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1. JOHDANTO 

Finnish Battery Chemicals Oy:n on keväällä 2019 käynnistänyt ympäristövaikutusten arviointime-
nettelyn litiumakkuihin tarvittavan prekursori- ja katodiaktiivimateriaalitehtaiden perustamisesta 
Suomeen. Tässä arviointiselostuksen meluselvityksessä on tutkittu kahta erilaista akkumateriaalin 
tuotannon mahdollista toteutusmallia. Tutkitut hankevaihtoehdot ovat: 
VE1: Prekursori- (pCAM) ja katodiaktiivimateriaalitehtaiden (CAM) sijoittuminen Kotkan 

Keltakallioon.  
VE2: Prekursoritehtaan (pCAM) sijoittuminen Haminan Hillonkylään ja katodiaktiivimate-

riaalitehtaan (CAM) sijoittuminen Kotkan Keltakallioon. 
 
Hankevaihtoehtojen meluvaikutuksia on tutkittu melun leviämisen mallinnuksella 20 000, 60 000 
ja 120 000 tonnin vuotuisilla tuotantokapasiteeteillä. 
 
Meluselvitys on laadittu Finnish Battery Chemicals Oy:n toimeksiannosta, josta yhteyshenkilönä on 
toiminut Piritta Salonen. Ramboll Finland Oy:ssä meluselvityksestä on vastannut projektipäällikkö 
Timo Korkee. Melumallinnukseen on osallistunut myös projektipäällikkö Janne Ristolainen sekä 
suunnittelija Ville Virtanen. 
 
 

2. TOIMINNAN JA YMPÄRISTÖN KUVAUS 

Hankkeessa suunnitellaan sekä pCAM- että CAM-laitoksen rakentamista vaihtoehtoisille paikkakun-

nille, joita ovat Kotka ja Hamina. Kotkassa tilantarve on suurempi vaihtoehdossa VE1, koska sa-

malla teollisuusalueelle sijoittuisi sekä pCAM- että CAM-tehdas. Vaihtoehdossa VE2 Kotkaan sijoit-

tuisi CAM-tehdas ja Haminaan pCAM-tehdas. 

 

Tuotantolaitosten pinta-alatarve vaihtelee sen mukaan, onko tuotantokapasiteetti 20 000, 60 000 

vai 120 000 t/vuodessa. Laitosten sijainti on esitetty kartalla 2.1. 

 

 

Kartta 2.1. Teollisuuslaitosten sijainti. 

 

Kotkan hankealue sijoittuu Keltakallion alueelle valtatien 7 pohjoispuolelle noin 8 kilometrin pää-

hän Kotkan keskustasta (Kuva 2.1). Vaihtoehdossa VE1 Kotkaan suunnitellaan pCAM- ja/tai CAM-

tuotantoa. Hankealueen koko on noin 100 ha huomioiden tuotannon mahdollisen laajentumisen. 

Hankealue on suurimmaksi osaksi Kotkan kaupungin omistuksessa. Lähimmät asuinrakennukset 
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sijaitsevat hankealueen eteläpuolella Vanhan Viipurintien varrella noin 250 m etäisyydellä suunni-

tellun hankealueen rajasta. Länsirinteen asutusalue on hankealueen itäpuolella noin 570 m etäi-

syydellä ja Niittymäen asutusalue hankealueen länsipuolella noin 270 m etäisyydellä hankealueen 

rajasta. Lähimmät päiväkodit ja koulut sijaitsevat yli 1200 m etäisyydellä hankealueesta. Hoitolai-

toksia ei lähiympäristössä ole. Hankealueen lähin suojelualue on kaakossa noin 400 metrin päässä 

sijaitseva yksityinen luonnonsuojelualue Huhrinmetsä (YSA2307849). Lähin Natura 2000 -alue on 

Salminlahti (FI0408004, SPA), joka sijaitsee noin 2 kilometriä hankealueesta itään. 

 

 

Kuva 2.2. VE2, Kotkassa sekä pCAM- että CAM-laitos. Vuotuinen tuotantokapasiteetti kuvan raken-

nuksilla 120 000 t /vuosi. 

 

Hankevaihtoehdossa VE2 Kotkaan sijoittuu vain CAM-laitos (ja Haminaan pCAM-laitos). Niittymäen 

asuinalue jää tällöin kauemmas hankevaihtoehdon tuotantorakennuksista kuin hankevaihtoeh-

dossa VE1, muutoin etäisyydet muihin kohteisiin pysyvät samoina. 

 

Haminan hankealue sijoittuu Hillonkylän alueelle Haminan sataman pohjoispuolelle noin 4 kilo-

metrin etäisyydelle kaupungin keskustasta (Kuva 2.3). Haminaan suunnitellaan pCAM-tuotantoa, 

ja hankealueen koko on noin 50 ha huomioiden tuotannon mahdollisen laajentumisen. Hankealue 

on suurimmaksi osaksi Haminan kaupungin omistuksessa. Lähimmät asuinrakennukset ovat Hil-

lontiellä ja Kunnarikadulla noin 200 metrin etäisyydellä hankealueen rajasta pohjoiseen. Hillonlah-

den rannalla olevilta lähimmiltä loma-asunnoilta etäisyyttä hankealueen rajaan on noin 300 metriä. 

Lähin koulu ja päiväkoti on noin 2 kilometrin etäisyydellä. Hoitolaitoksia ei lähiympäristössä ole. 

Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse suojelualueita. Suvirannan (FI0425006, SAC) 

Natura 2000 -alue sijaitsee noin kahden kilometrin päässä hankealueesta itään. 
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Kuva 2.3. Haminan pCAM-laitos hankevaihtoehdossa VE2, tuotantokapasiteetti kuvan rakennuksilla 

120 000 t /vuosi. 

 

Tuotantolaitosten toiminta on jatkuvatoimista prosessiteollisuutta, missä melulähteet toimivat mo-

lemmissa hankevaihtoehdoissa 24 h/vuorokaudessa, joten laitosten prosessimelussa ei esiinny juu-

rikaan ajallista vaihtelua. 

 

Melumallinnuksessa on huomioitu pCAM- ja CAM-tuotantolaitosten ympäristömelun muodostumi-

nen 20 000, 60 000 ja 120 000 tonnin vuotuisilla tuotantomäärillä. 

 

 

3. YMPÄRISTÖMELUN OHJE-ARVOT 

3.1 Ympäristömelun ohjearvot 

Valtioneuvoston päätöstä melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) sovelletaan meluhaittojen eh-

käisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen 

suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä.  

 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisia melun ohjearvoja käytetään yleisesti ympäristölupien melu-

määräysten perusteluissa, vaikka niistä voidaan myös perustellusti poiketa. 

 

Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 

dB ennen sen vertaamista taulukossa 3.1.1. annettuihin valtioneuvoston päätöksen mukaisiin me-

lutason ohjearvoihin. 
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Taulukko 3.1.1. Valtioneuvoston päätös (VNp 993/1992) melutason ohjearvoista 

Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttimelutaso), LAeq, enintään 

ULKONA 
Päivällä 

klo 7-22 

Yöllä 

klo 22-7 

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välit-

tömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet 
55 dB 50 dB 1) 2) 

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taaja-

mien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet  
45 dB 40 dB 

SISÄLLÄ 
Päivällä 

klo 7-22 

Yöllä 

klo 22-7 

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB 

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB - 

Liike- ja toimistohuoneet 45 dB - 

1) Uusilla asuinalueilla melutason yöohjearvo on 45 dB.  

2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla sekä lähivirkistysalueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 

 

 

4. MELUMALLINNUS 

4.1 Melunlaskentaohjelma ja laskentamallit 

Melun leviämisen mallinnus on tehty SoundPLAN 8.2 – ohjelmistolla käyttäen pohjoismaista teolli-

suusmelumallia (General Prediction Method) sekä toiminnan aiheuttaman tieliikenteen osalta poh-

joismaisella tieliikennemelumallilla (RTN:1996).  

Ohjelma on ns. 3D-malli, jossa laskennat suoritetaan kolmiulotteisessa maastoaineistossa. Maas-

toaineisto sisältää laskenta-alueen maanpinnankorkeustiedot ja rakennukset. 

3D-malli ottaa huomioon mm. maastonmuodot sekä etäisyysvaimentumisen, ilman ääniabsorption, 

esteet, heijastukset sekä maanpinnan absorptio-ominaisuudet. Laskentamallissa on oletuksena ns. 

vähän ääntä vaimentavat olosuhteet, eli lievä myötätuuli melulähteestä laskentapisteeseen päin. 

Laskentatulosteissa olevat melukäyrät eivät siis esiinny yhtä laajoina samanaikaisesti, vaan aino-

astaan laskentaoletuksen mukaisessa myötätuulitilanteessa.  

Taulukko 4. 1.1. Melulaskennoissa käytetyt laskentaparametrit 

Laskentaverkko laskentapisteiden väli 20 metriä 

Laskentakorkeus 2 metriä maanpinnasta 

Laskentaetäisyys 5000 metriä laskentapisteestä 

Heijastukset/absorptio -vesistöt kovia (G-arvo =0) 

-Hankevaihtoehtojen teollisuusalue puolikova (G-arvo =0,5) 

-rakennukset heijastavia, reflection loss 1dB 

Heijastusten lukumäärä 2 

Laskettavat meluarvot Päiväajan keskiäänitaso LAeq 7-22, dB 

Yöajan keskiäänitaso LAeq 22-7, dB 

 

Laskentaepävarmuus 

Teollisuusmelun laskentamalli on kehitetty siten, että laskentatulos vastaa mittaustulosta, joka 

saataisiin hyvin pitkän mittausjakson aikana eri sääoloissa. Pohjoismaisten laskentamallien tark-

kuuden tavanomaisissa maasto-olosuhteissa voidaan arvioida olevan alle 500 m laskentaetäisyy-

dellä ± 2…3 dB.  



5 

 

  

4.2 Maastomalli 

Melulaskennassa käytetyn maastomallin korkeusaineistona käytettiin Maanmittauslaitoksen 2m 

korkeusmallia (korkeuspisteet 2 metrin ruuduissa), joka perustuu laserkeilaukseen ja jonka kor-

keustarkkuudeksi MML ilmoittaa 0,3 m.  

Ympäristön rakennukset huomioitiin Maanmittauslaitoksen maastotietokannan mukaisesti käyttö-

tapaluokittain. 

Kotkan hankealue on melumallinnuksessa tasattu CAM-tehtaan osalta tasoon +37 mmpy ja pCam-

laitoksen osalta tasoon +27 mmpy. 

Haminassa hankealue sijoittuu 20 000 tonnin vuotuisella tuotantomäärällä nykyiselle tasatulle te-

ollisuusalueelle ja 60 000 sekä 120 000 tonnin vuotuisilla tuotantomäärien vaatiman laajennusosan 

tasaus on +4…+6 mmpy.  

Hankealueen tehdasalueet on mallinnettu puolikovina asfalttialueina.  

CAM- ja pCAM- tehtaat ovat muodostuvat matalammasta ja korkeammasta osasta. Matalamman 

osan korkeutena on käytetty +10 m ja korkeamman osan korkeutena +20 metriä. 

Mallissa ei ole huomioitu metsäkasvillisuutta melua vaimentavana tekijänä. Metsäkasvillisuus 

(puusto yms.) voi vaimentaa melua, mikäli kasvillisuusvyöhyke on riittävän korkea ja syvyys on 

suuri. Kuitenkin ympäristömeluarvioinneissa pääsääntöisesti kasvillisuuden vaikutusta ei oteta 

huomioon, koska vyöhykkeiden pysyvyydestä ei voida olla varmoja (esim. puuston avohakkuut). 

4.3 Melulähdetiedot 

Akkumateriaalituotannon prosessimelulähteiden melupäästötiedot on toimittanut Finnish Battery 

Chemicals Oy.  

 

Melulaskennassa käytetyt pCAM- ja CAM-tuotannon melupäästötiedot on esitetty taulukoissa 4.3.1 

ja 4.3.2. Äänilähteiden lukumäärät riippuvat vuosituotantomääristä. Yhden CAM-tuotantolaitoksen 

vuosituotanto on 10 000 t/a ja yhden pCAM-laitoksen vuosituotantomäärä on 20 000 t/a. Vuosi-

tuotannon ollessa 120 000 t/a tarvitaan siis 12 kpl CAM-laitoksia ja 6 kpl pCAM-laitoksia. 

 

Taulukko 4.3.1 CAM-laitoksen melumallinnuksessa käytetyt lähtötiedot. 

CAM-tuotanto 

Yksikkö Melulähde äänitehotaso, 

LWA (dB) 

Äänilähteiden  

lukumäärä 

Äänilähteen sijainti 

Happilaitos Ilmanotto 78 1 kpl happilaitoksia per 

40 000 t/a tuotanto 

Rakennuksen seinällä 

Ilmanpoisto 78 1 kpl happilaitoksia per 

40 000 t/a tuotanto 

Rakennuksen seinällä 

Tuotantolaitos* Ilmanotto 78 2 kpl per tuotantolaitos Rakennuksen seinällä 

ilmanpoisto 78 2 kpl per tuotantolaitos Katolla 

Kuivaus, 

ilmanotto 

78 1 kpl per tuotantolaitos Rakennuksen seinällä 

Kuivaus, 

ilmanpoisto 

73 1 kpl per tuotantolaitos Katolla 

Jäähdytystorni Ulostulo 63 2 kpl per tuotantolaitos Katolla 

Paineilmalaitos Ilman ulostulo 78 1 kpl per tuotantolaitos Rakennuksen julkisivut 

Vesilaitos Vedenpuhdistus, 

ulostulo 

63 1 kpl vesilaitoksia per 

20 000 t/a tuotanto 

Rakennuksen julkisivut 

Jäteveden 

poisto, ulostulo 

78 1 kpl vesilaitoksia per 

20 000 t/a tuotanto 

Rakennuksen julkisivut 

* CAM-tuotantolaitos = 10 000 t/a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

  

Taulukko 4.3.2 pCAM-laitoksen melumallinnuksessa käytetyt lähtötiedot. 

pCAM-tuotanto 

Yksikkö Melulähde äänitehotaso, 

LWA (dB) 

Äänilähteiden lukumäärä Äänilähteen sijainti 

Paineilmalaitos Sisältä ulos kan-

tautuva ääni. 

86 1 kpl per tuotantolaitos** Rakennuksen julkisivut 

Typpilaitos Sisältä ulos kan-

tautuva ääni 

58 1 kpl per tuotantolaitos** Rakennuksen julkisivut 

Vesienkäsittely Sisältä ulos kan-

tautuva ääni 

87 2 kpl äänilähteitä per vesien-

käsittely-yksikkö. Kotkassa 1 

vesien käsittely-yksikkö, Ha-

minassa 2 vesien käsittely-

yksikköä. 

Rakennuksen julkisivut 

kaasupesuri 87 2 kpl äänilähteitä per vesien-

käsittely-yksikkö. Kotkassa 1 

vesien käsittely-yksikkö, Ha-

minassa 2 vesien käsittely-

yksikköä. 

Rakennuksen katolla 

Jäähdytystorni Ulostulo 95 2 kpl per tuotantolaitos**  

Tuotantolai-

tos** 

”Vacuum feeder” 83 1 kpl per tuotantolaitos** Rakennuksen katolla 

”Robotic arm” 79 1 kpl per tuotantolaitos** Rakennuksen katolla 

”Packing 

machine” 

66 1 kpl per tuotantolaitos** Rakennuksen katolla 

”Vibrating screen” 90 1 kpl per tuotantolaitos** Rakennuksen katolla 

”Batch mixing 

machine” 

77 1 kpl per tuotantolaitos** Rakennuksen katolla 

”Centrifugal fan” 87 3 kpl per tuotantolaitos** Rakennuksen seinällä 

Raaka-aineiden 

valmistu 

”Centrifugal fan” 87 3 kpl per raaka-ainevalmis-

tusyksikkö 

Rakennuksen katolla 

’** pCAM-tuotantolaitos = 20 000 t/a. 

 

Tuotannon vaatima energia tuotetaan hankealueille höyrylaitoksilla. Höyrylaitoksen melupäästöinä 

on käytetty Ramboll Finland Oy:n muualla vastaavanlaisista höyrylaitoksista mittaamia melupääs-

töarvoja. Arvot on esitetty taulukossa 4.3.3. 

 

Taulukko 4.3.3. Melumallinnuksessa käytetyt höyrylaitoksen melupäästöt 

Yksikkö Melulähde äänitehotaso, 

LWA (dB) 

Äänilähteiden luku-

määrä 

Äänilähteen sijainti 

Höyrylaitos Piippu 100 Kotkassa 1 kpl 

Haminassa 1 kpl, kun tuo-

tanto 20 000t/a muutoin 

2 kpl. 

Piipun päässä 

Ilmanotto 99 Kotkassa 1 kpl 

Haminassa 1 kpl, kun tuo-

tanto 20 000t/a muutoin 

2 kpl. 

Kattilarakennus sivusta 

Savukaasupu-

haltimet 

96 Kotkassa 1 kpl 

Haminassa 1 kpl, kun tuo-

tanto 20 000t/a muutoin 

2 kpl. 

Kattilarakennuksen vieressä 

Kattilarakennus 73 Kotkassa 1 kpl 

Haminassa 1 kpl, kun tuo-

tanto 20 000t/a muutoin 

2 kpl. 

Kattilarakennus, seinät 

 

Äänilähteet on mallinnettu hankealueille layoutkuvien mukaisesti ja mallinnuksessa käytetyt 

layoutit on esitetty kuvissa 4.3.4.–4.3.6. 

 

Toimintaan liittyvät prosessimelulähteet eivät ole impulssimaisia tai kapeakaistamelua aiheuttavia. 
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Kuva 4.3.4. Kotkan tehdas layout hankevaihtoehdossa VE1. 

 

 

Kuva 4.3.5. Kotkan tehdaslayout hankevaihtoehdossa VE2. 

 

 

Kuva 4.3.6. Haminan tehdaslayout hankevaihtoehdossa VE2. 
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pCAM- ja CAM-tuotantolaitokset muodostuvat kahdesta eri korkuisesta osasta. Mallinnuksessa ra-

kennuskorkeutena on käytetty matalammalle osalle +10 m ja korkeammalle osalle +20 m kor-

keuksia. 

 

 

Kuva 4.3.7. Näkymä melumallinnusohjelmasta hankevaihtoehdossa VE1 tuotantokapasiteetillä 

120 000 t/a. 

 

Toiminnan aiheuttama tieliikenteen melu on mallinnuksessa huomioitu. Liikenteen määrä on riip-

puvainen laitosten tuotantokapasiteetistä. Liikennemäärät on esitetty taulukossa 4.3.8. 

Taulukko 4.3.8. Keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät 

Hanke-

vaihto-

ehto 

Tuotantolaitos Keskimääräinen vuorokausiliikenne määrä ja raskaan liikenteen osuus (%) 

tuotantokapasiteeteillä 

20 000 t/a 60 000 t/a 120 000 t/a 

VE1 pCAM+CAM 546 ajon/vrk, (5 %) 974 ajon/vrk, (9 %) 1516ajon/vrk, (10,5%) 

VE2 pCAM Haminassa 264 ajon/vrk, (7 %) 482 ajon/vrk, (11 %) 836 ajon/vrk, (12,5 %) 

VE2  CAM Kotkassa 288 ajon/vrk, (5 %) 506 ajon/vrk, (8 %) 710 ajon/vrk, (12 %) 

 

Hankevaihtoehdossa VE1 liikennöinti on mallinnettu Keltakalliontielle valtatielle E18 asti. 

Hankevaihtoehdossa VE2 liikennöinti on mallinnettu tapahtuvan Haminan pCAM-laitoksen osalta 

Syväsatamantielle (mt 3711) valtatielle E18 asti ja Kotkan CAM-laitoksen osalta Keltakalliontielle 

Valtatie E18 asti. 

Liikenne on mallinnettu tapahtuvat tasan vuorokauden tunneille. 

4.4 Toiminnan mallinnustilanteet 

4.4.1 VE1, pCAM- ja CAM-tehtaan Kotkassa 

Prosessimelulähteiden sekä toiminnan liikenteen melualueet on mallinnettu kolmella tuotantoka-

pasiteetillä (20 000t/a, 60 000t/a ja 120 000t/a). Pienimmällä tuotantokapasiteetillä pCAM-tehdas 

muodostuu yhdestä tuotantoyksiköstä ja CAM-tehdas kahdesta tuotantoyksiköstä, hyödykealueen 

20m 

10m 

20m 

10m 



9 

 

  

aputoiminnoista ja energian tuottamiseen tarvittavasta höyrylaitoksesta. Tuotantokapasiteetin ol-

lessa 120 000 t/a Kotkassa on 12 kpl CAM-tuotantoyksikköjä ja 6 kpl pCAM-tuotantoyksikköjä. 

 

Melun leviämisen laskentaohjelmalla tuotettu keskiäänitasokuva esittää sekä päiväajan keskiääni-

tasoa (LAeq7-22), että yöajan keskiäänitaso (LAeq22-7), koska prosessiteollisuus toimii jatkuvatoimi-

sesta ja toiminnan synnyttämä liikenne on jaettu tasan vuorokauden tunneille, joten melussa ei 

esiinny ajallista vaihtelua. Hankevaihtoehto VE1:den melualuekuvat tuotantokapasiteettivaihtoeh-

doilla on esitetty raportin perässä olevilla liitekuvilla 1.1. – 1.3. 

 

4.4.2 VE2, pCAM-tehdas Haminassa, CAM-tehdas Kotkassa 

Hankevaihtoehdossa CAM-tehdas sijaitsee Kotkassa ja pCAM-tehdas Haminassa. Hankevaihtoehto 

VE2:den melualuekuvat tuotantokapasiteettivaihtoehdoilla on esitetty raportin perässä olevilla lii-

tekuvilla 2.1 – 2.3. 

 

5. TULOKSET 

5.1 Yleistä 

Laskentakuvissa melutason vaihtelut on esitetty 5 dB välein vaihtuvin värialuein. Esimerkiksi päi-

väajan 55 dB keskiäänitaso ylittyy kuvissa keltaisesta väristä alkaen. 

 

Laskennat on tehty 20 x 20 m laskentapistevälillä. Laskentakorkeutena on käytetty vakiintuneen 

tavan mukaisesti maanpinta + 2 m tasoa. 

 

5.2 Melulaskentojen tulokset hankevaihtoehdossa VE1 

Tuotantokapasiteetillä 20 000 t/a Kotkan laitosalue muodostuu yhdestä pCAM-tehtaasta, kahdesta 

CAM-tehtaasta, hyödykealueen aputoiminnoista ja höyrylaitoksesta (liitekuva 1.1.).  Tuotannosta 

aiheutuva prosessimelu on vähästä ja rajoittuu käytännössä hankealueelle. Merkittävin yksittäinen 

melulähde on höyrylaitos. Hankealueen ulkopuolella prosessimelu ei ylitä päivällä eikä yöllä 50 dB. 

Keltakalliontietä pitkin tapahtuva liikennöinti jakaantuu tehdasalueella pCAM- ja CAM-laitoksille. 

Yksi asuintalo Vanhan Viipurintien varressa on 40-45 dB päivä- ja yöajan keskiäänitasossa. Toi-

minnasta aiheutuva melu alittaa melun ohjearvot selvästi. 

 

Tuotantokapasiteetillä 60 000 t/a laitoskokonaisuus muodostuu kolmesta pCAM-tehtaasta ja kuu-

desta CAM-tehtaasta sekä hyödykealueiden aputoiminnoista ja höyrylaitoksesta (liitekuva 1.2.).  

Ympäristön lähimmissä kohteissa alittuu melun raja-arvot selvästi.  CAM-tehtaat ovat varsin hiljai-

sia eikä ympäristön melutasot näiden ympärillä juurikaan kasva. pCAM-tuotantolaitokseen liittyvät 

jäähdytysvesitornit aiheuttavat hyödykealueelle 60 dB melutason. Hankealueen ulkopuolella 

pCAM-tehtaiden etelä- ja pohjoispuolella melutaso on 40 - 45 dB. Liikenteen aiheuttama melu 

lisääntyy hieman, mutta melualueille ei jää häiriintyviä kohteita.  

 

Tuotantokapasiteetin ollessa 120 000 t/a lähimmät asuinkiinteistöt pysyvät selvästi alle melutason 

ohjearvorajojen. 12 CAM-tehdasrakennusta rajoittaa hyödykealueilla olevien aputoimintojen melun 

leviämistä itään. pCAM-tehtailla jäähdytystornit aiheuttavat teollisuusalueelle yli 60 dB melualu-

een, mutta hankealueen ulkopuolella melutasot jäävät 40-45 dB tasalle. Liikenne lisääntyy tuotan-

non kasvaessa. Keltakalliontien pohjoispuolella olevat asuinrakennukset ovat enimmillään 40 – 47 

dB päivä- ja yöajan keskiäänitasossa (liitekuva 1.3). 

 

 

5.3 Melulaskentojen tulokset hankevaihtoehdossa VE 2 

Hankevaihtoehdossa Kotkassa on CAM-tehdas ja Haminassa pCAM-tehdas. 

 

Tilanteessa kun tuotantokapasiteetti on 20 000 t/a Kotkassa on kaksi CAM-tehdasta, hyödykealue 

ja höyrylaitos. Melualueet ovat pienet. Höyrylaitos toimii päämelulähteenä ja CAM-tehtaiden pro-

sessimelu jää vähäiseksi. Meluvaikutukset hankealueen ulkopuolella alittaa selvästi melun yleiset 

ohjearvot (liitekuva 2.1.). 

 

Tuotantokapasiteetillä 60 000 t/a Kotkassa on kuusi CAM-tehdasta. CAM-tehtaiden melualueet jää-

vät pieniksi ja rajoittuvat käytännössä hankealueelle. Höyrylaitos toimii yhä päämelulähteenä. 
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Liikenteen melualueet jäävät pieniksi (liitekuva 2.2.). 

 

Tuotantokapasiteetillä 120 000 t/a Kotkassa on 12 CAM-tehdasta. Toiminnasta aiheutuvan proses-

simelun 45 dB melualue rajoittuu hankealueelle. Melun ohjearvot alittuvat. Keltakalliontien liiken-

nemelu on lähimpien asuintalojen kohdalla noin 40 – 45 dB, melutason ohjearvot alittuvat.  

 

Hankevaihtoehdossa VE2 pCAM-tehtaat sijaitsevat Haminassa. Tuotantokapasiteetin ollessa 

20 000 t/a pCAM-tehtaita on yksi. Laitosalueelle muodostuu yli 55 dB melualue. Hankealueen ul-

kopuolella alittuu päivämelun ohjearvo 55 dB ja yöajan ohjearvo 50 dB. 

 

Tuotantokapasiteetillä 60 000 t/a pCAM-tehtaita on kolme, hyödykealueilla aputoimintoja on kol-

men tehtaan tarpeisiin ja hankealueen länsireunalle tulee lisää toinen höyrylaitos. Asuinrakennuk-

sia ei jää päivämelun 55 dB vyöhykkeen sisään eikä yöajan 50 dB sisäpuolelle. Myöskään lomara-

kennuksia ei päivä- tai yömelualueelle. Melun ohjearvot alittuvat.  

 

Tuotantokapasiteetillä 120 000 t/a Haminan pCAM- tehtaiden päivämelun 55 dB melualue rajoittuu 

käytännössä yhä teollisuusalueelle. Asuinrakennusten kohdalla päivämelun ohjearvo 55 dB ja yö-

melun ohjearvo 50 dB alittuu yhä selvästi. Kaksi lomarakennusta Hillonlahden rannalla jää päivällä 

ja yöllä 40 dB melutason tasalle, mikä tarkoittaisi, että loma-asunnot ovat yöllä loma-asuntojen 

ohjearvorajan 40 dB tasalla.  Huomioitaessa loma-asuntojen sijainti voidaan ne todeta olevan val-

tioneuvoston päätöksen (VNp 993/1992) mukaisia taajamassa sijaitsevia loma-asuntoja, jolloin 

niihin voidaan soveltaa asuinalueiden ohjearvorajoja ja tällöin loma-asuntojen kohdalla melutason 

ohjearvot alittuvat. 

 

 

6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Ramboll Finland Oy on laatinut Finnish Battery Chemicals Oy:lle ympäristövaikutusten arviointi-

selostuksen meluselvityksen litiumakkuihin tarvittavan prekursori- (pCAM) ja katodiaktiivimateri-

aalitehtaiden (CAM) perustamisesta Suomeen. 

 

Tässä meluselvityksessä on tutkittu kahta erilaista akkumateriaalin tuotannon mahdollista toteu-

tusmallia. Tutkitut hankevaihtoehdot ovat: 

• VE1: Prekursori- (pCAM) ja katodiaktiivimateriaalitehtaiden (CAM) sijoittuminen Kotkan 

Keltakallioon.  

• VE2: Prekursoritehtaan (pCAM) sijoittuminen Haminan Hillonkylään ja katodiaktiivimateri-

aalitehtaan (CAM) sijoittuminen Kotkan Keltakallioon. 

 

Hankevaihtoehtojen meluvaikutuksia on tutkittu melun leviämisen mallinnuksella 20 000, 60 000 

ja 120 000 tonnin vuotuisilla tuotantokapasiteeteillä. 

 

Suoritetun melun leviämismallinnuksen perusteella hankevaihtoehdossa VE1 meluvaikutukset to-

detaan pieniksi negatiivisiksi tuotantokapasiteetistä riippumatta.  

 

Hankevaihtoehdossa VE1 asuinrakennuksia tai loma-asuntoja tai muita meluherkkiä kohteita ei jää 

melun ohjearvot ylittäviin tasoihin. Toiminnan meluvaikutukset rajautuvat suurelta osin laitoksen 

välittömään läheisyyteen, käytännössä tehdasalueelle. 

 

Hankevaihtoehdossa VE2 pCAM-laitos sijoittuu Haminan Hillokylään ja CAM-laitos Kotkaan. 

CAM- laitokset ovat hiljaisia ja aiheuttavat verraten vähän melua ympäristöön. Meluvaikutus Kot-

kassa on pieni negatiivinen.  

 

pCAM-laitokset ovat CAM-laitoksia hieman meluisimpia. Haminassa yhtään asuinrakennusta ei jää 

pCAM-laitoksen päivämelun 55 dB tai yömelun 50 dB melualueelle. Kaksi Hillonlahden rannalla 

olevaa loma-asuntoa jää 120 000 t/a tuotantokapasiteetillä päivällä ja yöllä 40 dB tasalle. Nämä 

loma-asunnot sijaitsevat kuitenkin teollisuusalueella taajamassa, jolloin melutason ohjearvoja ei 

niihin sovelleta. Haminan pCAM-laitoksen meluvaikutus on tuotantokapasiteetistä riippumatta pieni 

negatiivinen. 
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LIITTEET 

Melualuekartat: 

 

Liite 1.1. VE1, CAM- ja pCAM-tehtaat Kotkassa. Tuotantomäärä 20 000 t/a. 

Liite 1.2. VE1, CAM- ja pCAM-tehtaat Kotkassa. Tuotantomäärä 60 000 t/a. 

Liite 1.3. VE1, CAM- ja pCAM-tehtaat Kotkassa. Tuotantomäärä 120 000 t/a. 

 

Liite 2.1. VE2, CAM-tehdas kotkassa. Tuotantomäärä 20 000 t/a.  

Liite 2.2. VE2, CAM-tehdas kotkassa. Tuotantomäärä 60 000 t/a. 

Liite 2.3. VE2, CAM-tehdas kotkassa. Tuotantomäärä 120 000 t/a. 

Liite 3.1. VE 2 pCAM-tehdas Haminassa. Tuotantomäärä 20 000 t/a. 

Liite 3.2. VE 2 pCAM-tehdas Haminassa. Tuotantomäärä 60 000 t/a. 

Liite 3.3. VE 2 pCAM-tehdas Haminassa. Tuotantomäärä 120 000 t/a. 
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