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Itä-Uudenmaan jätehuolto
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06100 Porvoo

VNte: Uudenmaan ympäristökeskuksen antama ympäristölupapäätös No YS 161, dnro UUS
2008-Y-303-1 11, pvm. 15.12.2009 ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston antama ympäristölupa
päätös No 19/201211, dnro ESAVI/151/04.08/2011, pvm. 31.1.2012

Itä-Uudenmaan jätehuolto Oy:n esitys Kilpilahden jätekeskuksen louhinta
alueen ulkopuolelta tulevan louheen vastaanottamiseksi ja murskaamiseksi

Itä-Uudenmaan jätehuolto Oy on toimittanut 17.12.2014 Uudenmaan
ELY-keskukselle Ramboll Finland oy:n laatiman hankesuunnitelman vii
tekohdassa mainittujen ympäristölupien mukaisen louhinta-alueen ulko
puolelta tuotavan louheen välivarastoimiseksi ja murskaamiseksi.

Alueen ulkopuolisen materiaalin varastointitarve on kokonaisuudessaan
noin 400 000 m3ktr (noin 1 000 000 t) kalliomäärälle. Varastointitarve ja
kautuu usealle vuodelle ollen noin 80 000 m3ktr (200 000 t) vuodessa.
Alueella varastoitavan materiaalin raekoko on maksimissaan
0 1000 mm.

Varastoitava kiviainesmateriaali vastaa laadultaan jätekeskuksen alu
eelta louhittavaa ja murskattavaa kalliota. Alueelle varastoitava kiviaines
tulee lähialueelta, maksimissaan 50 km säteeltä jätekeskuksen aluees
ta. Materiaali on esikäsitelty louhintapaikalla tehokkaammin kuljettavaan
raekokoon ja kuljetetaan Kilpilahden alueelle varastoitavaksi ja murskat
tavaksi. Kuljetus tapahtuu raskaalla kuljetuskalustolla.

Päivittäiset louhinta-, murskaus- ja kuljetusajankohdat eli ns. työaika
alueella ei tule muuttumaan ympäristäluvassa ja maa-ainesten otto-
suunnitelmassa esitetyistä. Toimintaa laitosalueella harjoitetaan maa
nantaista perjantaihin klo 6 - 22.

Maa-ainesten ottosuunnitelmassa louhinta töiden aikana on INkenne
määräksi arvioitu keskimäärin 120 -150 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Suunniteltu hanke tulee lisäämään ajoneuvojen päivittäistä lNkennemää
rää keskimäärin noin 10 -15 ajoneuvolla. Laskettu päivittäinen Iflkenne
määrän 8 % - 10 %:n lisääntyminen tulee jakautumaan epätasaisesti
sen mukaan, miten varastoitavaksi toimittavaa materiaalia tuotetaan.
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Suunnitellun hankkeen aiheuttama liikennemäärän kasvu ja sen vaiku
tukset jäävät vähäisiksi.

Murskauksen melupäästöihin ei vaikuta, onko louhittava kiviaines pai
kan päältä vai hankealueen ulkopuolelta tuotua kiviainesta. Ulkopuolelta
tuotavan kiviaineksen käsittely pidentää louhinta- ja murskausurakan
elinkaarta ja murskaustoiminnan kestoa, mutta se ei vaikuta haitallisesti
päiväkohtaisNn melutasoihin alueen ympäristössä. Molemmissa hank
keissa eli käynnissä olevassa louhintaurakassa että suunnitellussa va
rastointi-ja murskaushankkeessa käytetään samaa kalustoa.

Alueen ulkopuolelta tuotavan kiviaineksen varastointi ja murskaus eivät
lisää alueella muodostuvien ja käsiteltävien vesien määrää. Tuotava ki
viaines on laadultaan samankaltaista kuin jätekeskuksen rakennusalu
eelta louhittava kiviaines. Räjähdysaineista peräisin olevien typpiyhdis
teiden laadun ja määrän voidaan olettaa olevan muualta tuotavassa ki
viaineksessa samankaltaisia kuin alueelta louhitussa ja murskatussa ki
viaineksessa. Näin ollen alueella tapahtuvan tuodun kiviaineksen varas
toinnin ja murskauksen ei arvioida merkittävästi lisäävän rakennustoi
minnanaikaisia vaikutuksia pohja- tai pintavesfln. Pohja- ja pintavesien
laadun seurantaa jatketaan hyväksytyn tarkkailuohjelman mukaisesti.

Ympähstöluvan muuttamisesta määrätään uuden ympäristönsuojelulain
(527/2014) 29 § ja 89 §:ssä. Ympädstönsuojelulain 29 §:n mukaan ym
pähstöluvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävän
tai muuhun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa. Lupaa
ei kuitenkaan tarvita, jos muutos ei lisää ympäristöön kohdistuvia vaiku
tuksia tai riskejä eikä lupaa toiminnan muutoksen vuoksi ole tarpeen
tarkistaa.

Ympäristöministeriö on linjannut lausunnossaan YM6/42/2013, että pi
laantumalloman kiviaineksen ei katsota olevan jätelain tarkoittamaa jä
tellä, mikäli kiviaines vastaa laadultaan sellaisia kiviaineksia, jotka on
tarkoituksella louhittu kiviainestuotannon raaka-aineeksi, murskatulle ki
viainekselle on varmuudella ja välittömästi kysyntää ja kiviainesta varas
toidaan vain väliaikaisesti (esim. alle vuoden) ennen käsittelyä tai käyt
töä, kiviaineksen murskaus käsittelylaitoksessa ja hyödyntäminen maa-
rakentamisessa täyttävät samat tuotetta sekä terveyden- ja ympäristön-
suojelua koskevat vaatimukset kuin joita varsinaiselta kiviainestuotan
noIta edellytetään eikä toiminnasta kokonaisuutena arvioiden aiheudu
enempää vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle kuin varsinaises
ta kiviainestuotannosta.

Uudenmaan ELY-keskuksen kannanotto

Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että Itä-Uudenmaan jätehuolto voi ot
taa vastaan laitosalueen ulkopuolelta tulevaa louhetta ja välivarastoida
sekä murskata sitä esityksen mukaisesti. Muilta osin tulee noudattaa vii
tekohdassa mainittujen ympäristölupien lupamääräyksiä.



TIEDOKSI 
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Vastaanotettavan ylijäämälouheen varastointi- ja murskausmäärät tulee 

raportoida muun vuosiraportoinnin yhteydessä. 

Ympäristöinsinööri 

Rakennusmestari  

Porvoon kaupungin ympäristöviranomainen 




