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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 2017-2020 yhteen-
sä 508 000-1 185 000 m3ktr riippuen toteutettavasta vaihtoehdosta. Lou-
hinnan tarkoituksena on tasoittaa alue tiettyyn tasoon, jotta alue voidaan 
ottaa 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 noin 952 000 m3ktr. Kotkan kaupungin tar-
koitus on louhia tämä määrä vuosien 2017-2018 aikana, jotta alue saadaan 
teollisuuden käyttöön. Louhintamäärän kasvattaminen yli 200 000 m3ktr 
vuodessa vaatii ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA). YVA:n jäl-
keen voidaan hakea uutta lupaa, jossa mahdollistetaan suurempi vuosittai-
nen louhintamäärä sekä johon lisättäisiin nykyisen alueen eteläpuolella 
oleva pienempi vielä louhimaton alue.  

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 vuosien 2017-2018 
aikana nykyisen luvan mukainen alue ja sen eteläpuolella oleva luvittama-
ton alue kokonaisuudessaan. Kolmas hankevaihtoehto (VE3) käsittää saman 
louhinta-alueen ja -määrän kuin VE2, mutta louhinta-aika on pidempi 
(vuodet 2017-2020).  
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Louhinnasta arvioidaan syntyvän pääasiassa melu-, tärinä- ja pölyvaikutuk-
sia läheisille alueille. Toiminta sijoittuu olemassa olevalle louhinta-
alueelle teollisuusalueen pohjoisosaan, mutta lähin asutus sijaitsee noin 
100-200 metrin päässä pohjoisessa ja idässä. Hankealueen välittömässä lä-
heisyydessä kaakossa sijaitsee jätevedenpuhdistamo. Mahdollinen melu, 
pöly ja tärinä voivat aiheuttaa vaikutuksia asumiseen, virkistysalueiden 
käyttöön ja terveyteen, joten ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ovat tämän 
YVA-menettelyn keskiössä. Vaikutukset mm. luonnon monimuotoisuuteen 
tai vesistöihin arvioidaan alustavasti vähäisiksi.  
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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 1 185 000 m3ktr nopeammassa aikataulussa kuin nykyiset luvat mah-
dollistavat, sillä alueen louhinta teollisuutta varten on kiireellinen. Nykyi-
set luvat mahdollistavat alle 200 000 kiintokuutiometrin louhinnan vuodes-
sa. 

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 8.1). 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-arviointiohjelmassa esitetään tiedot hankkeesta sekä tiedot hankkeen 
toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista. YVA-lain 
(468/1994) mukaisesti hankkeesta tulee esittää toteuttamisvaihtoehdot. 
Arviointiohjelmassa esitetään myös tiedot ympäristövaikutuksia käsittele-
vistä selvityksistä sekä ehdotetaan tarkasteltavan vaikutusalueen rajaus 
(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 kohdassa 6.   
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2 KIVIAINESTUOTANTO 

Kiviainestuotantoalue jaetaan suunnittelu-, ottamis- ja ottoalueeseen (ku-
va 1. Ottamisen suunnittelua varten selvitetään maa- ja kallioperän raken-
ne sekä pohjaveden esiintymisalueet. Tietojen pohjalta alueelle tehdään 
ottamissuunnitelma, joka sisältää tiedot ottotoiminnan etenemisen lisäksi 
ympäristön hoitamisesta. Ottamissuunnitelma laaditaan koskemaan suun-
nittelualuetta. 

 

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 
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valintaan vaikuttavat maasto-olosuhteet louhinta-alueella sekä porauska-
luston vaadittu liikkumisnopeus ja -kyky.  

 

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 (esim. kivilaji). 
 
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. 
Esim. jos louhokselta louhitaan 10 kiintokuutiota kiviainesta, siitä saadaan 
sijoitukseen 17 irtokuutiometriä.  
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3 JÄNSKÄN TEOLLISUUSALUE 

Mussalon sataman ja siihen liittyvä terminaali- ja teollisuustoiminta kasvoi 
voimakkaasti 1980-luvun puolivälistä lähtien. Kotkan kaupunki käynnisti 
teollisuusalueen asemakaavoittamisen teollisuus- ja terminaalitonteiksi, 
koska Mussalon sataman aiemmin käyttöön otetut tausta-alueet olivat lä-
hes lopussa. Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tarkoituksena oli 
mahdollistaa Mussalon syväsatamaa palvelevan paljon tilaa vievän, sata-
man läheisyyttä ja rautatieyhteyttä vaativan teollisuus- ja varastoalueen 
laajentuminen syväsataman pohjoispuolelle. 

Alueella voidaan erottaa kaksi erillistä teollisuusaluetta. Palaskylän teolli-
suusalueeksi kutsutaan nykyisestä sataman vieressä olevaa teollisuusaluet-
ta, jolla on kaikki nykyinen teollisuus. Palaskylän teollisuusalue rajautuu 
suurin piirtein satamaan, Merituulentiehen ja pohjoisessa Jänskäntiehen. 
Jänskän teollisuusalueeksi kutsutaan Jänskäntien pohjoispuolella ja rauta-
tien itäpuolella olevaa teollisuusalueeksi kaavoitettua aluetta. Hankealue 
on siis Jänskän teollisuusalueella, jolla ei tällä hetkellä ole yhtään toimijaa 
louhintahanketta ja massojen varastointia lukuun ottamatta. Kymen Vesi 
Oy:n jätevedenpuhdistamon ei katsota kuuluvan Jänskän teollisuusaluee-
seen.  

Jänskän teollisuusalueella on harjoitettu jatkuvaa murskaustoimintaa yli 10 
vuotta, kun alue on suunniteltu otettavan teollisuuden käyttöön. Louhinta-
toiminta on kuitenkin viimeisinä vuosina ollut vähäisempää uusien inves-
tointien puutteen takia. Louhintatyötä on tarkoitus jatkaa, sillä alue on 
monen teollisuudenalan näkökulmasta houkutteleva hyvän logistisen sijain-
nin takia. Teollisuusalue sijaitsee lähellä Kotkan keskustaa ja sataman vie-
ressä. 

Jänskän teollisuusalue on entistä metsäaluetta, joka on ollut viimeiset 10 
vuotta muutostöiden kohteena. Alueen maankäyttö on muuttunut melko 
paljon, millä on ollut vaikutusta mm. pohjoisessa sijaitsevalle Ristniemen 
asuinalueelle pöly- ja meluhaittojen muodossa. 
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Tietoja tästä YVA-hankkeesta on saatavissa seuraavilta tahoilta: 

Hankevastaava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yhteysviranomainen 

 

YVA-konsultti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lausunnot ja mielipiteet tästä arviointiohjelmasta 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 

 

  

 

http://www.ely-keskus.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@ecobio.fi
http://www.ecobio.fi/
http://www.kotka.fi/
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4 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 arviointiohjelma  

 
 

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

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

Laatinut:  MM, TH 
Tarkastanut: Kotkan kaupunki 
Päiväys: 12.4.2017 

11(57) 

4.1 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 (kuva 3). 
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kiven-
murskaamojen ympäristönsuojelusta (Muraus-asetus, 800/2010) estää maa-
ainesluvan varaisen louhinnan alle 300 m etäisyydellä asutuksesta.  

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 noin 952 000 m3 ktr. Lupa-
päätös on voimassa 30.4.2019 asti.  

 

Kuva 3. Nykyisen lupapäätöksen mukainen louhinta-alue.  
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4.2 Vaihtoehto 1, Jänskän teollisuusalueen louhinnan ja murskauksen to-
teutus vuosina 2017-2018, 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 4. Ensimmäisen hankevaihtoehdon (VE1) mukainen louhinta-alue. Muraus-asetuksen 
määräämä 300 metrin etäisyys asuinrakennuksista on esitetty violetilla rajauksella. 
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4.3 Vaihtoehto 2, Jänskän teollisuusalueen louhinnan ja murskauksen to-
teutus vuosina 2017-2018, louhintamäärä enintään 1 185 000 m3ktr.  

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

4.4 Vaihtoehto 3, Jänskän teollisuusalueen louhinnan ja murskauksen to-
teutus vuosina 2017-2020, louhintamäärä enintään 1 185 000 m3ktr.  

Kolmantena vaihtoehtona on tilanne, jossa sama määrä ja sama alue kuin 
vaihtoehdossa 2 louhitaan ja murskataan hieman väljemmässä aikataulus-
sa, vuosien 2017-2020 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 5. Toisen ja kolmannen hankevaihtoehdon (VE2 ja VE3) mukainen louhinta-alue. 
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Jotta 1.1.2018 jälkeen louhintaa voi tehdä alle 300 m päässä asutuksesta, 
alueelle sijoittuvalle teolliselle toiminnalle on oltava toiminnanharjoittaja 
ja toiminnalle on haettava rakennuslupa.  Hanke siis toteutuu joko vaihto-
ehdon 1 mukaisesti vuosien 2017-2018 aikana ilman rakennuslupaa tai vaih-
toehtojen 2 tai 3 mukaisesti rakennusluvan avulla. YVA-menettelyn toteut-
taminen mahdollistaa lähitulevaisuudessa louhintojen onnistumisen nope-
assa aikataulussa, kun toimija alueelle on varmistunut. 

5 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 6. Louhinta- ja murskausalueen sijainti Jänskän teollisuusalueella Kotkan Mussalos-
sa. Aineisto: Maanmittauslaitos 2017. 
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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 7). Aluetta, johon kuuluu molempien ottamisalueiden ne 
osat, jotka ovat yli 300 metrin etäisyydellä lähimpien asuinrakennusten pi-
ha-alueista (Muraus-asetuksen määräämä etäisyys), kutsutaan ottamisalue 
3:ksi (14 ha).  

 

 
Kuva 7. 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.  
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6 NYKYINEN TOIMINTA, VOIMASSA OLEVAT LUPAPÄÄTÖKSET JA SOPIMUK-
SET 

6.1 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.  

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-
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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 tarkoitus 
jatkaa, mutta YVA-ohjelman kuuluttamiseen mennessä tämän vuoden puo-
lella ei ole louhittu vielä kuutiotakaan. Vuoden 2017 aikana tavoitteena on 
ottaa yhteensä 200 000 m3ktr massoja ennen YVA-menettelyn valmistumis-
ta.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 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. 

1.1.2018 alkaen alle 300 metrin päässä läheisestä asutuksesta ei voi enää 
louhia ilman rakennushanketta, jota ryhdyttäisiin toteuttamaan rakennus-
luvalla. Hanke ja sen rakennuslupa mahdollistaisivat louhimisen myös alle 
300 m päässä asutuksesta.  

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, 

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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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.  

7 YMPÄRISTÖN NYKYTILA 

7.1 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 hiekkamoreenista. 
Myös louhittavan alueen ulkopuolelle (pohjoinen ja itä) jäävä alue koostuu 
samoista maalajeista. Maaperä on alueella melko ohutta ja hiekkamoree-
nin alta paljastuu nopeasti kallio. Louhinta-alueen pohjoispuolella on pieni 
soistuma, jonka maaperä on saraturvetta. Lisäksi alueen länsipuolella juna-
radan 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.  

7.2 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.  
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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).  

7.3 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.  

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 8 on esitetty lähialueen suojelualueet. 
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Kuva 8. 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.  

7.4 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-
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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-
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 9 on esitetty alueen tuuliruusu, josta käy ilmi vallitseva tuulen-
suunta. Alueen selvä vallitseva tuulensuunta on lounaasta. 
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Kuva 9. Mussalon alueen tuuliruusu 50 m korkeudessa. Vallitseva tuulensuunta koko vuosi 
huomioituna on lounaasta (tuuliatlas 2017). 

7.5 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.  

7.6 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-
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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. 

7.7 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 10). 500 
metrin säteellä hankealueesta asui vuoden 2017 maaliskuussa 81 ihmistä ja 
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 7.8.. Lähimmät päiväkodit sijait-
sevat Etukylän kaupunginosassa sekä Hirssaaressa. Myös Mussalon koulu si-
jaitsee Etukylällä.  

Lähimmät laajemmat virkistysalueet sijaitsevat teollisuusalueen länsipuo-
lella, missä on mm. luontopolkuja sekä golfkenttä. Maankäyttö on hyvin in-
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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. 

7.8 Alueen läheiset toimijat 

7.8.1 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.  

7.8.2 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 toivottavaa. Puhdistamo 
sijaitsee kiinteistöllä 285-20-1-18, osoitteessa Jänskäntie 2, 48310 Kotka, 
joka on hankealueen välittömässä läheisyydessä sen etelä- ja kaakkoispuo-
lella.  

7.8.3 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 kyseessä on Tukesin valvoma turvallisuussel-
vityslaitos, jonka konsultointivyöhyke on 500 metriä. Tällä hetkellä säiliös-
sä ei säilytetä öljyä (täynnä vettä), mutta se on tarkoitus täyttää dieselöl-
jyllä vuoden 2017 aikana. Ennen nykyistä vuokraajaa säiliö on ollut tyhjil-
lään (ilman öljyä) noin 20 vuotta.  

7.8.4 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.  
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7.8.5 Oiltankin Sonmarin Oy:n laitos 
 

Oiltanking Sonmarin käsittelee ja varastoi Mussalon kemikaalisatamassa 
erilaisia kemikaaleja, kuten öljyjä ja polttoaineita. Oiltanking Sonmarinin 
laitos sijaitsee noin kilometrin päässä Hankealueesta eteläkaakkoon samal-
la alueella Stanoilin terminaalin kanssa. Laitos on Tukesin valvoma turvalli-
suusselvityslaitos, jonka konsultointivyöhykkeen laajuus on kilometri.  
 

7.8.6 Oiltanking Finland Oy:n kemikaalivarasto 
 
Oiltankin Finlandin (entinen Vopak Chemicals Logistics Finland Oy) kemi-
kaalivarasto toimii Mussalon kemikaalisatamassa samalla alueella Stanoilin 
ja Oiltanking Sonmarinin kanssa. Toiminta käsittää nestemäisten kemikaa-
lien välivarastoinnin ja käsittelyn. Toiminnalla on ympäristölupa ja kysees-
sä on Tukesin valvoma turvallisuusselvityslaitos, jonka konsultointivyöhyke 
on kilometri.  

 

7.8.7 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.  
 

7.8.8 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 turvallisuusselvityslaitos, jonka konsultointivyöhyke on ki-
lometri.  
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Kuva 10. Hankealuetta lähimpänä sijaitsevat asuinalueet, teollisuusalue, satama-alue ja golfkenttä. Pohjakartta: Maanmittauslaitos 2017.  
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8 KAAVOITUS 

8.1 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 11). 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 Sonmarin Oy:n Mussalon satamassa sijaitsevaa 
turvallisuusselvityslaitosta, jonka konsultointivyöhyke on kilometri.  
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Kuva 11. 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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8.2 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.  

8.3 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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9 HANKKEEN KYTKEYTYMINEN MUIHIN SUUNNITELMIIN 

9.1 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. 

9.2 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 hyvä 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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9.3 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.  

9.4 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 luopumana pienen poikkeuksin. Liikenteen biopolttoainei-
den osuus pyritään nostamaan 30 prosenttiin sekä pyritään ottamaan 
käyttöön 10 prosentin bionesteen sekoitusvelvoite työkoneissa ja lämmi-
tyksessä käytettävään kevyeen polttoöljyyn. Tavoitteena on vähintään 
250 000 sähkökäyttöistä ja 50 000 kaasukäyttöistä autoa. Sähkömarkki-
noita kehitetään alueellisella ja eurooppalaisella tasolla. Sähkön kysyn-
nän ja tarjonnan joustavuutta sekä ylipäänsä järjestelmätason energiate-
hokkuutta 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.  

9.5 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 varastoidaan sopivan käyttökohteen 
löytymiseen asti. Ensisijaisena vaihtoehtona on hyödyntää maa-aines 
mahdollisimman nopeasti. 

9.6 Muut hankkeet Mussalossa 

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

10.1 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 
12). Louhinnan ja murskauksen 
YVA-hankkeen aikataulu on 
esitetty kuvassa 13.  

 

Kuva 12. YVA-prosessin etenemi-
nen. 
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Kuva 13. YVA-menettelyn alustava aikataulu.  

10.2 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 arviointiohjelman ja or-
ganisoi sekä raportoi varsinaisen arviointityön. Kaakkois-Suomen elinkeino-
, liikenne- ja ympäristökeskus toimii yhteysviranomaisena, joka hoitaa tar-
vittavan tiedotuksen ja kuulutukset, pyytää lausunnot ja järjestää tarvitta-
vat julkiset kuulemistilaisuudet yhdessä hankevastaavan ja konsultin kans-
sa. Se antaa myös arviointiohjelman jälkeen lausuntonsa siitä, miltä osin 
arviointiohjelmaa on täydennettävä ja menettelyn lopuksi arviointiselos-
tuksesta ja sen riittävyydestä.  

10.3 Vuorovaikutus ja osallistuminen 

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

10.3.1 Yhteysviranomaisen järjestämä kuuleminen 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kuuluttaa arvi-
ointiohjelman ja aikanaan selostuksen nähtävillä olosta. Kuulutukset jul-
kaistaan Ankkuri-lehdessä sekä ELY-keskuksen internet-sivuilla. Mielipiteitä 
ja lausuntoja arviointiohjelmasta ja aikanaan selostuksesta voi esittää yh-
teysviranomaiselle kuulutusaikana. 
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10.3.2 Yleisötilaisuudet 

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin etenemistä ja tuloksia tullaan 
esittelemään yleisölle avoimissa esittelytilaisuuksissa. YVA-ohjelman esit-
telytilaisuuden ajankohta on 11.5.2017 klo 17-19 ja tilaisuus pidetään Cafe 
Neptunuksessa, osoitteessa Merituulentie 424. YVA-selostuksen yleisötilai-
suuden suunniteltu ajankohta on syyskuussa 2017. 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.  

10.3.3 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. Ohjausryhmä kokoontui kerran ennen YVA-ohjelman 
kuuluttamista antamaan kommentteja YVA-ohjelman luonnoksesta. Kom-
mentit huomioitiin YVA-ohjelmassa. Ohjausryhmä kokoontuu seuraavan 
kerran YVA-selostuksen luonnoksen valmistuttua elokuussa 2017.  
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11 ARVIOITAVAT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT 

11.1 Ehdotus tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta 

Alustava vaikutusalueen rajaus on tehty siten, että se vaihtelee hankealu-
een rajoista (ei ulotu hankealueen ulkopuolelle) raja-arvot ylittävän melun 
kantautumisen alueelle (melun kantautuminen selvitetään melumallinnuk-
sen avulla). Muiden louhinta-alueiden aikaisemmissa melumallinnuksissa on 
havaittu, että louhinnan melu voi saada äänitason 45 dB aikaan vielä 600 
metrin päässä toiminnasta. 55 desibelin alue ulottuu mallinnusten mukaan 
noin 400 metrin etäisyydelle. Mm. pölyn ja tärinän vaikutus voi ulottua 
alueesta riippuen noin 500 metrin etäisyydelle. Vaikutusalueen rajaukseksi 
ehdotetaan siis vaikutusluokasta riippuen 0-600 metrin etäisyydelle louhin-
ta- ja murskausalueesta (kuva 14). Tämän lisäksi vaikutusalueeseen sisälly-
tetään Ristniemen asuin- ja vapaa-ajan asuinalue pitemmälle hankealueen 
ulkopuolelle ulottuvien vaikutusten tapauksessa. Melun, tärinän, pölyn ja 
liikenteen vaikutuksien arvioidaan ulottuvan hankealueen ulkopuolelle.  

 

Kuva 14. Ehdotetun vaikutusten tarkastelualueen ulkoraja on 0-600 metrin etäisyydellä 
louhinta-alueesta. Myös Ristniemen asuin- ja vapaa-ajan asuinalue huomioidaan vaikutus-
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ten arvioinnissa, vaikka tietyn vaikutusluokan arvioitu vaikutusalue ei sinne asti yltäisi-
kään. Pohjakartta: Maanmittauslaitos 2017. 

Louhinnan ympäristövaikutuksia vähennetään rajoittamalla toiminta päivä-
aikaan, sekä soveltamalla louhinta- ja murskaustoiminnalle tyypillisiä hait-
toja ehkäiseviä toimenpiteitä, joita esitellään tarkemmin YVA-
selostuksessa. 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 räjähdysaineet. Räjäytyk-
sien aiheuttamien paineaaltojen lisäksi räjähdysaineet saattavat kulkeutua 
vesien mukana ympäristöön. Laitteiden tulipaloriski saattaa olla merkittävä 
poikkeustilanne, jolla voi olla ympäristövaikutuksia savukaasujen leviämi-
sen takia.  

Vaikutusalueita tullaan määrittämään ja tarkastelemaan ympäristövaiku-
tuskohtaisesti, sillä erityyppiset vaikutukset rajautuvat eri tavoin. Vaiku-
tusalueen laajuuden lisäksi arvioinnissa huomioidaan vaikutusten luonne, 
vaikutuksen kohteena olevan väestön määrä, vaikutusten todennäköisyys 
sekä kesto, toistuvuus ja ympäristön herkkyys ja palautuvuus. Mahdolli-
suuksien mukaan arvioidaan myös hankkeen yhteisvaikutukset alueen mui-
den hankkeiden kanssa.  

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. 

11.2 Käytettävät menetelmät ja merkittävimmät ympäristönäkökohdat 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitetään louhinta- ja murskaustoimin-
nan käynnistämisen ympäristövaikutukset YVA-lain ja YVA-asetuksen vaa-
timusten mukaisesti.  

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tunnistetaan ja arvioidaan louhinnan ja 
murskauksen mahdollisia vaikutuksia alueen kohteisiin. Arviointiprosessin 
aikana kehitetään myös toimenpiteitä, joilla voidaan ehkäistä ja vähentää 
hankkeen ympäristökuormitusta. YVA-prosessissa tullaan arvioimaan vaiku-
tuskohteen herkkyys ja vaikutuksen suuruus, ja näiden perusteella määri-
tellään vaikutuksen merkittävyys.  
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Ympäristövaikutusten arviointi tullaan tekemään pääasiassa asiantuntija-
arvioina käyttäen hyväksi jo tehtyjä tutkimuksia ja selvityksiä sekä tarvit-
tavin osin uusia selvityksiä. Numeerista tietoa ja matemaattisia mallinnuk-
sia tullaan käyttämään aina, kun se on mahdollista, ainakin melun leviämi-
sen tapauksessa. Menetelmät kuvataan tarkemmin kutakin ympäristövaiku-
tusta koskevassa kappaleessa.  

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa keskitytään merkittävimpiin 
vaikutuksiin, joiksi ovat alustavasti arvioitu louhinnan ja murskauksen me-
lusta aiheutuvat vaikutukset ja sekä vaikutukset ilmanlaatuun (pöly) ja sitä 
kautta terveyteen ja hyvinvointiin. Lisäksi toimintaan liittyy muita ympä-
ristönäkökohtia, jotka ovat hallittavissa teknisin ratkaisun.  

11.3 Toiminnan käynnistämisen ympäristövaikutukset 

Toiminnassa ei ole erotettavissa suurempia vaihekokonaisuuksia eikä eril-
listä rakennusurakkaa ole. Alueella on louhittu jo kymmeniä vuosia, joten 
YVA-menettelyn vaativan toiminnan aloittaminen ei näy kuin louhinnan in-
tensiivisyyden kasvamisena. Viime vuosina louhinnan määrä on tosin ollut 
todella vähäistä, joten haitta suhteessa viime vuosiin tulee kasvamaan. 
Louhinta- ja murskauskaluston siirto hankealueelle aiheuttaa jonkin verran 
melua.  

Vaikutusten arviointi 

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

11.4 Vaikutukset luonnonolosuhteisiin 

11.4.1 Vaikutukset luonnonvarojen käyttöön  

Toiminnan tarkoituksena on teollisuusalueen laajentamisen ohella ottaa 
maa-ainesta ja käyttää sitä rakennuskohteisiin. Louhimo tuottaa hyvälaa-
tuista mursketta hyödynnettäväksi erilaisissa maanrakennuskohteissa lähi-
alueilla. Toiminnassa siis hyödynnetään alueen luonnonvaroja eli kiviaines-
ta (rapakivigraniittia). Alueelta otettavan kiviaineksen määrä tullaan mää-
rittämään ympäristöluvassa. Näillä näkymin maa-ainesta tullaan ottamaan 
koko hankkeen aikana yhteensä 508 000 - 1 185 000 m3ktr riippuen toteu-
tettavasta vaihtoehdosta.  

Vettä käytetään toiminnassa pölyn sitomiseen (murskaus, ei käytetä lou-
hinnassa) ja sen määrä riippuu sääolosuhteista. Vesi otetaan hankealueelle 
kaivetusta kuopasta, joka täyttyy maaperästä peräisin olevalla vedellä. 
Kuopasta vesi ruiskutetaan uppopumpulla murskausyksikköön. Vesi palau-
tuu maaperään saman tien, sitä ei oteta talteen tai ohjata puhdistamolle. 
Vedenkäyttöä pyritään lisäämään viime vuosiin verrattuna, sillä pölyvaiku-
tukset ovat olleet merkittäviä.  
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Vaikutusalueena tarkastellaan louhintatoiminnan aluetta, jolta maa-aines 
ja pölynsidontaan käytettävä vesi otetaan.  

Vaikutusten arviointi 

Toiminnan käynnistämisellä on vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön, sillä 
toiminnassa otetaan ja murskataan kiviainesta, sekä käytetään vettä pö-
lynsidontaan. Hankkeen merkitystä luonnonvarojen käyttöön arvioidaan 
asiantuntija-arviona ja perustuen käytettävien luonnonvarojen arvioituun 

määrään. 

11.4.2 Vaikutukset maa- ja kallioperään 

Toiminnan vaikutukset maa- ja kallioperään rajoittuvat hankealueelle, mis-
sä louhinta ja maa-aineksen otto tapahtuvat. Hankealueelta poistetaan 
maaperä kallion päältä. Kalliota louhitaan niin, että alueen taso saadaan 
pudotettua halutulle korkeudelle. Vaikutukset maa- ja kallioperään ovat 
siis suuret, mutta ne jäävät hankealueen sisäpuolelle.  

Koneista valuva bensiini/diesel tai öljy voi maaperään louhoksen ajoteiden 
alueella. Koneista voi irrota myös raskasmetalleja ja muita pienhiukkaisia, 
jotka sitoutuvat maaperään. Toiminnassa ei juuri käytetä vaarallisia ainei-
ta, joten niiden pääsyä maaperään ei tapahdu.  

Vaikutusalueena käytetään hankealuetta, sillä muualla maa- ja kalliope-
rään ei kohdistu vaikutuksia. 

Vaikutusten arviointi 

YVA-prosessissa tunnistetaan mahdolliset merkitykselliset vaaralliset ai-
neet, niiden madolliset päästölähteet ja kulkeutumisreitit ja arvioidaan 
hankkeen mahdolliset vaikutukset maa- ja kallioperään. Toiminta on maa-
aineksen ottoa, joten toiminnan tarkoituksena maa- ja kallioperään kohdis-
tuu suuri vaikutus. Arvioinnissa hyödynnetään saatavilla olevia maa- ja kal-
lioperän paikkatietoaineistoja sekä olemassa olevia tutkimuksia. Vaikutus-
ten arviointi tehdään näiden aineistojen pohjalta asiantuntija-arviona.  

11.4.3 Vaikutukset pohja- ja pintavesien laatuun 

Louhinta-alueella poistetaan kasvillisuus ja maaperä, joka vaikuttaa veden 
luonnolliseen kiertoon. Pintakerroksen poiston lisäksi vaikuttavana tekijänä 
ottoalueella on tehostettu kuivatus. 

Louhintatoiminnan vaikutukset pohja- tai pintavesien laatuun ovat vähäi-
siä, sillä lähialueella ei ole pintavesiä merta lukuun ottamatta. Hankealu-
een sijaitsee viemäröidyn teollisuusalueen pohjoispuolella, ja sen pohjois-
puolinen suojaviheralue on niin kapea, ettei havaittavia uomia ole muodos-
tunut. Vaikutuksia ei ole mereen, eikä alueella mahdollisesti syntyvät hu-
levedet pääse pintavaluntana pois alueelta, vaan ne imeytyvät maaperään. 
Mikäli hulevettä syntyy esim. rankkasateen aikana paljon, maahan imeyty-
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mätön vesi virtaa alueelta länteen radan ali ratapihan kuivatusojiin ja sitä 
kautta mereen. Hulevesien likaantumisriskiä lisäävät ajoneuvoliikenne, 
työkoneiden ja polttoainesäiliöiden mahdolliset vuodot.  

Pohjavesien pinta vaihtelee alueellisesti. Keskimäärin pinta on Suomessa 
kolmen metrin etäisyydellä maanpinnasta. Poistamalla maannoskerros 
muutetaan pohjaveden muodostumisolosuhteita, jolloin muutoksia on ha-
vaittavissa suotautuvan veden määrässä ja laadussa. Kyseessä on kallio-
alue, joten pohjavettä voi esiintyä ainoastaan kallioperän halkeamissa ja 
raoissa. Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta, mutta louhinnan ja murs-
kauksen vaikutukset pohjaveteen selvitetään asiantuntija-arvioin. Pohjave-
siin vaikuttaa myös vedenotto pölynsidontaan.  

Ristniemen asuinalueella on tiedossa pohjavesikaivoja, joita käytetään ta-
lous- tai kasteluveden ottamiseen. Kaivot kartoitetaan ja niiden vedenlaa-
tua tutkitaan ennen louhintatoiminnan kasvattamista ja hankkeen jälkeen. 
Louhinta voi saada aikaan halkeamia kallioon, jolloin kaivoon voi päästä 
haitallisia aineita.  

Myöskään kivilouheen sijoitus ei aiheuta vaikutuksia pohja- tai pintavesien 
laatuun, sillä louhe sijoitetaan kuivalle maalle. 

Alueella ei muodostu saniteettivesiä eikä muita jätevesiä.  

Vaikutusalueena tarkastellaan hankealuetta, Ristniemen asuinaluetta sekä 
ojia, joihin hulevedet runsaan valunnan aikana kulkeutuvat. 

Vaikutusten arviointi 

Vaikutuksia vedenlaatuun arvioidaan asiantuntijatyönä sekä pohjavesikai-
vojen osalta erillisellä tutkimuksella. Pohjavesikaivot kartoitetaan paikan 
päällä tehtävällä havainnoinnilla. Kaivojen vedenlaatua seurataan louhin-
nan aikana ja sen jälkeen mahdollisten vaikutusten varalta. Arvioinnissa 
tunnistetaan systemaattisesti merkitykselliset vaaralliset aineet, niiden 
mahdolliset päästölähteet ja kulkeutumisreitit ja arvioidaan hankkeen 
mahdolliset vaikutukset pinta- ja pohjavesiin.  

11.4.4 Vaikutukset ilmanlaatuun 

Louhinta- ja murskaustoiminnan aiheuttamat päästöt ilmaan aiheutuvat 
louhinnasta, murskauksessa ja murskeen sijoituksesta syntyvästä pölypääs-
töstä sekä raskaasta liikenteestä. Pölypäästöjen leviäminen ympäristöön 
riippuu päästön suuruudesta ja hiukkaskokojakaumasta, sääolosuhteista ja 
ympäristön pinnanmuodoista (topografia ja kasvillisuus sekä vesistöt). Kar-
keimmat hiukkaset kulkeutuvat ilmassa vain lyhyitä matkoja, kun taas 
pienhiukkasten kulkeuma voi olla hyvinkin laaja. Pölypäästöt voivat aluees-
ta ja olosuhteista riippuen levitä jopa 500 metrin etäisyydelle toiminnasta, 
joten vaikutusalueena tullaan tarkastelemaan 500 metrin vyöhykettä han-
kealueen reunoilta katsottuna. 
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Pölypäästöjä syntyy eniten murskauksen aikana, mutta myös porauksen ja 
räjäytyksien aikana. Pölyhaitan torjuntakeinoja ovat mm. prosessin eristä-
minen ympäristöstä, pölyn sidonta, pölyn sieppaaminen ilmasta ja pölyn 
keräys. Valtioneuvoston asetuksella määrätään, että hengitettävien hiuk-
kasten enimmäispitoisuus ilmassa saa olla enintään 50 μg/m3 (vuorokausi-
keskiarvo). Pölyhaittojen torjumiseen tullaan kiinnittämään erityistä huo-
mioita, sillä aikaisemmin pölyhaitta on koettu suurimmaksi haitaksi lähei-
sillä asuinalueilla. 

Ilmanlaatuun vaikuttavat olennaisesti myös alueen muu raskas liikenne ja 
teollinen toiminta.  

Vaikutusten arviointi 

Pölypäästön määrä arvioidaan asiantuntija-arviona ja tarvittaessa laaditaan 
pölypäästöjen mallinnus. YVA-selostuksessa esitetään vaihtoehtoja pöly-
haittojen hallintatoimiksi.  

Liikenteen aiheuttamat päästöt arvioidaan laskennallisesti perustuen 
kuormien määriin ja kuljettuihin kilometreihin.  

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

Hankealueen luontoarvot ovat vähäiset, sillä alue on olemassa olevaa lou-
hinta-aluetta ja ihmistoiminnan voimakkaasti muokkaamaa satama- ja te-
ollisuusaluetta. Hankealueella on vielä jonkin verran puustoa itäosassa lä-
hellä merta. Hankkeella ei arvioida olevan suuria vaikutuksia ympäristön 
kasvi- ja eläinlajistoon ja luonnon monimuotoisuuteen, sillä hankealueen 
pohjoispuolella oleva viheralue on pieni ja jo nykyisen louhintatoiminnan 
vaikutuksen kohteena. Viheralue on kuitenkin paikallisesti tärkeä ja lou-
hinnan vaikutukset siihen selvitetään.  

Lähialue koostuu lähinnä jo olemassa olevista teollisuus- ja varastoraken-
nuksista sekä kapeasta suojaviheralueesta, jonka toisella puolella on Rist-
niemen asuinalue.  

Lähin luonnonsuojelualue (Sarvenniemenkari) sijaitsee noin 3,3 kilometrin 
päässä hankealueesta länteen ja lähin Natura 2000 -alue (Kymijoki) noin 
3,7 km päässä pohjoiseen. Hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia luon-
nonsuojelualueisiin.  

Vaikutusalue rajataan meluvaikutuksien mukaan, joten alustavasti YVA-
selostuksessa käytetään 600 metrin vaikutusaluetta vaikutuksia arvioitaes-
sa.  
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Vaikutusten arviointi 

YVA-prosessissa kartoitetaan alueen luonnonsuojelu-, Natura 2000-, ja 
luonnonsuojeluohjelma-alueet paikkatietoaineistojen avulla. Arvioinnissa 
otetaan huomioon alueiden suojeluperusteet ja tarkastellaan toiminnan 
vaikutuksia niihin. Vaikutuksia Ristniemen pieniin viheralueisiin tarkastel-
laan mm. haastattelemalla asukkaita aikaisempien louhintojen vaikutuksis-
ta. Vaikutusten arviointi tehdään aineistojen avulla asiantuntija-arviona.   

11.4.6 Vaikutukset ilmastonmuutokseen 

Ilmastonmuutokseen vaikuttaa kasvihuonekaasuja lisäävä toiminta sekä 
näiden nieluja vähentävä toiminta. Toiminta vaikuttaa ilmastonmuutok-
seen lisäämällä hieman hiilidioksidipäästöjä (työkoneet ja kuljetus) louhin-
nan aikana. Lisäksi alueelle myöhemmin syntyvä teollisuus voi lisätä kasvi-
huonekaasujen määrää ilmakehässä, mutta mikäli alueelle keskittyvällä 
teollisuudella on merkittäviä ympäristövaikutuksia, tehdään toiminnalle 
ympäristövaikutusten arviointi missä vaikutukset arvioidaan tarkemmin.  

Osana toimintaa on kasvillisuuden poisto louhittavalta alueelta, mikä teo-
riassa vaikuttaa kasvihuonekaasujen sitoutumiseen, mutta nykyinen kasvil-
lisuus louhinta-alueella on niin vähäistä, ettei tällä ole ilmastonmuutoksen 
kannalta merkitystä. 

Vaikutusten arviointi 

Selvitetään työkoneista ja muusta toiminnasta vapautuvien kasvihuonekaa-
sujen määrä ja miten niitä voidaan hillitä. Vaikutus ilmastonmuutoksen ar-
vioidaan asiantuntijatyönä. Ilmapäästöjä käsitellään myös kappaleessa 
”Vaikutukset ilmanlaatuun”.  

11.5 Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön 

11.5.1 Vaikutukset maisemaan 

Hankealue sijoittuu olemassa olevalle louhinta-alueelle teollisuusalueen 
pohjoispuolelle. Maakuntakaavassa alue on merkitty kulttuuriympäristön 
tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti merkittäväksi alueeksi. 
Toiminta muuttaa jonkin verran maisemaa, sillä louhinnan seurauksena 
kasvillisuutta poistetaan ja maanpintaa pudotetaan alemmalle tasolle. Vai-
kutukset maisemaan arvioidaan kuitenkin vähäisiksi, sillä meren välissä 
oleva suojaviheralue peittää louhoksen mereltä päin katsottaessa. 

Vaikutusalueena käytetään alustavasti lähimpiä asuin- ja virkistysalueita eli 
hankealueelta noin 300 metrin puskurivyöhykettä.  
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Vaikutusten arviointi 

Vaikutuksia maisemaan arvioidaan asiantuntijatyönä maastohavaintojen ja 
hankkeen louhintasuunnitelmien avulla.  

11.5.2 Vaikutukset kulttuurihistoriallisiin kohteisiin, rakennuksiin ja alueisiin 

Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse kulttuurihistoriallisia kohteita, joten 
vaikutuksia ei ole.   

Vaikutusten arviointi 

Vaikutuksia ei arvioida, sillä vaikutusalueella ei sijaitse kulttuurihistorialli-
sia kohteita.  

11.5.3 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. 

Vaikutusten arviointi 

Muinaisjäännöksiä ei sijaitse alustavalla vaikutusalueella, joten vaikutuksia 
ei arvioida. 

11.6 Vaikutukset maankäyttöön, elinkeinotoimintaan ja liikenteeseen 

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

Toiminnan tarkoituksena on tasoittaa alue teollisuuden käyttöön. Toimin-
nan seurauksena alueen maankäytön intensiivisyys kasvaa ja Jänskän alu-
een pinta-alasta yhä suurempi osa tulee elinkeinotoiminnan käyttöön. Vielä 
ei ole varmuutta, minkälaista teollisuutta laajentuvalle teollisuusalueelle 
syntyy.  

Alueen maankäyttö tunnetaan todella hyvin, sillä teollisuusalueen ja sata-
man laajentumisien yhteydessä aluetta on tutkittu useaan otteeseen ja 
alueella on viety läpi useita YVA-menettelyitä. Toiminta sijoittuu kaavoite-
tulle teollisuusalueelle, joten alueen maankäyttösuunnitelma on ollut tie-
dossa pitkään. Nykyisen YVA-prosessin aikana tutkitaan louhinta- ja murs-
kaustoiminnan tarkempia vaikutuksia lähialueen maankäyttöön ja elin-
keinotoiminta-alueisiin. 

Laajennetun louhintatoiminnan aloittaminen ei edellytä uusien rakennuk-
sien rakentamista tai kaavamuutoksia alueella, sillä kyseessä on olemassa 
oleva toiminta.  
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Louhinta, murskaus ja kuljetus työllistävät alueen urakoitsijoita. Toiminta 
työllistää suoraan 15-30 henkilöä toiminnan laajuudesta riippuen ja välilli-
sesti kuljetusalan yrittäjiä alueella. Toiminnalla ei ole vaikutuksia maa- tai 
metsätalouteen. Vaikutusalueena käytetään Mussalon aluetta ja hanketta 
tarkastellaan myös koko kaupungin kannalta. 

Teollisuusalueen laajentaminen on osa Kotkan kaupungin tavoitetta luoda 
edellytyksiä uuden teollisuuden ja uusien työpaikkojen synnylle alueella. 
Saatavan tilan lisäksi hankkeesta saadaan hyvää rakennusmateriaalia lähi-
alueen tuleville hankkeille.  

Vaikutusten arviointi 

YVA-hankkeessa arvioidaan vaikutuksia maankäyttöön ja tuotanto-, palve-
lu- sekä elinkeinotoiminta-alueisiin. Maankäyttöön liittyviä vaikutuksia ar-
vioidaan hyödyntämällä kartta- ja paikkatietoaineistoja, kaavoja ja suunni-
telmia. Arvioinnissa huomioidaan eri kaavatasoilla hankkeen vaikutusalu-
eelle osoitettu maankäyttö voimassa olevien kaavojen kaavasuunnitelmien 
pohjalta. Vaikutuksia elinkeinorakenteeseen arvioidaan asiantuntija-

arvioina.  

11.6.2 Vaikutukset liikenteeseen ja liikkumiseen 

Tärkein vaikutus liikenteeseen ja liikkumiseen on liikennemäärien kasvu 
Jänskäntiellä ja hankealueella ja Palaskylän teollisuusalueella. Merituulen-
tiellä liikenteen määrä on noin 6 035 ajoneuvon ohiajoa vuorokaudessa, 
mutta lähtökohtaisesti tien liikenne ei kasva sillä maa-aines kuljetetaan 
teollisuusalueen läpi satama-alueen täyttöön. Mikäli osa louheesta murska-
taan hankealueella ja kuljetetaan muualle sijoitukseen rekoilla, niin ras-
kaan liikenteen määrä tiellä kasvaa jonkin verran. Mursketta voidaan myös 
kuljettaa proomulla. 

Vuonna 2017 alueella on tarkoitus louhia 200 000 m3ktr ennen ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelyn valmistumista ja uuden luvan myöntämis-
tä. Uuden luvan myötä alueella on tarkoitus louhia vielä toteutusvaihtoeh-
doista riippuen enintään 508 000-1 185 000 m3ktr vuosien 2017-2018 aika-
na, mikä on tonneiksi muutettuna noin 1 370 000 – 3 200 000 tonnia kiviai-
nesta. Yhteen täysperävaunuun mahtuu noin 40 t. Näin ollen teollisuusalu-
een läpi kulkee koko hankkeen enintään 80 000 (160 000 ajoa kun huomioi-
daan palaava liikenne) kivilouherekkaa, kun huomioidaan nykyisten lupien 
mahdollistama louhintamäärä sekä YVA-menettelyn jälkeinen louhittava 
määrä. Mikäli hanke suoritetaan kahden vuoden aikana, aiheuttaa toiminta 
enimmäismäärien mukaan laskettuna keskimäärin 160 rekkakuljetusta vuo-
rokaudessa, kun oletetaan että kuljetuksia suoritetaan 250 päivänä vuodes-
sa. Toiminnan jakautuessa neljälle vuodelle (2017-2020) kuljetuksia syntyi-
si enimmäismäärien mukaan laskettuna keskimäärin 80 kuljetusta vuoro-
kaudessa. 

Vaihtoehtona tarkastellaan myös maa-aineksen toimittamista täyttöön 
proomulla. Tällöin kuljetusten intensiivisyys vähentyisi ja liikenneonnetto-
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muuden todennäköisyys pienentyisi. Kuljetuksien meluvaikutukset eivät ole 
kovin suuret, koska kuljetus tapahtuisi joka tapauksessa kokonaan teolli-
suusalueen sisäpuolella. 

Liikenteen lisääntymisen myötä myös melu, ilmapäästöt ja onnettomuus-
riski teollisuusalueella kasvavat. Sataman toimintaan liittyvä raskas liiken-
ne kulkee satamaan Merituulentietä, jonka varrella ei sijaitse pihaliitty-
miä. Osalle alueen asuinalueista kuljetaan Merituulentien kautta.  

Vaikutusten arviointi 

Vaikutuksia liikenteeseen ja liikkumiseen arvioidaan käyttämällä saatavilla 
olevia liikennetietoja ja alustavaa arviota louhinta- ja murskausalueen 
normaalitoiminnan aiheuttamista liikennemääristä. Liikennemäärien li-
sääntymistä arvioidaan liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta 
asiantuntija-arvioina. Liikenteen lisääntyminen lisää myös melua ja päästö-
jä ilmaan. Melun lisääntyminen tullaan selvittämään kuten kappaleessa 
”Melun ja tärinän vaikutukset” on esitetty. Ilmapäästöjen lisääntyminen 
tullaan selvittämään kuten kappaleessa ”Vaikutukset ilmanlaatuun” on esi-

tetty. 

11.7 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 päästöjen ilmaan tai melun vaikutuksesta.  

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 80 metrin päässä hanke-
alueesta ja louhittavasti alueesta. Louhintatoiminnan intensiteetin kasva-
misella on vaikutuksia asumismukavuuteen läheisillä asutusalueilla. Kasva-
va louhinnan ja murskauksen melu, mahdolliset pölypäästöt ja lisääntyvä 
liikenne ja sen aiheuttamat melu ja päästöt ilmaan sekä onnettomuustilan-
teet ovat merkittävimmät terveyteen ja viihtyvyyteen vaikuttavat seikat.  

Toiminnan vaikutusalueena tarkastellaan 600 metrin vyöhykettä huomioi-
den myös lähimmät virkistys-, asuin- ja vapaa-ajan asuinalueet, kun tar-
kastellaan sosiaalisia tai terveysvaikutuksia. 

11.7.1 Sosiaaliset vaikutukset 

Sosiaalisiin vaikutuksiin luetaan hankkeen aiheuttamat muutokset asuin- ja 
elinympäristön viihtyisyydessä, turvallisuudessa, liikkumismahdollisuuksis-
sa, huolissa, peloissa, yhteisöllisyydessä ja tulevaisuuden näkymissä. 

Lähimmät asuin- ja virkistysalueet sijaitsevat noin 100-200 metrin päässä 
hankealueesta, joten toiminnalla voi olla sosiaalisia vaikutuksia melun ja 
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pölyn kautta. Pitkäkestoinen tai voimakas melu voi aiheuttaa muutoksia 
läheisten alueiden viihtyisyydessä ja liikkumismahdollisuuksissa. Melua ja 
sen vaikutusta lähialueiden melutasoihin käsitellään kappaleessa ”Vaiku-
tukset meluun”. Melun voimakkuus ei varsinaisesti lisäänny alueella, sillä 
kyseessä on olemassa oleva louhinta-alue, jonka maa-aineksen ottomääriä 
on tarkoitus kasvattaa. Muutoksella on vaikutusta melun ja pölyn esiinty-
vyyteen, joka voi heikentää alueen viihtyisyyttä. Toisaalta louhinnan to-
teutus nopeassa aikataulussa koetaan positiivisemmaksi kuin useiden vuo-
sien aikana tapahtuva louhinta. 

Vaikutusten arviointi 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa hyödynne-
tään terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL 2016) luomaa ohjetta ihmi-
siin kohdistuvien terveydellisten ja sosiaalisten vaikutusten arvioimiseksi. 
Vaikutuksia ihmiseen selvitetään myös ohjelmavaiheessa pidettävän yleisö-
tilaisuuden yhteydessä saatujen kommenttien perusteella ja ohjelmasta 
esitettyjen mielipiteiden kautta. Tarkastelussa huomioidaan vaikutukset 
asumiseen ja virkistysmahdollisuuksiin. Tämän lisäksi tietoa kerätään oh-
jausryhmän kokouksessa, johon osallistuu asianosaisia tahoja alueelta. 

11.7.2 Vaikutukset terveyteen 

Toiminnasta aiheutuvia terveyteen vaikuttavia tekijöitä voivat olla esimer-
kiksi melu, pöly, tulipalo ja kuljetusten mahdollisesti aiheuttamat onnet-
tomuustilanteet. Melulla on useita terveysvaikutuksia, jotka riippuvat me-
lun voimakkuudesta ja altistumisen kestosta. Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen (2017) mukaan melu voi esimerkiksi aiheuttaa stressireaktion, 
häiritä unta, lisätä sydän- ja verisuonisairauksien riskiä ja vähentää henkis-
tä hyvinvointia.  

Louhinnan intensiteetin kasvattaminen nostaa melun esiintyvyyttä suhtees-
sa nykyiseen louhintatoimintaan. Melupäästöissä noudetaan melutason oh-
jearvoista annettua valtioneuvoston päätöstä (993/1992), jonka mukaan 
asuinalueilla (ekvivalentti)melutasot eivät saa toiminnan seurauksena ylit-
tää 55 dB. Melulla voi olla sen voimakkuudesta johtuen vaikutuksia lähellä 
asuvien ihmisten terveyteen, ja nämä vaikutukset ja niiden ehkäisemiseen 
käytettävät menetelmät selvitetään YVA-selostuksessa.  

Toiminnan aiheuttama pöly eli hengitettävät hiukkaset voivat myös aiheut-
taa terveysvaikutuksia. Pölylle herkimpiä ovat astmaatikot sekä ihmiset, 
jotka sairastavat keuhkoahtaumaa eli ns. tupakkakeuhkosairautta, sepel-
valtimotautia ja sydämen vajaatoimintaa. Pitkäaikainen altistuminen voi 
aiheuttaa mm. sepelvaltimotaudin, astman, keuhkoahtauman tai keuhko-
syövän (Salonen & Pennanen 2006). Lyhyellä altistumisella terve ihminen ei 
edes huomaa pienhiukkasten läsnäoloa. Valtioneuvoston asetuksella mää-
rätään, että hengitettävien hiukkasten enimmäispitoisuus ilmassa saa olla 
enintään 50 μg/m3 (vuorokausikeskiarvo). 
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Toiminta voi aiheuttaa terveyshaittaa myös tulipalon ja liikenneonnetto-
muuden seurauksena. Tulipalosta syntyvät savukaasut voivat kulkeutua 
asuinalueelle ja heikentää alueen ilmanlaatua. Tulipalon riski arvioidaan 
alustavasti kuitenkin vähäiseksi, sillä alueella ei ole paljon palavaa materi-
aalia. Liikenteen riskit syntyvät vaikutusalueen ulkopuolella, kun maa-
ainesta kuljetetaan sijoitukseen. Lisääntyvä liikenne lisää onnettomuuksien 
riskiä.  

Aikaisempien tutkimusten mukaan 55 dB melu voi levitä jopa 600 metrin 
etäisyydelle louhoksesta, ja havaittava pölypäästö 500 etäisyydelle, joten 
terveysvaikutuksia tarkastellessa vaikutusalueena käytetään 600 m louhin-
tatoiminnan reunalta. Lisäksi tarkastelualueeseen sisällytetään läheiset 
asuin- ja vapaa-ajan asuinalueet. 

Vaikutusten arviointi 

YVA-prosessin aikana tullaan arvioimaan toiminnan vaikutuksia ihmisten 
terveyteen. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan melun, tärinän, ilma-
päästöjen, liikenteen sekä onnettomuus- ja riskitilanteiden vaikutukset 
ihmisten terveyteen. Melun lisääntyminen tullaan selvittämään kuten kap-
paleessa ”Melun vaikutukset” on esitetty. Ilmapäästöjen lisääntyminen tul-
laan selvittämään kuten kappaleessa ”Vaikutukset ilmanlaatuun” on esitet-
ty. Tärinän vaikutukset tullaan selvittämään kuten kappaleessa ”Vaikutuk-
set tärinään” on esitetty. Vaikutukset terveyteen arvioidaan saatujen tie-
tojen perusteella. 

11.7.3 Vaikutukset asumiseen ja vapaa-ajan asumiseen 

Hankealueen läheisyydessä sijaitsee ympärivuotista asutusta varsinkin Rist-
niemen asuinalueella alueella 100-300 metrin päässä pohjoisessa, koillises-
sa ja idässä. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 80 metrin päässä 
hankealueesta. Toiminta sijoittuu olemassa olevan teollisuusalueen poh-
joispuolelle, joten etelässä ei ole asutusta.   

Lähin koulu (Mussalon koulu, Rajakalliontie 10) sijaitsee noin 1,7 km päässä 
luoteessa ja lähimmät päiväkodit (Kanervan päivä koti, Kallionsivu 4 ja Ko-
tilon päiväkoti, Madesalmentie 2) sijaitsevat noin 1,5 ja 1,3 km päässä luo-
teessa ja pohjoisessa. Alueella ei ole sairaalaa tai vanhainkoteja.  

Toiminnalla voi olla vaikutusta asumisoloihin lähinnä melun ja tärinän 
kautta. Alue on kaavoitettu teollisuusalueeksi, joten hanke ei tuo muutok-
sia maankäyttöön.  
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Alueella on tiedossa olevia maalämpökaivoja kaksi kappaletta. Louhinta-
toiminnalla voi olla vaikutuksia maalämmön kertymiseen esim. kallion ra-
koilun seurauksena. Tärinä voi myös vahingoittaa lämpöpiirejä.  

Vaikutusten arviointi 

Vaikutukset asumiseen ja vapaa-ajan asumiseen tullaan selvittämään paik-
katietoaineiston perusteella sekä asiantuntija-arvioina. Melun ja tärinän 
häiritsevyyttä arvioidaan tarkemmin kappaleissa ”Melun vaikutukset”, ”Tä-
rinän vaikutukset” ja ”Sosiaaliset vaikutukset”. Maalämpökaivot kartoite-
taan ja vaikutuksia niihin arvioidaan asiantuntija-arvioin. 

11.7.4 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. Kaavaotteet on 
esitetty liitteissä 1 ja 2.  

Lähimmät uimarannat sijaitsevat noin 2 kilometrin päässä lounaassa (San-
talahden uimaranta) ja idässä (Mansikkalahden uimaranta). Asukkaiden 
käytössä oleva ranta-alue Ristniemen edustalla sijaitsee noin 300-400 met-
rin päässä koillisessa. Urheilu- ja virkistysalueista lähimpänä sijaitsee Ky-
men Golfin golfkenttä (Kotka Golf Center) lähimmillään noin 1,7 km päässä 
lännessä. 

Melun, pölyn ja tärinän kautta vaikutuksia arvioidaan syntyvän kaavoituk-
sessa virkistysalueiksi merkityille alueille.  

Vaikutusten arviointi 

Vaikutukset virkistysalueisiin tullaan arvioimaan karttamateriaalin sekä 
alueen asukkailta saatavien tietojen avulla asiantuntija-arviona. Melun, pö-
lyn ja tärinän leviämistä käsitellään tarkemmin omissa kappaleissaan.  

11.7.5 Vaikutukset meluun 

Louhinta- ja murskaustoiminnan suurin ympäristövaikutus on melu. Melua 
syntyy louhinnassa porauksesta, räjäytyksistä ja rikotuksesta sekä murs-
kauksesta. Myös murskeen kuormaaminen ja sijoittaminen aiheuttavat jon-
kin verran melua. Louhinnassa äänen ominaisuuksiin vaikuttavat porauslai-
te, kallion laatu ja reikien määrä. Murskauksen melu koostuu monista me-
lulähteistä, mm. esimurskain ja seula. Äänen laatuun ja häiritsevyyteen 
vaikuttavat esimerkiksi äänen taajuus ja äänenvoimakkuus. 

Ympäristön rakenteellisilla ominaisuuksilla sekä sääolosuhteilla on suuri 
vaikutus äänen kulkuun ja melun leviäminen on aina aluekohtaista. Meluta-
son ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen (933/1992) mukaan 
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päivämelun taso (a-painotettu keskiäänitaso) ei saa ylittää 55 dB asumi-
seen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamassa ja niiden välittö-
mässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla. Lo-
ma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, virkistysalueilla taa-
jamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueilla melutaso ei saa ylittää 45 
dB.  

Aikaisempia louhintahankkeita varten tehdyissä meluselvityksissä 55 dB ää-
nitason on arvioitu kantautuvan noin 400-500 metrin etäisyydelle, ja 45 dB 
äänitason noin 600 metrin etäisyydelle. Tämän takia vaikutusalueena tar-
kastellaan 600 metrin vyöhykettä hankealueen reunoilta.  

Läheiset asuinrakennukset sijaitsevat lähimmillään noin 200 metrin päässä 
louhoksesta. Samoin asemakaavaan merkitty virkistysalue sijaitsee alle 100 
metrin päässä louhintatoiminnasta. YVA-selostuksessa melua tullaan tar-
kastelemaan melumallinnuksella.  

Meluntorjuntatoimenpiteet voidaan jakaa melupäästöjen vähentämiseen ja 
äänen etenemisen estämiseen. Keinoja melun torjuntaan ovat mm. laite-
tekniset ratkaisut, meluesteet, laitteiston säännöllinen kunnossapito ja 
laitteiden kotelointi. Muraus-asetus (800/2010) määrää, että murskaamon 
sijoittuessa alle 500 metrin päähän asumiseen tai loma-asumiseen käytet-
tävästä rakennuksesta tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta oles-
keluun tarkoitetusta piha-alueesta tai muusta häiriöille alttiista kohteesta, 
melua on torjuttava koteloinnein, kumituksin tai muilla vastaavilla ääni-
teknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla. Melunhallintatoimenpiteitä tul-
laan ehdottamaan YVA-selostuksessa.  

Vaikutusten arviointi 

Meluvaikutuksien arvioinnissa hyödynnetään liikenne-ennusteita, hanketta 
varten tehtävää melumallinnusta sekä aikaisemmin alueella toteutettuja 
melumallinnuksia, joiden pohjalta arvioidaan laitoksen vaikutusta alueen 
melutilanteeseen. Arvio tehdään asiantuntijatyönä. 

11.7.6 Vaikutukset tärinään 

Melun lisäksi toinen merkittävä vaikutus ympäristöön on toiminnan aiheut-
tama tärinä. Tärinää aiheutuu räjäytyksistä louhinnassa, murskauksesta se-
kä murskeen ja louheen kuljetuksista. Murskaus ei aiheuta ihmistä häiritse-
vää tai rakenteita vahingoittavaa tärinää. Louhinnassa käytettävien räjäy-
tysten taajuus vaihtelee 50-220 Hz. 

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-
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heuttamaan vaurioitumisriskiin vaikuttavat mm. säätila, maasto, esteet ja 
paineaallon tulosuunta. Ilmanpaineaalto voi aiheuttaa ikkunoiden rikkou-
tumisen. 

Työmaaliikenteestä aiheutuva tärinä on räjäytyksistä aiheutuvaan tärinään 
verrattuna pienempää ja selvästi pitkäkestoisempaa. Tehtyjen tutkimusten 
perusteella liikennetärinän taajuus on yleensä 5–20 Hz. Tärinää arvioidaan 
heilahdusnopeuden avulla (mm/s) kolmessa eri suunnassa (pysty- ja vaaka-
komponentti sekä etenemissuunnan mukainen komponentti). Usein tärinä 
koetaan häiritsevänä, kun tärinätaso on noin 0,4- 0,8 mm/s.  

Aikaisempien räjäytystöiden tärinämittausten mukaan suurimmat heilah-
dusnopeuden 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. 

Tärinävaikutuksia arvioidaan pääasiassa Ristniemen asuinalueella ja lähei-
sellä Kymen Vesi Oy:n vedenpuhdistamolla hankealueen vieressä. Ennen 
toiminnan aloittamista selvitetään, kuinka suurta tärinää mikäkin rakennus 
tai rakenne kestää. Tärinäselvityksellä pyritään ennalta ehkäisemään mah-
dollisia vahinkoja asuin-, vapaa-ajan asuin- ja vedenpuhdistamon raken-
nuksille.   

Vaikutusten arviointi 

Tärinävaikutusten arvioinnissa hyödynnetään alueella sekä muualla aikai-
semmin toteutettuja tärinämittauksia, joiden pohjalta arvioidaan toimin-
nan tärinän leviämistä. Ennen toiminnan aloittamista läheisten toimijoiden 
ja Ristniemen rakennuksille tehdään tarkastus, jonka perusteella arvioi-
daan louhinnan vaikutuksia rakenteisiin. Vaikutustarkastelussa huomioi-
daan myös läheisten toimijoiden laitteistot. Arvio tehdään asiantuntijatyö-
nä.   

11.7.7 Vaikutukset hajuun  

Toiminta ei itsessään aiheuta hajuhaittoja, joten toiminnan aikaista hajua 
ei arvioida. Ennen toiminnan aloittamista alueelta poistetaan Soilfood Oy:n 
kompostikasat, mikä aiheuttaa jonkin verran hajuhaittaa. Samaan aikaan 
Kotka Tank Storage Oy:lle vuokrattua kallioon louhittua öljysäiliöitä tyh-
jennetään hankealueen eteläpuolella, mikä säiliöön kertyneen rikkipitoisen 
veden takia aiheuttaa myös hajuhaittoja alueelle.  

Molemmat hajuhaitan aiheuttajat ovat kuitenkin YVA:sta irrallisia projek-
teja ja valmiita jo ennen YVA-menettelyn valmistumista.  

Vaikutusten arviointi 

Hajuvaikutuksia ei arvioida, sillä toiminta ei aiheuta hajuhaittoja. 
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11.8 Vaikutukset jätehuoltoon 

Louhintatoiminnan aikana syntyy sekajätettä, rautaromua sekä öljyä sisäl-
tävää jätettä. Rautajätettä syntyy eniten suhteessa louhittavaan määrään 
(SYKE 2010) ja sen lähteenä toimii murskauslaitos. Vaarallisia jätteitä eli 
öljyjätteitä, kuten käytettyjä voitelu- ja moottoriöljyjä syntyy koneiden 
huollon yhteydessä. Tukitoiminta-alueella on jätepiste, jonne alueella syn-
tyvät jätteet varastoidaan.   

Vaikutuksia tarkastellaan alueellisen jätehuollon näkökulmasta, eli vaiku-
tusalueena toimii koko maakunta. 

Vaikutusten arviointi 

Vaikutukset jätehuoltoon ja jätteiden muodostumiseen arvioidaan asian-
tuntija-arviona.  

11.9 Toiminnan yhteisvaikutukset lähiympäristön toimintojen kanssa 

Louhinta-alueen toiminnalla on yhteisvaikutuksia muun toiminnan kanssa 
pääasiassa lisääntyvän liikenteen, pölyn ja melun vuoksi. Sataman toiminta 
voi tuottaa jonkin verran pölyä lastien käsittelyn yhteydessä, joten yhteis-
vaikutukset huomioidaan varsinkin Jänskän sataman osalta. Kaikki toiminta 
tuottaa melua, joten teollisuusalueen ja louhinta-alueen melun yhteisvai-
kutus nousee yksittäisiä toimijoita korkeammaksi. 

Vaikutusten arviointi 

Kaikki teollisuusalueen ympäristövaikutukset tunnistetaan asiantuntija-
arvioina ja Kotkan kaupungin suunnitellun toiminnan pohjalta arvioidaan, 
mikä on louhintatoiminnan osuus koko satama- ja teollisuusalueen ympäris-
tövaikutuksista.   
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12 YMPÄRISTÖRISKIT JA POIKKEUSTILANTEET  

12.1 Toiminnan riskit ja poikkeustilanteet 

Arvioinnissa tarkastellaan Jänskän louhinta-alueen toimintaan liittyviä ym-
päristöriskejä. Ne voivat liittyä häiriö- ja onnettomuustilanteisiin tai vaa-
rallisten aineiden ja jätteiden käsittelyyn ja varastointiin. Liikenteeseen 
liittyvät riskit käsitellään liikennevaikutusten arvioinnin yhteydessä. 

Yleisesti louhintatoiminnan merkittävimmät ympäristöriskit liittyvät polt-
tonesteiden, kemikaalien ja jätteiden käsittelyyn ja varastointiin, joista 
voi vuotojen tai vahinkojen seurauksena aiheutua maaperän ja pohjaveden 
pilaantumisen vaaraa. Lisäksi laitteiden toimintahäiriöistä tai rikkoontumi-
sista voi aiheutua normaalitoimintaan verrattuna poikkeuksellisia melu- tai 
pölypäästöjä ympäristöön (SYKE 2010). Myös tukitoiminta-alueella tai lait-
teissa syttyvä tulipalo voi aiheuttaa savukaasujen myötä ympäristövaaraa. 

Ennen toiminnan aloittamista laaditaan riskinarvio. Riskinarvioinnissa huo-
mioidaan tulipalot ja niiden savukaasut, haitalliset aineet, pilaantuneet 
hulevedet, räjähdykset ja niissä syntyvien aineiden kulkeutuminen sekä 
suurtulva. 

12.2 Sijainti Seveso III -direktiivin mukaisella konsultointivyöhykkeellä 

Hankealue sijaitsee osittain Seveso III -direktiivin mukaisella konsultointi-
vyöhykkeellä, jonka aiheuttaa Oiltanking Sonmarin Oy:n laajamittainen 
kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi. Oiltankin Sonmarin on Tuke-
sin valvoma turvallisuusselvityslaitos, jonka konsultointivyöhykkeen laajuus 
on kilometri.  

Oiltanking Sonmarinin alueella mahdollisesti tapahtuvien onnettomuuksien 
vaikutus louhintatoimintaan arvioidaan. Koska louhinnalle alueella on jo 
olemassa lupa, aiemmin tehdyt riskinarvioinnit päivitetään tarvittavin osin. 
Alueella ei säilytetä suuria määriä vaarallisia kemikaaleja mahdollisia rä-
jähteitä lukuun ottamatta eikä alueella ole paineaallolle herkkiä rakennuk-
sia. Louhintatoiminnassa käytetään räjähteitä, joten räjähteille herkkiä 
kohteita toiminta-alueelta ei löydy.  

Vaikutusten arviointi 

Onnettomuusriskit arvioidaan hyödyntäen nykyisen toiminnan ympäristöris-
kikartoituksia ja riskinarvioita. Lisäksi arvioinnissa hyödynnetään vastaa-
vanlaisilla louhinta-alueilla tapahtuneita onnettomuustapauksia. Samalla 

arvioidaan hankealueelle suunniteltujen varotoimenpiteiden riittävyyttä. 
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13 HANKKEEN RAKENTAMISEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT, LUVAT JA 
PÄÄTÖKSET 

13.1 Ympäristölupa 

Louhinnalle, murskaukselle ja maa-aineksen otolle tarvitaan ympäristölu-
pa. Luvan tarpeesta säädetään ympäristönsuojelulaissa (YSL 527/2014) ja 
valtioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelusta (YSA 713/2014). Alueella 
toiminnalle on jo ympäristölupa, joka sallii 1 310 000 m3ktr maa-aineksen 
ottamisen. Lupa on voimassa vuoteen 2019 asti. YVA:n jälkeen nykyiseen 
lupaan voidaan hakea muutosta, jossa otetaan vielä luvittamaton alue mu-
kaan ympäristölupaan. Lisäksi lupaa haetaan niin, että se ei aseta rajoit-
teita louhintamäärälle vuodessa asettaen kuitenkin rajoitteet sille maksi-
mimäärälle, joka alueelta voidaan yhteensä louhia. Ympäristöluvan myön-
tää Kotkan ympäristölautakunta.  

13.2 Rakennuslupa ja toimenpidelupa 

Toiminnan tässä vaiheessa ei rakenneta pysyviä rakennuksia, joten raken-
nuslupaa ei tarvita. Toiminnan aloittamisesta ilmoitetaan valvovalle viran-
omaiselle. 

13.3 Muut luvat ja sopimukset 

Kotkan kaupungilla on alustava sopimus HaminaKotkan Satama Oy:n kanssa 
louheen käyttämisestä sataman omistaman kenttäalueen täytössä. Sata-
malla on lupa kenttäalueen täyttöön.  

Louhinnan ja murskauksen aloittaminen ei vaadi muita lupia tai sopimuk-
sia. 
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14 EHDOTUS TOIMIKSI, JOILLA EHKÄISTÄÄN JA RAJOITETAAN HAITALLISIA 
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA 

YVA-selostuksessa tullaan ehdottamaan toimia, joilla haitallisia ympäristö-
vaikutuksia pyritään ehkäisemään ja rajoittamaan. Erityisesti huomiota 
kiinnitetään meluntorjuntaan sekä tärinän hallintaan. Asuin- ja vapaa-ajan 
asuinalueiden läheisestä sijainnista johtuen Muraus-asetus määrää, että 
melua on torjuttava koteloinnein, kumituksin tai muilla vastaavilla ääni-
teknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla. Käytännössä meluntorjunnassa 
tullaan käyttämään kaikkia mahdollisia teknisiä ja taloudellisesti mahdolli-
sia ratkaisuja melun vähentämiseksi. 

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. Viimei-
simmän louhintahankkeen aikana ei selkeää valituskanavaa eikä vaikutus-
ten seurantaa ollut.  

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.  

15 SEURANTAOHJELMA 

YVA-selostuksessa esitetään ehdotus hankkeen ympäristövaikutusten seu-
rantaohjelmaksi. Ehdotuksessa seurantaohjelmaksi esitetään ainakin melu-
tarkkailua, tärinän mahdollisesti aiheuttamien vahinkojen tarkkailua, kai-
vojen vedenlaadun tarkkailua sekä pölyämisen tarkkailua. Velvoittavat 
tarkkailuohjelmat laaditaan ja hyväksytetään viranomaisilla aikanaan ym-
päristölupaa haettaessa.  

16 EPÄVARMUUSTEKIJÄT JA VIRHELÄHTEET 

Ympäristövaikutusten arvioinnin mahdolliset virhelähteet liittyvät käytetyn 
tiedon laatuun ja menetelmien luotettavuuteen. YVA-selostuksessa tullaan 
kuvaamaan tärkeimmät menetelmiin ja aineistoon liittyvät oletukset ja 
virhelähteet. Epävarmuustekijöiden merkitys ympäristövaikutusten arvioin-
tiin ja hankkeen toteuttamiseen tullaan arvioimaan.  
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<http://www.ym.fi/fi-
FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Strategia_ja_toimintaohjelma> 

 

Kymenlaakson maakuntaohjelma: 

<http://kymenlaakso.fi/aluekehitys/maakuntaohjelma-2014-
2020/kymenlaakso-ohjelma-2014-2020> 

<http://kymenlaakso.fi/aluekehitys/maakuntaohjelma-2014-
2020/kymenlaakso-ohjelma-2018-2021> 
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