydessä esimerkiksi loppusijoitusalueiden mineraalisen tiivistyskerrok-
sen rakenteissa, mikäli savi täyttää tähän vaadittavat laatukriteerit. Savi
varastoidaan louhosalueen pohjoiskulmaan, mikäli sitä ei voida hyödyn-
tää rakenteissa. Louhinta-alueen pohjoiskulmaan varastoitavia pintamai-
ta hyödynnetään jätekeskuksen käyttöönoton jälkeen mm. jätteen päivit-
täispeittoon loppusijoitusalueilla ja jätekeskuksen maisemointirakentei-
siin.
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Kannot

Alueen puuston kaatamisen jälkeen kantoja varastoidaan suunnittelualu-
eella kallion päällä yhden vuoden ajan. Louhinta-alueelta kaadettavasta
puustosta kertyy 4 500 m3rtr kantoja. Kaikki kannot murskataan kerralla
ensimmäisen vuoden aikana töiden käynnistymisestä. Kantojen murska-
ukseen kuluu aikaa 10 työpäivää. Kantojen murskaus tapahtuu kuorma-
auton perässä vedettävällä puumurskaimella, joka on tyypiltään esimer-
kiksi Peterson 6700B. Kannot murskataan työmaan kantavalla alueella,
mahdollisesti avokalliolla. Kantojen murskauksesta syntyvää haketta ei
varastoida toiminta-alueella, vaan se toimitetaan heti eteenpäin lämpölai-
toksiin hyötykäytettäväksi polttoaineena.

Jälkihoito

Jätekeskuksen rakenteet, toiminnot ja alueen jälkihoidon, loppusijoitus-
alueiden maisemoinnin ja pintarakenteiden sekä jälkitarkkailun toteutus-
periaatteet on esitetty Kilpilahden jätekeskuksen ympäristölupahake-
muksessa.

Ellei alueelle suunniteltua Kilpilahden jätekeskusta toteuteta, ottamis-
toiminnan päätyttyä louhinta-alue maisemoidaan ja kallioseinämät luis-
kataan pääosin alueelta poistetuilla pintamailla kaltevuuteen 1:2,5 – 1:3.
Tämän jälkeen luiskat nurmetetaan ja metsitetään. Myös alueen pohjalle
rakennetaan kasvukerros ja istutetaan metsää.

Päästöt maaperään ja niiden estäminen

Normaalitoiminnasta ei luvan hakijan mukaan aiheudu päästöjä maape-
rään eikä pohjaveteen. Louhinta voi kuitenkin väliaikaisesti samentaa
alueen pohjavettä.

Rakentamisaikana maa-ainestenottoon, louhintaan ja murskaukseen liit-
tyvien työkoneiden polttoaineet varastoidaan alueella. Öljyvahinkoja eh-
käistään huolellisilla työskentelytavoilla ja riittävillä suojarakenteilla.
Öljyvuotoihin varaudutaan säilyttämällä alueella imeytysaineita ja muuta
öljyntorjuntakalustoa, joilla mahdolliset vuodot saadaan kerättyä talteen.

TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

YVA-lain mukaiset selvitykset

Louhinnan ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukaisella arviointimenette-
lyllä vuonna 2007. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan
jätekeskusalueen louhinta voidaan teknisesti toteuttaa siten, että siitä
ympäristöön kohdistuvat päästöt jäävät hyvin pieniksi.

Uudenmaan ympäristökeskus on todennut 14.2.2008 ympäristövaikutus-
ten arviointiselostuksesta antamassaan lausunnossa mm., että ympäristö-
vaikutusten arviointiselostus on käsitelty YVA –lainsäädännön vaatimal-
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la tavalla ja että arviointiselostus kattaa YVA –asetuksen 10 §:ssä maini-
tut arviointiselostuksen sisältövaatimukset.

Lausunnossa on todettu mm. pohjavesivaikutusten arvioinnin ja tarkkai-
lun suunnittelun edellyttävän tietoja kallioperän rakenteista. Vaikutusten
arvioimiseksi on oltava selvillä myös kallion rakoilusta, heikkous-
vyöhykkeistä ja mahdollisista yhteyksistä mm. Metsäpirtin kompostoin-
tialueeseen. Lisäksi lausunnossa on todettu mm., että hankkeen jatko-
suunnittelussa ja ympäristölupaprosessissa on otettava huomioon, että
louhinnasta ja murskauksesta aiheutuva melu on tyypiltään erilaista ja
iskumaisempaa kuin liikenteen melu.

Vaikutus luonnonsuojeluarvoihin

Vaikka louhinta alentaisikin kalliopohjaveden pintaa hankealueen lähellä
sijaitsevilla ylänköalueilla, sillä ei ole vaikutusta virtaussuunnassa alu-
een yläpuolella sijaitsevien suojelusoiden luonnontilaan. Lähimmillään-
kin suot sijaitsevat noin 1 km:n etäisyydellä toiminta-alueesta. Louhin-
nalla ei vaaranneta niitä luonnonarvoja, joiden perusteella suot on valittu
Natura-suojeluohjelmaan.

Vaikutus pintavesiin

Kiviaineksen louhinnasta aiheutuvia seurauksia ympäröivissä pintavesis-
sä voivat olla tasausallaskäsittelyn jälkeen maastoon johdettavissa hule-
vesissä esiintyvä kiintoainekuormitus ja siitä johtuva veden samentumi-
nen. Vaikutuksen suuruus riippuu mm. töiden aikaisista sääolosuhteista.
Sameuden kasvun vesistössä arvioidaan jäävän väliaikaisiksi. Lisäksi
hienoaineksessa voi olla eräitä metalleja ja typpipitoisuus voi nousta
hetkellisesti. Kuitenkin kesäkaudella, useiden kilometrien pituisella vir-
tausmatkalla ennen Kullovikeniä, suurin osa typen yhdisteistä joko si-
toutuu kasvien käyttöön tai vapautuu denitrifikaatiossa ilmakehään.

Louhinnasta pintavesiin aiheutuva keskeinen vaikutus on sadejaksoilla
esiintyvä hulevesimäärän kasvu. Virtaaman lisäys parantaa laimenemis-
olosuhteita Kullobäckenin yläosalla, alueella, jossa Metsäpirtin kompos-
tointikentän ravinnekuormitusvaikutus on ajoittain ollut selvästi havait-
tavissa.

Vaikutus maaperään ja pohjaveteen

Louhittavan alueen läheisyydessä ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita.
Louhinnalla ei arvioida olevan vaikutusta pohjaveden kemialliseen laa-
tuun, mutta hankealueen lähimmissä pohjaveden tarkkailuputkissa voi
esiintyä kiintoaineesta johtuvaa samentumaa. Alueen ulkopuolella lou-
hinnalla ei arvioida olevan vaikutusta maaperään tai pohjaveteen.

Mahdollisten kallioperän rakojen ja heikkousvyöhykkeiden kautta ympä-
ristöön kohdistuvia mahdollisia yhteisvaikutuksia voidaan pitää merki-
tykseltään vähäisinä, koska alueen lähiympäristössä ei ole yhdyskunnan
vedenhankintaan soveltuvia pohjavesimuodostumia.
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Vaikutus ilmaan

Työkoneet ja kuljetuskalusto aiheuttavat pakokaasupäästöjä. Työkonei-
den pakokaasupäästöjen vaikutus rajoittuu työmaalle. Kuljetusreittien
varrella liikenteen pakokaasut lisääntyvät samassa suhteessa liikenteen
lisääntymisen kanssa. Pakokaasuhaitat alueen ulkopuolella ovat kuiten-
kin vähäisiä, eikä niillä ole merkitystä Kilpilahden alueen ilmanlaatuun.

Louhinnasta ja murskauksesta muodostuu ilmaan kivipölyä, joka leviää
tuulen ja autonrenkaiden mukana. Etäisyys louhinta-alueesta lähimpään
asutukseen on noin 1 km. Suojaetäisyyttä voidaan pitää riittävänä pölyn
leviämisen kannalta, kun murskaamon ja ajoteiden pölynsidontatoimet
on hoidettu asianmukaisesti.

Melun ja tärinän vaikutukset

Suunniteltu jätekeskuksen rakentaminen ja toiminta nostavat melutasoja
toiminta-alueen läheisyydessä. Lähimmät asuinkohteet ja muut häiriin-
tyvät kohteet sijaitsevat kuitenkin niin kaukana, että louhinnan ja jäte-
keskuksen toiminnan meluvaikutukset jäävät niiden kohdalla marginaa-
lisiksi. Uuden Kilpilahden tieyhteyden melun vaikutusalueella ei ole me-
lulle altistuvia kohteita.

Kiviainestenotosta aiheutuu tärinää pääasiassa räjäytystyön yhteydessä.
Tärinästä ei arvioida aiheutuvan haittaa asutukselle, sillä lähin asutus si-
jaitsee noin 1 km alueesta pohjoiseen. Jotta tärinä ei aiheuta haittaa lä-
heiselle rautatielle ja rautatieliikenteelle, urakoitsija on yhteydessä rata-
hallintokeskukseen ennen louhintatöiden aloittamista.

LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Käyttötarkkailu

Louhosalueella pidetään työmaapäiväkirjaa, josta ilmenevät kaikki toi-
mintaan liittyvät seikat. Mikäli seurannassa havaitaan poikkeamia, on-
gelmaan puututaan välittömästi ja häiriötilanne korjataan parhaalla mah-
dollisella tavalla.

Päästötarkkailu

Ympäristölupahakemuksessa on esitetty ehdotus vaikutusten tarkkai-
luohjelmaksi. Ensimmäinen pohja- ja pintavesien näytteenottokerta
ajoittuu ajankohtaan ennen toiminnan aloittamista eli ennen puiden kaa-
tamista ja kantojen irrottamista alueelta.

Melu ja pöly

Luvan hakija esittää, että louhinnan alkuvaiheessa määritetään mittaa-
malla etäisyys, jossa melutaso laskee alle 55 dB:n. Raporttiin kirjataan
tiedot mittauksen aikaisista työvaiheista. Luvan hakijan mukaan etäisyys
louhinta-alueesta lähimpään asutukseen on riittävä pölyn leviämisen
kannalta minkä vuoksi pölymittauksia ei tarvita. Jos melun ohjearvot ei-
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vät ylity lähimmissä melulle altistuvissa kohteissa eikä pölyn leviämistä
asutuille alueille tapahdu, tarkkailua tehdään jatkossa vain valvovan vi-
ranomaisen kanssa erikseen sovittaessa.

Pintavedet

Pintavesinäyte otetaan keväällä ja syksyllä, toiminnan ollessa käynnissä,
kulloinkin käytössä olevan selkeytysaltaan purkuojasta välittömästi sel-
keytysaltaan jälkeen. Näytteenoton yhteydessä virtaama mitataan sovel-
tuvalla menetelmällä. Pintavedestä tehdään seuraavat analyysit: väri,
sameus, pH, sähkönjohtavuus, CODMn, nitraattityppi, ammoniumtyppi ja
mineraaliöljyt. Syksyn näytteenoton yhteydessä mitataan Kullobäckenin
virtaama pisteellä OJA-8 soveltuvalla menetelmällä.

Vaikutustentarkkailu

Pohjavesi

Pohjaveden laatua tarkkaillaan havaintoputkista HP1, HP6 ja KP2 sekä
ajoharjoitteluradan kaivosta. Kaivojen ja havaintoputkien pohjaveden
pinnankorkeus mitataan näytteenoton yhteydessä. Louhinnan aikana
pohjaveden laatu analysoidaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyl-
lä. Ensimmäinen näytteenottokerta ajoittuu ajankohtaan ennen toiminnan
aloittamista. Pohjavedestä analysoidaan väri, sameus, pH, sähkönjohta-
vuus, CODMn, nitraattityppi, nitriittityppi, ammoniumtyppi, kloridi, sul-
faatti, rauta, mangaani, alumiini ja bakteerit. Jos öljyä epäillään olevan
näytteessä, havainto varmistetaan laboratorioanalyysillä.

Tärinä

Urakoitsija on yhteydessä ratahallintokeskukseen ennen louhintatöiden
aloittamista, jotta tärinä ei aiheuta haittaa läheiselle rautatielle ja rauta-
tieliikenteelle. Louhinnan vaikutusalueella sijaitsevat rakennukset, ra-
kenteet ja tärinäherkät laitteet katselmoidaan paikan päällä ennen louhin-
tatöiden aloitusta ja louhintatöiden jälkeen. Tarvittaessa katselmuksia
tehdään myös louhintatyön aikana.

Raportointi

Tarkkailutulosten perusteella laaditaan vuosittain raportti louhinnan ym-
päristövaikutuksista. Raportissa esitetään tiedot louhituista kivimääristä,
käytetyistä räjähteistä ja hulevesimääristä sekä kaikki tarpeelliset johto-
päätöksiin vaikuttavat taustatiedot, kuten sääolosuhteet ja käyttötarkkai-
lun tiedot sekä alueen rakentamisen aste. Lisäksi raportissa esitetään tie-
dot vesiensuojelurakenteiden toimivuudesta, tehdyistä huolto- ja korja-
ustoimenpiteistä sekä muista päästöjen määriin vaikuttaneista tekijöistä.

Tulosten avulla esitetään arvio toiminnan vaikutuksista ympäristön ti-
laan. Raportoinnissa huomioidaan Metsäpirtin kompostointialueen ym-
päristöseurannan sekä jätekeskusalueen pinta- ja pohjavesien perusti-
laselvityksen tulokset. Raportissa voidaan esittää perusteltu muutosehdo-
tus tarkkailuohjelman sisältöön. Tarkkailutulokset raportoidaan seuraa-
van vuoden maaliskuun loppuun mennessä.
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POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Riskiarviointi ja toiminta onnettomuus- ja häiriötilanteissa

Polttoaine- ja öljyvuodot

Rakentamisaikana maa-ainestenottoon, louhintaan ja murskaukseen liit-
tyvien työkoneiden polttoaineet varastoidaan alueella. Öljyvahinkoja eh-
käistään huolellisilla työskentelytavoilla ja riittävillä suojarakenteilla.
Öljyvuotoihin varaudutaan säilyttämällä alueella imeytysaineita ja muuta
öljyntorjuntakalustoa, joilla mahdolliset vuodot saadaan kerättyä talteen.
Mikäli öljyä näistä toimista huolimatta pääsee maaperään, öljyllä pilaan-
tunut maa poistetaan ja toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn.

Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, joten pohjavedelle ei ai-
heudu välitöntä vaaraa öljyvuodon sattuessa. Pintaveteen päästessään öl-
jy voi aiheuttaa haittaa vesieliöille. Polttoaineena käytettävä öljy on pa-
lava neste, joka voi syttyä kipinän, lämmön tai liekkien vaikutuksesta.
Öljysäiliö voi myös repeytyä kuumentuessaan. Tulipalotilanteessa muo-
dostuvat myrkylliset savukaasut ja sammutusvesien mukana kulkeutuva
öljy voivat aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Tulipalotilanteessa ympäristö-
vaikutuksia voidaan pienentää nopealla toiminnalla tulipalon sammutta-
miseksi ja sen leviämisen estämiseksi.

Polttoaine- ja öljyvuodoista ilmoitetaan tarvittaessa aluehälytyskeskuk-
seen, Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Porvoon kaupungin ympäris-
töviranomaiselle.

Räjäytystyöt

Kallion louhintaan liittyvät räjäytykset aiheuttavat paineaallon, jonka
mukana voi sinkoutua kallion kappaleita jätekeskusalueen ulkopuolelle.
Henkilö- ja materiaalivahinkoja ehkäistään riittävillä turvaetäisyyksillä
ja noudattamalla annettuja ohjeita ja työturvallisuusmääräyksiä. Räjäy-
tyksistä myös varoitetaan etukäteen merkkiäänellä. Räjäytysaineiden kä-
sittelyssä noudatetaan varovaisuutta. Räjäytyksistä ei saa aiheutua hait-
taa alueen koillispuolella menevän rautatien raideliikenteelle. Urakoitsija
hyväksyttää louhinnan työsuunnitelman ratahallintokeskuksella ennen
louhintatöiden aloittamista. Kaikki työmaalle johtavat tiet suljetaan rä-
jäytystöiden ajaksi ja teillä varoitetaan räjäytystöistä kyltein. Alue raja-
taan selvästi esimerkiksi lippusiimoin ja ulkopuolisten päästy alueelle
estetään. Räjäytys- ja louhintatyömaan työkoneille tehdään säännölliset
käyttötarkastukset.

Jyrkänteet

Louhintatöissä muodostuvien leikkausluiskien läheisyydessä huolehdi-
taan työturvallisuudesta ja ulkopuolisten turvallisuudesta. Urakoitsija ai-
taa ja merkitsee louhinta-alueen jyrkänteet siten, että ne estävät ihmisten
ja eläinten putoamisen vahingossa jyrkänteeltä.
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Liikenneonnettomuudet

Toiminnasta aiheutuvan liikenteen riskit liittyvät liikenneturvallisuuteen.
Jätekeskusalueella tai sen ulkopuolella tapahtuva liikenneonnettomuus
voi aiheuttaa henkilö- ja materiaalivahinkojen lisäksi vaaraa ympäristöl-
le polttoainevuodon tai tulipalon seurauksena. Onnettomuuden seurauk-
sena tieyhteyden katkeaminen aiheuttaisi haittaa alueella sijaitseville
asukkaille ja elinkeinonharjoittajille. Liikennöinnin riskejä pyritään es-
tämään tekemällä selkeät ajoreitit ja järjestämällä toiminta-alueelle riit-
tävä valaistus.

Tulipalot

Tulitöitä tehtäessä on oltava tulityöluvat. Avotulen teko on kielletty
maa-ainesten ottoalueella. Tupakointi on kielletty polttoaine- ja öljysäi-
liöiden sekä räjäytysainevaraston läheisyydessä.

Pienissä tulipaloissa suoritetaan alkusammutus hajottamalla palopesäke
esimerkiksi kaivinkonetta käyttäen, tukahduttamalla palo peitemaata
käyttäen tai sammuttamalla vedellä. Sammutustoimenpiteet tehdään tuu-
len yläpuolelta välttäen hengittämästä savukaasuja. Lopuksi suoritetaan
jälkivartiointi. Suurissa tulipaloissa tehdään ilmoitus aluehälytyskeskuk-
seen. Lisäksi pyritään estämään palon leviäminen alkusammutustoimen-
pitein mahdollisuuksien mukaan. Pysytään tuulen yläpuolella välttäen
hengittämästä savukaasua. Lopuksi suoritetaan jälkivartiointi. Tulipa-
loista ilmoitetaan myös Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:lle, Uudenmaan
ympäristökeskukselle ja Porvoon kaupungin ympäristöviranomaiselle.

Sortumat ja vakavuuteen liittyvät onnettomuudet

Louhekasojen luiskat on oltava riittävän loivat: alle 5 metriä korkeissa
kasoissa luiskankaltevuus saa olla enintään 1:1,5 ja yli 5 metriä korkeis-
sa kasoissa luiskankaltevuus saa olla enintään 1:2. Lisäksi tarvittaessa
voidaan rakentaa vastapenkereitä.

Sortumavaaran alainen alue eristetään lippusiimoin ja tarvittaessa sortu-
mavaarasta kertovin tauluin. Ryhdytään toimenpiteisiin sortumavaaran
poistamiseksi esimerkiksi loiventamalla rintausta tai rakentamalla vasta-
penger sortumavaaran alaisen luiskan alapuolelle.

Ilkivalta

Portti pidetään suljettuna työajan ulkopuolella.

Pinta- ja pohjavesien likaantumisen estäminen

Louhinnan aiheuttaman hulevesien samentumien haitallista vaikutusta
vähennetään johtamalla hulevedet tasausaltaiden kautta lähiojiin. Poltto-
aineita, öljyjä ja räjäytysaineita käsitellään varovaisesti ja huolellisesti.
Pinta- ja pohjavesien likaantumista epäiltäessä ilmoitetaan Itä-
Uudenmaan pelastuslaitokselle, Uudenmaan ympäristökeskukselle ja
Porvoon kaupungin ympäristöviranomaiselle.
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Epätavallinen pölypäästö

Epätavallisen pölypäästön sattuessa lisätään kastelua.

TOIMINNAN ALOITTAMINEN

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy hakee lupaa aloittaa toiminta muutoksen-
hausta huolimatta.

Perusteena toiminnan aloittamiselle mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta on, että paikallisen jätehuollon järjestämisen ja toiminnanhar-
joittajan näkökulmasta katsottuna mahdollinen valituskäsittely on koh-
tuuttoman pitkä jätekeskushankkeen toteuttamisen kannalta. Lisäksi lu-
van hakijan mukaan toiminnasta ei aiheudu peruuttamatonta ympäristö-
haittaa eikä täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksen täydennykset

Lupahakemusta on täydennetty 13.6.2008, 18.6.2008, 9.1.2009,
26.1.2009, 11.2.2009, 20.2.2009, 2.9.2009, 29.10.2009, 9.11.2009,
7.12.2009 ja 9.12.2009.

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Lupahakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla Porvoon kaupungin, Si-
poon kunnan ja Uudenmaan ympäristökeskuksen ilmoitustauluilla
15.6. - 7.8.2009 sekä sanomalehdissä Uusimaa ja Borgåbladet. Hake-
muksesta on ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaisesti erikseen annettu
tieto tiedossa oleville asianosaisille ja yhteisöille.

Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset

Alueella on suoritettu luvan käsittelyyn liittyvä tarkastus 6.10.2009.
Tarkastusmuistio on liitetty asiakirjoihin.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Porvoon kaupungin ympäristön-
suojelulautakunnalta, Porvoon kaupunginhallitukselta, Sipoon kunnan
tekniikka- ja ympäristölautakunnalta, Sipoon kunnanhallitukselta, Rata-
hallintokeskukselta ja Tiehallinnolta.

Porvoon kaupungin ympäristönsuojelulautakunta on todennut 19.8.2009
päivätyssä lausunnossaan mm. seuraavaa:

Ympäristölupapäätös ja maa-aineslupa eivät saa sisältää toisilleen risti-
riitaisia määräyksiä, vaan määräysten tulee olla toisiaan tukevia ja täy-
dentäviä. Erityisen tärkeää määräysten ristiriidattomuuden varmistami-
nen on pinta- ja pohjavesien seurannan järjestämisen osalta. Suunnitel-
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ma-alueen pinta- ja pohjavesien seurannan tulee olla pääpiirteiltään yh-
denmukainen lähialueella jo toimivien kahden muun kallioainesten otto-
ja murskausalueen seurannan kanssa.

Pohjaveden öljyhiilivetypitoisuus tulee mitata ennen toiminnan aloitta-
mista sekä tämän jälkeen tarvittaessa, kuitenkin joka 3. toimintavuosi.
Muilta osin pohja- ja pintaveden seuranta voidaan toteuttaa esitetyn mu-
kaisesti.

Alueen läheisyydessä on jo entuudestaan tai sinne on suunnitteilla vas-
taavaa toimintaa. Tämä tulee huomioida ympäristövaikutuksia arvioita-
essa. Kallioaineksen louhinta ja murskaus ja maisemavallien rakentami-
nen eivät saa heikentää Natura 2000 –alueiden (Fågelmossen, Stormos-
sen) tai muiden arvokkaiden luontokohteiden arvoa tai aiheuttaa niille
haittaa. Murskaustoiminnasta aiheutuvan pölyn leviäminen suojelualu-
eille on estettävä. Ympäristölupahakemuksen mukainen toiminta tulee
lisäksi järjestää niin, ettei siitä aiheudu pöly- tai muuta haittaa viereisen
Metsäpirtin kompostointialueen toiminnalle.

Toiminta-alueelle tulee rakentaa tiivispohjainen varikkoalue, jonne sijoi-
tetaan kaikki ne toiminnot, joissa käsitellään poltto- tai voiteluaineita.
Myös koneiden tankkauspaikka tulee sijoittaa varikkoalueelle. Varikko-
alueen tiiviin kalvon (suojamuovin) tulee olla yhtenäinen ja mahdollisten
saumojen hitsattuja. Kalvon tulee olla laadultaan sellainen, että se kestää
mahdollisen saumojen hitsaamisen ja raskaiden työkoneiden aiheutta-
man rasituksen rikkoutumatta. Tasoitetun pohjamaan tulee olla laadul-
taan sellaista, että se suojaa kalvoa rikkoontumiselta.

Ympäristönsuojelulautakunta toteaa periaatteellisena kantanaan, että uu-
della alueella aloitettavaa kallioaineksen louhintaa ei tulisi aloittaa ennen
kuin ympäristölupapäätös on saanut lainvoiman.

Sipoon kunnan ympäristönsuojelujaosto toteaa 17.6.2009 päivätyssä lau-
sunnossaan mm. seuraavaa:

Jaosto pitää tärkeänä, että laskeutusaltaat suunnitellaan ja toteutetaan
niin, että alueen suotovedet eivät vaikuta Natura 2000 –suoalueiden vesi-
tasapainoon ja vedenlaatuun.

Lupaharkinnan yhteydessä on huomioitava, että louhintatoiminnan aihe-
uttama tärinä ja paineaallot eivät vaikuta haitallisesti Metsäpirtin kom-
postointikentän toimintaan ja rakenteisiin. Laskennallisten meluselvitys-
ten lisäksi louhinnasta ja lähialueen muista toiminnoista aiheutuva melu-
taso on tarvittaessa todettava myös mittauksin lähimmissä häiriintyvissä
kohteissa.

Ratahallintokeskus (jäljempänä RHK) toteaa 30.6.2009 päivätyssä lau-
sunnossaan mm. seuraavaa:

Radan varteen on osoitettu maisemavalli, jonka osalta tulee tehdä stabili-
teetti tarkastelu "RATO 3, Radan rakenne" ja "B 15 Radan stabiliteetin
laskenta, olemassa olevat penkereet" mukaisesti. Maisemavalli tulee
suunnitella ja toteuttaa siten, ettei radan stabiliteetti missään olosuhteissa
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vaarannu. Kohteesta tulee tehdä toteutussuunnitelmat ja tarkastuttaa ne
RHK:n valtuuttamalla suunnittelijalla. Edellä mainitut julkaisut löytyvät
RHK:n Internet sivuilta.

Louhinnassa on noudatettava RHK:n ohjetta: "B 19 Louhintatyöt rauta-
tien läheisyydessä", joka löytyy RHK:n Internet sivuilta.

Alueelta on johdettu oja, joka kulkee RHK:n alueen rajaa pitkin. Radan
sivuojat on tarkoitettu radan kuivatukseen ja niihin ei tule johtaa alueelta
tulevia vesiä. Kuivatus on yksi tärkeimmistä tekijöistä radan stabiliteetin
varmistamiseen. Kohta, jossa alueelta johdetut vedet alittavat radan, tu-
lee tarkistaa, riittääkö alituksen kapasiteetti.

Rautatiealueella sijaitsee teknisiä laitteita (sähköradan tekniset laitteet,
turvalaitteet, ym.), joiden toiminta voi vaarantua pölystä. Pölyyntyminen
tulee estää radan läheisyydessä.

RHK:n kannalta on olennaista varmistua siitä, ettei toiminta missään
vaiheessa vaikeuta tai rajoita rautatiealueen käyttöä tai kunnossapitoa.
Mikäli näin kuitenkin tapahtuu, vastaa hakija kaikista niistä vahingoista
ja haitoista, joita aiheutuu rautatien rakenteille ja junaliikenteelle.

Lausuntoon on lisäksi liitetty RHK:n aiemmin samasta toiminta-alueesta
antamia lausuntoja. RHK kiinnitti niissä huomiota mm. siihen, että lou-
hinta ja siihen liittyvät pengerrys- ja leikkaustyöt sekä pohjavedenpin-
taan vaikuttaminen tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että radan stabili-
teetti ei missään olosuhteissa vaarannu. Lisäksi louhinnasta ja räjäytyk-
sistä tulee hakea lupa RHK:n isännöintiorganisaatiolta.

Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri toteaa 30.7.2009 päivätyssä lausunnos-
saan mm. seuraavaa:

Uudenmaan tiepiiri pyrkii aloittamaan Kilpilahden uuden tieyhteyden
rakennustyöt loppuvuodesta 2009, jolloin se saataisiin yleiseen käyttöön
kesällä 2011. Rakennustöiden aikana myös sen liikennettä tulee alueen
pientiestölle edellä mainittujen toimijoiden liikenteen lisäksi.

Koska jätekeskuksen louhinta ja uuden tieyhteyden rakentaminen ovat
aikataulullisesti päällekkäisiä, on hankkeiden kesken järkevää pyrkiä yh-
teistoimintaan niiden liikenteestä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi.
Lisäksi jätekeskuksen louhintahankkeen tulee erikseen sopia tiehank-
keen kanssa tarvitsemansa työmaatien rakentamisesta ja huolehtia myös
siitä, ettei tien varteen tuleva maisemavalli haittaa tienrakennustöitä tai
vaaranna sen liikennettä. Louhosalueen pintavesien johtamisen osalta
Uudenmaan tiepiiri haluaa korostaa sitä, että tiepiiri ei hyväksy pinta-
vesien johtamista maantien sivuojiin, vaan pintavedet tulee käsitellä ym-
päristölupahakemuksessa esitetyllä tavalla myös uuden tieyhteyden val-
mistuttua.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta on jätetty 2 muistutusta.
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Helsingin Vesi on jättänyt 17.7.2009 päivätyn muistutuksen, jossa tode-
taan mm. seuraavaa:

Kiviaineksen räjäytykset tulee suorittaa siten, ettei kompostikentän huol-
torakennukselle tai kentän rakenteille aiheudu vahinkoa. Räjäytyksistä ei
saa lentää irtokiviä Metsäpirtin kompostointikentälle.

Kiviainesten käsittely ja kuljetukset tulee suorittaa siten, ettei kivipölyä
leviä kompostointikentälle. Ennen ympäristöluvan myöntämistä on Itä-
Uudenmaan Jätehuolto Oy:ltä edellytettävä suunnitelma siitä, miten tei-
den ja varastokasojen kastelu on suunniteltu toteutettavaksi.

Murskausalueen vieritse kulkevalle Metsäpirtintielle ei saa aiheutua va-
hinkoa. Mahdolliset vahingot korjataan Helsingin Veden toimesta siihen
asti kunnes uusi Kilpilahden tie voidaan ottaa käyttöön ja Helsingin Vesi
luopuu Metsäpirtintien käytöstä. Korjauksista aiheutuneet kustannukset
tulee voida veloittaa Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:ltä.

Muistuttaja A toteaa 17.9.2009 päivätyssä, kuulutusajan päättymisen jäl-
keen jätetyssä muistutuksessaan mm. seuraavaa:

Luvan hakija on 22.7.2009 päivätyssä vastineessaan Porvoon kaavoitus-
ja rakennuslautakunnalle ilmoittanut, että louhinnan aikainen liikennöin-
ti alueelle ohjattaisiin lähtökohtaisesti uuden Kilpilahden rinnakkais-
tieyhteyden kautta ja luvan hakijan omistamilla tiloilla olisi oikeus Ta-
viskärret nimiseen yksityistiehen Tavissuontien kautta Helsingintielle
mt 170. Maa-aineslupapäätöksessä on todettu, että murskeen kuljetukset
alueelta tulee tapahtua Kilpilahden uuden tieyhteyden kautta, ja että
työmaa-aikaiseen liikennöintiin (esim. puuston kuljetus ja työmaa-ajo
ennen varsinaista louhintaa) tulee käyttää ennen Kilpilahden uuden tie-
yhteyden valmistumista Tavissuontietä ottoalueelta pohjoiseen suoraan
Helsingintielle, mt170.

Muistuttaja A:n mukaan liikennejärjestelyt ovat epäselviä Kilpilahden
uuden tieyhteyden valmistumiseen saakka eli vähintään kahden vuoden
ajan. Luvan hakija on Tavissuontien tiehoitokunnan jäsen. Luvan haki-
jan tienhoitoyksiköt riittävät vain metsänhoidolliseen toimintaan. Tien
Tavissuontietä ottoalueelta pohjoiseen suoraan Helsingintielle peruskun-
to ja liikenneturvallisuus eivät ole nykyisellään soveliaita suunniteltujen
liikennejärjestelyjen hoitamiseen. Luvan hakija ei ole ollut yhteydessä
tiehoitokuntaan tien peruskuntoon tai liikenneturvallisuuteen liittyvissä
asioissa koskien tien käyttöä. Laki yksityisteistä olisi edellyttänyt sopi-
mista tien käytöstä. Muistuttaja A:n mukaan luvan hakija ja kunnan vi-
ranomaiset eivät ole oikeutettuja jakamaan ko. yksityistien kulkuoikeuk-
sia.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Uudenmaan ympäristökeskus varasi 9.11.2009 päivätyllä kirjeellään lu-
van hakijalle tilaisuuden tulla kuulluksi ja esittää vastineensa annetuista
lausunnoista, muistutuksista ja muusta lupamenettelyssä kertyneestä ai-
neistosta. Luvan hakija ilmoitti 17.11.2009, että ei jätä vastinetta.
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VIRANOMAISEN RATKAISU

Ratkaisu

Uudenmaan ympäristökeskus myöntää Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:lle
ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan koskien kallion
louhintaa ja kiviaineksen murskausta Porvoon kaupungin Kulloon kyläs-
sä jäljempänä esitettävin lupamääräyksin.

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin

Lupamenettelyssä annetuissa lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyt vaa-
timukset on huomioitu lupamääräyksissä 4., 6., 7. – 12., 14., 18., 24. –
 25.

Melumittauksia ei ole edellytetty tehtäväksi, sillä toiminta-alue sijoittuu
riittävän kauas lähimmistä häiriintyvistä kohteista.

Luvan hakijan suunnitelma alueelle liikennöinnistä on muuttunut lupa-
hakemusprosessin aikana. Lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyt vaa-
timukset liittyen toiminnan aiheuttamaan liikenteeseen Nesteentiellä,
Nybyntiellä ja Metsäpirtintiellä eivät ole enää ajankohtaisia. Luvan haki-
ja on ilmoittanut sopivansa kirjallisesti uuden suunnitelman mukaisesta
puunkorjaukseen liittyvästä liikennöinnistä Tavisuontien tiekunnan
kanssa.

Luvan hakeminen louhinnalle ja räjäytyksille Ratahallintokeskuksen
isännöintiorganisaatiolta ja työmaatien rakentamisesta sopiminen Kilpi-
lahden uuden tieyhteyden tiehankkeen kanssa eivät kuulu tässä hake-
muksessa käsiteltäviin asioihin.

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi

Toiminta (YSL 43 §, 45 a §, NaapL 17 §, VNp 861/1997, VNA 379/2008)

1. Toiminta-alueella saa louhia koko toiminta-aikana yhteensä
1 530 000 m3ktr kiviainesta ja murskata tältä alueelta peräisin ole-
vaa kiviainesta vuosittain enintään 625 000 tonnia.

2.  Toiminta-alueella saa murskata alueelta poistetut kannot. Murska-
tut kannot on toimitettava hyödynnettäväksi kolmen vuoden sisällä
murskauksesta.

3.  Louhinta-alueen pintamaita saa hyödyntää maisemavallien raken-
tamisessa ja pengertäytöissä tai ne saa toimittaa hyödynnettäväksi
muualle luvanvaraiseen paikkaan.

Pintamaat, joita ei hyödynnetä maisemavallien rakentamisen yhtey-
dessä ja pengertäytöissä, saa varastoida louhosalueen pohjoiskul-
maan hyödynnettäväksi jätekeskuksen käyttöönoton jälkeen jätteen
päivittäispeittoon loppusijoitusalueilla ja jätekeskuksen maisemoin-
tirakenteisiin.
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4.  Maisemavallit on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne eivät
aiheuta haittaa tai vaaraa viereiselle junaradalle tai Kilpilahden uu-
delle tieyhteydelle tai niiden liikenteelle.

5. Kiviaineksen murskausta, ylisuurien kivien rikotusta ja kantojen
haketusta saa suorittaa maanantaista perjantaihin klo 6 – 22 pois
lukien arkipyhät. Räjäytyksiä saa suorittaa maanantaista perjan-
taihin klo 7 – 18 pois lukien arkipyhät. Maansiirtotöitä, kallion po-
rausta sekä kiviainesten kuljetuksia saa suorittaa maanantaista per-
jantaihin klo 6 – 22 ja lauantaisin klo 7 – 16 pois lukien arkipyhät.

Päästöt pintavesiin (YSL 43 §)

6.  Toiminta-alueella muodostuvat hulevedet on koottava yhteen halli-
tusti ja esikäsiteltävä vähintään selkeytysaltaassa tai muulla vastaa-
valla tavalla ennen niiden johtamista ojaan.

Selkeytysalueet on mitoitettava siten, että valumavesien viipymä al-
taassa on riittävä hienoaineksen laskeutumiseksi ja alueelta lähte-
vän hulevesivirtaaman tasaamiseksi.

Tiedot selkeytysaltaiden sijainnista, pinta-alasta ja tilavuudesta on
toimitettava tiedoksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristö-
keskukselle ja Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle
vähintään kuukausi ennen toiminnan alkamista.

7.  Toiminta-alueen esikäsitellyt hulevedet on johdettava alueelta siten,
että ne eivät aiheuta haittaa tai vaaraa junaradalle tai maanteille.

Päästöt ilmaan (YSL 43 §, 46 §, JL 19 §, NaapL 17 §)

8.  Poravaunut on varustettava pölyn talteenottojärjestelmillä. Murs-
kaustoiminnan aikana pölyämistä on ehkäistävä kastelulla tai kote-
loinneilla.

Poravaunujen ja murskauslaitoksen pölynpoistojärjestelmät on pi-
dettävä hyvässä kunnossa ja niiden kunto on tarkistettava toiminta-
aikana päivittäin. Pölynpoistojärjestelmän rikkoutuessa tai jonkin
muun päästöjä olennaisesti lisäävän häiriön sattuessa on laitoksen
päästöjä aiheuttava toiminta keskeytettävä, kunnes järjestelmä on
korjattu tai häiriö poistettu. Samoin toiminta on keskeytettävä tilan-
teissa, joissa pölynpoistojärjestelmää ei voida käyttää normaalilla
teholla esimerkiksi pakkasen vuoksi.

9.  Varastokasat sekä alue, jolla työkoneet liikkuvat, ja alueelle johtava
tie on hoidettava siten, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäi-
seksi. Kasojen, alueen ja teiden pölyntorjunnassa on ensisijaisesti
käytettävä vettä. Pölyäviä materiaaleja ei saa päästä ympäristöön
kuljetusten yhteydessä. Kuljetuskaluston puhtaudesta on huolehdit-
tava.
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Melu ja tärinä (YSL 43 §, NaapL 17 §,)

10.  Koko alueen toiminnoista, liikenne mukaan lukien, aiheutuva melu
ei saa ylittää lähimmissä melulle alttiissa kohteissa päivällä
klo 7.00 – 22.00 ekvivalenttimelutasoa 55 dB (LAeq) eikä yöllä
klo 6.00 – 7.00 ekvivalenttimelutasoa 50 dB (LAeq).

11. Murskausta suoritettaessa murskain on sijoitettava niin, että voi-
makkain ääni ei lähde melulle alttiiden kohteiden suuntiin. Murs-
kattavat materiaalit sekä valmiit tuotekasat on sijoitettava siten, et-
tä ne estävät melun leviämisen melulle alttiiden kohteiden suuntiin.

12. Räjäytystyöt on mitoitettava ja räjäytysaineet valittava siten, että
räjäytyksistä tai tärinästä ei aiheudu vauriota tai vaaraa Metsäpir-
tin kompostointilaitokselle eikä viereiselle junaradalle, Kilpilahden
uudelle tieyhteydelle tai niiden liikenteelle tai muulle ympäristölle.

Polttoaineet (YSL 7 §, 8 §, 43 §)

13. Työkoneissa käytettävät polttoaineet on varastoitava ja työkoneiden
tankkaukset suoritettava niin, että vuodot maaperään estetään.
Polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaipallisia tai varustettuja suo-
ja-altaalla. Suoja-altaan on oltava tilavuudeltaan vähintään 100 %
sille sijoitettavien säiliöiden yhteenlasketusta tilavuudesta. Säiliöau-
toista täytettävissä öljysäiliöissä on oltava ylitäytön estolaitteet. Polt-
toaineen jakelulaitteiden niin sanotut täyttöpistoolit on oltava lukit-
tuina, kun alueella ei työskennellä. Polttoainesäiliön on oltava va-
rustettu KTM:n päätöksen nro 415/1998 mukaisesti. Polttoainesäili-
öt on sijoitettava siten, että alueella liikkuvat työkoneet eivät aiheuta
niille vaaraa.

14. Polttoainesäiliöiden alueet ja työkoneiden tankkauspaikkojen sekä
huoltoalueiden maaperä on suojattava riittävän laajalla, polttoai-
netta kestävällä, tiiviillä kalvolla tai muulla vastaavalla tavalla.

Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen (YSL 43 §, 45 §, JL 6 §, 15 §,
JA 3 a §, 5 §, 6 §, VNp 659/1996, VNp 101/1997, YMA 1129/2001)

15.  Toiminnassa muodostuvat hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättä-
vä erilleen ja toimitettava hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsit-
telyyn. Vain hyödyntämiseen kelpaamattomat jätteet saa toimittaa
tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, mikäli ne eivät ole ongelmajät-
teiksi luokiteltavia aineita.

16. Ongelmajätteet ja muut ympäristölle vaaralliset tai haitalliset ai-
neet on varastoitava suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä asti-
oissa katettuina tai muuten vesitiiviisti. Erilaiset ongelmajätteet on
pidettävä erillään toisistaan ja ryhmiteltävä ja merkittävä ominai-
suuksiensa mukaan. Öljyjätteeseen ei saa varastoinnin aikana se-
koittaa muuta jätettä tai ainetta eikä eri öljyjätelaatuja saa tarpeet-
tomasti sekoittaa keskenään. Nestemäisessä muodossa olevat on-
gelmajätteet on varastoitava tiiviillä ja reunakorokkein varustetulla
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alustalla siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle.
Ongelmajätteiden pääsy maaperään on estettävä.

17.  Ongelmajätteet, kuten öljyjäte, öljynsuodattimet, trasselit, akut ja
paristot, on toimitettava käsiteltäviksi laitokseen, jonka ympäristö-
luvassa on hyväksytty kyseisten jätteiden vastaanotto. Hyödyntä-
miskelpoiset jäteöljyt ja öljyä sisältävät jätteet on kerättävä erik-
seen ja toimitettava hyödynnettäviksi laitokseen, jonka ympäristö-
luvassa tällaisten jätteiden vastaanotto on hyväksytty.

Ongelmajätettä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siir-
toasiakirja, josta ilmenevät valtioneuvoston päätöksen 659/1996
mukaiset tiedot ongelmajätteistä.

Toiminnan järjestäminen (YSL 43 §, 45 §, 90 §, JL 19 §, JA 10 §,
NaapL 17 §)

18. Toiminnan kaikki työvaiheet on toteutettava siten, ettei niistä ai-
heudu kohtuutonta pölyämistä, melua, maaperän, pinta- tai pohja-
vesien pilaantumisvaaraa, epäsiisteyttä, ympäristön roskaantumista
tai muuta haittaa tai vaaraa ympäristölle. Alueen yleisestä siistey-
destä on huolehdittava.

19. Ulkopuolisten asiaton pääsy ajoneuvoilla toiminta-alueelle on estet-
tävä lukittavilla puomeilla tai muulla vastaavalla järjestelyllä.

20. Toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot on il-
moitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksel-
le ja Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen
toiminnan aloittamista. Mikäli vastaavan hoitajan yhteystiedot
muuttuvat, on muutos saatettava tiedoksi edellä mainituille viran-
omaisille.

21.  Töiden aloittamisesta ja töiden valmiiksi saattamisesta on ilmoitet-
tava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja
Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitukseen
töiden valmiiksi saattamisesta on liitettävä suunnitelma ja aikataulu
alueen vesiensuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista
louhinnan ja kiviaineksen murskauksen lopettamiseen sekä maise-
mavallien valmistumiseen liittyvistä toimista.

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet (YSL 7 §, 8 §, 43 §, 46 §,
62 §, YSA 30 §)

22. Määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä il-
maan aiheuttavista häiriötilanteista tai muista vahingoista ja onnet-
tomuuksista, joissa polttoaineita tai muita haitallisia aineita pääsee
vuotamaan maaperään, pinta- tai pohjavesiin, on viipymättä ilmoi-
tettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja
Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Merkittävis-
tä polttoaine- tai kemikaalivuodoista on välittömästi ilmoitettava
pelastuslaitokselle.



29 (36)

23.  Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on alueella oltava riit-
tävä määrä imeytysmateriaalia helposti saatavilla. Vuotoina ympä-
ristöön päässeet polttonesteet ja muut aineet on kerättävä välittö-
mästi talteen.

Tarkkailu- ja raportointimääräykset

Tarkkailu (YSL 5 §, 43 §, 46 §, 108 §)

24. Toiminnan vaikutuksia alueen pohjaveteen on tarkkailtava alueelle
asennetuista pohjavesiputkista HP1, HP6, KP2, KP1 ja KP3 otetta-
vien näyttein. Pohjavesinäytteet on otettava ennen toiminnan aloit-
tamista ja toiminnan alettua kaksi kertaa vuodessa (keväällä ja syk-
syllä). Pohjaveden pinnan korkeutta on tarkkailtava ottotoiminnan
aikana neljä kertaa vuodessa.

Pohjavesinäytteistä on määritettävä ainakin kloridi, happi, rauta,
mangaani, sulfaatti, CODMn, pH, sähkönjohtokyky, nitraattityppi,
nitriittityppi, ammoniumtyppi, sameus, kovuus, hiilidioksidi, alkali-
teetti, TOC sekä aistinvaraisesti haju, maku ja väri.

25.  Toiminnan vaikutuksia alueen pintavesiin on tarkkailtava käytössä
olevien selkeytysaltaiden jälkeen alkavista purkuojista otettavin
näyttein sekä mittaamalla tai arvioimalla virtaama pintavesinäyt-
teiden ottopisteistä näytteenottojen yhteydessä.

Pintavesinäytteet on otettava ennen toiminnan aloittamista sekä
toiminnan alettua kaksi kertaa vuodessa (keväällä ja syksyllä).

Pintavesinäytteistä on määritettävä CODMn, pH, nitraattityppi, nit-
riittityppi, ammoniumtyppi, sameus, lämpötila, TOC, sähkönjohta-
vuus, kiintoaine sekä haju ja väri aistinvaraisesti.

26.  Toiminnan harjoittajan on esitettävä tarkennettu pinta- ja pohja-
vesien tarkkailuohjelmaehdotus jatkotoimenpiteiden harkintaa var-
ten Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja tie-
doksi Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle hyvissä
ajoin ennen toiminnan aloittamista.

27. Mittaukset, näytteenotto ja analysointi on suoritettava ulkopuolisen
asiantuntijan toimesta standardien (CEN, ISO, SFS tai muu vas-
taavan tasoinen kansallinen tai kansainvälinen yleisesti käytössä
oleva standardi) mukaisesti tai muilla tarkoitukseen sopivilla ylei-
sesti käytössä olevilla viranomaisten hyväksymillä menetelmillä.
Mittausraporteissa on esitettävä käytetyt mittausmenetelmät ja nii-
den mittausepävarmuudet sekä arvio tulosten edustavuudesta.

Tarkkailuja voidaan tarvittaessa muuttaa Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla.
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Raportointi (YSL 46 §, JL 51 §, 52 §, JA 22 §)

28.  Toiminnoista alueella on pidettävä kirjaa. Käyttöpäiväkirjaan on
kirjattava muun muassa tiedot toimintojen (louhinnan, murskauk-
sen, kantojen murskauksen, maisemavallien rakentamisen, pinta-
maiden varastoinnin) aloittamisesta ja lopettamisesta, alueella lou-
hitun ja murskatun sekä alueella vuoden lopussa varastoidun ki-
viaineksen määrästä (t), alueen rakenteissa hyödynnetyn kivi- ja
maa-aineksen määrästä (t), alueelta poisviedyn kaivannaisjätteeksi
luokitellun maa-aineksen määrästä (t), murskauslaitoksen käyn-
tiajat, murskauksessa käytettyjen polttoaineiden laatu- ja kulutus-
tiedot (t/a), vuosipäästöt ilmaan (hiukkas-, typenoksidi- ja hiilidiok-
sidipäästöt) ja päästöjen laskentatavat, toiminnoissa muodostuneet
jätteet ja ongelmajätteet, niiden laatu, määrä ja varastointi sekä
edelleen toimittaminen sekä pinta- ja pohjavesitarkkailujen tulok-
set.

Lisäksi on pidettävä kirjaa suoritetuista huoltotoimenpiteistä ja
ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä häiriötilanteista ja on-
nettomuuksista (syy, kestoaika, arvio päästöistä ilmaan, vesiin tai
maaperään sekä arvio niiden ympäristövaikutuksista ja suoritetut
toimenpiteet). Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan
valvontaviranomaisille.

29. Yhteenveto kirjanpidosta on toimitettava vuosittain helmikuun lop-
puun mennessä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle sekä Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisille.
Lisäksi yhteenvedossa on esitettävä tiedot vuoden aikana toteutu-
neista ja suunnitteilla olevista muutoksista toiminnoissa.

RATKAISUN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet

Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että edellä annetut lupamääräykset
ovat tarpeen, jotta kallion louhinta ja kiviaineksen murskaus täyttää ym-
päristönsuojelulaissa ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa asetuk-
sissa mainitunlaiselle toiminnalle asetetut vaatimukset sekä vaatimukset,
jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty.

Luvan myöntämisen edellytykset

Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että suunnitellusta toiminnasta ase-
tetut lupamääräykset huomioon ottaen ei aiheudu yksinään tai yhdessä
muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäris-
tön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista
tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai
yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista
toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa
laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Määräyksiä annetta-
essa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennä-
köisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset.
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Lupamääräysten perustelut

Yleiset perustelut

Toiminta-alueella on voimassa Kilpilahden jätekeskuksen asemakaava,
jossa alue on kaavoitettu jätteenkäsittelyn korttelialueeksi (EJ-1). Jät-
teenkäsittelyn korttelialueen ympärille on varattu suojaviheralue (EV-1).
Kallion louhinnan jälkeen alue soveltuu hyvin kaavan mukaisten toimin-
tojen harjoittamiseen. Louhittavalle alueelle on suunnitteilla rakentaa jä-
tekeskus, joka tulee tukemaan toiminnoillaan valtakunnallista jätesuun-
nitelmaa. Lisäksi louhinnasta saadaan erilaisiin rakentamistarpeisiin so-
veltuvaa kiviainesta.

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n Kilpilahden jätekeskusta koskeva ympä-
ristölupahakemuksen käsittely on ollut Uudenmaan ympäristökeskukses-
sa keskeytettynä, jotta kallion louhintaa ja kiviaineksen murskausta kos-
keva ympäristölupahakemus on saatettu samaan vaiheeseen lupahake-
muksen käsittelyssä. Molemmat ympäristölupahakemukset on käsitelty
yhtä aikaa Uudenmaan ympäristökeskuksessa.

Toiminnasta aiheutuvien ympäristöhaittojen ja niiden vaikutusten ehkäi-
semiseksi päästöjä, jätteitä ja tarkkailua koskevien määräysten antami-
nen on tarpeellista.

Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta eikä pohjavesialueita.
Hulevedet johdetaan alueelta selkeytysaltaiden kautta. Maaperän ja poh-
javeden pilaantumista ehkäistään polttoaineiden asianmukaisella varas-
toinnilla ja tankkausalueelle asennettavalla tiiviillä polttoaineiden maa-
hanpääsyn estävällä rakenteella. Pölyn leviämistä ehkäistään sijoittamal-
la louhinta ja murskauslaitteet kallioseinämien tai louheen varasto-
kasojen suojaan. Pölyn leviämistä ehkäistään lisäksi kastelulla tai murs-
kaamon laitteiston koteloinnilla tai peittämisellä ja poravaunujen pölyn-
poistolaitteistoilla. Melun leviämistä ympäristöön ehkäistään murskaa-
mon, varastokasojen ja pintamaakasojen sijoittelulla. Toiminnan vaiku-
tuksia alueen pinta- ja pohjavesiin tarkkaillaan.

YVA-lain (468/1994) mukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyssä YVA-selostuksesta annetun lausunnon vaatimukset on huomioitu
lupamenettelyssä. Suunniteltu toiminta-alue sijaitsee alueella, jonka kal-
lioperän ominaisuuksia ja sen myötä toimintojen vaikutuksia pohjave-
teen ja veden hankintaan on arvioitu useaan otteeseen eri viranomaisten
taholta myös muiden alueella sijaitsevien toimintojen lupamenettelyissä.
Erillisiä selvityksiä kallioperän rakenteista ei näin ollen ole edellytetty
ympäristölupamenettelyssä. Ympäristöluvan myöntämistä harkittaessa
on otettu huomioon louhinnasta ja murskauksesta aiheutuva melun luon-
ne.

Toimittaessa tämän ympäristöluvan mukaisesti voidaan toiminnan kat-
soa edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa.
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Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Ympäristöluvassa ei ole ollut tarpeen rajoittaa hakijan esittämää toimin-
ta-aikana louhittavan ja vuosittain murskattavan kiviaineksen enim-
mäismäärää. (Määräys 1.)

Ympäristönsuojelulain 45 a §:n mukaan kivenlouhimoa ja kivenmurska-
usta koskevassa ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset
kaivannaisjätteestä sekä toimintaa koskevasta kaivannaisjätteen jätehuol-
tosuunnitelmasta ja sen noudattamisesta. (Määräykset 2. - 4.)

Maisemavallit sijoittuvat junaradan ja uuden Kilpilahden tieyhteyden vä-
littömään läheisyyteen. Maisemavallit on suunniteltava ja toteutettava
niin, ettei niistä aiheudu haittaa tai vaaraa edellä mainituille toiminnoille.
(Määräys 4.)

Lähimmille asuinkiinteistöille aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen es-
tämiseksi sekä ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on tarpeen
rajoittaa toimintaa ajallisesti. (Määräys 5.)

Louhinta- ja murskausalueen hulevesistä saattaa aiheutua ravinne- tai
kiintoainekuormitusta valuma-alueen pintavesiin. Lisäksi hulevesivir-
taaman vaihtelut voivat olla luonnontilaista aluetta suurempia. Johtamal-
la hulevedet selkeytysaltaan kautta vähennetään toiminnan vaikutuksia
alueen pintavesiin. (Määräys 6.)

Louhinta- ja murskausalueen esikäsitellyt hulevedet on johdettava alu-
eelta siten, että ne eivät aiheuta haittaa tai vaaraa junaradalle tai maan-
tielle. (Määräys 7.)

Määräykset poravaunujen varustamisesta pölyn talteenottojärjestelmällä,
murskaamojen koteloinnista sekä materiaalin kastelemisesta on annettu
terveys- ja ympäristöhaitan ehkäisemiseksi. Samoin määräyksillä pölyn-
poistojärjestelmien kunnossapidosta ja tarkkailusta sekä toimintojen
keskeyttämisestä mahdollisen häiriön sattuessa vähennetään päästöjä il-
maan ja ehkäistään ympäristöhaittoja. (Määräykset 8. ja 9.)

Liikennejärjestelyt on toteutettava siten, ettei niistä aiheudu terveyshait-
taa. (Määräys 9.)

Melutason määräämisessä on otettu huomioon valtioneuvoston päätös
melutason ohjearvoista N:o 993/1992. (Määräys 10.)

Murskaamojen ja varastokasojen sijoittelulla voidaan vaikuttaa melun
leviämiseen ympäristöön. (Määräys 11.)

Määräys on annettu räjäytyksistä aiheutuvan melun ja tärinän haittavai-
kutusten ja mahdollisen kivien sinkoutumisvaaran estämiseksi. Mitoit-
tamalla ja valitsemalla räjäytysaineet oikein estetään tärinähaittojen sekä
suurten, rikotusta vaativien kivenlohkareiden syntymistä. (Määräys 12.)

Poltto- ja voiteluaineiden joutuminen maaperään ja sitä kautta mahdolli-
sesti edelleen pohjaveteen saattaa aiheuttaa veden laadun heikkenemistä
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niin, että sen käyttö aiheuttaa terveydellistä haittaa ja vaaraa. (Määräyk-
set 13. ja 14.)

Varikkoalueen maaperä tulee suojata tiiviillä kalvolla tai muulla vastaa-
valla tavalla. Tiiviin kalvon on oltava yhtenäinen ja mahdollisten saumo-
jen hitsattuja. Sen on oltava laadultaan sellainen, että se kestää mahdolli-
sen saumojen hitsaamisen ja raskaiden työkoneiden aiheuttaman rasituk-
sen rikkoutumatta. Tasoitetun pohjamaan on oltava laadultaan sellaista,
että se suojaa kalvoa rikkoontumiselta. (Määräys 14.)

Jätelain 6 §:n mukaan jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mah-
dollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna
muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Ensisijaisesti on pyrittävä hyö-
dyntämään jätteen sisältämä aine. (Määräys 15.)

Jätelain 6 §:n mukaan jätehuolto on järjestettävä siten, ettei jätteistä tai
jätehuollosta aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Eri-
laatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin
tai aineisiin paitsi, jos se on jätteiden hyödyntämisen tai käsittelyn kan-
nalta välttämätöntä ja se voidaan tehdä aiheuttamatta terveydelle tai ym-
päristölle vaaraa tai haittaa. Jäteasetuksen 6 §:n mukaan ongelmajätteen
pakkaukseen on merkittävä jätteen ja jätteen haltijan nimi sekä turvalli-
suuden ja jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeelliset
tiedot ja varoitukset. (Määräys 16.)

Valtioneuvoston päätöksessä ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä
ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VNp 659/1996) on
annettu ongelmajätteiden siirtoa varten laadittavaa siirtoasiakirjaa kos-
kevat määräykset. Siirtoasiakirjamenettelyn avulla voidaan seurata on-
gelmajätteen kulkua tuottajalta asianmukaiseen hyödyntämis- tai käsitte-
lypaikkaan ja helpottaa valvontaa. (Määräys 17.)

Jätelain 19 §:ssä kielletään roskaaminen siten, että siitä voi aiheutua vaa-
raa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viih-
tyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa.
(Määräys 18.)

Valvonnalla ja rakenteellisin keinoin estetään ulkopuolisille aiheutuvat
vaarat sekä luvaton pääsy alueelle. (Määräys 19.)

Toiminta-alueen asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja
niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten on louhinta- ja murskaustoi-
minnan pitäjän määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva louhinta- ja
murskausalueen vastaava hoitaja. (Määräys 20.)

Toiminnan lopettamisen jälkeen alue on viipymättä kunnostettava siten,
ettei siitä käytöstä poistamisen jälkeen aiheudu vaaraa tai haittaa tervey-
delle tai ympäristölle. Tätä varten on tehtävä suunnitelma hyvissä ajoin
ennen toiminnan lopettamista. (Määräys 21.)

Häiriötilanteista tiedottaminen on tarpeen päästöjen valvonnan toteutta-
miseksi. (Määräys 22.)
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Terveys- ja ympäristövaikutuksien estämiseksi onnettomuustilanteisiin
etukäteen varautuminen on tarpeen. (Määräys 23.)

Ympäristönsuojelulain 46 §:n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset
määräykset toiminnan vaikutusten tarkkailusta. Tarkkailemalla pinta- ja
pohjavesien laatua varmistetaan lupamääräysten riittävyys sekä se, ettei-
vät ojiin tai maaperään mahdollisesti joutuneet öljyt ja muut haitta-aineet
pääse pilaamaan alueen vesistöjä tai pohjavettä. Säännöllisesti suoritet-
tavat näytteenotot ovat tarpeen mahdollisen pilaantumisen havaitsemi-
seksi ajoissa. (Määräykset 24. - 27.)

Kirjanpitoa ja raportointia koskevat määräykset ovat tarpeen valvonnan
toteuttamiseksi. (Määräykset 28. ja 29.)

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Luvan voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa.
(YSL 28 §)

Lupamääräysten tarkistaminen

Mikäli tämän päätöksen mukaisia töitä jatketaan 30.12.2018 jälkeen, on
luvan saajan toimitettava 30.6.2018 mennessä ympäristölupahakemus
toimivaltaiselle lupaviranomaiselle lupamääräysten tarkistamiseksi. Ha-
kemukseen on muun ohella liitettävä yhteenveto suoritetuista pohja- ja
pintavesitarkkailuista ja arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan sovel-
tamisesta toiminnoissa. (YSL 55 §)

Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo
myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poik-
keavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta
luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 §, YSA 19 §)

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

Tämä päätös on lainvoimainen 15.1.2010, mikäli päätöksestä ei valiteta.
(YSL 100 §)

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että toimintaa ei voi aloittaa ennen
lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Aloittamisluvan myöntäminen tekee
muutoksenhaun hyödyttömäksi. (YSL 101 §)
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SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 5, 7, 8, 28, 31, 35, 38, 43, 45, 45 a, 46,
54, 55, 56, 62, 90, 96, 97, 100, 101, 103 a, 108 §
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 19, 30 §
Jätelaki (1072/1993) 6, 15, 19, 51, 52 §
Jäteasetus (1390/1993) 3 a, 5, 6, 10, 22 §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä on-
gelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996)
Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden
luettelosta (1129/2001)
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997)
Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (101/1997)
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (379/2008)
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksulli-
sista suoritteista (1387/2006)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on 3 550 €.

Ympäristöluvan maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992)
perusteella annetussa ympäristöministeriön asetuksessa (1387/2006) alu-
eellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista olevan maksutau-
lukon mukaisesti. Ympäristönsuojelulain 35 §:n 4 momentissa tarkoitet-
tujen samanaikaisesti ratkaistavien useiden toimintojen lupa-asioiden kä-
sittelystä peritään yhdistetty maksu siten, että korkeimpaan maksuluok-
kaan kuuluvan toiminnan käsittelymaksuun lisätään muiden toimintojen
osuutena 50 prosenttia näiden toimintojen maksuista. Jos jonkin toimin-
nan toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomainen, maksu on 50 prosenttia asianomaisen viranomaisen muu-
toin vastaavan asian käsittelystä perimästä maksusta. Jos kuitenkin asian
käsittelyn vaatima työmäärä vastaa uudelta toiminnalta vaadittavan lu-
van käsittelyä, peritään kunkin toiminnan lupa-asian käsittelystä täysi
maksu. Porvoon ympäristönsuojelulautakunnan päätöksen ympäristön-
suojelulain mukaisten käsittelymaksujen tarkistamisesta 16.5.2006 § 91
mukaan kivenlouhimon ja murskaamon ympäristölupa maksaa 3 550 €.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy
Ankkurikatu 8
06100 PORVOO

Tiedoksi Porvoon kaupungin ympäristönsuojelulautakunta
Porvoon kaupunginhallitus
Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristölautakunta
Sipoon kunnanhallitus
Ratahallintokeskus
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Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

Tieto päätöksestä

Ilmoitus päätöksestä lähetetään liitteessä 1 esitetyille henkilöille ja ta-
hoille.

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä

Uudenmaan ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla
Porvoon kaupungin ja Sipoon kunnan ilmoitustauluilla sekä ilmoittamal-
la vähintään yhdessä paikkakunnilla ilmestyvässä sanomalehdessä.
(YSL 54 §)

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valitta-
malla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjes-
tyksessä kuin pääasiasta. (YSL 96 §)

Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta
tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä
on valvoa asiassa yleistä etua. (YSL 97 §)

Valitusosoitus on liitteenä. (Liite 2)

Ympäristöinsinööri

Tarkastaja

Päätöksestä lisätietoja antaa , 

Liitteet Ilmoitus päätöksestä (Liite 1)
Valitusosoitus (Liite 2)




