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Diaarinumero: ESAVI/5433/2017  
Inkoo Shipping Oy Ab:n Inkoon sataman toiminnan olennaista muuttamista  
koskeva ympäristölupahakemus  
 
Diaarinumero ESAVI/6866/2017  

Inkoo Shipping Oy Ab:n Väliaikaisen ponttonilaiturin rakentamista koskeva vesilupahakemus  
 
 Inkoon - Siuntion Ympäristöyhdistys on tutustunut Inkoo Shippingin vesi- ja 

ympäristölupahakemuksiin ja haluaa niistä lausua seuraava:  
 
Yleistä  
 Ympäristöluvan väliaikainen ja määräaikainen muuttaminen on 

ymmärrettävissä sen perusteena olevien kahden suuren rakennushankkeen 
vuoksi. Kolme vuotta kestävä ympärivuorokautinen murskaus-, lastaus- ja 
konemelu on kuitenkin kestämätöntä.  

 
 Lupahakemuksessa on käsitelty hankkeen haittavaikutuksia lähinnä ihmisten 

kannalta, mutta samanlainen häiritsevä ja stressiä nostattava terveysvaikutus 
melulla, pölyllä, tärinällä jne. on myös muille lajeille.  

 
Asiakirjan lopussa olevassa yleiskuvauksessa ja yleisölle tarkoitetussa 
tiivistelmässä todetaan harhaanjohtavasti, että "lähimmät suojelukohteet 
sijaitsevat 2 km:n etäisyydellä". Aiemmin on kuitenkin todettu (s.5), että 
vesialueen eteläpuolella alkaa luonnonsuojelualue 600 metrin päässä 
toiminta-alueesta. Vastaava luonnon ja kulttuuriympäristöjen suojelukohteita 
asiattomasti vähättelevä esittämistapa ilmenee muissakin kohdin 
hankkeeseen liittyvissä asiakirjoissa.  

 
Pöly  Merenpohjaan kaasuputkia peittämään tarvittava kiviaines on melko karkeaa 

eivätkä kivenlohkareet lastattaessa varmaankaan pölyä. Tämäkin kiviaines 
tuottaa kuitenkin pölypäästöjä (mm. syöpää aiheuttavaa kvartsipölyä) ilmaan 
sen kalliosta räjäyttämisen, kuormaamisen ja purkamisen aikana.  

 
 Pölyämistä on tarkoitus estää kastelemalla, mikä voi tyynellä säällä olla 

toimivakin ratkaisu. Parempi ratkaisu olisi kuitenkin koko lastaustoiminnan 
tekeminen koteloituna, siis rakennuksen sisällä. Tämä ratkaisu vaimentaisi 
myös melua.  

 
Edellytämmekin lastaustoiminnan koteloimista ainakin pölyä tuottavilta osin, 
kuten kuormien purku hihnalle ja kiviaineksen pudotus hihnalta alukseen.  

 
Valaistus  Lupahakemuksessa mainitaan uuden ponttonilaiturin ja siihen liittyvän 

lastausalueen valojen suuntaamisesta niin, etteivät ne häiritse muutaman 
sadan metrin päässä vastarannalla olevaa asutusta.  

 
 Valaistus on kohdennettava ainoastaan työkohteisiin. Valosaaste häiritsee 

myös luonnon eläimiä.  
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Melu  Valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoiksi (993/1992) 2 §:ssä 
säädetään melun ohjearvoista ulko- ja sisätiloissa, joita ei saa ylittää. Loma-
asumiseen käytettävillä alueilla ohjearvoksi on määritelty 40 dB. Pöyry 
Finland Oy:n teettämässä mittauksessa kohteessa Karlsberg (Joulukuu 2016) 
keskimääräiseksi yön äänitasoksi laskettiin 38 dB. LAFmax oli 42 dB, jolloin 
tuuli oli 11 m/s, jota ei voida pitää poikkeuksellisena. Hakemuksessa todettiin 
tämän jälkeen nykytoiminnan yön aikaiseksi melutasoksi 36 dB avaamatta 
tätä enempää. 

 
Melumallinnuksessa suurin mitattu arvo oli 36 dB ± 3, joka on hyvin lähellä 40 
dB ohjearvoa, jota ei tule ylittää. Tämä puoltaa toiminnanharjoittajalle 
asetettavaa velvoitetta seurata toteutunutta melua mittauksilla toiminnan 
alkamisen jälkeen. 

 
Melumallinnuksesta puuttuu sisämelunmallinnus tai ainakin perusteet miksi 
lähimmän kohteen selvitystä ei ole tehty. Pöyry Oy:n esittämässä liitteessä on 
todettu, ettei apumoottorin aiheuttamaan meluun ole käytetty 
impulssikorjausta johtuen sen tasaisuudesta. Impulsiivisella melulla 
tarkoitetaan kuitenkin kuulohavainnoin ja mittaamalla erotettavissa olevia 
melun haitallisuutta lisääviä toistuvia lyhytkestoisia ääniä melulle altistuvassa 
kohteessa.1Tasaisuus ei ole este melun impulssimaisuudelle. Isojen laivojen 
apumoottorien ääni voi olla erittäin matalataajuista ja levitä pitkälle 
ympäristöön.2 A-painotetussa meluselvityksessä näin matalataajuiset 
komponentit eivät tule havaituksi. Kun otetaan huomioon myös se, että 
rakennusten ulkoseinät eivät vaimenna matalataajuista melua tehokkaasti3, 
olisi tarvetta suorittaa melunmallinnus uudestaan varsinkin sisätilojen osalta. 
 
Matalataajuusmelulla on tunnetusti negatiivisia terveysvaikutuksia. Se 
vaikuttaa mm. unen katkeamiseen, sydämen lyöntitiheyteen jne. 

 
Melu, liitteet 4-6 

Mallinnuksessa on epäselvästi sanottu, milloin on käytetty 
impulssimaisuuskorjausta. Nyt jää oletuksen varaan, onko todella kiven 
lastauksessa käytetty koko ajan impulssikorjausta, apumoottorin kohdalla sitä 
ei ole käytetty. 

 
Mallinnuksessa ei perustella lausetta: "Kahden lastauslinjan käyttäminen 
nostaa lastauksesta aiheutuvaa keskiäänitasoa vastaanottopisteissä 0-2 dB, 
kun tilannetta verrataan yhden lastauslinjan tilanteeseen." Tämän voisi olettaa 
johtuvan siitä, että apumoottori on merkittävä melulähde ja kivien lastaus vain 
vähän lisää melutasoa. 

 
Melualtistusta on arvioitu vain ympäristömelun ohjearvojen perusteella. 
Asumisterveysasetus antaa huomattavan tiukat rajat sisämelulle. Laivojen 
apumoottorien ääni on erittäin matalataajuista eikä rakennusten ulkovaippa 
vaimenna sellaista ääntä. Myös iskumaiset melun komponentit kuuluvat 
sisätiloihin. Melun aiheuttamia haittoja tulee arvioida myös sisämelun 
haitallisuuden osalta. 

 

                                            
1
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden 

pätevyysvaatimuksista (545/2015) 2 § 2 kohta. 
2
Danish ministry of environment: Noise from ships in ports. Possibilities for noise reduction (2010), s. 17-19. 

3
Hoffmeyer - Jakobsen: Sound insulation of dwellings at low frequencies (2010), s. 15-18. 
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Meluselvitys pitäisi uudistaa ja arvioida matalataajuisen melun leviäminen 
sisätilat mukaan lukien uudelleen. 

 
Vaikka liitteenä olevissa melulaskelmissa äänen voimakkuuden ei todeta 
ylittävän maksimirajaa, ei missään oteta huomioon melun keston pitenemistä, 
muuttumista yhtäjaksoiseksi, ympärivuorokautiseksi.  

 
Joka tapauksessa kaikkien toimijoiden yhteismelu nousee ja kovenee aivan 
merkittävästi. Suuremmat kiviaineksen lastausmäärät edellyttävät lisää 
louhimista ja murskausta, kiviaineksen kuormaamista, siirtämistä ja 
purkamista yhä useammilla koneilla. Vaikka tässä luonnollisesti käsitelläänkin 
vain lastaustoiminnan ympäristölupaa, tulee melutaso koko satama-alueella ja 
sen läheisyydessä nousemaan. Tämä kohonnut kokonaismelu tulee 
häiritsemään ihmisiä ja luontoa paljon enemmän ja paljon nykyistä 
laajemmalla alueella.  
 
Melun vaimentamiseksi yksi hyvä ratkaisu olisi koko lastaustoiminnan 
tekeminen koteloituna, siis rakennuksen sisällä. Tämä ratkaisu vähentäisi 
myös pölyn leviämistä ympäristöön.  

 
Edellytämmekin lastaustoiminnan – kuormien purku hihnalle, kiviaineksen 
pudotus hihnalta alukseen – koteloimista melun vähentämiseksi.  

 
Vakuuden määrä  Ympäristölupaviranomaisen tulisi harkita onko 20 000 € vakuus riittävä.  
 
Kiviaines ja sen määrä  Lisäys lastattavan kiviaineksen määrään vaikuttaa liioitellulta.  

Balticconnector -kaasuputken peittämiseen tullaan tarvitsemaan arviolta 
100 000 m3. Putkea ei ole suunniteltukaan peittää koko matkalta. On 
epätodennäköistä, että toinen kaasuputki vaatisi moninkertaisen määrän 
kiveä peitokseen.  

 
Ympärivuorokautisen lastauksen tarve  

 
Kolme vuotta vaikuttaa ylimitoitetun pitkältä ajalta ympärivuorokautiseen 
kiviaineksen lastaamiseen näihin kahteen kaasuputkihankkeeseen. 
Balticconnector-putkea varten tehtävät merenpohjan pohjustustyöt, putken 
laskeminen ja peittäminen on tarkoitus toteuttaa yhden vuoden aikana 
korkeintaan 5-6 kuukaudessa. On epätodennäköistä, että toisen kaasuputken 
peittäminen vaatisi moninkertaisen ajan.  

 
Jo nykyinenkin sataman ja Joddbölen louhosalueen työskentelyaika klo 6 -22 
häiritsee melullaan lähialueen asukkaita jopa kilometrien säteellä.  
 
Ympäristölupa ympärivuorokautiselle lastaus- ja kuljetustoiminnalle tulisi 
myöntää tarkemmin rajatuksi ja kolmea vuotta reippaasti lyhyemmäksi ajaksi.  

 
Ponttonilaiturin rakentaminen ja melu- ja maisemavallin puhkaiseminen  

 
Ponttonilaiturin rakentamiselle haetaan vesilupaa, jonka perustelut ja 
selvitykset vaikuttavat selkeiltä itse rakentamisen osalta. mm. kiinnittäminen 
pohjaan tuskin aiheuttaa satama-alueella luonnolle vaarallisia päästöjä tai 
haittaa veden eliöstölle, varsinkin kun ruoppausta ei selvityksen mukaan 
tarvita.   
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 Rakentamisen tarve sinänsä on perusteltu jatkuvan lastaamisen ja 

kuljettamisen mahdollistamisella muuta laivaliikennettä häiritsemättä. Kun 
ponttonilaiturin rakentaminen edellyttää meluvallina toimineen, louhimiselta 
säästetyn kallion, joka on toiminut maisemakulissina mereltä päin, louhimista 
jopa kahdesta kohdasta auki, olisi pitänyt tarkastella huolellisesti 
vaihtoehtoisia ratkaisuja. Toiminta vaikuttaisi jäävän liikenteen määrän 
suhteen aiemman luvan rajoihin. Herääkin kysymys, voisiko kiviaineksen 
lastaamisen sijoittaa jo olemassa oleviin laitureihin, joissa nytkin lastataan 
kiviainesta.  

 
 Ponttonilaituri on väliaikainen rakennelma, mutta kun kallio räjäytetään pois, 

se on poissa ikiajoiksi.  
 
 Toisaalta olemassa olevat laiturit ovat lähempänä mm. vastarannan asutusta 

kuin ponttonilaituri, joka taas sijaitsisi aivan vastapäätä luonnonsuojelualuetta. 
Ponttonilaiturilla lastaaminen häiritsisi vähemmän ihmisasutuksia, varsinkin 
kun lastauslinjat voidaan koteloida. Lisäksi jäljelle jäävä osa vanhaa 
kallioseinämää, kun siihen tehdään kaksi leikkausta kuormaajille, saattaa 
osaltaan rajoittaa melun leviämistä merelle päin. Hakemuksesta ei käy ilmi, 
mihin suuntaan viistottain ja kuinka leveinä leikkaukset on tarkoitus toteuttaa.  

 
Maisemointi  Hakemuksesta ja selvityksestä ei käy ilmi, miten ja milloin hakija tulee 

purkamaan väliaikaisen ponttonilaiturin ja siihen liittyvät lastausrakennelmat 
sekä palauttamaan ympäristön ennalleen, lähes ennalleen. Kysymyshän on 
väliaikaisesta ja määräaikaisesta toiminnan ja ympäristöluvan muutoksesta.  

 
 Edellytämme hakijalta ponttonilaiturin ja lastauslinjojen purkamissuunnitelmaa 

aikatauluineen sekä ympäristön maisemointi- ja ennallistamissuunnitelmaa.  
 
 Ympäristöluvan hakijan tulee mielestämme tarkemmin selvittää 

ympärivuorokautisesti kyseessä oleviin hankkeisiin tarvittavan kiviaineksen 
määrä ja esittää uusi tarkempi suunnitelma lastauksiin tarvittavasta ajasta. 
Jatkuvaa, ympärivuorokautista lastausta ei tule tehdä yhtään pitempään kuin 
olisi aivan pakko.  

 
 
 Inkoon – Siuntion Ympäristöyhdistys ry  
 
 
 Pia Virta   Vappu Heikkinen  
 puheenjohtaja   varapuheenjohtaja  
 
 
 
 
 
Lähdeaineistoa  

“Ympäristölupa” pikalautoille Tanskassa: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1735 

 

Määräyksessä annetaan meluarvot mm asumiseen käytettäville alueille, 

sisämelun raja-arvot sekä arvot, paljonko rakennuksen ulkoseinä vaimentaa 

matalataajuista melua 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1735
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Tutkimus laivojen melusta: 

Danish ministry of environment: Noise from ships in ports. Possibilities for noise 

reduction.2010 

http://www2.mst.dk/udgiv/publications/2010/978-87-92668-34-9/pdf/978-87-

92668-35-6.pdf 

 

Osoittaa laivojen moottorien melun sisältävän voimakkaita matalataajuisia 

komponentteja. Noin matalataajuiset komponentit eivät näy A-painotettua 

melua käyttävässä meluselvityksessä. 

 

Tutkimus asuinrakennusten seinien äänieristävyydestä: 

Hoffmeyer, Dan - Jakobsen, Jørgen: Sound insulation of dwellings at low frequencies. 

Journal of low frequency noise, vibration and active control. Volume 29, 2010. 

http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/909F351F-914A-4F21-869F-

35CA11143EF6/3729338/Hoffmeyer_and_Jakobsen_2010.pdf 

 

Osoittaa, että seinät vaimentavat huonosti matalataajuista melua  

 

http://www2.mst.dk/udgiv/publications/2010/978-87-92668-34-9/pdf/978-87-92668-35-6.pdf
http://www2.mst.dk/udgiv/publications/2010/978-87-92668-34-9/pdf/978-87-92668-35-6.pdf
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGsvCPvv_VAhXiB5oKHd8BC18QFgg5MAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25C3%25B8&usg=AFQjCNEYzBjk9XUrZ0rhX1hpcMjmcquTUg
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGsvCPvv_VAhXiB5oKHd8BC18QFgg5MAI&url=https%3A%2F%2Fen.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25C3%25B8&usg=AFQjCNEYzBjk9XUrZ0rhX1hpcMjmcquTUg
http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/909F351F-914A-4F21-869F-35CA11143EF6/3729338/Hoffmeyer_and_Jakobsen_2010.pdf
http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/909F351F-914A-4F21-869F-35CA11143EF6/3729338/Hoffmeyer_and_Jakobsen_2010.pdf

