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1. JOHDANTO

Työssä arvioitiin pölymallinnuksien avulla Kotkan Jänskän teollisuusalueen louhinta- ja murskaustoi-
mintojen pölypäästöjä ja niiden ilmanlaatuvaikutuksia lähialueelle.

Selvitys liittyy teollisuusalueen YVA-prosessiin, jossa tarkastellaan nykytilanteen (VE0) lisäksi kolmea
laajennusvaihtoehtoa (VE1, VE2 ja VE3). Selvityksessä on kartoitettu toimintojen merkittävimmät
piste- ja hajapölypäästölähteet ja leviämislaskennoilla tarkasteltiin PM10-hiukkaspäästöjen aiheutta-
mia vuorokausi- ja vuosipitoisuuksia maanpinnan tasolla.

Suunniteltujen vaihtoehtojen vaikutusta ilmanlaatuun havainnollistettiin mallintamalla erivaihtoehto-
jen toimintojen pölypäästöjen leviäminen ja vertaamalla suunniteltujen vaihtoehtojen laskentatulok-
sia ja niitä verrattiin ilmanlaadun raja-arvoihin.

Pölypäästöarviot ja mallinnukset on tehnyt ja raportoinut ympäristöasiantuntija ins. (AMK) Janne
Nuutinen.

Eri vaihtoehtojen toiminta- ja päästömäärät ovat samankaltaisia ja suurimmat erot muodostuvat
toimintojen sijoittumisesta hankealueelle. Ensimmäisessä hankevaihtoehdossa (VE1) käsitellään ti-
lannetta, jossa louhitaan nopeassa aikataulussa nykyistä lupaa rajatumpi alue sekä alueen eteläpuo-
lella oleva vielä luvittamaton alue. Vaihtoehdossa 1 louhintaa ei tehdä 300 metriä lähempänä asutus-
ta.

Toisessa vaihtoehdossa (VE2) tarkastellaan tilannetta, jossa louhitaan vuosien 2017-2018 aikana ny-
kyisen 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 2017-2020).

2. KOHTEEN JA YMPÄRISTÖN KUVAUS

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

Louhinnan ja murskaustoiminnan pölypäästöjen vaikutusalueella ovat pohjois- ja itäpuolella sijaitse-
vat asuinalueet (kuva 1). Lähimmät kiinteistöt sijaitsevat noin 100-150 metrin etäisyydellä pohjoi-
sessa, koillisessa ja idässä. Louhinta-alueen ja asutuksen väliin jää metsäinen suojaviheralue.
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Kuva 1: Toiminta-alueen sijainti ja lähimmät asuinalueet. Lähimmät kiinteistöt ovat 100 -150 metrin etäi-
syydellä toiminta-alueen reunasta.

Tarkastelualueen maastomallit tehtiin Maanmittauslaitoksen aineistosta, ja mallit muokattiin vastaa-
maan eri vaihtoehtojen tilanteita.
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3. ILMANLAADUN RAJA-ARVOT

Ympäristön sietokyvyn ja terveysriskien arvioinnissa on hyödynnetty ilmanlaadulle annettuja raja-
arvoja vertaamalla leviämislaskelmien tuloksia niihin. Ne on laadittu ilman pilaantumisen aiheuttami-
en terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi sekä kasvillisuuden ja ekosysteemin suojelemiseksi
(38/2011).

Taulukko 1: Hengitettävien hiukkasten (PM10) raja-arvot vuorokausi- ja vuositasolle (mg/m3). Pitoisuudet
ilmoitetaan ulkoilman lämpötilassa ja paineessa.

Laskenta-aika Hengitettävät hiukkaset
(PM10)

vuorokausi 50(1

vuosi 40

1) vuoden 36. korkein vrk-pitoisuus

Ilmanlaatuasetus sallii vuorokausipitoisuuden ylityksiä kalenterivuoden aikana 35 kpl, joten raja-
arvopitoisuuden katsotaan ylittyneen, mikäli vuoden 36. korkein vrk-pitoisuus ylittää pitoisuuden 50
mg/m3.

4. PÖLYMALLINNUS

4.1 Leviämismalli ja sääaineisto

Kiviainestuotannon ja muiden toimintojen pölypäästöjen vaikutusta ilmanlaatuun arvioitiin EPA:n le-
viämismallikokoelmaan ISC-AERMOD kuuluvalla Industrial Source Complex Short Term (AERMOD)
leviämismallilla. Malli on yleisesti käytössä USA:ssa, Aasiassa ja Euroopassa epäpuhtauksien le-
viämislaskennassa. Leviämismallin perustana on gaussilainen leviämisyhtälö, joka olettaa päästön
laimenevan Gaussin jakauman mukaisesti pysty- ja vaakasuunnassa. Vaaka- ja pystysuunnan stan-
dardipoikkeamat kasvavat, kun etäisyys lähteestä kasvaa. Pintalähteiden hajapölypäästöjen leviämi-
sen arvioinnissa hiukkaspitoisuudet lasketaan numeerisella integraatiolla alueen yli tuulen suuntaan
ja 90 asteen kulmassa tuulta vastaan. Päästökorkeutena käytettiin murskeen käsittely ja tiealueilla
0.5 metriä.

Laskentamalli käyttää epäpuhtauspitoisuuksien leviämisen ja laimenemisen laskennassa meteorolo-
gisen tilanteen tuntikeskiarvoja (ulkoilman lämpötila, tuulen nopeus, tuulen suunta, pilvisyys, pilvien
korkeus). Laskenta etenee tunnin aika-askeleella, kunnes koko vuoden pituinen säätietojen aikasarja
on käyty läpi.

Leviämismallilla arvioitiin pölypäästöjen leviämistä toiminta-alueen ympäristöön alueelle, jonka koko
oli noin 1,6 x 2,0 km. Leviämislaskennoissa käytettiin alueen ilmastollisia olosuhteita edustavaa sää-
aineistoa vuodelta 2014. Kuvassa 2 on sääaineiston tuulen suunta- ja nopeusjakaumat. Tuulen
suunnat on jaettu 24 sektoriin. Sektoreiden palkkien pituudella kuvataan ajallista osuutta, jona aika-
na tuulen suunta on ollut kyseisestä sektorista. Palkin värien osuudet kuvaavat nopeusluokkia.  Ylei-
sin tuulen suunta on lounaasta.
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Kuva 2: Sääaineiston tuulen suunta- ja nopeusjakauma.

4.2 Pölyävät toiminnot ja pölypäästöt

Toiminta-alueella pölypäästöjä aiheutuu mm. räjäytyksistä, murskauksesta, lastauksista ja purkami-
sista sekä kuljetuksista. Lisäksi toiminta-, varasto- ja tiealueilta voi joissakin olosuhteissa aiheutua
pölypäästöjä esim. pyörteisen ja puuskittaisen tuulen nostaessa pölyä ilmaan.

Louheen ja murskeen kuljetuksista ja muusta toiminnasta aiheutuvien pölypäästöjen määrä ja niiden
leviäminen riippuu merkittävästi sääolosuhteista. Normaalitoiminnan pölypäästöt ja vaikutukset il-
manlaatuun ovat todennäköisesti suurimmillaan loppukevään ja alkukesän poutajaksojen aikana, jol-
loin kasvillisuuden aiheuttama depositio on pienimmillään.

Kuljetusten pölypäästöjen määrä riippuu sääolosuhteiden lisäksi välilastausten ja käsittelyn määrästä
sekä siirtomatkojen pituudesta. Tiealueet toimivat pintalähteinä renkaiden ja tuulen nostaessa il-
maan pölyä. Kivipölypäästöjen lisäksi kuljetukset aiheuttavat vähäisiä määriä pakokaasupäästöjä ja
ne on huomioitu kuljetusten päästökertoimissa. Myös murskeen varastokasat ja niiden läjitys huomi-
oitiin tarkastelussa pintalähteinä. Tiealue oletettiin päästökertoimien laskennassa päällystetyksi ja
suhteellisen puhtaiksi kivipölystä, eli oletuksena oli että tiealue puhdistetaan kivipölystä määräajoin.

Kallioalueen louhinta koostuu seuraavista työvaiheista: poraus, räjäytys ja rikotus. Näistä työvaiheis-
ta huomioitiin mallinnuksissa poraus. Rikotuksen pölypäästöt ovat vähäisiä ja räjäytyspäivinä toimin-
nat ovat osittain pysähdyksissä. Louheen ja murskeen siirtämisessä käytetään kaivinkoneita ja kau-
hakuormaajia. Murskaamon sijaintipaikkaa muutetaan kalliorintauksen etenemän mukaan siten, että
se on mahdollisimman lähellä kallioleikkausta. Murskauslaitos koostuu 1–3 murskaimesta, kuljetti-
mista ja seuloista. Valmis murske siirretään välivarastoitavaksi murskeen läjitysalueelle tai kuljete-
taan suoraan käyttökohteisiin.

Murskeen kuljetukset (tiealueet) on käsitelty viivalähteinä mallinnuksessa ja louhe- ja murskeen kä-
sittelyalueet sekä murskaamo on aluelähteinä. Päästökorkeutena käytettiin tie- ja piha-alueilla 0.5
metriä ja murskan päästökorkeudeksi arvioitiin 2,0 metriä.

Kuljetusten pölypäästöjen määrittämisessä on huomioitu mm. tienpinnan laatu ja leveys, ajoneuvo-
jen keskimääräinen paino, ajotiheys ja hiukkaskokovakiot. Murskauslaitoksen, murska- ja louhealu-
eiden sekä kuljetusten hiukkaskokokohtaiset vakiot ja päästöjen laskentakaavat ovat MINERA-
hankkeen loppuraportista (tutkimusraportti 1999/2013), ja ne pohjautuvat Yhdysvaltain ympäristövi-
raston (USEPA) tutkimuksiin ja julkaisuihin.
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Pölymallinnuksessa huomioidut pölylähteet ja niiden toiminta-ajat on estetty taulukossa 2. Leviämis-
laskennat on tehty vuorokaudelle, jolloin kallioporausta ja murskausta sekä lastaustoimintaa tehdään
keskeytyksettä koko toimintapäivän ajan.

Päästökertoimien määritykset on käytännön syistä tehty pääosin olosuhteissa, jolloin olosuhteet ovat
pölypäästöjen syntymiselle ja leviämiselle hyvät tai kohtuulliset. Tästä johtuen myös päästökertoimet
ja leviämislaskelmien tulokset edustavat tilanteita jolloin pölypäästöt ja niiden vaikutukset lähialueen
ilmanlaatuun ovat suhteellisen suuria.

Taulukko 2: Louhinta- ja murskaustoiminnan merkittävimmät pölypäästölähteet ja –kertoimet (PM10).

Päästölähde PM10-
päästökerroin Toimintamäärä Huomioita

Kallioporaus 4.7 x 10-6 g/m2s klo 7 - 22 1 pora

Louheen murskaus 8.17 x 10-5 g/m2s klo 7 – 22 Pölyävän alueen
koko n. 1.0 Ha,

Murskeen läjitysalue
(murskeen varastointi
ja lastaus)

4.9 x 10-7 g/m2s klo 6 - 22 Pölyävän alueen
koko n. 2.2 Ha

Murskeen ajo 2.1 x 10-7 g/m2s  30 kuormaa/vrk Murskausalueelta
Jänskäntielle

4.3 Mallinnustilanteet

Pölyä aiheuttavat toiminnat ovat kaikissa vaihtoehdoissa samat ja eroavuudet ovat toiminnan kes-
tossa sekä pölylähteiden sijainnissa. Mallinnukset tehtiin kolmeen eri tilanteeseen:
1) Murskauslaitos ja muut pölyävät toiminnat sijoittuvat ottamisalueelle 1.
2) Murskauslaitos ja muut pölyävät toiminnat sijoittuvat ottamisalueelle 2.
3) Murskauslaitos ja muut pölyävät toiminnat sijoittuvat ottamisalueelle 3.

Kuvaan 3 on merkitty ottamisalueet sekä murskauslaitoksen sijainnit.

Kuva 3: Ottamisalueet 1-3 sekä murskauslaitosten sijainnit.
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4.4 Epävarmuustarkastelu

Yleisesti leviämislaskelmien kokonaisepävarmuus koostuu pääosin päästötietojen epävarmuuksista
(10 – 40 %), sääaineiston ja sen edustavuuden epävarmuuksista (10 - 30 %) ja laskennan epävar-
muuksista (10 - 20 %). Lopputuloksen luotettavuus yksittäisessä pisteessä on heikoimmillaan tunti-
pitoisuuksia laskettaessa ja sen edustavuus paranee pitempiaikaispitoisuuksia laskettaessa. Epävar-
muudet ovat pienempiä verrattaessa eri toimintojen mallinnustuloksia keskenään.

Hajapölypäästöjen arvioinnissa suurimmat epävarmuudet liittyvät päästömäärään ja sen riippuvuu-
teen olosuhteista, käsiteltävän aineen laadusta ja toimintatapojen vaikutuksista. Pölypäästömäärät ja
sen kokojakauma vaihtelevat suuresti toiminnan aktiviteetin, pintojen kuivuuden ja olosuhteiden
mukaan. Intensiivisimmät päästöjaksot ovat lyhyitä ja voivat olla hyvinkin korkeita verrattuna ”nor-
maalin” tilanteeseen ja pidempiaikaisiin keskiarvoihin.

Epävarmuutta laskentatuloksiin aiheuttaa myös mallin stationaarisuus. Mallilla lasketaan päästöläh-
teeltä etenevän epäpuhtauspilven keskimääräistä jakautumista ympäristöön tunnin aika-askelin,
olettaen sääolosuhteen ja päästön pysyvän vakiona koko ajan.

Tyynissä olosuhteissa pöly voi leijailla ilmassa pitempään, seuraavienkin tuntien aikana. Ääriolosuh-
teissa päästö voi vaihdella paljonkin esim. tuulen nopeuden ja puuskittaisuuden mukaan.

Kasvillisuus, erityisesti puusto, vaikuttaa ilmanlaatuun suoraan pidättämällä ja emittoimalla hiukkasia
ja kaasuja sekä epäsuoraan muuttamalla meteorologisia olosuhteita. Meteorologisilla tekijöillä on
vaikutusta epäpuhtauksien kulkeutumiseen sekä sen aikana tapahtuvaan epäpuhtauksien sekoittumi-
seen, laimenemiseen, depositioon ja muutuntaan. Suojametsä-vyöhykkeet parantavat ilmanlaatua ja
vähentävät pölyhaittoja erityisesti poistamalla karkeita hiukkasia ilmasta. Pienhiukkasten (PM2.5) ja
monien kaasumaisten epäpuhtauksien pitoisuuksiin metsäkaistalla on ilmeisesti pienempi vaikutus,
sillä kasvillisuus pidättää niitä heikommin. Puusto tehostaa kuitenkin ilmavirtojen sekoittumista ja
laimentaa näin kaikkien epäpuhtauksien pitoisuuksia ilmassa. Malli huomioi päästöalueen ympäröivän
maaston karkealla tasolla (kaupunki/maaseutu) dispersiokertoimella.

Hajapölypäästöjen arvioinnissa ja laskelmilla onkin pyritty kuvaamaan toiminnan pölyvaikutuksia ns.
normaalitilanteessa ja aktiivisen toiminnan aikana, sillä oletuksella että tällä toimintamallilla nykyi-
nen tietämys ja on parhaiten sekä tasapuolisimmin ilmanlaatuvaikutusten arvioinnissa hyödynnettä-
vissä.

5. TULOKSET JA TULOSTEN TULKINTA

Hajapölypäästöjen määrään vaikuttavat toiminnan ohella merkittävästi sääolosuhteet (sadanta ja
tuuli) ja pölyn vaikutusarvioilla on pyritty kuvaamaan kallion louhinnan ja murskauksen normaaliti-
lannetta.

Pölyn leviämislaskelmin arvioidut vuorokausi- ja vuosipitoisuudet (mg/m3)  on  esitetty  kuvien  4-9
karttapohjilla.

Vuorokausipitoisuudet ovat ilmanlaadun raja-arvoihin verrattavia, vuoden 36. korkeimpia vuorokau-
sipitoisuuksia. Pitoisuuskäyrästö eivät edusta koko tarkastelualueella samanaikaisesti vallitsevaa ti-
lannetta, vaan pitoisuuksien suurimmat arvot saattavat esiintyä eri laskentapisteissä eri ajankohtina.
Laskennoissa ei ole huomioitu alueen taustapitoisuuksia, joten tulokset ovat toiminnan aiheuttamia
pitoisuuslisiä.
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Kuva 4: Leviämislaskelmin arvioidut toimintojen aiheuttamat 36. korkeimmat vuorokausipitoisuuslisät otta-
misalueen 1 lähiympäristössä (mg/m3). Ilmanlaadun raja-arvo on 50 mg/m3.
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Kuva 5: Leviämislaskelmin arvioidut ottamisalueen 1 toimintojen aiheuttamat pitoisuuslisät vuosikeskiarvoi-
hin toiminta-alueen lähiympäristössä (mg/m3).  Ilmanlaadun raja-arvo on 40 mg/m3.



PÖLYPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISLASKELMA 9

Kuva 6: Leviämislaskelmin arvioidut toimintojen aiheuttamat 36. korkeimmat vuorokausipitoisuuslisät otta-
misalueen 2 lähiympäristössä (mg/m3). Ilmanlaadun raja-arvo on 50 mg/m3.
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Kuva 7: Leviämislaskelmin arvioidut ottamisalueen 2 toimintojen aiheuttamat pitoisuuslisät vuosikeskiarvoi-
hin toiminta-alueen lähiympäristössä (mg/m3).  Ilmanlaadun raja-arvo on 40 mg/m3.
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Kuva 8: Leviämislaskelmin arvioidut toimintojen aiheuttamat 36. korkeimmat vuorokausipitoisuuslisät otta-
misalueen 3 lähiympäristössä (mg/m3). Ilmanlaadun raja-arvo on 50 mg/m3.
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Kuva 9: Leviämislaskelmin arvioidut ottamisalueen 2 toimintojen aiheuttamat pitoisuuslisät vuosikeskiarvoi-
hin toiminta-alueen lähiympäristössä (mg/m3).  Ilmanlaadun raja-arvo on 40 mg/m3.

Louheen ja murskeen käsittelyn sekä murskauksen hajapölypäästölähteiden päästökorkeudet ovat
suhteellisen matalia (suurin osa maanpinnalla), joten normaalitoiminnan vaikutusalue on suhteellisen
pieni, vaikka päästöjä muodostuu toiminnan aikana jatkuvasti.

Poikkeustilanteissa, esim. puuskittaisen ja kovan tuulen sekä pitemmän poutajakson aikana, voivat
toiminnan aikaiset pölypäästöt ja pitoisuudet lyhytaikaisesti olla suurempia ja aiheuttaa viihty-
vyyshaittaa, esim. pinnoilla tai lumessa näkyvänä kivipölynä.

Raja-arvoihin verrattavat, vuorokauden keskimääräiset PM10-pitoisuudet (50 mg/m3), rajoittuvat pö-
lyn leviämislaskelmien perusteella noin 100 metrin etäisyydelle murskauslaitoksesta ja toiminnasta.
Laskennalliset PM10-vuorokausipitoisuudet ovat suurimmillaan toiminta-alueen pohjoispuolella sijait-
sevissa asuinkohteissa. Mallinnustilanteissa vuoden tarkastelujakson 36. korkeimmat vuorokausipi-
toisuudet lähimpien asuinkiinteistön kohdalla olivat suurimmillaan noin 15 mg/m3, eli noin 30 % vuo-
rokauden raja-arvosta. Tilanteissa, jolloin murskauslaitos sijaitsee toiminta-alueen reunalla, voivat
toiminnan aiheuttamat pitoisuuslisät siis olla raja-arvon tasalla.
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Toiminnan vaikutukset lähimpien asuinalueiden ulkoilman PM10-pitoisuuden vuosikeskiarvoihin ovat
leviämislaskelmien perusteella vähäiset, johtuen toiminnan jaksottaisuudesta sekä toiminnan ja koh-
teiden välisestä etäisyydestä. Lähimmissä kohteissa arvioitu toiminnan aiheuttama lisäys vuosikes-
kiarvoon on todennäköisesti alle 15 % vuoden raja-arvosta.

RAMBOLL FINLAND OY

Sakari Ruokolainen Janne Nuutinen
Suunnittelija Ympäristöasiantuntija


