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Ympäristölupapäätös Hankkija Oy, Rydönnotko 4 Urusvuori 
 
 

ASIA 
 

Hankkija Oy on 20.6.2016 toimittanut Turun kaupungin ympäristönsuojeluun 
ympäristönsuojelulain 35 § mukaisen ympäristölupahakemuksen, joka koskee 
tilapäistä kiviaineksen murskaamista siirrettävällä murskauslaitoksella. Hake-
musta on pyynnöstä täydennetty 10.3.2017 sekä 22. ja 24.8.2017. 

 
Ympäristölupaa haetaan kiviaineksen murskaamiselle siirrettävällä murskaus-
laitoksella Turun Urusvuori 88 sijaitsevalle määräalalle (noin 16.850 m2) kiin-
teistöstä 4:6 ja määräalalle (noin 850 m2) kiinteistöstä 4:7. Lupaa haetaan 
määräaikaisena vuoden 2025 loppuun asti.  

 
Toiminnanharjoittaja on hakenut lupaa toiminnan aloittamiseksi ennen lupa-
päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. 

 
LUVAN HAKIJA 

 
Hankkija Oy 

 
PL 390 

 
05801 Hyvinkää 

 
Y-tunnus 0224546-6 

 
Toiminnan sijoittamispaikka: 

 
Rydönnotko 4 

 
Urusvuoren kaupunginosa 

 
Hakijan yhteyshenkilönä toimii Lasse Vilhunen, Lemminkäinen Infra Oy. Tontit 
853-88-4-6 ja 853-88-4-7 omistaa Lemminkäinen Infra Oy. 

 
LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 
Toiminta sijoittuu teollisuusalueelle, joka sijoittuu Tampereen valtatien (vt 9), 
Ohitustien ja Turku – Toijala –junaradan väliselle alueelle. Hakemus koskee 
kiinteistöjä 853-88-4-6 ja 853-88-4-7. 

 
Samalla kiinteistöllä 853-88-4-6 (Rydönnotko 4) sijaitsee Hankkija Oy:n rehu-
tehdas. Viereisellä kiinteistöllä 853-88-4-7 (Rydönnotko 11) toimii Lemminkäi-
nen Infra Oy:n asfalttiasema (rekisteröity 24.11.2015).  

 
Maisematyöluvalla louhittavaa kiviainesta tulee murskattavaksi noin 80.000 
kiinto-m3 eli noin 216.000 tonnia. Jäljellä olevan louhittavan alueen pinta-ala 
on noin 10.000 m3. Koko kiviainesmäärän murskaaminen kestää noin 120 
työpäivää. Yhden vuoden aikana murskausta harjoitetaan keskimäärin 25 työ-
päivän ajan ja enimmillään 55 työpäivän ajan. 
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Hakemus koskee louhintapiirrokseen merkityltä alueelta louhittavan kiviainek-
sen murskausta paikalle tuotavalla murskauslaitteistolla. Louhintaa on jo suo-
ritettu rakennuslautakunnan myöntämällä maisematyöluvalla. Louhinta-alueen 
itäpuolelle on rakennettu rakennusluvan mukaiset siilot. 

 
Tehtävät toimenpiteet tukevat asemakaavan mukaista alueen käyttöä. Alueen 
tuleva käyttötarkoitus on varastoalue. 

 
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 
Kiviaineksen murskaaminen on ympäristölupavelvollista toimintaa ympäristön-
suojelulain 27 § 1 momentin mukaan. Päätöksessä sovelletaan murskauksen 
osalta lisäksi Valtioneuvoston asetusta (800/2010) kivenlouhimojen, muun 
kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta.  

 
Yli 50 vuorokautta kestävä murskaus on lupavelvollista toimintaa ympäristön-
suojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7 e mukaan. 

 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on asiassa toimivaltainen Valtioneu-
voston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 § kohdan 6 b mukai-
sesti.  

 
Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta on delegoinut ympäristön-
suojelujohtajalle päätösvallan ratkaista ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaiset 
ympäristöluvat.   

 
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOI-
TUSTILANNE 

 
Asemakaavan mukaan tontti 853-88-4-6 on yhdistettyjen teollisuus- varasto-
rakennusten korttelialuetta (TTV). Tontti 853-88-4-7 on teollisuus- ja varasto-
rakennusten korttelialuetta, jolle ei saa sijoittaa teollisuutta, joka voimakkaasti 
savua muodostavana tai muuten näkölento-olosuhteita huonontavana voi vai-
keuttaa lentotoimintaa. 

 
Tontin 853-88-4-7 omistaja Lemminkäinen infra Oy on 19.5.2016 valtuuttanut 
Hankkija Oy:n hakemaan ympäristölupaa määräalalle (noin 850 m3) kiviainek-
sen murskausta varten. 

 
Turun kaupungin rakennusvalvonta on 27.11.2015 myöntänyt tonteille 853-
88-4-6 ja 853-88-4-7 maisematyöluvan (2015-1388) koskien puuston poista-
mista ja louhintaa tasoon +30 (N2000). 

 
Turun kaupungin ympäristönsuojelu on 30.11.2015 antanut ympäristönsuoje-
lulain 122 § mukaisen päätöksen koskien alueella suoritettavaa louhintaa ja 
lyhytaikaista murskausta (alle 50 vrk). Päätöksen antamisajankohtana Turun 
kaupungin ympäristönsuojelun tiedossa ei ollut, että murskausta ei saada val-
miiksi 50 vrk:n aikana. YSL 122 §:n mukainen päätös on louhinnan osalta voi-
massa 30.11.2018 asti. Murskausta sai suorittaa 50 vrk, mikä täyttyi 4.7.2017, 
jonka jälkeen murskauksella on oltava ympäristölupa.  

 
LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 
Lähin asutus sijaitsee noin 500 metrin päässä luoteessa (Vanha Moisiontie 
10, 853-458-1-81) ja itäpuolella lähimmät talot noin 350 metrin päässä Pau-
nankadulla.  
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Muilta osin alue on teollisuuskiinteistöjen ympäröimä. Etelässä (Rydönnotko 
1) lähin kiinteistö on noin 200 m päässä, lounaassa noin 100 m päässä, länsi-
lounaassa yli 200 m sekä lännessä ja luoteessa noin 100 metrin päässä. Elin-
tarviketeollisuutta harjoitetaan lännessä teollisuuskiinteistöillä osoitteissa 
Rydöntie 14 ja 20 (Kiinteistö Oy Urusvuori), joihin lähimmillään työmaalta ker-
tyy etäisyyttä yli 350 metriä.  

 
Turun vankila jää noin kilometrin päähän kaakkoon. Suunnittelualueen ja van-
kilan väliin jää metsäaluetta, jolla sijaitsee entinen endurorata.  

 
MURSKAUSLAITOKSEN TOIMINTA 

 
Murskauslaitoksen sijoittaminen 

 
Kallioalueelta poistettavat pinta- ja kivennäismaat sijoitetaan alueen lounais-
nurkkaan. Maamassat käytetään myöhemmässä vaiheessa alueen tasauksiin 
ja maisemointiin.  

 
Murskauslaitos sijoitetaan idänpuolisen olemassa olevan tuotantorakennuk-
sen ja uusien rakennettujen siilojen sekä länsipuolella olevan louhintarintauk-
sen väliin. Tuotantolaitos ja siilot toimivat esteenä Paunankadun asutuksen 
suuntaan. Louhinnan edetessä länteen myös murskauslaitos siirtyy sen mu-
kana länteen päin. Rikotus tehdään aivan louhintarintauksen takana. Toimin-
not sijoittuvat tasolle +30,5 m mpy. 

 
Murskauskalusto  

 
Murskaus toteutetaan kaksivaiheisella siirrettävällä murskauslaitoksella, joka 
käyttää kevyttä polttoöljyä energialähteenään. Kiviaineksen siirtelyyn käyte-
tään kevytöljykäyttöisiä pyöräkuormaajia. 

 
Louhe lastataan kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla murskauslaitokseen, 
jossa se murskataan haluttuun raekokoon. Louheen sekaan jääneet ylisuuret 
lohkareet rikotetaan hydraulisella iskuvasaralla.  

 
Polttoaineen varastointi ja kulutus 

 
Murskauslaitoksen ja pyöräkuormaajien arvioidaan kuluttavan keskimääräi-
sessä tilanteessa yhteensä noin 34 tonnia kevyttä polttoöljyä vuodessa. Mak-
simissaan kulutus on kaksinkertainen. Voiteluaineita ja –öljyjä kulutetaan yh-
teensä alle 0,5 tonnia vuodessa. 

 
Polttoaineet varastoidaan kaksoisvaippasäiliöissä, jotka sijaitsevat asfal-
toidulla tukitoiminta-alueella asfalttiaseman puolella. Säiliöt on varustettu yli-
täytön estimillä ja lukoilla. Muut öljytuotteet, kuten voiteluaineet, varastoidaan 
omissa suoja-altaisiin sijoitetuissa astioissaan. 

 
Työkoneiden tankkaus tapahtuu valvotusti. Murskauskaluston huoltotoimenpi-
teet suoritetaan työmaalla, koska laitteiston siirtäminen on työlästä. Muita työ-
koneita ei pestä tai huolleta työmaa-alueella. 

 
Toiminta-ajat 
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Ympäristölupaa haetaan murskaukselle, joka päättyy viimeistään 31.12.2025. 
Vuosittain murskausta tehdään enintään noin 120 työpäivän ajan ja keski-
määrin 55 työpäivän ajan. Murskauskalusto on paikalla ainoastaan murskaus-
jakson ajan ja kuljetetaan alueelta pois jakson päätyttyä. 

 
Kiviaineksen kuormausta ja kuljetusta tehdään tarvittaessa läpi vuoden.  

 
Kuormaukselle, kiviaineksen kuljetukselle, lohkareiden rikotukselle ja murs-
kauslaitoksen toiminnalle haetaan lupaa toimia arkisin maanantaista perjan-
taihin klo 6.00 – 22.00.  

 
Liikenne 

 
Keskimääräiseksi toiminnasta aiheutuvaksi raskaan liikenteen määräksi mak-
simituotannon aikana arvioidaan noin 10 käyntiä työpäivässä ja keskimääräi-
sellä tuotannolla viisi käyntiä. Liikennemäärä kuvaa tilannetta, jossa kaikki ki-
viaines kuljetetaan alueen ulkopuolelle. Toistaiseksi kiviaines on viety asfaltti-
aseman käyttöön. 

 
Työmaa-alueelta pyöräkuormaajat kuljettavat murskatun kiviaineksen lou-
hinta-alueen pohjoispuolella sijaitsevalle asfalttiasemalle. Reitti kulkee murs-
kausasemalta rakennettavien siilojen ja olemassa olevan tuotantorakennuk-
sen länsipuolitse asfalttiasemalle. 

 
TUOTANTOMÄÄRÄT JA -KAPASITEETTI 

 
Murskattavan kiviaineksen kokonaismäärä on noin 216.000 tonnia eli noin 
80.000 kiinto-m3. Arvioitu murskeen vuosituotanto on keskimäärin 50.000 ton-
nia ja enimmillään 100.000 tonnia. 

 
Kiviainesta hyödynnetään louhinta-alueella, kuljetetaan viereiselle asfalttiase-
malle sekä kuljetetaan alueelta pois. Käyttökohde perustuu kulloiseenkin ky-
syntään eikä tarkkoja määriä voi ilmoittaa etukäteen. 

 
Pölynsidonnassa käytettävää vettä kuluu noin 20 m3 päivässä kastelun ol-
lessa käynnissä. Vesi otetaan vesijohtoverkostosta. 

 
ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN KÄYTÖSTÄ 

 
Laitoksen koteloinneilla, pudotuskorkeuksien pienentämisellä ja vesikastelulla 
voidaan tehokkaasti vähentää ilmaan pääseviä pölypäästöjä. Melua torjutaan 
ensisijaisesti varastokasojen sijoittelulla. 

 
YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 

 
Toiminnan vaikutukset luontoympäristöön 

 
Suunnittelualue sijaitsee Piipanojan, joka laskee Aurajokeen, valuma-alueella. 
Piipanoja on Vähäjoen sivu-uoma, jonka liittymäkohta on Orikedon kaupun-
ginosassa Vanhan Tampereentien luoteispuolella. Piipanoja saa alkunsa len-
tokentän läheisiltä suoalueilta ja Moisiosta. Uomaan tulee vettä alajuoksulla 
lounaasta tulevasta sivuhaarasta, joka virtaa putkessa Huhtamäen pohjavesi-
alueen halki. Piipanojan valuma-alueen pinta-ala on noin 10,6 km2 ja pisim-
män uoman eli lentokentän soilta alkavan uoman pituus on noin 5,4 km. Pii-
panoja virtaa savimaassa, mikä aiheuttaa veteen savisameutta. Ojan latva-
alueella ja alajuoksulla on myös kiintoaine- ja ravinnekuormitusta aiheuttavaa 
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peltoviljelyä. Teollisuusalueilta saattaa kulkeutua ojaan haitta-aineita kuten 
raskasmetalleja. Lentokentältä purkautuu Piipanojaan vedenlaatuun vaikutta-
via pintavesiä. 

 
Luvanhakijan arvion mukaan haetulla toiminnalla ei ole vaikutusta vesistön 
käyttöön. Suunnittelualueen koko verrattuna Piipanojan valuma-alueeseen on 
hyvin pieni. 

 
Urusvuoren muinaismuistoalue, kivikautinen asuinpaikka, sijaitsee suunnitte-
lualueesta yli 600 metriä kaakkoon. Toiminnalla ei ole vaikutusta muinais-
muiston suojeluarvoihin. 

 
Maaperä ja pohjavedet 

 
Toiminta ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Alu-
eella ei ole vedenottamoita. 

 
Normaalilla toiminnalla ei katsota olevan vaikutusta alueen tai sen lähiympä-
ristön maaperään.   

 
Jätevedet ja jätteet  

 
Tuotantotoiminnassa ei muodostu jätevesiä. 

 
Toiminnassa muodostuu sekalaisia yhdyskuntajätteitä noin 640 kg vuodessa. 
Sekajätteet kerätään säiliöön ja paikallinen jätehuoltoyhtiö kuljettaa ne pois. 
Teräs- ja rautajätettä arvioidaan muodostuvan noin 6.000 kg vuodessa. Pai-
kallinen romunkeräysliike huolehtii niiden poiskuljetuksesta. 

 
Vaaralliset jätteet ovat öljypitoisia jätteitä ja niitä muodostuu noin 500 kg vuo-
dessa. Vanhat öljysuodattimet, trasselit yms. kiinteät öljyiset jätteet sekä akut 
varastoidaan omiin jätesäiliöihinsä lukittavan kontin sisälle. Vaaralliset jätteet 
toimitetaan niiden käsittelyluvan saaneeseen laitokseen tai kiinteistölle, jonka 
hyväksytyssä ympäristöluvassa vastaavan vaarallisen jätteen vastaanotto on 
hyväksytty. Vaarallisia jätteitä luovutettaessa jätteiden siirrosta laaditaan siir-
toasiakirja, josta ilmenee tiedot voimassa olevan jätelain ja –asetuksen mu-
kaisesti.   

 
Päästöt ilmaan 

 
Varastokasojen pölyämistä vähennetään sijoittamalla hienoimmat murskela-
jikkeet karkeampien murskekasojen suojaan. Työmaa-aluetta ja varastoka-
soja kastellaan tarvittaessa pölyämisen estämiseksi.  

 
Ilmapäästöjen osalta luvanhakija viittaa julkaisuihin, joissa on todettu, että 
yleensä yli 500 metrin päässä murskausalueista sijaitsevissa kohteissa murs-
kaustoiminnan pölypäästöt eivät aiheuta merkittäviä haittoja, eikä tarvetta 
hiukkaspitoisuusmittauksille ole.  

 
Pölyä muodostuu louheen jatkojalostuksen aikana murskauksesta, varastoin-
nista, kuormauksesta ja työmaaliikenteestä. Polttoprosessiperäisiä päästöjä 
(typenoksidit, rikkidioksidi, hiilidioksidi ja pienhiukkaset) aiheutuu murskauk-
seen ja seulontaan tarvittavan energian tuotannossa sekä kiviaineksen siirte-
lyyn ja kuljettamiseen tarvittavista työkoneista ja kuorma-autoista.  
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Murskauksesta aiheutuviksi kokonaisvuosipäästöksi on arvioitu noin 0,4 t ty-
penoksideja, 0,16 t rikkidioksidia, 0,6 t hiukkasia ja 290 t hiilidioksidia. Päästöt 
on hakemuksen mukaan laskettu enimmäistuotantomäärän mukaan.  

 
Murskauksessa syntyviä pölypäästöjä vähennetään murskauslaitoksen osien 
kotelointien lisäksi kiviaineksen putoamiskorkeuden säätelyllä ja tarvittaessa 
kastelulla.  

 
Melu  

 
Melua syntyy jokaisessa toimintavaiheessa: rikotuksessa, murskauksessa, 
kuormauksessa ja liikenteestä. Työkoneiden ja liikenteen melu on tasaista. 
Murskauksen melu saattaa olla impulssimaista tarkastelukohdan läheisyy-
destä riippuen. Impulssimaisuustekijä vähenee melun kulkeutuessa kauem-
maksi. Rikotuksen melu saattaa olla impulssimaista lähimmissä altistuvissa 
kohteissa. Rikotusta tehdään iskupalkkivasaralla murskauksen yhteydessä, 
jolloin murskauslaitoksen sijoittelulla mahdollisimman suojaiseen paikkaan 
varastokasojen taakse voidaan vähentää ympäristöön leviävää melua.  

 
Toiminnasta aiheutuvasta melusta on teetetty 8.3.2017 valmistunut selvitys 
asiantuntijalla (Ramboll, viite 1510031877). Selvityksessä on käytetty 
SoundPlan 7.4 –melumallinnusohjelmaa ja laskennat on suoritettu kolmiulot-
teisessa maastoaineistossa. Meluselvityksessä on huomioitu myös samalla 
alueella tapahtuvan louhinnan (kallionporaus) ja pyöräkuormaajan melupääs-
töt. Lähtömelupäästöinä on käytetty Rambollin useista vastaavanlaisista me-
lulähteistä mittaamia melupäästöarvoja taajuusvälillä 31,5 – 8000 Hz. Laskel-
missa melulähteiden toiminta-aikoina on käytetty ns. Muraus-asetuksen (Vna 
800/2010) mukaisia aikarajoituksia. Päivittäinen tehollinen käyttöaika perus-
tuu vastaavissa kohteissa tehtyihin mittauksiin, joissa huomioidaan eri toimin-
tojen vaatimat laitteistosiirrot ja työrytmit (poravaunulla ja rikotuksella 50 % 
sekä murskauksella ja pyöräkuormaajalla 100 %). 

 
kiven murskauslaitos 122 dB (LWA) klo 7 – 22 

 
rikotin 123 dB (LWA) klo 8 - 18 

 
poravaunu 121 dB (LWA) klo 7 - 21 

 
pyöräkuormaaja 109 dB (LWA) klo 6 – 22 

 
Melulaskentatulokset 

 
Melun leviämistä on tarkasteltu kahdessa tilanteessa perustuen louhinnan 
etenemiseen ja murskauslaitoksen sijoittamiseen kallioleikkauksen ja raken-
nusten väliin. Louhinta on aloitettu alueen itäkulmasta ja etenee kohti länttä.  

 
Mallinnetut louhinnan ja murskauksen melutasot ovat kummassakin mallin-
nustilanteessa ympäristön vakituisten asuintalojen kohdalla alle päiväajan 
raja-arvon 55 dB. Suurimmat melutasot kulkeutuvat koilliseen Korkkismäen-
tien talojen kohdalle noin 600 metrin päähän. Mallinnuksessa on oletettu kaik-
kien meluavien toimintojen olevan samanaikaisesti toiminnassa, mikä ei vält-
tämättä vastaa todellista tilannetta. Myös tuulen oletetaan olevan myötäinen 
kaikkiin suuntiin.  Mikäli päivän aikana ei tehdä esim. porausta tai vastaavasti 
murskausta, ovat melutasot mallinnuksen tuloksia pienempiä kaikissa koh-
teissa. 
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Eri louhinta- ja murskauskohteissa tehtyjen mittausten mukaan toiminnot eivät 
tavanomaisesti aiheuta kapeakaistaista melua. Louheen syöttö murskaimeen 
saattaa synnyttää impulssimaista melua murskaimen välittömään läheisyy-
teen. Rikotuksen melu yleensä luokitellaan impulssimaiseksi. Etäisyyden kas-
vaessa ja esteen vaikutuksesta impulssimaisuus kuitenkin vähenee ja melu 
sekoittuu taustaääniin. Mallinnus ei anna tarkkaa kuvaa, onko melu impulssi-
maista tietyssä tarkastelupisteessä. 

 
Lähimpien rakennusten kohdalla melu ei arvion mukaan ole impulssimaista, 
koska rikotuksesta aiheutuva melutaso asuinrakennusten luona on molem-
missa mallinnustilanteissa vähintään 7 dB alhaisempi kuin ko. pisteeseen eni-
ten vaikuttavan melulähteen yksinään aiheuttama melu. Poikkeuksena on 
Paunamäenkuja 10 asuinrakennus, jossa rikotus on selvityksen mukaan voi-
makkain melulähde ja tulokseen tulisi lisätä impulssikorjaus +5 dB rikotuksen 
toiminta-ajalle. Melutaso tällä rakennuksella on 55- 56 dB ja ottaen huomioon 
mallinnusepävarmuuden + 3 dB ei voida varmuudella sanoa ylittääkö melu-
taso ohjearvon impulssikorjauksen kanssa. 

 
Ympäristöluvan mukaisen louhinta- ja murskaustilanteen alkuvaiheessa, jol-
loin louhinta on edennyt asemapiirroksen mukaisesti vaihetta 2 kuvaavan alu-
een pohjoisen puoleiseen osaan, murskauslaitos on sijoitettu rakennettujen 
siilojen ja louhintarintauksen väliin. Rakennukset (siilot ja tuotantorakennus) 
estävät melun kulkeutumista lähimpien asuinrakennusten kohdalle Paunanka-
dulle, jossa päiväajan melutaso on 45 – 50 dB:n luokkaa. Rikotuksen aiheut-
tama melu saattaa Paunamäenkujan päässä ja Korkkismäentiellä koillisessa 
nousta tasolle 50 – 55 dB. Paunamäenkujan asuintaloihin on etäisyyttä yli 500 
metriä ja Korkkismäen taloon (Vaistentie 162) lähes 800 m. Keskimäärin ääni-
taso näiden kiinteistöjen kohdalla on 49 ja 53 dB:n välillä. 

 
Myöhemmässä vaiheessa, kun 2. vaiheen louhinta on edennyt, sijoitetaan 
murskauslaitos hieman etäämmälle siiloista louhintarintauksen taakse. Kes-
kiäänitaso koillispuolen lähimpien kiinteistöjen (Korkkismäentie 11 ja 24, Vais-
tentie 162 sekä Paunamäenkuja 7 - 10) kohdalla on 52 ja 54 dB:n välillä. Pau-
nankadun länsipäässä sijaitsevat murskauslaitosta lähimmät asuinkiinteistöt 
noin 350 metrin päässä. Niiden kohdalle louhinnasta ja murskauksesta kan-
tautuu noin 45 – 50 dB:n melutaso. Melulähteinä on huomioitu toiminnassa 
oleva murskauslaitos, rikotus, poravaunu ja kaksi pyöräkuormaajaa.  

 
POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

 
Toiminnassa mahdollisesti aiheutuviin ympäristöriskeihin varaudutaan ennak-
kosuunnittelulla, sattuneiden onnettomuuksien tutkinnalla sekä henkilöstön 
koulutuksella.  

 
Murskaustoiminnassa merkittävin ympäristöriski on öljyvahinko. Laitoksella on 
imeytysainetta ja pressu, johon likaantunut maa-aines voidaan nopeasti siir-
tää. Hälytysnumerot ovat nähtävillä. Polttoainesäiliöt ovat kaksivaippaisia. 

 
Tulipalon varalta asema on varustettu viranomaisten määräämällä alkusam-
mutuskalustolla ja henkilökunta on saanut tarvittavan opastuksen alkusammu-
tuskaluston käyttöön. Häiriö- ja onnettomuustilanteissa henkilökunta suorittaa 
alkusammutus- ja muut tarvittavat toimet sekä hälyttää pelastuslaitoksen. 

 
TOIMINNAN TARKKAILU 

 



Turun kaupunki § Päätöspöytäkirja  8 
 
Ympäristötoimiala, ympäristönsuojelu 
Ympäristönsuojelujohtaja 145 31.10.2017 

 
Murskauslaitoksen toimintaa tarkkaillaan mm. viikoittaisilla turvallisuustarkas-
tuksilla. Murskauksesta pidetään käyttöpäiväkirjaa, josta ilmenee tuotanto-
määrät ja –ajat. Merkittävistä häiriöistä tehdään merkintä käyttöpäiväkirjaan.  

 
Päästöjen määrää seurataan laskennallisesti käytetyn polttoaineen ominai-
suuspitoisuuden ja polttoainemäärän perusteella. Lisäksi toimintaa tullaan 
tarkkailemaan ympäristölupapäätöksen määräysten mukaisesti. 

 
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 
Lupahakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla 6.9. – 6.10.2017 Turun kau-
pungin ilmoitustaululla ja Turun kaupungin internetsivuilla. Lisäksi asiasta on 
kirjeitse erikseen tiedotettu lähialueen toiminnanharjoittajille sekä asukkaille 
laajalle alueelle (Paunankatu, Paunamäenkuja, Vanha Moisiontie). 

 
Tarkastus 

 
Alueella on suoritettu tarkastus 30.6.2016. 

 
Lausunnot 

 
Ympäristöterveydenhuolto on 9.10.2017antamassaan lausunnossa todennut, 
että tärkeimpänä toiminnan aiheuttamana terveyshaittana pidetään melua. 
Toiminta tulee järjestää niin, että melutaso ei asutuksen läheisyydessä ylitä 
ohjearvoja 55 dB(A) (LAeq) klo 7 – 22 eikä klo 22 – 7 välisenä aikana 50 
dB(A)(LAeq). Melutasojen todelliset tasot on varmennettava mittauksin toimin-
nan ollessa käynnissä. Pölypäästöjen osalta toiminta on järjestettävä niin, 
ettei siitä aiheudu terveyshaittaa.  

 
Muistutukset ja mielipiteet 

 
hakemuksesta on jätetty neljä muistutusta.  

 
Kiinteistö Oy Rydöntie 20:n muistutuksessa on ilmoitettu, että Kiinteistö Oy 
Rydöntie 20:n ja 14:n omistamissa rakennuksissa toimii elintarviketehdas Or-
kla Oy. Orkla Oy on esittänyt huolen aiheutuvista pölyhaitoista, lähinnä pihalle 
säilytettävän pakkausmateriaalin ja lasitavaran osalta. Orka Oy:n käsitys on, 
että pölystä aiheutuu merkittävää haittaa elintarviketeollisuudelle. Koska kysy-
myksessä on ympäristöhäiriöitä tuottamattoman teollisuuden korttelialue, lu-
paa kiven murskaamiseen ei tulisi myöntää. 

 
Asukas Paunamäenkujalta on muistutuksessaan viitannut Rydönnotko 4:ssä 
ja louhintatyömaan pohjoispuolella sijaitsevan asfalttiaseman alueella varas-
toitavaan murskeeseen, josta on aiheutunut merkittäviä kivipölykertymiä mm. 
ikkunoihin ja auton päälle. Muistutuksessa kysytään, miksi ei käytetä sade-
tusta kivimurskaamon päällä tai tehdä työtä ainoastaan sadesäällä. Asfaltti-
aseman varastokasoja pidetään liian korkeina, jolloin tuuli pääsee pölyttä-
mään koko tienoon harmaaksi. 

 
Asukas Paunankadulta tuo esiin, että tähän mennessä suoritetut räjäytykset 
ovat tuntuneet melko voimakkaina hänen omistamansa talon kevytbetonira-
kenteissa. Ympäristöön leviävän kivipölyn määrään pitäisi kiinnittää enemmän 
huomiota ja melupäästöjä voitaisiin lieventää, jos siirrettävä murskain sijoite-
taan rakennusten Rydöntien puolelle, jolloin syntyy meluvalli Paunankadun 
suuntaan. 
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Toinen asukas Paunankadulta toteaa, että hakemuksen mukaista toimintaa 
Rydönnotkon alueella ei voi hyväksyä. Asukkaan mukaan meluselvityksestä 
käy selvästi esille, että asuinalueet joutuvat toiminnasta aiheutuvan melun 
kohteeksi melutason ollessa Vnp 993/1992 ohjearvon sallimalla ylärajalla tai 
sen yli. Lisäksi asukas viittaa tuulen vaikutukseen, joka huomioiden voidaan 
varmuudella olettaa, että todelliset melurajat ylittyvät asuinalueella ja toimin-
nasta aiheutuvat äänet koetaan häiritsevänä normaaleissa tuuliolosuhteissa. 
Melumallinnus olisi tehtävä kohtuullisissa tuuliolosuhteissa ennen luvan käsit-
telyn jatkamista, koska selvityksessä mainittu lievä tuuliolosuhde on määritte-
lemättä. Lentokentän tietojen mukaan tuulen suunta voi olla kohti asuinaluetta 
jopa 9,4 % kuukaudessa vaikuttavista tuulensuunnista (ottamatta kantaa tuu-
len nopeuteen). Ympäristöluvan mukaista ei myöskään ole hyväksyä mitään 
kiven murskaukseen liittyvää toimintaa, joka mahdollisesti aiheuttaa melua 
asuinalueelle yöaikaan (klo 22-07). Muistuttaja toteaa, että esim. Suomen Re-
hun puhaltimien toiminnasta aiheutuva korkea melu osuu jostain syystä hä-
nen asuinrakennuksensa pihalle todella vahvasti ja vaimenee yläpihalta Pau-
nankadulle siirryttäessä. Näin ollen mallinnuksen osoittaman mukaisesti juuri 
murskauksen suunnasta voidaan odottaa äänen leviävän erityisen herkästi ja 
vahvasti muistuttajan piha-alueelle, joka on tarkoitettu kodin välittömäksi vir-
kistysalueeksi.  

 
Luvanhakijan vastine   

 
Hakija vastaa 11.10.2017 toimittamassaan vastineessa yhteisesti muistutuk-
sissa ja lausunnossa esille tuotuihin, melua ja pölyä koskeviin seikkoihin. Ha-
kija huomauttaa, että ympäristölupahakemus koskee murskausta ainoastaan 
hakemuksen mukaisella alueella, eikä hakemus koske Lemminkäinen Infra 
Oy:n asfalttiaseman toimintaa. 

 
Jo toteutetun murskauksen yhteydessä on käytetty kastelua pölyämisen estä-
miseksi. Pölyn leviämisen estämiseen kiinnitetään jatkossakin huo-
miota.  Asemakaavamääräyksissä on esitetty, että alueelle sijoittuvasta toi-
minnasta ei saa aiheutua haittaa lentoliikenteelle ja tämä varmistetaan riittä-
vällä kastelulla. 

 
Murskaustoiminnasta aiheutuvaa melua on mahdollista mitata melumallinnuk-
sen tulosten varmistamiseksi. Hakija kuitenkin toteaa, että mallinnuksessa on 
ollut oletuksena, että louhintaa ja murskausta olisi yhtä aikaa, ja että tuuli olisi 
aina myötäinen tarkastelupisteeseen nähden. Näin ei todellisuudessa ole. Li-
säksi mallinnuksessa on arvioitu, että murskauslaitos toimisi koko haetun toi-
minta-ajan eli klo 7-22, vaikka todellisuudessa tehollinen toiminta-aika, ja tätä 
kautta keskiäänitaso, jää pienemmäksi. 

 
Hakija toteaa lisäksi, että louhintaräjäytysten yhteydessä tarkkaillaan aiheutu-
vaa tärinää useammasta lähikohteesta (tonteilla 4:2, 4:6 ja 5:32), ja siten voi-
daan varmistua, ettei tärinä asutuksenkaan luona (yli 400 metrin päässä) ai-
heuta vahinkoa. 

 
Murskauslaitoksen kulloinenkin sijoittelu alueella tehdään siten, että aiheutu-
vat haitat eri suuntiin olisivat mahdollisimman vähäiset. Sijoittelussa huomioi-
daan esimerkiksi varastokasojen tilanne alueella. 

 
Päätös Päätän myöntää Hankkiija Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ym-

päristöluvan, joka koskee kiinteistöillä 853-88-4-6 ja 853-88-4-7 suoritettavaa 
tilapäistä murskauslaitoksen toimintaa. 
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Lupa myönnetään edellyttäen, että toiminnassa noudatetaan seuraavia lupa-
määräyksiä ja muilta osin toimitaan hakemuksessa esitetyllä tavalla. 

 
Toiminnan aloittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa ei myön-
netä lupaa. 

 
Kapasiteetti ja toiminta-ajat 

 
1.  Laitoksella saa murskata koko sen toiminta-aikana noin 80.000 kiinto-m3 
hakemuksen kohteena olevilta tonteilta louhittua kiviainesta. Murskauslaitok-
selle ei saa tuoda muualta louhetta murskattavaksi.  

 
2. Murskausta saa harjoittaa enintään 31.12.2025 asti. Kiviainesta ei saa 
murskata juhannuksesta heinäkuun loppuun ulottuvana ajanjaksona. 

 
3.  Murskausta, maansiirtotöitä sekä valmiin murskeen kuormausta ja kulje-
tusta saa suorittaa arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00 – 22.00. Iskuva-
saraa saa käyttää lohkareiden rikotukseen klo 8.00 – 18.00. Murskausta tai 
muuta melua aiheuttavaa toimintaa ei saa harjoittaa viikonloppuisin, arkipy-
hinä tai juhannus-, joulu- tai uudenvuoden aattoina.  

 
Työmaatoiminnot, joista ei aiheudu minkäänlaista alueen ulkopuolelle kulkeu-
tuvaa meluhaittaa, voi tehdä arkisin maanantaista perjantaihin klo 6.00 – 
22.00. 

 
Meluntorjunta 

 
4.  Toiminnasta aiheutuva A-painotettu keskiäänitaso (LAeq) ei saa asuinkiin-
teistöjen kohdalla ylittää 55 dB(A):n tasoa päiväaikana klo 7.00 – 22.00 eikä 
50 dB(A):n tasoa klo 6.00 – 7.00 tehtävän työn osalta. 

 
5. Murskauslaitoksen kuljettimineen tulee olla siten katettu ja koteloitu, että 
melu- ja pölyhaitat jäävät mahdollisimman pieniksi. 

 
Murskauslaitos tulee kaikissa tilanteissa sijoittaa työmaalle siten, että tontilla 
olevat rakennukset toimivat mahdollisimman tehokkaina meluesteinä idän 
suuntaan ja louhintarintaus lännen puolelle.  

 
Murskeen ja louheen varastokasoja on tarvittaessa hyödynnettävä melues-
teinä. Varastokasojen tulee olla tähän tarkoitukseen riittävän korkeita. 

 
6. Murskauslaitoksen paikan vaihtuessa ei toimintaa saa aloittaa ennen kuin 
on varmistettu, että olemassa olevat rakennukset ja louhintarintaus muodos-
tavat melumallinnuksen mukaiset meluesteet ja niiden meluestevaikutus 
asuntojen suuntaan on riittävä. Meluesteiden ja -suojausten on oltava riittävät 
ja toimintakuntoiset jokaisen murskausjakson aikana.  

 
Pölyntorjunta ja ilmansuojelu 

 
7. Mistään työmaan toiminnoista ei saa aiheutua häiritsevää pölyämistä lou-
hinta-alueen ulkopuolelle. Pölypitoisuus toiminnan vaikutusalueella olevien 
kiinteistöjen kohdalla ei saa ylittää pölypitoisuudesta annettuja voimassa ole-
via ilmanlaadun ohjearvoja.  
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Louhinta- ja murskaustyön aiheuttama ilman ns. hengitettävien hiukkasten 
(PM10) pitoisuus ei saa lähimpien asuinkiinteistöjen kohdalla ylittää seuraavia 
arvoja: 

 kuukauden toiseksi korkein vuorokausikeskiarvo saa olla enintään 70 
µg/m3 

 vuorokausikeskiarvon ylityksiä 50 µg/m3 ylityksiä saa olla kalenterivuo-
dessa enintään 35 kpl 

 
8. Koko työmaa-alue mukaan lukien kiviaineksen varastokasat, siirtely ja 
kuormaus sekä autokuormat tulee tarvittaessa kastella ja/tai suolata pölyämi-
sen estämiseksi. Kuormat tulee tarvittaessa peittää kuljetuksen ajaksi. 

 
Työmaateille ja ulkopuolisille tiealueille ei saa kuljetuskaluston mukana kul-
keutua maa-ainesta, joka kuivuessaan aiheuttaa tienpinnan pölyämistä. Tar-
vittaessa toiminnanharjoittajan tulee vastata puhdistamisesta. 

 
9.  Murskauslaitoksessa on käytettävä pölyämisen estämiseksi riittävän teho-
kasta kastelua tai muuta vastaavaa menetelmää. Murskaus- ja seulontayksi-
köiden kuljettimien ja katteiden tulee olla riittäviä ja tiiviitä. Pakkaskautena 
kastelu tulee korvata suodatinpölynpoistolaitoksella tai muulla vastaavan ta-
soisella pölynpoistomenetelmällä.  

 
Toiminta tulee keskeyttää, mikäli pölyntorjuntalaitteiston toiminnassa ilmenee 
häiriö tai pölyn leviämistä ei sääolosuhteiden tai jonkin muun syyn takia pys-
tytä riittävästi rajoittamaan. Toimintaa voi jatkaa, kun vika on korjattu tai sää-
olosuhteet muuttuneet. 

 
Polttoaineiden varastointi 

 
10. Maa- tai kallioperään tai pintaveteen ei saa päästä öljyä, öljyisiä vesiä tai 
muita ympäristölle haitallisia aineita. Polttoaineiden toiminnanaikainen varas-
tointi tulee järjestää paikassa, jonka pohjarakenne on nesteitä läpäisemätön. 
Imeytysainetta tulee olla helposti saatavilla. 

 
11. Varastosäiliöiden on oltava kaksoisvaipallisia tai varustettu kiinteällä, kate-
tulla vähintään säiliön kokoa vastaavalla valuma-altaalla. Säiliöissä on oltava 
ylitäytön estimet. 

 
12. Työkoneiden ja murskauslaitoksen polttoainetankit tulee olla varustettu 
ylitäytön estimillä. Tarvittaessa maaperä on suojattava valumilta. 

 
Jätteet sekä jäte- ja hulevedet 

 
13. Toiminta on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu pintavesien pilaantu-
mista. Kiintoaineen erottamiseksi toiminta-alueelta ympäristöön päätyvät ve-
det on tarvittaessa johdettava selkeytysaltaan kautta. Selkeytysallas tulee tar-
vittaessa tyhjentää.  

 
14. Öljyiset ja muut vaaralliset jätteet on toimitettava laitokseen, jonka ympä-
ristölupa mahdollistaa tällaisten jätteiden vastaanoton. 

 
15. Vaarallisia jätteitä ei saa varastoida alueella 12 kuukautta kauempaa. 
Vaaralliset jätteet on säilytettävä lukitussa tilassa asianmukaisesti merkityissä 
astioissa tai säiliöissä katettuna tai muutoin vesitiiviissä tilassa. Erilaiset vaa-
ralliset jätteet on pidettävä erillään toisistaan. 
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Toiminnan tarkkailu 
 

16. Toiminnanharjoittajan on teetettävä ulkopuolisella luotettavalla asiantunti-
jalla standardin SFS  ISO 3744 mukaisia melumittauksia siten, että tulokset 
ovat verrattavissa tehtyyn meluselvitykseen. Melun ollessa luonteeltaan isku-
maista tai kapeakaistaista mittaus- ja laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen 
sen vertaamista määräyksen 5 melutasoihin. 

 
Melumittauksia tulee tehdä lähimpien ja muiden eniten melulle altistuvien 
asuinrakennusten kohdalla. Ennen mittausten suorittamista on valvovalle vi-
ranomaiselle esitettävä melumittaussuunnitelma. 

 
Melumittauksia on tehtävä toimintajakson alkaessa sekä aina, kun murskaus-
laitoksen paikkaa muutetaan tai muiden melun leviämiseen vaikuttavien ra-
kenteiden paikat tai louhintarintauksen korkeus muuttuu siten, että sillä saat-
taa olla vaikutusta ympäristöön kulkeutuvaan melutasoon. Lisäksi mittauksia 
tulee tehdä meluvalitustapauksissa, jos on syytä olettaa melutason ylittävän 
määräyksellä annetun raja-arvon. 

 
Melumittaustulosten edellyttämiin toimenpiteisiin tulee ryhtyä välittömästi. 

 
Melumittausten ajankohdasta tulee etukäteen ilmoittaa valvontaviranomai-
selle. Mittaustulokset sekä vertailu melutason ohjearvoihin ja meluselvityk-
sessä esitettyihin arvoihin tulee esittää valvontaviranomaiselle kahden viikon 
kuluessa mittausten päättymisestä. Valitustapauksessa tulokset tulee rapor-
toida välittömästi. 

 
17. Tarvittaessa tulee teettää pölymittauksia pölylle altistuvassa kohteessa ja 
ryhtyä välittömästi tulosten edellyttämiin toimenpiteisiin. Mahdollisista pölymit-
tauksista tulee etukäteen esittää mittaussuunnitelma lupaviranomaiselle. 

 
18. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle jokaisen toi-
mintajakson alkamisajankohdasta, jakson arvioidusta kestosta ja ilmoittaa sen 
päättymisestä. Pyydettäessä toimintajaksojen alkamisesta on ilmoitettava 
myös muille tahoille, kuten lähiasukkaille ja -toiminnanharjoittajille. 

 
19. Toiminnanharjoittajan on kalenterivuosittain, viimeistään seuraavan vuo-
den maaliskuun loppuun mennessä toimitettava ympäristönsuojeluun yhteen-
veto edellisen vuoden toiminnasta sekä toiminnan päättyessä, jonka tulee si-
sältää ainakin seuraavat tiedot: 

 toimintajaksot 
 vuoden aikana louhitun kiviaineksen määrä (m3ktr ja t) 
 varastossa olevan murskaamattoman louheen määrä (m3ktr ja t) 
 murskatun kiviaineksen määrä lopputuotteina (t) 
 tontin rakentamisessa hyödynnetyn murskeen määrä (t) 
 alueella varastoituna olevan murskeen määrä (t)  
 alueelta poiskuljetetun murskeen määrä (t) ja kohde 
 työkoneissa ja murskauslaitoksessa käytetyn kevyen polttoöljyn määrä 
 tiedot toiminnassa syntyneistä öljy- ja mahdollisista muista vaaralli-

sista jätteistä, niiden määristä, varastoinnista sekä kuljetus- ja käsitte-
lytavoista 

 tiedot mahdollisista häiriö- tai onnettomuustilanteista sekä niiden ai-
heuttamista toimista 
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 yhteenveto (tai viittaus aiempaan raportointiin) tehdyistä melumittauk-

sista tai muista ympäristön tilaan liittyvistä selvityksistä 
 tiedot vuoden aikana toteutuneista tai suunnitteilla olevista muutok-

sista 
 

20. Häiriö- tai onnettomuustilanteista, joista mahdollisesti aiheutuu poikkeuk-
sellisia päästöjä ilmaan, maaperään tai vesistöön, tulee välittömästi ilmoittaa 
ympäristönsuojeluun.  

 
Toiminnanharjoittajan ympäristöluvan noudattamisesta vastaavan henkilön 
yhteystiedot on toimitettava valvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloitta-
mista. 

 
Toiminnan lopettaminen 

 
21. Murskausjakson päätyttyä tulee alue siistiä.  

 
RATKAISUN PERUSTELUT 

 
Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset 

 
Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti toiminta täyttää ympäristönsuojelu- 
ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa säädöksissä asetetut ympäristölu-
van myöntämisen edellytykset eikä toiminnasta katsota aiheutuvan terveys-
haittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista, erityistä luonnonolosuh-
teiden huonontumista eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tar-
koitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon 
toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski.  

 
 Murskaus ei aiheuta pysyviä muutoksia ympäristöön eikä siitä aiheudu ter-
veys- tai ympäristöhaittaa alueen asutukselle. Murskauksesta aiheutuvien 
melu- ja pölyhaittojen mahdollisimman tehokas torjunta sekä erilaisiin poik-
keustilanteisiin varautuminen on huomioitu lupamääräyksissä. Murskaus on 
määrätty keskeytettäväksi, mikäli normaalit torjuntatoimet osoittautuvat poik-
keavissa tilanteissa riittämättömiksi.  

 
Luvanhakija on luotettavalla selvityksellä osoittanut, että toiminta voidaan to-
teuttaa siten, että melutason ohjearvot eivät asuinrakennusten kohdalla ylity. 
Lisäksi on huomioitava, että ympäristölupapäätöksessä määrätyt toiminta-ajat 
ovat lyhempiä kuin melumallinnuksessa käytetyt, joten käytännössä melurasi-
tus on hieman lyhytaikaisempi.  

 
 Lausunnot, muistutukset, mielipide ja toiminnanharjoittajan vastine on huomi-
oitu pölyn- ja meluntorjuntaa koskevissa määräyksissä. 

 
Päätöksessä on annettu ympäristönsuojelulain, jätelain ja niiden nojalla an-
nettujen asetusten vaatimusten täyttämiseksi tarpeelliset määräykset. 

 
Toimintaa ei voi aloittaa ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa, koska 
louhe on mahdollista kuljettaa alueelta muualle murskattavaksi eikä se estä 
hankkeen muuta toteutumista. 

 
Lupamääräysten yksityiskohtaiset perustelut 

 
Lupamääräys 1 
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Tehtävät toimenpiteet tukevat asemakaavan mukaista alueen käyttöä. Alueen 
tuleva käyttötarkoitus on varastoalue. Murske hyödynnetään pääasiassa vie-
reisellä asfalttiasemalla ja osa louhittavasta kiviaineksesta hyödynnetään 
murskeena kyseisten tonttien rakentamisessa. Murskaamalla louhe paikan 
päällä vältytään kolinaa aiheuttavalta louheen lastaamiselta. Kyseessä on 
tontin louhintaan ja sen jatkokäyttöön liittyvä hanke eikä murskauslaitosta ole 
tarkoitettu hyödynnettäväksi muualta tuodun louheen murskaukseen. 

 
Lupamääräys 2  

 
Murskaukselle on haettu pitkäaikaista ympäristölupaa, mikä mahdollistaa 
murskauksen suorittamisen sitä mukaa, kun louhinta etenee. Tekemällä 
murskausta muutaman kerran vuodessa joitakin viikkoja kestävissä jaksoissa 
toiminnasta ei aiheudu jatkuvaa haittaa ympäristöön. Kieltämällä murskaus-
jakson ajoittuminen keskikesään vähennetään lähiasukkaille koituvaa mahdol-
lista viihtyvyyshaittaa. 

 
Lupamääräys 3 

 
Kun työmaajärjestelyt, työkoneiden ja murskauslaitoksen suojaukset ja niiden 
lähtömelutasot vastaavat meluselvityksessä käytettyjä tasoja, toiminnasta ei 
meluselvityksen mukaan aiheudu asutuksen kohdalle melutason ohjearvojen 
ylityksiä. Toiminta-aikaa koskevat määräykset on annettu meluhaitan torju-
miseksi ja viihtyvyyshaittojen vähentämiseksi. Iskumaista melua aiheuttavan 
työvaiheen työaikaa on rajoitettu eniten.  

 
Lupamääräykset 4-6 

 
Toiminnasta lähiasutuksen kohdalle aiheutuvalle melutasolle annettu raja-
arvo perustuu valtioneuvoston päätökseen 993/1992 melutason ohjearvoista 
ja se vastaa valtioneuvoston asetuksessa 800/2010 (kivenlouhimojen, muun 
kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta) annettuja ar-
voja. 

 
Melumallinnuksen mukaan louhintaan liittyvän kivenmurskaamon toiminnan 
aiheuttama melutaso ei ylitä asutuksen kohdalla annettua raja-arvoa 55 
dB(A). Tämä edellyttää, että kussakin murskauslaitoksen sijoituspaikassa me-
lusuojaukset on toteutettu leviämismallinnuksen mukaisin meluestein. Lisäksi 
se edellyttää, että murskauslaitos on varustettu riittävin kattein ja koteloinnein 
melupäästön vähentämiseksi ja vastaa siten melumallinnuksessa käytettyjä 
melupäästön lähtöarvoja.  

 
Lupamääräykset 7-9 

 
Lupamääräykset on annettu ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi ja sen mah-
dollisesti aiheuttamien terveysvaikutusten estämiseksi ja viihtyvyyshaittojen 
vähentämiseksi. Valtioneuvoston antamat ilmanlaadun ohjearvot on annettu 
terveyden suojelemiseksi eikä niitä tule ylittää. Etenkin kuivina kausina voima-
kas tuuli saattaa kuitenkin kuljettaa pölyä murskausalueen ulkopuolelle, jolloin 
toiminnan tilapäinen keskeyttäminen pölyntorjuntatoimista huolimatta voi olla 
välttämätöntä. Rakentamalla selvityksen mukaiset meluesteet vähennetään 
etenkin karkeamman pölyn kulkeutumista lähimpien asuntojen suuntaan. 
Raskaan kuljetusajoneuvon pyörät saattavat kuljettaa kuraa ja hiekkaa pitkäl-
lekin ja siksi myös kuljetuskaluston pyörien pesu voi osoittautua tarpeelliseksi 
ennen työmaa-alueelta poistumista. 
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Lupamääräykset 10-12 
 

Lupamääräykset on annettu ympäristönsuojelulain 7 § perusteella, jotta maa-
perään ei pääse jätettä eikä muuta ainetta, joka voi pilata maaperän tai ai-
heuttaa haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ympäristövahinkojen estämiseksi 
toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, ettei tankkauksen yhteydessä pääse öl-
jyä maaperään.  

 
Maaperä on rakennettavissa tiiviiksi esimerkiksi käyttämällä rakenteissa vä-
hintään 1 mm:n paksuista HDPE-muovia, jonka päälle laitetaan riittävän 
paksu maakerros. Edellytyksenä on, että tasoitetun maaperän laatu suojaa 
kalvoa rikkoontumiselta. 

 
Lupamääräys 13 

 
Murskausalueen hulevesistä saattaa aiheutua pääasiassa kiintoainekuormi-
tusta esimerkiksi lähiojiin. Muodostuvien hulevesien määrään vaikuttaa murs-
kausajankohdan säätila sekä pölyntorjuntaan käytettävän veden määrä. Alu-
een ulkopuolelle kulkeutuvan kuormituksen vähentämiseksi hulevedet tulee 
tarvittaessa johtaa selkeytysaltaaseen kiintoaineen erottamiseksi vedestä en-
nen sen johtamista tai kulkeutumista muualle. 

 
Lupamääräykset 14-15 

 
Määräykset on annettu maaperän suojelemiseksi. 

 
Lupamääräys 16 

 
Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi sel-
villä toimintansa ympäristövaikutuksista ja ympäristöluvassa on annettava tar-
peelliset määräykset mm. toiminnan tarkkailusta ja päästöjen vaikutuksista. 
Laki edellyttää, että em. mittaukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tar-
koituksen mukaisin menetelmin. Koska työmaajärjestelyt muuttuvat useaan 
kertaan louhinnan edetessä, tulee ympäristöön kantautuvat melutasot tarkis-
taa aina, kun murskauslaitos siirtyy uuteen paikkaan tai meluesteinä käyte-
tyissä varastokasoissa tai louhintarintauksessa tapahtuu merkittäviä muutok-
sia. Mittauksilla, myös meluvalitusten takia tehtävillä mittauksilla, varmiste-
taan, etteivät annetut melumääräykset ylity.  

 
Melumittauspaikkoja ovat selvityksen mukaan ainakin Paunamäenkuja 7 – 10, 
lähimmät Paunankadun asuintalot, Korkkismäentie 11 ja 25 sekä Vaistentie 
162. 

 
Jos melu todetaan luonteeltaan iskumaiseksi tai kapeakaistaiseksi, mittaus- 
tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista lupamääräyksellä 
annettuun melutasoon. Impulssikorjauksella huomioidaan melun luonteesta 
aiheutuva häiritsevyys. Mikäli tulokset edellyttävät toimenpiteitä, kuten melu-
suojauksen tehostamista, tulee siihen haitan vähentämiseksi ryhtyä aikaile-
matta. 

 
Lupamääräys 17 

 
Määräys pölymittausten teettämisestä on annettu, jos torjuntatoimista huoli-
matta ilman pölypitoisuudet asuintalojen tai muiden oleskelualueiden kohdalla 
ovat korkeita ja mahdollisesti ylittävät ilman laadulle annetut ohjearvot. Tällöin 
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toiminnanharjoittajan on kustannuksellaan teetettävä ilmanlaadun mittauksia 
asian selvittämiseksi. Määräys tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä on an-
nettu ilmanlaadun parantamiseksi. Toimenpiteinä voi olla esimerkiksi työmaa-
alueen suolaus ja kastelu tai murskauslaitoksen pölyntorjunnan tehostaminen. 

 
Lupamääräys 18 

 
Velvoite on annettu valvonnan toteuttamiseksi. Ilmoitus valvontaviranomai-
selle tehdään sähköpostitse ennen toimintajakson alkamista. Mikäli myöhem-
min ilmenee, että esimerkiksi lähialueella toimivat muut toiminnanharjoittajat 
tai lähialueen asukkaat haluavat etukäteen tiedon jokaisen toimintajakson al-
kamisesta ja pituudesta, tulee pyydetty tieto näille tahoille toimittaa sovitta-
valla tavalla.  

 
Lupamääräys 19 

 
Kirjanpitoa ja raportointia koskevat määräykset perustuvat ympäristönsuojelu-
lakiin ja ne on annettu valvonnan toteuttamiseksi. Lupamääräysten noudatta-
misen seuranta ja toimintojen ympäristövaikutusten arvioiminen edellyttävät 
kirjanpitoa ja raportointia.  

 
Lupamääräys 20 

 
 Ympäristönsuojelulain mukaan luvassa on annettava määräyksiä koskien 
häiriö- ja muita poikkeuksellisia tilanteita. Valvontaviranomaisten tiedonsaanti 
tulee varmistaa, minkä takia vastuuhenkilön nimeäminen ja yhteystietojen 
ajantasaisina pitäminen on tärkeää.  Häiriötilanteista tiedottaminen on tarpeen 
valvonnan toteuttamiseksi ja häiriötilanteista mahdollisesti aiheutuvien haitto-
jen minimoimiseksi.  

 
Lupamääräys 21 

 
Määräys on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. 

 
Sovelletut säännökset 

 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)  

 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 

 
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurs-
kaamojen ympäristönsuojelusta 800/2010 

 
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta, VNA 79/2017 

 
Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista VNP 480/1996 

 
Jätelaki 646/2011 

 
Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 

 
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 

 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992 

 
Luvan voimassaolo   
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Tämä lupapäätös on voimassa 31.12.2025 asti.  
 

Asetuksen noudattaminen  
 

Jos asetuksella annetaan jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia sään-
nöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä 
noudatettava.   

 
Ympäristölupamaksu 

 
Ympäristöluvasta peritään Turun kaupunginvaltuuston vuonna 2015 vahvista-
man taksan mukainen 3.700 euron maksu. 

 
Päätöksen antaminen 

 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. 

 
  

 
  

 
Olli-Pekka Mäki 

 
vt. ympäristönsuojelujohtaja 

 
  

 
Muutoksenhaku 

 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeu-
teen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyk-
sessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain 97 §:ssä mai-
nituilla tahoilla.  

 
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.  

 
 
Jakelu 
 ao Hankkija Oy 
 tied Kiinteistö Oy Turun Rydöntie 20 
 tied Varsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat 
 tied Karppi Jari 
 tied Koskinen Marko 
 tied Vehanen Sirkka 
 tied Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta 
 tpv Brunila Nina 



 

Valitusosoitus 
Hallintovalitus 
(ympäristölupa, meluilmoitus, 
pilaantuneet maat) 

1 (2) 

   
Ympäristötoimiala, ympäristönsuojelu 
Ympäristönsuojelujohtaja 

31.10.2017 § 145 7171-2016 

 
Valitusoikeus Päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. Asian käsittelystä perittävään maksuun haetaan muu-

tosta samassa järjestyksessä kuin pääasiaan. 
Valitusoikeus on: 

1) asianosaisella 

2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnon-
suojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä 
olevat ympäristövaikutukset ilmenevät 

3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät 

4) Varsinais-Suomen ELY-keskuksella (valtion valvontaviranomainen) sekä toiminnan sijaintikunnan ja 
vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella 

5) asiassa yliestä etua valvovalla viranomaisella. 

 
Valitus- 
viranomainen 

Hallintovalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle 

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa 

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs., 65100 Vaasa 

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi 

Faksinumero: 029 5642 760 

Puhelinnumero: 029 5642 780 (kirjaamo) 

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: päivittäin klo 8.00 – 16.15 

Valitusaika ja 
sen alkaminen 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä. 
 
Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen 
jälkeen. 

 
Päätöksen an-
taminen 

Päätös on annettu julkipanon jälkeen, pvm: 31.10.2017 

Valituksen 
muoto ja  
sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Sen voi toimittaa myös sähköisesti.. 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta. 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos päätös 
valitukseen voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, tulee ilmoittaa myös sähköpostisosoite. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan 
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä. 
 
Valitukseen on liitettävä: 

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan-
kohdasta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-
omaiselle. 

Oikeuden-
käyntimaksu 

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. 

Maksua ei peritä, jos hallinto-oikeus 



- muuttaa alemman viranomaisen päätöstä muutoksenhakijan eduksi 

- siirtää asian toimivaltaiselle viranomaiselle 

- palauttaa asian aineellisia kysymyksiä osaksikaan ratkaisematta alemman viranomaisen käsiteltä-
väksi 

Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 

 
Liitetään päätökseen/otteeseen 
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