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Etelä-Savo

KUULUTUS

Jänskän teollisuusalueen louhinta ja murskaus- ympäristövaikutusten
arviointiselostus, Kotka

Kotkan kaupunki on toimittanut 17.10.2017 Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ympäristö-
vaikutusten arviointiselostuksen koskien Mussalon saaressa sijaitsevan Jänskän teolli-
suusalueen louhinnan ja murskauksen vuotuisten määrien lisäystä. Hankkeen tavoite on
kiviaineksen hyödyntäminen mm. satamarakenteissa ja louhinta-alueen nopeutettu otto
asemakaavan osoittamaan tarkoitukseen. Aluetta on louhittu vuodesta 1995 lähtien, mutta
viime vuosina toiminta on ollut vähäistä. Ympäristövaikutusten arviointiselostus on asiakir-
ja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä arvio niiden ympäristövai-
kutuksista..

Tarkastellut vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arvioinnissa on tutkittu neljä vaihtoehtoa.

Vaihtoehto 0: Hankkeen toteuttamatta jättäminen. Kiviainesten ottotoimintaa jatketaan
nykyisen ympäristöluvan ja maa-ainesluvan mukaisesti huomioiden 1.1.2018 voimaan tu-
levat Muraus-asetuksen rajoitteet. Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kiven-
louhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (Muraus-asetus, 800/2010) estää
maa-ainesluvan varaisen louhinnan alle 300 m etäisyydellä asutuksesta. Louhintamäärä
yhteensä 752 000 m3.
Vaihtoehto 1: Louhitaan kaikki kiviaines Muraus-asetuksen sallimissa rajoissa mahdolli-
simman nopeasti. Louhintamäärä yhteensä 508 000 m3 vuosina 2017-2018.
Vaihtoehto 2: Tarkastellaan toimintaa, jossa koko asemakaava-alueelta louhitaan kaikki
kiviaines mahdollisimman nopeasti. Louhinta alle 300 m etäisyydellä asutuksesta on mah-
dollista vain rakennuslupaan liittyen. Louhintamäärä yhteensä 985 000 m3 vuonna 2018.
Vaihtoehto 3: Louhitaan vaihtoehtoa 2 vastaava määrä, mutta hieman pidemmällä aika-
välillä. Louhintamäärä yhteensä 985 000 m3 vuosina 2018-2020.
Tiedottaminen
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta kuulutetaan Kotkan kaupungin ilmoitustaululla
23.10 - 30.11.2017. Arviointiselostus on nähtävillä arviointimenettelyn aikana seuraavissa
paikoissa: Kotkan kaupungintalolla kirjaamossa Keskuskatu 6, Kotkan kaupunginkirjastos-
sa Kirkkokatu 24 ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa Salpausselänkatu 22 Kouvola
(1.krs.asiakaspalvelu).
Lisäksi selostus on saatavissa sähköisesti osoitteesta:
www.ymparisto.fi/janskanlouhintakotkaYVA

http://www.ymparisto.fi/janskanlouhintakotkaYVA
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Ympäristövaikutusten arviointiselostusta koskeva yleisötilaisuus pidetään torstaina
16.11.2017 klo 17.30 alkaen Cafe Neptunus, Merituulentie 424, 48310 Kotka.

Lausunnot ja mielipiteet
Arviointiselostuksesta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä Kaakkois-Suomen ELY-
keskukselle 30.11.2017 mennessä. Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa ensisijaisesti
sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi jos sähköpostin lähet-
täminen ei ole mahdollista lausunnot ja mielipiteet voi toimittaa myös postitse osoitteeseen
Kaakkois-Suomen ELY-keskus PL 1041, 45101 Kouvola.

ELY-keskus tarkistaa arviointiselostuksen ja antaa siitä oman lausuntonsa joulukuussa
2017. Lausunto tulee nähtäville sähköisesti osoitteeseen:
www.ymparisto.fi/janskanlouhintakotkaYVA .

Lisätietoja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä:
- Kaakkois-Suomen ELY keskus, Antti Puhalainen p. 0295 029 272
Lisätietoja hankkeesta:
- Kotka kaupunki, Matti Paavola p. 040 843 5261
- YVA-konsultti Insinööritoimisto Ecobio Oy, Masi Mailammi p. 020 7562 300
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