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 Tiivistelmä 

Kotkan kaupunki suunnittelee Jänskän teollisuusalueen louhinnan ja murs-
kauksen toteutusta nopeammassa aikataulussa kuin nykyinen ympäristölupa 
sallii. Vuosittainen louhintamäärä on tarkoitus kasvattaa niin suureksi, että 
hankkeen vaikutuksia täytyy tarkastella ympäristövaikutusten arviointime-
nettelyllä. Teollisuusalueella tullaan louhimaan vuosina 2018-2020 yhteen-
sä 508 000-985 000 m3ktr riippuen toteutettavasta vaihtoehdosta. Louhin-
nan tarkoituksena on tasoittaa alue tiettyyn tasoon, jotta alue voidaan ot-
taa asemakaavan mukaiseen käyttöön teollisuusalueena. 

Jänskän teollisuusalueen louhinnalla on ympäristölupa ja maa-ainesten ot-
tolupa, joiden mukaan alueelta voi ottaa maa-ainesta yhteensä 1 310 000 
m3ktr. Määrästä on louhimatta vuoden 2017 lopussa noin 752 000 m3ktr. 
Kotkan kaupungin tavoitteena on louhia tämä määrä vuosien 2018-2020 ai-
kana, jotta alue saadaan teollisuuden käyttöön. Louhintamäärän kasvatta-
minen yli 200 000 m3ktr vuodessa vaatii ympäristövaikutusten arviointime-
nettelyn (YVA). YVA:n jälkeen voidaan hakea uutta lupaa, jossa mahdollis-
tetaan suurempi vuosittainen louhintamäärä sekä johon lisättäisiin nykyi-
sen alueen eteläpuolella oleva pienempi vielä louhimaton alue. Louhinnas-
sa syntyvät massat on alustavasti tarkoitus sijoittaa Hamina-Kotkan sata-
man kenttäalueiden täyttöön.  

Teollisuusalueella tapahtuvan louhinnan ja murskauksen vuosittaisien mas-
samäärien kasvattamisen vaikutukset selvitetään YVA-lain (Laki ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelystä 468/1994) ja YVA-asetuksen (Asetus ym-
päristövaikutusten arviointimenettelystä 713/2006) mukaisessa ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelyssä. YVA-menettelyn tarkoitus on tuottaa 
tietoa ympäristövaikutuksista suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. YVA-
menettely on vuorovaikutteinen, joten kansalaiset ja sidosryhmät voivat 
osallistua siihen mielipiteillään. Hankkeesta vastaava on Kotkan kaupunki 
ja yhteysviranomaisena toimii Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus. YVA-konsulttina hankkeessa toimii Insinööritoimisto Eco-
bio Oy. Lausuntoja ja mielipiteitä nyt julkaistusta YVA-ohjelmasta voi an-
taa yhteysviranomaiselle kuulutusaikana. YVA-menettely pyritään saatta-
maan valmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä.  

Arviointimenettelyssä arvioidaan yhteensä neljää eri vaihtoehtoa. 0-
vaihtoehdossa louhintamääriä vuodessa ei kasvateta, vaan alue louhitaan 
nykyisten lupien mukaisesti. Ensimmäisessä hankevaihtoehdossa (VE1) käsi-
tellään tilannetta, jossa louhitaan nopeassa aikataulussa nykyistä lupaa ra-
jatumpi alue sekä alueen eteläpuolella oleva vielä luvittamaton alue. Vaih-
toehdossa 1 louhintaa ei tehdä 300 m lähempänä asutusta. Toisessa vaih-
toehdossa (VE2) tarkastellaan tilannetta, jossa louhitaan vuoden 2018 ai-
kana nykyisen luvan mukainen alue ja sen eteläpuolella oleva luvittamaton 
alue kokonaisuudessaan. Kolmas hankevaihtoehto (VE3) käsittää saman 
louhinta-alueen ja -määrän kuin VE2, mutta louhinta-aika on pidempi 
(vuodet 2018-2020).  
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Ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella merkittävimmät vaikutukset 
aiheutuvat louhinnan melusta, tärinästä ja pölystä, joilla on pääasiassa 
vaikutuksia ihmisiin (sosiaaliset vaikutukset ja terveys) sekä asuin- ja vir-
kistysalueiden käyttöön. Ympäristöön (vesistöt, luonto, maaperä, ilmanlaa-
tu) kohdistuvat vaikutukset jäävät hankealueen ulkopuolella vähäisimmiksi.  

Hanketta varten tehdyn melumallinnuksen mukaan melu voi ylittää lähim-
millä asuin- ja virkistysalueilla ohjearvot. Melumallinnuksessa ei kuiten-
kaan ole huomioitu suojatoimenpiteitä ja se on tehty oletuksella, jossa 
kaikki melua aiheuttavat toiminnot ovat käynnissä samaan aikaan. Oikeilla 
toimenpiteillä melutasot saadaan pidettyä alle ohjearvojen, mutta melulla 
voi silti olla häiritsevää vaikutusta alueen asukkaille. 

Tärinällä voi teoreettisesti olla suurimmat vaikutukset asumiseen, sillä se 
voi aiheuttaa vaurioita talojen rakenteista. Alueen aikaisempien louhinto-
jen kokemusten perusteella suunnitelluissa louhinnoissa on tarkoitus käyt-
tää niin pieniä panoskokoja, ettei vaurioita synny. Tärinää voi silti havaita 
lähialueilla, sillä sen leviämistä on vaikea täysin estää. Tärinän leviämisel-
lä on varsinkin sosiaalisia vaikutuksia, jotka näkyvät mm. stressinä ja pel-
kona. 

Pölyvaikutukset riippuvat hyvin pitkälti säästä ja käytettävistä torjuntakei-
noista. Räjäytyksien aikaan saamaa pölyn leviämistä on vaikea torjua, mut-
ta mm. murskaustoiminnan pölyä torjuntaan kastelemalla. Hanketta varten 
tehdyn pölymallinnuksen mukaan raja-arvot ylittävät pienhiukkaspitoisuu-
det ulottuvat noin 100 m etäisyydelle toiminnasta, joten toimintojen oike-
alla sijoittamisella vuorokausikohtaisen pienhiukkaspitoisuuden ei pitäisi 
ylittää raja-arvoja asuinalueilla.  

Hankkeen kannalta merkittäviä ovat sosiaaliset vaikutukset ja Ristniemen 
asukkaiden mielipiteet. Asukkaiden mielestä paras vaihtoehto on VE2, jos-
sa louhinta tehdään nopeasti ja jonka jälkeen alue on valmis teollisuuden 
käyttöön eikä louhintoja enää tulevaisuudessa ole. Epävarmuus alueen tu-
levaisuudesta ja toisaalta louhintojen pitkäaikainen kesto ovat asukkaiden 
mielestä pahimmat vaihtoehdot. 

Muita selvästi havaittavia vaikutuksia ovat mm. liikenteen lisääntyminen 
teollisuusalueella, kun massoja sijoitetaan sataman täyttöihin. Merituulen-
tielle liikenteen ei arvioida ohjautuvan.  
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Tietoja tästä YVA-hankkeesta on saatavissa seuraavilta tahoilta: 

Hankevastaava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yhteysviranomainen 

 

YVA-konsultti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lausunnot ja mielipiteet tästä arviointiselostuksesta tulee esittää yhteysvi-
ranomaiselle kuulutus- ja nähtävillä oloaikana, joka ilmenee kuulutuksesta 
(ks. www.ely-keskus.fi > Ajankohtaista > Kuulutukset > Kaakkois-Suomi). 

Kaakkois-Suomen elinkeino-,  
liikenne- ja ympäristökeskus 
 
PL 1041, 45101 Kouvola  
Salpausselänkatu 22, 45101 Kouvola 
Puh. 0295 029 000 
kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi 
www.ely-keskus.fi/web/yva/ymparistovaikutusten-arvionti 
 
Yhteyshenkilö: 
Antti Puhalainen, ylitarkastaja  
puh. 0295 502 9272 

  Insinööritoimisto Ecobio Oy    
Runeberginkatu 4 c B 21 
00100 Helsinki 
puh.   020 756 9450 
etunimi.sukunimi@ecobio.fi 
www.ecobio.fi 
 

Yhteyshenkilöt:  
Taru Halla, johtava konsultti 
puh. 020 756 9456 
 
Masi Mailammi, ympäristökonsultti 
puh. 020 756 2300 
 
 

 
   
    

Kotkan kaupunki 
PL 205, 48101 KOTKA 
Kustaankatu 2     
etunimi.sukunimi@kotka.fi 
www.kotka.fi  
 
Yhteyshenkilö:  
Matti Paavola, suunnittelupäällikkö 
puh. 040 843 5261 
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mailto:etunimi.sukunimi@ecobio.fi
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http://www.kotka.fi/
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1 JOHDANTO  

Kotkan kaupunki suunnittelee jatkavansa Mussalossa sijaitsevan Jänskän 
teollisuusalueen louhintaa ja louheen murskausta. Kotkan kaupunki on lou-
hinut ja ottanut maa-ainesta alueella vuodesta 1995 lähtien, mutta viime 
vuosina toiminta on ollut vähäistä. Tavoitteena on louhia tulevina vuosina 
noin 985 000 kiintokuutiometriä (m3ktr) nopeammassa aikataulussa kuin 
nykyiset luvat mahdollistavat, sillä alueen louhinta teollisuutta varten on 
kiireellinen. Nykyiset luvat mahdollistavat alle 200 000 kiintokuutiometrin 
louhinnan vuodessa. 

Louhinnan ja maa-aineksen oton tarkoituksena on tasoittaa alue tiettyyn 
tasoon, jotta alue voidaan ottaa asemakaavan mukaiseen käyttöön teolli-
suusalueena. Tarkempaa tietoa alueelle sijoittuvasta teollisuudesta ei vielä 
ole, mutta tämän YVA-hankkeen tarkoitus on luoda edellytykset teollisuu-
den sijoittumiselle alueelle. Yleiskaavan T-merkintä (teollisuusalue) mah-
dollistaa kaiken teollisen toiminnan lukuun ottamatta laajamittaista vaa-
rallisten aineiden käsittelyä tai varastointia (Seveso III -direktiivin mukaista 
toimintaa, selitetty tarkemmin kohdassa 7.1). Asemakaava asettaa rajoit-
teita merkinnällä TY, joka on teollisuus- ja varastorakennusten kortteli-
alue, jolle ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.  

Hankkeeseen on sovellettava ympäristövaikutusten arvioinnista annetun 
lain mukaista arviointimenettelyä YVA-asetuksen (713/2006) 6 §:n kohdan 
2 b perusteella (kiven, soran tai hiekan otto, kun louhinta- tai kaivualueen 
pinta-ala on yli 25 hehtaaria tai otettava ainesmäärä vähintään 200 000 
kiintokuutiometriä vuodessa).  

YVA-arviointiselostuksessa esitetään tiedot hankkeesta sekä tiedot hank-
keen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista. YVA-lain 
(468/1994) mukaisesti hankkeesta tulee esittää toteuttamisvaihtoehdot. 
Arviointiselostuksessa esitetään hankkeen arvioidut ympäristövaikutukset 
vaikutusluokkakohtaisesti jokaisen toteutusvaihtoehdon kannalta (YVAA 11 
§).   

YVA-menettely on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2017 aikana. Hank-
keelle tullaan hakemaan ympäristö- ja maa-ainesten ottolupaa välittömästi 
YVA-menettelyn jälkeen. 

Hankkeeseen kytkeytyy vahvasti Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, 
muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 
(800/2010) eli Muraus-asetus. Asetus rajoittaa louhintaa ja murskausta alle 
300 m etäisyydellä asumiseen tai loma-asumiseen käytettävästä rakennuk-
sesta tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta oleskeluun tarkoite-
tusta piha-alueesta tai muusta häiriölle alttiista kohteesta (3 §). Muraus-
asetuksen rajoitus on huomioitu arvioitavissa vaihtoehdoissa. Muraus-
asetusta käsitellään tarkemmin kappaleessa 4.2.   
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2 KIVIAINESTUOTANTO 

Kiviainestuotantoalue jaetaan suunnittelu-, ottamis- ja ottoalueeseen (ku-
va 1). Ottamisen suunnittelua varten selvitetään maa- ja kallioperän ra-
kenne sekä pohjaveden esiintymisalueet. Tietojen pohjalta alueelle teh-
dään ottamissuunnitelma, joka sisältää tiedot ottotoiminnan etenemisen 
lisäksi ympäristön hoitamisesta. Ottamissuunnitelma laaditaan koskemaan 
suunnittelualuetta. 

 

Kuva 1. Esimerkki kiviainestuotantoalueen toimintojen sijoittumisesta. Kuva on viitteelli-
nen eivätkä mittasuhteet ole todenmukaiset (SYKE 2010). 

Polttoaineiden ja muiden öljyjen tai kemikaalien varastot pidetään pieninä 
tuotantotekniset näkökohdat huomioon ottaen. Kiviainestuotannon laittei-
den ja työkoneiden huoltotoimenpiteet sekä poltto- ja voiteluaineiden kä-
sittely keskitetään tukitoiminta-alueelle, toisen ottoalueen yhteyteen, ka-
lustokeskuksiin tai huoltoliikkeisiin. Erityisesti pohjavesialueilla toimittaes-
sa tukitoiminta-aluetta koskevat määräykset vaihtelevat ja polttonesteiden 
varastointi ja työkoneiden huolto voidaan kieltää alueella kokonaan. Pitkä-
aikainen ja yhtenäinen tukitoiminta-alue rakennetaan yleensä alueelle, 
jossa toimitaan useita kuukausia vuodessa. 

Kiviainestuotannon prosessi on esitetty kuvassa 2. Kallioalueilla kiviaines 
irrotetaan poraamalla ja räjäyttämällä. Poraus tehdään usein tela-
alustaisella poravaunulla halutulla reikävälillä alueella, joka on suunniteltu 
kerrallaan irrotettavaksi. Reikien määrään ja keskinäiseen etäisyyteen vai-
kuttavat mm. louhittavan kallion laatu ja korkeus, kerrallaan irrotettava 
materiaalimäärä, käytettävä räjähdysaine ja haluttu lohkarekoko. Poraus-
kalusto valitaan louhintakohteen ja aikataulun perusteella. Lisäksi kaluston 
valintaan vaikuttavat maasto-olosuhteet louhinta-alueella sekä porauska-
luston vaadittu liikkumisnopeus ja -kyky.  
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Kuva 2. Kiviainestuotannon prosessikuvaus (SYKE 2010, muokattu). 

 
Räjäyttäminen tehdään räjäytyssuunnitelman mukaan. Räjäytysten määrä 
on kohdekohtaista, osassa kohteista räjäytyksiä on useita päivittäin ja toi-
sissa kerran viikossa. Porausreikiin panostetaan suunnitelman mukainen 
määrä räjähdysainetta. Louhinnassa käytettävä räjähdysainemäärä riippuu 
kerrallaan irrotettavan kallion määrästä ja laadusta (esimerkiksi kivilaji). 
Räjähdysainetta ei tässä hankkeessa varastoida hankealueella. 
 
Räjäytyksessä irrotetusta kalliosta muodostuu joskus ylisuuria lohkareita, 
jotka pitää rikkoa ennen niiden murskausta (rikotus). Rikotuskalustona käy-
tetään hydraulisella iskuvasaralla varustettua kaivinkonetta. Murskauslai-
toksella tarkoitetaan louheen, soran tai moreenin murskaamista murskaus-
tuotteeksi murskauslaitteistolla. Laitos koostuu esimurskaimesta, mahdolli-
sista väli- ja jälkimurskaimista, kuljettimista ja seuloista. Suomessa ylei-
sesti käytössä ovat ns. liikuteltavat tai liikkuvat, tela-alustaiset ns. track -
tyyppiset murskauslaitokset.  
 
Louhinnan yhteydessä puhutaan kiintokuutiometreistä (m3ktr), joka tar-
koittaa teoreettista kiintotilavuusmetriä eli sitä, kuinka paljon kuutiometri 
teoriassa sisältää kiviainesta. Kiintokuutiometri sisältää noin 2,7 tonnia 
materiaalia. Louheen sijoituksen yhteydessä puhutaan irtokuutiometristä 
(m3rtr), joka tarkoittaa teoreettista rakennetilavuutta eli sitä, kuinka pal-
jon maa-ainesta tarvitaan alueen täyttöön. Kiintokuutiometri sisältää 
huomattavasti enemmän materiaalia kuin irtokuutiometri, sillä louhinnan 
ja murskauksen aikana osa materiaalista hajoaa niin pieneksi, ettei sitä 
saada talteen. Myöskään kallioperä ei ole täysin ehjää, vaan saattaa sisäl-
tää välejä ja ruhjeita. Yksi kiintokuutio on karkeasti noin 1,7 irtokuutiota. 
Esimerkiksi, jos louhokselta louhitaan 10 kiintokuutiota kiviainesta, siitä 
saadaan sijoitukseen 17 irtokuutiometriä.  
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3 HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET 

Hankkeen ensisijaisena tarkoituksena on mahdollistaa alueen asemakaavan 
mukainen käyttö. Alueelle on laadittu asemakaava 2008 ja kaupunginval-
tuusto hyväksyi kaavan 2009. Ympäristölupa ja maa-aineksen ottolupa 
myönnettiin samana vuonna ja aluetta alettiin louhia asemakaavassa mer-
kittyyn tasoon saman tien. Louhinta kuitenkin hidastui ja keskeytyi talou-
den heikennyttyä. 

Nyt lähialueella on käyttöä hyvälaatuiselle louheelle, jota alueelta saa-
daan. Lisäksi alueelle pyritään saamaan toimija, joka tuo alueelle työpaik-
koja ja osaltaan tukee alueen nousevaa taloutta. Alue tasoitetaan asema-
kaavan mukaiseen tasoon, jotta alueesta tulee mahdolliselle toimijalle 
houkuttelevampi ja toiminta voidaan aloittaa nopeammin, kun louhintaa ei 
tarvitse aloittaa tyhjästä. 

Tämän YVA-hankkeen tavoitteena on saada asemakaavan mukainen alue 
louhittua mahdollisimman nopeasti, kuitenkin huomioiden ympäristövaiku-
tukset ja haitat läheisille asuin- ja virkistysalueille. Hankkeesta syntyy 
myös hyvin paljon käyttökelpoista louhetta lähialueiden rakennushankkei-
den tarpeisiin. Osa louheesta voidaan murskata, jotta massat voidaan käyt-
tää paremmin hyödyksi. Massat on alustavasti tarkoitus sijoittaa Hamina-
Kotkan sataman kenttäalueiden täyttöön. YVA-hankkeen jälkeen alueen 
kehityksen tavoitteena on löytää alueelle toimija, joka tuo alueelle työ-
paikkoja. Mahdollisen toiminnan käynnistyttyä Jänskän teollisuusalueen 
kehityshankkeet ovat ohi. 

4 NYKYINEN TOIMINTA, VOIMASSA OLEVAT LUPAPÄÄTÖKSET JA SOPIMUK-
SET 

4.1 Alueella suoritettu louhinta ja murskaus aiempien ja nykyisten lupien 
mukaan  

Alueella on louhittu, murskattu ja otettu maa-ainesta jo vuodesta 1996, 
jolloin alueen kehitys alkoi. Ensimmäinen lupa maanotolle annettiin 
4.8.1995, kun Kotkan ympäristölautakunta antoi luvan suunnitelma-alueen 

ensimmäiselle vaiheelle, joka koski tiloja Tökkeri RN: o 19/Mussalon kylä ja 

Ristinalus RN: o 3:262/Sutelan kylä. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus vah-

visti päätöksen 31.1.1996. Päätöksessä annettiin lupa ottaa maa-ainesta 
900 000 m3ktr, ja se oli voimassa 4.8.2005 asti.  

Suunnitelma-alueen toiselle vaiheelle haettiin lupa, jonka ympäristölauta-
kunta hyväksyi 29.10.1998. Lupa koski tilaa Ristinalus RN: o 3:262/Sutelan 
kylä ja sen mukaan maa-ainesta sai ottaa yhteensä 250 000 m3ktr. Lupa oli 
voimassa 31.12.2009 asti.  
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Ensimmäiselle, vuonna 1995 myönnetylle luvalle haettiin jatkoaikaa, ja 
ympäristölautakunta teki päätöksen luvan jatkosta 22.6.2005. Lupaa jat-
kettiin 31.12.2009 saakka, jotta se olisi yhtenevä suunnitelma-alueen toi-
sen vaiheen luvan kanssa.  

Kotkan kaupunki solmi sopimuksen silloisen Kotkan sataman kanssa maa-
aineksen otosta. Sopimuksen mukaan satama sai ottaa käyttöönsä enintään 
200 000 m3ktr maa-ainesta tiettyä hintaa vastaan. Sopimus päättyi 
31.12.2003. Kaupunki solmi myös sopimuksen Kotkan Maansiirto Oy:n kans-
sa maa-aineksen otosta liittyen edellä mainittuihin lupiin.  

Ympäristölautakunta antoi uuden luvan maa-ainesten otolle alueelta 
24.4.2008, joka oli voimassa viisi vuotta päättyen 24.4.2013. Lupa koski ti-
laa Jänskä 2:272, joka on nykyisen YVA-menettelyn hankealueesta länteen 
päin Ristiniementien toisella puolella. Maa-ainesta sai luvan mukaan ottaa 
240 000 m3ktr.  

Tällä hetkellä alueella on voimassa ympäristölupa ja maa-ainesten ottolu-
pa, jotka Kotkan ympäristölautakunta myönsi yhteisellä päätöksellä 
28.4.2009 (lupanumero 31782). Lupa koskee tiloja RN: o 3:262 (kiinteistö-
tunnus 825-411-3-262) ja 19:11 (kiinteistötunnus 825-407-19-11). Luvitetun 
alueen pinta-ala on 206 000 m2 ja maa-ainesta alueelta saa ottaa yhteensä 
1 310 000 m3ktr. Luvan voimassaoloaika on kymmenen vuotta (30.4.2019 
asti).  

Edellä mainittuun päätökseen haettiin muutosta tiettyjen lupamääräysten 
muuttamiseksi liittyen väliaikaiseen tehostettuun louhintaan. Muutospäätös 
annettiin 17.11.2009 ja se piti sisällään lupamääräysten 1, 2 ja 6 muutok-
set. Muutoslupa oli voimassa 1.2.2010 asti, jonka jälkeen tuli noudattaa al-
kuperäistä lupapäätöstä. Vuoden 2016 loppuun mennessä oli louhittu yh-
teensä 358 504 m3ktr, joten jäljellä on 951 496 m3ktr luvassa sallitusta 
massamäärästä (taulukko 1). Vuoden 2017 puolella louhintaa on jatkettu ja 
vuoden 2017 aikana tavoitteena on ottaa yhteensä 200 000 m3ktr massoja 
ennen YVA-menettelyn valmistumista. 
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4.2 Muraus-asetus ja sen vaikutus louhintaan alueella  

Suurin osa louhimatta olevasta alueesta on alle 300 metrin päässä läheisis-
tä asuintaloista, joten Muraus-asetus (800/2010) rajoittaa louhintaa 
1.1.2018 alkaen. Asetuksen mukaan (3 §) kivenlouhimo, muu kivenlouhinta 
ja kivenmurskaamo on sijoitettava siten, että melua tai pölyä aiheuttavan 
toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennuk-
seen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitet-
tuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähin-
tään 300 metriä. Lisäksi toimintaa ei saa sijoittaa alle 400 metrin päähän 
melulle tai pölylle erityisen alttiista kohteista, kuten sairaalasta, päiväko-
dista, hoito- tai oppilaitoksesta. Asetus myös asettaa toiminta-ajalle rajoi-
tuksia räjäytyksen, rikotuksen, poraamisen, murskaamisen ja kuormaami-
sen osalta. 

Muraus-asetus rajoitteineen on voimassa välittömästi uusissa lupapäätök-
sissä. Kesällä 2017 lakiin tulleen muutoksen (314/2017) mukaan louhintaa 
voidaan kuitenkin tehdä alle 300 m päässä asuinrakennuksista, mikäli toi-
minnanharjoittaja voi lupaviranomaisen hyväksymällä tavalla varmistaa, 
että toiminta ei ylitä asuinalueella melutason ohjearvoja tai ilmanlaadun 
raja-arvoja. Näin ollen vanhalla luvalla voidaan teoriassa vielä louhia enin-
tään 200 000 m3ktr vuodessa myös 1.1.2018 jälkeen.  

Alueella on voimassa oleva asemakaava, jossa on huomioitu alueen käyttö 
teollisuusalueena. Alueen käyttö teollisuusalueena vaatii louhinnan halut-
tuun tasoon, joten mikäli sopiva toimija löytyy, alue tullaan louhimaan 
suotuisaan tasoon. Asemakaavan toteuttaminen ei vaadi ympäristölupaa, 
vaan rakennusluvan, sillä tontin tasaamisen voidaan tulkita lukeutuvan 
maanrakennustoiminnaksi, joka ei tarvitse ympäristölupaa. Ympäristölupa 
kuitenkin vaaditaan, mikäli alueella on tarkoitus murskata kiviaineista yh-
teensä vähintään 50 päivää.  

Ottamistilanne Kallio (m3ktr) 

Vuosi  
      Otettu                                               
kk   31.12. 

    Jäljellä      
kkl31.12. 

2010      204 479      1 105 521    

2011      106 000         999 521    

2012        17 000         982 521    

2013          9 690         972 831    

2014          3 635         969 196    

2015                -           969 196    

2016        17 700         951 496    

Taulukko 1. Louhitut määrät vuosittain ja jäljellä  
oleva luvanmukainen louhintamäärä (m3ktr). 
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5 HANKEKUVAUS 

5.1 Hankkeen sijainti 

Hankealue sijaitsee Kotkan Mussalossa Jänskän teollisuusalueella Jänskän-
tien pohjoispuolella (kuva 6). Louhinta- ja murskausalue sijoittuu kiinteis-
töille 285-407-19-11 ja 285-411-3-262, jotka omistaa Kotkan kaupunki. 
Hanke-alueen pohjois- ja itäosa rajautuu metsäalueeseen, joka toimii suo-
javyöhykkeenä alueen vapaa-ajan asutuksen suuntaan. Etelässä alue rajau-
tuu Kotkan kaupungin omistamiin kiinteistöihin, joista osa on vuokrattuina. 
Lännessä alue rajautuu jo louhittuun alueeseen, joka on samaa teollisuus-
aluetta.  
 

 
Kuva 3. Louhinta- ja murskausalueen sijainti Jänskän teollisuusalueella Kotkan Mussalos-
sa. Aineisto: Maanmittauslaitos 2017. 

Hanke-alueen pinta-ala on noin 26 250 m2. Hankealueeseen kuuluu vanho-
jen ja nykyisten lupien mukaisesti louhittu alue, voimassaolevien lupien 
mukainen louhimaton alue sekä alue, jonka louhimiselle ei ole vielä haettu 
lupaa. Alue, jonka maa-aineisten otolle on haettu lupa, on ottamisalue 1 
(pinta-ala 22,69 hehtaaria) ja vielä luvittamaton alue on ottamisalue 2 
(3,56 ha) (kuva 4). Aluetta, johon kuuluu molempien ottamisalueiden ne 
osat, jotka ovat yli 300 metrin etäisyydellä lähimpien asuinrakennusten pi-



Kotkan kaupunki, Jänskän teollisuusalueen louhinta ja murskaus                          
Ympäristövaikutusten arviointiselostus  

 
 

 
 
 Insinööritoimisto ECOBIO Oy 
Runeberginkatu 4 c B 21 
FIN-00100 Helsinki 

tel.  +358 (0) 207 569 450 
www.ecobio.fi 

Laatinut:  MM, PV 
Tarkastanut: TH 
Päiväys: 16.10.2017 

14(118) 

ha-alueista (Muraus-asetuksen määräämä etäisyys), kutsutaan ottamisalue 
3:ksi (14 ha).  

 

Kuva 4. Hanke-alueen ottamisalueet. Karttaan merkitty ottamisalue 1 (alueella luvat ot-
tamiselle), ottamisalue 2 (ei vielä lupia ottamiselle) sekä ottamisalue 3 (kahden aiemman 
ottamisalueen yhdistelmä, jossa punaiselle osalle on lupa ottamiselle.  

Lähimmät alueet etelässä ovat teollisuuden käytössä ja alueella toimii mm. 
Kuusakoski Oy:n palvelupiste sekä Kymen Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamo. 
Lähin asutus sijaitsee noin 100-150 metrin päässä pohjoisessa, koillisessa ja 
idässä. Alueen länsipuolella kulkee junarata.  

5.2 YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot 

YVA-menettelyssä tulee verrata erilaisten vaihtoehtoisten toteutustapojen 
vaikutuksia. Tällä tavoin saadaan jo suunnitteluvaiheessa hyödyllistä tietoa 
siitä, kuinka hankkeen ympäristövaikutuksiin voidaan vaikuttaa. Yhtenä 
vertailtavana vaihtoehtona YVA-menettelyssä on lähes poikkeuksetta myös 
alueen nykytilannetta tai tiettyä kehityssuuntaa vastaava 0-vaihtoehto, jo-
ka todennäköisesti toteutuu, mikäli uutta hanketta ei toteuteta. 

Tämän hankkeen vaihtoehdoissa ei ole eroja suunnitellun toiminnan sijain-
nin suhteen. Vaihtoehdot ovat hankkeen toteuttaminen suunnitellusti muu-
tamalla eri massa- ja toiminta-aikavaihtoehdolla ja hankkeen toteuttamat-
ta jättäminen. Valtaosa syntyvästä louheesta pyritään toimittamaan sata-
man tai lähiteollisuuden rakennuskäyttöön ja vähäinen osa murskataan 
hankealueella. 



Kotkan kaupunki, Jänskän teollisuusalueen louhinta ja murskaus                          
Ympäristövaikutusten arviointiselostus  

 
 

 
 
 Insinööritoimisto ECOBIO Oy 
Runeberginkatu 4 c B 21 
FIN-00100 Helsinki 

tel.  +358 (0) 207 569 450 
www.ecobio.fi 

Laatinut:  MM, PV 
Tarkastanut: TH 
Päiväys: 16.10.2017 

15(118) 

5.2.1 Hanketta ei toteuteta (0-vaihtoehto) 

0-vaihtoehdossa käsitellään tilannetta, jossa vuosittaista louhintamäärää ei 
nosteta yli 200 000 m3ktr vuodessa. Tällöin louhinta- ja murskaustoimintaa 
alueella jatketaan nykyisen ympäristö- ja maa-ainesluvan mukaisesti huo-
mioiden 1.1.2018 voimaan tulevan Muraus-asetuksen rajoitteet. Valtioneu-
voston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamo-
jen ympäristönsuojelusta (Muraus-asetus, 800/2010) estää maa-ainesluvan 
varaisen louhinnan alle 300 m etäisyydellä asutuksesta. Kuitenkin 1.6.2017 
tulleen lakimuutoksen myötä louhinta on vastaisuudessakin mahdollista al-
le 300 m etäisyydellä asutuksesta, mikäli lupaviranomaisen hyväksymillä 
suojatoimenpiteillä voidaan varmistaa, etteivät melutason ohjearvot tai 
ilmanlaadun raja-arvot ylity asuinalueella.  

Jänskän teollisuusalueen louhinnalle ja murskaukselle on myönnetty useita 
ympäristölupia, joista yksi on tällä hetkellä voimassa. Lisäksi alueella on 
voimassa maa-aineksen ottolupa. Lupia on kuvattu tarkemmin osiossa 6. 
Lupapäätöksen mukaan alueella saa louhia, ottaa maa-ainesta ja murskata 
yhteensä 1 310 000 m3ktr, josta on louhimatta vuoden 2017 loppuun men-
nessä noin 752 000 m3ktr. Lupapäätös on voimassa 30.4.2019 asti.  

0-vaihtoehdon toteutuessa alue voidaan myös jättää louhimatta tai osin 
louhimatta, jolloin se säilyy vuonna 2017 tehtävien louhintojen jälkeen sel-
laisenaan. 

 

Kuva 5. Nykyisen lupapäätöksen mukainen louhinta-alue.  



Kotkan kaupunki, Jänskän teollisuusalueen louhinta ja murskaus                          
Ympäristövaikutusten arviointiselostus  

 
 

 
 
 Insinööritoimisto ECOBIO Oy 
Runeberginkatu 4 c B 21 
FIN-00100 Helsinki 

tel.  +358 (0) 207 569 450 
www.ecobio.fi 

Laatinut:  MM, PV 
Tarkastanut: TH 
Päiväys: 16.10.2017 

16(118) 

5.2.2 Vaihtoehto 1, Jänskän teollisuusalueen louhinnan ja murskauksen toteutus 
vuonna 2018, louhintamäärä enintään 508 000 m3ktr.  

Ensimmäisenä vaihtoehtona on tilanne, jossa louhitaan nopeassa aikatau-
lussa nykyistä lupaa rajatumpi alue sekä alueen eteläpuolella oleva vielä 
luvittamaton alue (ottoalue 2, 233 000 m3ktr). Vaihtoehdossa 1 louhintaa 
ei tehdä 300 m lähempänä asuinrakennusten piha-alueita, mikä vastaa Mu-
raus-asetuksen vaatimuksia, jotka olemassa olevalle toiminnalle astuvat 
voimaan 1.1.2018 (kuva 4). Suurin osa louheesta toimitetaan teollisuuden 
käyttöön ja pieni osa murskataan hankealueella. 

 

Kuva 6. Ensimmäisen hankevaihtoehdon (VE1) mukainen louhinta-alue. Muraus-asetuksen 
määräämä 300 metrin etäisyys asuinrakennuksista on esitetty violetilla rajauksella. 
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5.2.3 Vaihtoehto 2, Jänskän teollisuusalueen louhinnan ja murskauksen toteutus 
vuonna 2018, louhintamäärä enintään 985 000 m3ktr.  

Toisena vaihtoehtona käsitellään tilannetta, jossa voimassa olevassa maa-
aineksen ottoluvassa määrätty määrä louhitaan ja murskataan nopeassa ai-
kataulussa vuoden 2018 aikana kokonaan (kuva 5). Lisäksi louhitaan nykyi-
sen luvitetun alueen eteläpuolella sijaitseva alue (ottoalue 2, 233 000 
m3ktr). Luvitetulta alueelta maa-ainesta on tällä hetkellä ottamatta 
951 500 m3ktr, josta 200 000 m3ktr pyritään louhimaan ennen YVA-
hankkeen valmistumista vuoden 2017 aikana. YVA-menettelyn jälkeen vuo-
den 2018 aikana louhitaan siten yhteensä 985 000 m3ktr. Suurin osa lou-
heesta toimitetaan teollisuuden käyttöön ja pieni osa murskataan hanke-
alueella. 

5.2.4 Vaihtoehto 3, Jänskän teollisuusalueen louhinnan ja murskauksen toteutus 
vuosina 2018-2020, louhintamäärä enintään 985 000 m3ktr.  

Kolmantena vaihtoehtona on tilanne, jossa sama määrä ja sama alue kuin 
vaihtoehdossa 2 louhitaan ja murskataan hieman väljemmässä aikataulus-
sa, vuosien 2018-2020 aikana (kuva 5). Tällöin vuodessa louhittaisiin keski-
määrin noin 300 000 m3ktr. Myös tässä vaihtoehdossa suurin osa louheesta 
toimitetaan teollisuuden käyttöön ja pieni osa murskataan hankealueella. 

 

Kuva 7. Toisen ja kolmannen hankevaihtoehdon (VE2 ja VE3) mukainen louhinta-alue. 
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Louhintaa voidaan Muraus-asetuksen muutoksen takia tehdä vielä vuonna 
2018 asuinrakennusten lähellä, mutta vanhan maa-aineksen ottoluvan mu-
kaan alueelta voi ottaa vain 200 000 m3/vuosi ja lupa on voimassa 3.4.2019 
asti. Näin ollen kaikkea massaa ei ehditä nykyisen luvan puitteissa louhi-
maan. Toiminnalle joudutaan siis hakemaa uusi lupa, jota Muraus-
asetuksen muutos ei koske, eikä uudella luvalla voida enää louhia asuinra-
kennusten lähellä. Jotta uudella luvalla voidaan louhia alle 300 m etäisyy-
dellä asutuksesta, alueelle sijoittuvalle teolliselle toiminnalle on oltava 
toiminnanharjoittaja ja toiminnalle on haettava rakennuslupa. Hanke siis 
toteutuu joko vaihtoehdon 1 mukaisesti vuoden 2018 aikana ilman raken-
nuslupaa tai vaihtoehtojen 2 tai 3 mukaisesti rakennusluvan avulla. YVA-
menettelyn toteuttaminen mahdollistaa lähitulevaisuudessa louhintojen 
onnistumisen nopeassa aikataulussa, kun toimija alueelle on varmistunut. 

5.3 Massojen sijoitus 

Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa alueella asemakaavan mukainen 
maankäyttö. Tämän toteutuksesta syntyy vaihtoehdosta riippuen 508 000-
985 000 kiintokuutiometriä louhetta, joka tarkoittaa noin 865 000-1 
675 000 irtokuutiometriä louhetta sijoitukseen. Osa hankkeessa syntyvistä 
massoista on tarkoitus sijoittaa HaminaKotkan sataman eteläpuolella sijait-
sevan D-osan täyttöihin ja meluvallin rakentamiseen (kuva 8). D-osan täy-
tölle on voimassa oleva ympäristölupa ja täytön ympäristövaikutukset on 
arvioitu aikaisemmin. 

Toinen kohde massoille on Palaskylänlahti. Palaskylänlahtea on suunniteltu 
täytettäväksi ja vesilupahakemusta täytölle valmistellaan samanaikaisesti 
YVA-menettelyn kanssa HaminaKotka Satama Oy:n toimesta. Palaskylänlah-
teen voidaan sijoittaa massoja Jänskän alueelta noin 650 000 irtokuu-
tiometriä. Palaskylänlahteen on tarkoitus sijoittaa massoja sen jälkeen, 
kun D-osaan ei enää massoja tarvita. Samoin D-osan idänpuoleisen E-osan 
täyttö on yksi mahdollinen sijoituspaikka massoille, mutta sen toteutuksen 
suhteen ei ole tehty tarkempaa päätöstä. 

Massoja voidaan myös sijoittaa Kotkan alueen muihin täyttökohteisiin, mi-
käli kaikkea massaa ei sijoiteta Mussalon satamanosien täyttöihin. Sijoitus-
kohteet voivat sijaita kauempana Mussalon ulkopuolella, jolloin liikenne 
yleisillä teillä lisääntyy. Tätä vaihtoehtoa on käsitelty tarkemmin Vaikutuk-
set liikenteeseen -kappaleessa.  

Mikäli sopivaa sijoituskohdetta ei kaikille massoille heti löydy, osaa mas-
soista voidaan myös välivarastoida hankealueella. Massojen varastointi ei 
aiheuta erityisiä ympäristövaikutuksia. Massat varastoidaan hankealueen 
sellaisissa osissa, missä louhinta on valmis ja maanpinnan taso halutulla ta-
solla. Massat viedään loppusijoitukseen heti kun sopiva paikka löytyy. 
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Kuva 8. Hankkeessa syntyvien massojen sijoitusalueet (D-osa ja Palaskylänlahti). Violetti 
viiva kuvaa alustavaa kuljetusreittiä louhinta-alueen ja täyttöalueiden välillä.  

6 YMPÄRISTÖN NYKYTILA 

6.1 Maa- ja kallioperä  

Hankealue sijaitsee Kymen rapakivialueella, joten alueen kallioperä koos-
tuu rapakivigraniitista. Lähes koko Mussalon saaren kallioperä on viborgiit-
tia, joka on rapakivigraniittia, jonka kivirakenne on hyvin kehittynyt. Kivi-
tyypin takia louhe on erittäin käyttökelpoista. Mussalon pohjoisosa sijait-
see pyreliittivyöhykkeellä, mutta hankealue ja sen läheiset alueet ovat vi-
borgiittia.  

Geologian tutkimuskeskuksen maaperäaineistojen (2017) mukaan louhinta-
alueen maaperä koostuu pääasiassa kalliomaasta sekä hiekka- ja soramo-
reenista. Myös louhittavan alueen ulkopuolelle (pohjoinen ja itä) jäävä 
alue koostuu samoista maalajeista. Maaperä on alueella melko ohutta ja 
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hiekkamoreenin alta paljastuu nopeasti kallio. Louhinta-alueen pohjoispuo-
lella on pieni soistuma, jonka maaperä on saraturvetta. Lisäksi alueen län-
sipuolella junaradan kohdalla on liejua, mutta lieju ei yllä louhittavalle 
alueelle.  

Alueen maanpinta on tällä hetkellä noin 9-22 metriä merenpinnan yläpuo-
lella. Louhinnan seurauksena maanpinta tulee tasoittumaan noin tasoon 
3,5-5 metriä meren pinnan yläpuolella. Korkeimmat alueet (+20 m mpy) 
ovat hankealueen pohjois- ja koillisosassa.  

6.2 Pohja- ja pintavedet  

Hankealue ei sijaitse yhdyskunnan vedenkäyttöön soveltuvalla luokitellulla 
pohjavesialueella. Lähin vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue on Leh-
mänsaaren pohjavesialue (luokka II, 0528506) noin 4 km päässä kaakkoon.  

Hankealue sijaitsee olemassa olevalla louhinta-alueella teollisuusalueen 
pohjoispuolella ja sieltä on vähimmillään noin 130 metriä matkaa meren-
rannalle. HaminaKotkan Jänskän satamaan hankealueelta on noin kilomet-
rin matka. Mussalon saarella ei ole mainittavia makean veden altaita. Han-
kealueella ei ole kartalle merkittyjä puroja tai ojia.  

Louhinta-alueella sadevedet joko imeytyvät maaperään tai niillä kohdin, 
kun maa on kalliota, jäävät kallion pinnalle ja haihtuvat aikanaan. Alueella 
ei ole juuri ollenkaan pinnoitettua aluetta, joten hulevedet eivät kovin hy-
vin kulkeudu alueelta pois. Mereen ei suoraan pääse hulevesiä. Hulevedet 
eivät myöskään kontaminoidu merkittävästi, sillä haitalliset aineet eivät 
pääse kertymään pinnoilla vaan sitoutuvat maaperään.  

Alueella harjoitetussa murskaustoiminnassa pölyn sidontaan käytettävä ve-
si on otettu maasta kaivamalla kuoppa, joka on täyttynyt vedellä. Vesi 
imeytyy suihkuttamisen jälkeen takaisin maaperään. Mikäli vettä on ollut 
paljon, vesi valuu lännen suuntaan Soravuortentien ali kuivatusojiin, jotka 
sijaitsevat ratapihalla. Ojista vesi valuu mereen pohjoisessa.  

Kotkan alueen meriveden laatuun vaikuttaa suurelta osin Kymijoen muka-
naan tuoma kuormitus. Kymijoki tuo runsaasti ravinteita, mikä aiheuttaa 
sameutta ja hapenpuutetta joillakin alueilla. Jokien tuomien ravinteiden ja 
kiintoaineksen aiheuttamat vaikutukset ovat yleisiä Suomenlahden ranni-
kolla. Yleisesti meriveden laatu on pysynyt alueella viime vuosina samalla 
tasolla eikä suurempia muutoksia vuosien välillä ole havaittu (Mänttäri 
2016).  

6.3 Kasvillisuus, eläimistö ja suojelualueet 

Hankealueen luontoarvot ovat vähäiset, sillä alue on teollisuuskäytössä 
olevan alueen vieressä ja alueella on louhittu ajoittain viimeisen 20 vuoden 
aikana. Hankealueesta etelään on päällystettyä teollisuusaluetta ja pohjoi-
sessa ja idässä noin 300 metriä syvä metsävyöhyke, joka erottaa louhinta-
alueen asuin- ja vapaa-ajan asuinalueista.  
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Lähin luonnonsuojelualue (Sarvenniemenkari, YSA051521) sijaitsee noin 3,5 
kilometriä hankealueesta länteen Mussalon länsirannalla. Toinen luonnon-
suojelualue (Lehmänsaaren koillislehto, YSA200556) sijaitsee noin 4 kilo-
metrin päässä Lehmänsaaressa hankealueelta kaakkoon.  

Lähin Natura 2000 -alue sijaitsee noin 3,7 km hankealueesta pohjoiseen 
(Kymijoki, FI0401001). Kymijoki kuuluu Natura-verkostoon luontodirektiivin 
mukaisena kohteena. Kuvassa 9 on esitetty lähialueen suojelualueet. 

 
 
Kuva 9. Hankealueen läheisyydessä sijaitsevat luonnonsuojelu-, pohjavesi- ja maisema-
alueet. Lähimmät luonnonsuojelualueet näkyvät kartassa Mussalon länsipuolella (pieni 
alue, Sarvenniemenkari) ja Mussalon itäpuolella Lehmänsaarella (Lehmänsaaren koillisleh-
to). Pohjakartta: Maanmittauslaitos 2017. Aineisto: SYKE 2017.  
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6.4 Ilmanlaatu 

Kotkan ympäristökeskus seuraa alueen ilmanlaatua kahdella jatkuvatoimi-
sella ilmanlaadun mittausasemalla, Kotkansaarella ja Rauhalassa. Asemilla 
mitataan yhdyskuntailman hengitettävien hiukkasten, typenoksidien ja hai-
sevien rikkiyhdisteiden pitoisuutta. Lisäksi mittausverkkoon kuuluu siirret-
tävä mittausasema, joka tällä hetkellä sijaitsee Pyhtään Kangasmäellä. 
Siirrettävällä mittausasemalla mitataan hengitettävien hiukkasten, pien-
hiukkasten ja typenoksidien pitoisuutta. Tarkkailu toteutetaan yhteistark-
kailuna, joten tarkkailun kustannuksiin osallistuvat Kotkan kaupungin lisäk-
si alueen suurimmat teollisuus- ja energiantuotantolaitokset. Yhteistark-
kailussa ovat nykyään mukana myös naapurikunnat (Ilmanlaadun tarkkailu 
2017).  

Suurimmat päästölähteet ovat alueen energian- ja lämmöntuotantolaitok-
set, sellu- ja paperitehtaat sekä lasikuitu- ja valimoteollisuus. Myös sata-
mat ovat laivaliikenteen osalta huomattavia epäpuhtauksien päästölähtei-
tä. Näiden lisäksi liikenteen suorat ja epäsuorat päästöt ovat myös Kotkas-
sa vilkkaammin liikennöidyillä taajama-alueilla tärkeitä ilmanlaatua mää-
rittäviä tekijöitä. 

Laitosten rikkidioksidipäästöissä on viimeisten vuosikymmenten aikana ta-
pahtunut huomattavaa laskua. Nykyinen päästömäärä, n. 180 t on enää 
noin kymmenesosa Kaakkois-Suomen teollisuus- ja energiantuotantolaitos-
ten yhteenlasketusta päästömäärästä. Myös haisevien rikkiyhdisteiden 
päästömäärissä on tapahtunut myönteistä kehitystä. Vuonna 2013 laitosten 
yhteenlaskettu TRS-päästö oli 8 t, mikä oli enää muutama prosentti vuoden 
1989 päästömäärästä ja vajaat 10 % Kaakkois-Suomen kaikkien laitosten 
yhteenlasketusta TRS-päästöstä. 

Typenoksidien päästöjen osalta Kotkan laitokset vastaavat viidesosasta 
Kaakkois-Suomen laitosten kokonaispäästöjä. Vuoden 2013 päästömäärä 
typpidioksidiksi laskettuna oli n. 2040 t.  

Hiukkaspäästöt olivat vuonna 2013 n. 230 t, mikä oli noin neljänneksen 
Kaakkois-Suomen teollisen toiminnan yhteenlasketusta päästöstä. Kotkan 
liikenteen laskennallinen vuotuinen hiukkaspäästö oli VTT:n LIISA-ohjelman 
mukaan vuonna 2012 n. 16 t, typenoksidien päästö n. 290 t ja rikkidioksidi-
päästö alle 1,0 t. 

Teollisuus- ja energiantuotantolaitosten päästöt ilmaan tapahtuvat usein 
korkealta, jossa niiden sekoittuminen ilmaan on tehokkaampaa kuin katu-
tasossa. Epäedullisissa sääoloissa myös ne voivat kuitenkin kohottaa epä-
puhtauspitoisuuksia.  

Ilmanlaatua on parannettu ja on syytä monin paikoin edelleen parantaa 
mm. tehostamalla katujen puhtaanapitoa, liikennesuunnittelulla sekä vä-
hentämällä yksittäisten teollisuuslaitosten päästöjä ympäristöluvilla. 
Asuinalueilla myös puun pienpoltolla voi olla huomattava merkitys lähi-
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alueen ilmanlaatuun ja asukkaiden viihtyvyyteen. Pienpolton päästöjä voi-
daan vähentää mm. ottamalla käyttöön vähäpäästöisempiä tulisijoja ja 
kattiloita sekä opettelemalla polttamaan puuta mahdollisimman puhtaasti. 

Kotkassa ilman epäpuhtauspitoisuudet ovat viime vuosina olleet yleensä ta-
solla, jolla varsinaiset raja-arvot eivät ole ylittyneet. Vuonna 2016 PM10:n 
vuorokausiraja-arvotaso ja NO2:n tuntiraja-arvotaso ylittyivät Kotkan mit-
tausasemilla neljä kertaa.  

Kuvassa 10 on esitetty alueen tuuliruusu, josta käy ilmi vallitseva tuulen-
suunta. Alueen selvä vallitseva tuulensuunta on lounaasta. 

 

Kuva 10. Mussalon alueen tuuliruusu 50 m korkeudessa. Vallitseva tuulensuunta koko vuo-
si huomioituna on lounaasta (tuuliatlas 2017). 

6.5 Liikenne 

Louhittava alue sijoittuu Jänskäntien ja Ristiniementien väliin. Jänskäntie 
eroaa Merituulentieltä (tie nro 355) ja johtaa Jänskänniemelle HaminaKot-
kan Jänskän satamaan. Ristiniementie eroaa Jänskäntieltä ennen han-
kealuetta ja johtaa Ristniemen asuin- ja vapaa-ajan asuinalueelle. Louhin-
ta-alueen liikenne kulkee Palaskylän teollisuusalueen läpi satamaan, joten 
siitä ei aiheudu lisäliikennettä Merituulentielle.  

Liikenneviraston liikennemääräkartan (2016) mukaan Merituulentietä kulki 
vuonna 2015 keskimäärin 6035 ajoneuvoa vuorokaudessa Jänskäntien liit-
tymän kohdassa. Liikennemäärät ovat hieman laskeneet, sillä vuoden 2012 
liikennemääräkartan mukaan liikenne oli noin 7000 ajoneuvoa vuorokau-
dessa Jänskäntien liittymän kohdalla.  
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6.6 Melu 

Hankealue sijaitsee teollisuusalueen pohjoispuolella ja lähellä satama-
aluetta, missä sataman ja liikenteen melu muodostavat suurimmat melu-
vaikutukset silloin kun louhinta- ja murskaustoiminta ei ole käynnissä. Lou-
hinta- ja murskaustoimintaa ei harjoitettu 2015, mutta se aloitettiin taas 
2016. Louhinnan ollessa käynnissä sen melu muodostaa pääosan alueen me-
luvaikutuksista. Tällöin myös murskeen kuljetukset aiheuttavat melua. 

Promethor Oy mittasi louhintatoiminnan meluvaikutuksia kertaluontoisesti 
vuonna 2009. Mittauspisteitä oli seitsemän ja ne sijaitsivat louhinta-alueen 
pohjois-, koillis- ja itäpuolilla lähimpien kiinteistöjen piha-alueilla. Tulos-
ten mukaan melutaso ylitti 55 dB yhdessä pisteessä. Muissa mittauspisteis-
sä toiminnan aiheuttama melutaso impulssimaisuuskorjaus huomioituna oli 
noin 50-55 dB. Tulosten tarkastelua tarkennettiin myöhemmin, ja uudessa 
raportissa huomioitiin tarkemmin rikotuksen vaikutus. Raportin mukaan ri-
kotusäänen johdosta tulokseen tulee tehdä impulssikorjaus + 5 dB. Riko-
tuksen toiminnasta riippumatta päiväohjearvoa 55 dB ei ylitetä muissa mit-
tauspisteissä, mutta äänitaso on pääsääntöisesti yli 50 dB.   

Muita alueen melutasoja nostavia toimintoja ovat mm. Kuusakoski Oy:n 
palvelupiste sekä HaminaKotkan Satama Oy:n toiminta. Vuonna 2011 alu-
eella suoritettiin Kuusakosken toimintaan liittyvä ympäristömelun mittaus. 
Kuusakosken palvelupiste sijaitsee hankealueen eteläpuolella. Mittaukset 
suoritettiin asuinrakennusten pihoilla, osoitteissa Ristiniementie 110 ja 
177. Mitatut keskiäänitasot olivat mittauspisteissä 40 dB ja 42 dB. Mittauk-
sista oli poistettu selvät häiriöäänet. Palvelupisteen piha-alueella meluta-
soksi mitattiin 60 dB.  

Vuonna 2014 suoritettiin HaminaKotkan sataman melumittaus, jonka to-
teutti Ramboll Oy. Mittaus tehtiin ympäristöluvan lupamääräyksestä johtu-
en. Mittaukset suoritettiin sataman D-kentän edustalla Vehkaluodossa, joka 
sijaitsee noin 2,7 km päässä hankealueesta lounaaseen. Mittauksen aikana 
sataman toiminta oli normaalia. Mittauksen mukaan sataman toiminta ai-
heuttaa noin 46-51 dB melun mittauspisteiden etäisyydellä. Tulosta ei voi 
suoraan yleistää koskemaan koko satamaa ja sitä ympäröiviä alueita, mutta 
sen perusteella saa suuntaa antavan käsityksen sataman tuottamasta me-
lusta. Jänskän satama-alue sijaitsee lähimmillään noin sadan metrin päässä 
hankealueesta, joten sataman tuottama melu lisää osaltaan hankealueen 
melua. 

6.7 Nykyinen maankäyttö 

Maankäyttö koostuu hankealueen ympärillä teollisuuden ja sataman toi-
minnoista, Ristniemen asuin- ja vapaa-ajan asuinalueesta sekä näiden väli-
sestä suojametsävyöhykkeestä. Lähin asutus sijaitsee noin 80 metrin päässä 
hankealueelta. Muita läheisiä asuinalueita ovat mm. Rytäniemi Ristniemen 
pohjoispuolella sekä Takakylä teollisuusalueen länsipuolella (kuva 11). 500 
metrin säteellä hankealueesta asui vuoden 2017 maaliskuussa 81 ihmistä ja 
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kilometrin säteellä 278 ihmistä (Kotkan kaupunki 2017). Asuinrakennusten 
lisäksi asuinalueilla on muita rakennuksia, vesijohtoverkko, pohjavesikaivo-
ja sekä muutamia maalämpökaivoja.  

Alueen teollisuus- ja logistiikka-alueella sijaitsee runsaasti mm. satamalii-
ketoimintaan liittyvää toimintaa sekä erilaisia yrityksiä. Alueella toimivia 
yrityksiä HaminaKotkan sataman lisäksi ovat mm. Kuusakoski O ja Kymen 
Vesi Oy. Toimijoita on käsitelty kohdassa 6.8. Lähimmät päiväkodit sijait-
sevat Etukylän kaupunginosassa sekä Hirssaaressa. Myös Mussalon koulu si-
jaitsee Etukylässä.  

Lähimmät laajemmat virkistysalueet sijaitsevat teollisuusalueen länsipuo-
lella, missä on mm. luontopolkuja sekä golfkenttä. Maankäyttö on hyvin in-
tensiivistä hanke-alueella ja siitä etelään teollisuus- ja satama-alueella. 
Hankealueelta pohjoiseen ja luoteeseen rakennettua aluetta on vähem-
män, joskin pian rakentamattoman metsäalueen jälkeen alkaa Ristniemen 
asuin- ja vapaa-ajan asuinalue.  

Hankealueella sijaitsee entinen kompostointikenttä, jonka alue (ottoalue 
2) tullaan louhimaan toiminnan käynnistyessä. Kompostikenttä on tällä 
hetkellä vuokrattu Soilfood Oy:lle, joka varastoi alueella kompostikasoja. 
Kasat poistetaan ennen vuokrasopimuksen loppua, mikä aiheuttaa alueella 
jonkin verran hajuhaittoja. 

6.8 Alueen läheiset toimijat 

Kuusakoski Oy:n Kotkan palvelupiste 
 

Kuusakoski Oy:n palvelupisteellä Jänskäntien eteläpuolella käsitellään ja 
varastoidaan erilaisia jätteitä. Toiminnassa ei käsitellä suuria määriä vaa-
rallisia kemikaaleja eikä palvelupiste näin ollen ole Tukesin valvonnan pii-
rissä. Palvelupiste sijaitsee muutaman sadan metrin päässä hankealueesta.  
 
Kymen Vesi Oy:n Mussalon jätevedenpuhdistamo 

Jätevedenpuhdistamolla käsitellään Kotkan, Kouvolan (entisen Anjalankos-
ken alueen), Pyhtään, Haminan, Miehikkälän ja Virolahden viemäriverkos-
toihin johdettavat yhdyskunta- ja teollisuusjätevedet. Puhdistamolla myös 
vastaanotetaan sako- ja umpikaivolietteitä. Puhdistamo on jatkuvasti toi-
minnassa eikä sen toiminnan keskeyttäminen ole mahdollista ilman haitto-
ja. Puhdistamo sijaitsee kiinteistöllä 285-20-1-18, osoitteessa Jänskäntie 2, 
48310 Kotka, joka on hankealueen välittömässä läheisyydessä sen etelä- ja 
kaakkoispuolella.  

Kotka Tank Storage Oy:n kallioon louhittu öljysäiliö 
 

Jänskäntien eteläpuolella, hankealueelta noin 200-300 metrin päässä si-
jaitsee 200 000 kuution öljysäiliö, jonka omistaja on Kotkan kaupunki, 
mutta säiliö on vuokrattu Kotka Tank Storage Oy:lle. Öljysäiliössä on säily-
tetty raskasta polttoöljyä, ja toiminnan aikaan kyseessä oli Tukesin valvo-
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ma turvallisuusselvityslaitos, jonka konsultointivyöhyke oli 500 metriä. Täl-
lä hetkellä säiliössä ei säilytetä öljyä (täynnä vettä), mutta se on tarkoitus 
täyttää dieselöljyllä vuoden 2017 aikana. Ennen nykyistä vuokraajaa säiliö 
on ollut tyhjillään (ilman öljyä) noin 20 vuotta. Säiliön käyttöön ottaminen 
vaatii turvallisuusselvityksen toimittamisen Tukesille.  
 
Stanoil Oy:n terminaali 

 
Stanoil Oy (kuuluu nykyään Baltic Tank Oy:öön, mutta toimii vielä vanhalla 
nimellä) varastoi ja käsittelee metanolia, MTBE:tä ja isobutanolia Mussalon 
kemikaalisatamassa. Kemikaalien varastoinnista ja käsittelystä vastaa Fer-
tilog Oy. Stanoilin toiminta sijaitsee noin kilometrin päässä hankealueesta 
eteläkaakkoon. Laitoksen on Tukesin valvoma toimintaperiaateasiakirjalai-
tos, jonka konsultointivyöhykkeen laajuus on 500 metriä.  
 
Oiltanking Finland Oy:n kemikaalivarasto 

 
Oiltanking Finland käsittelee ja varastoi Mussalon kemikaalisatamassa eri-
laisia kemikaaleja. Lisäksi toiminta käsittää nestemäisten kemikaalien väli-
varastoinnin ja käsittelyn Oiltanking Finlandin laitos sijaitsee noin kilomet-
rin päässä Hankealueesta eteläkaakkoon samalla alueella Stanoilin termi-
naalin kanssa. Laitos on Tukesin valvoma turvallisuusselvityslaitos, jonka 
konsultointivyöhykkeen laajuus on kilometri.  
 
Wasco Coatings Finland Oy:n pinnoitetehdas 

 
Wasco Coatings pinnoittaa ja varastoi putkia Mussalon pinnoitetehtaalla. 
Toiminta on vasta käynnistynyt, mutta samoissa tiloissa oli vuosina 2009-
2011 vastaavaa toimintaa. Laitoksella tuotetaan betonipinnoitettuja teräs-
putkia, joiden valmistukseen käytetään lähinnä rautamalmia, hiekkaa, se-
menttiä, vettä ja maakaasua. Toiminta sijaitsee noin 500 metrin päässä 
hankealueelta.  
 
Baltic Tank Oy:n laitos 

  
Baltic Tank Oy on aloittamassa toimintaa Jänskän satamassa. Laitoksella 
käsitellään ja varastoidaan öljytuotteita enintään 50 000 tonnia. Terminaa-
lin kautta voidaan kuljettaa vuodessa 250 000 tonnia öljyä. Öljytuotteita 
varastoidaan Mussalon Voima Oy:n entisissä polttoainesäiliöissä. Laitos on 
Tukesin valvoma lupalaitos, jonka konsultointivyöhyke on 500 metriä.  
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Kuva 11. Hankealuetta lähimpänä sijaitsevat asuinalueet, teollisuusalue, satama-alue ja golfkenttä. Pohjakartta: Maanmittauslaitos 2017.  
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7 KAAVOITUS 

7.1 Kymenlaakson maakuntakaava 

Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jossa esite-
tään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet. Maakuntakaa-
va toimii ohjeena kuntien kaavoitusta laadittaessa. Ympäristöministeriö 
vahvisti vuonna 2010 Kymenlaakson maakuntakaavan (N:o 
YM4/5222/2009). Maakuntakaava on vaihemaakuntakaava, jossa on muu-
toksia 28.5.2008 ja 18.1.2010 vahvistettuun maakuntakaavaan.  

Maakuntakaavassa louhinta-alue on maankäytöllisesti varattu satama-
alueeksi (LS, kuva 12). Aluetta koskee suunnittelumääräys, jonka mukaan 
alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ehkäistä merkittävät 
ympäristöhäiriöt teknisin ratkaisuin ja riittävin suoja-aluein. Mikäli alu-
eella varastoidaan, käsitellään tai valmistetaan polttonesteitä tai muita 
vaarallisia aineita, on alueen ja sen lähiympäristön suunnittelussa huomi-
oitava aineista aiheutuvat ympäristöriskit. Ennen uusiin vesialueisiin koh-
distuvia toimenpiteitä tulee selvittää alueiden vedenalaisten muinais-
jäännösten inventoinnin tarve.  

Hankealueelle sijoittuu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 
kannalta maakunnallisesti merkittävän alueen merkintä. Merkinnän suun-
nittelumääräyksessä alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja 
turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Yksi-
tyiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitettava yhteen maankäytön ja 
maisema- ja kulttuuriarvojen vaatimukset. Alueen tarkemmat kaavat on 
vahvistettu ennen nykyisen maakuntakaavan voimaantuloa, joten niissä ei 
ole huomioitu tätä merkintää.  

Hankealue ulottuu myös Seveso III -direktiivin mukaiselle laitosten kon-
sultointivyöhykkeelle. EU:n Seveso III -direktiivi vaarallisista aineista ai-
heutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta määrää konsultointi-
vyöhykkeestä, jonka sisällä oleva toiminta ja jolle suunniteltu toiminta 
tulee ottaa huomioon riskinarvioinneissa ja aluesuunnittelussa. Konsul-
tointivyöhykkeen suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtai-
seen suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Suunniteltaessa 
riskille alttiiden toimintojen kuten asuinalueiden, vilkkaiden liikenne-
väylien, yleisölle tarkoitettujen kokoontumistilojen ja sairaaloiden sijoit-
tamista vyöhykkeen sisälle on kaavaa laadittaessa pyydettävä kunnan pa-
lo- ja pelastusviranomaisen ja tarvittaessa TUKES:n lausunto.  

Merkinnällä tarkoitetaan Oiltanking Finland Oy:n Mussalon satamassa si-
jaitsevaa turvallisuusselvityslaitosta (ent. Oiltanking Sonmarin), jonka 
konsultointivyöhyke on kilometri. Maakuntakaavaotteeseen merkitty kon-
sultointivyöhyke on laajuudeltaan 1,5 km. Kaavamerkintöjen laadinnassa 
on noudatettu laatimisajankohtana (2003-2005) voimassa olleita säännök-
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siä ja ympäristöministeriön ohjeistusta maakuntakaavoitukselle. Tämän 
jälkeen konsultointivyöhyke on muuttunut, joten kaava ei ole sen osalta 
enää ajan tasalla. Hankealue siis ei sijaitse Mussalon öljysatamassa toimi-
vien yritysten konsultointivyöhykkeen sisäpuolella. Alueelle on kuitenkin 
tullut muuta toimintaa ja Kymen Veden laitoksen takana sijaitseva Baltic 
Tank Oy:n laitos sijaitsee lähimmillään noin 300 m etäisyydellä hankealu-
eesta ja sen konsultointivyöhyke on 500 m. Hankealue siis sijaitsee kysei-
sellä konsultointivyöhykkeellä. 

 

Kuva 12. Ote Kymenlaakson maakuntakaavasta. Hankealue (tumma rajaus) sijoittuu sa-
tama-alue-merkinnän (LS) alueelle. Hankealueelle ulottuu merkintä, joka kuvaa kulttuu-
riympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti merkittävää aluetta. 
Lisäksi alue kuuluu Seveso III -konsultointivyöhykkeeseen (ympyrä keskellä). Lähde: Ky-
menlaakson liitto 2017.  

Alueen läheisyyteen sijoittuvat myös merkintä rautatiestä (alueen länsi-
puoli) sekä merkintä yhdyskuntateknisen huollon alueesta, jolla tarkoite-
taan Kymen Veden jätevedenpuhdistamoa. Satama-alue-merkinnän poh-
joispuolelle on merkitty taajamatoimintojen alue, jolla sijaitsee mm. 
Ristniemen asuin- ja vapaa-ajan asuinalue.  
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7.2 Mussalon osayleiskaava 

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Sen tehtä-
vänä on yhdyskunnan eri toimintojen sijoittamisen yleispiirteinen ohjaa-
minen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaava ohjaa asemakaa-
voitusta. Alueella on voimassa oleva Mussalon osayleiskaava vuodelta 
1992. Kaava ei ole oikeusvaikutteinen. Louhinta-alueen maankäyttömuo-
doksi on yleiskaavassa merkitty T eli teollisuusalue (liite 1). Kaavamää-
räyksen mukaisesti alueelle voi sijoittaa teollisuustoimintaan liittyviä 
palvelu-, toimisto-, varasto- ja terminaalitiloja. Määräyksen mukaan vä-
hintään 10 % alueesta tulee istuttaa. Louhinta-alueen rajalta pohjoiseen 
on merkitty virkistysalue (V), jonka kaavamääräyksen mukaan alueelle 
saa rakentaa virkistys- ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia rakennuksia. 
Määräyksen mukaan alueella tulee välttää maankamaraan ja puustoon 
kohdistuvia toimenpiteitä, jotka voivat alentaa alueen virkistysarvoa.  

7.3 Asemakaavoitus 

Asemakaava on kunnan laatima kuvaus tietyn alueen maankäytöstä, jo-
hon sisältyvät kaavamääräykset. Kotkan oikeusvaikutteisessa asemakaa-
vassa Mussalon (nro 20) kaupunginosassa louhinta-alue on osoitettu teolli-
suus- ja varastorakennusten korttelialueeksi, jolle ympäristö asettaa toi-
minnan laadulle erityisiä vaatimuksia (tunnus TY). Asemakaavan mukai-
sesti alueelle sijoitettavien rakennusten tulee sijaita vähintään 10 metrin 
etäisyydellä naapuritontin rajoista. Rakennusvalvontaviranomainen voi 
myöntää luvan vähäisemmällekin etäisyydelle pelastusviranomaista kuul-
tuaan. Lisäksi kaavamääräyksen mukaan teollisuuskorttelialueen tonteilla 
on oltava riittävästi autopaikkoja.  

Heti hankealueen pohjoispuolelle on merkitty suojaviheralue (RV), johon 
voidaan rakentaa meluesteitä. Hankealueesta pohjoiseen on myös esitet-
ty lähivirkistysalue (VL). Suunniteltu toiminta ei ole asemakaavan vastais-
ta, mutta kaavan toteuttaminen voi vaikuttaa suojaviheralueiden kuntoon 
ja laatuun (mm. pölyn vaikutukset kasvillisuuteen), mihin on kiinnitettävä 
varsinkin pölyntorjunnassa huomiota. Asemakaavaote ja merkintöjen se-
litteet on esitetty liitteessä 2. 
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8 HANKKEEN KYTKEYTYMINEN MUIHIN SUUNNITELMIIN 

8.1 Yleistä  

Alue, jolle toiminta on sijoittumassa, sijaitsee olemassa olevan teolli-
suus- ja logistiikka-alueen pohjoispuolella. Hanke ei ole ristiriidassa alu-
een muiden suunnitelmien eikä kaavoituksen kanssa. 

8.2 Kymenlaakson maakuntaohjelma 

Kymenlaakson liitto on laatinut vuosille 2014–2017 aluekehityslakiin pe-
rustuva maakuntaohjelman, joka pitää sisällään erilaisia tavoitteita ja 
kehittämisen toimintalinjoja. Maakuntaohjelma on osa Kymenlaakson 
Maakuntasuunnitelmaa 2030, joka on pitkän aikavälin alueen kehityksen 
visio ja strategia.   

Maakuntaohjelman keskeinen tavoite on hyödyntää maakunnan sijainti 
pohjoisella kasvuvyöhykkeellä hyödyntämällä ja kehittämällä hyvin toimi-
vaa infrastruktuuria uuden liiketoiminnan ja uusien palvelujen alustana 
siten, että yritykset kokevat alueen kiinnostavaksi paikaksi investointien, 
sijoittumisen sekä liiketoiminnan kehittämisen ja viennin kannalta. Tätä 
tavoitetta tukevat maakuntaohjelman toimintalinjat. 

Yksi maakuntaohjelman toimintalinja on yritystoiminnan toimintaedelly-
tysten parantaminen ja elinkeinojen kehittäminen. Teollisuusalueen lou-
hinta ja murskaus tukevat toimintalinjaa, sillä hanke luo edellytykset uu-
delle yritystoiminnalle. Alueen tasoittamisen jälkeen se otetaan uuden 
teollisuuden käyttöön, millä on positiivisia vaikutuksia alueen yhteiskun-
tarakenteeseen.  

Muut maakuntaohjelman toimintalinjat ovat koulutuksen ja osaamisen 
kehittäminen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi sekä kestävä maan-
käyttö, laadukas elinympäristö ja vireä kulttuuriympäristö. Hanke ei ole 
ristiriidassa toimintalinjojen kanssa, vaan se luo hyvät edellytykset toi-
minnalle, joka tulee kehittämään aluetta. Hanke ei aiheuta suuria nega-
tiivisia vaikutuksia elin- tai kulttuuriympäristölle, sillä louhittava alue ei 
sisällä kulttuurillisia arvoja. Louhintavaihe laskee hetkellisesti elinympä-
ristön laatua, mutta louhinnan jälkeen vaikutukset ovat positiivisia.  

Kymenlaakson maakuntahallitus päätti vuoden 2017 alussa käynnistää 
maakuntaohjelman laatimisen vuosille 2018-2021. Maakuntaohjelman 
alustavat toimintalinjat keskittyvät liiketoiminta- ja osaamisympäristöön, 
asuinympäristöön, innovaatioympäristöön ja liikenneyhteyksiin. Ohjelman 
läpileikkaavina teemoina tulevat olemaan kansainvälisyys sekä kestävä 
kehitys. Maakuntaohjelmasta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunni-
telma.  
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8.3 Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2020 

Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2020 on 12 maakunnan 
alueen kattava alueellinen jätehuollon kehittämissuunnitelma. Jätesuun-
nitelmassa esitetään jätehuollon nykytila sekä tavoitteet ja toimenpiteet 
Etelä- ja Länsi- Suomen jätehuollon kehittämiseksi. Hankkeella ei ole yh-
tymäkohtia alueelliseen jätesuunnitelmaan, sillä toiminta ei juuri synnytä 
jätettä. Hanke luo edellytykset uudelle teolliselle toiminnalle, ja tämän 
toiminnan suunnittelussa alueellinen jätesuunnitelma otetaan huomioon.  

8.4 Kansallinen energia- ja ilmastostrategian vuoteen 2030 

Hallitus hyväksyi 24.11.2016 kansallisen energia- ja ilmastostrategian 
vuoteen 2030. Strategiassa linjataan konkreettisia toimia ja tavoitteita, 
joilla Suomi saavuttaa hallitusohjelmassa ja EU:ssa sovitut energia- ja il-
mastotavoitteet vuoteen 2030 (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017). 

Tavoitteena on mm. kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80−95 pro-
sentilla vuoteen 2050 mennessä. Strategian mukaan kivihiilen energiakäy-
töstä tullaan luopumaan pienin poikkeuksin. Liikenteen biopolttoaineiden 
osuus pyritään nostamaan 30 prosenttiin sekä pyritään ottamaan käyttöön 
10 prosentin bionesteen sekoitusvelvoite työkoneissa ja lämmityksessä 
käytettävään kevyeen polttoöljyyn. Tavoitteena on vähintään 250 000 
sähkökäyttöistä ja 50 000 kaasukäyttöistä autoa. Sähkömarkkinoita kehi-
tetään alueellisella ja eurooppalaisella tasolla. Sähkön kysynnän ja tar-
jonnan joustavuutta sekä ylipäänsä järjestelmätason energiatehokkuutta 
lisätään. 

Hanke ei ole energia- ja ilmastostrategian vastainen. Hanke ei juuri syn-
nytä päästöjä ilmaan työkoneiden ja pölyn lisäksi. Hanke luo edellytykset 
teollisuudelle, jonka vaikutuksia ympäristöön tarkastellaan myöhemmin, 
kun toiminnan luonne tiedetään.  

8.5 Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia 

Strategian päätavoite on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtymi-
nen Suomessa vuoteen 2020 mennessä. Se tuo luonnon monimuotoisuuden 
taloudelliset ja kulttuuriset arvot luonnonvarojen käyttöä koskevan pää-
töksenteon keskiöön. 

Strategian viidessä päämäärässä korostuu luontoasioiden valtavirtaista-
minen kaikkialle yhteiskuntaan, uusien toimijoiden saaminen mukaan 
luonnon puolesta tehtävään työhön, vankkaan tutkimustietoon perustuva 
päätöksenteko sekä Suomen vastuu maailman luonnosta osana kansainvä-
listä yhteisöä. Erityinen huomio kiinnitetään luonnonvarojen kestävään 
käyttöön. Uusiutuvia luonnonvaroja tulee käyttää tavalla, joka varmistaa, 
että ne todellakin uusiutuvat eivätkä vähene. Uusiutumattomia luonnon-
varoja taas on käytettävä mahdollisimman ekotehokkaasti. 
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Toiminnan kasvattamisella louhinta-alueella ei ole merkitystä luonnon 
monimuotoisuuteen, sillä alue on kaavoitettu teollisuusalueeksi ja on 
olemassa olevaa louhinta-aluetta. Tulevan teollisuustoiminnan vaikutuk-
sia monimuotoisuuteen ja strategian tavoitteisiin tarkastellaan, kun toi-
minnan luonne tiedetään.  

Hankkeessa syntyvä maa-aines tullaan käyttämään mahdollisimman te-
hokkaasti hyödyksi lähialueiden rakennusprojekteissa. Mikäli maa-ainesta 
ei saada suoraan hyödynnettyä, se välivarastoidaan sopivan käyttökoh-
teen löytymiseen asti. Ensisijaisena vaihtoehtona on hyödyntää maa-aines 
mahdollisimman nopeasti. 

8.6 Muut hankkeet Mussalossa 

Alueella ei ole tiedossa muita kehittämis- tai rakentamishankkeita lähitu-
levaisuudessa.  
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9 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY (YVA) 

9.1 Yleistä 

Ympäristövaikutusten arvioin-
timenettelyn (YVA) tarkoituk-
sena on varmistaa, että ympä-
ristövaikutukset selvitetään 
riittävällä tarkkuudella silloin, 
kun hanke aiheuttaa merkittä-
viä ympäristövaikutuksia. YVA-
menettelyn tavoitteena on 
myös toimia kanavana, jonka 
kautta kansalaiset voivat osal-
listua ja vaikuttaa hankkeiden 
suunnitteluun. Tähän hankkee-
seen YVA-menettelyä sovelle-
taan YVA-asetuksen 
(713/2006) 6 §:n kohdan 2 b 
perusteella. 

YVA-menettely ei ole lupapro-
sessi, mutta se toimii myö-
hemmässä vaiheessa haettavan 
ympäristöluvan taustatietona. 
Viranomainen ei saa myöntää 
lupaa hankkeen toteuttami-
seen, ennen kuin se on saanut 
käyttöönsä arviointiselostuksen 
ja yhteysviranomaisen siitä an-
taman lausunnon. YVA-
menettelyn päävaiheet ovat 
arviointiohjelman laatiminen 
sekä sen perusteella tehtävä 
varsinainen arviointityö, jonka 
tulokset julkaistaan YVA-
selostuksen muodossa (kuva 
13). Louhinnan ja murskauksen 
YVA-hankkeen aikataulu on 
esitetty kuvassa 14.  

 

Kuva 13. YVA-prosessin etenemi-
nen. 
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Kuva 14. YVA-menettelyn aikataulu.  

9.2 YVA-menettelyn osapuolet 

YVA-menettelyn keskeiset osapuolet ovat hankkeesta vastaava, yhteysvi-
ranomainen ja YVA-konsultti. Hankkeesta vastaava on Kotkan kaupunki. In-
sinööritoimisto Ecobio Oy toimii Kotkan kaupungin toimeksiannosta YVA-
konsulttina, ja vastaa YVA-prosessin kulusta, laatii arviointiselostuksen ja 
organisoi sekä raportoi varsinaisen arviointityön. Kaakkois-Suomen elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskus toimii yhteysviranomaisena, joka hoitaa 
tarvittavan tiedotuksen ja kuulutukset, pyytää lausunnot ja järjestää tar-
vittavat julkiset kuulemistilaisuudet yhdessä hankevastaavan ja konsultin 
kanssa. Se antaa myös arviointiselostuksen jälkeen lausuntonsa siitä, miltä 
osin arviointiselostusta on täydennettävä ja menettelyn lopuksi mitä tulee 
ottaa huomioon ympäristölupaa haettaessa.  

9.3 Vuorovaikutus ja osallistuminen 

Vuorovaikutusta ja osallistumista palvelevat julkiset kuulemistilaisuudet. 
Yhteysviranomaisen järjestämä kuuleminen on YVA:n virallinen kanava 
kansalaisten ja muiden sidosryhmien suuntaan. Hankkeelle on luotu myös 
ohjausryhmä, jonka tarkoituksena on jakaa ja saada tietoa YVA-menettelyn 
aikana. 

9.3.1 Yhteysviranomaisen järjestämä kuuleminen 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kuuluttaa arvi-
ointiohjelman ja -selostuksen nähtävillä olosta. Kuulutukset julkaistaan 
Ankkuri-lehdessä sekä ELY-keskuksen internet-sivuilla. Mielipiteitä ja lau-
suntoja arviointiselostuksesta voi esittää yhteysviranomaiselle kuulutusai-
kana. 
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9.3.2 Yleisötilaisuudet 

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin etenemistä ja tuloksia esitellään 
yleisölle avoimissa esittelytilaisuuksissa. YVA-ohjelman esittelytilaisuus pi-
dettiin Cafe Neptunuksessa 11.5.2017. YVA-selostuksen yleisötilaisuus pi-
detään 16.11.2017. klo 17:30 Cafe Neptunuksessa. Tarkat tiedot esittelyti-
laisuuksista ilmenevät yhteysviranomaisen kuulutuksista (www.ely-
keskus.fi > Ajankohtaista > Kuulutukset > Kymenlaakso). Esittelytilaisuuk-
sissa kerrotaan hankkeen suunnittelun etenemisestä ja ympäristövaikutuk-
sista. Tilaisuuksissa yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja mielipi-
teitä hankkeesta sekä YVA-ohjelmasta tai -selostuksesta.  

9.3.3 Ohjausryhmä 
 

Hankkeelle on perustettu ohjausryhmä, johon on kutsuttu seuraavat tahot: 

- Kotkan kaupunki (hankevastaava) 

- Insinööritoimisto Ecobio Oy (YVA-konsultti) 

- ELY-keskus (yhteysviranomainen) 

- Kotkan ympäristökeskus 

- HaminaKotka Satama Oy 

- Kymen Vesi Oy 

- Cursor Oy  

- Kymenlaakson liitto 

- Kotkan ympäristöseura ry 

- Meri-Kymen luonto ry 

- Ristniemen asukasyhdistys ry 

 

Kutsutuista Cursor Oy ja Kymenlaakson liitto eivät nähneet tarpeelliseksi 
osallistua kokouksiin. Myöskään ympäristöseuran edustaja ei päässyt pai-
kalle kokouksiin. Ohjausryhmä kokoontui kerran ennen YVA-selostuksen 
kuuluttamista antamaan kommentteja YVA-selostuksen luonnoksesta. 
Kommentit huomioitiin arvioinneissa.  
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9.3.4 Ohjelmasta saadut mielipiteet ja lausunnot 
 

Yhteysviranomainen antoi lausuntonsa YVA-ohjelmasta 29.6.2017. Lausunto 
on esitetty liitteessä 3. Kaikkiaan YVA-ohjelmasta esittivät lausunnon tai 
mielipiteen ilmaisun Etelä-Suomen aluehallintovirasto, HaminaKotkan Sa-
tama, Kotkan kaupungin ympäristölautakunta, Kotkan ympäristöseura, Ky-
menlaakson pelastuslaitos, Kymenlaakson liitto, Kymenlaakson museo, Lii-
kennevirasto, Tukes, Museovirasto ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen L-
vastuualue. Myös Ristniemen asukasyhdistys ry antoi ohjelmasta kannanot-
tonsa. 
 
Seuraavassa taulukossa (taulukko 2) on esitetty yhteysviranomaisen ja mui-
den tahojen lausunnot vaatimuksineen sekä lausuntokohtainen selvitys sii-
tä, kuinka vaatimukset on YVA-selostuksessa otettu huomioon. 
 
Taulukko 2. Yhteysviranomaisen lausunnon vaatimukset ja niiden huomioiminen YVA-
selostuksessa. 

Yhteysviranomaisen lausunnon pääkoh-
dat 

Lausunnon huomioiminen YVA-
selostuksessa 

Arviointiselostukseen on täydennettävä 
hankekuvausta siten, että louheen ja 
murskeen tiedossa olevat käyttökohteet ja 
kuljetusreitit kerrotaan selvästi ja esite-
tään kartalla. 

Käyttökohteet ja kuljetusreitit on esitetty 
kohdassa 5.3. 

Louheen ja murskeen välivarastoinnin 
tapauksessa on esitettävä, miten ja missä 
aines varastoidaan. 

Välivarastoinnin ratkaisut on esitetty koh-
dassa 5.3. 

Selostuksessa on kerrottava mitä lupia 
tarvitaan räjähdysaineiden säilyttämiseen 
ja käyttöön alueella. 

Räjähdysaineiden lupa-asiaa on käsitelty 
kohdassa 13.4. 

Louheen kuljetusreittejä on tarkasteltava 
vaikutusarvioinnin osana. 

Kuljetusreittien vaikutuksia on tarkasteltu 
kohdissa 11.3.2 ja 11.4.3. 

Vaihtoehtojen erittelevä vertailu tulisi 
esittää taulukkona, johon kirjataan vaihto-
ehtojen kielteiset, myönteiset ja neutraalit 
vaikutukset. 

Vaikutustaulukko on esitetty liitteenä. 

Tärinän ja tärähdysten vaikutus tulee sel-
vittää. 

Tärinävaikutuksia on tarkasteltu kohdassa 
11.6. 

Räjäytyksistä aiheutuvien onnettomuus-
riskien mahdollisuus, seuraukset ja ehkäisy 
tulee selvittää. 

Räjäytysten riskit on esitetty kohdassa 
12.1. 

Melumallinnus on tehtävä ja sen pohjalta 
tulee selvittää, miten meluhaitta voidaan 
pitää herkissä kohteissa kohtuullisella 
tasolla. 

Melumallinnuksen tulokset on esitetty 
kohdassa 11.5. 
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Arviointiselostuksessa on esitettävä pa-
lautteenantojärjestelmä alueen asukkaille. 

Palautteenantojärjestelmää on tarkasteltu 
kohdassa 14.  

Pölyn leviäminen on tutkittava matemaat-
tisella mallilla. Mallin avulla tulee myös 
tutkia kuinka tehokkaasti eri menetelmillä 
voidaan haittaa pienentää. 

Pölyn leviämisen mallinnus on esitetty 
selostuksen liitteenä. 

Arviointiselostuksessa tulee selkeästi esit-
tää konkreettiset pölyhaitan toimenpiteet, 
jotka voidaan viranomaisen harkintaan 
perustuen huomioida myös ympäristölu-
van määräyksinä. 

Toimenpide-ehdotukset on esitetty koh-
dassa 14. 

Onnettomuustilanteiden arvioinnin yhtey-
dessä on esitettävä niiden mahdollisuus ja 
miten niitä ehkäistään. 

Onnettomuustilanteiden ehkäisyä on käsi-
telty jokaisen onnettomuusluokan kohdal-
la kappaleessa 12. 

Lieventämistoimenpiteet tulee esittää 
arviointiselostuksessa. 

Lieventämistoimenpiteet on esitetty kap-
paleessa 14. 

Räjähdysjäämien vaikutus valumavesien 
laatuun ja ympäristöön on selvitettävä. 

Räjähdysainejäämien liukeneminen ve-
teen ja sen vaikutukset on esitetty kappa-
leessa 11.1.2. 

On arvioitava, voiko pöly torjuntatoimen-
piteistä huolimatta aiheuttaa terveyshait-
taa ihmisille. 

Arvio esitetty kohdassa 11.6.2. 

On esitettävä toteuttamiskelpoinen me-
nettely, jolla asukkaille saadaan mahdolli-
simman tarkasti tieto tulevista räjäytyksis-
tä. 

Asukkaiden tiedottamista on käsitelty 
kappaleissa 11.4.1 ja 14. 
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10 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISSA KÄYTETYT AINEISTOT JA MENE-
TELMÄT 

10.1 Arviointi ja sen rajaus 

Vaikutusalueen rajaus vaihtelee tarkasteltavasta vaikutuksesta riippuen. 
Pienimmillään vaikutusalueena on hankealue ja suurimmillaan vaikutusalue 
ulottuu 600 m hankealueen ulkopuolelle. Muiden louhinta-alueiden aikai-
semmissa melumallinnuksissa on havaittu, että louhinnan melu voi saada 
äänitason 45 dB aikaan vielä 600 metrin päässä toiminnasta, joten melun 
vaikutuksia voi syntyä vielä 600 m etäisyydellä toiminnasta. 55 desibelin 
alue ulottuu mallinnusten mukaan noin 400 metrin etäisyydelle. Mm. pölyn 
ja tärinän vaikutus voi ulottua alueesta riippuen noin 500 metrin etäisyy-
delle. Vaikutusalueen rajauksena käytetään siis vaikutusluokasta riippuen 
0-600 metrin etäisyyttä louhinta- ja murskausalueesta (kuva 15).  

 

Kuva 15. Vaikutusten tarkastelualueen ulkoraja on 0-600 metrin etäisyydellä louhinta-
alueesta. Myös Ristniemen asuin- ja vapaa-ajan asuinalue huomioidaan vaikutusten arvi-
oinnissa, vaikka tietyn vaikutusluokan arvioitu vaikutusalue ei sinne asti yltäisikään. Poh-
jakartta: Maanmittauslaitos 2017. 
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Tämän lisäksi vaikutusalueeseen sisällytetään Ristniemen asuin- ja vapaa-
ajan asuinalue pitemmälle hankealueen ulkopuolelle ulottuvien vaikutus-
ten tapauksessa. Melun, tärinän, pölyn ja liikenteen vaikutuksien arvioi-
daan ulottuvan hankealueen ulkopuolelle.  

Vaikutusalueen laajuuden lisäksi arvioinnissa huomioidaan vaikutusten 
luonne, vaikutuksen kohteena olevan väestön määrä, vaikutusten todennä-
köisyys sekä kesto, toistuvuus ja ympäristön palautuvuus. Mahdollisuuksien 
mukaan arvioidaan myös hankkeen yhteisvaikutukset alueen muiden hank-
keiden kanssa. Hankkeen vaikutukset arvioidaan ilman mahdollisten haital-
listen vaikutuksien vähentämistoimien vaikutusta, mutta näitä keinoja nii-
den vaikutusta tarkastellaan myöhemmin. 

Louhinnan ympäristövaikutuksia vähennetään rajoittamalla toiminta päivä-
aikaan, sekä soveltamalla louhinta- ja murskaustoiminnalle tyypillisiä hait-
toja ehkäiseviä toimenpiteitä, joita esitellään tarkemmin vaikutusluokit-
tain osiossa 11. Toiminnan merkittävimmät päästöt ilmaan aiheutuvat lou-
hinnasta ja murskauksesta syntyvästä pölystä sekä louheen ja murskeen 
siirroista raskailla ajoneuvoilla. Myös louheen ja murskeen sijoitus aiheut-
taa jonkin verran pölyä. Haittoja voidaan torjua erilaisilla pölynhallinta-
keinoilla. 

Louhinta- ja murskaustoiminnan suurin ympäristövaikutus on melu. Myös 
raskas liikenne aiheuttaa hieman melua. Melun leviämiseen vaikuttaa lou-
hintatöiden intensiivisyys, alueen maastonmuodot sekä mahdolliset melua 
rajoittavat toimet.  

Merkittävimmän riskin toiminnassa aiheuttavat räjäytykset. Räjäytyksien 
tärinä voi aiheuttaa vahinkoja läheisissä rakennuksissa. Räjäytyksien ai-
heuttamien paineaaltojen lisäksi räjähdysaineet saattavat kulkeutua vesien 
mukana ympäristöön. Laitteiden tulipaloriski saattaa olla merkittävä poik-
keustilanne, jolla voi olla ympäristövaikutuksia savukaasujen leviämisen 
takia.  

Paikallisten ympäristöolosuhteiden (mm. topografia, kasvillisuus, maa- ja 
kallioperä, sää) vaikutus kiviainestuotannon ympäristövaikutuksiin on erit-
täin suuri ja vaikutuksia on aina tarkasteltava aluekohtaisesti. Samalla alu-
eellakin tuotannon ajalliset vaihtelut voivat olla suuria ja lisäksi erityisesti 
melu- ja pölymittauksiin vaikuttavat voimakkaasti myös sääolosuhteet. 

10.2 Yleistä arvioinneista 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa on selvitetty Jänskän teollisuusalueen 
louhinnan ja murskauksen ympäristövaikutukset YVA-lain ja YVA-asetuksen 
vaatimusten mukaisesti. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tunnistetaan ja 
arvioidaan suunnitellun louhintahankkeen mahdollisia vaikutuksia alueen 
kohteisiin. Arviointiprosessin aikana kehitetään myös toimenpiteitä, joilla 
voidaan ehkäistä ja vähentää hankkeen ympäristökuormitusta, kuten melua 
ja pölyä. YVA-prosessissa arvioitiin vaikutuskohteen herkkyys ja vaikutuk-
sen suuruus, ja näiden perusteella määriteltiin vaikutuksen merkittävyys. 
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Ympäristövaikutusten arviointi on tehty pääasiassa asiantuntija-arvioina 
käyttäen hyväksi tehtyjä tutkimuksia, tarkkailuja ja selvityksiä. Melun ja 
pölyn leviämisen selvittämiseen käytettiin mallinnusta. Keskeinen arvioin-
nissa ja nykytilan kuvauksessa käytetty aineisto on esitetty taulukossa 3 
sekä lähdeluettelossa. 

Merkittävä ympäristövaikutusten arviointiin vaikuttava tekijä on yhteysvi-
ranomaisen antama lausunto YVA-ohjelmasta. Yhteysviranomainen on an-
tanut arviointiohjelmasta lausunnon 29.6.2017, joka sisältää kootusti YVA-
ohjelman ja järjestetyn yleisötilaisuuden perusteella annetut eri tahojen 
lausunnot ja mielipiteet. 

Taulukko 3. Ympäristövaikutusten arvioinnissa käytetty aineisto, sen tuotanto- tai  
päivitysaika sekä aineiston tuottaja. 

Aineisto Vuosi Lähde 

Peruskarttalehti 2015 Maanmittauslaitos 

Maastotietokanta 2015 Maanmittauslaitos 

Inspire-direktiivin Suojellut alueet -
tietokanta 2012 Museovirasto 

Liikennemääräkartta 2015 Liikennevirasto 

Ortoilmakuva 2015 Maanmittauslaitos 

Asukasmäärät 2017 Kotkan kaupunki 

Luonnonsuojelu- ja Natura-alueet 2016 SYKE 

Maa- ja kallioperä 2015 GTK 

Pohjavesi 2016 SYKE 

 

10.3 Toiminnan käynnistämisen ympäristövaikutukset 

Louhimistoiminta on jo käynnissä vähäisempänä, joten toiminnan aloitta-
misesta ei synny normaalitoimintaan nähden erilaisia vaikutuksia, eikä niitä 
tästä syystä arvioida erikseen.  

10.4 Vaikutukset meluun 

Lähimmät häiriintyvät kohteet kartoitettiin karttojen avulla. Melun leviä-
mistä selvitettiin mallinnuksella. Meluvaikutuksien arvioinnissa hyödynnet-
tiin hanketta varten tehtyä melumallinnusta sekä aikaisemmin alueella to-
teutettuja melumittauksia, joiden pohjalta arvioitiin toiminnan vaikutusta 
alueen melutilanteeseen. Arvio tehtiin asiantuntijatyönä. 
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10.5 Vaikutukset tärinään 

Tärinävaikutusten arvioinnissa hyödynnettiin alueella sekä muualla aikai-
semmin toteutettuja tärinämittauksia, joiden pohjalta arvioitiin toiminnan 
tärinän leviämistä. Vaikutusarvioinnissa huomioitiin Ristniemen asuinalue 
sekä läheiset toimijat. Arvio tehtiin asiantuntijatyönä. Ennen toiminnan 
aloittamista rakennekartoituksella varmistetaan, ettei toiminnan tärinä ai-
heuta vahinkoja 

10.6 Vaikutukset luonnonolosuhteisiin 

10.6.1 Vaikutukset luonnonvarojen käyttöön  

Hankkeen merkitystä luonnonvarojen käyttöön arvioitiin asiantuntija-
arviona ja perustuen käytettävien luonnonvarojen arvioituun määrään. 
Tarkastelussa ei käytetty tiettyä vaikutusaluerajausta, vaan arvioitiin ylei-
sesti vaikutuksia luonnonvaroihin. 

10.6.2 Vaikutukset maa- ja kallioperään 

Alueen nykyinen maa- ja kallioperä kartoitettiin paikkatietoaineistojen 
avulla. Vaaralliset aineet ja niiden mahdolliset päästölähteet ja kulkeutu-
misreitit maaperään tunnistettiin. Vaikutusten arviointi on tehty aineisto-
jen tulkinnan ja aikaisemman alueella olevan toiminnan perusteella. Toi-
minnan vaikutuksia alueen maa- ja kallioperään on arvioitu asiantuntija-
työnä. Aineistona käytettiin GTK:n maa- ja kallioperäkarttoja. Tarkastelun 
vaikutusalue oli hankealue, missä louhinta tapahtuu. 

10.6.3 Vaikutukset pohja- ja pintavesien laatuun 

Alueen pintavedet kartoitettiin kartta-aineistojen perusteella ja pohjave-
det paikkatietoaineistojen ja olemassa olevan tiedon avulla. Lisäksi alueel-
la tehtiin maastohavaintoja. Vaaralliset aineet ja niiden mahdolliset pääs-
tölähteet ja kulkeutumisreitit vesistöihin tunnistettiin. Vaikutuksia alueen 
vedenlaatuun arvioitiin asiantuntijatyönä. Vaikutusalueena käytettiin esi-
tettyä 600 metrin vyöhykettä.   

10.6.4 Vaikutukset ilmanlaatuun 

Louhinnan ja murskauksen hiukkas- eli pölypäästöjä arvioitiin asiantuntija-
arvioina perustuen edellisiin louhintoihin samalla alueella ja alueen asuk-
kailta saatuihin tietoihin. Lisäksi pölypäästöä arvioitiin mallintamalla hiuk-
kasten leviäminen.  

Liikenteen aiheuttamat kokonaispäästöt arvioitiin laskennallisesti perustu-
en kuormien määriin ja ajettuihin kilometreihin. Aineistona ilmapäästöjen 
laskennassa käytettiin Teknologian tutkimuskeskuksen LIPASTO-
laskentajärjestelmän yksikköpäästökertoimia raskaille ajoneuvoille. Ilma-
päästöt laskettiin ajokilometriä kohden. 
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10.6.5 Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, eläin- ja kasvilajistoon ja suoje-
luarvojen säilymiseen 

Alueen metsät, luonnonsuojelualueet ja Natura 2000 -alueet kartoitettiin 
paikka-tietoaineistojen ja maastokäynnin avulla. Kaukaisen sijainnin vuoksi 
vaikutuksia luonnonsuojelu- tai Natura-alueisiin ei arvioitu. Vaikutukset lä-
himetsiin ja muihin monimuotoisuudeltaan mahdollisesti runsaisiin alueisiin 
arvioitiin asiantuntija-arvioina. Arvioissa otettiin huomioon sekä toiminnan 
että siihen liittyvän massojen siirtämisen ja sijoituksen häiritsevät vaiku-
tukset luonnon monimuotoisuuteen. 

10.6.6 Vaikutukset ilmastonmuutokseen 

Vaikutukset ilmastonmuutokseen arvioitiin selvittämällä toiminnan tuotta-
mien kasvihuonekaasujen mahdolliset päästölähteet ja arvioimalla niiden 
määrä suhteessa alueen muihin toimijoihin. Arvio tehtiin asiantuntijatyö-
nä. 

10.7 Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön 

10.7.1 Vaikutukset maisemaan 

Vaikutuksia maisemaan arvioitiin asiantuntijatyönä maastohavaintojen ja 
hankkeen louhintasuunnitelmien avulla. Vaikutuksia arvioitiin Ristniemen 
asuinalueen kannalta, sillä eteläinen alue on teollisuuden käytössä, missä 
maiseman arvo ei ole yhtä suuri. 

10.7.2 Vaikutukset kulttuurihistoriallisiin kohteisiin, rakennuksiin ja alueisiin 

Kulttuurihistorialliset kohteet kartoitettiin paikkatietoaineistojen avulla. 
Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse kulttuurihistoriallisia kohteita, joten 
vaikutuksia ei arvioitu.   

10.7.3 Vaikutukset muinaisjäännöksiin 

Hankkeen alustavalla vaikutusalueella ei sijaitse yhtään muinaisjäännöstä. 
Lähin muinaisjäännösalue (Ruotsinsalmen meritaistelualue) on noin 800 m 
päässä hankealueesta kaakkoon. Muinaisjäännösalue jää vaikutusalueen ul-
kopuolelle, eikä sinne asti mahdollisesti kulkeutuva melu tai pöly aiheuta 
haittoja kohteen luonteelle. 
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10.8 Vaikutukset maankäyttöön, elinkeinotoimintaan ja liikenteeseen 

10.8.1 Vaikutukset maankäyttöön ja tuotanto-, palvelu sekä elinkeinotoiminta-
alueisiin  

Maankäyttöön liittyviä vaikutuksia arvioitiin hyödyntämällä kartta- ja paik-
katietoaineistoja, kaavoja ja suunnitelmia. Arvioinnissa huomioitiin eri 
kaavatasoilla hankkeen vaikutusalueelle osoitettu maankäyttö voimassa 
olevien kaavojen kaavasuunnitelmien pohjalta. Vaikutuksia elinkeinoraken-
teeseen arvioitiin asiantuntija-arviona. Aineistona käytettiin maakuntakaa-
vaa sekä Kotkan kaupungin yleis- ja asemakaavaa. 

10.8.2 Vaikutukset liikenteeseen ja liikkumiseen 

Liikennevaikutuksien arvioinnissa käytettiin saatavilla olevaa liikennetietoa 
ja arvioitiin toiminnan aiheuttama lisäys liikennemääriin. Liikennemäärien 
lisääntymisen vaikutusta arvioitiin liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden 
kannalta asiantuntijatyönä. Liikenteen päästöt ilmaan ja meluvaikutukset 
arvioidaan erikseen kuvatuissa osioissa. 

10.9 Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen (ihmisiin 
kohdistuvat vaikutukset) 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA) kattaa sekä sosiaaliset vai-
kutukset että terveysvaikutukset. Sosiaaliset vaikutukset ovat ihmiseen, 
yhteisöön tai yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia, jotka aiheuttavat 
muutoksia ihmisen hyvinvoinnissa tai hyvinvoinnin jakautumisessa. Ter-
veysvaikutukset puolestaan ovat ihmisen terveyteen kohdistuvia vaikutuk-
sia esimerkiksi pölypäästöjen tai melun vaikutuksesta.  

10.9.1 Sosiaaliset vaikutukset 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa hyödyn-
nettiin terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL 2016) luomaa ohjetta ih-
misiin kohdistuvien terveydellisten ja sosiaalisten vaikutusten arvioimisek-
si. Vaikutuksia ihmiseen selvitettiin myös ohjelmavaiheessa pidettävän 
yleisötilaisuuden yhteydessä saatujen kommenttien perusteella, ohjelmas-
ta esitettyjen mielipiteiden kautta sekä paikallisia asukkaita haastattele-
malla.  

10.9.2 Vaikutukset terveyteen 

Terveysvaikutusten arvioinnissa huomioitiin louhinnan ja murskauksen ai-
heuttaman melun, pölyn, tärinän sekä onnettomuus- ja riskitilanteiden 
vaikutukset ihmisen terveyteen. Vaikutukset ilmanlaatuun ja melun lisään-
tymiseen selvitettiin erikseen kuvatun kappaleen mukaisesti. Myös yleisöti-
laisuuden kommentteja hyödynnettiin terveysvaikutusten arvioinnissa liit-
tyen pelkoihin ja psykologisiin vaikutuksiin. 
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Kotkan ympäristöterveysviranomaiselta kysyttiin kommentteja ja lausuntoa 
terveysvaikutuksien arviointiin ja lausunto liittyen mm. pölyyn annettiin 
YVA-selostuksen luonnosvaiheessa. Lausunnossa mainitut seikat otettiin 
huomioon YVA-selostuksessa.  

10.9.3 Vaikutukset asumiseen ja vapaa-ajan asumiseen 

Toiminnan vaikutuksien piirissä olevien asuinalueiden, vapaa-ajan asunto-
jen ja maalämpökaivojen sijainti selvitettiin kartta- ja paikkatietoaineisto-
jen avulla. Arviointi tehtiin asiantuntijatyönä. Melun ja pölyn leviämistä 
tarkasteltiin erillisillä mallinnuksilla. 

10.9.4 Vaikutukset virkistys- ja ulkoilualueisiin 

Lähialueen virkistys- ja ulkoilualueiden sijainti selvitettiin karttatarkaste-
luilla sekä paikallisilta asukkailta saatujen kommenttien perusteella. Vai-
kutuksia arvioitiin asiantuntija-arvioina. Melun ja pölyn leviämistä tarkas-
teltiin erillisillä mallinnuksilla.  

10.9.5 Vaikutukset hajuun  

Hajuvaikutuksia ei arvioitu, sillä toiminta ei aiheuta hajuhaittoja. 

10.10 Vaikutukset jätehuoltoon 

Vaikutukset jätehuoltoon arvioitiin tarkastelemalla hankkeen roolia Etelä- 
ja Länsi-Suomen vuoteen 2020 ulottuvassa jätesuunnitelmassa. Vaikutukset 
jätehuoltoon arvioitiin näiden kokonaisuuksien perusteella asiantuntija-
arvioina. Vaikutuksia tarkasteltiin alueellisen jätehuollon näkökulmasta, eli 
vaikutusalueena toimii koko maakunta. 

10.11 Toiminnan yhteisvaikutukset lähiympäristön toimintojen kanssa 

Muut alueen toimijat tunnistettiin ja niiden ympäristövaikutukset selvitet-
tiin. Toiminnalla on yhteisvaikutuksia muun toiminnan kanssa pääasiassa li-
sääntyvän melun vuoksi. Lisäksi yhteisvaikutuksia on huomioitu ympäristö-
riskien ja onnettomuuksien osalta. 

10.12 Ympäristöriskit ja poikkeustilanteet 

Onnettomuusriskit arvioitiin hyödyntäen nykyisen toiminnan ympäristöris-
kikartoituksia ja riskinarvioita. Lisäksi arvioinnissa hyödynnettiin vastaa-
vanlaisilla louhinta-alueilla tapahtuneita onnettomuustapauksia. Samalla 
arvioitiin hankealueelle suunniteltujen varotoimenpiteiden riittävyyttä ja 
ehdotettiin keinoja onnettomuustilanteiden välttämiseen. Lisäksi arvioitiin 
muilla teollisuuslaitoksilla sattuvien onnettomuuksien vaikutus louhinta-
toimintaan.  
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11 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSLUOKITTAIN 

Arvioinnit tehtiin vaikutusluokittain. Vaihtoehtoja vertaillaan sekä jokaisen 
vaikutusluokan sisällä, että kokonaisuutena yhteenvetotaulukon avulla. 
Vaikutuksissa ei eroteltu toiminnan käynnistämisen tai lopettamisen aikai-
sia vaikutuksia, sillä kyseessä on rakennusurakka eikä erillisiä vaiheita voi-
da erotella toisistaan. Vaihtoehtojen vertailu vaikutusluokkakohtaisesti on 
esitetty tiivistetysti arviointimatriisissa, joka on YVA-selostuksen liitteenä 
4. 

11.1 Vaikutukset meluun 

Ympäristömelun kuvaamiseen käytetään tyypillisesti keskiäänitasoa LAeq 
(ekvivalenttitaso), jossa hetkittäiset äänen voimakkuuden vaihtelut on 
normalisoitu ja korkeudeltaan vaihtelevat osaäänet painotettu ihmiskorvan 
herkkyyttä vastaavalla tavalla. Melutason ilmoitetaan desibeleinä (dB). De-
sibelin asteikko on logaritminen, eli 10 dB:n lisäys tarkoittaa melun kym-
menkertaistumista.  
 
Valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) esitetään yleiset melutason oh-
jearvot pitkän ajan ekvivalenttitasoina (taulukko 4). Ohjearvot on tarkoi-
tettu käytettäväksi tiesuunnittelussa, rakentamisessa ja kaavoittamisessa. 

Taulukko 4. Melun ohjearvot (Vnp 993/1992). * Uusilla asuinalueilla melutason yöohjearvo 
on 45 dB. 

Melun keskiäänitaso (Laeq) enintään 

Alueet Päivällä 
klo 7-22 

Yöllä klo 
22-7 

Ulkona Asumiseen käytettävät alueet 55 dB 45/50 dB* 

Loma-asumiseen käytettävät alueet 45 dB 40 dB 

Sisällä Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 35 dB 

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB   

Liike- ja toimistohuoneistot 45 dB   

Melun häiritsevyyteen vaikuttaa äänenpainotason lisäksi melun luonne. Jos 
melu on luonteeltaan kapeakaistaista tai iskumaista, se koetaan häiritse-
vämpänä kuin tasainen melu. Päätöksen mukaan, mikäli melu on impulssi-
maista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatuloksiin lisätään 5 dB en-
nen niiden vertaamista ohjearvoihin. Impulssimaisuus- tai kapeakaistai-
suuskorjaus tehdään sille ajalle, jolloin melu on impulssimaista tai ka-
peakaistaista. Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa BAT-
julkaisussa (Suomen Ympäristö 25/2010) rikotus on määritetty melutyypil-
tään impulssimaiseksi ja murskaus osittain impulssimaiseksi. Julkaisussa on 
todettu, että porauksen melu ei ole impulssimaista. Impulssimaisuus vähe-
nee etäisyyden kasvaessa sekä esteen vaikutuksesta ja, kun melu peittyy 
muiden äänten alle ja sekoittuu taustaääneen. Kapeakaistaista ääntä ai-
heuttavia melulähteitä ei louhinta- ja murskausalueilla tyypillisesti ole. 
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Valtioneuvoston asetuksessa kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja ki-
venmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) on säädetty mm. vä-
himmäisetäisyyksistä lähimpiin häiriintyviin kohteisiin, kuten asuinraken-
nuksiin ja loma-asutukseen. Asetuksessa on myös säädetty, että toiminnas-
ta syntyvä melu ei saa häiriölle alttiissa kohteissa ylittää Vnp 993/1992 esi-
tettyjä ohjearvoja.  

Hankealueen louhintaa ja murskausta lähimmät häiriintyvät kohteet (asuin- 
ja loma-asutusta) sijaitsevat noin 80-150 metrin etäisyydellä pohjoisessa, 
koillisessa ja idässä. Louhinta-alueen ja asutuksen välissä on metsäinen 
suojaviheralue.  

Louhinnan vaikutuksia meluun tarkasteltiin melumallinnuksen avulla (liite 
5). Melumallinnuksen laskennallisissa tarkasteluissa käytettiin Datakustik 
CadnaA 2017 -melumallinnusohjelmaa. Laskennoissa on oletuksena ns. vä-
hän ääntä vaimentavat olosuhteet, eli lievä myötätuuli melulähteestä las-
kentapisteeseen päin. Lisäksi mallinnuksissa mallinnettiin kaikki meluläh-
teet toimimaan yhtäaikaisesti, mitä todellisuudessa tapahtuu vain muuta-
mana ajanjaksona vuodessa murskausjaksojen aikana. Käytännössä mallin-
nuksen kaltaisia olosuhteita esiintyy harvoin, ja tulokset edustavat ”pahin-
ta mahdollisinta olosuhdetta”.  

Pääasiallisiksi melulähteiksi tunnistettiin poravaunu, iskuvasara, murskaus-
laitos, pyöräkuormaaja ja lastaus. Lisäksi mallinnuksissa huomioitiin kulje-
tukset ottoalueelta etelään satamaan ja Merituulentielle länteen. Kuljetus-
ten määränä käytettiin 160 kuljetusta päivässä. Räjäytyksien melua ei 
huomioitu, koska siitä koituva melu on hetkellistä ja suhteellisen harvinais-
ta, jolloin vaikutus päiväajan keskiäänitasoon on vähäinen. Hankealueen 
toiminta on mallinnettu päiväajalle. Mahdollista yöaikaista toimintaa har-
joitetaan vain yhden tunnin verran kuljetusten muodossa klo 6-7 ja näin ol-
len yöaikaiset keskiäänitasot ovat erittäin alhaisia.  

Mallinnustilanteet tehtiin kullekin ottamisalueelle tilanteessa ilman melu-
valleja ja tilanteessa, jossa ottoalueen pohjoispuolelle on rakennettu maa-
penkereet meluvalleiksi. Ottamisalueen 1 mallinnus (kuva 16) edustaa han-
kevaihtoehtoa VE0 ennen Muraus-asetuksen mukaista etäisyysrajoitusta. 
Ottamisalueen 1 ja 2 mallinnukset kuvaavat hankevaihtoehtoja 2 ja 3. Ot-
tamisalue 2 ei kuitenkaan esiinny missään vaihtoehdossa yksinään. Otta-
misalueen 2 mallinnus (kuva 17) edustaa siis hankevaihtoehtoja 1-3, kun 
louhintaa ja mahdollista murskausta tehdään kaukana asuinrakennuksista 
nykyisellä luvittamattomalla alueella. Ottamisalueen 3 mallinnus (kuva 18) 
edustaa parhaiten vaihtoehdon 1 mukaista toimintaa.  

Ottamisalueen 1 mallinnustilanteessa ilman meluvalleja toiminnan aiheut-
tamat päiväajan keskiäänitasot lähiympäristön loma-asutuksessa (raja-arvo 
45 dB) ovat korkeimmillaan 47 dB pohjoisessa ja 43 dB idässä. Vakinaisen 
asutuksen alueella (raja-arvo 55 dB) keskiäänitasot ovat korkeimmillaan 60 
dB pohjoisessa ja 43 dB idässä. Meluvallit ehkäisevät melun leviämistä poh-
joisen suuntaan, jolloin pohjoispuoleisten loma-asuntojen keskiäänitaso on 
korkeimmillaan 43 dB ja vakinaisen asutuksen keskiäänitaso 55 dB. 
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Kuva 16. Ottamisalueen 1 mallinnus ilman meluvalleja (ylempi kartta) 
ja meluvalleilla.  
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Kuva 17. Ottamisalueen 2 mallinnus ilman meluvalleja (ylempi kartta) 
ja meluvalleilla.  
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Kuva 18. Ottamisalueen 3 mallinnus ilman meluvalleja (ylempi kartta) ja 
meluvalleilla.  
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Ottamisalueen 2 mallinnustilanteessa ilman meluvalleja toiminnan aiheut-
tamat päiväajan keskiäänitasot lähiympäristön vapaa-ajan asuinrakennus-
ten alueella (raja-arvo 45 dB) ovat korkeimmillaan 51 dB pohjoisessa ja 33 
dB idässä. Vakinaisen asutuksen alueella (raja-arvo 55 dB) keskiäänitasot 
ovat korkeimmillaan 54 dB pohjoisessa ja 51 dB idässä. Meluvallit ehkäise-
vät melun leviämistä pohjoisen suuntaan vain hieman. Korkeimmat kes-
kiäänitasot ovat samaa luokkaa, mutta yksittäisillä asuntojen kohdalla 
vaimennus voi olla 1-2 dB. 

Ottamisalueen 3 mallinnustilanteessa ilman meluvalleja toiminnan aiheut-
tamat päiväajan keskiäänitasot lähiympäristön vapaa-ajan asuinrakennus-
ten alueella (raja-arvo 45 dB) ovat korkeimmillaan 53 dB pohjoisessa ja 50 
dB idässä. Vakinaisen asutuksen alueilla (raja-arvo 55 dB) keskiäänitasot 
ovat korkeimmillaan 58 dB pohjoisessa ja 46 dB idässä. Meluvallit ehkäise-
vät melun leviämistä pohjoisen suuntaan. Osalla loma-asunnoista vaimen-
nus voi olla jopa 5 dB, mutta korkeimmillaan keskiäänitaso on kuitenkin 52 
dB. Vakinaisessa asutuksen korkein keskiäänitaso yhä 58 dB, mutta yksit-
täisten asuinrakennusten kohdilla vaimennus voi olla 1-2 dB.  

Mallinnustuloksiin ei ole tehty impulssimaisuuskorjauksia. Alueella vuonna 
2009 tehdyissä ympäristömelumittauksissa (Promethor Oy, raportti PR-
Y1439, 9.9.2009) rikotuksen on todettu aiheuttavan impulssimaista melua 
lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. 

Melumallinnustulosten perusteella Jänskän teollisuusalueen louhinta- ja 
murskaustoiminnasta aiheutuu raja-arvojen ylittäviä päiväajan keskiäänita-
soja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa kaikissa louhintatilanteissa. Melu-
vallien vaikutukset päiväajan keskiäänitasoon korkeimmillaan ovat vähäi-
set, mutta yksittäisten asuntojen ja loma-asuntojen kannalta meluvallit 
voivat vaimentaa ääntä jopa 5 dB. Mallinnetuissa tilanteissa poraus on teh-
ty yhtäaikaisesti murskauksen ja rikotuksen kanssa. Meluntorjuntatoimen-
piteinä on suositeltavaa meluvallien lisäksi tehdä murskaus ja rikotus eriai-
kaisesti porauksen kanssa. Melua voidaan torjua myös melulähteiden välit-
tömään läheisyyteen sijoituttujen varastokasojen avulla. Poravaunujen me-
lun leviämistä voidaan ehkäistä esimerkiksi käyttämällä koteloitua pora-
vaunua ja/tai soveltuvissa tilanteissa mahdollisimman lähelle poravaunuja 
rakennettavilla meluvalleilla. 
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Vaihtoehtojen vertailu: 

VE0: 0-vaihtoehdossa päiväajan korkein keskiäänitaso on alhaisin, mutta 
louhinnan kesto hieman pidempi, kun vaihtoehdoissa 1 ja 2. Vaihtoehdossa 
0 on myös mahdollista, että louhintaa ei tehdä, jolloin meluvaikutuksia ei 
ole.  

VE1: Vaihtoehdon toteutuessa louhinta tehdään nopeassa aikataulussa 
vuoden 2018 aikana, mikä pienentää pitkän aikavälin meluvaikutuksia ver-
rattuna vaihtoehdon 0 mukaiseen louhintaan. Vaihtoehdossa 1 louhitaan 
vähemmän kuin vaihtoehdossa 2 ja 3, jolloin melun esiintyvyys on toden-
näköisesti harvempaa.    

VE2: Vaihtoehdon toteutuessa louhitaan rakennusluvan turvin koko hanke-
alue nopealla aikataululla. Louhintamäärä on suurempi kuin vaihtoehdossa 
1, joten melua voi esiintyä useammin. Räjäytyksiä tehdään myös enem-
män, mikä voi osaltaan lisätä melun vaikutuksia. Louhinta suoritetaan no-
peammassa aikataulussa kuin vaihtoehdossa 3, joten melun pitkäaikaiset 
vaikutukset ovat vähäisemmät. Melun voimakkuus ei eroa merkitsevästi eri 
vaihtoehtojen välillä. 

VE3: Vaihtoehdon toteutuessa louhitaan sama määrä kuin vaihtoehdossa 2, 
mutta pidemmällä aikavälillä. Vaihtoehdon 3 aiheuttamat pitkän aikavälin 
meluvaikutukset ovat suurempia verrattuna vaihtoehtoihin 1 ja 2.    
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11.2 Vaikutukset tärinään 

Tärinän teoriaa 

Tärinää aiheutuu louhinnassa räjäytyksistä, murskauksesta sekä murskeen 
ja louheen kuljetuksista. Murskaus ei aiheuta ihmistä häiritsevää tai raken-
teita vahingoittavaa tärinää. Räjäytyksen aiheuttavat eniten tärinävaiku-
tuksia. Tärinä käsitetään maanpinnan aaltoliikkeeksi, joka aiheutuu erilais-
ten seismisten aaltojen etenemisestä. Yksinkertaisin heilahdusliike on si-
nimuotoinen eli harmoninen heilahdus. Heilahdusliikkeen suuruutta kutsu-
taan siirtymän heilahdusnopeusamplitudiksi, josta voidaan matemaattisesti 
laskea heilahdusnopeus ja edelleen kiihtyvyys.  

Tärinä syntyy kauempana louhinta-alueesta, kun räjäytyksen vapauttava 
energia ei enää riitä rikkomaan kalliota. Räjäytyksistä aiheutuva tärinä on 
impulssimaista ja laajakaistaista. Voimakkain tärinä kestää vain lyhyen 
hetken, yleensä alle sekunnin. Louhintaräjäytyksistä aiheutuu tärinän li-
säksi myös ilman värähtelyä, jota kutsutaan ilmanpaineaalloksi. Se on taa-
juudeltaan osittain ihmisen kuuloalueella ja osittain sen alapuolella. Il-
manpaineaallon leviämiseen ympäristöön ja samalla ilmanpaineaallon ai-
heuttamaan vaurioitumisriskiin vaikuttavat mm. säätila, maasto, esteet ja 
paineaallon tulosuunta. Ilmanpaineaalto voi aiheuttaa ikkunoiden rikkou-
tumisen. 

Tärinää arvioidaan heilahdusnopeuden avulla (mm/s) kolmessa eri suunnas-
sa (pysty- ja vaaka-komponentti sekä etenemissuunnan mukainen kompo-
nentti). Tärinä koetaan häiritsevänä, kun heilahdusnopeuden arvo on noin 
5-10 mm/s.  

Tärinä voi aiheuttaa vaurioita rakenteisiin siitä aiheutuvien venymien, re-
peämien tai taipumisien kautta. Rakenteiden elastisia ominaisuuksia on pi-
dettävä lähtökohtana vaurioraja-arvojen määrityksessä. Heilahdusnopeutta 
on käytetty tärinän vaurioalttiuden kriteerinä, sillä sen mittaaminen on 
helpompaa kuin siirtymien tai kiihtyvyyden. Sallittu heilahdusnopeus mää-
räytyy rakennuksen rakentamistavan ja kunnon ohella myös seismisen ete-
nemisnopeuden perusteella. Kalliolle perustetuille rakennuksille voidaan 
sallia suurempia raja-arvoja kuin pehmeämmille materiaaleille perustetuil-
le rakennuksille. 

Tärinä vaikutusalueella 

Louhinnassa käytettävien räjäytysten taajuus vaihtelee 50-220 Hz. Aikai-
sempien räjäytystöiden tärinämittausten mukaan suurimmat heilahdusno-
peuden arvot n. 250 metrin etäisyydellä louhinnasta ovat olleet n. 8–9 
mm/s. Kilometrin päässä heilahdusnopeudet olivat alle 1 mm/s. Tärinän 
leviäminen riippuu suuresti alueen maa- ja kallioperän ominaisuuksista. 

Louhinta-alueen tärinää mitattiin kahden kuukauden ajan vuonna 2003 (lii-
te 6). Tällöin käytettiin kolmea mittauspistettä, joista kaksi oli louhinta-
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alueen pohjoispuolella kiinteistöjen pihalla ja kolmas alueen itäpuolella 
kiinteistön pihalla. Mittauspisteellä Ristiniementie 100 voimakkain mitattu 
tärinä oli 34,8 mm/s, mittauspisteellä Ristiniementie 123 se oli 4,39 mm/s 
ja pisteellä Ristiniementie 171 se oli 3,74 mm/s.  

Vuonna 2017 tehtävää louhintaa ennen alueelta on määritelty matemaatti-
sesti ne rakennukset, jotka katselmoidaan ennen louhintojen aloitusta. Pa-
nosten koot ja niiden aiheuttama tärinä tietyllä alueella on laskettu ma-
temaattisesti kaavojen avulla, joten mahdollisten haitallisten vaikutusten 
ehkäisyyn on panostettu. Lisäksi kun kyseessä on vanhan louhinta-alueen 
louhinta, kallioperä on rikottu eivätkä tärinävaikutukset näin ollen ole yhtä 
suuria kuin ehjän kallioperän louhinnassa. 

Kesän 2017 louhinnoissa oli jatkuvatoimiset tärinämittaukset. Tärinää mi-
tataan seitsemässä eri pisteessä osoitteissa Jänskäntie (kaasuputkikenttä), 
Jänskäntie 2, Ristiniementie 121A, Ristiniementie 145, Ristiniementie 157, 
Ristiniementie 110 ja Ristiniementie 80. Ensimmäisen tärinäraportin mu-
kaan (tulokset ajalta 26.6-15.8) suurin heilahdusnopeus mitattiin osoittees-
sa Ristiniementie 80, jossa tulos oli yhdessä mittauksessa 7,5 mm/s. Pää-
asiassa tulokset olivat välillä 1-4 mm/s kaikissa mittauspisteissä, paitsi Ris-
tiniementie 80:ssä, jossa heilahdusnopeus oli välillä 4-7,5 noin kymmenisen 
kertaa mittausten aikana. Lisäksi kahdessa mittauspisteessä (Jänskäntie 2 
ja Ristiniementie 157) heilahdusnopeus oli joka kerta alle 2 mm/s.  

Tärinäaallot etenevät väliaineesta riippuen. Kallion rakenteellisilla ominai-
suuksilla ja kivilajeilla on merkitystä. Väliaineen vaihtumisella esimerkiksi 
kalliosta soraan tai saveen on useimmiten tärinää vaimentava vaikutus. 
Kuitenkaan mitään yleistä tärinän etenemistä kuvaavaa tärinäjohtavuusva-
kiota ei voida antaa. Tärinänjohtavuus on syytä tarkistaa ennen louhinta-
toimintojen aloittamista.  

Hankealueen ja Ristniemen maaperä on pääasiassa moreenia ja kalliopal-
jastumia. Alueen moreeni vaihtelee hiekka- ja soramoreenin välillä. Voi-
daan olettaa, että maaperällä on tärinää vaimentava vaikutus, mutta tämä 
on syytä varmistaa mittauksilla ja koeräjäytyksillä. Louhinnassa käytettä-
vien panosten maksimikoko voidaan laskea, kun tiedetään kallion ja maa-
perän ominaisuudet sekä etäisyydet herkkiin kohteisiin ja näiden kohteiden 
ominaisuudet.  

Työmaaliikenteestä aiheutuva tärinä on räjäytyksistä aiheutuvaan tärinään 
verrattuna pienempää ja selvästi pitkäkestoisempaa. Tehtyjen tutkimusten 
perusteella liikennetärinän taajuus on yleensä 5–20 Hz. 

Tärinävaikutusten ehkäisyä on käsitelty osiossa 14.  

Kymen Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamo 

Läheisten asuinrakennuksien lisäksi tärinällä on vaikutuksia läheisen Kymen 
Veden jätevedenpuhdistamon toimintaan. Yleisesti tärinälle vaurioitumis-
alttiimpina pidetään tietokoneita. Elektroniikkalaitteisiin kohdistuvaa tä-
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rinää tarkasteltaessa huomioidaan yleensä taajuus (Hz tai 1/s), siirtymän 
heilahdusamplitudi (mm) ja kiihtyvyys g). Normaali elektroniikkalaite kes-
tää rikkoutumatta useita tunteja jatkuvaa 2 g:n sinimuotoista tärinää ja 
toimi häiriintymättä 0,5 g:n kiihtyvyydellä. Pahin taajuusalue on yleensä 
60-300 Hz (Vuolio ja Halonen 2010). Valmistajat ovat määrittäneet laitteil-
la raja-arvoja, jotka perustuvat teollisuudessa käytettävien tietokoneiden 
arvoihin eli eivät päde juurikaan louhintatöiden tärinään. 

Tietokoneiden lisäksi jätevedenpuhdistuslaitoksella herkkiä ja eniten huol-
ta aiheuttavia kohteita ovat ilmastuksen kompressorit sekä putkistot ja al-
taat. Altaiden rikkoutuminen aiheuttaisi laitoksen toiminnan keskeytymisen 
ja mahdollisen ympäristöonnettomuuden. Kompressoreihin kohdistuvat ris-
kit pystytään minimoimaan valitsemalla käyttöön aina sama kompressori 
räjäytysten aikana. Tämä vaatii tarkan tiedon räjäytysten aikataulusta.  

Laitteisiin kohdistuvaa tärinää voidaan vaimentaa usealla tavalla. Louhinta 
voidaan eristää tietylle alueelle poraamalla rako louhinta-alueen ja laitok-
sen alueen väliin. Raon tulee ulottua louhintasyvyyden alapuolelle. Raon 
poraamista käytetään yleensä silloin, kun louhinnan ja laitteiden välissä ei 
ole vaimentavia maalajeja ja ne sijaitsevat samalla kalliolla. Ämmänleuan-
tie louhinta-alueen ja Kymen Veden laitoksen välissä toimii vaimentavana 
rakona, sillä tien reunoilla on kanaalit. Louhinta on kuitenkin niin lähellä 
laitosta, että uuden raon poraaminen voisi vähentää riskiä entisestään.  

Toinen tässä tapauksessa harkittava keino on tärinäherkkien laitteiden 
eristäminen tärinänvaimentimilla. Räjähdykset voivat aiheuttaa taajuuksia, 
jotka ovat lähellä tietyn lattian resonanssitaajuutta (lattioilla erilaisia taa-
juuksia), jolloin heilahdusliike on voimakkaampi. Riittävän pehmeällä 
(yleensä kumisella) vaimennuksella päästään resonanssitaajuuden alapuo-
lelle, jolloin vaimennus toimii parhaiten. Vaimentimilla on mahdollista 
päästä 70-90 % vaimennussuhteeseen. Paikallinen tärinävaimennus voi 
myös aiheuttaa haittaa, jos suojatun osan massa ei ole tarpeeksi suuri ja 
siinä on liikkuvia osia, jotka voivat synnyttää jopa voimakasta keinumislii-
kettä.  

Jätevedenpuhdistamon altaiden ja putkien rakenteiden ominaisuuksien 
selvittämiseksi on suositeltavaa tehdä koeräjäytyksiä. Räjäytyksiä tarkkail-
laan mittareilla ja näiden avulla voidaan selvittää tärinän vallitseva taa-
juusalue, rakennuksen rungosta lattiapintaan välittyvän tärinän siirtymä-
kertoimen laskeminen, tärinän kestoaika ja laitteiden vaimennustarpeet. 

Vaihtoehtojen vertailu: 

VE0: Toteutuessaan tärinää aiheutuu lähimmille asuinalueille jonkin ver-
ran. Vuonna 2017 räjäytyksiä tehdään noin kaksi kertaa viikossa kerran päi-
vässä ja louhittava määrä on 200 000 m3ktr. Vuonna 2017 tehtävä louhinta 
suoritetaan nykyisen hankealueen koillisosassa, eli lähellä asutusta. Vuo-
den 2018 aikana louhitaan mahdollisesti 200 000 m3ktr, joten haitta olisi 
samanlainen kuin vuonna 2017. Vuonna 2019 voidaan myös louhia 200 000 
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m3ktr, mutta massat pitäisi louhia ennen luvan umpeutumista huhtikuussa 
2019.  

0-vaihtoehdon toteutumisen seuraukset ovat hyvin auki, sillä mikäli vaihto-
ehto toteutuu, voi myös olla, että alue jätetään osin louhimatta. Tällöin 
alueelta poistetaan 200 000 m3ktr massoja vuoden 2017 aikana, mutta jat-
kossa loput alueesta voidaan jättää louhimatta, jos alueelle ei löydy toimi-
jaa. Näin ollen tärinävaikutukset vuoden 2017 jälkeen voivat olla vähäiset 
(louhinta hitaassa tahdissa kaukana asutuksesta) tai olemattomat (ei lou-
hintaa).   

VE1: Vaihtoehdon toteutuessa tärinää aiheutuu hieman enemmän kuin 
vaihtoehdossa VE0, sillä louhittavaa massaa on enemmän. Louhintaa jää 
vuonna 2018 tehtäväksi 508 000 m3ktr, mikä on yli kaksi kertaa enemmän 
kuin vuoden 2017 aikana. Tärinää aiheuttavia räjäytyksiä on useammin 
kuin vaihtoehdossa VE0, mutta louhinta tapahtuu samalla alueella ja on 
nopeammin ohi. Mikäli 0-vaihtoehdon toteutuessa ei louhita ollenkaan, niin 
tärinävaikutukset ovat VE1:ssä huomattavasti suuremmat. 

VE2: Vaihtoehdon toteutuessa tärinävaikutukset ovat suuremmat kuin ai-
kaisemmissa vaihtoehdoissa, sillä louhittavaa on eniten. Tärinää aiheutuu 
useita kertoja viikossa, mutta tärinän voimakkuus ei kasva. Vaikutuksia 
asuinrakennuksille ei todennäköisesti aiheudu, mutta inhimillisen virheen 
tai onnettomuuden seurauksena se on teoriassa mahdollista. Vuonna 2017 
ennen YVA-menettelyn valmistumista tehtävä louhinta tehdään lähimpänä 
asuinalueita, joten tässä YVA-menettelyssä arvioitavien vaihtoehtojen vai-
kutukset ovat pienempiä kuin vuoden 2017 louhintojen, vaikka käytännössä 
kyseessä on sama hanke. 

Louhinta-alueen raja on vaihtoehdossa lähempänä Kymen Veden jäteve-
denpuhdistamoa kuin vaihtoehdoissa VE1 ja VE2, joten riski rakenteiden 
vaurioitumiseen on suurempi. Toteutettavien suojatoimenpiteiden takia 
vaikutuksia altaiden tai putkien rakenteisiin ei kuitenkaan arvioida synty-
vän. 

VE3: Vaihtoehdon toteutuessa tärinävaikutukset ovat yhtä suuret kuin VE2 
tapauksessa, mutta tärinä jakautuu pitemmälle ajalle eli vuosille 2018-
2020. Tärinän esiintyvyys siis vähenee, mutta voimakkuus säilyy samana, 
sillä alue ja massamäärä ovat samat. Vaikutus jätevedenpuhdistamoon on 
myös sama. 
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11.3 Vaikutukset luonnonolosuhteisiin 

11.3.1 Vaikutukset luonnonvarojen käyttöön  

Louhintatoiminnassa kallio louhitaan ja murskataan maa-ainekseksi, jota 
käytetään rakennuskohteissa materiaalina. Kyseessä on siis maa-aineksen, 
eli luonnonvaran irrottaminen käyttöön. Lisäksi murskauksessa käytetään 
vettä pölyn sidontaan. Louhintaan liittyy siis kiinteästi maa-aineksen otto 
ja veden käyttö. 

Maa-ainesta on tarkoitus ottaa alueelta enintään 985 000 kiintokuutiomet-
riä, joka on noin 3 200 000 tonnia maa-ainesta. Louhinnan tarkoituksena on 
ottaa alue asemakaavan mukaiseen käyttöön, mikä edellyttää louhintaa. 
Louhetta tai siitä murskattavaa mursketta syntyy runsaasti, josta kaikki py-
ritään käyttämään satama-alueen täyttöihin ja rakennuskohteisiin. Kun 
tämä ”ylimääräinen” louhe tai murske sijoitetaan sataman alueella, muu-
alta ei tarvitse erikseen louhia maa-ainesta. Luonnonvarojen kulutus ei siis 
hankkeen myötä kasva erityisesti, sillä siitä syntyvää louhetta tarvittaisiin 
joka tapauksessa teollisuuden rakennustarpeisiin.  

Louhittava kallio on viborgiittiä, joka on rakenteeltaan kehittynyttä rapa-
kivigraniittia. Se sopii siis hyvin rakennusteollisuuden tarpeisiin. Hyvien 
käyttöominaisuuksiensa vuoksi louhe ei jää käyttämättä. Maa-aineksen tal-
teenotto alueelta säästää mahdollisesti kiviaineksen oton joltain toiselta 
alueelta. Rapakivigraniittia on Kaakkois-Suomessa paljon, mutta maailman-
laajuisesti se on harvinaisempi.  

Maa-aineksen lisäksi louhinta kuluttaa vettä, jota käytetään pölyn sidon-
taan. Vesi otetaan pohjavedestä. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialu-
eella. Vettä ei ole käytetty pölyn sidontaan aiemmissa louhinnoissa kovin 
paljon, mutta suunnitellussa hankkeessa pölyn sidontaa pyritään tehosta-
maan ja siihen voidaan käyttää vettä.  

Pohjaveden käyttö voi teoriassa vaikuttaa pohjaveden pintaa tai varantoa 
laskien. Ristniemen asuinalueella on pohjavesikaivoja, joiden pinta voi las-
kea vedenoton seurauksena. Kaivot kuitenkin sijaitsevat louhittavan kal-
liomuodostuman toisella puolella, joten pohjavesivarannot ovat luultavasti 
erillään toisistaan eivätkä niissä tapahtuvat muutokset vaikuta toisiinsa. 
Pohjavesikaivojen tilannetta käsitellään vielä myöhemmin toisessa kappa-
leessa. 

Vaihtoehtojen vertailu 

VE0: Vaihtoehdon toteutuessa maa-ainesta otetaan alueelta suunnitellun 
verran, huomioiden Muraus-asetuksen tuomat rajoitteet. Maa-aineksen ot-
toa siis tapahtuu ja alueelta otetaan ainakin 275 000 m3ktr (Muraus-
asetuksen ulkopuolinen, nykyisen luvan kattama alue). Enintään alueelta 
voidaan ottaa 400 000 m3ktr, sillä lupa on voimassa kaksi vuotta ja vuodes-
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sa voi ottaa enintään 200 000 m3ktr. Vettä käytetään vähemmän kuin muis-
sa vaihtoehdoissa, sillä louhintamäärä on vaihtoehdoista pienin.  

VE1: Toisessa vaihtoehdossa maa-ainesta otetaan enintään 508 000 m3ktr, 
mikä on noin 27% enemmän kuin 0-vaihtoehdossa enintään (400 000 m3ktr). 
Vettä käytetään suhteessa saman verran enemmän.  

VE2: Vaihtoehdon toteutuessa maa-ainesta louhitaan alueelta enintään 
985 000 m3ktr, joka on noin 94 % enemmän kuin vaihtoehdossa 1. Veden 
käyttö kasvaa samassa suhteessa. 

VE3: Vaihtoehdossa kulutetaan luonnonvaroja yhtä paljon kuin edellisessä 
vaihtoehdossa, mutta kulutus jakautuu pitemmälle aikajaksolle.  

11.3.2 Vaikutukset maa- ja kallioperään 

Hankealue on olemassa olevaa louhinta-aluetta, joten maaperä on alueelta 
pääosin poistettu. Maaperää on jäljellä vielä alueen itäosassa, missä kas-
vaa metsää. Maaperä koostuu pääasiassa kalliomaasta sekä hiekkamoree-
nista ja on melko ohutta. Maaperän alla on kallio, joka on pääosin vibor-
giittia eli kivirakenteeltaan kehittynyttä rapakivigraniittia.  

Vaikutukset hankealueen maa- ja kallioperään ovat luonnollisesti louhin-
nassa hyvin suuret. Louhittavan alueen maaperä poistetaan ja kalliota lou-
hitaan haluttuun tasoon asti. Alueelta poistetaan kalliota vaihtoehdosta 
riippuen 0-985 000 m3ktr. Alueen maanpinta on tällä hetkellä noin 9-22 
metriä merenpinnan yläpuolella. Louhinnan seurauksena maanpinta tulee 
tasoittumaan noin tasoon 3,5-5 metriä meren pinnan yläpuolella. Kor-
keimmat alueet (+20 m mpy) ovat hankealueen pohjois- ja koillisosassa. 

Toiminnassa saattaa onnettomuuden seurauksena päästä öljyä tai muita 
haitallisia aineita kosketuksiin maa- tai kallioperän kanssa. Mikäli ainetta 
valuu maaperään, se aiheuttaa pilaantumista. Kallionpinnalta aine saadaan 
kerättyä talteen eikä vastaavaa pilaantumista tapahdu. 

Vaihtoehtojen vertailu 

VE0: Vaikutus maa- ja kallioperään vaihtoehdoista pienin, sillä louhittava 
massamäärä on pienin. 

VE1: Vaikutus maa- ja kallioperään vaihtoehdoista toiseksi pienin, sillä 
louhittava massamäärä on toiseksi pienin. 

VE2: Vaikutus maa- ja kallioperään suuri louhintamäärästä johtuen. Vaiku-
tus yhtä suuri kuin VE3:ssa. 

VE3: Vaikutus maa- ja kallioperään suuri louhintamäärästä johtuen. Vaiku-
tus yhtä suuri kuin VE2:ssa. 
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11.3.3 Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin 

Hankkeen vaikutusalueella ei ole meren lisäksi muita pintavesiä. Alue ei si-
jaitse luokitellulla pohjavesialueella. Hulevedet joko imeytyvät maahan, 
kertyvät kalliopinnalle tai suuren valunnan aikana kulkeutuvat pintavalun-
tana louhinta-alueen länsipuolella virtaavaan ojaan, joka johtaa mereen 
Ristniemen pohjoispuolella.  

Toiminnalla ei ole käytännössä vaikutuksia mereen. Toiminta ei tuota pääs-
töjä, jotka kulkeutuvat suoraan mereen. Alueella käytetään jonkin verran 
vaarallisia aineita, kuten bensiiniä ja räjähdysaineita, jotka voivat vesis-
töön kulkeutuessaan aiheuttaa haittaa ekosysteemille ja vedenlaadulle.  

Alueen hule- ja pölyntorjuntaan käytettävät vedet imeytyvät pääasiassa 
maahan tai jäävät kalliopinnalle siellä missä maakerrosta ei enää ole. Rist-
niementien länsipuolella virtaa oja, joka johtaa junaradan vierusta me-
reen. Varsinkin ylivirtaamaan aikana sateella ojaan valuva vesi voi olla to-
della kiintoainespitoista. Kiintoaines kertyy ojaan ja osa kulkeutuu veden 
mukana mereen. Sateella kuitenkin kiintoainespitoisuuden nousu näkyy 
kaikissa vesistöissä, joten kovin suurta vaikutusta ei synny. 

Maa-aineksen otto ja sen käyttö vesialueen täytössä voi myös aiheuttaa 
epäsuorasti vaikutuksia kyseiselle vesistölle, sillä räjähtämättä jäänyt rä-
jähdysaine sisältää ammoniumnitraattia, joka rehevöittää vesistöä. Merki-
tys on kuitenkin pieni räjähtämättä jääneen aineen todennäköisesti pienes-
tä määrästä johtuen. 

Hankealue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta, eivätkä sen pohjavesivarat 
ole kovin suuret koska alue louhitaan puhtaaksi. Jonkin verran vettä varas-
toituu kuitenkin kallion rakoihin ja halkeamiin, ja alue on kallioperän rako-
jen takia yhteydessä naapurialueisiin. Vaikutukset pohjavesiin koostuvat 
niistä päästöistä, mitä hankealueella voi maaperään kohdistua. Näitä ovat 
mm. koneista tapahtuvat pienet öljyvuodot sekä räjähdysaineiden vuodot. 
Alue ei ole pinnoitettua, joten kaikki vuodot kulkeutuvat maa- ja kalliope-
rään sekä pohjaveteen. Öljyt sitoutuvat hyvin maaperään, mutta voivat 
kuitenkin pikkuhiljaa kulkeutua pohjaveteen. Räjähdysaineiden yhdisteet 
liukenevat paremmin veteen, ja kulkeutuvat siten pohjaveteen.  

Kaikki pohjavesiin kohdistuvat vaikutukset ovat kuitenkin seurausta onnet-
tomuudesta, jossa vaarallista ainetta on päässyt maahan. Normaalitilan-
teessa pohjaveteen ei kohdistu kuormitusta.  
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Vaikutus alueen pohjavesikaivoihin 

Ristniemen asuinalueella on kaivokartoituksen mukaan noin 40-60 pohjave-
sikaivoa. Vuonna 2017 tehty kaivokartoitus ei ole täydellinen, sillä osa 
asukkaista ei ollut paikalla eikä kaivoja löytynyt. Luku myös vaihtelee, kos-
ka osa kaivoista on kuivunut tai ummessa ja osalla kiinteistöistä on useam-
pi kaivo. Kaivoista analysoitiin yhteensä 38 näytettä (kaikkia kaivoja ei saa-
tu analysoitua, koska niiden sijaintia ei tiedetty tai kaivoissa ei ollut vet-
tä). Suurin osa näytteistä ylittää talousveden laatuvaatimuksissa annetut 
enimmäispitoisuuksien raja-arvot (STM:n asetus 401/2001), joten niitä käy-
tettäneen pääosin kasteluun eikä talousvetenä. 11/38 näytettä (29 %) täyt-
ti talousvedelle asetetut laatuvaatimukset, mutta yksikään ei täyttänyt 
kaikkia laatusuosituksia.  

Kaivovedestä tutkittiin seuraavat muuttujat: pH, sähkönjohtokyky, sameus, 
väri, ulkonäkö, haju, permanganaatin kulutus, kloridi, fluoridi, sulfaatti, 
nitraatti, nitriitti, ammonium, rauta, mangaani, kokonaiskovuus, kolimuo-
toiset bakteerit, E.Coli-bakteeri ja enterokokkibakteerit. Samat muuttujat 
tutkitaan uudestaan louhintojen päätyttyä.  

Louhinta voi vaikuttaa pohjavesikaivojen varantoihin aiheuttamalla hal-
keamia kallioon ja muuttamalla pohjaveden virtaussuuntia. Tällöin pohja-
vesikaivon vesivarat voivat vähentyä.  

Toinen mahdollinen vaikutus on räjähdysaineiden liukeneminen veteen ja 
kulkeutuminen kallioperän halkeamien kautta pohjavesikaivoihin. Louhin-
nassa käytettävät räjähdysaineet sisältävät yleensä lähes poikkeuksetta 
ammoniumnitraattia, mutta räjäytyksissä pyritään käyttämään niukka-
liukoista räjähdysainetta, josta ammoniumnitraattia liukenee vähemmän 
veteen. Niukkaliukoinen räjähdysaine sisältää noin 75 % ammoniumnitraat-
tia. Pohjavesikaivoihin päästessään räjähdysaine aiheuttaa typpikuormitus-
ta ja saa aikaan rehevöitymistä, jolloin kaivoveden käyttömahdollisuus ta-
lousvetenä heikkenee. 

Pohjavesikaivoihin kohdistuvia vaikutuksia pyritään ehkäisemään seuraa-
malla kaivojen vedenlaatua ennen ja jälkeen toiminnan aloittamisen. Kai-
voista mitataan tärkeimmät talousvedenlaatua kuvaavat muuttujat ennen 
kuin louhintatoiminnan intensiivisyys kasvaa. Kaivoja seurataan louhinta-
toiminnan päätyttyä. Vaikutuksia kaivoihin on todella vaikea ehkäistä, sillä 
kallioperän rikkonaisuus vaikuttaa vahvasti siihen, miten kallioperän vesi 
liikkuu. Räjäyttämisissä käytetään mahdollisimman pieniä räjähdyksiä, jot-
ta vaikutukset kaivoihin (sekä asumiseen ylipäänsä) jäävät mahdollisimman 
pieniksi.  

Vaihtoehtojen vertailu 

VE0: Vaihtoehdossa louhitaan tulevina vuosina enintään 400 000 m3ktr 
massoja. Massat voidaan myös jättää louhimatta, sillä tämän vaihtoehdon 
toteutuessa aluetta on vaikea ottaa talouskäyttöön. Vaikutukset pintave-
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siin ovat vähäiset ja koostuvat pääasiassa kiintoaineksen ja mahdolliset ko-
neiden öljyvuotojen kulkeutumisesta ojaan ja mereen. Vähäisen louhinnan 
takia öljyvuodot tai räjähdysaineen kulkeutuminen kallionrakojen vesiva-
roihin on vähäistä. Pohjavesikaivoihin vaikutuksia ei juuri ole, sillä mahdol-
linen louhinta tehdään yli 300 m päässä asuinalueista ja pohjavesikaivoista.  

VE1: Vaikutukset pintavesiin ovat lähes samat kuin 0-vaihtoehdossa, sillä 
kiintoaineksen määrä ei juuri muutu. Suuremman louhintamäärän myötä 
öljyvuodon todennäköisyys kulkeutua ojaan on hieman suurempi. Samoin 
vaikutus kallionrakojen vesiin on hieman suurempi, koska toimintaa on 
enemmän. Vaikutus pohjavesikaivoihin on sama kuin 0-vaihtoehdossa. 

VE2: Vaikutukset pintavesiin voivat teoriassa kasvaa, kun louhintamäärä 
nousee. Pölyä syntyy enemmän ja se voi sitoutua veteen ja kulkeutua ojan 
kautta mereen. Käytännössä kuitenkin idässä kauempana ojasta tapahtu-
vassa louhinnassa vesi jää kallion päälle eikä kulkeudu ojaan. Alueen kaak-
koisosasta vesi voi kulkeutua suoraan mereen. 

Vaikutukset kallionrakojen vesiin nousevat samassa suhteessa louhintamää-
rän kanssa. Vaikutukset ovat siis moninkertaisia vaihtoehtoihin VE1 ja VE2 
verrattuna. Todennäköisyys vaikutuksille pohjavesikaivoihin nousee, kun 
louhinnan suoritetaan lähempänä kaivoja. Louhinta voi aiheuttaa pohjave-
sikaivojen vedenpinnanmuutoksia tai jopa haitallisten yhdisteiden kulkeu-
tumista kallion rakoja pitkin kaivoihin.  

VE3: Vaikutukset pintavesiin ovat samat kuin VE2:ssa. Vaikutukset kallion-
rakojen vesiin ovat myös samat, mutta pohjavesikaivoihin vaikutukset arvi-
oidaan hieman pienemmiksi, sillä pitempiaikainen louhinta mahdollistaa 
pienempien panosten käytön, mikä vähentää räjähdysaineen kulkeutumista 
sekä pohjavesikaivojen vedenpintaa mahdollisesti muuttavien halkeamien 
syntymistä.  

11.3.4 Vaikutukset ilmanlaatuun 

Toiminta vaikuttaa ilmanlaatuun lisäämällä ilmaan haitallisia aineita ja 
pienhiukkasia. Aineita syntyy räjäytyksistä, joista leviää räjähdyskaasuja 
(hiilidioksidi, hiilimonoksidi, typen oksidit ja typpikaasu), louhinnasta ja 
murskauksesta (pienhiukkaset eli pöly) sekä kuljetuksien pakokaasupääs-
töistä (hiilidioksidi ja -monoksidi, hiilivedyt, typen oksidit, rikkidioksidi ja 
pienhiukkaset).  

Hankealueen läheisyydessä ei ole ilmanlaadun mittausasemaa josta saisi 
vertailuarvoja tämän hetkiselle ja toiminnan käynnistämisen jälkeiselle il-
manlaadulle. Kotkan Rauhalassa ja Kotkansaarella sijaitsevat mittausase-
mat ovat liian kaukana havaitakseen louhinnan vaikutuksia. Toiminta tulee 
nostamaan alueen ilmapäästöjä jonkin verran, kunnes alue on louhittu ha-
luttuun tasoon. Toiminnasta syntyvät merkittävimmät ilmapäästöt ovat 
louhinnan ja murskauksen hiukkas- eli pölypäästöt, joilla voi olla terveydel-
lisiä vaikutuksia. Räjähdysaineiden ja kuljetuksien synnyttämät päästöt 
ovat merkitykseltään vähäisempiä.  
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Pölypäästöjä syntyy louhinnassa ja varsinkin murskauksessa. Louhe sijoite-
taan murskaimeen, jossa se murskataan pienemmäksi. Syntyvän pölyn mää-
rä on suuri ja ilman ehkäiseviä keinoja se aiheuttaa selvästi havaittavan 
heikennyksen ilmanlaatuun. Suurin osa louheesta on suunniteltu kuljetet-
tavan muualle ja vain pieni osa on suunniteltu murskattavan. Mikäli murs-
kausta tehdään laajemmassa määrin alueella, pölypäästöjä syntyy enem-
män. Pölynsidontakeinoilla saadaan suurin osa pölystä sidottua, mutta mitä 
enemmän murskataan, sitä enemmän pölyhaittoja voi asuinalueille kulkeu-
tua. Pölynsidontaan käytetään kastelua nyt vuoden 2017 louhinnoissa, ja 
samaa keinoa tullaan käyttämään tulevissa louhinnoissa. 

Pölypäästön leviämistä mallinnettiin pölymallinnuksella (liite 7). Pölyn 
mahdollisia terveysvaikutuksia käsitellään kappaleessa 11.4.2. Pölyn leviä-
mistä toiminnasta mallinnettiin kolmessa eri skenaariossa: murskauslaitok-
sen sijainti ottoalueilla 1-3. Pölyä aiheuttavina toimintoina huomioitiin po-
raus, louheen siirtäminen koneilla, murskaamo ja kuljetukset. Kuvissa 19-
24 on esitetty mallinnustulokset sekä vuosi- että vuorokausikeskiarvoina. 

Ilmanlaadulle on annettu raja-arvot hengitettäville pienhiukkasille (PM10). 
Raja-arvot on annettu valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta 
(79/2017). Asetuksen mukaan vuorokausikeskiarvo on 50 µg/m3, joka tar-
koittaa vuoden 36. korkeinta vuorokausipitoisuutta. Eli raja-arvon katso-
taan ylittyneen, jos vuoden 36. korkein vuorokausipitoisuus ylittää pitoi-
suuden 50 µg/m3. Vuoden raja-arvona on 40 µg/m3.  

Kuvan 19 mukaisessa leviämismallilaskelmassa murskauslaitoksen sijaintina 
on ottamisalueen 1 keskusta, eli se kuvaa vaihtoehtoja VE2 ja VE3 kun lou-
hintaa ja murskausta tehdään alle 300 m etäisyydellä asutuksesta. Mallin 
mukaan pienhiukkasten pitoisuus lähimpien asuinrakennusten kohdalla on 
noin 10-15 µg/m3, eli ilmanlaatuasetuksen raja-arvot eivät ylity. Toimin-
nasta voi silti olla haittaa viihtyvyydelle, kun olosuhteet ovat pölyn leviä-
miselle suotuisat. Mallinnustulokset on tehty pölyn leviämiselle suotuisissa 
olosuhteissa, mutta esimerkiksi mahdollisen murskauslaitoksen sijoittami-
nen vielä lähemmäs hankealueen reunaa tai pitkien poutajaksojen aikana 
pitoisuudet voivat nousta vielä korkeammiksi. Mahdollinen murskauslaitos 
tultaneen sijoittamaan kuitenkin mahdollisimman kauas asutuksesta.  
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Kuva 19. Leviämislaskelmin arvioidut toimintojen aiheuttamat 36. korkeimmat vuorokau-
sipitoisuuslisät ottamisalueen 1 lähiympäristössä (µg/m3). Ilmanlaadun raja-arvo on 50 
µg/m3. 

Vuosikeskiarvoina laskettaessa (kuva 20) pölyn leviäminen on melko vähäis-
tä, sillä mahdollinen murskauslaitos ei ole käynnissä jatkuvasti. Ilmanlaa-
dun raja-arvo on 40 µg/m3, ja kartan mukaan 40 µg/m3 vyöhyke jää selväs-
ti hankealueen sisäpuolelle. Vaikka murskauslaitos sijoitettaisiin hankealu-
een reunaan, pölypäästö ei silti ylittäisi vuosiraja-arvoa asuinrakennusten 
alueella. Mallinnustilanteet kuvissa 16 ja 17 edustavat vaihtoehtoja VE2 ja 
VE3, kun louhintaa ja murskausta tehdään alle 300 m etäisyydellä asuin-
alueista.  
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Kuva 20. Leviämislaskelmin arvioidut ottamisalueen 1 toimintojen aiheuttamat pitoisuus-
lisät vuosikeskiarvoihin toiminta-alueen lähiympäristössä (µg/m3). Ilmanlaadun raja-arvo 
on 40 µg/m3.  

Kuvassa 21 on esitetty mallinnustulos, kun murskauslaitos on sijoitettu ot-
tamisalueelle 1, eli se edustaa vaihtoehtoja VE1-VE3, kun murskausta suo-
ritetaan vielä luvittamattomalla alueella nykyisten kompostikasojen koh-
dalla. Toiminta tuottaa lähimmille asuinalueille noin 5 µg/m3 pienhiukkas-
pitoisuuden, kun vuorokauden raja-arvo on 50 µg/m3.  
 
Sen sijaan louhinta ja murskaus tällä alueella tuottaa 10-15 µg/m3 pitoi-
suuden Kymen Veden laitosalueen länsiosaan ja Kuusakosken palvelupis-
teen alueelle. Pitoisuudet voivat aiheuttaa jonkin verran viihtyvyyshaittaa, 
mutta jäävät selvästi raja-arvojen alle.  
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Kuva 21. Leviämislaskelmin arvioidut toimintojen aiheuttamat 36. korkeimmat vuorokau-
sipitoisuuslisät ottamisalueen 2 lähiympäristössä (µg/m3). Ilmanlaadun raja-arvo on 50 
µg/m3. 

Kuvan 22 mukaiset pitoisuudet jäävät myös vuosikeskiarvon alle. Murskaus-
laitoksen sijainti ottamisalueella 2 nostaa pienhiukkaspitoisuuksia vuosita-
solla noin 300 m etäisyydellä murskauslaitoksesta, mutta sen sijaitessa ot-
tamisalueella 2, lähimmät häiriintyvät kohteet kuten virkistys- tai asuin-
alueet ovat kauempana. 
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Kuva 22. Leviämislaskelmin arvioidut ottamisalueen 2 toimintojen aiheuttamat pitoisuus-
lisät vuosikeskiarvoihin toiminta-alueen lähiympäristössä (µg/m3). Ilmanlaadun raja-arvo 
on 40 µg/m3. 

Kuva 23 esittää mallinnusta, kun murskaamo ja louhinta ovat ottamisalu-
eella 3 eli mallinnustulos kuvaa vaihtoehtoa VE1. Tuloksen mukaan vuoro-
kausipitoisuudet eivät nouset hankealueen ulkopuolella yli 10 µg/m3. Lou-
hinta ja murskaus on vuorokausitasolla havaittavissa Ristniemen asuinalu-
eella ja voi aiheuttaa esimerkiksi haittaa viihtyisyydelle. Pitoisuudet asuin-
alueella ovat mallinnuksen mukaan noin 2-5 µg/m3, eli melko vähäiset.  
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Kuva 23. Leviämislaskelmin arvioidut toimintojen aiheuttamat 36. korkeimmat vuorokau-
sipitoisuuslisät ottamisalueen 3 lähiympäristössä (µg/m3). Ilmanlaadun raja-arvo on 50 
µg/m3. 

Kuvassa 24 on esitetty louhinnan ja murskauksen vaikutus vuosikeskiarvoi-
hin VE1 tapauksessa (ottamisalue 3). Vuosikeskiarvon mukainen raja-arvo 
ei ylity toiminnan seurauksena lähimmillä asuin- tai virkistysalueilla.  
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Kuva 24. Leviämislaskelmin arvioidut ottamisalueen 3f toimintojen aiheuttamat pitoisuus-
lisät vuosikeskiarvoihin toiminta-alueen lähiympäristössä (µg/m3). Ilmanlaadun raja-arvo 
on 40 µg/m3. 

Mallinnustulosten perusteella voi todeta, että pölyvaikutukset, jotka ylit-
tävät lainsäädännön raja-arvot, yltävät noin 100 metrin etäisyydelle murs-
kauslaitoksesta ja toiminnasta. Näin ollen, kun murskaamon sijoittaa yli 
100 m päähän, niin lainsäädännön ylittäviä haittoja ilmanlaadulle ei pitäisi 
syntyä normaalitilanteessa. Todennäköisesti pölyn leviäminen on vielä vä-
häisempää, sillä mallinnuksessa kuvattiin pölyn leviämisen kannalta otolli-
set olosuhteet. Mallinnus ei toki myöskään poissulje sitä, etteikö pölyä ha-
vaittaisi asuinalueilla, sillä mallinnuksessa on epävarmuustekijöitä, sekä 
myös raja-arvoja pienemmät pitoisuudet voivat aiheuttaa mm. viihty-
vyyshaittaa asukkaille.  

Massojen sijoitus aiheuttaa myös jonkin verran pölypäästöjä. Ne eivät kui-
tenkaan ole merkittäviä ja esimerkiksi satamakentän täytön tapauksessa 
vaikutukset jäävät satama-alueen ja ympäröivän merialueen alueelle.   

Räjähdysaineista leviävät räjähdyskaasut laimenevat nopeasti eivätkä ai-
heuta suurta negatiivista vaikutusta ilmanlaatuun. Hiiltä ja typpeä vapau-
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tuu ilmakehään monesta eri lähteestä ja päästöjen arvioidaan jäävän pai-
kallisestikin vähäisiksi, sillä alueen teollisuuslaitosten vastaavat päästöt 
ovat huomattavasti suurempia. 

Louhe ja murske kuljetetaan läjitykseen joko proomulla tai todennäköi-
semmin täysperävaunullisella rekalla. Kuljetus HaminaKotkan sataman 
kenttäalueen täyttöön tapahtuu proomulla rannikkoa pitkin ja rekoilla te-
ollisuusalueen läpi. Proomun käyttö nostaa hieman ilmapäästöjä, mutta 
Mussalon satama on laivaliikenteeltään runsas eikä proomukuljetuksen vai-
kutusta arvioida havaittavan ilmanlaadussa.  

Rekkakuljetuksia syntyy maksimilouhintavaihtoehdon tapauksessa paljon, 
ja ne nostavat louhintojen ajan alueen ilmapäästöjä. Teollisuusalueen vie-
ressä kulkevan Merituulentien liikennemäärä oli vuonna 2016 Liikenneviras-
ton liikennemääräkartan mukaan 6035 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan 
liikenteen määrä 1511 ajoneuvoa vuorokaudessa. Louhe- ja murskekulje-
tukset kulkevat teollisuusalueen läpi, mutta niiden määrää voidaan silti 
verrata lukuun Merituulentien läheisyyden vuoksi. 

Uuden luvan myötä alueella on tarkoitus louhia vielä 508 000-985 000 m3ktr 
vuosien 2018-2020 aikana (koko louhittava maksimimäärä 1 185 000 m3ktr, 
mutta ennen YVAn valmistumista louhitaan 200 000 m3ktr vuoden 2017 
puolella). Muunnettuna tonneiksi tämä on noin 2,7-kertainen määrä, eli 1 
370 000-2 660 000 tonnia. Yhteen täysperävaunurekkaan mahtuu 40 t ai-
nesta, joten rekkoja kulkee hankealueelle yhteensä noin 34 300-66 500. 
Sama määrä kulkee teollisuusalueen läpi satamaan ja kun huomioidaan pa-
laava liikenne, rekkoja kulkee koko hankkeen aikana noin 68 600–133 000 
teollisuusalueen läpi. Kuljetuksia suoritetaan vuosina 2018-2020 maksimi-
louhintamäärillä keskimäärin noin 185 (270 ohiajoa) päivässä (VE1), noin 
(530 ohiajoa) päivässä (VE2) tai noin 89 (178 ohiajoa) päivässä (VE3), mikä-
li toimintaa on arkipäivinä (noin 250 päivää vuodessa, eli VE3 tapauksessa 
750 päivänä).  

Liikenne lisääntyy siis alueella vaihtoehdon VE1 tapauksessa noin 4,5 %, 
VE2 tapauksessa noin 9 % ja VE3 tapauksessa noin 3 % toiminta-aikana, kun 
rekkakuljetusten määrää verrataan Merituulentien nykyiseen liikenteeseen. 
Raskas liikenne lisääntyy alueella noin 12-35 % vaihtoehdosta riippuen. Pa-
kokaasupäästöt lisääntyvät samassa suhteessa koko liikenteen kanssa, eli 
noin 3-9 %, vaikkakin vanha raskas kalusto tuottaa enemmän pakokaasu-
päästöjä kuin henkilöautot. Uudet rekat kuitenkin tuottavat vähemmän 
päästöjä kuin henkilöautot, joten kaluston vaihtelun vuoksi voidaan tode-
ta, että päästöt ovat suurin piirtein samat. Näin ollen liikenteen päästöjen 
lisäys toiminnan ollessa käynnissä on noin 3-9 %.  

Vaihtoehtojen vertailu 

VE0: Vaikutus ilmanlaatuun on vähäisin, sillä louhintaa tehdään vähiten, ja 
sitä myötä murskausta ja kuljetuksia.  
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VE1: Vaihtoehdon toteutuessa louhinta- ja murskaustoiminta nostaa pöly-
pitoisuudet yli raja-arvojen noin 100 m säteellä toiminnasta. Suurin osa 
tästä alueesta on nykyisen louhinta-alueen sisäpuolella, mutta ilmanlaatu 
heikkenee toiminnan aikana myös hankealueen etelä- ja länsipuolella. Kul-
jetuksista syntyy myös jonkin verran pakokaasupäästöjä, jotka heikentävät 
ilmanlaatua.  

VE2: Louhittaessa vaihtoehdon 2 mukaista aluetta etelässä (ottamisalue 2), 
pölypäästö leviää etelään ja länteen nykyisen louhinta-alueen ulkopuolelle 
ja heikentää jonkin verran ilmanlaatua. Kun toiminta on siirtynyt lähem-
mäksi itää ja pohjoista, pienhiukkaspitoisuudet voivat lähimpien asuinra-
kennusten alueella nousta noin 10-15 µg/m3. Raja-arvot eivät ylity, mutta 
ilmanlaatu voi heikentyä jonkin verran. Vaikutus pölypäästön leviämiseen 
riippuu myös sääolosuhteista. Ilmanlaadun raja-arvot ylittyvät noin 100 m 
säteellä toiminnasta. Ilmanlaadun heikkenemistä voi havaita hetkittäin, 
vaikka raja-arvot eivät ylitykään, varsinkin otollisten sääolosuhteiden aika-
na. Myös vaihtoehdon suuret kuljetusmäärät aiheuttavat jonkin verran pö-
ly- ja pakokaasupäästöjä. 

VE3: Vaikutukset ovat hieman pienemmät kuin vaihtoehdossa 2, sillä lou-
hinta ei ole yhtä intensiivistä ja vuorokausikeskiarvot eivät ylity yhtä usein 
mallinnuksen mukaisella 100 m vyöhykkeellä murskauslaitoksen sijainnista 
katsoen. Toiminnasta syntyy pölyä harvemmin, joten ilmanlaatu on parem-
pi. Haitta on kuitenkin pitempikestoinen kuin vaihtoehdossa 2.  

11.3.5 Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, eläin- ja kasvilajistoon ja suoje-
luarvojen säilymiseen 

Hankealue on teollisuusalueen pohjoispuolella sijaitseva jo olemassa oleva 
louhinta-alue. Louhinta-alueen pohjois-, koillis- ja itäpuolella on hieman 
metsäaluetta. Näiden metsäalueiden lisäksi myös merialue huomioidaan 
tarkastelussa. Suojeltuja alueita vaikutusalueella ei ole, lähin luonnonsuo-
jelualue (Sarvenniemenkari) sijaitsee noin 3,3 kilometrin päässä hankealu-
eesta länteen ja lähin Natura 2000 -alue (Kymijoki) noin 3,7 km päässä 
pohjoiseen. 

Hankkeen tarkoitus on tasoittaa alue haluttuun tasoon ja poistaa ylimää-
räinen maa-aines alueelta. Näin ollen kaikki luontoarvot louhittavalta alu-
eelta hävitetään. Suurin osa hankealueesta on jo olemassa olevaa louhinta-
aluetta eikä luontoarvoja käytännössä ole. Hankealueen itäosassa on vielä 
metsää noin 1,5 hehtaaria (kuva 25), joka tullaan mahdollisesti poistamaan 
louhinnan tieltä hankkeen edetessä. Metsäinen alue kuuluu alueeseen, jol-
la on jo ympäristö- ja maa-aineksen ottolupa, joten puusto voidaan poistaa 
alueelta jo ennen YVA-menettelyn valmistumista. Puusto jätetään paikoil-
leen mahdollisuuksien mukaan, mikäli aluetta ei louhita.  

Hankealueen itäosassa olevan metsikön luontoarvot kartoitettiin maasto-
käynnillä. Alueella ei havaittu luonnonsuojelulain mukaisia kohteita tai la-
jeja. Alueella on lähinnä virkistys- ja näkösuoja-arvoa lähialueen asukkail-
le.   
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Louhinnat eivät aiheuta suuria vaikutuksia lähialueiden kasvillisuudelle. Pö-
lypilven leviäminen voi vaikeuttaa kasvien yhteyttämistä ja sitä kautta nii-
den kasvua. Louhinnassa syntyvä mineraalipöly on kuitenkin ravinteikasta 
ja edistää kasvien ravinteiden saantia. Molemmat vaikutukset huomioiden 
kokonaisvaikutus lähialueen kasveille jää melko neutraaliksi.  

SYKE:n paikkatietoportaalin avulla kartoitettiin, minkä luontodirektiivin 
liitteiden lajien esiintymisalueeseen hankealue kuuluu. Esiintymisalueras-
teri on 10x10 km ja se on rakennettu lajihavaintojen perusteella. Sen avul-
la ei kuitenkaan voida sanoa, onko hankealueella havaittu kyseistä lajia. 
Hankealue on ollut pitkään teollisuus- ja louhinta-aluetta, joten on hyvin 
epätodennäköistä, että alue kuuluisi jonkin lajin elinpiiriin. 

Hankealue kuuluu seuraavien direktiivilajien esiintymisalueeseen: ahma, 
ilves, isoviiksisiippa, karhu, korvayökkö, liito-orava, metsäjänis, näätä, 
pikkulepakko, pohjanlepakko, susi, vesisiippa, sammakko, viitasammakko, 
isokultasiipi, kirjoverkkoperhonen, idänkirsikorento, lummelampikorento, 
sirolampikorento, täplälampikorento, hentonäkinruoho, lietetatar ja hoh-
kasammal. 

Toiminnalla ei ole vaikutuksia meriluonnon monimuotoisuuteen, joten vai-
kutuksia ei arvioitu. Louhinnan äänet voivat kantautua merelle ja vaikuttaa 
merilinnuston pesimiseen alueella. Hankealue on lähimmillään 130 metrin 
etäisyydellä merestä, joten äänellä voi olla rannikon linnustoon suora vai-
kutus. Alueella on ollut louhintatoimintaa jo kymmeniä vuosia, joten rä-
jähteiden äänet eivät ole alueen linnustolle uusia eivätkä siten aiheuta ko-
vin suurta vaikutusta alueen monimuotoisuudelle.  

Lintujen suojelulle on säädetty EU:n lintudirektiivi, jonka liitteissä on mai-
nittu suojeltavat linnut. Lintudirektiivin lajien esiintymisestä ei ole saata-
villa samanlaista tietokantaa kuin luontodirektiivin lajeista, joten tarkem-
paa direktiivilajien esiintymistietoa ei ole saatavilla.  
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Kuva 25. Hankealueen itäosa. Kuvassa näkyy metsäinen alue (1,5 ha) hankealueen (musta 
rajaus) sisäpuolella. Etelässä näkyy Kymen Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamo. 

Vaihtoehtojen vertailu 

VE0: Vaihtoehdon toteutuessa vaikutus luonnon monimuotoisuuteen on vä-
häisin. Hankealueen itäosan metsäaluetta ei louhita ja puusto jäänee pai-
kalleen.  

VE1: Vaikutus luonnon monimuotoisuuteen on vähäinen, sillä kaikki louhit-
tava alue on olemassa olevaa louhinta-aluetta. Louhinnan melu voi häätää 
eläimiä lähialueilta kauemmaksi, mutta kasveihin ei juuri ole vaikutusta.  

VE2: Vaihtoehdolla on arvioitavista vaihtoehdoista toiseksi suurimmat vai-
kutukset luontoarvoihin. Vaikutukset luontoarvoihin jäävät kuitenkin melko 
vähäisiksi, sillä hankkeesta ei juuri aiheudu niitä vähentäviä päästöjä. 
Vaihtoehdon toteutuessa hankealueen itäosan puusto voidaan kaataa. Li-
säksi intensiiviset louhinnat aiheuttavat enemmän vaikutuksia mm. alueen 
linnustolle.  

VE3: Vaihtoehdolla on suurimmat vaikutukset luontoarvoihin, vaikka nekin 
jäävät melko vähäisiksi. Toiminnan laajuus on sama kuin VE2, mutta haitat 
kestävät pitempään ja sitä kautta aiheuttavat enemmän haittaa lähialueen 
eläimille.  
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11.3.6 Vaikutukset ilmastonmuutokseen 

Ilmastonlämpenemisen takia jokaisen laajemman hankkeen kasvihuonekaa-
sujen päästömäärä on hyvä selvittää. Louhinta ja murskaus vaikuttavat il-
mastonmuutokseen käytännössä vain toiminnasta vapautuvien kasvihuone-
kaasujen kautta. Maankäytön muutos (ja siitä seuraava maanpinnan heijas-
tusolosuhteiden muutos) ja vähäinen kasvillisuuden raivaaminen eivät näin 
pienessä mittakaavassa vaikuta ilmastonlämpenemiseen. Arvioinnissa ei 
myöskään huomioida mahdollista alueelle tulevaisuudessa asettuvaa toi-
mintaa, sillä sen vaikutuksia arvioidaan kyseisen hankkeen lupa- tai YVA-
menettelyiden aikana.  

Toiminnan aikana hiilidioksidia syntyy räjäytyksistä ja maa-aineksen kulje-
tuksista. Hiilidioksidi on yksi ilmastoa eniten lämmittävistä kaasuista vesi-
höyryn, metaanin ja alailmakehän otsonin kanssa. Hankkeen suurimmat 
vaikutukset syntyvät siis hiilidioksidin tuottamisesta. Mitä enemmän alueel-
la louhitaan, sitä enemmän käytetään räjähteitä ja sitä enemmän kuljete-
taan massoja, jotka kummatkin lisäävät hiilidioksidin tuotantoa. ”Vaiku-
tukset ilmanlaatuun” -kappaleessa liikenteen arvioitiin alueella kasvavan 
noin 5 %, joten alueen liikenteen tuottama hiilidioksidipäästö kasvaa myös 
5 % louhinnan ollessa käynnissä. Räjähteiden tuottama hiilidioksidimäärä 
on todella vähäinen. Koska suurin osa toiminnan yhteenlasketusta hiilidiok-
sidipäästöstä koostuu liikenteen pakokaasupäästöistä, voidaan todeta, että 
päästöt ovat vähäiset. 

Myös muut räjähteissä ja pakokaasuissa olevat kaasut vaikuttavat ilmas-
tonmuutokseen. Räjähdyksissä ja liikenteessä syntyvä hiilimonoksidi ei itse 
lämmitä ilmastoa, mutta se reagoi ilmakehässä muodostaen hiilidioksidia, 
joka on kasvihuonekaasu. Samoin räjähdyksissä ja liikenteessä syntyvät ty-
pen oksidit lämmittävät ilmastoa välillisesti, sillä ne muodostavat alailma-
kehän otsonia, joka on kasvihuonekaasu. Toisaalta typen oksidit myös 
muodostavat aerosoleja, jotka lisäävät pilvenmuodostusta. Pilvillä on to-
dennäköisesti ilmastoa viilentävä vaikutus, sillä ne estävät auringon tulosä-
teilyn pääsyn maanpinnalle. Pakokaasuissa oleva rikkidioksidi muodostaa 
ilmassa sulfaattiaerosoleja, jotka myös lisäävät pilvenmuodostusta ja sitä 
kautta viilentävät ilmastoa. Myös sulfaattiaerosolit itsessään heijastavat 
auringon säteilyä takaisin avaruuteen. Rikkidioksidilla on siis ilmastoa vii-
lentävä vaikutus. 

Toiminnan vaikutus ilmastonmuutokseen on hyvin vähäinen. Kasvihuone-
kaasupäästöt muodostuvat liikenteen pakokaasuista ja räjähdeaineista, 
joiden molempien absoluuttinen määrä on todella pieni. Vaikka vaikutus 
ilmastonmuutokseen on teoriassa lämmittävä, käytännössä vaikutusta ei 
ole. Mitä pienempi määrä massaa alueella louhitaan, sitä vähemmän kasvi-
huonekaasupäästöjä syntyy. 
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Vaihtoehtojen vertailu 

VE0: Vaikutus ilmastonmuutokseen on vaihtoehdoista pienin, sillä louhitta-
va määrä on 0-400 000 m3ktr.  

VE1: Vaikutus on hieman suurempi kuin 0-vaihtoehdossa, sillä louhittava 
määrä on suurempi, mutta käytännön tasolla olematon. Vaikutus ilmaston 
lämpenemiseen pienempi kuin vaihtoehdoissa VE2 ja VE3.  

VE2: Vaikutus ilmastonmuutoksen kiihtymiseen teoriassa vaihtoehdoista 
voimakkain, sillä louhittavaa massaa on eniten. Käytännössä vaikutusta ei 
globaalisti ole, sillä päästöt koostuvat rekkaliikenteen pakokaasuista. Vai-
kutus on yhtä suuri vaihtoehdoissa VE3.   

VE3: Vaikutus ilmastonmuutokseen sama kuin VE2:ssa.  

11.4 Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön 

11.4.1 Vaikutukset maisemaan 

Hankealue sijoittuu olemassa olevalle louhinta-alueelle teollisuusalueen 
pohjoispuolelle. Maakuntakaavassa alue on merkitty kulttuuriympäristön 
tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti merkittäväksi alueeksi. 
Alueen maisemarakenne muodostuu teollisuusalueesta, jonka pohjoispuo-
lella suojaviheralue erottaa sen asuin- ja vapaa-ajan asuinalueesta. 

Hankealueelta on kasvillisuus poistettu suurimmaksi osaksi lukuun ottamat-
ta hankealueen itäisintä osaa. Tämän itäosan kasvillisuuden poistaminen 
vaikuttaa hieman maisemaan mereltä päin, kun louhinta-alueen peittävä 
kasvillisuus harvenee. Puustoa ei kuitenkaan poisteta kokonaan, vaan han-
kealueen itäpuolelle jää vielä puustoa suojaksi. Näkymä mereltä päin 
muuttuu kuitenkin hieman, sillä puusto ei peitä koko louhinta-aluetta. Täl-
lä ei kuitenkaan ole suurta vaikutusta maisemakokonaisuuteen, sillä alue 
tästä etelään on jatkuvaa teollisuus- ja satama-aluetta, johon uusi louhit-
tava alue on jatkumoa.  

Hankkeen toteuttavasta toimijasta riippuu, kuinka paljon louhinta-alueen 
itäosassa olevaa metsää tulee kaataa. Jos koko alue louhitaan, metsä kaa-
detaan, mutta mikäli toimija ei tarvitse koko aluetta omaan käyttöönsä, 
metsä pyritään jättämään paikoilleen. Näin ollen se suojaa maisemaa me-
relle ja asuinalueelle.  

Koska kyseessä on olemassa oleva louhinta-alue, maisemavaikutukset jää-
vät vähäisiksi. Näkymä ei muutu nykytilaan verrattuna Ristniemen asuin-
alueiden pihapiiristä. Puuston harventuminen hankealueen itäosassa voi 
näkyä lähimpien asuinrakennusten piha-alueille, joten vaikutus koskee näi-
tä talouksia. Vaikutus maisemaan voi näin ollen olla yksittäistapauksessa 
melko suuri, vaikka kokonaisuutena se jääkin vähäiseksi. 
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Hankkeen jälkeen alueelle todennäköisesti asettuu uusi toimija, joka ra-
kennuttaa alueelle joitakin rakennuksia. Näillä rakennuksilla voi olla suu-
rempia vaikutuksia maisemaan riippuen niiden korkeudesta. Alustavasti ne 
kuitenkin sopivat alueen teolliseen kuvaan, eivätkä radikaalisti muuta alu-
een luonnetta. 

Hankealueen pohjois- ja itäpuolelle on suunniteltu uusia meluvalleja. Näi-
den tarkoitus on estää melua, mutta ne myös toimivat näkösuojana alueel-
le. Meluvallit on tarkoitus peittää kasveilla ja puustolla, jolloin niiden peit-
tävyys lisääntyy. Metsä ennen asutusta on nyt jo suhteellisen tiheää ja kal-
lio korkeaa, joten asuinalueilta ei ole näkymää louhinta-alueelle.  

Vaihtoehtojen vertailu  

VE0: Vaihtoehdon toteutuessa alueelle ei todennäköisesti tule toimijaa ei-
kä aluetta louhita loppuun. Näin ollen alue jää keskeneräiseksi louhinta-
alueeksi ennen uuden hankkeen aloittamista, mitä voidaan pitää maiseman 
kannalta negatiivisena. Myöskään puustoa hankealueen kaakkoisosasta ei 
kaadeta, millä on positiivinen vaikutus maisemaan mereltä. 

VE1: Vaihtoehdossa louhitaan vain Muraus-asetuksen ulkopuolelle jäävältä 
alueelta, joten loput louhinta-alueesta jää louhimatta ja nykyiselleen. Vai-
kutukset maisemaan ovat samat kuin 0-vaihtoehdossa, sillä myöskään 
kaakkoisosan puustoa ei kaadeta. 

VE2: Vaihtoehdossa hankealue louhitaan kokonaan ja siihen asettuu toimi-
ja, joka huolehtii alueesta. Louhinta-alueen maiseman kannalta vaihtoehto 
on paras. Hankealueen kaakkoisosasta voidaan poistaa puustoa, jolloin nä-
kymä mereltä muuttuu hieman. Muutos ei ole radikaali, sillä alue puustoi-
selta alueelta etelään on teollisuusaluetta eikä muutos aiheuta maisema-
rakenteen muutosta. 

VE3: Vaihtoehdossa hankealue louhitaan kokonaan pitemmän ajanjakson 
aikana ja siihen asettuu toimija, joka huolehtii alueesta. Louhinta-alueen 
maiseman kannalta vaihtoehto on toiseksi paras VE2 jälkeen, sillä tässä 
vaihtoehdossa alue pysyy karuna louhinta-alueena pitempään. Hankealueen 
kaakkoisosasta voidaan poistaa puustoa, jolloin näkymä mereltä muuttuu 
hieman. Muutos ei ole radikaali, sillä alue puustoiselta alueelta etelään on 
teollisuusaluetta eikä muutos aiheuta maisemarakenteen muutosta. 

11.4.2 Vaikutukset kulttuurihistoriallisiin kohteisiin, rakennuksiin ja alueisiin 

Arvioinnin alussa kartoitettiin kaikki kulttuurihistorialliset kohteet, kuten 
rakennetut kulttuuriympäristöt ja suojellut rakennukset. Lähin kulttuu-
riympäristöksi laskettava kohde on noin 1,3 km päässä hankealueesta koil-
liseen Kotkansaarella. Koska näitä kohteita ei ole hankkeen vaikutuspiirillä, 
vaikutuksia kauempana oleviin kohteisiin ei arvioida.  
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11.4.3 Vaikutukset muinaisjäännöksiin 

Muinaisjäännökset kartoitettiin paikkatietoaineiston avulla. Lähin muinais-
jäännösalue on noin 600 metrin päässä hankealueesta itään (Ruotsinsalmen 
meritaistelualue). Toinen muinaisjäännösalue sijaitsee hankealueen länsi-
puolella (Mussalon Takakylä) noin kilometrin päässä. Samalla alueella si-
jaitsee neljä muinaisjäännöstä. Muinaisjäännöksiä on myös Kotkansaarella 
noin 1,3 km päässä hankealueesta. 

Kohteista vain Ruotsinsalmen meritaistelualue yltää hankkeesta aiheutuvan 
melun ja pölyn vaikutusalueelle. Kohde on kuitenkin luonteeltaan sellai-
nen, ettei sille aiheudu melu- tai pölyvaikutuksista mitään haittaa. Kysees-
sä on alue, jolla käytiin historiallinen meritaistelu 1700-luvulla. Alueella ei 
ole sinänsä erityisiä konkreettisia jäännöksiä, joihin hanke voisi vaikuttaa. 

Vaikutuksia kauempana oleviin kohteisiin ei arvioida.  

Vaihtoehtoja ei vertailla, sillä yhdelläkään toteutusvaihtoehdolla ei ole 
vaikutuksia muinaisjäännöksiin tai -jäännösalueisiin. 

11.5 Vaikutukset maankäyttöön, elinkeinotoimintaan ja liikenteeseen 

11.5.1 Vaikutukset maankäyttöön ja tuotanto-, palvelu- sekä elinkeinotoiminta-
alueisiin 

Hankkeen tarkoituksena on ottaa asemakaavoitettu alue kaavanmukaiseen 
käyttöön tasoittamalla se kaavassa määrätylle tasolle. Louhinnan jälkeen 
alueelle voidaan sijoittaa teollista toimintaa, jonka kaava sallii. Louhinta 
mahdollistaa sen, että alueen maankäytön intensiteetti kasvaa ja alue saa-
daan hyötykäyttöön. Alue on ollut yli kymmenen vuotta louhinta-alueena, 
jossa louhintatoiminta on ollut vähäistä. Tämän hankkeen myötä alueelle 
saadaan uutta toimintaa, jolla on selkeä vahvistava vaikutus alueen elin-
keinotoiminnalle. 

Louhinnalla ei ole juuri vaikutuksia lähialueiden tuotanto-, palvelu- tai 
elinkeinotoiminta-alueisiin. Eteläpuolella sijaitsevalla Palaskylän teolli-
suusalueella on runsaasti erilaista teollista toimintaa, kuten varastointia, 
pinnoitusta ja jätteenkäsittelyä, mutta louhinnalla ei ole näille toiminnoil-
la vaikutuksia. Alueella ei sijaitse palvelutoimintaa, jota louhinnasta syn-
tyvä melu tai pöly voisi häiritä. Teollisuusalueella syntyy melko paljon me-
lua ja pölyä rekkakuljetusten ja varastoinnin toimesta, joten louhinta ei 
tuota juuri uusia vaikutuksia, vaikka nostaakin nykyisiä melu- ja pölytasoja 
entisestään.  

Tärinällä voi olla vaikutuksia lähimpiin toimijoihin, kuten Kymen Vesi Oy:n 
jätevedenpuhdistamon toimintaan ja maanalaisen varastoluolan rakentei-
siin. Kymen Veden laitos sijaitsee hyvin lähellä louhinta-aluetta, joten sen 
rakenteiden kestävyys tulee varmistaa ennen louhintojen toteuttamista lai-
toksen vieressä. Kymen Veden laitoksen läheisyydessä on aikaisemminkin 
louhittu ja hyvillä suojakeinoilla louhinta ei aiheuta haittoja tai toiminnan 
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keskeytymistä laitoksella. Louhinta-alueen ja laitoksen erottava Ämmän-
leuantie vaimentaa tärinää, sillä siinä kulkee kanaaleja, jotka eristävät 
pintatärinää. Herkät laitteet kuten tietokoneet voidaan vaimentaa vai-
mennuspaloilla. Myös laitoksen sähkökeskus on varmennettava. Teoriassa 
laitoksen toiminta voi onnettomuustilanteessa kuitenkin keskeytyä, ja tätä 
riskiä on käsitelty muiden onnettomuustilanteiden kanssa kohdassa 12. 

Louhinnan vaikutuksista Kotkan kaupungin omistamaan ja Kotka Tank Sto-
rage Oy:n vuokraamaan tällä hetkellä tyhjään maanalaiseen öljyvarastoon 
on laadittu selvitys vuonna 2006 (liite 8). Selvitys tehtiin kallioluolan ylä-
puolisten louhintojen takia. Tällöin vaikutuksiksi arvioitiin mm. kivien ja 
lohkareiden tippuminen luolan katosta sekä rakojen avautuminen ja vesi-
vuotojen kasvu. Nyt tehtävä louhinta on kauempana kallioluolasta, joten 
vaikutukset arvioidaan pienemmiksi.  

Hanke työllistää alueen urakoitsijoita, sillä räjäytyksiin, niiden suunnitte-
luun ja riskinarviointiin, työkoneiden käyttöön ja muuhun työhön tarvitaan 
runsaasti eri alojen asiantuntemusta. Toiminnan arvioidaan työllistävän 
suoraan noin 15-30 henkilöä toiminnan laajuudesta riippuen sekä välillisesti 
kuljetusalan yrittäjiä alueella. Hanke on myös osa laajempaa alueen kehi-
tystä, koska louhinta luo edellytyksiä satojen työpaikkojen synnylle, kun 
alue tasoitetaan teollisuuden tarpeisiin.  

Hankkeen pidemmän tähtäimen vaikutus maankäyttöön ja elinkeinotoimin-
taan on jo arvioitu, kun alueen asemakaavan ympäristö- ja muita vaikutuk-
sia arvioitiin kaavoitusprosessissa. Tällöin huomioitiin alueelle mahdollises-
ti sijoitettavan toiminnan vaikutuksia elinkeinotoimintaan koko Kotkan 
alueella. 

Vaihtoehtojen vertailu  

VE0: Vaihtoehdon toteutuessa alueen maankäyttö ei muutu. Aluetta louhi-
taan vaihtelevalla intensiteetillä. Alue voi säilyä louhinta-alueena vielä 
useita vuosia. Vaihtoehdolla on neutraali vaikutus alueen kehitykseen. 

VE1: Louhintamäärä on vuositasolla suurempi kuin vaihtoehdossa 1, mikä 
työllistää enemmän työvoimaa. Vaihtoehdossa ei louhita Muraus-asetuksen 
sisäpuolella, joten louhittava alue ja siten teollisuuskäyttöön soveltuva 
alue on pieni. Vaikutus alueen kehitykseen on neutraali, kun alueelle ei si-
joitu toimijaa, jollei koko aluetta mahdollisteta sen käyttöön. Louhinnat 
sijoittuvat myös alueen eteläosaan, mutta kalliovarastoon tai pinnoiteteh-
taalle kantautuvan tärinän ei pitäisi vaikuttaa niiden toimintaan. 

VE2: Intensiivinen louhinta työllistää runsaasti työvoimaa eri toimialoilta. 
Vaihtoehto on maankäytön ja elinkeinoelämän kannalta paras, kun koko 
kaavoitettu alue voidaan ottaa kaavan mukaiseen käyttöön. Vaihtoehdon 
toteutuessa alueelle on löydetty toimija, jolla on suuri piristävä vaikutus 
alueen kehitykselle ja työllisyyteen. Intensiivinen louhinta voi myös aiheut-
taa haittoja läheiselle Kymen Vesi Oy:n laitokselle, mutta oikeilla suoja-
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toimenpiteillä louhinta ei haittaa laitoksen toimintaa. Laitoksen rakenteet 
ja laitteet tulee ottaa huomioon ennen louhintaa laitoksen läheisyydessä. 

VE3: Louhinta työllistää vähemmän työvoimaa, mutta pitemmän ajan kun 
louhinta kestää muutaman vuoden pitempään. Lopputuloksena kaavoitettu 
alue otetaan kaavan mukaiseen käyttöön ja alueelle asettuu toimija. Hyö-
dyt elinkeinoelämälle ja työllisyyteen ovat yhtä suuret kuin vaihtoehdon 2 
tapauksessa. Louhintaa tehdään samalla alueella, joten myös tällä vaihto-
ehdolla voi olla vaikutuksia Kymen Veden laitoksen toimintaan. Laitoksen 
rakenteet ja laitteet tulee ottaa huomioon ennen louhintaa laitoksen lä-
heisyydessä. 

11.5.2 Vaikutukset liikenteeseen ja liikkumiseen 

Hankkeen vaikutukset liikenteeseen ja liikkumiseen liittyvät louheen tai 
murskeen kuljetuksiin. Louhe tai murske kuljetetaan joko rekka- tai proo-
mukuljetuksilla louhinta-alueelta loppusijoitusalueelle Mussalon sataman 
täyttötarpeisiin tai muualle lähialueille rakennusurakoiden materiaaliksi. 
Rekkakuljetukset kulkevat teollisuusalueen läpi, mikäli ne kulkevat sata-
maan, eivätkä näin ollen aiheuta lisäliikennettä yleisille teille (kuva 26). 
Mikäli massat sijoitetaan Mussalon ulkopuolelle, rekkaliikenne kulkee reit-
tiä Jänskäntie-Merituulentie-Hyväntuulentie moottoritielle E18 (kuva 27). 
Hankealueelta on teitä pitkin matkaa moottoritielle E18 9 km ja satamaan 
2 km. Liikkumiseen suoria vaikutuksia ei ole, sillä nykyinen hankealue on 
louhinta-aluetta, eikä siellä liiku ihmisiä.  

Rekkakuljetusten määrä riippuu louhittavasta määrästä ja louhinnan kes-
tosta. Vuoden 2017 kesällä louhitaan 200 000 m3ktr, joten alueella on tar-
koitus louhia toteutusvaihtoehdosta riippuen 508 000-985 000 m3ktr vuoden 
2018 tai vaihtoehdon 3 mukaisesti 985 000 m3ktr vuosien 2018-2020 aikana. 
Muunnettuna tonneiksi tämä on noin 2,7-kertainen määrä, eli 1 370 000-
2 660 000 tonnia. Yhteen täysperävaunurekkaan mahtuu 40 t ainesta, joten 
rekkoja kulkee hankealueelle yhteensä noin 34 300-66 500. Sama määrä 
kulkee teollisuusalueen läpi satamaan ja kun huomioidaan palaava liiken-
ne, rekkoja kulkee koko hankkeen aikana noin 68 600–133 000 teollisuus-
alueen läpi. Yhteensä vuosien 2017 ja 2018 tai 2020 välillä kulkee kivi-
louherekkoja paluuliikenne huomioiden noin 95 600-160 000, sillä ennen 
YVA-menettelyn valmistumista louhitaan 200 000 m3ktr vuoden 2017 aika-
na.  

Teollisuusalueella ei ole juurikaan liikennettä tällä hetkellä, joten louhin-
nan käynnistyminen nostaa huomattavasti alueen liikennettä. Mikäli masso-
ja kuljetetaan Mussalon ulkopuolelle, Merituulentien ja Hyväntuulentien 
nykyinen liikenne nousee jonkin verran. Liikenneviraston liikennemäärä-
karttojen mukaan Merituulentietä kulki vuonna 2016 keskimäärin 1511 ras-
kaan liikenteen ajoneuvoa vuorokaudessa. Hanke aiheuttaa vuorokaudessa 
rekkaliikennettä enintään noin 530 ajoa (VE2). Mikäli kaikki liikenne suun-
tautuisi Merituulentielle, sen raskas liikenne lisääntyisi noin 12-35 % vaih-
toehdosta riippuen. Todennäköisesti Merituulentielle suuntautuu huomat-
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tavasti pienempi osa liikenteestä, mutta louheen ja murskeen tarpeet alu-
eella ovat vielä auki, joten varmasti ei voi sanoa minne massat kuljete-
taan.  

Merituulentien kokonaisliikenne oli keskimäärin 6035 ajoneuvoa vuorokau-
dessa. Mikäli Merituulentien liikenteen kasvua tarkastellaan kaikki liikenne 
huomioituna, niin kaiken louhinnan aikaansaaman liikenteen suuntautuessa 
tielle sen liikennemäärät nousisivat VE1 tapauksessa noin 4,5 %, VE2 ta-
pauksessa noin 9 % ja VE3 tapauksessa noin 3 % toiminta-aikana. 

 

Kuva 26. Hankkeen liikennejärjestelyt. Reitti satamaan kulkee teollisuusalueen läpi. Mi-
käli louhe tai murske kuljetetaan pois Kotkasta, se kuljetetaan Merituulentien ja Hyvän-
tuulentien kautta moottoritielle.  
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Kuva 27. Reitti moottoritielle E18. Reitin pituus on noin 9 km. 

Proomukuljetusten mahdollisuutta selvitetään ennen hankkeen aloitusta. 
Proomuun mahtuu noin 500-1000 tonnia louhetta ja se kuljetettaisiin sijoi-
tuspaikkaan suorinta mahdollista reittiä. Proomukuljetukset ovat alusta-
vasti mahdollisia vain sataman läjityksiin eli mikäli louhetta kuljetetaan 
muualle, käytettäisiin luultavasti rekkakuljetuksia. Proomukuljetusten etu 
suhteessa rekkakuljetuksiin on vähäisempi alusmäärä sekä pienemmät me-
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lu ja pölypäästöt. Alus tuottaa enemmän päästöjä ilmaan, mutta vähäi-
semmän alusmäärän takia aluskuljetukset olisivat ympäristön kannalta pa-
rempia. Proomun ja rekan yksikköpäästöt on esitetty taulukossa 5. Suurella 
proomulla kuljetettaessa päästöt ovat tonnimäärään nähden pääosin pie-
nemmät kuin maantiekuljetuksella. Laivaliikenteen pienhiukkas-, metaani- 
ja rikkidioksidipäästöt ovat suuremmat kuin rekkaliikenteen.  

Taulukko 5. Proomun ja rekan yksikköpäästöt g/tkm (kuljetettaessa yksi lastitonni (netto-
lastia) yhden kilometrin matkan). Yksikköpäästöt ovat vuoden 2011 tietoja (LIPASTO-
järjestelmä, VTT).  

 

Proomu, 
pieni (g/tkm) 

Proomu, 
suuri (g/tkm) 

Täysperävaunuyhdistelmä,  
katuajo (g/tkm) 

CO 0,02 0,014 0,022 

HC 0,0043 0,003 0,011 

NOx 0,54 0,39 0,45 

PM 0,0097 0,007 0,0054 

CH4 0,0019 0,0014 0,0007 

N2O 0,0007 0,0005 0,001 

SO2 0,19 0,14 0,0004 

CO2 24 17 57 

Polttoneste 7,4 5,3 19 

Energiankulutus (MJ) 0,3 0,22 0,83 

On myös mahdollista, että vain osa louheesta sijoitetaan sataman tarpei-
siin. Tällöin loput massat käytettäisiin hyödyksi jossain muualla ja rekkalii-
kenne ohjautuisi Jänskäntien kautta Merituulentielle ja Hyväntuulentielle. 
Tällöin vaikutus liikenteeseen, sen sujumiseen ja onnettomuusriskiin nousi-
si huomattavasti. Rekkakuljetusten intensiivisyys ei kuitenkaan pysyisi sa-
mana kuin tilanteessa jossa kaikki massat menevät satamaan, sillä osa lou-
heesta tai murskeesta voidaan varastoida väliaikaisesti hankealueella. Rek-
kaliikenne myös jakautuisi myöhemmin Mussalon ulkopuolella eri reiteille, 
sillä kaiken louheen ei voida olettaa menevän samaan sijoituspaikkaan.  

Vaikutukset liikenneturvallisuuteen liittyvät kasvavaan rekkamäärään sekä 
rekkaliikenteen mahdollisiin pölypäästöihin. Lisääntyvä liikenne tiellä lisää 
onnettomuuden riskiä. Teollisuusalueen kautta satamaan kulkeva liikenne 
ei kuitenkaan aiheuta juurikaan onnettomuusriskiä, sillä alueella ei liiku 
yksityisautoilijoita eikä juuri muutakaan liikennettä. Näin ollen poikkeavia 
tilanteita ei juuri synny. Myöskään lastin mahdollinen pölyäminen ei aiheu-
ta teollisuusalueen kautta kulkevalle liikenteelle suurta riskiä. 

Mikäli liikenne ohjautuu Merituulentietä Mussalon ulkopuolelle, vaikutukset 
liikenneturvallisuuteen ovat suuremmat. Merituulentietä kulkee runsaasti 
satamaliikennettä ja jonkin verran henkilöautoja. Louhetta kuljettavat re-
kat lisäävät tien käyttöä ja näin ollen onnettomuusriskiä. Suurempi vaiku-
tus liikenneturvallisuuteen voi kuitenkin olla louheen tai murskeen pölyä-
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misellä. Runsas pölyäminen voi heikentää näkyvyyttä, mikä nostaa kolari-
riskiä. Lastin pölyämistä estetään kastelulla ja peittämisellä, joten lähtö-
kohtaisesti lastit eivät pölyä. Pölyn torjuntakeinojen epäonnistumisen 
(murskeen kuivuminen, unohdus) tapauksessa haittaa kuitenkin voi liiken-
teelle syntyä. 

Toiminnalla voi olla myös välillisiä vaikutuksia liikkumiseen, sillä hankealu-
een pohjois-, koillis- ja itäpuolen metsäalueita käytetään ulkoiluun ja lii-
kuntaan. Louhintojen aikana ihmisten halun liikkua alueella voidaan arvioi-
da vähentyvän nousseiden pöly- ja melutasojen takia. Haitan voidaan kat-
soa kuitenkin olevan vain väliaikainen, sillä louhinnan jälkeen metsäalueel-
la voi liikkua samoin kuin tälläkin hetkellä. Haitan voimakkuus riippuu 
myös toteutettavasta vaihtoehdosta ja suurin haitta syntyy, jos louhintoja 
jatketaan pitempään kuin suunnitellun kahden vuoden ajan. 

Vaikutukset rautatiehen 

Liikenneviraston hallinnoima rautatie Mussalon satamaan kulkee hankealu-
een länsipuolella hieman yli 200 metrin päässä hankealueesta. Louhinnalla 
voi olla vaikutuksia radan käyttöön ja rakenteisiin, joten ennen louhintoja 
tulee olla yhteydessä Liikennevirastoon. Lisäksi hankkeen toteutuksessa 
huomioidaan Liikenneviraston ohje ”Louhintatyöt rautatien läheisyydessä” 
(Liikenneviraston ohjeita 23/2013).  

Rautatie on räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta annetun valtioneu-
voston asetuksen (644/2011) mukaan määritelty paikka missä ihmisiä taval-
lisesti oleskelee ja se muodostaa ympärilleen 200 m säteelle ulottuvan ase-
tuksessa tarkoitetun asutun alueen. Hankealue sijaitsee hieman yli 200 m 
päässä rautatiestä, joten rautatien läheinen sijainti ei aiheuta ylimääräisiä 
vaatimuksia. Läheisistä asuinrakennuksista johtuen nämä vaatimukset kui-
tenkin täytetään. 

Louhinnasta ei arvioida aiheutuvan vaaraa raideliikenteelle tai raiteen ra-
kenteille. Suurin osa louhinnasta tehdään hankealueen itäosissa kaukana 
raiteesta. Lisäksi alueen länsiosa on jo rikottu, mikä vähentää tärinän kul-
keutumisen riskiä. Rautatierakenteita ei katselmoida ennen louhintojen 
aloittamista, sillä riskiä raideliikenteelle ei arvioida syntyvän. 

Vaihtoehtojen vertailu  

VE0: 0-vaihtoehdossa jatketaan nykyisen ympäristöluvan mukaisesti. Ym-
päristöluvassa määrätystä louhintamäärästä on jäljellä 752 000 m3ktr. Mää-
rästä voidaan louhia nykyisen luvan puitteissa vielä 400 000 m3ktr, sillä lu-
pa on voimassa 30.4.2019 asti. Vuosina 2018-2019 voidaan louhia 200 000 
m3ktr per vuosi. Mikäli tämä määrä louhitaan 30.4.2019 mennessä, se tuot-
taa yhteensä 54 000 rekan ohiajoa teollisuusalueella (400 000 * 2,7 (muun-
to tonneiksi) / 40 (rekkaan menevä tonnimäärä) * 2 (palaavan liikenteen 
huomioiminen)). Tämä tarkoittaa keskimäärin 164 rekan ohiajoa päivässä, 
kun vuosina 2018-2019 kuljetuksia on noin 330 päivänä. Voi myös olla, että 
vaihtoehdon toteutuessa alueelta ei louhita enää ollenkaan.  
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Sataman tarpeen muuttuessa osa massasta saatetaan kuljettaa muualle 
käyttöön, jolloin osa rekoista kulkee Jänskäntietä ja Merituulentietä. Kai-
ken liikenteen suuntautuessa epätodennäköisessä maksimiskenaariossa Me-
rituulentielle, sen raskas liikenne lisääntyisi jonkin verran. Vaihtoehto on 
liikenteen haittojen kannalta paras.  

VE1: VE1:ssä louhitaan vuoden 2018 aikana 508 000 m3ktr Muraus-
asetuksen ulkopuolelle jäävältä alueelta. Vuoden 2017 aikana louhitaan 
200 000 m3ktr, joten yhteensä vuosien 2017-2018 aikana louhitaan 708 000 
m3ktr. YVA-menettelyn ja sitä seuraavan lupamenettelyn arvioidaan val-
mistuvan vuoden 2017 lopussa, joten 508 000 m3ktr pyritään louhimaan 
vuoden 2018 aikana. Tämä tarkoittaa, että kuljetuksia tehdään noin 250 
päivänä, kun huomioidaan pyhät ja viikonloput. Tällöin rekkakuljetuksia 
syntyisi keskimäärin 137 kpl per päivä ja kun huomioidaan palaava liiken-
ne, rekkojen ohiajoja teollisuusalueella olisi noin 274 kpl per päivä. Sata-
man tarpeen muuttuessa osa massasta saatetaan kuljettaa muualle käyt-
töön, jolloin osa rekoista kulkee Jänskäntietä ja Merituulentietä. Kaiken 
liikenteen suuntautuessa epätodennäköisessä maksimiskenaariossa Merituu-
lentielle, sen raskas liikenne lisääntyisi vaihtoehdon toteutuessa noin 18 %. 

VE2: VE2:ssa louhitaan vuoden 2018 aikana 985 000 m3ktr. YVA-menettelyn 
ja sitä seuraavan lupamenettelyn arvioidaan valmistuvan vuoden loppuun 
mennessä. Tämä tarkoittaa, että kuljetuksia tehdään noin 250 päivänä, 
kun huomioidaan pyhät ja viikonloput. Tällöin rekkakuljetuksia syntyisi 
keskimäärin 265 kpl per päivä ja kun huomioidaan palaava liikenne, rekko-
jen ohiajoja teollisuusalueella olisi noin 530 kpl per päivä. Sataman tar-
peen muuttuessa osa massasta saatetaan kuljettaa muualle käyttöön, jol-
loin osa rekoista kulkee Jänskäntietä ja Merituulentietä. Kaiken liikenteen 
suuntautuessa epätodennäköisessä maksimiskenaariossa Merituulentielle, 
sen raskas liikenne lisääntyisi vaihtoehdon toteutuessa noin 35 %. Vaihtoeh-
to on liikenteen haittojen kannalta huonoin, koska liikenneturvallisuus alu-
eella laskee intensiivisten kuljetusten takia. 

VE3: VE3:ssa louhitaan vuosien 2018-2020 aikana 985 000 m3ktr. YVA-
menettelyn ja sitä seuraavan lupamenettelyn arvioidaan valmistuvan vuo-
den 2017 loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa, että kuljetuksia tehdään 
noin 750 päivänä, kun huomioidaan pyhät ja viikonloput. Tällöin rekkakul-
jetuksia syntyisi keskimäärin 89 kpl per päivä ja kun huomioidaan palaava 
liikenne, rekkojen ohiajoja teollisuusalueella olisi noin 178 kpl per päivä. 
Sataman tarpeen muuttuessa osa massasta saatetaan kuljettaa muualle 
käyttöön, jolloin osa rekoista kulkee Jänskäntietä ja Merituulentietä. Kai-
ken liikenteen suuntautuessa epätodennäköisessä maksimiskenaariossa Me-
rituulentielle, sen raskas liikenne lisääntyisi vaihtoehdon toteutuessa noin 
12 %. 
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11.6 Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen (ihmisiin 
kohdistuvat vaikutukset) 

11.6.1 Sosiaaliset vaikutukset 

Hankkeen sosiaalisia vaikutuksia arvioitiin asukkaille järjestetyn asukasillan 
perusteella. Asukasilta järjestettiin 8.6.2017 klo 17:30-19 HaminaKotkan 
sataman Cafe Ursulassa. Paikalle oli kutsuttu kaikki Ristniemen asukkaat 
postilaatikkoihin jaetun kutsun välityksellä. Hanketta oli aikaisemmin esi-
telty yleisötilaisuudessa, johon osallistui alueen asukkaita alle kymmenen.  

Asukasillassa hanketta esiteltiin lyhyesti, jonka jälkeen pääpaino siirtyi ke-
sällä 2017 aloitettaviin louhintoihin. Alueella louhitaan nykyisen luvan sal-
lima vuosittainen maksimimäärä eli 200 000 m3ktr ennen vuoden loppua. 
Paikalla oli louhinnan hoitava urakoitsija sekä muutama muu louhinnan ja 
täyttöalueen turvallisuudesta vastaava taho, joille alueen asukkaat pystyi-
vät esittämään kysymyksiä. Lisäksi paikallaolijoista (16 asukasta) 11 henki-
löä täytti kyselylomakkeen, jossa kysyttiin aikaisempien louhintojen hai-
toista ja mahdollisista keinoista haittojen vähentämiseen. Lisäksi kyselyssä 
kysyttiin yhteystietoja ja toivottua tiedonvälitystapaa.  

Asukasillassa tuotiin selvästi esille aikaisempien louhintojen yhteydessä ha-
vaitut vaikutukset. Näitä ovat melu, pöly ja tärinä. Myös liikenteen kasvu 
ja louhinnoista sinkoilevat kivet ovat aiheuttaneet häiriötä ja vaaraa. Edel-
lä mainituista tekijöistä on asukkaiden mukaan seurannut mm. talon raken-
teiden hajoamista, likaantumista sekä haittaa kotieläimille.  

Kyselyyn vastanneista kuusi henkilöä arvioi kokeneensa hyvin paljon haitto-
ja aikaisemmista louhinnoista. Viisi henkilöä arvioi kokeneensa jonkin ver-
ran haittoja. Seuraavassa tilastoja, kuinka monta kertaa tietty häiriö mai-
nittiin kyselyissä: 

- aikaisempien louhintojen häiritsevä melu mainittiin 9/11 kertaa 

- pöly mainittiin 8/11 kertaa 

- tärinä mainittiin 6/11 kertaa 

- liikenteen haitat mainittiin kerran 

- omaisuusvauriot mainittiin 4/11 kertaa 

- muut haitat (metsäalueen pienentyminen, yleinen viihtyisyys) mainittiin 
2/11 kertaa  

Asukasillan perusteella voidaan arvioida, että suurimmat sosiaaliset vaiku-
tukset ovat hankkeen tärinän, pölyn ja melun aiheuttamat häiriöt normaa-
lin elämään sekä pelko ja huoli siitä, että räjäytykset aiheuttavat aineellis-
ta vahinkoa mm. kivien sinkoilun tai rakennusten hajoamisen seurauksena. 
Asukkailla on paljon kokemusta louhinnan haitoista alueen aikaisempien 
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louhintojen perusteella. Asukkaiden kokema häiriö riippuu suuresti vaihto-
ehdosta, sillä mikäli louhintaa ei tehdä alle 300 m etäisyydellä asuinraken-
nuksista, käytännön haitat jäävät vähäisiksi. Myös louhinnan intensiivisyys 
vaikuttaa koettuun häiriöön.  

Asukkaiden pelkoihin ja huoliin louhintavaihtoehdoilla ei juuri ole merki-
tystä. Pelot ja huolet muodostuvat aikaisempien kokemusten perusteella, 
joten niiden ehkäisy ja pienentäminen ennen uutta hanketta on vaikeaa. 
Asukkaiden huolta pyrittiin vähentämään parantuneella tiedotuksella ja 
selkeällä linjauksella siitä, mitä pitää tehdä, jos louhinta aiheuttaa vahin-
koa. Asukasillassa esitettiin tapoja pitää yhteyttä asukkaisiin ja varoittaa 
24 h aikaisemmin räjäytyksistä. Asukasillan voidaan arvioida selkeyttäneen 
hanketta ja täten vaikuttaneen asukkaiden huoliin.  

Vaikka louhinta herättää asukkaissa huolta ja pelkoa, se nähdään parem-
pana vaihtoehtona kuin alueen jättäminen nykytilaan. Asukkaat kokevat, 
että mitä nopeammin louhinnat ovat ohi, sitä nopeammin alueelle asettuu 
uusi toimija ja alueen kehitys tulee päätökseen. Kun louhinta käynnistyy, 
epävarmuus alueen tulevaisuudesta päättyy, millä on positiivinen sosiaali-
nen vaikutus. Lisäksi alue nykyisellään mielletään epämiellyttäväksi jouto-
maaksi, jonka käyttöönotto tekee alueesta maisemallisesti hienomman.  

Seuraavassa asukkaiden ehdottamia toimenpiteitä louhinnan haittojen vä-
hentämiseksi: 

- kunnollinen tiedotus räjäytyksistä 

- parempi pölynsidonta 

- helppo tapa ottaa yhteyttä urakoitsijaan, mikäli vahinkoja syntyy 

- alueen aitaus (liittyen lähinnä nuorison mopoiluun) 

- tuulensuunnan huomioiminen räjäytyksissä 

Suurin osa vastaajista toivoi saavansa tekstiviesti-ilmoituksen räjäytyksien 
ajankohdasta. Muutama asukkaista vastasi haluavansa ilmoituksen myös 
Ristniemen alueen ilmoitustaululle. 

Asukkaiden pelkoa ja huolta pyritään vähentämään tekstiviesti-
ilmoituksilla. Tekstiviestillä ilmoitetaan räjäytyksestä 24 h ennen räjähdys-
tä. Näin räjäytykset eivät tule yllätyksenä ja asukkaat voivat tarpeen tul-
len varautua räjäytyksiin. Asukkaita myös tiedotetaan louhintatöiden käyn-
nistämisestä erillisellä tiedotuksella, jossa annetaan yhteystiedot mahdolli-
sia yhteydenottoja varten. 
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Vaihtoehtojen vertailu: 

VE0: Vaihtoehdon toteutuminen aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia, sillä 
alueen epävarma tila jatkuu eikä alueella todennäköisesti asetu toimijaa 
lähiaikoina.  

VE1: Vaihtoehto on asukkaiden kannalta huonoin, sillä aluetta louhitaan 
melko paljon, mutta alueen kehitys jää epävarmaksi eikä pääty hankkee-
seen. Alue jää keskeneräiseksi louhinta-alueeksi, jota voidaan myöhemmin 
vielä louhia, jotta asemakaavan mukainen käyttö mahdollistetaan. Kesken-
eräinen alue aiheuttaa huolta ja pelkoa asukkaille, joten koko alueen lou-
himinen olisi asukkaiden toive.  

VE2: Vaihtoehto on alueen asukkaiden kannalta paras, sillä louhinta tapah-
tuu nopeasti ja vaikka se aiheuttaa runsaasti melu-, pöly- ja tärinähaittoja 
niin lopputulos on toivottu. Vaihtoehdon toteuttaminen vaatii intensiivistä 
räjäyttelyä, joka aiheuttaa alueen asukkaille paljon huolta. Alueen louhin-
tojen lopullinen päättäminen ja vakaus ovat kuitenkin alueen asukkaille 
niin tärkeitä, että vaihtoehto on heidän kannaltaan paras. 

VE3: Vaihtoehto on huomattavasti huonompi kuin VE2, koska louhinta-aika 
tuplaantuu. Tällöin sosiaalisten vaikutusten kesto tuplaantuu. Lopputulos 
on kuitenkin alueen asukkaiden kannalta toivottu, eli alueen kehittämisen 
loppuminen. Vaihtoehto on siis parempi kuin VE0 tai VE1, mutta huomatta-
vasti huonompi kuin VE2.  

11.6.2 Vaikutukset terveyteen 

Louhinta- ja murskaustoiminta voi aiheuttaa terveyshaittoja lähialueen 
asukkaille, virkistysalueiden käyttäjille sekä työntekijöille. Työntekijöiden 
kohdalla työturvallisuusriskeihin varautuminen ja henkilösuojaimet eh-
käisevät riskejä. Asukkaille aiheutuvia terveysvaikutuksia pyritään ehkäi-
semään vaikutusten hallinnalla. Louhintatoiminnan vaikutukset terveyteen 
liittyvät louhinnan tuottaman pölyn, melun ja tärinän aiheuttamiin vaiku-
tuksiin. Lisäksi kuljetuksilla voi olla terveysvaikutuksia. Myös suuronnetto-
muuden vaaraa aiheuttavien laitosten sijainti lähialueella ja louhintatoi-
minnan lisäys riskeihin selvitetään.  

Pöly 

Louhinnan aiheuttamalla pölyllä on tutkittuja vaikutuksia terveyteen. Jat-
kuva altistuminen pienhiukkasille (halkaisija <2,5 μm, PM2,5) pahentaa sy-
dämen, verenkiertoelimistön ja hengityselinten sairauksia. Tämän seurauk-
sena ihmisen kyky toimia heikkenee ja elinikä lyhenee. Myös karkeammat 
hengitettävät hiukkaset (halkaisija <10 μm, PM10) aiheuttavat hengityssai-
rauksia, kuten astmaa ja keuhkoahtaumaa.  

Hengitettäville hiukkasille altistuu runsaasti ihmisiä kaupungeissa, sillä 
hiukkasten pääasialliset lähteet ovat energiantuotanto, teollisuus sekä lii-
kenne. Yhdyskuntailman hiukkasille herkkiä väestöryhmiä ovat kaikenikäi-
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set astmaatikot sekä ihmiset, jotka sairastavat keuhkoahtaumaa eli ns. tu-
pakkakeuhkosairautta, sepelvaltimotautia ja sydämen vajaatoimintaa. Näi-
tä vakavia sairauksia potee arviolta 15 % väestöstä (vuoden 2006 tieto). 
Myös allergista nuhaa sairastavat ja pienet lapset voivat saada tavanomais-
ta herkemmin hengityselinten oireita ja infektioita pienhiukkasille altistu-
misen seurauksena (Salonen ja Pennanen 2006).  

Louhinnassa ja murskauksessa syntyvät hiukkaset eivät ole pienhiukkasia, 
vaan karkeampia hiukkasia, joista osa on hengitettäviä (PM10). Karkeam-
pien hiukkasten terveysvaikutukset eivät ole yhtä merkittäviä kuin pien-
hiukkasten.  

Myös karkeammat hiukkaset 
kuitenkin vaikuttavat tervey-

teen ja lisäävät osaltaan kuol-
leisuutta eri väestöryhmissä 
(taulukko 6). Salosen ja Penna-
sen (2006) mukaan esimerkiksi 
pääkaupunkiseudulla mitatut 
PM10-pitoisuuden päivittäiset 
vaihtelut ovat yhteydessä kuol-
leisuuteen. Karkeat hengitettä-
vät hiukkaset kulkeutuvat isom-
piin keuhkoputkiin ja aiheuttavat sitä kautta hengityssairauksia. Ne kulkeu-
tuvat elimistöstä pois tuntien tai vuorokausien kuluessa, kun pienhiukkaset 
voivat poistua vasta kuukausien tai vuosien kuluttua altistumisesta.  

Ilmanlaatua säätelevät EU:n direktiivit sekä kansalliset asetukset. Suomen 
kansalliset ilmanlaatuasetuksen mukaiset raja-arvot on esitetty taulukossa 
7. Arvot eivät suoraan sido toiminnanharjoittajaa, mutta voivat vaikuttaa 
ympäristölupaehtoihin. Hengitettävien hiukkasten vuorokausikeskiarvo ei 
saisi ylittää 50 μg kuutiometrissä ilmaa yli 35 kertaa vuodessa.  

Taulukko 7. Ilmanlaadun raja-arvot (79/2017).  

Aine Keskiarvon las-
kenta-aika 

Raja-arvo (µg/m3) Sallittujen ylitysten määrä 
kalenterivuodessa (vertai-
lujakso) 

Rikkidioksidi (SO2) 1 tunti 350 24 

24 tuntia 125 3 

Typpidioksidi (NO2) 1 tunti 200 18 

kalenterivuosi 40 – 

Hiilimonoksidi (CO) 8 tuntia 3) 10000 – 

Bentseeni (C6H6) kalenterivuosi 5 – 

Lyijy (Pb) kalenterivuosi 0,5 – 

Hengitettävät hiukkaset 
(PM10) 

24 tuntia 50 35 

kalenterivuosi 40 – 

Pienhiukkaset (PM2,5) kalenterivuosi 25 – 

Taulukko 6. Hengitettävien ja pienhiukkasten 
vaikutus kuolleisuuteen (Salonen ja Pennanen 
2006, cit. Pope ja Dockery 2006). 
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Pölyämisellä voi siis olla vaikutuksia terveyteen ja sairauksien kehittymi-
seen, mikäli altistuminen on pitkäkestoista. Louhintatyön on arvioitu kes-
tävän intensiivisenä noin vuoden (YVA valmistuu vuoden 2017 lopussa, jo-
ten vuoden 2018 aikana pyritään louhimaan alue) tai kolme vuotta (2018-
2020). Hiukkaspitoisuudet eivät kuitenkaan ole jatkuvasti koholla, vaan 
kytkeytyvät voimakkaasti räjäytyksiin. Räjäytyksiä ei tehdä vuorokauden 
ympäri, joten hiukkaspitoisuudet tippuvat yöllä ja silloin, kun räjäytyksiä 
ei tehdä. Myös murskaus aiheuttaa pölyhaittoja, mutta sen vaikutusta voi-
daan vähentää suojatoimenpiteillä. Pitkäkestoisena toimintana louhinta voi 
kuitenkin lisätä lähialueen asukkaiden riskiä sairastua hengityssairauksiin. 

Liitteenä 4 olevan pienhiukkaspitoisuuksien mallinnuksen mukaan pitoisuu-
det (PM10) nousevat yli 50 µg/m3 noin 100 m etäisyydellä murskaus- ja 
louhintatoiminnan sijoittumisesta. Lähimpään asuinrakennukseen on alu-
een reunasta matkaa noin 80 m, joten teoriassa pitoisuudet voivat ylittyä 
rakennuksen alueella. Louhinta- ja murskaustyöt tehdään kuitenkin korke-
an kallioseinän suojassa ja murskauslaitos sijoitetaan kauemmaksi alueen 
reunoista, mikäli murskausta alueella tehdään. Mallinnuksen perusteella 
oikeilla suojatoimenpiteillä pienhiukkaspitoisuus ei nouse siis yli raja-
arvojen.  

Kuitenkin jonkin verran pölyä voi mallinnusten mukaan kulkeutua noin 600 
m etäisyydelle toiminnasta. Näin vähäisillä pitoisuuksilla ei arvioida olevan 
merkittäviä terveysvaikutuksia, mutta pienhiukkaset voivat aiheuttaa viih-
tyvyyshaittaa. Taulukon 5 mukaan päivittäinen vaihtelu 10 µg/m3 pitoi-
suuksilla voi nostaa väestön kuolleisuutta 0,2-0,8 %. Myös pitkäkestoinen 
altistuminen pienhiukkasille voi nostaa väestön kuolleisuutta muutamia 
prosentteja, kuten taulukko 5 osoittaa. Mallinnustulosten mukaan pien-
hiukkasten vuosikeskiarvo ei nouse asuinrakennusten alueella edes muuta-
maa µg/m3, joten merkittävää vaikutusta väestön kuolleisuuteen ei arvioi-
da syntyvän.  

Melu 

Melun vaikutukset elimistöön välittyvät korvasta ja keskushermoston kuulo-
radoista lukuisten yhteyksien kautta autonomisiin, motorisiin ja kognitiivi-
siin keskuksiin, jotka ohjaavat elintoimintoja. Melu on ympäristön stressi-
tekijä, jos sen torjumiseksi ei ole keinoja. Keho reagoi akuuttiin stressiin 
käynnistämällä monimutkaisen sarjan fysiologisia muutoksia. Melualtistuk-
sen seurauksena on syketaajuuden kasvu, ihon ja sisäelinten verisuonten 
supistuminen, verenpaineen nousu sekä stressihormonien pitoisuuden li-
sääntyminen veressä. Melu voi myös aiheuttaa suoria vaurioita korville, 
mutta näin kovia ääniä ei ympäristömelu tuota ja niiden syntyminen liittyy 
onnettomuustilanteeseen. 

Louhinnan melu ei juuri vaikuta yksilön uneen, sillä louhinta tehdään päi-
väaikaan, jolloin suurin osa väestöstä on valveilla. Yötyötä tekevien unen-
laatuun louhinnan melu voi vaikuttaa. Melu voi vaikeuttaa nukahtamista, 
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vaikuttaa unen laatuun, lisätä kehon liikkeitä ja aiheuttaa lisäksi unen ai-
kana erilaisia fysiologisia tapahtumia, kuten sydämen sykkeen ja hengitys-
tiheyden muutoksia sekä stressihormonien erityksen lisääntymistä. Melun 
välillisiä univaikutuksia ovat häiritsevyys, uneliaisuus sekä unen laadun, 
hyvinvoinnin, päiväaikaisen suorituskyvyn ja kognitiivisten toimintojen 
heikkeneminen. 

Tutkimuksien perusteella 50 desibeliä pidetään kynnystasona monille ra-
portoiduille terveysvaikutuksille, kuten stressihormonitason nousulle tai 
kohonneelle verenpaineelle (Haahla ja Heinonen-Guzejev 2012). Melumal-
linnuksen mukaan Jänskän teollisuusalueen louhinta- ja murskaustoimin-
nasta aiheutuu ohjearvojen (Vnp 9931992) ylittäviä päiväajan keskiäänita-
soja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa kaikissa vaihtoehdoissa. Hankevaih-
toehdosta riippuen alueille, joilla päiväajan keskiäänitaso ylittää 50 dB, si-
joittuu 6-7 asuinrakennusta (kuva 28). Meluvalleilla, jotka on rakennettu 
pohjoiseen, pystytään jonkin verran estämään melun leviämistä, jolloin yli 
50 dB päivän keskiäänitason ylittäville alueille sijoittuu hankevaihtoehdos-
ta riippuen 2-4 asuinrakennusta. Lisäksi kyseisille alueille sijoittuu muuta-
mia loma-asuntoja.   

Melun häiritsevyyden kynnystasona pidetään 42 desibeliä (Haahla ja Heino-
nen-Guzejev 2012). Kaikissa hankevaihtoehdoissa päiväajan keskiäänitasot 
ylittävät 40 desibelin rajan laajalla alueella, jolle sijoittuu useita kymme-
niä asuin- ja lomarakennuksia.  

Teoriassa kaikissa hankevaihtoehdoissa melu voi aiheuttaa negatiivisia ter-
veysvaikutuksia hanke-alueen läheisyydessä asuville ihmisille. Melu voidaan 
kokea häiritseväksi laajemmallakin alueella. Mallinnukset kuitenkin kuvaa-
vat ”pahinta mahdollista tilannetta”, joten todellisuudessa meluvaikutuk-
set ovat vähemmän haitalliset. Meluvalleilla pystytään ehkäisemään melun 
leviämistä, jolloin melun vaikutusalueelle sijoittuu vähemmän asutusta ja 
tällöin myös haitallisia terveysvaikutuksia on vähemmän. 

 

Kuva 28. Asuinrakennuksien lukumäärä, jotka sijaitsevat alueella, jonka päiväajan kes-
kiäänitaso ylittää 50 dB. 
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Tärinä 

Louhinnan tärinä vaikuttaa ihmisten terveyteen lähinnä sen tuottaman 
stressin kautta. Ihminen suhtautuu tärinään subjektiivisesti eikä pysty erot-
tamaan tärinää siihen liittyvistä äänistä vaan kokee koko ilmiön epämiel-
lyttävänä tapahtumana. Suoria fysiologisia vaikutuksia tärinällä ei ole, sillä 
se ei ole jatkuvaa eikä niin voimakasta, että siitä aiheutuisi kaatumisia. 
Tärinää syntyy räjäytyksistä ja räjäytyksiä on rajattu määrä päivässä ja vii-
kossa. 

Tärinällä on havaittu terveysvaikutuksia, kuten selkäkipuja ja ”tärinätau-
ti”, mutta näitä ilmenee vain pitkään tärinävaikutuksien kohteena olleille 
henkilöille, kuten autonkorjaajille ja metsureille. Tärinä on siis enemmän 
työterveysriski kuin terveysriski väestölle.  

Tärinän aiheuttama stressi aiheuttaa samoja vaikutuksia kuin melun ai-
heuttama stressi. Näitä ovat mm. ihon ja sisäelinten verisuonten supistu-
minen, verenpaineen nousu sekä stressihormonien pitoisuuden lisääntymi-
nen veressä. 

Louheen tai murskeen kuljetukset 

Lisääntyvä liikenne aiheuttaa lähtökohtaisesti terveysvaikutuksia lisäänty-
vän melun ja onnettomuustilanteiden seurauksena. Liikenne ohjautuu teol-
lisuusalueen kautta satamaan, jonne massat sijoitetaan. Näin ollen liikenne 
ei ohjaudu yleisille teille eikä näin ollen lisää onnettomuusriskiä teillä. Lii-
kenteen lisääntyminen teollisuusalueella lisää toki onnettomuuden mahdol-
lisuutta siellä ja sitä kautta voi aiheuttaa vaaraa teollisuusalueen työnteki-
jöille.  

Mikäli kaikkea maa-ainesta ei sijoiteta satamaan, rekkakuljetukset ohjau-
tuvat Jänskäntielle, Merituulentielle ja Hyväntuulentielle. Kuljetuksilla ei 
kuitenkaan ole suoria vaikutuksia terveyteen, vaan ne ilmenevät nimen-
omaan onnettomuusvaaran nousuna. Tällöin teiden onnettomuusriski nou-
see, koska liikennemäärät ovat suuremmat. Liikenne aiheuttaa myös pien-
hiukkaspäästöjä ja pölyä, mutta rekkaliikenteen aiheuttama päästö ilmaan 
on marginaalinen koko alueen liikenteeseen nähden eikä sen vaikutuksia 
voida eritellä.  

Suuronnettomuuden riski 

Toiminta voi teoriassa vaikuttaa myös läheisten suuronnettomuuden vaaraa 
aiheuttavien laitosten riskeihin. Hankealue sijaitsee kilometrin säteellä 
Oiltanking Finlandin laitoksista, joilla varastoidaan runsaasti kemikaaleja. 
Räjähdyksen aikaansaama paineaalto voi teoriassa aiheuttaa jatkoräjäh-
dyksiä louhinta-alueella, mikäli siellä varastoitaisiin räjähteitä. Tällaisella 
ketjureaktiolla voisi olla vaikutuksia ihmisten terveyteen esimerkiksi pai-
neaallon tai voimakkaan tärinänä seurauksena. Tällaista onnettomuustilan-
netta pidetään kuitenkin todella epätodennäköisenä, sillä räjähdysaineita 
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ei säilytetä louhinta-alueella, vaan ne tuodaan niiden kuljetukseen sovel-
tuvalla ajoneuvolla alueelle, kun räjäytyksiä tehdään.  

Vaihtoehtojen vertailu: 

VE0: Melua, tärinää ja pölyä syntyy vähiten, joten haitat ovat pienimmät. 
Vaihtoehdon mukainen louhinta voi kuitenkin aiheuttaa vaikutuksia tervey-
teen esimerkiksi onnettomuustilanteessa. 

VE1: Louhinta tapahtuu vaihtoehdon VE0 tavoin kaukana (yli 300 m) asu-
tuksesta, joten haitat terveydelle ovat vähäiset. Louhintaa tehdään kui-
tenkin yli kaksinkertainen määrä edelliseen vaihtoehtoon verrattuna, joten 
onnettomuuden riski on suurempi. Lisäksi melua ja tärinää syntyy enem-
män, joten teoriassa vaikutuksia mm. stressitasoihin voi syntyä. 

VE2: Terveysvaikutukset ovat vaihtoehdoista suurimmat, sillä louhinta ai-
heuttaa melua jatkuvasti päiväaikaan ja tärinää useita kertoja päivässä. 
Myös pölypäästöjä voi syntyä räjäytysten jälkeen, mutta pienhiukkasten 
keskipitoisuuden ei arvioida nousevan merkittävästi asuinaluilla. Vaihtoeh-
don mukaiset louhinnat voivat aiheuttaa vuoden aikana stressiä ja mm. ve-
renpaineen nousua melulle altistumisen seurauksena. Myös onnettomuusti-
lanteiden riski nousee, kun louhintoja tehdään lähempänä asutusta.  

VE3: Päiväkohtaiset louhinnat eivät ole yhtä intensiivisiä kuin vaihtoehdos-
sa VE2, mutta louhintojen pitempi kesto aiheuttaa todennäköisemmin 
enemmän, mutta pienempiä terveyshaittoja. Louhinnat voivat vaihtoehdon 
toteutuessa kestää kolme vuotta, joten altistuminen on pitkäkestoisempaa. 
Myös tieto louhintojen pitkäkestoisuudesta voi nostaa asukkaiden stressiä.  

11.6.3 Vaikutukset asumiseen ja vapaa-ajan asumiseen 

Hankealueen läheisyydessä sijaitsee ympärivuotista asutusta varsinkin Rist-
niemen asuinalueella 100-300 metrin päässä. Asuinalue ympäröi louhinta-
aluetta pohjoisessa, koillisessa ja idässä. Lähimmät asuinrakennukset ovat 
noin 80 metrin päässä louhinta-alueen rajasta. Toiminta sijoittuu teolli-
suusalueen pohjoispuolelle, joten etelässä ei ole asutusta. Lännessä ja luo-
teessa lähimmät asuinalueet ovat noin 700-800 metrin päässä. 

Hanke vaikuttaa asumiseen melun ja tärinän kautta. Lisäksi pölyvaikutuk-
set voivat laskea viihtyisyyttä asuinrakennusten piha-alueilla louhinta-
aikana. Liitteenä olevan pölymallinnuksen mukaan pienhiukkaspitoisuus voi 
nousta lähimmillä asuinalueilla hetkellisesti, mutta tämä ei aiheuta haittaa 
asumiselle. Louhinnan räjäytysten, rikotuksen ja murskauksen melu kan-
tautuu Ristniemen kaikkien asuinrakennusten alueelle ja räjäytysten ääni 
voi kuulua myös sisätiloihin. Toiminta ei ole käynnissä yöllä, joten melu ei 
ole jatkuvaa. Tärinällä on vaikutuksia asuinmukavuuden lisäksi rakennusten 
kuntoon. 

Hanketta varten tehdyn melumallinnuksen mukaan louhinnasta aiheutuu 
ohjearvojen (Vnp 993/1992) ylittäviä päiväajan keskiäänitasoja kaikissa 
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hankevaihtoehdoissa. Hankevaihtoehtojen väliset erot päiväajan keskiääni-
tasoon (korkeimmillaan) ovat vähäiset lähellä sijaitsevan asutuksen ja lo-
ma-asutuksen kannalta (kuva 29). Vaikutukset ovat suurimmat pohjoisessa 
sijaitsevalle asutukselle. Idässä sijaitsevilla asuinrakennuksilla melutaso 
jää ohjearvojen alapuolelle kaikissa hankevaihtoehdoissa. Vaihtoehtojen 
väliset erot meluvaikutuksissa syntyvät pääasiassa toiminnan kestosta ja 
melulähteiden sijainnista asutukseen nähden.   

Vaihtoehdossa 0 päiväajan korkein keskiäänitaso on alhaisin, mutta louhin-
nan kesto hieman pidempi, kun vaihtoehdoissa 1 ja 2. Vaihtoehdoissa 2 ja 3 
louhitaan rakennusluvan turvin koko hankealue, jolloin melulähteet ovat 
toiminnan loppuvaiheessa lähempänä asutusta. Samalla melulähteet ovat 
kuitenkin lähempänä asutuksen ja toiminta-alueen välissä olevia korkeita 
kallioseinämiä, jotka osaltaan ehkäisevät melun leviämistä eivätkä melu-
vaikutukset näin ollen ole kaikille häiriintyville kohteille pienemmästä 
etäisyydestä johtuen merkittävämpiä. Melulähteiden siirtyessä lähemmäksi 
alueen pohjoisreunaa ja suunniteltuja meluvalleja, suurenee myös melu-
vallien melun leviämistä ehkäisevä vaikutus. 

Kuva 29. Hankevaihtoehtojen aiheuttamat päiväajan keskiäänitason (dB) 
korkeimmillaan pohjoisessa sijaitsevalle asutukselle ja loma-asutukselle. Kun-
kin hankevaihtoehdon kesto on esitetty keltaisella viivalla 
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Vaihtoehdossa 2 toiminta on suunniteltu tehtäväksi vuoden 2018 ja vaihto-
ehdossa 3 vuosien 2018-2020 aikana, minkä vuoksi vaihtoehdon 3 aiheut-
tamat pitkän aikavälin meluvaikutukset asumiseen ovat suurempia verrat-
tuna vaihtoehtoihin 1 ja 2. 

Tärinän vaikutuksia asuinrakennuksiin käsiteltiin kappaleessa 11.2 ”Vaiku-
tukset tärinään”. 

Louheen sijoituksella sataman alueelle ei ole vaikutuksia asumiseen. Mikäli 
louhe tai murske kuljetetaan pois Mussalosta moottoritielle E18, liikenteen 
melulla on jonkin verran asumiseen Hyväntuulentien varrella. Kuljetukset 
voivat häiritä asumista reitin varrella, sillä rekkaliikenne aiheuttaa melua 
ja tärinää. Kuljetukset tapahtuvat kuitenkin päivällä, joten meluhaitta ei 
ole kovin suuri (olettaen että suurin osa asukkaista on töissä/koulussa). 
Tietä kulkee jo jonkin verran raskasta liikennettä, joten melun voimakkuus 
ei tule nousemaan, mutta melua esiintyy useammin. Kuljetusten ollessa in-
tensiivisimmillään melua voi syntyä hyvin usein.   

Vaikutukset radonpitoisuuksiin 

Radonin kulkeutuminen sisäilmaan on Mussalon alueella riski, sillä alueella 
radonpitoisuudet ovat Suomen mittakaavassa suuria. Säteilyturvakeskuksen 
mittausten mukaan pientaloasuntojen radonpitoisuudet ovat alueella kes-
kimäärin 274 Bq/m3, kun koko Suomessa keskiarvo on 96 Bq/m3. Sosiaali- ja 
terveysministeriön päätöksen (944/92) mukaan uusissa asunnoissa radonpi-
toisuus saisi olla enintään 200 becquereliä kuutiometrissä. Vanhojen asun-
tojen enimmäisarvo on 400 becquereliä kuutiometrissä. 

Radon syntyy maa- ja kallioperässä ja sen määrä riippuu siitä, kuinka ra-
dioaktiivista kallio on. Radonin määrä ei riipu kallion paksuudesta, joten 
louhinnalla ei ole radonpitoisuuksiin vaikutusta. Louhinta ei muuta ympä-
röivän alueen maa- tai kallioperän ominaisuuksia niin, että vaikutuksia syn-
tyisi. Myöskään maaperän poistaminen ei juuri vaikuta radonpitoisuuksiin, 
sillä radon kulkeutuu huokoisessa maaperässä todella hyvin. Louhinta-
alueella rakentaminen ei eroa radonin kulkeutumisen osalta normaalista 
kalliorakentamisesta ollenkaan, sillä rakenteita varten alueelle tuodaan 
jonkin verran täyttömaata, joka on huokoista ja radon kulkeutuu siinä hy-
vin. 

Alueen korkeat radonpitoisuudet tulee ottaa huomioon louhintojen jälkei-
sessä rakentamisessa mm. rakentamalla radonputkisto sekä huolehtimalla, 
että rakennusten alapohjat ovat tiiviitä. Radon pääsee taloihin niissä vallit-
sevat alipaineen avulla talojen pohjassa olevista raoista, mutta kun nämä 
raot peitetään, radonpitoisuudet pysyvät kurissa.  

Mahdolliset räjäytysten aiheuttamat rakennevauriot voivat aiheuttaa rado-
nin kulkeutumisen vaurioituneisiin rakennuksiin. Mahdolliset rakennevau-
riot tulisi siksi tunnistaa ja korjata louhintojen päätyttyä.  
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Vaikutukset maalämpökaivoihin 

Ristniemen asuinalueella on tiedossa kaksi maalämpökaivoa (kuva 30). 
Maalämpökaivot ovat kapeita ja syviä kaivoja, joihin sijoitetaan lämmönke-
ruuputket keräämään auringon tuottamaa maalämpöä ja osin myös geo-
termistä lämpöenergiaa. Maalämpökaivon syvyys voi olla jopa 200 metriä, 
jolloin suuri osa kerätystä lämmöstä on geotermistä.  

Ristniemen maalämpökaivot sijaitsevat lähimmillään noin 200 metrin pääs-
sä louhinta-alueesta. Louhinnan aikaan saama tärinä voi rikkoa lämmönke-
ruuputket ja sitä kautta vaikuttaa maalämmön tuottoon. Putkien rikkou-
tumisen todennäköisyyttä on vaikea arvioida, sillä se riippuu paikallisista 
kallion ominaisuuksista. Putket eivät kuitenkaan ole erityisen herkkiä tä-
rinälle, joten niiden ei arvioida vahingoittuvan. Mikäli louhinta vahingoit-
taa putkia ja sitä kautta vähentää lämmön keräämistä, aiheutettu vahinko 
korvataan maalämpökaivon omistajille.  

Louhinnoilla ei arvioida olevan vaikutusta maalämmön tai geotermisen 
lämpöenergian kertymiseen alueella, vaan mahdollinen vaikutus liittyy ni-
menomaan lämmönkeruuputkien vahingoittumiseen.  

 

Kuva 30. Alueen maalämpökaivot. 
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Vaikutukset kiinteistöjen jätevedenpuhdistimiin 

Ristniemen kaikki kiinteistöt eivät ole vesiverkon piirissä, joten osaa jäte-
vesistä ei johdeta kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle. Tästä syystä osal-
la kiinteistöistä saattaa olla käytössään kiinteistökohtainen jätevesien kä-
sittelyjärjestelmä. Kaupungin tietokannan mukaan Ristniemen alueella on 
yhteensä kolme jätevesien saostussäiliötä ja 29 umpisäiliötä.  

Louhinnan aiheuttama tärinä voi vahingoittaa käsittelyjärjestelmiä ja vai-
kuttaa niiden käyttöön. Tärinä voi mm. vaikuttaa järjestelmän sakeutus-
prosessiin, jonka seurauksena puhdistusteho vähentyy ja lopputuloksena 
voi olla hieman likaisempaa vettä. Tärinän vaikutusta järjestelmien vahin-
goittumiseen on vaikea arvioida, sillä niitä voi sijaita monissa paikoissa ja 
toiset voivat olla toisia herkempiä. Näin ollen niiden mahdollinen vaurioi-
tuminen on tapauskohtaista eikä sen todennäköisyydestä pysty antamaan 
tarkkaa arviota. Mikäli jätevesipuhdistin vaurioituu louhintojen seuraukse-
na, hankkeesta vastaava korvaa vahingon.  

Vaihtoehtojen vertailu: 

VE0: Melua, pölyä ja tärinää syntyy jonkin verran tai ei ollenkaan, jos lou-
hintoja ei jatketa. Melu kuuluu asuinrakennusten alueelle ja voi hetkittäin 
ylittää raja-arvot ilman suojatoimenpiteitä. Tärinällä ei ole vaikutusta ra-
kennusten kuntoon eikä maalämpökaivoihin. 

VE1: Tärinällä ei ole vaikutusta rakennusten kuntoon tai maalämpökaivoi-
hin, koska louhintaa tehdään kaukana näistä kohteista. Päiväkohtaiset me-
lun raja-arvot voivat ylittyä lähimpien asuinrakennusten alueella, mikäli 
melumallinnuksen mukaisesti kaikki toiminnot (ja murskaus) ovat toimin-
nassa samaan aikaan. Hetkelliset melutasot voivat olla korkeita johtuen rä-
jäytysten äänen kantautumisesta.  

VE2: Melumallinnuksen mukaan melun vaikutus asumiseen on lähes sama 
kuin VE1:ssä, sillä keskiäänitaso nousee saman verran asuinalueilla. Räjäy-
tyksiä tehdään enemmän ja lähempänä, joten hetkelliset melupiikit ovat 
voimakkaampia ja tärinä voi kulkeutua asuinalueille. Tärinän aiheuttamien 
onnettomuuksien riski rakenteille on suurempi kuin VE1:ssä. Myös riski 
maalämpökaivojen putkien rikkoutumiselle on suurempi.   

VE3: Päiväkohtaiset keskiäänitasot ovat asuinalueilla samat kuin VE1 ja 
VE2, mutta haitan kesto on pidemmän louhinta-ajan takia pidempi. Räjäy-
tysten melupiikkien suuruus on sama kuin VE2:ssa. Tärinävaikutukset ovat 
samanlaiset kuin VE2:ssa, mutta kestävät pitempään. Riski rakenteille ja 
maalämpökaivoille on kuitenkin sama. Yleisesti haitta asumiselle on suu-
rempi, kun haitat kestävät pitempään.  
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11.6.4 Vaikutukset virkistys- ja ulkoilualueisiin 

Lähin yleiskaavassa virkistysalueeksi merkitty alue sijaitsee heti teollisuus-
alueen pohjoispuolella ennen Ristniemen asuinaluetta. Asemakaavassa suu-
rin osa tästä virkistysalueesta on määritetty suojaviheralueeksi, mutta alue 
hankealueelta luoteeseen on merkitty lähivirkistysalueeksi. Muita virkistys-
alueita vaikutusalueella ei ole. Lähimmät uimarannat sijaitsevat noin 2 km 
päässä hankealueelta. Golfkenttä sijaitsee noin 1,7 km päässä hankealu-
eelta lännessä.  

Koko Ristniemen ja louhinta-alueen välissä oleva alue on Ristniemen asuk-
kaiden ja vapaa-ajan asukkaiden ympärivuotisessa käytössä. Alueella kul-
kee runsaasti polkuja ja se on arvokas alueen asukkaille. Samoin Ristnie-
men edustan vesialuetta käytetään jonkin verran uintiin, veneilyyn ja vir-
kistyskalastukseen. Myös se sijaitsee hankkeen vaikutusalueella, mutta 
suurimmat vaikutukset kohdistuvat viheralueeseen. 

Valtioneuvoston asetuksen melutason ohjearvoista (993/1992) mukaan vir-
kistysalueella melutaso ei saa ylittää A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) 
päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB. Asema-
kaavassa virkistysalueeksi merkityllä alueella ei siis melutaso saa olla yli 55 
dB. Yön melutaso ei tämän hankkeen kannalta ole merkityksellinen, koska 
toiminta ei ole käynnissä yöllä. 

Melumallinnuksen mukaan louhinnat nostavat päiväajan keskiäänitason yli 
60 desibelin hankealueen pohjoispuolelle kaavoitetulla virkistysalueella, 
mikäli kaikki melua aiheuttavat toiminnot (poraus, rikotus, murskaus) ovat 
yhtä aikaa toiminnassa. Mikäli toiminnot on sijoitettu ottoalueella 2 (ny-
kyinen kompostikenttien alue), niin tällöin melu kaavan mukaisella virkis-
tysalueella on noin 50-55 desibeliä. Joka tapauksessa ohjearvot mallinnuk-
sen mukaan ylittyvät. 

Skenaario, jossa kaikki melua aiheuttavat toiminnot ovat käynnissä samaan 
aikaan, on epätodennäköinen. On myös todennäköistä, että murskausta ei 
alueella tehdä ollenkaan louhintatöiden aikana. Näin ollen todelliset melu-
tasot pysyvät huomattavasti pienempinä kuin mallinnus osoittaa. Myös 
murskauslaitoksen sijoittaminen ja kotelointi vaimentavat melua, mitä 
mahdollinen murskauslaitos tuottaa. Suurin melua vähentävä vaikutus tu-
lee olemaan toimintojen eriaikaisuudella, eli esimerkiksi rikotusta ei tehdä 
samaan aikaan kuin porausta. Näin ollen keskiäänitasot jäävät pienemmik-
si, varsinkin jos murskauslaitosta ei oteta käyttöön. 

Melun takia kaavaan merkityn virkistysalueen ja koko hankealueen pohjois-
puolisen metsäalueen virkistyskäyttö kärsii jonkin verran. Melutasot pyri-
tään pitämään alle ohjearvojen edellä esitetyin torjuntakeinoin, mutta alle 
ohje-arvojen oleva melu voidaan silti kokea häiritseväksi alueella, jossa 
tämänhetkinen (ennen uusimpia louhintoja) melu on hyvin vähäistä. Päivä-
ajan keskiäänitasojen lisäksi myös räjäytykset nostavat melupiikit korkeal-
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le ja tällainen hetkellinen kova ääni heikentää osaltaan virkistysalueen 
käyttöarvoa louhintojen ajaksi. 

Räjäytysten aiheuttama tärinä aiheuttaa haittaa viihtyisyydelle virkistys-
alueella. Räjäytykset aiheuttavat myös pölypilven mahdollisen leviämisen 
alueelle. Lähimmillään räjäytyksiä on vain noin parinkymmenen metrin 
päässä kaavamerkinnän rajasta. Haitalliset vaikutukset aiheuttavat sen, 
ettei virkistysalueella liikkuminen ole yhtä rentouttavaa kuin se on ilman 
louhintatoimintaa. Vaikutus on merkittävä varsinkin silloin, kun louhinta on 
käynnissä aivan vieressä. YVAa varten teetetyn pölymallinnuksen mukaan 
suurimmat pölypäästöt ulottuvat noin 100 m päähän murskauksesta ja toi-
minnasta. Louhinnat virkistysalueen lähellä voivat siis nostaa pölypitoi-
suuksia hetkellisesti melko paljon, millä on vaikutusta virkistysalueen käyt-
töön.  

Virkistysalueille ei arvioida koituvan suuria pysyviä vaikutuksia louhinnasta. 
Osa kasvistosta ja puustosta saattaa vaurioitua tärinän ja pölyn leviämisen 
seurauksena, mutta louhinnan loputtua kasvuston pitäisi palautua melko 
nopeasti entiseen tilaan (suuria puita lukuun ottamatta).  

Räjäytyksistä on tarkoitus tiedottaa asukkaita esimerkiksi tekstiviestillä, 
jolloin asukkailla on tiedossa missä ja milloin räjäytetään. Tämän takia 
asukkaat voivat käyttää sitä metsäalueen osaa, joka on mahdollisimman 
kaukana räjäytyksistä.  

Vaihtoehtojen vertailu: 

VE0: Vaihtoehdossa haitta virkistysalueille on vähäisin, sillä mahdollinen 
louhittava määrä on vain 200 000 m3ktr vuodessa. 0-vaihtoehdon toteutu-
essa voi myös olla, että louhintaa ei tehdä ollenkaan ja näin ollen virkis-
tysalueille ei kohdistu ollenkaan haittaa.  

VE1: Vaihtoehdon toteutuessa louhinta ja mahdollinen murskaus tapahtu-
vat melko kaukana hankealueen pohjois- ja itäreunoista, joiden suunnalla 
lähimmät virkistysalueet sijaitsevat. Melu kantautuu virkistyskäytössä ole-
valle metsäalueelle, kun louhinta on käynnissä ja heikentää alueen virkis-
tyskäyttöä. Meluvaikutus virkistysalueille on lähes yhtä suuri kuin VE2 ja 
VE3 tapauksessa, sillä louhinta ja murskaus tapahtuvat kauempana melua 
vähentävästä kallioseinämästä, joten se kuuluu virkistysalueelle hyvin. 
Louhintamäärä vaihtoehdossa on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin 
VE2 tai VE3 tapauksessa, joten melun esiintyvyys on myös pienempi. Tä-
rinävaikutus voi myös tuntua virkistysaluille räjäytysten jälkeen, mutta vä-
häisempänä kuin vaihtoehtojen VE2 ja VE3 tapauksessa. 

VE2: Vaihtoehdon toteutuessa melu-, pöly- ja tärinävaikutukset ovat suu-
rimmat johtuen intensiivisestä louhinnasta. Louhinta tapahtuu virkistysalu-
eena toimivan metsäalueen välittömässä läheisyydessä, joten varsinkin rä-
jäytysten aikaansaama pöly ja tärinä voivat vaikuttaa melko paljon virkis-
tysalueen käyttöön. Meluvaikutus ei ole niin suuri, sillä korkea kallioseinä-
mä suojaa ympäristöä louhintojen pohjois- ja itäpuolella. Murskauslaitok-
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sen käyttöönoton tapauksessa ja louhintoja tehtäessä kauempana hanke-
alueen reunoista, melu pääsee kulkeutumaan paremmin virkistysalueille. 
Kokonaisuutena haitta virkistysalueille on vaihtoehdoista suurin ja voi ai-
heuttaa sen, ettei metsäaluetta voi tai kannata käyttää virkistykseen me-
lutasojen ollessa suurimmillaan.  

VE3: Vaikutukset virkistysalueisiin ovat pienemmät kuin VE2, koska toimin-
ta ei ole yhtä intensiivistä. Virkistysalueiden käyttö louhintojen aikana on 
mahdollista, kun melua ja tärinää syntyy harvemmin. Hetkellisen melu-, 
pöly- ja tärinävaikutukset ovat yhtä suuret kuin VE2, joten räjäytysten ai-
kana haitta on yhtä suuri. Louhinta kestää vaihtoehdossa myös pitempään, 
joten virkistysalueet eivät ole häiriövapaita moneen vuoteen. Asukkailta 
saatujen kommenttien perusteella virkistysalueen käyttäjien mielestä pa-
rempi vaihtoehto on hoitaa louhinnat nopeasti pois alta, joten tämä pi-
dempikestoinen vaihtoehto arvioidaan asukkaille haitallisemmaksi kuin 
VE2.  

11.7 Vaikutukset hajuun 

Toiminta ei aiheuta hajuhaittoja suoraan. Välillisesti hanke vaikuttaa kui-
tenkin alueen hajumaisemaan, sillä ennen louhinnan aloittamista nykyisel-
tä vielä luvittamattomalta alueelta poistetaan Soilfood Oy:n kompostika-
sat. Ne ovat tuottaneet kompostin hajua vallitsevaan tuulensuuntaan jon-
kin aikaa, joten alueen hajumaisema parantuu poiston seurauksena. Poisto 
on vaihtoehdosta riippuvainen, sillä 0-vaihtoehdossa kasoja ei välttämättä 
poisteta.  

Muita toiminnan välillisiä hajuvaikutuksia ei arvioida syntyvän.  

Vaihtoehtojen vertailu: 

VE0: Toiminnan jatkuessa nykyisellään alueen hajumaisema ei muutu. 
Louhintaa tehdään luvan sallimissa rajoissa, mutta sillä ei ole merkitystä 
hajuun. Hajuun voi vaikuttaa kompostikenttien mahdollinen poisto, mutta 
0-vaihtoehdon toteutuminen ei vaikuta kenttien mahdolliseen poistoon. 

VE1: Vaihtoehdon toteutuessa kompostikentät poistetaan, sillä kyseinen 
alue louhitaan. Vaikutus alueen hajumaisemaan on positiivinen. 

VE2: Vaihtoehdon toteutuessa kompostikentät poistetaan, sillä kyseinen 
alue louhitaan. Vaikutus alueen hajumaisemaan on positiivinen ja sama 
kuin vaihtoehdossa 2. 

VE3: Vaihtoehdon toteutuessa kompostikentät poistetaan, sillä kyseinen 
alue louhitaan. Vaikutus alueen hajumaisemaan on positiivinen ja sama 
kuin vaihtoehdoissa 2 ja 3. Kompostikenttien poiston ajankohta on vaihto-
ehdossa enemmän auki (vuosien 2018-2020 aikana).  
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11.8 Vaikutukset jätehuoltoon 

Louhintatoiminnassa syntyy jonkin verran sekajätettä, rautaromua ja öljyä 
sisältävää jätettä (SYKE 2010). Näistä suhteellisesti syntyy eniten rautajä-
tettä murskauslaitoksen toiminnan seurauksena. Öljyä sisältävää jätettä eli 
vaarallista jätettä syntyy pääasiassa koneiden huollon yhteydessä. Jätteitä 
varastoidaan tukitoiminta-alueella varsinaisen louhinta-alueen ulkopuolella 
ja jäteastioita tyhjennetään tarpeen mukaan. Jätteen toimitetaan asian-
mukaiseen jatkokäsittelyyn. 

Mitä enemmän louhitaan, sen suurempi määrä jätettä syntyy. Jätteiden 
määrä on siis suurin vaihtoehdoissa 2 ja 3. Jätekuljetusten määrä ei oleel-
lisesti lisäänny, sillä jätettä ei synny niin suuria määriä missään vaihtoeh-
dossa, että se aiheuttaisi merkittäviä liikennevaikutuksia.  

Vaarallisen jätteen säilytyksellä on myös riskinsä, sillä säiliöt voivat onnet-
tomuuden seurauksena hajota ja öljyä päästä maaperään ja pohjaveteen. 
Onnettomuus voi aiheuttaa maaperän pilaantumisen. Onnettomuuden riski 
on sitä suurempi mitä enemmän öljyä varastoidaan, eli mitä enemmän alu-
eella louhitaan.  

Vaihtoehtojen vertailu: 

VE0: Jätettä syntyy sitä mukaa kun aluetta louhitaan. Mikäli alue jätetään 
louhimatta, jätettä ei synny. Louhittaessa jätettä syntyy jonkin verran. 

VE1: Jätettä syntyy enemmän kuin 0-vaihtoehdossa, mutta vähemmän kuin 
vaihtoehdoissa VE2 ja VE3.  

VE2: Jätettä syntyy enemmän kuin vaihtoehdoissa VE0 ja VE1. Jätteen syn-
ty on suhteessa louhittavaan massaan, joten jätettä syntyy yli kaksi kertaa 
enemmän kuin vaihtoehdossa 1 ja yli neljä kertaa enemmän kuin 0-
vaihtoehdossa. 

VE3: Jätettä syntyy yhtä paljon kuin vaihtoehdossa VE2.  
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11.9 Toiminnan yhteisvaikutukset lähiympäristön toimintojen kanssa 

Louhinta-alueen lähellä ympäristövaikutuksia tuottavia toimijoita ovat Ky-
men Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamo, Kuusakoski Oy:n palvelupiste, Wasco 
Coatings Finland Oy:n pinnoitetehdas sekä satama kokonaisuutena, jonka 
toiminta tuottaa liikennettä alueelle. Lisäksi teollisuusalueella on useita 
pienempiä toimijoita.  

Louhintatoiminnan suurimmat vaikutukset ovat pöly, tärinä ja melu. Muut 
alueen toimijat eivät aiheuta pölyä tai tärinää. Vain sataman ja teollisuus-
alueen kuljetukset nostattavat jonkin verran pölyä ja aiheuttavat kevyttä 
tärinää. Liikenteen tärinä on kuitenkin niin pientä, ettei yhteisvaikutuksia 
synny. Sen sijaan pölypäästöjä liikenne ja pölyävien massojen varastointi 
aiheuttavat jonkin verran.  

Pölypäästöt ovat haitallisia asuin- ja virkistysalueille jotka sijaitsevat lou-
hinta-alueen pohjoispuolella. Teollisuusalueen ja liikenteen pölypäästöt 
eivät normaalitilanteessa yllä Ristniemen asuin- ja virkistysalueelle. Näin 
ollen louhinta on ainoa pölyä aiheuttava toiminta, jolla on vaikutuksia 
Ristniemen alueelle. Siten toiminnalla ei ole yhteisvaikutuksia pölyn suh-
teen muiden toimijoiden kanssa. 

Louhinta-aluetta lähimpänä oleva melua tuottava toimija on Kuusakosken 
palvelupiste. Kuusakosken ympäristömeluselvityksen (2011) mukaan sen 
tuottama melu on lähimpien häiriintyvien kohteiden (asuinrakennukset 
Ristniemessä 500-700 m etäisyydellä) pihapiirissä noin 40 dB. Ympäristöme-
luselvityksen mukaan palvelupisteen melua ei edes kuule kohteissa lähialu-
een muun melun takia. Voidaan olettaa, että louhintatoiminnan aikaan-
saama melu peittää alleen palvelupisteen tuottaman melun eikä yhteisvai-
kutuksia Ristiniemeen arvioida syntyvän. 

Yhteisvaikutukset ovat havaittavissa louhinta-alueen ja Kuusakosken palve-
lupisteen välisellä alueella. Yhteisvaikutusten suuruutta on vaikea arvioida, 
sillä melulähteet ovat erilaisia. Matemaattisesti kahden identtisen ääniläh-
teen yhteisvaikutus lisää äänentasoa 3 dB, ja esimerkiksi kymmenen ident-
tisen lähteen yhteisvaikutus on 10 dB. Äänilähteiden erilaisuudesta johtuen 
voidaan kuitenkin vain todeta, että yhteisvaikutukset voitaneen havaita 
toimintojen välisellä alueella. Alueella ei kuitenkaan ole herkkiä kohteita, 
joten tarkempi tarkastelu ei ole tarpeellista.  
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12 YMPÄRISTÖRISKIT JA POIKKEUSTILANTEET 

Onnettomuusriskit arvioitiin hyödyntäen nykyisen toiminnan ympäristöris-
kinarvioita sekä muilla louhinta-alueilla tapahtuneita, tiedossa olevia on-
nettomuustapauksia. Samalla arvioitiin suunniteltujen varotoimenpiteiden 
riittävyyttä. 

Arvioinnissa tarkastellaan louhintatoimintaan liittyviä ympäristöriskejä. Ne 
voivat liittyä räjäytysten aikaansaamiin halkeamiin, alueella varastoidun 
öljyn tai polttonesteen vuotamiseen sekä muihin häiriö- ja onnettomuusti-
lanteisiin, kuten räjähdyksiin tai työntekijöihin kohdistuviin vaaroihin. Lii-
kenteeseen liittyvät riskit käsitellään liikennevaikutusten arvioinnin yhtey-
dessä. 

Onnettomuustilanteiden varalle laaditaan toimintasuunnitelma. Onnetto-
muustilanteisiin varaudutaan suojatoimilla, jotta ne eivät aiheuta vaaraa 
työntekijöille, ympäristölle tai lähialueen asukkaille. Louhinta-alueen ym-
päristön tilaa tarkkailemalla voidaan ympäristövaikutuksia seurata ja ryh-
tyä tarvittaessa toimenpiteisiin. Hankealueella myös varmistetaan asian-
mukainen toiminta onnettomuustapauksessa esimerkiksi opastamalla alue 
niin, että onnettomuuden sattuessa apu löytää nopeasti perille.  

12.1 Räjäytysten aiheuttamat riskit 

Kiven sinkoutuminen 

Louhinnassa käytettävät räjäytykset voivat aiheuttaa kiviaineksen sinkou-
tumista. Sinkoutunut kivi voi ihmiseen osuessaan aiheuttaa hengenvaaran. 
Kiviaineksen sinkoutumista voidaan estää useilla eri keinoilla. Keinoja ovat 
mm. oikea sytytystapa, oikea ominaispanostus, räjäytysajan valinta, rä-
jäytettävän kohteen peittäminen sekä alueen tyhjentäminen sivullisista.  

Räjäytys- ja louhintatyön turvallisuusohjeen (Vuento & Pinomäki 2012) mu-
kaan asutulla alueella on käytettävä patruunoitua räjähdysainetta. Kentät 
tulee asutulla alueella peittää, jotta sinkoiluvaaraa ei aiheudu. Edellä 
mainittujen tekijöiden yhteisvaikutuksesta terveydelle ei aiheudu vaaraa 
kivien sinkoutumisesta. Aikaisempien louhintojen yhteydessä kivien sinkoi-
lusta on tehty muutamia havaintoja. Nykyisissä ja tulevissa räjäytyksissä 
käytetään pienempiä panoskokoja, joten sinkoilua ei arvioida voivan ta-
pahtua. Teoriassa inhimillisen virheen seurauksena sinkoutuminen on kui-
tenkin mahdollista, mutta valituilla suojakeinoilla riski arvioidaan erittäin 
pieneksi.  

Ilma-aallon ylipaine 

Räjähtävä panos aiheuttaa ilma-aallon ylipaineen, joka voi aiheuttaa esi-
merkiksi ikkunaruutujen helinää tai pahemmassa tapauksessa rakennevau-
rioita. Normaalitilanteessa ilmanpaineaalto ei aiheuta vahinkoa, mutta in-
himillisen virheen seurauksena, kuten väärä panoskoko tai panostilan sul-
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keminen, vahingon mahdollisuus on olemassa. Riski arvioidaan erittäin pie-
neksi. 

Ilmanpaineaallon leviämiseen vaikuttavat myös tuulensuunta ja tuulen no-
peus, lämpötila ja ilmanpaine. Ilmanpaineaallon häiriöraja-arvona pide-
tään yli 0,4 kPa (kilopascal) paineaaltoa (Vuolio & Halonen 2010). 0,1 % ik-
kunoista särkyy, kun ylipainetaso on 0,7 kPa. Tärykalvon puhkeamisvaara 
on ylipainetason ollessa 30 kPa. Ilma-aallon ylipainetta voidaan säädellä 
monella tapaa ja näin ollen sen aiheuttama häiriö saadaan hyvin hallittua.  

12.2 Palavien tai vaarallisten aineiden varastoinnin riskit 

Mahdollisia vaarallisia aineita kuten työkoneiden polttoaineita, voiteluöljy-
jä tai vaarallisia jätteitä varastoidaan hankealueen tukitoiminta-alueella, 
joka ei sijaitse louhintatoiminnan välittömässä läheisyydessä. Näin varmis-
tetaan, että räjäytykset ja kiviaineksen mahdollinen sinkoutuminen eivät 
aiheuta vaarallisten aineiden säiliöiden rikkoutumista. Alueella ei säilytetä 
räjähdysaineita. 

Vaarallista ainetta voi valua maaperään, mikäli säiliö rikkoutuu esimerkiksi 
työkoneen törmäyksen seurauksena. Päästö voi aiheuttaa maaperän pilaan-
tumista. Maaperä on hankealueella kovin ohut, sillä alue on louhittu tai 
louhitaan haluttuun tasoon, joten aineet eivät kulkeudu kovin syvälle maa-
han.   

Mahdolliset palavat nesteet voivat onnettomuustapauksessa syttyä tuleen, 
jolloin palo synnyttää savukaasua. Savukaasu sisältää erilaisia haitallisia 
aineita, kuten pienhiukkasia. Palavien nesteiden varastot ovat kuitenkin 
niin pieniä, että mahdollinen tulipalo jää vaikutuksiltaan hyvin vähäiseksi. 

Palavien ja vaarallisten aineiden säilyttäminen niille tarkoitetuissa valuma-
altailla varustetuissa kemikaalikaapeissa estää tulipalojen syttymistä ja 
päästöjä ympäristöön.  

12.3 Liikenteen riskit 

Liikenteen riskit liittyvät teollisuusalueella ja mahdollisesti Merituulentiel-
lä kasvavaan liikennemäärään, jonka seurauksena kolarien todennäköisyys 
kasvaa. Lähtökohtaisesti louhe tai murske viedään hankealueelta rekoilla 
teollisuusalueen kautta satama-alueelle, jossa se hyödynnetään sataman 
tarpeisiin. Teollisuusalueella kulkeva rekkaliikenne ja sitä myötä mahdol-
listen kolarien riski kasvaa. Teollisuusalueella on melko vähän liikennettä 
normaalisti, joten riski pysyy pienenä. Mikäli liikenne ohjautuu pois Mussa-
losta Merituulentien kautta, onnettomuuden riski kasvaa hieman, sillä tiel-
lä kulkee paljon satamaliikennettä.  

Onnettomuusriski kasvaa myös lastin mahdollisen pölyämisen myötä. Pö-
lyäminen voi haitata näkyvyyttä ja nostaa kolarin mahdollisuutta. Myös 
murskeen tippuminen rekasta tielle on onnettomuusriski, joka voi aiheut-
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taa ulosajon. Riskejä pyritään hallitsemaan kuorman asianmukaisella pak-
kauksella, murskeen kastelulla ja sen peittämisellä.  

Kivilouherekat eivät kuljeta vaarallisia aineita (pl. tankin bensiini ja öljyt), 
joten kolarin tapauksessa riski kohdistuu pääasiassa rekan kuljettajaan tai 
toisen kolarissa olevan ajoneuvon kuljettajaan. Maaperän pilaantuminen 
onnettomuuskohdassa on mahdollista bensiini- ja öljyvuotojen takia, mutta 
mahdollisesti maaperään pääsevän aineen määrä on vähäinen.  

Louhekuljetusten lisäksi hankealueelle tuodaan räjähdysainetta rekalla, 
jonka kolarin vaikutukset voivat olla huomattavasti normaalia onnetto-
muutta suuremmat. Räjähdysainekuljetuksen räjähtäminen voi aiheuttaa 
tuhoisia vaikutuksia räjähdyksen lähipiirissä, erityisesti asutuilla alueilla. 
Räjähteiden kuljetuksiin käytetään kuitenkin asianmukaista kalustoa, joten 
räjähdyksen todennäköisyys on todella pieni ja riski vähäinen. 

12.4 Työkoneet ja laitteet 

Louhinnassa käytettäviä työkoneita ja laitteita ovat porauskalusto (käsipo-
rat ja porausvaunut), kuormauskalusto (kaivukoneet, kuormaajat tai pusku-
traktorit) ja siirtokalusto (kuorma-autot, maansiirtoautot, traktoridumppe-
rit tai traktori-perävaunu-yhdistelmät).  

Poraamisen riskit liittyvät lähinnä henkilövahinkoihin eli työturvallisuu-
teen. Poraamisen virheillä voi olla seurauksia, jotka ilmenevät räjäytysten 
vaikutuksina, sillä esimerkiksi liian matala porausreikä tai väärä suuntaus 
voi aiheuttaa räjäytysten haitallisten vaikutusten kasvamisen.  

Kuormauksesta ei juuri aiheudu muita kuin työturvallisuuteen liittyviä vaa-
roja. Myöskään siirtokaluston käyttöön ei liity erityisiä riskejä. Liikenteen 
riskit on käsitelty omassa kappaleessaan. 

Työkoneiden öljyjen tai polttonesteen vuoto voi aiheuttaa yleisesti vaaraa 
ympäristölle. Vuototilanteessa haitallinen aine pääsee maaperään ja voi 
aiheuttaa maaperän pilaantumista. Vuotoja ehkäistään säännöllisillä tar-
kastuksilla ja suojatoimenpitein.  

12.5 Tulipaloriski 

Tulipaloriski louhintatoiminnassa on melko pieni, sillä alueella ei ole kovin 
paljon palavaa materiaalia. Mahdollisesti alueella säilytettävät palavat ma-
teriaalit voivat syttyä, mutta niiden vähäisen määrän takia tulipalo ja sen 
vaikutukset jäisivät pieniksi. Myös louhinnassa käytettävät laitteet voivat 
teoriassa syttyä tuleen, mutta tapahtuma arvioidaan todella epätodennä-
köiseksi. Alueella ei säilytetä räjähdysaineita. 

Tulipalon syttyessä muodostuu savukaasuja, jotka heikentävät ilmanlaatua 
paikallisesti. Vallitseva tuulen suunta on koilliseen kohti Ristniemen asuin-
aluetta, joten tulipalolla voisi olla vaikutuksia asuinalueen asukkaille. 
Mahdollisessa tulipalotilanteessa asukkaita tiedotettaisiin vaarasta. 
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12.6 Sade- ja hulevesien aiheuttamat riskit 

Sade- ja hulevedet ohjautuvat hankealueen länsipuolella kulkevaan ojaan, 
imeytyvät maaperään siellä missä sitä on, jäävät kalliopinnalle tai alueen 
itäosassa kulkeutuvat mereen. Hulevedet eivät aiheuta erityisiä vaaroja, 
sillä niihin ei liukene juuri mitään aineita. Räjähdysainejäämät saattavat 
kulkeutua hulevesien myötä vesistöön, mutta määrät ovat todella pieniä. 
Pääasiassa kiintoainesta kulkeutuu vesien mukana vesistöön. Suurin osa 
alueelle kertyvistä hulevesistä imeytyy maaperään tai jää hankealueelle, 
sillä alueella ei ole viemäröintiä ja maanpinta on epätasaista.  

12.7 Sijainti Seveso-vyöhykkeellä 

Maakuntakaavaan merkitty 1,5 km konsultointivyöhyke, jonka sisään han-
kealue jää, on vanhentunut ja nykyään kyseinen vyöhyke on yksi kilometri. 
Näin ollen hankealue ei sijaitse tämän konsultointivyöhykkeen sisällä. Myös 
Kotka Tank Storage Oy:n vuokraama Kotkan kaupungin omistama kallioluo-
la on määritelty turvallisuusselvityslaitokseksi, mutta se ei ole ollut käytös-
sä kymmeniin vuosiin, joten sen konsultointivyöhykettä ei tarvitse huomi-
oida samalla tavoin.  

Tukes on nimennyt Mussalon dominokohteeksi, jossa vaarallisten aineiden 
käsittelystä ja varastoinnista voi seurata suuronnettomuus, joka voi leviä 
laitokselta toiselle (ns. dominovaikutus). Dominovaikutus voi aiheuttaa 
teoriassa hankealueella paineaallon, joka aiheuttaa räjähteiden räjähdyk-
sen. Räjähdysaineita ei kuitenkaan säilytetä hankealueella, mikä vähentää 
todennäköisyyttä entisestään. Dominovaikutuksen aikaansaama paineaalto 
voisi yhdessä samanaikaisen louhintaräjäytyksen kanssa aiheuttaa vahinko-
ja Ristniemen asuinrakennuksille. Näiden yhtäaikainen tapahtuminen on 
kuitenkin äärimmäisen epätodennäköistä. 

12.8 Sijainti muiden kemikaaleja käsittelevien laitosten konsultointivyöhyk-
keellä 

Baltic Tank Oy 

Hankealue sijaitsee Baltic Tank Oy:n konsultointivyöhykkeellä, jonka laa-
juus on 500 metriä. Baltic Tank on Tukesin valvoma lupalaitos, jossa käsi-
tellään ja varastoidaan öljytuotteita enintään 50 000 tonnia. Terminaalin 
kautta voidaan kuljettaa vuodessa 250 000 tonnia öljyä. Öljysäiliöt sijaitse-
vat lähimmillään noin 300 metrin päässä hankealueelta Mussalon jäteve-
denpuhdistamon toisella puolella. Etäisyys on sen verran kaukana, että 
normaalitilanteessa räjäytyksistä ei arvioida aiheutuvan vaaraa säiliöille. 
Aikaisempien räjäytystöiden yhteydessä ei ole havaittu vahinkoja, joten 
nykyisistä ja tulevista räjäytyksistä, joissa käytetään aiempaa pienempiä 
panoskokoja, ei arvioida aiheutuvan riskejä Baltic Tank Oy:n öljyvarastoil-
le. Mikäli Baltic Tank Oy:n toiminnassa tapahtuisi onnettomuus, kuten tuli-
palo, sen vaikutus voisi ulottua myös louhinta-alueelle. Koska louhinta-
alueella ei varastoida räjähdysaineita eikä merkittäviä määriä muitakaan 
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kemikaaleja, mahdollisesta Baltic Tank Oy:n tulipalosta aiheutuva riski 
louhinta-alueelle arvioidaan pieneksi. 

Kotkan Tank Storagen öljyvarasto 

Louhinta-alueen eteläpuolella sijaitseva 200 000 m3 öljyvarasto on vuokrat-
tuna Kotka Tank Storagelle, joka suunnittelee ottavansa sen polttoaineen 
varastointikäyttöön jossain aikataulussa. Käytössä ollessaan öljyvarasto 
määritellään turvallisuusselvityslaitokseksi ja sille määritellään konsultoin-
tivyöhyke, jonka sisäpuolelle louhinta-alue jäisi. Tällä hetkellä varasto ei 
kuitenkaan ole käytössä eikä louhintatoiminnan vaikutuksia öljyvaraston 
mahdolliseen käyttöön arvioida. Ennen öljyvaraston käyttöönottoa Tukesil-
le tulee toimittaa turvallisuusselvitys, jossa käydään läpi toiminnan suhde 
muihin lähiympäristön toimintoihin. 

12.9 Mussalon jätevedenpuhdistamon toimintaan liittyvät riskit 

Mussalon jatkuvatoimisella jätevedenpuhdistamolla käsitellään Kotkan, 
Kouvolan (entisen Anjalankosken alueen), Pyhtään, Haminan, Miehikkälän 
ja Virolahden viemäriverkostoihin johdettavat yhdyskunta- ja teollisuusjä-
tevedet. Puhdistamolla myös vastaanotetaan sako- ja umpikaivolietteitä. 
Jätevedenpuhdistamo perustuu biologiseen typenpoistoon ja puhdistus on 
kolmivaiheinen sisältäen mekaanisen, kemiallisen ja biologisen puhdistuk-
sen. Vuonna 2013 puhdistamon keskimääräinen virtaama oli 30 908 m3/d 
(jätevedenpuhdistamon YVA).  

Jätevedenpuhdistamo sijaitsee louhinta-alueen välittömässä läheisyydessä 
ja tärinällä voi siten olla vaikutuksia puhdistamon toimintaan. Vakavassa 
häiriötilanteessa tai puhdistamon kapasiteetin ylittyessä voidaan joutua 
johtamaan jätevesi etuselkeytyksen jälkeen mereen. Puhdistamolla on 
herkkiä laitteita, kuten tietokoneita ja sähkökeskus. Laitehäiriöt voisivat 
pahimmassa tapauksessa aiheuttaa toiminnan keskeytymisen ja ne tulee 
varmuuden vuoksi vaimentaa. Tärinä voisi myös aiheuttaa altaiden tai put-
kien rikkoutumisen ja siten jäteveden valumisen ympäristöön tai toiminnan 
keskeytymisen. Altaiden mahdollista halkeamaa ei voida varmasti havaita, 
jos vuoto ei ole niin merkittävä, että se havaitaan virtaamia seuraamalla. 
On siis mahdollista, että halkeamaa ja jäteveden pääsyä ympäristöön ei 
havaita ennen altaiden tyhjentämistä. Altaiden tyhjennysväli vaihtelee si-
ten, että ne tyhjennetään 1-3 vuoden välein. Näin ollen vahinkojen ehkäisy 
on todella tärkeää.  

Altaiden rikkoutuminen on mahdollista, sillä vuoden 2017 louhintojen pe-
rusteella tärinä selvästi tuntuu alueella. Louhinta-alueen ja laitoksen välis-
sä kulkevat kanaalit vaimentavat tärinää, mutta eivät riittävästi, joten yh-
tenä vaihtoehtona on porata alueiden väliin uusi rako, joka vähentää tä-
rinävaikutuksia entisestään. Myös pienempien panosten käyttö Kymen Ve-
den laitosalueen lähistöllä tehtävissä räjäytyksissä on yksi keino vähentää 
tärinävaikutuksia. 
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Riskien toteutuessa laitoksen toiminta vaarantuu. Jäteveden käsittelylle ei 
ole vaihtoehtoja, sillä alueella ei ole varalaitoksia, jotka voisivat käsitellä 
jätevesiä Kymen Veden laitoksen puolesta. Laitoksella on useita linjoja, ja 
esimerkiksi jo yhden linjan vaurioituminen johtaa kapasiteetin pienemi-
seen ja sitä kautta ohijuoksutuksiin, joiden aikana puhdistamatonta jäte-
vettä pääsisi ympäristöön. Jäteveden pääsy mereen aiheuttaisi ympäristö-
onnettomuuden, jonka seurauksena meriveden laatu heikkenisi ja lähialu-
een ekosysteemi muuttuisi, sillä jäteveden ravinteet aiheuttaisivat rehe-
vöitymistä ja muut haitta-aineet mahdollisia kalojen ja muiden eliöiden 
kuolemia. Koska varavaihtoehtoja vesien käsittelylle ei ole, riskienhallinta 
on laitoksen osalta erittäin tärkeää.  

12.10 Muut onnettomuustilanteet 

Muita onnettomuustilanteita voivat olla työturvallisuuteen liittyvät riskit, 
kuten työntekijän kaatuminen tai putoaminen. Riskit liittyvät pieniin va-
hinkoihin ja inhimillisiin virheisiin. 

13 HANKKEEN RAKENTAMISEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT, LUVAT JA 
PÄÄTÖKSET 

13.1 Ympäristölupa ja maa-aineslupa 

Louhinnalle, murskaukselle ja maa-aineksen otolle tarvitaan ympäristölupa 
sekä maa-aineslupa. Ympäristöluvan tarpeesta säädetään ympäristönsuoje-
lulaissa (YSL 527/2014) ja valtioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelus-
ta (YSA 713/2014). Maa-ainesluvasta säädetään maa-aineslaissa (555/1981) 
sekä valtioneuvoston asetuksessa maa-ainesten ottamisesta (926/2005). 
Alueella toiminnalle on jo lupapäätös (liite 9), joka sallii 1 310 000 m3ktr 
maa-aineksen ottamisen. Lupa on voimassa vuoteen 2019 asti. Lupaan vai-
kuttaa 1.1.2018 voimaan astuva Muraus-asetuksen rajoite, jonka mukaan 
louhintaa ei voida suorittaa alle 300 m etäisyydellä asutuksesta. Kesällä 
2017 asetukseen tulleen muutoksen johdosta louhinta asutuksen lähellä on 
kuitenkin mahdollista, mikäli voidaan varmistua, että suurta haittaa ei 
synny. 
 
YVA:n jälkeen nykyiseen lupaan voidaan hakea muutosta, jossa otetaan 
vielä luvittamaton alue mukaan ympäristölupaan ja nostetaan vuosittaista 
ottamismäärää niin suureksi, että hanke pystytään toteuttamaan halutussa 
ajassa huomioiden myös ympäristön asettamat rajoitteet liittyen mm. me-
luun ja pölyyn. Ympäristöluvan myöntämisestä päättää Kotkan ympäristö-
lautakunta.  

13.2 Rakennuslupa ja toimenpidelupa 

Toiminnan tässä vaiheessa ei rakenneta pysyviä rakennuksia, joten raken-
nuslupaa ei tarvita. Toiminnan aloittamisesta ilmoitetaan valvovalle viran-
omaiselle. Muraus-asetuksen sisäpuolella jäävällä alueella ei kuitenkaan 
voida louhia kaikkia massoja ennen rakennuslupaa, joten vaihtoehtojen 
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VE2 ja VE3 toteutuminen vaatii rakennusluvan rakennukselle, joka alueelle 
on tarkoitus tulevaisuudessa rakentaa. Ympäristöluvan muutoksen (vuosit-
taisten louhintamäärien kasvattaminen) jälkeen Muraus-asetus estää lou-
hinnan alle 300 m etäisyydellä asuinrakennuksista.  

13.3 Pelastussuunnitelma 

Hankealueelle on laadittava Pelastuslain 379/2011 15 §:n mukainen pelas-
tussuunnitelma. Pelastussuunnitelmassa selostetaan vaarojen ja riskien ar-
vioinnin johtopäätökset, alueen turvallisuusjärjestelyt, ohjeet onnetto-
muuksien ehkäisemiseksi ja niissä toimimiseksi sekä muut kohteen oma-
toimiseen varautumiseen liittyvät toimenpiteet. Alueen nykyinen pelastus-
suunnitelma voidaan päivittää vastamaan toteutunutta hankevaihtoehtoa. 
Pelastussuunnitelma toimitetaan tiedoksi Kymenlaakson pelastuslaitoksel-
le.  

13.4 Muut luvat ja sopimukset 

Kotkan kaupungilla on sopimus HaminaKotkan Satama Oy:n kanssa louheen 
käyttämisestä sataman omistaman kenttäalueen täytössä (D-kenttä). Sa-
tamalla on lupa kenttäalueen täyttöön.  

Tukesilta ei tarvita lupaa kemikaalien ja räjähteiden säilyttämiseen alueel-
la, sillä huoltokemikaalien määrä alueella on vähäinen ja räjähdysaine 
tuodaan paikalle räjäytyksiä varten eikä sitä varastoida alueella. 

Louhinnan ja murskauksen aloittaminen ei vaadi muita lupia tai sopimuk-
sia. 

14 EHDOTUS TOIMIKSI, JOILLA EHKÄISTÄÄN JA RAJOITETAAN HAITALLISIA 
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA 

Tässä kappaleessa esitetään toimia, joilla haitallisia ympäristövaikutuksia 
pyritään ehkäisemään ja rajoittamaan. Erityisesti huomiota kiinnitetään 
meluntorjuntaan, pölyämisen estämiseen sekä tärinän hallintaan. Asuin- ja 
vapaa-ajan asuinalueiden läheisestä sijainnista johtuen Muraus-asetus 
määrää, että melua on torjuttava koteloinnein, kumituksin tai muilla vas-
taavilla ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla. Käytännössä melun-
torjunnassa tullaan käyttämään kaikkia mahdollisia teknisiä ja taloudelli-
sesti mahdollisia ratkaisuja melun vähentämiseksi. 

Asukkaita tullaan tiedottamaan etukäteen räjäytyksistä, mikä mahdollistaa 
paremman valmistautumisen ja pienentää sosiaalisia vaikutuksia, joita 
odottamaton räjähdys ja tärinä voivat aiheuttaa. Räjäytykset pyritään te-
kemään aina samaan aikaan, ja räjäytyksistä ilmoitetaan 24 h aikaisemmin 
tekstiviestillä. Myös Ristniemen ilmoitustaululle viedään tiedote niitä var-
ten, jotka eivät tekstiviestejä käytä. Tekstiviesti-ilmoitus vaatii asukkaiden 
numerotietokannan, joten numerot kerätään ennen räjäytysten aloittamis-
ta. Ilmoitusmenettelyä on käytetty myös vuoden 2017 louhinnoissa. 
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Alueella aikaisemmin toteutetun louhinnan yhteydessä alueen asukkaat 
ovat tuoneet esille, että tärinä-, melu- ja pölyongelmat ovat ajoittain ol-
leet suuria piha-alueilla. Asukkaat ovat toivoneet, että louhintahankkeelle 
luotaisiin selkeä yhteydenpitokanava, jota kautta voitaisiin asukkaita tie-
dottaa räjäytysten ajankohdista. Lisäksi kanavaa pitkin asukkaat voisivat 
helposti tuoda esille louhinnan mahdollisesti aiheuttamia haittoja.  

Asukkaille annetaan ennen louhintojen aloittamista yhteyshenkilön nimi ja 
numero. Numeroon voi soittaa, mikäli asukkaat havaitsevat kohtuutonta 
häiriötä tai vahinkoja. Tällöin yhteyshenkilö selvittää mahdollisen vahingon 
luonteen mahdollisimman pian.  

Mahdollisten haitallisten vaikutusten seuranta pyritään toteuttamaan pa-
remmin kuin aikaisemmissa louhintahankkeissa. Tärinän, pölyn ja melun 
vaikutuksia seurataan louhintajakson aikana, varsinkin jos alueen asukkail-
ta tulee tietoa mahdollisista haitoista. Vahinkojen estämiseksi tärinävaiku-
tusten ja rakennusten rakenteiden kartoitus etukäteen on todella tärkeää.  

Melun haittoja vähentäviä keinoja tiedotuksen ja mahdollisimman pienten 
panoskokojen lisäksi ovat meluvallit. Hankealueen pohjoispuolelle on 
suunniteltu rakennettavan uusi meluvalli, joka vähentäisi melumallinnuk-
sen mukaan melutasoja lähimpien asuinrakennusten piha-alueilla. Myös 
hankealueen korkeat kallioseinämät estävät melun leviämistä, varsinkin jos 
melulähde sijaitsee kallion alapuolella. Hankealueen reunoille on myös 
tarkoitus jättää mahdollisimman paljon puustoa estämään melun ja pölyn 
leviämistä. 

Melua voidaan vähentää myös hyvällä suunnittelulla. Meluavien toiminto-
jen ei tarvitse olla samaan aikaan käynnissä, vaan esimerkiksi rikotus, po-
raus ja mahdollinen murskaus tehdään eri aikaan. Näin melulähteet eivät 
muodosta toisiaan vahvistavaa yhteisvaikutusta. Lisäksi mahdollinen murs-
kauslaitos voidaan sijoittaa mahdollisimman optimaaliseen paikkaan, missä 
melun leviäminen on maastonmuotojen ja etäisyyksien takia heikointa. Rä-
jäytyksiä joudutaan tekemään myös lähellä herkkiä kohteita, mutta niiden 
meluhaitta on melko vähäinen, koska melu ei ole jatkuvaa.  

Mikäli alueelle sijoitetaan murskauslaitos, sen aiheuttamaa melua ja pölyä 
torjutaan koteloinnilla, jolloin murskaus tapahtuu pääosin umpinaisessa ti-
lassa. Toinen pölynestokeino murskauksessa on kastelu, joka estää pölyn 
leviämisen ilmateitse. Myös poisvietäviä massoja voidaan kastella, jottei-
vat ne pölyä kuljetuksen aikana. Räjäytysten aiheuttamaa mineraalipölyn 
leviämistä on vaikea estää, sillä siihen kastelu ei juuri vaikuta ja pölyn le-
viäminen riippuu säästä. Parhaana ehkäisykeinona tähän on tiedotus räjäh-
dyksistä, jolloin asukkaat voivat pysyä sisätiloissa mahdollisen pölypilven 
leviämisen aikana. 

Muita keinoja ovat hyvä suunnittelu, jossa pölyävät toiminnot sijoitetaan 
kauas asutuksesta, pölyävän aineksen pudotuskorkeuden pitäminen mah-
dollisimman pienenä, pölyävien ainesten mahdollinen peittäminen ja kaik-
kien mahdollisten pintojen pitäminen kosteana. Varsinkin pölyn vähentä-
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minen suunnittelun avulla ja pieni pudotuskorkeus ovat oletusarvoisia kei-
noja, joilla haittoja pyritään vähentämään. Mahdollisesti alueella väliva-
rastoitavien massojen peittäminen ei juuri vähennä pölypäästöjä, sillä suu-
rimmat pölylähteet ovat murskaus ja räjäytykset.  

Tärinävaikutuksia ehkäistään tekemällä kaikkiin tärinälle altistuviin raken-
nuksiin katselmus, jossa todetaan rakennuksessa ennen tärinäaltistusta il-
menevät vauriot. Näin varmistutaan siitä, että tärinän mahdollisesti ai-
heuttamat vahingot saadaan selville. Alueen rakennuksiin sijoitetaan yh-
teensä seitsemän mittaria, joiden arvoja seurataan louhinnan ajan. Pienet 
rakennukset ovat suuria alttiimpia tärinälle ja sen aiheuttamille vahingoil-
le, joten asuin- ja piharakennusten suhteen täytyy louhinnassa olla todella 
tarkkana.  

Tärinävaikutuksia ehkäistään tiedottamalla alueen asukkaita räjäytysten 
ajankohdista. Tällöin asukkaat voivat varautua räjähdyksiin, eikä syntyvä 
tärinä yllätä. Tärinällä ei ole lähtökohtaisesti suuria vaikutuksia, sillä käy-
tettävän panoskoon takia sen ei arvioida aiheuttavan vaikutuksia alueen 
rakennuksille. Räjäytysten tärinä on kuitenkin melun ja pölyn lisäksi osa 
räjähdysten kokonaisvaikutusta, joka koetaan häiritseväksi. 

Tärinä on suurin riski Kymen Veden jätevedenpuhdistamolle. Kymen Vesi 
on esittänyt YVA-prosessin aikana keinoja, joilla voidaan ehkäistä mahdol-
lisia tärinän vaikutuksia laitoksella. Näitä ovat raon poraaminen louhinnan 
ja laitoksen väliin, minkä tarkoituksena on vaimentaa tärinää. Lisäksi lai-
toksen herkkiä laitteita voidaan suojata siten, että vain tiettyjä laitteita 
käytetään räjäytysten aikana. Tämä vaatii tarkan tiedon räjäytyksen aika-
taulusta ja Kymen Veden toiveena on, että heille ilmoitetaan tarkka räjäy-
tyksen ajankohta ennen räjäytystä. Vuoden 2017 kesän louhinnoissa ilmoi-
tus tulee kahden tunnin tarkkuudella, minkä Kymen Vesi ei ole kokenut 
riittäväksi tarkkuustasoksi haittojen minimointiin.  
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15 SEURANTAOHJELMA 

YVA-selostuksessa esitetään ehdotus hankkeen ympäristövaikutusten seu-
rantaohjelmaksi. Ehdotuksessa seurantaohjelmaksi esitetään ainakin melu-
tarkkailua, tärinän mahdollisesti aiheuttamien vahinkojen tarkkailua ja 
kaivojen vedenlaadun tarkkailua. Velvoittavat tarkkailuohjelmat laaditaan 
ja hyväksytetään viranomaisilla aikanaan ympäristölupaa haettaessa.  

15.1 Vaikutustarkkailu 

Tärinä 

Tärinävaikutusten tarkkailu ehdotetaan toteutettavan vastaavasti kuin se 
on toteutettu ennen YVAn valmistumista käynnissä olevassa hankkeessa. 
Tärinälle mahdollisesti alttiit rakennukset katselmoitiin ennen vuoden 2017 
louhintoja ja viiteen tärinälle altteimpaan rakennukseen sijoitettiin tä-
rinämittarit, jotka mittaavat jatkuvasti tärinää. Myös tässä YVAssa käsitel-
tyä louhintaa tullaan seuraamaan tärinämittareilla tärinälle alttiissa koh-
teissa. Tärinää seurataan louhintojen ajan. Tärinämittareiden lukumäärää 
voidaan myös lisätä, mikäli asukkailta saadaan tietoa tärinävaikutuksista 
rakennuksissa, missä mittareita ei vielä ole.  

Louhintojen jälkeen ennen louhintoja tarkastettujen rakennusten raken-
teet tarkastetaan uudestaan, jotta voidaan todeta mahdolliset louhintojen 
aikaan saamat vahingot. Tarkastuksesta laaditaan raportti, joka voidaan 
esittää viranomaiselle pyydettäessä.  

Kaivotarkkailu 

Pohjavesikaivojen vedenlaatu selvitettiin ennen vuoden 2017 louhintoja. 
Louhintojen loppuessa vedenlaatunäytteet otetaan uudestaan ja niitä ver-
rataan ennen louhintoja otettuihin näytteisiin. Näytteistä analysoitiin sosi-
aali- ja terveysministeriön pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuk-
sista ja valvontatutkimuksista annetun asetuksen (401/2001) liitteen 2 mu-
kaiset muuttujat eli pH, sameus, veden väriluku ja ulkonäkö, haju, maku, 
KMnO4-luku (permanganaattiluku), kloridi, fluoridi, rauta, mangaani, am-
monium, nitraatti, nitriitti, E. coli, koliformiset bakteerit ja suolistoperäi-
set enterokokit. Lisäksi vedestä määritettiin sähkönjohtokyky, sulfaatti ja 
kokonaiskovuus. Samat muuttujat ehdotetaan analysoitavan kertaluontoi-
sesti samoista kaivoista, kun alueen louhinnat ovat ohi.  

Pölytarkkailu 

Pölytarkkailua ei ehdoteta suoritettavan, sillä pölyn leviäminen vaihtelee 
todella paljon. Pölypäästön vaikutustarkkailua ei tehdä, sillä räjäytysten 
aikaansaama pölypäästö on hyvin paikallinen, joten pienhiukkaskeräimien 
sijoittamisella olisi ratkaisevan suuri vaikutus. Pölyn leviämiseen vaikuttaa 
räjäytysten sijainnin lisäksi lähialueen kasvillisuus ja sääolosuhteet, joten 
on hyvin vaikea ennustaa, missä pölypäästön vaikutukset ovat suurimmat. 
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Koska pölypäästön vaikutustarkkailu ei ole kovin luotettava, YVA-
selostukseen tehtiin pölymallinnus, jonka perusteella voidaan arvioida pö-
lyn kulkeutumista alueella.  

Melutarkkailu 

Louhinnan ja murskauksen meluvaikutusten arvioinnissa on mallinnettu yk-
sittäisen päivän melutasojen keskiarvoja, minkä takia louhinnan ja murs-
kauksen varsinaisia melutasoja suositellaan seurattavaksi kallion louhinnan 
ja murskaustoiminnan alettua. Melumittauksilla varmistetaan, että mallin-
netut melutasot vastaavat tilannetta käytännössä ja että melutason oh-
jearvot eivät merkittävästi ylity mallinnuksessa esitetyn alueen ulkopuolel-
la.  

Melumittauksia tulee tehdä ajankohtana, joka edustaa louhinta-alueen 
tyypillistä toimintaa. Kertaluontoinen melumittaus usean läheisen asuin- 
tai vapaa-ajan asuinrakennuksen pihapiirissä arvioidaan riittäväksi, sillä 
louhinta-alueen toiminnan melu ei vaihtele kovin paljon. Keskeisimmät 
toiminnot, kuten poraus, räjäytykset, rikotus ja mahdollinen murskaus ovat 
käynnissä päivittäin.  

15.2 Päästötarkkailu 

Toiminnasta ei ehdoteta velvoitettavan päästötarkkailua, sillä toiminnan 
päästöt ovat hyvin vähäiset. Päästöjä vesistöön tai maaperään ei synny. Il-
maan kohdistuvat päästöt ovat räjäytysten tai mahdollisen murskauslaitok-
sen synnyttämiä pölypäästöjä, joiden tarkkailu on hankalaa. Pölyn leviämi-
sestä tehtiin mallinnus, jolla päästiin epävarmuustekijöistä huolimatta riit-
tävän luotettavaan tulokseen pölyn leviämisestä.  

15.3 Käyttötarkkailu 

Toiminnassa pidetään kirjaa käytettyjen räjähdysaineiden määrästä, louhi-
tusta massamäärästä ja syntyvistä jätteistä. Myös massojen ja jätteiden 
toimituspaikasta pidetään kirjaa ja ne raportoidaan vuosittain ympäristövi-
ranomaisille. Raportointi hoidetaan ympäristöluvan edellyttämällä tavalla. 
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16 EPÄVARMUUSTEKIJÄT JA VIRHELÄHTEET 

Ympäristövaikutusten arvioinnin mahdolliset virhelähteet liittyvät käytetyn 
tiedon laatuun ja menetelmien luotettavuuteen. Epävarmuutta ympäristö-
vaikutusten arvioinnissa aiheuttaa yleisesti se, että eri sidosryhmät voivat 
kokea eri vaikutusluokkien vakavuudet eri tavoin ja tästä johtuen ympäris-
tövaikutusten tasapuolinen yhteismitallistaminen on haasteellista. Vaiku-
tusarvioinnin lopputulos pyrkiikin antamaan mahdollisimman hyvän koko-
naiskuvan ja esittämään sen mahdollisimman läpinäkyvästi. 

Arvioinnin virhelähteet ja epävarmuustekijät liittyvät etenkin mahdollisiin 
virheisiin tai puutteisiin käytettävissä olevissa raporteissa, selvityksissä ja 
paikkatietoaineistoissa. Inhimillisen virheen mahdollisuus kaikissa selvityk-
sissä on otettava huomioon, sillä usein raporttien tekoon on osallistunut 
vain yksi tai muutama ihminen. Myös näppäilyvirheet saattavat aiheuttaa 
väärinkäsityksiä. Paikkatietodatan käsittelyssä väärän spatiaalisen refe-
renssin käyttö voi aiheuttaa vääriä etäisyyksiä ja vääristää spatiaalista ana-
lyysiä. 

16.1 Meluvaikutukset 

Meluvaikutusten arviointi pohjautuu pääasiassa Jänskän alueen aikaisem-
piin louhintoihin sekä melumallinnukseen, jossa on mallinnettu suunnitel-
tujen vaihtoehtojen aiheuttaman melun leviäminen. Aikaisempien louhin-
tojen aiheuttamaa melua ei voi täysin verrata tuleviin louhintoihin, sillä 
louhinnassa voidaan käyttää eri panoskokoja räjäytyksissä, jolloin meluvai-
kutus on erilainen. Lisäksi alueen topografia on louhintojen jäljiltä erilai-
nen kuin aikaisemmin, joten melu ei leviä samalla tavalla kuin aikaisem-
min. 

Melumallinnus itsessään sisältää runsaasti epävarmuustekijöitä. Numeeri-
sissa malleissa laskennallisten menetelmien käyttö sisältää aina laskenta-
menetelmästä riippuvan virhemarginaalin. Mallit ovat parhaimmillaan 
suuntaa antava arvio tulevasta, koska kaikkia tilanteita ja kohteita ei voida 
simuloida. Lisäksi malleissa ja simulaatioissa joudutaan yksinkertaistamaan 
asioita ja taustatietoja, sekä laskennassa hyödynnettäviä mittaustuloksia 
on harvoin käytettävissä ihanteellinen määrä.  

Mallinnus on tehty käyttäen tiettyä ohjelmaa ja sen sisältämää teollisuus-
melun laskentamallia. Malli ottaa huomioon maastonmuodot, etäisyys-
vaimentumisen, ilman ääniabsorption, esteet, heijastukset sekä maanpin-
nan absorptio-ominaisuudet. Olosuhteet kuitenkin vaihtelevat aluekohtai-
sesti jonkin verran eivätkä malliin syötetyt tiedot kuvaa sataprosenttisesti 
Jänskän aluetta. Lisäksi malliin syötetyt topografia- tai estetiedot voivat 
olla virheellisiä, mikä aiheuttaa epävarmuutta mallissa. 

Mallinnuksessa käytetään tiettyjä oletusarvoja melulähteille (poravaunu, 
rikotus, murskain, työkoneet). Yksittäisen toiminnon tai koneen tapaukses-
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sa melutaso saattaa kuitenkin vaihdella esimerkiksi koneen vian tai muun 
tekijän johdosta. Lisäksi koneen tai toiminnan toiminta-aika ja melupääs-
tön tarkka sijainti, kuten korkeus maanpinnasta, voi vaihdella. 

Myös mallinnustilanteet aiheuttavat epävarmuutta. Hankkeen eteneminen 
ei ole vielä täysin selvää, joten melua mallinnettiin pahimman mahdollisen 
tilanteen mukaisesti, jossa kaikki toiminnot (mukaan lukien murskaus, jon-
ka mukaan otosta ei ole vielä varmuutta) olivat ”päällä” samanaikaisesti. 
Näin ollen mallinnustulos tuskin kuvaa realistista melun kantautumista, 
vaan se yliarvioi melutasot ympäristössä.  

Tulosten tulkinta voi myös aiheuttaa epävarmuutta, sillä mallinnus tehtiin 
ottoaluekohtaisesti, eikä vaihtoehtokohtaisesti. Näin ollen useampi mallin-
nustulos edustaa samaa vaihtoehtoa. Tällöin tulkinta tehtiin niin, että esi-
merkiksi mallinnus ottoalueella 2 kuvaa vaihtoehtoja VE1-VE3, kun louhinta 
tehdään kaukana asuinalueista. Ottoalueen 1 mallinnus kuvaa siis louhin-
nan eri vaihetta vaihtoehdoissa VE2-VE3. Koska useampi mallinnustulos piti 
yhdistää, jotta vaihtoehdon todellinen meluvaikutus saatiin selville, vir-
heen mahdollisuus kasvoi hieman. 

16.2 Tärinävaikutukset 

Alueella on tehty louhintaa 20 vuotta, joten kallioperän ominaisuuksista on 
saatavilla paljon tietoa. Vuoden 2017 louhintoja seurataan säännöllisesti 
tärinämittauksin, joten alueelta on saatavissa ajantasaista mittausaineis-
toa. Tämän takia alueen tärinävaikutuksista tiedetään paljon eikä niiden 
arvioimiseen liity suurta epävarmuutta. Kallioperän tarkkaa rakennetta on 
kuitenkin mahdoton tietää, eikä voida varmuudella sanoa onko kallioperäs-
sä halkeamia. Tämä vaikeuttaa tärinävaikutusten tarkkaa arviointia ja tuo 
siten epävarmuutta tuloksien tulkintaan. 

16.3 Vaikutukset luonnonvaroihin ja maa- ja kallioperään 

Toiminnassa otettavien maa-ainesten ja käytettävien luonnonvarojen (vesi 
ja työkoneiden polttoaineet) määrä tiedetään tarkasti. Ainoa epävarmuut-
ta aiheuttava tekijä on se, ettei tiedetä täysin varmasti, mihin maa-aines 
sijoitetaan.  

Alueelta otettavan maa- ja kallioperän ominaisuudet ja määrä tiedetään 
tarkasti. Ympäröivältä alueelta ei ole otettu maaperänäytteitä, mutta toi-
minta ei aiheuta päästöjä hankealueen ulkopuolelle maaperään, joten tie-
to ei ole tarpeen. 

16.4 Pohja- ja pintavedet 

Epävarmuustekijät vesistöihin liittyen koskevat vaikutuksia pohjavesikai-
voihin ja pohjaveden muodostumiseen. Kallion rikkoutuneisuutta ei tiede-
tä, mikä aiheuttaa epävarmuutta arvioitaessa pohjavesikaivojen vedenlaa-
dun muutoksia.  
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16.5 Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastonmuutokseen 

Ilmanlaatuun vaikuttaa pääasiassa toiminnan aiheuttama pienhiukkaspääs-
tö. Pölypitoisuuksille ei ole olemassa yksinkertaista laskukaavaa ja pölyn 
leviäminen on hyvin paikallista riippuen mm. kasvillisuudesta ja maaperän 
ominaisuuksista.  

Pölyn leviämistä mallinnettiin matemaattisesti ja mallissa epävarmuusteki-
jöinä ovat mm. pölyämistä aiheuttavien kohteiden sijainti (vielä ei täyttä 
varmuutta, missä mikäkin toiminto sijaitsee) sekä käytettävät suojatoi-
menpiteet, kuten kastelu. Pölyn leviäminen riippuu myös suuresti säästä, 
joten mallinnuksen epävarmuus on melko suuri. 

Ilmastonmuutokseen liittyvään arviointiin ei liity epävarmuustekijöitä.  

16.6 Luonto ja monimuotoisuus 

Hankkeen vaikutuskanavat lähiympäristön luontoon ja suojelualueisiin ovat 
hyvin tunnistettavissa, joten arviointiin liittyviä epävarmuustekijöitä on 
vain vähän. Lähinnä ne liittyvät eliöiden esiintymiseen hankealueella ja 
sen läheisyydessä, sillä lajien runsaus ja havaittavuus vaihtelevat lajikoh-
taisesti sekä ajan myötä.  

16.7 Maisema, kaupunkikuva ja kulttuuriperintö 

Maisemavaikutukset koetaan aina subjektiivisesti, joten niiden arvottami-
nen on vaikeaa. Maisema on luonnon eri osa-alueista sekä ihmistoiminnan 
vaikutuksesta syntynyt kokonaisuus, jonka osatekijöitä ovat mm. ihmistoi-
minnan merkit, kasvillisuus, ilmasto-olot, vesistöolosuhteet sekä kallio- ja 
maaperä. Maisemaan liittyy myös ei-aineellisia tekijöitä, kuten ihmisten 
kokemukset, toiveet ja asenteet, jotka vaikuttavat maiseman kokemiseen. 
Subjektiiviset arviot uuden hankkeen aiheuttamien maisemavaikutusten 
merkittävyydestä voivat edellä mainitusta syystä poiketa merkittävästi toi-
sistaan. Lisäksi vielä ei pystytä sanomaan, vaatiiko hankkeen toteuttami-
nen tiettyjen metsäalueiden kaatamisen vai ei, joten arviointi ei ole kovin 
tarkka. 

Kulttuuriperintöön liittyviin arviointeihin ei liity epävarmuustekijöitä.  

16.8 Maankäyttö, tuotanto-, palvelu- sekä elinkeinotoiminta-alueet 

Alueen maankäyttö tunnetaan hyvin eikä siihen ole tulossa louhinta-aluetta 
lukuun ottamatta muutoksia. Epävarmuustekijöitä ovat mm. alueen teolli-
suuden kehitys ja toimijoiden mahdollinen sijoittuminen lähialueilla. Pa-
laskylän teollisuusalueen toiminnan kasvaminen on mahdollista, millä voisi 
olla vaikutusta mm. massojen kuljetukseen ja räjäytysten mitoittamiseen.  
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16.9 Liikenne ja liikkuminen 

Epävarmuutta aiheuttaa sataman liikenteen kehittyminen, jolla voi olla 
vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen Merituulentiellä tai teollisuusalueella. 
Lisäksi kuljetusten määrä ja ajoitus vaihtelevat päivän aikana, joten tarkka 
arviointi on vaikeaa. Louhintojen sujuvuus voi myös vaihdella, mikä voi ai-
heuttaa suurempia kuljetusmääriä eri päivinä. 

16.10 Sosiaaliset vaikutukset 

Sosiaaliset vaikutukset koetaan subjektiivisesti, mikä vaikeuttaa niiden ar-
vioimista. Vaikutusten merkittävyyden arviointi on arvosidonnaista ja arvi-
oinnissa kuvatut kokemukset hankkeen vaikutuksista voivat muuttua hank-
keen eri vaiheissa. Osa lähialueen asukkaista voi kokea esimerkiksi vaihto-
ehdon 1 parhaaksi, kun osan mielestä se voi olla huonoin.  

16.11 Terveysvaikutukset 

Vaikutusten arviointi pohjautuu muiden osioiden laskennalliseen ja laadul-
liseen arviointiin, jolloin käytettyjen menetelmien epävarmuudet välitty-
vät myös ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin. Terveysvaikutusten 
arvioinnissa painotetaan erityisesti pölyn ja melun leviämisen vaikutuksia. 
Näiden leviämistä ei pystytä tarkasti arvioimaan useista tekijöistä johtuen. 
Mallinnukset pohjautuvat tiettyihin oletuksiin, jotka voivat olla virheellisiä, 
mikä aiheuttaa myös epävarmuutta terveysvaikutuksia arvioitaessa. Lisäksi 
ei pystytä tarkasti sanomaan raja-arvoja, minkä ylitettyään pöly tai melu 
alkaa aiheuttaa akuutteja tai kroonisesta altistumisesta johtuvia vaikutuk-
sia, sillä vaikutukset voivat olla yksilöllisiä. 

16.12 Asuminen, vapaa-ajan asuminen ja virkistysalueet 

Vaikutusarviointi pohjautuu melun, pölyn ja tärinän leviämiseen kyseisille 
alueille. Näiden epävarmuustekijöitä tarkasteltiin aikaisemmissa kappaleis-
sa.  

16.13 Haju 

Hajun leviämiseen vaikuttaa sääolosuhteet jonkin verran, joten täyttä 
varmuutta hajun leviämisestä ei ole. Myös hajun kokeminen on joskus sub-
jektiivista, mikä osaltaan vaikeuttaa arviointeja.  
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