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1. JOHDANTO

Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt kolmelle eri toiminnanharjoitta-
jalle seuraavat ympäristöluvat Vuohimäen alueella Kirkkonummella:

Lemminkäinen Infra Oy, nyk. Peab Industri Oy, 12.4.2016 § 83
Oy Göran Hagelberg Ab, 12.4.2016 § 87
Destia Oy, 12.4.2016 § 85

Toimijoidenalkuperäisissä ympäristöluvissa ei ollut suoria määräyksiä hengitettävien hiukkasten
pitoisuuksien tarkkailusta. Ympäristöluvista valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka 23.3.2017
antamassaan päätöksissään osittain muutti lupamääräyksiä, ei kuitenkaan hiukkasmittauksiin liit-
tyen. Luvista valitettiin edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka antoi päätöksensä
13.7.2018. KHO sen sijaan muutti pölypäästöjä koskevaa lupamääräystä nro 5.  Lupapäätösten
lopullinen määräys pölypäästöihin sekä hengitettävien hiukkasten tarkkailuun liittyen kuuluu seu-
raavasti:

Määräys nro 5:

Silmin havaittavaa kivi/maa-ainespölyä kiviaineksen (räjäytysreikien) porauksesta, ylisuur-
ten lohkareiden rikotuksesta tai murskauslaitoksen toiminnasta, ei saa kulkeutua sen kiin-
teistön ulkopuolelle, jolla toimintaa harjoitetaan. Toiminnasta aiheutuvien hiukkasten (PM10)
pitoisuus ilmassa asumiseen käytettävillä alueilla ei saa ylittää ilmanlaatua koskevassa, ym-
päristönsuojelulain nojalla säädetyssä asetuksessa VNA 79/2017 annettua raja-arvoa. Toi-
minnanharjoittajan on viimeistään kuukausi ennen toiminnan aloittamista toimitettava lupa-
viranomaiselle hyväksyttäväksi suunnitelma toiminnasta aiheutuvien hengitettävien hiuk-
kasten pitoisuuksien tarkkailusta. Suunnitelma voidaan laatia ja tarkkailu järjestää yhdessä
”Lemminkäinen Infra Oy:n / Destia Oy:n / Oy Göran Hagelberg Ab:n” kanssa.

Tässä raportissa esitetään lupamääräyksen mukainen mittaussuunnitelma hengitettävien hiukkas-
ten pitoisuuksien tarkkailusta Vuohimäen louhinta- ja murskaus toimintoihin liittyen. Suunnitelma
on yhteinen kaikille kolmelle toiminnanharjoittajille ja se on laadittu siten, että se on KHO:n pää-
töksen mukainen.

2. HIUKKASMITTAUSTEN TOTEUTUS

2.1 Yleistä

Toiminnanharjoittajien ympäristölupahakemuksissa ei ole esitetty alustaviakaan suunnitelmia
hiukkaspäästöjen mittauksiin liittyen. Lupapäätöksissä ei myöskään ole erityisiä reunaehtoja hiuk-
kasmittausten suhteen, esim. miten monesta mittauspisteestä mittaukset tulisi suorittaa. Tässä
mittaussuunnitelmassa hiukkasmittaukset on suunniteltu suoritettaviksi siten, että vaikutukset tu-
levat selvitettyä riittävällä tarkkuudella, huomioiden lähialueen maastomuodot ja asutuksen sijoit-
tuminen alueella. Eri toimijoiden vaikutukset kohdistuvat osittain eri kohteisiin, mikä mittaussuun-
nitelmassa myös on huomioitu.

Tämä mittaussuunnitelma koskee yhtä mittausjaksoa, joka toteutetaan louhinta- ja murskaustoi-
minnan alkuvaiheessa, tavoitteellisesti vuoden sisällä toimintojen aloittamisesta. Kertaluonteisella
mittauksella saadaan ennakkoarvion mukaan riittävän hyvä käsitys toiminnan hiukkaspäästöistä.
Mikäli tarvetta kuitenkin ilmenee, voidaan mittaus uusia myöhemmin, kun louhinta on edennyt
toiminnanharjoittajien louhinta-alueilla. Uusintamittaus tehdään siinä tapauksessa samalla tavalla
kuin tämän suunnitelman mukaiset mittaukset. Tarvittaessa mittaussuunnitelmaa päivitetään, esi-
merkiksi mikäli mittauspisteiden paikkoja katsotaan tarpeelliseksi muuttaa.
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2.2 Mittauspisteet

Hiukkasmittaukset esitetään tehtäväksi alla olevassa Taulukossa 1 ja Kuvassa 1 esitetyillä kiinteis-
töillä. Mittauspisteet on valittu siten, että mittauskohteet sijoittuvat lähimpänä toimijoiden lou-
hinta-alueita toiminnan alkuvaiheessa. Vallitseva tuulensuunta on lounaasta koilliseen, joten pis-
teet 2 ja 3 sijoittuvat suotuisassa tuulensuunnassa. Alueiden länsipuolelle ei sijoiteta mittauspis-
teitä, sillä siinä kohdin lähimpään asutukseen on myös huomattavan pitkä etäisyys toiminnan al-
kuvaiheen murskaus- ja louhintakohdista (> 1 km).

Mittaukset esitetään tehtäväksi Taulukossa 1 mainittujen asuinkiinteistöjen piha-alueella. Mittaus-
pisteen sijainti voi vielä muuttua esitetystä, sillä mittalaitteen sähkönsaanti on varmistettava ja
mittalaitteen sijoittamiselle on saatava kiinteistönomistajan lupa. Tätä mittaussuunnitelmaa tehtä-
essä kiinteistönomistajiin ei vielä ole oltu yhteydessä.

Taulukko 1. Esitetyt hiukkaspitoisuuksien mittauspiste

Mittauspiste

1

2

3

Kuva 1. Hiukkaspitoisuuksien mittauspisteet (1-3) sekä toiminnanharjoittajien ottoalueet (otto-
aluerajaukset päivitetty KHO:n päätöksen mukaisiksi, supistettu ekologisen käytävän vaatimassa
laajuudessa). Vihreillä ”M”-merkinnöillä on esitetty murskauslaitosten ohjeelliset ja oletetut si-
jainnit mittauksen aikana (toiminnan alkuvaihe).
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2.3 Mittausten kestot ja mittausmenetelmät

Tehtävillä hiukkasmittauksilla seurataan jatkuvatoimisesti ilman hengitettävien hiukkasten (PM10)
määrää. Ilman hiukkaspitoisuutta mitataan keskeytyksettä kahden kuukauden ajan (60 päivää)
kaikissa kolmessa mittauspisteessä samanaikaisesti.

Mittaukset voidaan tehdä esim. Osiris Environmental Particle-laitteella, joka mittaa eri hiukkas-
koko-luokkien (TSP, PM10 ja PM2.5) hiukkaspitoisuuden vaihtelua valittavalla näytteiden keskiarvos-
tus-välillä (esim. 15 min). Laitteen herkkyys on 0,1 µg/m3, joten se soveltuu myös taustapitoi-
suuksien mittaukseen. Laite on Suomessa yleisesti käytetty ja todettu kansallisissa vertailumit-
tauksissa Suomen olosuhteisiin soveltuvaksi. Mittalaite kerää mittaustulokset muistiin ja tiedot pi-
tää ladata talteen esim. kerran viikossa. Mittauksiin voidaan myös käyttää muunlaisia tarkoituk-
seen tarkoitettuja asianmukaisia laitteita. Asia varmistuu vasta sitten, kun mittauksen tekevä taho
on valittu. Mikäli mittauslaitteisto on eri kuin yllä esitetty, varmistetaan menetelmän hyväksyttä-
vyys lupaa valvovalta viranomaiselta ennen mittausten tekemistä.

Raportointia varten mittauksen aikaiset sääolosuhteet (mm. tuulen suunta ja nopeus sekä ilman
lämpötila) hankitaan lähimmästä olemassa olevasta sääasemasta (Ilmatieteen laitoksen avoin
data).

2.4 Mittausten ajankohta

Hiukkasmittaus tulisi tehdä ajankohtana, jolloin kaikilla kolmella toiminnanharjoittajalla on toimin-
taurakka käynnissä louhinta-alueillaan. Mikäli tällaista ei ole mahdollista järjestää, tulisi ainakin
kahdella toimijalla kuitenkin olla toiminta käynnissä mittausajankohtana. Kaikkien toimintojen tu-
lee urakan aikana olla pääpiirteissään käynnissä, eli porausta, räjäytyksiä, rikotusta, murskausta
sekä lastauksia ja kuljetuksia. Kaikkia toimintoja ei kuitenkaan ole päivittäin ja toiminnanharjoit-
tajat työskentelevät toisistaan riippumatta. Väistämättä toimijoiden toiminnoissa tulee olemaan
päivittäisiä vaihteluja, eikä kaikilla välttämättä ole toimintaa käynnissä joka päivä, ainakaan kaik-
kia eri toimintoja (porausta, murskausta jne.). Koska mittaukset suoritetaan kahden kuukauden
aikana yhtäjaksoistesti, saadaan kuitenkin riittävällä tarkkuudella selville toiminnan hiukkaspääs-
töjen keskiarvot toimintakokonaisuuteen nähden.

Sääolosuhteet vaikuttavat ilman hiukkaspitoisuuksiin voimakkaasti. Sateisena ja kosteana kautena
pitoisuudet ovat väistämättä pienempiä kuin kuivalla kelillä. Osa toiminnanharjoittajista käynnistää
toiminnot alueella mahdollisesti syksyn 2020 aikana. Mikäli varmistuu, että kaikilla kolmella toi-
minnanharjoittajalla on vähintään kahden kuukauden toimintaurakka samanaikaisesti syksyn 2020
aikana, tehdään hiukkasmittaus (2 kk) tuona ajankohtana. Tämä on kuitenkin epävarmaa ja to-
dennäköisempi mittausajankohta olisi keväällä 2021 tai mahdollisesti myöhemmin. Ennen mittauk-
sia ilmoitetaan tarkempi ajankohta kunnan ympäristövalvontaviranomaiselle. Mittaus pyritään kui-
tenkin tekemään vuoden sisällä toimintojen käynnistymisestä.

2.5 Raportointi

Tehdystä hiukkasmittauksesta laaditaan raportti noin kuukauden sisällä mittausjakson (2 kk) päät-
tymisestä. Raportti toimitetaan Kirkkonummen ympäristövalvontaviranomaiselle tiedoksi.

Raportissa esitetään mm. seuraavat asiat:

· kuvaus mittauslaitteistosta ja mittausjärjestelyistä
· Mittauksen aikajakso
· mittauksen aikana vallinneet sääolosuhteet
· toimintojen sijoittuminen ottoalueilla ja toimintojen käynnissä olo päiväkohtaisesti kaikkien

toiminnanharjoittajien osalta
· mittausepävarmuus
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· mittaustulokset (vuorokausipitoisuus µg/m3 ja lyhytaikainen pitoisuusvaihtelu kuvaajana) ja
vertailu ilmanlaadun raja-arvoihin. Mittaustulokset päiväkohtaisesti tai tarvittaessa tuntikoh-
taisesti esitetään esim. pylväsdiagrammeilla

· arvio toiminnan vaikutuksesta mittaustuloksiin

Ramboll Finland Oy

31.8.2020

Oscar Lindfors Janne Ristolainen

Projektipäällikkö ins.(AMK)




