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Metsä Fibre Oy:n Kemin biotuotetehtaan
YVA-selostus, jäte- ja jäähdytysvesien vesistövaikutukset
1. Johdanto
Metsä Fibre Oy on aloittanut selvityksen noin 1 500 000 sellutonnia tuottavan biotuotetehtaan rakentamisesta Kemin integraattiin. Tehdas sijoittuisi nykyisen sellutehtaan pohjois- ja itäpuolelle Kemijoen
suistoalueella sijaitseville Pajusaarelle sekä Sahansaarelle. Hankkeesta ja sen perusteista jatkosuunnitelmineen on julkaistu 8.5.2019 ympäristövaikutusten arviointiohjelma, joka on ollut nähtävillä Kemin
kaupungintalolla, Kemin kaupunginkirjastossa, Lapin ELY-keskuksessa, Keminmaan kunnantalolla ja
Keminmaan pääkirjastossa sekä sähköisesti (https://www.ymparisto.fi/keminbiotuotetehdasYVA).
Uuden biotuotetehtaan on arvioitu kasvattavan tehtaiden jäähdytysvesivirtaamaa ja lämpökuormaa vesistöön sekä jätevesipäästöjä. Tavoitteena on kuitenkin toimia nykyiselle tehdasintegraatille
ja sen jätevedenpuhdistamolle vuonna 2007 asetettujen lupaehtojen mukaisesti.
YVA-ohjelman ja siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus), jossa esitetään tarkennetut tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä arvio ympäristövaikutuksista. YVA-selostuksen mukaisia vaihtoehtoja on kaksi: VE1: rakennetaan uusi biotuotetehdas ja VE0: nykyinen sellutehdas. Tavoitteena on, että biotuotetehtaan investointipäätös tehtäisiin kesällä 2020, jolloin tehdas voitaisiin käynnistää syksyllä 2022.
Tässä selvityksessä esitetään jätevesien ja jäähdytysvesien vaikutuksia koskevat arviot sekä vesienkäsittelymenetelmät ja veden otto- sekä purkupaikkojen sijainnit. Vesistövaikutusten arviointi perustuu
olemassa olevaan tutkimus-, mittaus- ja selvitysaineistoon sekä erikseen suoritettuun jäte- ja jäähdytysvesiä koskevan vesistömallinnuksen tuloksiin. Mallinnuksen avulla on pyritty etsimään myös optimaalinen jäähdytysveden purkupaikka. Rehevyyttä koskevissa arvioinneissa on käytetty hyväksi
myös vuonna 2015 laadittua mallinnusta (Pöyry 2015).
Tarkastelualueena on Kemijoen alaosa, veden otto- ja purkupaikat sekä hanketta ympäröivä Kemin
edustan rannikkoalue noin 10 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Hanke ei suoraan liity muihin
hankkeisiin, tässä tapauksessa pistekuormittajiin, jotka toimivat omien ympäristölupiensa puitteissa.
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2. Nykyinen lupa
Voimassa oleva ympäristölupa on annettu 29.5.2007 (päätös Nro 61/07/2, Dnro Psy-2004-y-182). Tämän jälkeen on annettu uusi lupa 17.5.2019 (lupapäätös Nro 64/2019, Dnro PSAVI/597/2015), mutta
siitä on valitettu hallinto-oikeuteen, joten se ei ole lainvoimainen. Vedenottorakenteiden pysyttämiselle ja pintaveden johtamiselle Kemijoesta Kemin metsäteollisuusintegraattiin kuuluville tehtaille ja
Karihaaran sahalle on annettu ympäristölupa julkipanon jälkeen 20.1.2014 (päätös Nro 2/2014/2,
Dnro PSAVI/88/04.09/2012.
Voimassa oleviin lupiin liittyen hakijan toimeksiannosta yhdessä muiden tarkkailuvelvollisten (Metsä
Board Oyj, Stora Enso Oy ja Kemin vesi Oy) kanssa toteutetaan Kemin edustan merialueen velvoitetarkkailua, joka sisältää veden laadun tarkkailun ohella myös biologisen kolmen vuoden välein suoritettavan tarkkailun sekä kalataloudellisen tarkkailun.
Hankkeen ympäristölupaviranomainen on Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja valvova viranomainen on Lapin elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus.

3. Tarkasteltava alue
Metsä Fibre Oy:n Kemin sellutehdas sijaitsee Kemin kaupunkitaajaman luoteislaidalla Perämeren rannalla Kemijoen suulla hakijan omistamilla kiinteistöillä 240-28-2801:2 ja 240-28-2801:4.
Jätevedet johdetaan mereen Pajusaaren edustalle koilliseen Perämereen. Jätevedet sekoittuvat
tehtaan edustalla Kemijoen tuomaan jokiveteen ja kulkeutuvat osittain Selkäsaaren länsipuolitse
sekä Selkäsaaren ja Ajoksen välisen alueen kautta merelle. Tälle alueelle johdetaan myös Kemin kaupungin jätevedet. Puhtaat jäähdytysvedet johdetaan Kurimonhaaraan.
Kemijoen alaosan alueen 65.111 valuma-alueen koko on Isohaaran kohdalla noin 51127 km2 ja keskivirtaama noin 571 m3/s. Meri jatkuu virallisesti Kemijoen suistossa noin 3,5 kilometriä hankealueelta
pohjoiseen Kemijoen päätepisteeseen Isohaaran voimalaitokselle asti. Kemijoesta noin 10 km koilliseen Perämereen laskee Tornionjoki ja Kemijoesta eteläkaakon suuntaan Simojoki.
Tässä selvityksessä käsitellään ensisijaisesti Metsä Fibre Oy:n nykyisen kuormituksen (VE0) sekä hankkeen mukaisen kuormitusennusteen (VE1) vesistövaikutuksia ja verrataan niitä toisiinsa. Lähtökohdaksi
on otettu Kemin edustan velvoitetarkkailun tutkimusalue, jota on kuvattu mm. vuotta 2017 koskevassa
vesistö- ja kalataloustarkkailuraportissa (Eurofins Ahma Oy 2018). Vesistön biologisen tilan tarkastelua
on laajennettu tarvittavilta osin koskemaan myös Perämeren kansallispuiston aluetta.
Vesienhoitoalue, jolla hanke sijaitsee, on Kemijoen vesienhoitoalue, jolle on laadittu järjestyksessään
toinen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016-2021 (Räinä ym. 2015a). Hankkeen mahdollisella vaikutusalueella sijaitsee 2 Natura-aluetta (Perämeren saaret ja Perämeren kansallispuisto). Kolmen osittain Perämeren saaret Natura-alueeseen kuuluvan rannikkovesimuodostuman (Maksniemi, Ajos ja
Kemi sisä) ekologinen tila on tyydyttävä ja tavoitteena on hyvä tila.
Vesienhoitoalueen lintuvedet ovat vähintään hyvässä ekologisessa tilassa, eikä niiden osalta ole tarvetta poiketa tilatavoitteesta. Kemin edustalla sijaitsee IBA-alue Kemin saaret (FINIBA 910008).
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4. Vesistöä kuormittavat tekijät
Kemin edustan merialueen ainetaseisiin vaikuttavat alueelle johdettavien jätevesien (pistemäinen
kuormitus) ohella Kemijoen sekä alueelle laskevien pienempien jokien ainevirtaamat. Lisäksi merialuetta kuormittavat muun muassa luonnonhuuhtouma, suoraan maa-alueilta tuleva hajakuormitus
sekä laskeuma.
Pistemäisen kuormituksen piiriin kuuluu Kemin alueella teollisuuslaitoksia tämän selvityksen hankevastaava (Metsä Fibre Oy) mukaan lukien sekä kunnallisia asumajätevesiä. Suurin kuormitustekijä on hajakuormitus, jota aiheutuu esimerkiksi maataloudesta, metsätaloudesta ja haja-asutuksesta. Metsätalous on myös Kemijoen vesienhoitoalueella merkittävä toimija. Metsätalous muodostaa mm. yli 10
% fosforikuormituksesta Kemijoen alaosan alueella.

4.1 Kemin edustalle kohdistuva jätevesi- ja hajakuormitus
4.2 Jätevedet
Metsä Fibre Oy:n ja Metsä Board Oyj:n muodostamassa tehdasintegraatissa syntyvät jätevedet käsitellään biologisella jätevedenpuhdistamolla, joka käsittää sellu- ja kartonkitehtaan jätevesien käsittelyn lisäksi primääri- ja biolietteen käsittelyn. Metsä Fibre Oy hoitaa siis myös Metsä Board Kemi Oy:n
kartonkitehtaan jätevesien käsittelyn. Uusi biotuotetehdas kasvattaa mahdollisesti toteutuessaan
tehtaiden jäähdytysvesivirtaamaa ja lämpökuormaa vesistöön. Myös jätevesipäästöt kasvavat nykyiseltä tasolta.
Käsitellyt jätevedet johdetaan Kemijoen edustan rannikolle, missä ne sekoittuvat jossain määrin jokiveteen ja kulkeutuvat osittain Selkäsaaren ja Ajoksen välisen melko suojaisen alueen kautta merelle.
Selkäsaaren ja Ajoksen välille johdetaan myös Kemin Vesi Oy:n puhdistamolla käsitellyt asumajätevedet. Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtaiden jätevedet johdetaan Veitsiluodonlahden pohjukkaan
Ajoksen itäpuolella.

4.3 Hajakuormitus
Pistemäisen kuormituksen lisäksi Kemin edustaa kuormittaa jokivesien mukana tuleva hajakuormitus,
joka on ravinteiden osalta suurin kuormitustekijä. Valtaosa rannikon edustalle tulevasta kuormituksesta on peräisin hajakuormituksesta. Hajakuormitus painottunee kevät- ja syysylivalumakausiin sekä
tapahtumassa olevan ilmastomuutoksen myötä lisääntyvässä määrin talveen.
Yleisesti tarkastellen mantereelta tulevasta kuormituksesta osa "suodattuu" saaristovyöhykkeelle ennen avomerta. Voimakkaimmillaan valuma-alueelta tulevan kuormituksen vaikutukset ovat luonnollisesti sisäsaaristossa Kemijoen edustalla, minne hankkeenkin kuormitus kohdistuu. Näiltä osin esiintyy
ns. yhteisvaikutusta.
Suuri osa mantereelta tulevasta ravinnekuormituksesta hyödynnetään perustuotannossa ennen avomerta mm. kasvillisuuden ja kasviplanktonbiomassan sitoessa ravinteita. Laskennallisesti tätä osuutta
ei ole selvitetty osan ravinteista sedimentoituessa. Avomerellä ainoa tuottava eliöryhmä on kasviplankton, jonka aiheuttama perustuotanto on tällä hetkellä karua vettä korkeammalla tasolla.
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4.3.1. Metsä Fibre Oy:n jätevedet
Biotuotetehtaan päästöt ovat niin suuri osa koko integraatin päästöistä, että sen päästöjä on käytetty
suoraan ympäristövaikutusten arviointiin. Metsä Board Kemi Oyj:n kartonkitehtaan päästöjen on oletettu pysyvän nykytasossa (vuoden 2015 lupahakemuksen tasossa) ja ne sisältyvät hankkeen molempiin vaihtoehtoihin (VE0 ja VE1).
Metsäteollisuuden jätevesissä on yleisesti erilaisia ioneja, jotka vaikuttavat veden suolapitoisuuteen
ja sitä kautta tiheyteen. Jätevedet sisältävät mm. sulfaattia, kloridia ja natriumia, jotka vaikuttavat
veden tiheyteen. Toinen veden tiheyteen vaikuttava tekijä on lämpötila. Vesi on raskainta +4 °C lämpötilassa.
Määrällisesti suurimmat tarkasteltavat kuormitusjakeet ovat COD, kiintoaine, typpi ja AOX. Puhdistamolta vesistöön joutuva kiintoaine koostuu lähinnä biologisen puhdistusvaiheen laskeutumattomista
lietehiukkasista. Vesistön rehevyyden kannalta tärkein kuormitusjae on fosfori. AOX-päästöt määräytyvät sellun valkaisussa käytettävän klooridioksidin määrän mukaan eli valkaistun sellun tuotantomäärän kasvaessa AOX-päästöjen määrä lisääntyy, kun taas kokonaisfosforipäästöt eivät nouse
(taulukko 4.1).
Jätevesissä esiintyy pieniä määriä metalleja, kuten kadmiumia, elohopeaa, nikkeliä ja lyijyä. Metallit
ovat peräisin pääasiassa raaka-aineena käytetystä puusta ja pienissä määrin myös kartonkitehtaalla
käytetyistä täyteaine- ja päällystyspigmenteistä. Vaihtoehdon VE0 mukainen metallikuormitus on laskettu Kemin nykyisen tehtaan jätevesistä mitatuilla raskasmetallipitoisuuksilla. Vaihtoehtoinen arvio
VE1 perustuu seuraaviin oletuksiin:
•
•
•

jäteveden tilavuusvirta on vaihtoehdossa VE1 sellutonnia kohti pienempi kuin nyt.
käytetyn puun määrä on noin 2,5-kertainen suhteessa nykyiseen.
kartonkitehtaan metallipäästöt eivät muutu tuotannon säilyessä entisellään.

Taulukko 4.1. Ympäristövaikutusten arvioinnissa käytettävät jätevesipäästöjen kuukausikeskiarvot verrattuna integraatin nykyiseen ympäristölupaan. Lisäksi on esitetty arvio metallipäästöistä vaihtoehdoissa VE0 ja VE1.

Parametri

Integraatin
lupaehdot

Jätevesien pitoisuudet
mg/l
mg/l
VE0
VE1

Jätevesipäästöt
kg/d
kg/d
VE0
VE1

Kuormituksen
muutos
%

Jätevesimäärä
- biologiseen puhdistukseen m3/d
Peruskuormitus kg/d
CODCr
Kiintoaine
Kokonaistyppi
Kokonaisfosfori
AOX

40000
45
-

650
50
11
0,73
6

450
60
8
0,50
8

Metallit kg/a
Arseeni As
Elohopea Hg
Kadmium Cd
Kromi Cr
Kupari Cu
Lyijy Pb
Nikkeli Ni
Sinkki Zn
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61400

88400

44,0

40000
3100
650
45
350

40000
5500
700
45
700

0,0
77,4
7,7
0,0
100,0

kg/a
36
<1
7
80
774
78
126
1208

kg/a
90
<1
17
200
1900
200
300
3000
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Vaikka jäteveden metallipitoisuudet viisinkertaistuvat (VE1), pitoisuudet jäävät niin pieniksi, ettei niillä
ole ympäristölaatunormit huomioiden merkitystä alapuolisessa vesistössä vesiympäristölle vaarallisten
aineiden osalta (taulukko 4.2). Liukoisten metallien pitoisuuksien voidaan arvioida jäävän ympäristönlaatunormien alle. Ympäristönlaatunormilla tarkoitetaan sellaista vesiympäristölle haitallisen ja
vaarallisen aineen pitoisuutta, jota ei saa ihmisten terveyden tai ympäristönsuojelemiseksi ylittää.
Kuten ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on esitetty, muut vesiympäristölle vaarallisia aineita
koskevan asetuksen prioriteettiaineet eivät ole sellun ja muiden biotuotteiden kannalta relevantteja.
Palamisen sivutuotteena syntyviä dioksiineja tai sen kaltaisia yhdisteitä ei normaaliolosuhteissa synny
olennaisia määriä eivätkä ne tyypillisesti myöskään esiinny jätevesissä.
Taulukko 4.2. Vesiympäristölle vaaralliset aineet biotuotetehtaan jätevesissä eri vaihtoehdoissa.
Jätevesien pitoisuudet
VE0
VE1
µg/l
µg/l

Parametri

Kadmium
kadmium liukoinen
Elohopea
Elohopea liukoinen
Nikkeli
Nikkeli liukoinen
Lyijy
Lyijy liukoinen

***)
***)
***)
***)

0,12 - 0,61
< 0,01
0,007 - 0,1
< 0,05
2,0 - 3,0
1,5
0,27 - 8,3
0,32

0,5 - 3,0
< 0,01
< 0,30
< 0,05
10 - 15
7,5
1,5 - 40
1,5

Ympäristölaatunormi Vna 1308/2015
Vuosikeskiarvo
Enimmäispitoisuus

0,02+0,2 *)

0,45 - 0,6 *)

-

0,07 *)

1+8,6 **)

34 **)

0,03+1,3 **)

14 **)

*) liukoinen pitoisuus merivedessä
**) liukoinen ja biosaatava pitoisuus merivedessä (ensimmäinen luku taustapitoisuus)
***) mittaukset vuonna 2016

4.3.2. Ravinteiden kokonaiskuormitus (2017)
Kemin edustalle vuonna 2017 kohdistuneen pistemäisen ravinnekuorman osuus kokonaiskuormituksesta oli luokkaa 6-7 % (taulukko 4.3). Metsä Fibre Oy:n vaihtoehtojen VE0 ja VE1 mukaisilla kuormituksilla sen osuus Kemijoen vuoden 2017 typpivirtaamasta oli 3 % (VE0)tai 4 % (VE1). Fosforivirtaamasta
osuus oli molemmissa vaihtoehdoissa 8 %. Vaihtoehtojen VE0 ja VE1 kuormitukset ovat vuoden 2017
reaalitilannetta korkeampia edustaen luvan mahdollistavaa maksimikuormitusta.
Taulukko 4.3. Pistemäisen kuormituksen osuus Kemin edustalle v. 2017 kohdistuneesta ravinnekuormasta.

Vuosi 2017
Parametri

Kiintoaine
t/d

Typpi
kg/d

Fosfori
kg/d

Kemijoen ainevirtaama
Pistekuormitus *)

162
3,0

18153
1071

514
39

Yhteensä

165

19224

553

2

6

7

3,1
2
5,5
3

650
3
700
4

45
8
45
8

Pistekuormituksen osuus %
Metsä Fibre - VE0
- % kokonaiskuormasta
Metsä Fibre - VE1
- % kokonaiskuormasta

*) Metsä Fibre Oy (+ Metsä Board), Kemin Vesi ja Stora Enso (Veitsiluoto)
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Kemijoen vesien ja merialueelle kohdistuvan pistekuormituksen lisäksi Kemin edustan merialuetta
kuormittavat ilman kautta tuleva laskeuma ja suoraan mereen maa-alueilta tuleva hajakuormitus.
Meriväylillä ja satamissa tehtävillä ruoppauksilla on myös ohimeneviä varsin paikallisia vaikutuksia.
Ajoksen satamaa on ruopattu viimeksi vuosina 2003–2004. Hahtisaaren venesataman allas ja osa
väylää ruopattiin 2005–2006. Ulenin purjevene- ja vierasvenesatamaa laajennukseen liittyi ruoppauksia vuonna 2012, kun Sisäsataman laiturin ja Uleninrannan venesataman väliin rakennettiin uusi kookkaille moottoriveneille tarkoitettu venesatama.
Rehevä-projektin tulosten perusteella metsäteollisuuden jätevesissä vain hyvin pieni osa typestä on
levästölle suoraan käyttökelpoisessa muodossa ja fosforista keskimäärin noin puolet (Pöyry 2015).
Alueen luoteispuolelle Tornion edustalle johdettavia Outokummun Tornion tehtaiden jätevesiä ei ole
otettu mukaan Kemin edustan tarkasteluun eikä myöskään Keminmaan jätevesiä.

4.3.3. Eri kuormittajien pistekuormat vuonna 2017
Kemin edustalle kohdistuvan pistekuormituksen kuormittajakohtainen määrä (taulukko 4.4 ja taulukko
4.5) selviää viimeisestä velvoitetarkkailuraportista (Eurofins Ahma Oy 2018). Vuonna 2017 mitatut kuormitukset jäivät arviointiohjelmassa sekä mallinnuksessa käytettyjen lupaehtojen maksimikuormitusten
alapuolelle.
Taulukko 4.4. Metsä Fibre Oy:n ja Metsä Board Kemin tehtaiden ja Stora Enson Veitsiluodon tehtaiden jätevesipäästöt vuorokausitasolla keskimäärin sekä pienin ja suurin kuukausikeskiarvo vuonna 2017 sekä vanhojen ja
uusien lupamääräysten mukaiset raja-arvot. Raja-arvoon verrattava päästö lasketaan kuukausikeskiarvona.

Taulukko 4.5. Kemin Vesi Oy:n päästöt ja lähtevän veden laatu vuonna 2017 sekä lupapäätöksen mukaiset luparajat (Kemppainen 2018).
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Metsä Fibren & Metsä Boardin Kemin tehtaiden, Stora Enson Veitsiluodon tehtaiden ja Kemin Veden
yhteenlaskettujen vesipäästöjen kehitys on ollut melko tasaista vuosina 2007-2017. Vuonna 2017 jätevesien mukana Kemin edustalle päätynyt fosforikuorma oli 39 kg/d, typpikuorma 1071 kg/d ja kiintoainekuorma 3,0 t/d. Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet Stora Enson kuormituksessa (kuva 4.1).

Kuva 4.1, Metsä Fibre Oy:n ja Metsä Board Kemin tehtaiden, Kemin Veden sekä Stora Enson Veitsiluodon tehtaiden päästöt vesistöön vuosina 2007-2017 (Eurofins Ahma Oy 2018).
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4.4 Ainevirtaamien kehitys
Perämeren pohjukkaan laskee kaksi suurta jokea, jotka molemmat vaikuttavat Perämeren pohjukan
ainevirtaamiin ja vesien vaihtumiseen rannikkoalueella. Suurin yksittäinen joki on voimatalouden tarpeisiin säännöstelty Kemijoki, jonka valuma-alue on kooltaan 51 127 km2 (järvisyys 4,3 %). Kemistä noin
20 km luoteeseen laskee Tornionjoki, jonka valuma-alue on lähes samaa suuruusluokkaa ollen 40 131
km2 (järvisyys 4,6 %). Kemijoen ja Tornionjoen keskivirtaamat ovat 571 m3/s ja 423 m3/s.
Valtaosa Kemin edustan merialueelle vuositasolla tulevasta kiintoaine- ja ravinnevirtaamista tulee
Kemijoesta. Pistemäisen jätevesikuormituksen osuus Kemijoen ainevirtaamista jää alle 10 prosentin.
Muusta kuin jokivesien aiheuttamasta fosforikuormituksesta teollisuus aiheuttaa lähes 80 % ja typpikuormituksesta noin 60 % (Pöyry 2015) ollen siis asutusta suurempi kuormittaja.
Jokien merialueelle tuomat ainemäärät vaihtelevat vuosittain ja vuodenajoittain huomattavasti vesimäärien mukaan. Vuonna 2017 Kemijoen keskivirtaama oli hyvin samaa luokkaa kuin vuosina 1991–
2010 keskimäärin, mutta noin 33 % vuosia 2015-2016 pienempi (taulukko 4.6), minkä myötä ainevirtaamat olivat selvästi pienempiä kuin vuosina 2015-2016. Oleellista oli, että metsäteollisuuden ja Kemin Vesi Oy:n yhteenlaskettu typpi- ja kiintoainekuormitus oli vain noin 6-8 % Kemijoen ainevirtaamista.
Taulukko 4.6. Kemijoen ainevirtaamat sekä pistekuormituksen yhteenlasketut päästöt vuosina 2013–2017.

Metsä Fibre Oy:n tehdashankkeen vaihtoehdon VE1 typpikuorman osuudeksi Kemijoen keskimääräisiin ainevirtaamiin (taulukko 4.7) suhteutettuna saadaan 3 % ja fosforikuorman osuudeksi 6 %.
Taulukko 4.7. Kemijoen alaosalta eteenpäin lähtevät typpi- ja fosforikuormat kuormituslähteittäin VEMALA-järjestelmästä poimittuna (jakson 30.08.2011- 30.08.2019 keskiarvot).

30.8.11- 30.8.19

Pellot
Viljely luonnonh.

Typpi 1000 kg/a
Fosfori kg/a

257
29803

42
847

Metsätalous
hakkuut

ojitus

lannoitus

88
4071

0
945

0,9
41

muu luonnonh.
630
26052

6208
188241

Hajaasutus

Lomaasutus

Hulevedet

Laskeuma

39
4583

6
853

6
123

415
7961

Metsä Fibren typpikuorma tn/a:
- skenaario VO
- skenaario VE1

Pistevesiin kuorma
586
7538

Kok.kuorma
8279
271057

237
256

Metsä Fibren fosforikuorma kg/a:
- skenaario VO
- skenaario VE1

16425
16425
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4.5 Veden otto ja lämpökuorma
Kemin edustan merialueelle kohdistuu lämpökuormitusta useista lähteistä Metsä Fibren jäähdytysvedet mukaan lukien. Käytettäessä tehtaan jäähdytystarpeeseen (lauhdeturbiini, haihduttamon pintalauhdutin, valkaisun jätevesien jäähdytys) Kemijoen vettä tehtaan kesäaikainen jäähdytysveden
tarve on maksimissaan 7,5 m3/s tai yli (jos jäähdytysveden lämpötilan nousu 15 oC).
Prosessin jäähdytys voitaisiin toteuttaa myös suljetulla jäähdytysvesikierrolla, jota jäähdytettäisiin jäähdytystornein Raumalla saatujen kokemusten mukaisesti (kuva 4.2). Tällöin kokonaisvedenkäytön vuodenaikaiset vaihtelut jäisivät pois ja vedenkäyttö olisi tasolla alle 2000 l/s. Jäähdytystorniratkaisun
haaste on voimakas vesihöyryn muodostus, joka saattaa talviaikaan muodostua turvallisuus- ja viihtyvyysriskiksi paikkakunnalla. Poistettava lämpömäärä on sama riippumatta jäähdytystavasta.

Kuva 4.2. Vesistöstä otettavan veden määrä suhteessa prosessivesiin. Vaihtoehdot: tehtaalla joko on tai ei ole
jäähdytysveden jäähdytystornia.

Myös jätevedet ovat lämpimiä (talvi +30 °C ja kesä 35 °C) ja niiden mukana vesistöön tulee lämpökuormaa, mutta jäteveden määrä (vaihtoehto VE1 1,0 m 3/s) on huomattavasti jäähdytysvesimäärää
(7,4 m3/s) pienempi, joten lämpötilan ja jäätilanteen kannalta jäähdytysvesien merkitys on selvästi
suurempi.
Taulukko 4.8. Tehdasintegraatin jäähdytys- ja jäteveden virtaamat ja lämpötilat nykytilassa VE0 sekä uuden
biotuotetehtaan laajennetun tuotannon tilanteessa VE1.
Vaihtoehto VE0
Vesien lämpötilat

Virtaama
3

Vaihtoehto VE1
o

lämpötilan nousu C

Virtaama
3

lämpötilan nousu oC

m /s

talvi

kesä

m /s

talvi

kesä

Jäähdytysveden lämpötilan nousu
- purku Kurimonhaaran yläaltaaseen
- purku Vähähaaran yläaltaaseen

0,087
0,791

15
15

15
15

7,44
0

15
15

15
15

Mereen johdettava jätevesi

0,711

30

35

1,023

30

35

Integraatin veden otto/purku yht.

1,589

8,463

Jäähdytys- ja jätevesien mallinnuksen skenaarioissa on huomioitu samalle merialueelle purettavat
Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtaan kuormitukset sekä Kemin Energian kuormitus. Lisäksi Ajoksen
eteläkärkeen suunnitteilla olevan Kaidi Sunshinen kuormitus on huomioitu Metsä Fibren biotuotetehtaan ennustekuormituksen skenaarioissa.

KVVY Tutkimus Oy | kvvy.fi

10
4.6 Rakentamisen aikaiset työt
Hankealue on teollisuusaluetta ja luonnonoloiltaan voimakkaasti muuttunut, eikä rakennettavilla alueilla ole luonnontilaista kasvillisuutta. Rakentamisen aikainen liikenne koostuu sekä tehtaan normaalista toiminnasta että rakentamiseen liittyvästä liikenteestä. Alueella on myös jo olemassa hyödynnettävissä olevaa infraa ja rakennuksia. Rakennustyöt tehdään liikenne- ja turvallisuus maksimoiden.
Rakentamisen aikaiset vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti itse alueeseen ja sen lähiympäristöön, ei
niinkään vesistöön. Töiden ulottuessa vesistön puolelle vaikutukset ovat vesistörakentamiselle tyypillisesti vettä samentavia ja eroosiota aiheuttavia vaikutuksia, joiden aikana vesistöön pääsee kiintoainetta ja ravinteita, jotka leviävät virtausten mukana. Vesistörakentamisen vaikutuksia seurataan
yleensä velvoitetarkkailuna, jolloin on mahdollista nopeasti reagoida vaikutuksiin ja mahdollisten suojaverhojen toimivuuteen. Suojelutoimet mitoitetaan rakennustöiden suunnittelun yhteydessä.
Vesistökuormitukseen vaikutustarkasteluun liittyen ensisijainen lähtökohta hankkeessa on verrata nykyistä tilannetta (kuormitusta) sekä mahdollisen laajennuksen mukanaan tuoman kuormitustilanteen
eroja ja niiden merkitystä vesistön tilaan ja sen luokituksiin. Tarkastelun päätepisteenä voidaan pitää
hankkeen mahdollista toteutumista haetulla tavalla ja siihen liittyvää vaihtoehtoista skenaariota VE1,
mihin liittyy myös jäähdytysvesien lopullinen purkupaikan valinta.
Alueen kasvistoa ja siihen kohdistuvia muutospaineita kuvataan muualla. Hankealueella esiintyy huomionarvoisia putkilokasveja perämerenketomaruna mukaan lukien sen ollessa luontodirektiivin liitteen IV laji. Perämerenketomaruna on koko maassa rauhoitettu, erityisesti suojeltava ja uhanalaisuudeltaan äärimmäisen uhanalainen (CR).
Kokonaisuudessaan rakentamisen jäävät vähäisiksi niin vesistöön kuin kasvillisuuteen. Lajeista perämerenketomarunaan kohdistuvat vaikutukset ovat suurimmat. Vaihtoehdossa VE0, jossa nykytila säilyy, käytössä olevan junaradan alueelle ei ole suunniteltu muutoksia, joten lajien kasvupaikat tulevat
säilymään. Liikennevaihtoehdossa VE1A kaikki em. lajit häviävät Sahansaaren eteläpäässä, johon on
suunniteltu uusi ratayhteys. Liikennevaihtoehdossa VE1B rataosuus jää pois käytöstä. Jos rata puretaan ja ympäristö muuttuu, lajit häviävät. Sahansaaressa olevan käytöstä poistuneen rataosuuden
alueelta perämerenmaruna tulee rakentamisen myötä häviämään.
Iso-Räiskön alueella sijaitsevaan vedenalaiskasviin (upossarpio) rakennustöillä ei välttämättä ole vaikutusta, jäähdytysvesien osalta asia tarkastellaan kohdassa 11.10.2.

5. Veden otto, käsittely ja jäähdytysvesikierto
5.1

Raakavesi ja sen osuus Kemijoen virtaamasta

Kemin tehdasintegraatti ottaa raakaveden Kemijoen pääuomasta Metsä Fibre Oy:n omistamalta
vesialueelta Kurimonhaarasta makeavesikanavaa pitkin pääpumppuasemalle mekaaniseen puhdistukseen. Raakavesi on otettu nykyiseltä vesialueelta vuodesta 1919 lähtien. Osa vedestä puhdistetaan kemiallisesti ja johdetaan edelleen käyttökohteisiinsa. Raakavesi siivilöidään ja osa siitä puhdistetaan kemiallisesti. Lisäksi valmistetaan ionivaihdettua kattilavettä voimalaitokselle. Raakavesilaitos on uusittu 2011. Vettä käytetään myös palovetenä.
Jäädytysvesien määrässä on moninkertainen ero vaihtoehtojen välillä (taulukko 5.1).
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Taulukko 5.1. Metsä Fibre Oy:n vesitase eri vaihtoehdoissa.

Vedenotolla ei ole merkittävää vaikutusta Kemijoen vesitaseeseen edes paikallisesti (taulukko 5.2).
Taulukko 5.2. Metsä Fibre Oy:n nykyisten ja suunniteltujen vedenottomäärien osuudet Kemijoen virtaamista.
Kemijoki /

Keskiylivirtaama
3

vedenotto / skenaariot
- Kemijoki

3

Keskialivirtaama
3

m /s

m /s

2719

571

134

- skenaario VE0

1,6

1,6

1,6

- skenaario VE1

6,0

6,0

6,0

Otettavan veden osuus Kemijoen virtaamasta

5.2

Keskivirtaama

m /s

%

%

%

- skenaario VE1

0,1

0,3

1,2

- skenaario VE1

0,2

1,0

4,5

Vesien purkualueet

Metsä Fibre Oy:n jäähdytysvesiä johdetaan vesistöön kahta reittiä pitkin. Kurimonhaaraan johdetaan
puhtaita jäähdytysvesiä. Vähähaaraan johdetaan puhtaita jäähdytysvesiä sekä klooridioksidilaitoksen ja tuhkasuolan liuotusvedet. Hulevesi- ja jäähdytysvesiviemäriin on liitetty myös tehtaan ulkoalueiden sadevedet ja tehtaan puhtaat jäähdytysvedet.
Tehtaan orgaanista kuormitusta sisältävät prosessijätevedet ja tehdasalueella syntyvät saniteettivedet käsitellään tehtaan omalla puhdistamolla. Jätevedet ja myös Vähähaaraan johdetut vedet johdetaan ala-altaan kautta Perämereen. Jäähdytysvesien johtaminen vesistöön ja prosessista tulevien
jätevesien johtaminen puhdistamon kautta vesistöön on esitetty liitteessä 1 esitetyssä viemärikartassa.
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6. Vesistön perustiedot
Hankealue sijaitsee lähellä Perämeren pohjukkaa matalalla ja karikkoisella alueella kokonaissyvyyden ollessa Metsä Fibre Oy:n jäte- ja jäähdytysvesien vaikutusalueella noin 0–8 m. Rantaviiva on rikkonainen ja jokien suistoalueet antavat sille leimansa. Yleisemmin Perämeren fysikaalisiin ominaisuuksiin kuuluvat merialueen mataluus (keskisyvyys noin 40 m), veden alhainen suolapitoisuus (2‒5 ‰)
sekä ankarat sääolot, joita luonnehtii erityisesti pitkä jääpeitteinen noin 6 kuukautta kestävä kausi.
Nämä tekijät rajoittavat osaltaan alueen perustuotantoa ja vaikuttavat alueen lajien runsauteen.
Perämerta luonnehtii myös nopea maankohoaminen ja siten nopeasti muuttuva rantavyöhyke matalilla alueilla sekä rannikon avoimuus. Satamien ja väylien rakentaminen on muuttanut rantaviivaa
ja meren pohjaa Kemin edustalla. Perämereen laskevien vesistöjen säännöstely on muuttanut mereen purkautuvan makean veden määrää eri vuodenaikoina. Perämerelle on suunnitteilla lukuisia
tuulivoimapuistoja, jotka sijoittuisivat matalikkoalueille.
Perämeren sijainnista ja fysikaalisista ominaisuuksista riippuen alueella esiintyy joko kiinto- tai ajojäätä.
Kiintojää on paikallaan pysyvää jäätä, jota esiintyy yleensä rannikoiden ja saaristojen läheisyydessä,
missä veden syvyys on pääosin alle 15 metriä. Ulapoilla merijää on yleensä ajojäätä, joka liikkuu tuulten ja virtausten vaikutuksesta. Kemin satamia sekä niihin johtavia laivaväyliä pidetään talvikauden
aikana auki jäänmurtajien avulla.
Perämereen laskevat sekä Kemijoki että Tornionjoki, jotka tuovat alueelle makeaa vettä hyvin laajalta valuma-alueelta (280 000 km²). Tämän vuoksi myös Kemin edustalla meriveden suolapitoisuus
on hyvin matala. Lämpötilakerrosteisuus Perämeren alueella on avoveden aikaan heikkoa, koska
tuulet pääsevät matalassa vedessä sekoittamaan vedessä esiintyviä suolaisuus- ja lämpötilaeroja.
Tyynellä säällä ja talvisaikaan kerrostumista voi kuitenkin päästä tapahtumaan.

6.1 Säätilojen vaikutus
Vesistön tilaan vaikuttavia muuttujia ovat mm. ilman lämpötila, sadanta ja tuuliolot. Ilman lämpötila
vaikuttaa veden lämpötilaan ja sitä kautta vedessä tapahtuviin biologisiin toimintoihin. Edelleen sademäärä vaikuttaa mereen suoraan tulevan laskeuman lisäksi mereen tulevien valumavesien määrään ja laatuun. Tuuli on avovesikautena merkittävin hetkellisiin virtauksiin vaikuttava tekijä. Tuuli myös
sekoittaa vesimassoja. Vuotuisia säätiloja ja niiden vaikutusta on tarkasteltu vuosikohtaisissa velvoitetarkkailuraporteissa. Ns. vakaata keskitilannetta ei olemassa. Kemin ja Tornion edustalla veden vaihtumisen kannalta epäedullisia ovat etelä- ja lounaistuulet. Vuonna 2017 kyseisten tuulien osuus Kemin
Ajoksen mittausasemalla vaihteli avovesikautena touko-marraskuussa välillä 19-46 % siten, että eniten
etelän ja lounaan suuntaista tuulta esiintyi elokuussa (Eurofins Ahma Oy 2018).

6.2 Hydrologia
6.2.1. Virtaamat
Kemijoki on Perämereen laskevista joista suurin. Lähes samaan kategoriaan kuuluu Tornionjoki. Kemijoki ja Tornionjoki tuovat alueelle jokivettä yhteensä noin 31 km3 (31 346 784 000 m3) vuodessa, mikä
on yli neljännes Perämereen laskevien jokien kokonaisvesimäärästä. Jokien tuoma vesi parantaa alueen veden vaihtuvuutta, sekoittumista ja jätevesien laimentumista. Toisaalta jokivedet myös kuormittavat merialuetta. Hydrologiset olosuhteet vaikuttavat voimakkaasti mm. alueelle tulevan huuhtouman määrään ja laatuun.
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Veden pääkiertoliike Perämeren pohjukassa on Suomen rannikkoa pohjoiseen ja Ruotsin rannikkoa
etelään päin, mutta paikallisesti virtaukset vaihtelevat pohjan ja rantavyöhykkeen morfometrian, jokivirtaamien, tuuliolosuhteiden sekä meriveden korkeusvaihtelun mukaan.
Säännösteltävän Kemijoen virtaama on minimissään jopa olematon (taulukko 6.1). Vuodenaikaiset
ja myös eri vuosien väliset virtaamavaihtelut ovat suuria säännöstelystä huolimatta. Virtaaman vuosirytmiikka poikkeaa säännöstelyn takia luonnontilaisesta siinä, että tulvavirtaamia tasataan juoksutettavaksi pidempänä ajanjaksona. Suurimmillaan virtaamat ovat lumen sulamisen aikaan keväällä
kuten yleensä säännöstelemättömissäkin vesistöissä. Tornionjoen keskivirtaama jää Kemijokea pienemmäksi ja n. 20 km Kemistä kaakkoon sijaitsevan Simojoen keskivirtaama on jo selvästi pienempi.
Taulukko 6.1. Kemijoen (Isohaara), Tornionjoen (Karunki )ja Simojoen virtaaminen ääri- ja keskiarvot aikavälillä
1991-2000 (Korhonen & Haavanlammi 2012)
1991-2010

Ylivirtaama
Keskiylivirtaama
Keskivirtaama
Keskialivirtaama
Alivirtaama

Kemijoki

Tornionjoki

Simojoki
595

HQ

m /s

3

4557

3179

MHQ

m3/s

2719

2284

384

MQ

m3/s

571

423

44,7

MNQ

m /s

3

134

92,3

7,3

NQ

m3/s

0

57,9

3,0

Viimeksi raportoidun vuoden 2017 Kemijoen keskivirtaama (575 m 3/s) oli pitemmän vertailujakson
1991-2000 keskivirtaaman (571 m3/s) tasoa . Tulvahuippu ajoittui toukokuun loppuun kuten yleensäkin
Kemijoella (kuva 6.1), ja vuorokausivirtaama oli suurimmillaan 2173 m 3/s (25.5.2017), kun edellisvuonna 2016 suurin mitattu vuorokausivirtaama oli 3037 m 3/s.

Kuva 6.1. Kemijoen Isohaaran vuorokausivirtaamat ja kuukauden keskivirtaamat vuonna 2017 sekä vertailuajanjaksona keskimäärin (vasen kuva, lähde: ympäristöhallinnon OIVA-tietopalvelu 21.5.2017). Oikeanpuoleisessa
kuvassa on verrattu mallinnuksessa käytettyjen Kemijoen talvien 2013-2014 ja 20107-2018 sekä kesän 2018 virtaamia vuosien 2000-2019 virtaamahavaintoihin (Rasmus ja Mykkänen 2019).

Jokivesien leviäminen ja lämpötilakerrosteisuus
Pohjoinen Perämeri jäätyy yleensä marraskuussa ja vapautuu jäästä toukokuussa. Säännöllinen jäätyminen ja runsaat jokivedet saavat aikaan kerrostumisilmiön, missä merivettä kevyemmät jokivedet
kerrostuvat jääkannen ja meriveden väliin ja leviävät talvella laajalle alueelle. Avovesiaikana tuulet
sekoittavat tehokkaasti vedet, eikä erilaatuisia vesikerroksia pääse talviajan tavoin syntymään.
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Jokivesien vaikutus rannikolla on kuitenkin suuri myös avoveden aikana vaihdellen jokien virtaamien,
meriveden korkeusvaihteluiden ja merialueen virtausten mukaan.

6.2.2. Meriveden korkeus
Meriveden korkeuden vaihtelu alueella on laajaa ja nopeaa vaihtelun vaikuttaessa veden virtauksiin
ja vaihtuvuuteen. Vedenkorkeuden vaihtelut aiheutuvat pääasiassa tuulista, ilmanpaineesta ja jokien tuomasta vesimäärästä.
Nouseva merivesi laimentaa mahdollisia merialueelle laskettavia jätevesiä, mutta samalla hidastaa
niitä kulkeutumasta ulkomerelle. Laskeva merivesi puolestaan korostaa jätevesien vaikutuksia rannikolla, mutta toisaalta kuljettaa alueelle korkean veden aikana mahdollisesti kerääntyneitä jätevesiä
ulommaksi merelle (Pöyry 2015). Etelä- ja lounaistuulilla merivesi kerääntyy Perämeren pohjukkaan.
Ilmatieteen laitoksen Kemin Ajoksen havaintoaseman vedenkorkeuden ääriarvot ja keskiarvot teoreettiseen keskiveteen verrattuna ovat olleet vuosina 1922–2013 seuraavat:
•
•
•
•

maksimi
vuosimaksimien keskiarvo
vuosiminimien keskiarvo
minimi

HW
MHW
MLW
LW

+201 cm
+121 cm
− 80 cm
−125 cm

Keskiylä- ja keskialavesipinnan ero on ollut 201 cm. Teoreettisen keskiveden korkeus oli vuonna 2017
-29,8 cm +N60. Yhden vuoden tuloksia ei ole tarpeen käsitellä tarkemmin tilanteen vaihtelun takia.
Todettakoon kuitenkin, että vuonna 2017 merivedenkorkeuden kuukausikeskiarvo vaihteli Kemin
Ajoksen havaintoasemalla pitkän ajan kuukausikeskiarvon molemmin puolen ollen tasolla -33 - +30
cm pitkän ajan keskiarvoon nähden (kuva 6.2, Eurofins Ahma 2018).

Kuva 6.2. Meriveden korkeus vuorokausi- ja kuukausikeskiarvoina Kemin Ajoksen havaintoasemalla sekä intensiivisen ja alueellisen näytteenoton ajoittuminen vuonna 2017. Vertailuna ovat pitkän ajanjakson (1991–2010) kuukausittaiset mediaaniarvot. Korkeusjärjestelmä: teoreettinen keskivesi vuonna 2017 = −29,8 cm + N60. Lähde:
Merelliset palvelut, Ilmatieteen laitos sekä Havaintojen lataus, Ilmatieteenlaitos, ref. Eurofins Ahma 2018.
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Vuorokausivaihtelun ääriarvot voivat olla yli 1,5 metriä kuten mallinnuksessakin käytetty reaalidata
(1.9.2017-30.8.2018) osoittaa (kuva 6.3).

Kuva 6.3. Meriveden korkeuden vuorokausikeskiarvo 1.9.2017-30.8.2018 sekä Kemi Ajoksen kesä-elokuun tuulijakauma (Luode Consulting 2019).

6.2.3. Jääpeite ja sen kesto
Kemin edustan sisemmässä saaristovyöhykkeessä esiintyy talvisin kiintojäätä, jonka määrään lämpökuorma voi vaikuttaa. Jääpeitteinen kausi on rannikolla pitkä (5–6 kuukautta) ja vedet ovat suhteellisen kylmiä.
Pohjoinen Perämeri jäätyy marras-joulukuussa ja vapautuu jäästä toukokuussa. Viime vuosina jääpeitteinen kausi ei ole välttämättä kestänyt puolta vuotta. Talvella 2016-2017 jäätyminen ajoittui Kemin Ajoksessa marraskuun 23. päivään ja pysyvä jääpeite muodostui 4.12.2016. Meri vapautui jäistä
22.5.2017 eli jääpeitteisen ajan pituus oli noin 5 kuukautta todellisten jääpäivien määrän oltua 184,
kun niitä oli edellistalvena 2015/2016 selvästi vähemmän (Eurofins Ahma Oy 2018).
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7. Pohjavedet
Kemin integraatin alueella on tehty ympäristönsuojelulain 82 § mukainen maaperän ja pohjaveden
perustilaselvitys vuonna 2014 (Ramboll Finland). Tehdasalueen maaperän nykytila vastaa selvityksen
perusteella suurelta osin normaalia, pitkäaikaisessa teollisuuskäytössä olleen ja vesistön äärelle sijoittuvan teollisuusalueen maaperää. Tunnusomaista alueella ovat runsaat, osin entiselle vesialueelle
sijoittuvat ja monenlaisia täyttömateriaaleja sisältävät täytöt. Selvityksessä ei tullut esille laajaa yhtenäistä maaperän pilaantuneisuutta tai olennaista merkityksellisiksi vaarallisiksi aineiksi nimettyjen kemikaalien aiheuttamaa muutosta maaperässä. Merkittävin alueen maaperässä todettu haitta-aine
oli tärpätti, jota todettiin maaperässä paikallisesti alueen itäosassa.
Tehdasalueen pohjavesi arvioidaan kemialliselta laadultaan heikentyneeksi siinä todettujen erilaisten
orgaanisten yhdisteiden vuoksi. Havaittujen yhdisteiden pitoisuudet olivat kuitenkin verrattain alhaisia. Suurinta osaa havaituista yhdisteistä ei voi olemassa olevan aineiston perusteella suoraan osoittaa olevan peräisin tehdasalueelta tai tehdasalueen toiminnoista, sillä yhdisteitä havaittiin myös tehdasalueen pohjoispuolisessa referenssipisteessä. Tehdasalueen eteläosassa olevan vanhan tehdaskaatopaikan vaikutus kaatopaikan lähiympäristön pohjaveden laatuun ilmenee erityisesti kohonneina ammoniumtypen pitoisuuksina, mutta vaikutus rajoittuu kaatopaikan lähiympäristöön.
Selvityksessä ei tullut esiin sellaista maaperän pilaantumista, joka edellyttäisi välitöntä VNa:n 214/2007
mukaista maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia tai ympäristönsuojelulain mukaisia maaperän kunnostustoimenpiteitä. Myöskään pohjaveden laadun osalta selvityksessä ei tullut
esiin sellaisia seikkoja, jotka edellyttäisivät erityisiä ympäristönsuojelullisia jatkotoimenpiteitä. Perustilaselvityksen yhteydessä muodostetun käsitteellisen mallin perusteella tehdasalueen maaperässä
esiintyvistä haitta-aineista tai mahdollisesti tapahtuvasta kemikaalipäästöstä maaperään ei aiheudu
haitta-ainekuormitusta tehdasaluetta ympäröiville maa-alueille tai luokitelluille pohjavesialueille.
Noin 2 km Veitsiluodon tehdasalueesta lounaaseen sijaitsee Ajoksen vedenhankintaa varten tärkeä
pohjavesialue (luokka I, 1224001). Ajoksen pohjavesialueella sijaitsee kaksi vedenottamoa, joista otetaan vettä Kemin kaupungin käyttöön noin 500 m3/vrk. Kuivanuoro (nro 1224002) ja Vähä Kuivanuoro
(1224003) ovat vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita (luokka II), joissa ei kuitenkaan ole vedenottamoita. Kuivanuoron pohjoispuolella Sotisaaren pohjavesialue (1224004) kuuluu luokkaan III.
Teollisuusalueiden pohjavesillä ei ole yhteyttä esitettyihin pohjavesialueisiin.

8. Vesistön nykytila
8.1 Suoritettu veden laadun tarkkailu
Kemijoen alueella sekä Kemin edustan merialueella on tehty velvoitetarkkailua sekä vesistö- ja kalastoselvityksiä vuosikymmenien ajan voimalaitosten vaatiman joen säännöstelyn ja metsäteollisuuden
takia. Kemin edustalla ainetaseisiin vaikuttavat metsäteollisuuden (Metsä Fibre Oy & Metsä Board
Kemi Oy ja Stora Enso Oyj) ja Kemin kaupungin (Kemin Vesi Oy) puhdistettujen jätevesien lisäksi Kemijoen ja alueelle laskevien pienempien jokien ainevirtaamat sekä Kemijokisuulle johdettavat Keminmaan kunnan puhdistetut jätevedet. Lisäksi merialuetta kuormittavat maa-alueilta tuleva hajakuormitus ja luonnonhuuhtouma.
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Vuonna 2017 Kemin edustan vesistötarkkailu toteutettiin vuonna 2007 laaditun ja Lapin ympäristökeskuksen (nykyinen Lapin ELY-keskuksen) 30.9.2009 (Dnro 1399Y0141-119) hyväksymän ohjelman mukaisesti (Pöyry Environment Oy 2007) yhteistarkkailuna. Tarkkailu koostuu kolme kertaa vuodessa tehtävästä veden laadun alueellisesta tarkkailusta ja 12 kertaa vuodessa tehtävästä ajallista vaihtelua
selvittävästä intensiivisestä tarkkailusta. Velvoitetarkkailun lisäksi Lapin ELY-keskus tekee intensiivistä
tarkkailua niin sanotulla vaihettumisvyöhykkeellä, havaintopaikalla Perämeri LAV4. Toinen ELY-keskuksen havaintopaikka LAV3 on sama piste kuin velvoitetarkkailun piste KE35. Lisäksi tarkastelussa on
käytetty ELY-keskuksen seurantatuloksia Kemijoen suulta Isohaarasta.
Jätevesien purkualueita on 3 kpl (kuva 8.1) ja vesistön tarkkailupisteitä 13 kpl (kuva 8.2). Metsä Fibren
ja Metsä Boardin Kemin tehtaiden käsitellyt jätevedet johdetaan Kemijoen edustalle, missä ne sekoittuvat jossain määrin jokiveteen ja kulkeutuvat osittain Selkäsaaren ja Ajoksen välisen melko suojaisen
alueen kautta merelle. Tälle alueelle johdetaan myös Kemin Vesi Oy:n jätevedet. Stora Enson Veitsiluodon tehtaiden jätevedet johdetaan Veitsiluodonlahden pohjukkaan Ajoksen itäpuolelle.

Kuva 8.1. Kemin edustan jätevesien nykyiset purkupaikat.
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Kuva 8.2. Kemin edustan tarkkailupisteet sekä rannikkovesien tila 2. luokittelukauden mukaan (alustavassa uudessa 3. kauden luokittelussa koko alue on laadultaan tyydyttävää) (vihreä hyvä, keltainen tyydyttävä).

8.2 Kemijoen veden laatu
Lapin ELY-keskus seuraa Kemijoen veden laatua säännöllisesti. Valuma-alue on suuri ja virtaamat
vaihtelevat vesiolojen ja säännöstelyn mukaan. Edelleen Kemijoen vesillä on merkittävä vaikutus Kemin edustan veden laatuun. Hydrologiset olosuhteet vaikuttavat voimakkaasti alueelta tulevan
huuhtouman määrään ja laatuun. Vähäisemmässä määrin alueella vaikuttavat myös Tornionjoen ja
Simojoen vedet.
Jokivesien laatu poikkeaa monilta ominaisuuksiltaan merivedestä. Jokivesissä on alhaisempi sähkönjohtavuus, ne ovat tummempia ja sisältävät enemmän humusta (näkyy vedessä ruskeutena), rautaa,
kiintoainetta ja fosforia kuin merivesi. Vuonna 2017 sähkönjohtavuus vaihteli välillä 2,5–6,0 mS/m, kun
se oli Kemin edustan merialueen alusvedessä suurimmillaan 300–390 mS/m. Veden laatu vaihtelee
vuodenajoittain ja kiintoaine sekä ravinnepitoisuudet ovat yleensä suurimmillaan kevättulvan aikana.
Vuosina 2012–2014 typestä keskimäärin 21 % ja fosforista 33 % oli epäorgaanisessa muodossa. Kesällä
(kesä-syyskuu) epäorgaanisten ravinteiden osuus on ollut pienempi (typellä 6 % ja fosforilla 19 %).
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Kemijoen fosforipitoisuus on voimakkaasti sidoksissa kiintoainehuuhtoumiin. Fosforin määrä jokivedessä vaihteli vuonna 2017 suunnilleen tasolla 15-30 µg/l (kuva 8.3). Pitoisuustason 10-15 µg/l ylittävät
pitoisuudet kertovat suoraan kohonneesta kuormitustasosta. Kokonaistypen määrä kohosi vain hetkellisesti yli tason 500 µg/l.

Kuva 8.3. Ravinnepitoisuudet Kemijoen Isohaarassa vuonna 2017 (Eurofins Ahma Oy 2018).

8.3 Kemin edustan veden laatu
Tornionjoki ja Kemijoki tuovat alueelle makeita vesiä laajalta valuma-alueelta (280 000 km²), minkä
seurauksena meriveden suolapitoisuus on Kemin edustalla hyvin matala (2–5 o/oo). Kemin edustan
vesimassa kerrostuu talviaikana siten, että merivettä kevyempi jokivesi leviää jään alla laajalle alueelle meriveden päällä. Myös avovesiaikana jokivesien vaikutus on huomattava vaihdellen Kemijoen
virtaaman ja merialueen virtauksien mukaan.
Jätevesien vaikutusalue ulottuu suoritetun velvoitetarkkailun tulosten perusteella vajaan 10 km:n etäisyydelle Kemijoen jokisuulta. Rannikkoa seuraten vaikutus ulottuu Kemijoen suulta etelään Selkäsaaren ja Ajoksen ohi Karsikon merialueelle työntyvän niemekkeen eteläpuolelle saakka (Pöyry 2015).
Matalat sisäsaariston alueet ovat luontaisestikin rehevämpiä kuin ulkosaaristo. Pohjasedimentin sekoittuminen veteen kohottaa matalilla alueilla fosforipitoisuutta ja vähentää näkösyvyyttä. Sekoittumisen aiheuttama samentuminen ja ravinnetason kohoaminen voi lisätä myös klorofyllipitoisuuden
kasvua, sillä mitä enemmän vedessä on fosforia, sitä runsaampaa levätuotanto voi olla. Levätuotannon tasoon vaikuttavat fosforipitoisuuden ohella sääolosuhteet ja eläinplanktonin laidunnus, joten
klorofyllipitoisuus ei välttämättä kulje aina käsi kädessä fosforipitoisuuden kanssa. Lisäksi levälajiston
sisältämä klorofyllipitoisuus vaihtelee, joten korkea tai matala klorofyllin määrä ei aina ole suoraan
verrattavissa leväbiomassan suuruuteen.
Merkittäviä yksityiskohtia vesistön tilan arvioinnissa ovat hydrologisten ja morfologisten olojen ohella
mm. happitalous, veden kirkkaus, rehevyys ja siihen liittyvät biologiset tekijät, hygieeninen tila sekä
kalatalous. Vaikka pohjoinen Perämeri on koko kasvukauden fosforirajoitteinen, rannikon läheisyydessä tilanne voi selvitysten mukaan vaihdella joki- ja jätevesien vaikutuksen mukaan eli molemmilla
ravinteilla on merkitystä perustuotantoa rajoittavana ravinteena. Ulompana rannikosta fosfori on selkeä minimiravinne koko pohjoisella Perämerellä (esim. Tamminen ym. 1996). Vesistöjen rehevyyttä
voidaan haarukoida perustarkkailuissa mm. fosforin ja klorofyllin perusteella (taulukko 8.1) täydentäen luokituksia harvemmin yleensä noin 3 vuoden välein suoritettavilla kasviplanktontutkimuksilla.
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Taulukko 8.1. Vesistöjen rehevyyden arviointiin käytettyjä suuntaa antavia rehevyysluokituksia.
KVVY / sisävedet
Kok.P
Luokka
Karu
Lievästi rehevä
Rehevä
Erittäin rehevä
Ylirehevä

µg/l

Lo-Suomen ymp.keskus / merialue

Klorofylli-a

Kok.P

3

µg/l

mg/m

Vesi- ja ymp.hallitus / yleisluokitus

Klorofylli-a

Kok.P

3

µg/l

mg/m

Klorofylli-a
mg/m

3

< 10

<3

< 12

<2

< 12

<4

10 - 20

3 - 10

12-23

2-5

< 30

< 10

21 - 51

11 - 20

23-60

5 - 25

< 50

< 20

51 - 100

21 - 50

> 60

> 25

< 100

< 50

> 100

> 50

> 100

> 50

> 100

> 50

Kemin edustan veden laatu talvella 2017
Jokivedet vaikuttavat talvisin etenkin pintaveden laatuun niiden levitessä merivettä kevyempänä
laajalle alueelle jään alla raskaamman meriveden päällä. Koska jokivedet ovat tummempia, sameampia, humuspitoisempia ja ravinteikkaampia kuin merivesi, jokivesistä koostuvissa kerroksissa vedenlaatu oli jonkin verran huonompi kuin pääosin merivedestä koostuvissa kerroksissa.
Vuonna 2017 jokivesien vaikutus oli tavanomaiseen tapaan talvella huomattava (yli 90 % lähes koko
velvoitetarkkailualueen päällysvedessä). Metrin syvyydellä suurin osa oli makeaa vettä ja etenkin Kemijokisuun läheisillä tarkkailupisteillä (KE01, KE02, KE21, KE22) jokivesien vaikutus oli suuri. Jokisuulla
(KE01) vesipatsas oli lähes kokonaan makeaa vettä. Jokivesien vaikutus ulottuu merialueen pintavesissä talvella myös ulompana sijaitsevalla vaihettumisalueelle (piste LAV4) saakka.
Päällysveden happikyllästysarvot olivat kevättalvella pääosin joko tyydyttävää tai välttävää tasoa,
lukuun ottamatta pisteitä KE25 ja KE35, joilla happitilanne oli päällysvedessä hyvä. Jokivesivaltaisilla
alueilla sekä jäteveden purkupisteiden läheisyydessä (KE01, KE02, KE12, KE22, KE23, KE24) mitattiin
jonkin verran alempia hapenkyllästyneisyysarvoja (< 70 %) kuin muilla pisteillä.
Väli- ja alusveden happitilanne oli pääosin hyvä. Pisteillä KE02 ja KE11 havaittiin kuitenkin mahdollisesti
jätevesien vaikutuksesta johtuvaa happipitoisuuksien alenemaa. Alusveden happipitoisuudet olivat
helmi-huhtikuussa 2017 rannan läheisyydessä pääosin välttävällä tasolla ja kauempana rannasta sijaitsevilla pisteillä hyvällä tasolla. Kauimpana idässä jokisuulta sijaitsevalla pisteellä KE25 happitilanne
oli erinomainen pinnasta pohjaan.
Veden sameus, väri ja rautapitoisuus vaihtelivat jokiveden osuuden mukaan. Pääosin merivedestä
koostuvissa kerroksissa vesi oli hieman ruskehtavaa ja kemiallinen hapenkulutus (CODMn) oli verrattain
pieni. Myös rautapitoisuudet olivat alhaisia. Pääosin jokivesistä koostuvissa kerroksissa vesi oli melko
ruskeaa ja sameus- sekä rautapitoisuudet olivat korkeampia kuin merivedestä koostuvissa kerroksissa.
Lisäksi Selkäsaaren ja Ajoksen välissä pisteellä KE02 havaittiin helmikuussa välivedessä ja huhtikuussa
väli- ja alusvedessä viitteitä jätevesien vaikutuksesta, joka näkyi kokonaistypen ja ammoniumtypen
pitoisuuksien nousuna.
Ravinnepitoisuudet olivat kevättalvella koholla pääosin jätevesien purkupaikkojen läheisyydessä pisteillä KE02, KE11 ja KE12 eli matalla rannikon läheisellä alueella. Itäisimpien näytepisteiden ravinnepitoisuudet viittasivat lievästi rehevään vedenlaatuun, kun läntisillä näytepisteillä pintaveden ravinnepitoisuudet ilmensivät karua tilaa. Alusveden typpi- ja fosforipitoisuudet olivat alusvedessä alhaisempia kuin pintavedessä lukuun ottamatta pisteen KE02 alus- ja välivedestä huhtikuussa mitattuja kokonaistyppipitoisuuksia.
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Karsikon itäpuolella pisteellä KE25 kokonaistypen pitoisuudet olivat hieman koholla ja samaa suuruusluokka kaikissa näytesyvyyksissä. Ammoniumtypen pitoisuudet olivat pääasiassa alhaisia lukuun ottamatta pistettä KE02, jossa pitoisuudet olivat ajoittain korkeita. Nitraatti-nitriittitypen pitoisuudet eri näytepisteillä ja eri syvyyksissä olivat samaa suuruusluokkaa. Fosfaattifosforia esiintyi vuodenajalle tyypillisesti jonkin verran ja suurin osa fosfaattifosforista oli liukoisessa muodossa.
Kokonaisfosforin ja fosfaattifosforin tulokset olivat Selkäsaaren itäpuolella pisteen KE02 pintavedessä
koholla maalis- ja huhtikuussa. Karsikon kaakkoispuolella ulompana sijaitsevalla pisteellä KE35 meri- ja
jokivesi vuorottelivat eri näytesyvyyksillä: 1 m ja 10 m syvyyksillä vesi oli laadultaan jokivettä ja 5 m ja
20 m syvyyksillä puolestaan merivettä.
Metsäteollisuuteen viittaavaan sellun hajua tms. ei talvella 2017 todettu. Sen sijaan vesinäytteissä havaittiin pintavesissä lievää tai selvää maaturpeen hajua lukuun ottamatta pisteitä KE01, KE02 (16.2.
ja 27.3.), KE23, KE24 ja KE35. Lisäksi pisteen KE13 haju oli selvä lanta. Pohjanläheinen vesi oli hajutonta
lukuun ottamatta pistettä KE12 23.3.2017 (selvä maaturve) ja pistettä KE23 27.3.2017 (lievä maaturve).
Lämpökestoisten koliformisten bakteerien tiheydet olivat alhaisia kaikilla näytepisteillä indikoiden
pääosin erinomaista hygieenistä laatua. Korkein bakteeritiheys havaittiin maaliskuussa Ajoksen ja Karsikon välissä pisteellä KE12, jolloin veden hygieeninen laatu oli hyvä.
Kemin edustan veden laatu kesällä 2017
Jokivesien osuus päällysvedessä vaihteli avovesiaikana välillä 20 % – yli 90 %. Jokivedet kasvattivat
esiintyessään veden sameutta ja väriarvoja sekä raudan, orgaanisen aineksen ja ravinteiden pitoisuuksia pintakerroksessa.
Kesä-elokuussa vesi oli näytepisteillä pääasiassa merivettä (Eurofins Ahma Oy 2018), eikä eri asemien
tai syvyyksien välillä ollut veden keskimääräisissä laaduissa (väri, sameus, sähkönjohtavuus, pH,
CODMn) merkittävää eroa. Pisteellä KE01 typpipitoisuudet ja lämpökestoisten koliformisten bakteerien
määrä olivat kesäkuussa koholla viitaten jätevesien vaikutukseen. Elokuussa mitatut rautapitoisuudet
olivat selvästi korkeampia pisteillä KE01 ja KE02 kuin muilla tarkkailupisteillä viitaten jokivesien vaikutukseen. Jokivesistä koostuvat vesikerrokset olivat tummempia ja ravinnepitoisuudet olivat suurempia
kuin merivesikerroksissa. Merivesivaltaiset kerrokset olivat lievästi ruskeita ja vesi oli lähes kirkasta. Jokija merivesien osuuden mukaan vaihteleva ravinnetaso osoittaa jokien tuomanhajakuormituksen
merkitystä ja peittää välillä alleen paikallisen kuormituksen mahdollisia vaikutuksia.
Karsikon edustalla (KE34) vesi oli selvästi lämpötilakerrostunut ja alusveden happitilanne oli selvästi
heikentynyt. Muilla pisteillä pohjanläheisen veden happitilanne oli hieman heikompi kuin pintaveden,
mutta happitilanne oli silti pääosin hyvä. Kokonaisfosfori ja -typpipitoisuudet olivat keskimäärin korkeampia Kemijokisuun lähistöllä pisteillä kuin ulompana sijaitsevien pisteiden pitoisuudet.
Kemijokisuun lähistön pisteiden KE01 ja KE02 typpi- ja fosforipitoisuudet olivat korkeampia kuin ulompana sijaitsevilla pisteillä KE12, KE32 ja LAV4. Pisteen KE01 kokonaisfosforipitoisuudet olivat rehevän
veden tasoa, kun muilla pisteillä pitoisuudet olivat pääasiassa lievästi rehevän veden tasolla. Aikavälillä 1.5.-10.11.2017 sattuneella fosforikontaminaatiolla saattoi olla vaikutusta < 25 µg/l tuloksiin ja siten
ulompana rannikkoalueella sijaitsevien näytepisteiden kokonaisfosforipitoisuudet ovat saattaneet
olla lähempänä karun veden tasoa. Typpipitoisuuksien perusteella vesi oli karua lukuun ottamatta
pisteen KE01 pintavettä, joka viittasi lievästi rehevään veden laatuun.
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Yksittäisiä tuloksia tarkastellessa Kemin edustan pisteellä KE01 heinäkuun pintaveden kokonaisfosfori,
kokonaistyppi- ja klorofylli-a-pitoisuudet olivat selvästi korkeampia kuin muilla tarkkailupisteillä. Selkäsaaren itäpuolella (KE02) havaittiin 8.6. ja 28.8 välivedessä kohonneita typpipitoisuuksia, mikä voi viitata jätevesien vaikutukseen.
Levämäärää kuvaavat klorofyllipitoisuudet olivat lähellä rantaa lievästi rehevien vesien tasoa ja
ulompana merelle karuille vesille tyypillisiä. Pitoisuudet olivat elokuussa korkeampia kuin heinäkuussa.
Veden hygieeninen laatu oli kesä-elokuussa erittäin hyvä lukuun ottamatta heinäkuun havaintoa pisteellä KE01, jolla veden hygieeninen tila välttävä. Kohonnut bakteeripitoisuus ja typpiyhdisteiden pitoisuudet viittasivat jätevesien vaikutukseen. Lievää tai selvää maaturpeen hajua havaittiin kesäkuussa pisteellä KE12 (4,5 m), heinäkuussa pisteellä KE02, KE11 (1 m) ja KE12 (4 m) sekä elokuussa
pisteellä KE02 (1-3,5 m). Muutoin näytteet olivat hajuttomia.
Veden laadun kehitys Kemin edustalla
Eurofins Ahma Oy (2018) on kuvannut merialueen veden laadun kehitystä (happi, ravinnepitoisuudet,
rehevyys) vuosina 1990–2017 kolmelta jäte- ja jokivesien purkualueiden läheisyydessä sijaitsevalta pisteellä (KE02, KE12, KE21) sekä hieman ulompana tarkkailualueen keskiosassa Ajoksen eteläpuolella
sijaitsevalta pisteellä KE32 sekä Lapin ELY-keskuksen intensiivipisteellä LAV4. Kemin edustan merialueen veden laatu on parantunut viimeisten vuosikymmenten aikana jätevesien käsittelyn tehostumisten myötä. 2000–luvun puolivälin jälkeen kehitys on ollut tasaisempaa. Selvimmin vaikutukset ovat
olleet havaittavissa jätevesien ensisijaisilla vaikutusalueilla talvella, jolloin olosuhteet merialueella ovat
stabiilimmat kuin kesällä.
Happitilanne on parantunut selvimmin Selkäsaaren ja Ajoksen välisellä alueella (KE02), eikä huonoa
happitilaa kuvaavia alle 40 % hapen kyllästysasteita ole juuri enää todettu. Kemijoen edustalla (KE21)
happikyllästysasteet ovat olleet poikkeuksia lukuun ottamatta tasoa 60–100 %. Välttävää tilaa kuvaavia kyllästysasteita esiintyy edelleen lähinnä jätevesien purkualueiden läheisyydessä talvella. Ulompana merellä (LAV4) hapen kyllästysaste on ollut viimeisten 10 talven aikana muutamaa poikkeusta
lukuun ottamatta vähintään tyydyttävää tasoa (>70 %).
Fosforikuormituksen pienentyminen 1990-luvun tasosta on havaittavissa veden fosforipitoisuuksien
pienentymisenä lähes koko tarkkailualueella. Fosfaattifosforipitoisuudet ovat myös lievästi laskeneet
tai pysyneet keskimäärin vakaina. Kokonaistyppipitoisuuksissa on havaittavissa lievä nouseva suuntaus Veitsiluodonlahden suulla (KE12), mutta muilla pisteillä ei ole selvää kehityssuuntaa. Veitsiluodonlahden suulla (KE12) on esiintynyt tavanomaista korkeampia typpipitoisuuksia vuodesta 2013 lähtien,
mahdollisesti Stora Enson typpikuormituksen kasvun takia. Epäorgaanisen typen pitoisuuksissa on havaittavissa erittäin lievää nousua ulointa pistettä (LAV4) lukuun ottamatta.
Kasviplanktonin määrää kuvaava a-klorofyllipitoisuuden trendi on lievästi laskeva Selkäsaaren ja
Ajoksen välisellä alueella (KE02) sekä Veitsiluodonlahden suulla (KE12). Ajoksen lounaispuolella (KE32)
ja ulompana merellä (LAV4) klorofyllipitoisuuden trendi on lievästi nouseva. Kemijoen edustalla (KE21)
selvää suuntausta ei ole havaittavissa. Kasviplanktontarkkailun tulokset tukevat vedenlaatutarkkailun
tuloksia eikä lajistossa tai biomassassa ole tapahtunut vuoden 2009 jälkeen suuria muutoksia.
Veden hygieeninen laatu oli vuonna 2017 pääasiassa erinomainen.
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8.4 Sedimenttien metallit ja orgaaniset klooriyhdisteet
Metallipitoisuudet
Sedimentin metallipitoisuudet ovat olleet suurimmillaan 1970–1990-luvuilla, minkä jälkeen pitoisuudet
lähtivät laskuun (Pöyry 2015). Pohjoisen Perämeren rannikkovesien sedimentin haitallisten aineiden
pitoisuuksia on selvitetty mm. vuonna 2012 käynnistyneessä suomalais-ruotsalaisessa projektissa (Anderberg ym. 2013). Nikkelin, kromin ja kadmiumin pitoisuudet ylittivät Kemin edustan sedimentissä
elohopean taustapitoisuuden, mutta pitoisuustaso arvioitiin vähintään hyväksi kaikkien metallien
osalta. Sinkin osalta pitoisuudet ylittivät taustapitoisuuden tason ja olivat tyydyttävää – huonoa tasoa.
Orgaaniset klooriyhdisteet
Kemin metsäteollisuus on luopunut kloorin käytöstä sellun valkaisussa 1990-luvun alkupuolella. Mereen
päätyvä EOX-kuormitus on ollut viime vuosina yhteensä tasoa 230–300 kg päivässä (vuonna 2015 246
kg/d). Skenaariossa VE1 tilanne AOX-kuormituksen tasoksi on arvioitu 700 kg/d, kun nykyisen luvan
mukainen maksimikuormitus on 350 kg/d (VE0). Orgaanisten klooriyhdisteiden EOX-ryhmäparametrin
pitoisuuksia merialueen pohja-aineksesta tutkitaan tarkkailusuunnitelman mukaan kolmen vuoden
välein. Vuonna 2015 näytteet otettiin pintasedimentistä (0-2 cm) Selkäsaaren ja Ajoksen väliseltä alueelta (osa-alue I) ja Veitsiluodonlahdelta (osa-alue II). Ulompien alueiden tarkkailusta luovuttiin vuoden 1997 jälkeen, koska pisteet soveltuivat huonosti sedimenttinäytteenottoon ja EOX-pitoisuudet olivat alle määritysrajan.
EOX-määrityksessä kysymys on orgaaniseen ainekseen kiinnittyneistä halogeeneistä, tässä tapauksessa lähinnä kloorista, joten pitoisuuden voidaan olettaa riippuvan orgaanisen aineksen määrästä
sedimentissä. Sedimentin raekokojakauma ja orgaanisen aineksen (hehkutushäviö) määrä (taulukko
8.2) ovat siis merkittävimpiä jäämäainepitoisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Alueella I (Selkäsaari-Ajos)
sedimentissä on ollut vähemmän kuiva-ainetta ja enemmän orgaanista ainesta (hehkutushäviö) kuin
alueella II (Veitsiluodonlahti).
Taulukko 8.2. Sedimenttien kuiva-ainepitoisuus (%, ka) ja hehkutushäviö (%) osa-alueilla I–II vuosina 1994–2015.

Veitsiluodonlahden (alue II) orgaanista ainetta kohden lasketut EOX-pitoisuudet olivat edellisvuosien
tapaan aluetta I suurempia pienemmän orgaanisen aineksen määrän myötä. Syy vuosien 2012 ja
2015 pieniin pitoisuuksiin löytyy ilmeisesti paljolti tapahtuneesta analyysimenetelmän muuttumisesta.
Taulukko 8.3. Sedimenttinäytteiden EOX-pitoisuus (µg/g) kuiva-ainetta ja orgaanista ainesta (hehkutushäviö)kohden vuosina 1994–2015. Vuosina 1994, 2012 ja 2015 määritykset tehty eri menetelmillä kuin vuosina 1997–2009.
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8.5 Biologinen tila
Kemin edustan biologista tarkkailua suoritetaan kolmen vuoden välein. Viimeiset käytettävissä olevat
(raportoidut) tulokset ovat vuodelta 2015 (Pöyry 2016). Biologiseen tarkkailuun kuuluivat kasviplankton- ja pohjaeläintutkimus. Ekologisia luokituksia, joihin biologinen tila vaikuttaa yhdessä veden laadun kanssa, käsitellään tarkemmin luvussa 9.2.

8.5.1. Kasviplankton ja päällyslevästö
Rehevyystasoa voidaan arvioida päällysveden fosforipitoisuuden ja levien määrää epäsuorasti kuvaavan klorofylli-a:n pitoisuuden lisäksi kasviplanktonin biomassan avulla. Kasviplanktonin määrään
ja lajistokoostumukseen vaikuttavat rannikkoalueilla monet tekijät (valo, veden lämpötila, aallokko,
virtaukset, ravinteiden saatavuus, suolapitoisuus, eläinplanktonin laidunnus jne.). Lisäksi yhteisön koostumuksessa ja biomassan määrässä havaitaan vuosittain vaihtelua (esim. Reynolds 2006).
Kasviplanktonin biomassan määrä Perämerellä on keskimäärin kaksi kertaa alhaisempi ja perustuotannon määrä neljä kertaa alhaisempi kuin Selkämerellä. Kasviplanktonin kasvua Perämeren alueella
rajoittaa eniten alhainen fosforipitoisuus, mutta myös typen vähäinen määrä rajoittaa biomassan
määrää. Ravinteiden vähäisyys, epäorgaanisen typen suhteellisen korkea määrä sekä alhainen fosfaattipitoisuus rajoittavat myös eräiden Itämeren alueella esiintyvien, kukintoja muodostavien ja myrkyllisten sinilevälajien esiintymistä Perämeressä (Andersson ym. 1996, Reynolds 2006, Tamminen & Andersen 2010, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2010). Avomerellä ainoa tuottava eliöryhmä on kasviplankton perustuotannon tason vaihdellessa kausittain.
Kemin edustan rannikkovesien kasviplanktonyhteisöjen tilaa tutkittiin vuonna 2015 kahdeksan kertaa
touko-syyskuussa (Pöyry 2016) vedenlaadun intensiivisiltä tarkkailupaikoilta KE02 ja KE12 sekä alueelliselta tarkkailupaikalta KE32 (taulukko 8.4). Asemat olivat samat kuin vuosina 2009 ja 2012.
Taulukko 8.4. Kemin edustan merialueen kasviplanktontutkimuksen näytteenottopaikat. Ps = Perämeren sisemmät rannikkovedet, Pu = Perämeren ulommat rannikkovedet

Vedet voidaan jakaa Heinosen (1980) mukaan kasviplanktonin laskennallisen biomassan mukaan eri
rehevyysluokkiin (taulukko 8.5). Luokitus on ensisijaisesti makeille vesille tarkoitettu, mutta sitä sovelletaan myös merialueen rehevyystason arvioinnissa.
Taulukko 8.5. Kasviplanktonin biomassan mukainen rehevyysluokittelu.
Luokka

Biomassa mg/l

Ultraoligotrofinen

alle 0,20

Oligotrofinen (karu)

0,21–0,50

Alkava rehevöityminen

0,51–1,00

Mesotrofinen

1,01–2,50

Eutrofinen (rehevät vedet)

2,51–10,0

Hypereutrofinen (erittäin rehevät)

yli

10,0
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Avovesikauden keskimääräiset klorofylli-a-pitoisuudet ovat olleet viime vuosina Selkäsaaren ja Ajoksen välillä lievästi reheville–reheville vesille tyypillisiä. Muualla rannikon tuntumassa pitoisuudet ovat
olleet lievästi reheville vesille ja ulompana pääasiassa karujen tai lievästi rehevien vesille tasoa. Kasviplanktonnäytteiden lajisto on koostunut pääosin piilevistä, kultalevistä ja nielulevistä. Viime vuosina
lajistossa tai biomassamäärissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia (Eurofins Ahma Oy 2018).
Avovesikaudella 2015 kasviplanktonin biomassat vaihtelivat vähäisistä reheville vesille tyypilliseen tasoon saakka (kuva 8.4). Kemin edustan näytteenottopaikoilla KE12 ja KE32 kasviplanktonin määrän
kehitys noudatteli Perämerelle tyypillistä vuodenaikaiskehitystä. Tulosten perusteella pisteen KE02
muita paikkoja suuremmat biomassat heinä- ja elokuussa heijastelevat todennäköisesti alueelle kohdistuvan ravinnekuormituksen vaikutusta ja/tai muista näytepisteistä poikkeavia virtausolosuhteita.

Kuva 8.4. Kemin edustalta otettujen kasviplanktonnäytteiden biomassa ja lajistokoostumus kesällä 2015. Kuvaan on lisäksi merkitty rehevyystason luokkarajat. a r. = alkava rehevöityminen (Mitikka ym. 2001).

KVVY Tutkimus Oy | kvvy.fi

26
Kasviplanktonin biomassa koostui tutkituilla näytepisteillä suurimmaksi osaksi piilevistä, nielulevistä ja
kultalevistä. Sinilevien osuus kasviplanktonin biomassasta vaihteli Selkäsaaren itäpuolella (KE02) <1–
26 %, Veitsiluodonlahdella (KE12) 1–31 % ja kauempana rannasta sijaitsevalla pisteellä KE32 4–23 %.
Haitallisiksi määriteltyjen sinilevälajien esiintyminen oli vähäistä, ja suurin osa sinilevien biomassasta
koostui monissa erityyppisissä olosuhteissa esiintyvän Phormidium-suvun levistä.
Kemin edustan kasviplanktonpisteistä KE32 sijaitsee pintavesityypin Pu-tyypin alueella, jolle on määritetty ekologisen tilan luokkarajat. Perämeren sisemmät rannikkovedet -pintavesityypille (Ps) luokkarajoja ei ole kasviplanktonin biomassalle asetettu. Kasviplanktonin keskimääräisen biomassamäärän
perusteella näytteenottopaikka KE02 oli lievästi rehevä, muilla paikoilla rehevöityminen oli alkavaa.
Pisteen KE2 heinä-elokuun kasviplanktonbiomassat viittasivat tyydyttävään ekologiseen tilaan. Tulokset olivat hyvin samankaltaisia kuin vuonna 2009 ja 2012.
Ympäristöhallinnon virallisen 2. kaudenluokittelun mukaan Kemin edustan ulompien rannikkovesien
tila on hyvä (alustavassa 3.kauden luokittelussa tila on laskettu tyydyttäväksi). Biologisten muuttujien
osalta kasviplanktontulokset viittaavat kuitenkin tyydyttävään biologiseen tilaan, joten vuoden 2015
tulokset ovat yhteneväisiä em. luokittelun kanssa.
Rannikkovesille ei ole määritetty ekologisen tilan luokkarajoja TPI-arvojen tai haitallisten sinilevien esiintymisen suhteen (Aroviita ym. 2012). Ps-tyypille ei ole määritelty myöskään kasviplanktonnäytteiden
kokonaisbiomassan luokkarajoja ekologisen tilan määrittämistä varten. Kemin edustan ekologista tilaa voidaan siten arvioida ainoastaan heinä-elokuun klorofylli-a -pitoisuuksien keskiarvon ja näytteenottopaikan KE32 kasviplanktonnäytteiden biomassamäärien (taulukko 8.6) suhteen.
Taulukko 8.6. Kemin edustan näytteenottopaikan KE32 kasviplanktonnäytteiden kokonaisbiomassa (mg/l) vuosina 2009, 2012 ja 2015 sekä tulosten ilmentämä ekologinen tilaluokka ( T = tyydyttävä, V = välttävä).
Perämeren
ulompi rannikko
Asema KE32
Asema KE32
Asema KE32
Asema KE32
Asema KE32

Pvm
07.07
24.07
07.08
25.08

Keskiarvo

Vuosi 2009
mg/l luokka
1,07
0,41
0,55
1,36

V
T
T
V

0,85

V

Pvm
26.07
28.8.

Vuosi 2012
mg/l luokka
0,91
0,49

V
T

0,70

V

Pvm
08.07
20.07
05.08
17.08
03.09

Vuosi 2015
mg/l luokka
0,61
0,38
0,47
0,35
0,39

V
T
T
T
T

0,44

T

Ratkaisevassa asemassa vesialueen ja etenkin sisemmän rannikkovyöhykkeen osalta on jokivesien
tuoma hajakuorma. Vemalan kuormitustietojen mukaan Metsä Fibren skenaarion VE0 mukaisen kuormituksen osuus fosforikuormituksesta oli 6 %, eikä tilanne muutu tästä vaihtoehtoisessa skenaariossakaan (VE1). Vaihtoehtojen VE0 ja VE1 mukainen fosforikuorma (45 kg P/d) on kuitenkin runsaampaa
kuin Metsä Fibre Oy:n vuoden 2017 keskimääräinen fosforikuorma (20 kg P/d).

8.5.2. Perifytonlevästö
Kemin edusta hankealueella ei ole toteutettu päällyslevä- eli perifytontarkkailuja. Perifytonin määrälle ei ole myöskään virallista luokittelua. Pääosin tutkimuksia tehdään virtavesissä, mutta niitä on
käytetty myös merialueella rehevyyden seurannassa mm. Luvialla kalankasvatuksen vesistövaikutusten (limoittumisen) seurannassa.
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Perifytonilla tarkoitetaan alustaan kiinnittyneitä ja alustalla kasvavaa levästöä ja muuta eliöstöä. Perifyton koostuu siten pienistä, alustaan kiinnittyvistä organismeista, jotka reagoivat yleensä varsin nopeasti ympäristön muutoksiin. Useimmat perifytoniin kuuluvat organismit eivät pysty ottamaan ravintoa tai ravinteita kasvualustastaan. Tämän vuoksi niiden tuotanto on täysin riippuvainen ympäröivän
veden laadusta. Perifytonkasvustot ilmentävät vesistön rehevöitymistä, joten niitä pidetään soveliaina indikaattoreina myös vesistöjen likaantumistutkimuksissa.

8.5.3. Pohjaeläimet
Kemin edustan velvoitetarkkailuun on sisältynyt joka kolmas vuosi pohjaeläinselvityksiä, sillä pohjaeläinyhteisöt reagoivat herkästi rehevöitymiseen. Rehevöitymisen seurauksena pohjan orgaaninen
aines lisääntyy ja sen hajotus kuluttaa happea pohjalta. Heikkenevän happitilanteen takia pohjaeläinyhteisö voi taantua tai sen rakenne muuttua. Pohjaeläinlajisto ja runsaus indikoivat pohjan tilaa.
Perämeren alueella esiintyvien eliöiden määrä on etenkin Perämeren pohjoisosissa pienempi kuin
eteläisemmällä Merenkurkun alueella pohjoisosissa (Vuori ym. 2006). Yleisesti ottaen pohjaeläinten
biomassa laskee vähitellen siirryttäessä Pohjanmereltä kohti Perämeren pohjukkaa (Furman ym.
1998). Purkuputken suualueiden lähellä lajimäärät ovat olleet suurimpia vuosina 2012 ja 2015. Alueen
luonnollisesti karuissa vesissä kasvava lajimäärä saattaa heijastella alueen rehevöitymiskehitystä.
Kemin edustan pohjaeläinnäytteenottoalueilla voi olla luontaista vaihtelua pohjaeläinlajikoostumuksessa, sillä alueet poikkeavat syvyydeltään toisistaan. Esimerkiksi ekologisesta näkökulmasta pehmeiden pohjien olosuhteet muuttuvat syvyyden kasvaessa (Vuori ym. 2006). Pohjanlaatu vaikuttaa oleellisesti pohjaeläinyhteisökoostumukseen (mm. Yliniva & Keskinen 2009).
Viimeiset raportoidut tiedot ovat vuodelta 2015 (Pöyry 2016). Pohjaeläimistö koostuu surviaissääsken
(Chironomidae) toukista, harvasukamadoista (Oligochaeta), kotiloista ja äyriäisistä. Murtovesien lajeja valkokatkoja ja kilkkejä on varsinkin syvemmällä paljon. Yleisesti voidaan todeta, ettei Perämerellä juurikaan esiinny kasvillisuutta tai pohjaeläimistöä yli 20 metrin syvyydessä (Aaltojenalla.fi; VELMU,
ymparisto.fi; Merialuesuunnittelu 2019).
Shannon-Wiener diversiteetti-indeksillä ja tasaisuusindeksillä mitattuna pisteillä KE01, KE12 ja KE32 havaittiin v. 2015 monimuotoisempi pohjaeläinyhteisökoostumus kuin vuonna 2012. Sen sijaan tutkimuspaikoilla KE02, KE11, KE31 ja KE34, joissa ekologinen tila oli huonontunut, myös diversiteetti ja lajiston
tasaisuus oli pienentynyt. Tutkimusalueilta KE11 ja KE34 havaittiin vuonna 2015 enemmän pohjaeläintaksoneita kuin vuonna 2012. Muilla tutkimusalueilla taksonimäärä oli pienempi kuin vuonna 2012.
Pohjaeläimistön kokonaistiheydessä tai taksonikoostumuksessa ei ole havaittavissa akuutteja jätevesiperäisiä vaikutuksia. Vuoden 2015 näytteenoton perusteella ekologisessa tilassa on tapahtunut
muutosta myös huonompaan suuntaan mm. ulompana rannikosta (Pöyry 2016). Pohjaeläinyhteisöjen
koostumus voi vaihdella vuosittain huomattavasti johtuen luontaisesta pohjaeläinten ekologisten tekijöiden vaihtelusta (syynä voisi olla myös lisääntynyt kuormitus).
Pohjaeläinnäytteenoton yhteydessä otettiin näytteet myös havaintopaikkojen pintasedimenttikerroksesta. Orgaanisen aineksen määrä vaihteli välillä 0,50–15% ollen suurin Selkäsaaren ja Ajoksen välisellä alueella (KE02) ja pienin pisteellä KE31. Ravinnepitoisuudet olivat suurimmat samalla pisteellä
KE02, jossa oli myös eniten orgaanista ainesta.
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8.5.4. Eläinplankton
Kemin edustan velvoitetarkkailu ei sisällä välillisesti rehevyydestä kertovia eläinplanktontutkimuksia
kuten eivät monet muutkaan velvoitetarkkailut. Rehevyyttä seurataan ensisijaisesti veden ravinne- ja
kasviplanktontutkimuksilla. Eläinplankton on vesien ravintoverkossa tärkeä väliporras, jonka kautta
kasviplanktonin ja bakteeriplanktonin tuotanto päätyy kalojen ravinnoksi. Eläinplanktonin määrä kasvaa ravinnon lisääntyessä, mutta vähenee saalistajien (kalojen ja selkärangattomien petojen) runsastumisen myötä. Eläinplanktonin määrä, koostumus ja kokojakaumat kertovat siten rehevyyden lisäksi myös planktonia syövien kalojen runsaudesta (Sarvala ym.1998, 1999).

8.5.5. Kalojen metallipitoisuudet
Vuonna 2012 käynnistyneessä suomalais-ruotsalaisessa projektissa (Anderberg ym. 2013) tutkittiin siis
myös ahvenen ja sedimentin haitallisten aineiden ohella ahvenen elohopeapitoisuuksia. Ahvenen
lihan elohopeapitoisuudet olivat pohjoisen Perämeren rannikkoalueilla 92–343 µg/kg, kun Suomen
tavoitepitoisuus on 200 µg/kg. Kemin edustalta pyydetyissä ahvenissa elohopeapitoisuus oli alle 100
µg/kg. Suurimmat elohopeapitoisuudet mitattiin Simon ja Tornion edustalta pyydetyistä ahvenista.
Kun vuonna 2012 Kemin edustalta Ajoksen pohjoispuolelta pyydettyjen ahvenien lihasten elohopeapitoisuus oli keskimäärin 0,09 mg/kg, niin vuonna 2016 keskimääräinen pitoisuus oli 0,34 mg/kg eli
ahvenesta mitattiin ympäristönlaatunormin ylittäviä pitoisuuksia (Ympäristöhallinnon Hertta-tietokanta, kertymärekisteri). Tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä vuoden 2016 näytteenoton ahvenyksilöt olivat iäkkäämpiä (6 – 8 v) ja kookkaampia (> 22 cm) kuin vuoden 2012 näytekalat (ikä 36 v; < 19 cm). Pienemmät yksilöt (< 15 cm) eivät todennäköisemmin ole vielä siirtyneet kalaravintoon
aiheuttaen lisävaihtelua Hg-tasoihin (Kangas 2018).

8.5.6. Ranta- ja vesikasvillisuus
Ranta-alueiden vesikasvillisuuteen vaikuttavat rannikkoalueilla mm. maaperän laatu, maankohoaminen (Kemin alueella 7,3 mm/a) ja ranta-alueiden mataluussuhteet. Merenpohja on pääasiassa
hiekkaa ja kivikkoa. Paljasta kalliota ei ole juuri näkyvissä. Hiekkapohjat ovat vallitseva pohjatyyppi
Perämerellä. Perämerellä hiekkaa ja soraa esiintyykin muita merialueita yleisemmin. Saarten rannat
ovat usein kivikkoa. Ulkomerellä pyöreäksi hioutuneet kivet muodostavat vedenalaisia tai juuri pintaan ulottuvia riuttoja. Riutat ovat Suomen rannikolla yleinen luontotyyppi (Kaskela ja Rinne 2018).
Meriveden suolapitoisuus on Kemin edustalla lähtökohtaisesti alhainen ollen lähempänä järveä kuin
merta. Kasvukausi on lyhyt ja jääolot ovat ankarat. Yli puoli metriä paksu jää peittää meren lähes
puolet vuodesta. Ahtojäävallit voivat ulottua jopa 30 metrin syvyyteen ja musertavat saarten rantoja
ja pohjaa (Aaltojenalla.fi). Maankohoaminen ja suuret merivedenkorkeusvaihtelut ovat alueelle ominaisia (Metsähallitus 2009). Perämeri on kylmyyden ja alhaisen suolapitoisuuden myötä Itämeren karuin osa (Metsähallitus). Perämeren alueen eliöstö on vähälajinen. Suojaisemmissa poukamissa ja
pehmeäpohjaisilla matalikoilla kasvillisuus on jonkin verran monimuotoisempaa.
Kasvillisuus koostuu pääosin makean veden lajeista ja alueelle tyypillisiä ovat järvissäkin elävät lajit.
Hiekkapohjilla kasvavat näkinpartaiset sykeröparta, mukulanäkinparta, haurasnäkinparta ja järvisiloparta. Näkinpartaisten rinnalla hiekkapohjilla kasvaa putkilokasveja, esimerkiksi vitoja, luikkia, hauroja
ja vesitähtiä. Jokivesien voimakkaan vaikutuksen takia ranta-alueiden kasvillisuus ei kuitenkaan ole
tyypillistä Perämeren maankohoamisrantojen kasvillisuutta rantaniittyjen muistuttaessa mm. Kemijoen
rantojen tulvaniittyjä. Alueella on myös pienialaisia hietikko- ja luhtarantoja.
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Ulkomerellä kasvillisuus köyhtyy koostuen pääosin levistä. Alle 20 m:n syvyydessä Perämerellä ei juurikaan esiinny kasvillisuutta (Aaltojenalla.fi; VELMU, ymparisto.fi; Merialuesuunnittelu 2019).
Perämeren alueen erityisesti suojeltavaa lajistoa ovat nelilehtivesikuusi ja upossarpio, joista viimeksi
mainittua esiintyy myös hankealueen edustalla toisin kuin nelilehtivesikuusta, josta ei tiettävästi ole
saatu havaintoja. Sammalista vellamonsammal ja ahdinsammal ovat alueellisesti uhanalaisia lajeja.

9. Ekologinen tila
Kemin edustalla oleellista on, että monet alueen eliölajeista elävät sekä suolapitoisuuden että lämpötilan osalta sietokykynsä äärirajoilla. Olosuhteiden lisäksi ekologiseen tilaan vaikuttaa ravinnekuormituksen kautta määräytyvä rehevyys, joka vaikuttaa välillisesti sekä kasviplanktoniin että pohjaeläimistöön että kalastoon, vaikka viimeksi mainittu ei olekaan luokittelutekijä rannikkovesillä. Kuormituksen aiheuttamia rehevöitymisongelmia havaitaan lähinnä rannikolla ja jokisuissa, missä asutuksen
ja teollisuuslaitosten sekä jokien mukanaan tuoman kuormituksen vaikutukset ovat suurimmat.
Tämän hankkeen osalta merkittävimmässä asemassa ovat ravinteet ja niiden kautta muodostuva
vesialueen rehevyys.

9.1 Ekologisen tilan määrittämisen perusteet
Vesistön ekologisen tila määrittyminen perustuu veden laadun ohella biologisiin tietoihin ja siihen vaikuttaa osaltaan alueelle kohdistuva kokonaiskuormitus Perämeren ollessa ominaispiirteittensä vuoksi
herkkä kuormitukselle. Luokittelun pääpaino on biologisissa laatutekijöissä, joita verrataan oloihin,
joissa ihmisen vaikutus on vähäinen. Luokittelua tukevat fysikaalis-kemialliset laatutekijät (rannikolla
kokonaisravinteet ja näkösyvyys) sekä hydrologis-morfologiset laatutekijät. Rannikkovesien luokituksessa ei käytetä piileviä tai kalastoa koskevia tietoja (taulukko 9.1).
Taulukko 9.1. Pintavesien ekologisessa luokituksessa huomioitavat laatutekijät joki-, järvi- ja rannikkovesissä.

Kemin edustan ekologisen tilan parhaillaan suoritettavassa päivityksessä 2. kauden luokittelutuloksesta alustavaan 3. kauden luokitteluun vesimuodostuman ”Kemi-Simo ulko” luokka on laskettu hyvästä tyydyttäväksi.
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9.2 Ekologinen luokittelutulos (lähde Hertta)
Kemin ekologisen tilan luokittelussa osa-alueiden painopistettä on muutettu jokin verran Lapin ELykeskukselta saatujen tietojen mukaan, minkä seurauksena vesimuodostuman Kemi-Simo ulko ekologista tilaa on laskettu (sähköposti 5.9.2019/ELY):
”Edellisellä luokittelujaksolla (aineisto vuosilta 2006-2012) kyseisen vesimuodostuman ekologinen tila
arvioitiin hyväksi painottaen fysikaalis-kemiallisia laatutekijöitä, jotka kuvastivat kokonaisfosforin osalta
erinomaista, kokonaistypen osalta hyvää ja näkösyvyyden osalta hyvää tilaa. Biologiset laatutekijät
(kasviplankton ja pohjaeläimet) kuvastivat tuolloinkin tyydyttävää tilaa, mutta luokittelussa painotettiin veden laatua, koska käytetty pohjaeläinindeksi (BBI) ei näytä soveltuvan kovin hyvin Perämeren
vähälajisille eliöyhteisöille. Luokittelussa otettiin tuolloin huomioon myös luokittelun yhteensovittaminen Ruotsin rannikkovesien luokittelun kanssa.
Nyt vesienhoidon 3. luokittelujakson alustavassa luokittelussa (aineisto vuosilta 2012-2017) sekä veden
fysikaalis-kemiallisten laatutekijöiden että biologisten laatutekijöiden tila näyttäisi heikentyneen. Fysikaalis-kemiallisista laatutekijöistä kokonaisfosfori ja kokonaistyppi ilmentävät hyvää tilaa ja näkösyvyys tyydyttävää tilaa. Kokonaisarvio fysikaalis-kemiallisesta tilasta on edelleen hyvä. Biologisista
laatutekijöistä klorofyllipitoisuus on noussut edellisen kauden tasolta 2,6 µg/l tasolle 3,5 µg/l ilmentäen
edelleen tyydyttävää tilaa kuten kasviplankton kokonaisuudessaan. Laskennallinen pohjaeläinindeksi kuvasti välttävää tilaa, mutta asiantuntija-arviona sen tila arvioitiin tyydyttäväksi. Arvio biologisesta tilasta oli kokonaisuutena tyydyttävä. Ekologisen tilan kokonaisarvio laski hyvästä tyydyttävään,
koska sekä veden fysikaalis-kemiallinen laatu että biologiset laatutekijät näyttivät tilan heikentyneen.”

9.2.1. Kurimonhaara
Jäähdytysvesien nykyisenä purkualueena oleva Kurimonhaara kuuluu vesienhoitosuunnitelmien vahvistetun aluejaon mukaan noin 36 km2 laajuiseen Kemi sisä -vesimuodostumaan, joka on tyydyttävässä ekologisessa tilassa. Kurimonhaara on käytännössä kokonaan eristetty vesimuodostuman
muista vesialueista. Tehdasalueen kaatopaikalle vievän pengertien yläpuolisen Kurimonhaaran alueen pinta-ala on noin 0,21 km2 ja pengertien alapuolisen alueen noin 0,28 km2.
Ennalta arvioiden nykyinen lämpöpäästö estää hyvän ekologisen tilan saavuttamisen Kurimonhaaran osalta. Päästöt eivät kuitenkaan aiheuta sellaisia vaikutuksia, että niiden seurauksena hyvä ekologinen tila ei olisi saavutettavissa Kemi sisä -vesimuodostumassa sitä kokonaisuutena tarkasteltaessa.
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9.2.2. Merialue
Käytöstä poistumassa olevan 2. kauden luokittelun lähteenä on käytetty SYKE:n Herttatietokantaa,
johon ei ole vielä päivitetty elokuun 2019 lopussa julkaistuja 3.kauden alustavia luokittelutuloksia.
Ympäristöhallinnon laatiman toisen kauden (seuranta-aineisto pääosin vuosilta 2006-2012) luokittelun
mukaan Kemijoen vesienhoitoalueen sisemmät rannikkovedet (Kemi, Ajos, Maksiniemi) luokittuivat
Simon edustaa lukuun ottamatta tyydyttävään ekologiseen tilaan samoin kuin ensimmäisellä luokittelukaudella (2000-2007). Näihin rannikon läheisiin vesimuodostumiin kohdistuu sekä jokivesi- että pistekuormitusta.
Ulompi alue (Kemi-Simo ulko) oli siis hyvässä luokassa (taulukko 9.2), josta se on nyt laskettu tyydyttävään luokkaan, mutta eri osatekijöiden virallinen luokitus ei ole vielä nähtävissä Hertassa.
Taulukko 9.2. Kemijoen vesienhoitoalueen rannikkovesien 2. kauden luokittelu (lähde: SYKY/Hertta).
Fys-kem.
luokittelu

Nimi

Tunnus

Pintavesityyppi

Simo Sisä
Maksniemi Sisä
Ajos Sisä
Kemi Sisä
Kemi-Simo ulko

5_Ps_001
5_Ps_002
5_Ps_003
5_Ps_004
5_Pu_001

Perämeren sisemmät rannikkovedet
Perämeren sisemmät rannikkovedet
Perämeren sisemmät rannikkovedet
Perämeren sisemmät rannikkovedet
Perämeren ulommat rannikkovedet

hyvä
hyvä
tyydyttävä
hyvä
hyvä

Biologiset laatutekijät
kasviplankton

pohjaeläimet

hyvä
tyydyttävä
välttävä
tyydyttävä
tyydyttävä

hyvä
hyvä
hyvä
- ei tietoa
tyydyttävä

Biologinen
tila
hyvä
tyydyttävä
tyydyttävä
tyydyttävä
tyydyttävä

Kemiallinen
tila
hyvä
hyvä
hyvä
hyvä
hyvä

Ekologisen
tilan luokka
hyvä
tyydyttävä
tyydyttävä
tyydyttävä
hyvä

Kemijoen vesienhoitoalueen rannikkovesistä 12 % (114 km2) oli vielä 2. kauden luokittelussa (kuva 9.1,
seuranta-aineisto pääosin vuosilta 2006-2012) aluetta, jolla hyvää ekologista tilaa ei ole saavutettu
(taulukko 8.2), mutta se arvioitiin voitavan saavuttaa vuoteen 2021 mennessä. Nyt Kemin koko edusta
on laskenut tyydyttävään tilaan (kuva 9.2) ja hyvän tilan saavuttamisessa vuoteen 2021 mennessä
saattaa olla vaikeuksia.
Sisempien rannikkovesien näkösyvyydet viittasivat lähinnä välttävään ekologiseen tilaan ja ulompien
rannikkovesien näkösyvyydet tyydyttävään tilaan. Sisempien rannikkovesien alueella ravinnemäärät
viittasivat lähinnä tyydyttävään tilaan, ja erityisesti kuormittajien jätevesien purkupaikkojen lähistöllä
tila oli lähinnä välttävä. Ulompien rannikkovesien kokonaisravinnepitoisuudet viittasivat kuitenkin lähinnä hyvään tilaan.
Voimakkaimmin vaikutus näkyy Ajoksen alueella, missä myös veden laatu ja kasviplanktonin biomassa kuvastavat tyydyttävää tai välttävää tilaa. Ulompi rannikkovesimuodostuma (Kemi-Simo ulko)
on luokittunut edelleen fysikaalis-kemiallisen veden laadun perusteella hyväksi, mutta on jäänyt biologisten laatutekijöiden perusteella tyydyttäväksi. Vesimuodostuman ekologinen tila kokonaisuutena
arvioidaan asiantuntijatyönä viranomaisen toimesta. Arviossa on otettu huomioon luokituksen yhteensovittaminen Ruotsin ulomman rannikkoalueen ja avomeren luokituksen kanssa (Räinä 2014a,
toim.).
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Kuva 9.1. Kemin edustan vesimuodostumat ja muodostumien ekologinen tila (ympäristökarttapalvelu Karpalo
16.5.2018, Eurofinns Ahma Oy 2018). Vihreä = hyvä ekologinen tila, keltainen = tyydyttävä ekologinen tila.

Kuva 9.2. Alustava arvio Kemin edustan ekologinen tilasta (http://paikkatieto.ymparisto.fi/). Keltainen = tyydyttävä ekologinen tila. Arvio on tehty vuosina 2012–2017 kerättyjen aineistojen pohjalta.
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Kemin edustan merialueen ekologista tilaa voidaan arvioida myös tarkastelemalla heinä-elokuun
2017 keskimääräisiä ravinnepitoisuuksia ja keskimääräistä näkösyvyyttä (Eurofins Ahma Oy 2018) ja
vertaamalla niitä ympäristöhallinnon eri pintavesityypeille määrittelemiin ekologisen tilan luokkarajoihin (taulukko 9.3).
Taulukko 9.3. Veden fysikaalis-kemiallisen luokittelun raja-arvoja (lähde: SYKE/Hertta, Aroviita ym. 2012 ).

Erimomainen

Fysikaalis-kemiallisen yleiset olosuhteet
Välttävä
Hyvä
Tyydyttävä

Pintavesityyppi

Parametri

Huono

Perämeren

Kokonaisfosfori P µg/l

sisemmät rannikkovedet:

Kokonaistyppi N µg/l

< 11
< 305

11 - 14
305 - 340

14 - 18
340 - 370

18 - 27
370 - 420

> 27
> 420

Näkösyvyys dm

> 3,8

2,4 - 3,8

1,7 - 2,4

1,0 - 1,7

< 1,0

Perämeren

Kokonaisfosfori P µg/l

ulommat rannikkovedet:

Kokonaistyppi N µg/l

<9
< 270

9 - 11
270 - 315

11 - 15
315 - 350

15 - 20
350 - 400

> 20
> 400

Näkösyvyys dm

> 5,2

3,3 - 5,2

2,3 - 3,3

1,4 - 2,3

< 1,4

Heinä-elokuussa 2017 Kemin edustan näytepisteiden pintaveden ekologinen tilaluokka (taulukko 9.4)
vaihteli luokitteluperusteen mukaan (Aurofins Ahma Oy 2018). Sisempien rannikkovesien alueella näkösyvyydet viittasivat tyydyttävään ekologiseen tilaan, kun taas ulompien rannikkovesien alueella ne
viittasivat tyydyttävään tai välttävään tilaan.
Klorofylli-a –pitoisuudet viittasivat tyydyttävään ekologiseen tilaan lukuun ottamatta sisimpiä pisteitä
KE01 ja KE02, joiden tila oli välttävä. Kokonaisfosforipitoisuuksien perusteella sisempien ja ulompien
pisteiden ekologisessa tilassa ei ollut selvää eroa vaan tilaluokka vaihteli huonon ja tyydyttävän välillä
molemmissa pintavesityyppiluokissa.
Taulukko 9.4. Kemin edustan merialueen näytteenottopaikkojen pintaveden (1 m) keskimääräiset ravinne- ja
klorofylli-a -pitoisuudet sekä keskimääräinen näkösyvyys heinä-elokuussa 2017. Lisäksi on ilmoitettu tulosten ilmentämä ekologinen tilaluokka. Ps = Perämeren sisemmät rannikkovedet, Pu = Perämeren ulommat rannikkovedet,
E = erinomainen, HY = hyvä, T = tyydyttävä, V = välttävä. *Aikavälillä 1.5-10.11.2017 tulos sisältää kestävöintipullojen fosforikontaminaatiosta johtuvan systemaattisen virheen 3,5-12 µg/l (Eurofns Ahma Oy 2018).
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Ekologinen tila oli kokonaisuutena heikoin kuormittajien jätevesien purkupaikkojen läheisyydessä pisteillä KE01 ja KE02. Hieman pisteitä KE01 ja KE02 kauempana purkualueilta sijaitsevien pisteiden KE11
ja KE23 ekologinen tila oli ulompana sijaitsevia havaintopisteitä heikompi. Heinä-elokuussa 2017 näytepisteiltä otettiin 2–4 vesinäytettä, joten arvio ekologisesta tilasta on lähinnä suuntaa-antava.
Vuosien 2009, 2012 ja 2015 pohjaeläinaineistoista on laskettu BBI-indeksi (Brackish water Benthic Index), joka on kehitetty kuvaamaan Itämeren vähäsuolaisten ja -lajisten pehmeiden pohjien pohjaeläinyhteisöjen tilaa. Olettamuksena on, että lajiston monimuotoisuus pienenee ympäristöstressin kasvaessa (Mitikka ym. 2008). Indeksejä on käytetty ekologisen tilan määrittämisessä (taulukko 9.5).
Taulukko 9.5. Kemin edustan tutkimusalueiden pohjaeläinyhteisöjä kuvaavia tunnuslukuja vuosilta 2009, 2012 ja
2015 (Ps = Perämeren sisemmät rannikkovedet, Pu = Perämeren ulommat rannikkovedet, BBI = Brackish water
Benthic Index, O = havaittu, E = odotettu, ELS = ekologinen laatusuhde, H´ = Shannon-Wiener diversitetti-indeksi, Tasaisuus-indeksi (Pielous), taksonimäärä = havaittujen lajien tai lajiryhmien määrä). Lähde: Pöyry 2016.

Tutkimuspaikkojen KE01, KE12 ja KE32 ekologinen tila on pysynyt BBI-indeksillä mitattuna vuosien 2012
ja 2015 välillä samana tai parantunut. Sen sijaan tutkimuspaikkojen KE02, KE11, KE31 ja KE34 ekologinen tila on huonontunut vastaavana aikana. Tutkimuspaikoilla KE01 ja KE02 havaittiin vuonna 2015
(ei vuonna 2012) melko runsaasti rehevien vesien ilmentäjänä tunnetun Chironomus plumosus -tyypin
surviaissääskien (Chironomidae) toukkia.
Suurin ekologinen muutos pohjaeläimistössä on tapahtunut ulompana rannikosta sijaitsevilla pisteillä
KE31 ja KE34. Näillä pisteillä ekologinen tila on laskenut hyvästä välttävään, eikä niillä havaittu vuonna
2015 valkokatkaa (esiintyi vuonna 2012). Myös diversiteetti on laskenut pisteillä KE31 ja KE34. Lähimpänä Stora Enso Oyj:n purkuputkea sijaitsevalla paikalla KE11 ekologinen tila on laskenut hieman,
mutta paikalla esiintyi vuonna 2015 valkokatkoja, joita on yleisesti pidetty herkkänä vesistömuutoksille.
Myös lähellä Kemin Vesi Oy:n näytepisteellä (KE02) ekologinen tila on laskenut hieman. Muutokset
lajistossa voivat olla luontaista vaihtelua, tai ne voivat aiheutua lisääntyneistä kuormitustekijöistä. Perämeren alueen pohjaeläinyhteisöt voivat vaihdella erittäin paljon (Yliniva 2008), minkä takia indikaattorilajien perusteella määritetty vesistön ekologinen tila voi vaihdella suuresti.

10. Mallinnus (jäte- ja jäähdytysvesien vaikutukset)
Jääpeitteen ja sen keston osalta mallinnuksen tulokset on esitetty vesistön tilaa koskevassa luvun kohdassa 6.2 (hydrologia). Kaikkiaan mallinnuksen tulokset esitetään täydellisinä erikseen omassa selvityksessään (Rasmus ja Mykkänen 2019). Vedenlaatuparametreja on käsitelty mallissa passiivisina aineina ilman prosesseja, eli tulokset kuvaavat aineiden konservatiivista, suurinta mahdollista leviämisaluetta. Todellisuudessa ainetta häviää matkalla kulutuksen, hajoamisen sekä sedimentaation mukana, kunnes palautuu jälleen kiertoon matalan merialueen säännöllisessä resuspensiossa.
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10.1 Nykytilanne (lämpötilat) Kemin edustalla
Veden lämpötila Kemin edustan merialueella vaihteli vuonna 2018 tarkkailutulosten mukaan suunnilleen välillä noin 0 – 24,6 °C lämpimimpien vesien ollessa asemalla KE1. Kuitenkin myös ulomman vaihettumisvyöhykkeen aseman LV4 lämpötila oli heinäkuussa (17.7.2018) korkea 21,8 oC.
Vedet kerrostuvat talvella suolaisuuden ja lämpötilan perusteella jokivesien kulkiessa pintakerroksissa.
Kesällä tuulet ja virtaukset sekoittavat vesiä tehokkaammin kuin talvella, mikä tasoittaa lämpötilaeroja. Lämpötila vaihtelee rannikon tuntumassa luonnostaan useita asteita eri syvyisissä ja veden
vaihtumisen kannalta erilaisissa paikoissa mm. syvempien merivesikerrosten mukaan.
Sellutehtaalta Vähähaaraan ja Kurimonhaaraan johdettavien jäähdytysvesien määrä kasvaa nykytilanteesta suunnitellun tuotannon lisäämisen myötä. Kurimonhaaraan johdetaan myös kartonkitehtaan jäähdytysvedet. Tarkkailun mukaan nykyisen lämpöpäästön vaikutukset rajoittuvat Kurimonhaaran osalta tehdasalueen sisällä olevaan ja etenkin kaatopaikalle menevän pengertien pohjoispuoleiseen osaan Kurimonhaarasta. Vedet jäähtyvät tehokkaasti Kurimonhaaran alueella, eikä niillä
ennalta arvioiden ole olennaisia vaikutuksia Ajos sisä -vesimuodostuman ekologiseen tai kemialliseen
tilaan.
Vähähaaran kautta mereen johdettavien jäähdytysvesien lämpövaikutus rajoittuu nykyisin enimmäkseen Vähähaaran ala-altaaseen, jota ei ole luokiteltu vesimuodostumaksi. Puhtaista jäähdytysvesistä
ei aiheudu sellaisia vaikutuksia, jotka hidastaisivat vesienhoitosuunnitelmien tavoitteiden saavuttamista Kemi sisä- tai Ajos sisä -vesimuodostumien osalta.

10.2 Mallinnuksen skenaariot
Kemin biotuotetehtaalta mereen purettavien jäähdytysvesien ja käsiteltyjen jätevesien vaikutuksien
mallinnuksessa käytettiin Delft3D–mallinnuspakettia, joka on luonnonolosuhteisiin rannikko-, estuaarija jokiympäristöihin kehitetty ohjelmisto veden fysikaalisten ominaisuuksien laskemiseen. Ohjelmisto
laskee mallin reunaehtojen ja fysikaalisten pakotteiden mukaan vesialueen virtausnopeudet, pinnankorkeuden, lämpötilan, suolaisuuden, kiintojään muodostuksen sekä erilaisten aineiden advektion.
Malliohjelmistoa on hyödynnetty lukuisissa rannikkomerialueiden kohteissa ja mallituloksien on todettu
toistavan hyvällä tarkkuudella validointimittauksissa esiintyvät virtausolosuhteet, merialueen kerrostuneisuusrakenteen sekä jääolosuhteet.
Mallinnuksessa on siis muodostettu alueelle hydrodynaaminen malli, johon sisältyy Kemiä ympäröivä
rannikkoalue vähintään 10 kilometrin etäisyydelle hankealueesta sekä osa Kemijokea. Jätevesi- ja
lämpökuormat mallinnettiin kesä- ja talviskenaarioin sekä nykytilanteessa (VE0) että laajennetulla
tuotannolla (VE1) talvi- ja kesäajalle.
Mallinnuksen avulla on tarkasteltu myös jätevesikuormitusperusteisia vaikutuksia eli hapenkulutusta
(COD, chemical oxygen demand), ravinteita (typpi ja fosfori) ja AOX-päästöjä (absorbable organically bound halogens) eli absorboituvat orgaanisesti sitoutuneet halogeenit (orgaaniset klooriyhdisteet). Lisäksi mallinnuksen avulla pyrittiin kartoittamaan optimaalista jäähdytysveden purkupaikkaa eri vaihtoehdoista (taulukko 10.1, kuva 10.1).
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Taulukko 10.1. Metsä Fibre Oy, mallinnetutu skenaariot.

Kuormitusvaihtoehto sekä jäädytysvesien purkuvaihtoehto
VE0

Nykytila

VE1a

Uuden biotuotetehtaan ennustekuormitus
- jäähdytysvedet Kurimonhaaran yläaltaaseen, jätevedet nykyiseen purkupisteeseen.

VE1b

Uuden biotuotetehtaan ennustekuormitus
- jäähdytysvedet Kurimonhaaran yläaltaaseen, jätevedet meripurkupisteeseen.

VE1c

Uuden biotuotetehtaan ennustekuormitus,
- jäähdytysvedet Kemijoen päähaaraan, jätevedet nykyiseen purkupisteeseen.

VE1d

Uuden biotuotetehtaan ennustekuormitus
- jäähdytysvedet Kurimonhaaraan (Majapudas), jätevedet nykyiseen purkupisteeseen.

VE1e

Uuden biotuotetehtaan ennustekuormitus
- jäähdytysvedet tontin lounaiskulmaan jätevedet nykyiseen purkupisteeseen.

Kuva 10.1. Mallinnuksessa käytettyjen skenaarioiden mukaiset purkuvaihtoehdot.
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Veden laadun lähtöarvoilla ja kuormitustason ennustetuilla nousuilla (%) vaihtoehdon VE1 pitoisuuksiksi saadaan suoralla laskennalla seuraavat:
Taulukko 10.2. Vedenlaatuhavaintojen tunnusluvut (lähtöarvot) Kemijoen Isohaaran sekä merialueen tarkkailupisteiltä KE1, KE3 ja KE7 kesäkaudella vuosina 2010-2018 sekä vaihtoehdon VE1 mukaisen kuormituksen mukainen
tilanne seuraavilla kuormitustason nousuilla: typpi 7,7 %, fosfori 0 %, COD 0 % ja AOX 100 %..
Hertta-tietokannan mukaiset tausta-arvot

Ennusteen mukainen tilanne

Typpi

Fosfori

COD

AOX *)

Typpi

Fosfori

COD

AOX *)

µg/l

µg/l

mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

mg/l

mg/l

minimi

240

11

7,7

0,011

keskiarvo

336

16

11

0,018

maksimi

530

26

14

0,037

Kemijoen virtaamat
Kemijoki (Isohaara)

Merialue (KE1, KE3, KE7)
minimi

180

4

5,9

puuttuu

193

4

5,9

0,022

keskiarvo

372

18

10

puuttuu

398

18

10

0,036

maksimi

730

42

18

puuttuu

781

42

18

0,037

*) Jokiveden AOX-arvot ovat vuosilta 2000-2008. Läytetty pohjana skenaariolle VE1.
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10.3 Vaikutukset vesistön lämpötiloihin
Lämpökuorma vaikuttaa vesistön lämpötiloihin luonnollisesti talvella sekä erityisesti kesällä. Koska eri
vaihtoehdot ja niiden mukaiset tilanteen tullaan käsittelemään mallinnusraportissa, niitä ei tässä yhteydessä sanatarkasti toisteta. Hetkellisiä ajoittain lyhytkestoisina esiintyviä lämpökuorman vaikutuksia nähdään mallinnuksessa saatuja keskimääräistä vaikutusaluetta laajemmalla alueella. Vaikutus
on kuitenkin luonteeltaan lyhytkestoista ja ohimenevää, joten vedenlaatuvaikutuksien tarkastelussa
keskitytään pysyviin ja säännöllisesti toistuviin vaikutuksiin. Vesien sekoittuessa tehokkaasti matalilla
alueilla selviä vertikaalisia eroja ei ole havaittavissa kumpanakaan vuodenaikana.
Talvella jäähdytys- ja jätevesien lämpökuorman vaikutukset ovat kesäkautta vähäisempiä ja rajautuvat pienemmälle alueelle. Nousua kuitenkin tapahtuu sekä pinta- että alusvedessä. Syntyvät nousut ovat keskimäärin 0-0,2 astetta ja asemilla P1-P6 täsmättynä 0-0,1 astetta (kuva 10.7). Käytännössä
jätevesien lämpökuorman vaikutukset jäävät talvitilanteessa nykyisen pukupisteen edustalle ja vaihtoehtoisella purkupisteellä kauempana merellä sijaitsevalla purkupisteellä ne näkyvät vähäisinä vaikutuksina aivan purkupisteen läheisyydessä.
Kesäkaudella lämpökuorman vaikutusalueen laajuuteen vaikuttaa paitsi purkupisteen sijainti, myös
jäähdytysvesien esijäähdyttäminen. Esimerkiksi jäähdytysveden johtaminen Kurimonhaaran yläaltaaseen ennen mereen purkamista vähentää mereen päätyvää lämpökuormitusta. Mikäli jätevesien
johtaminen siirretään nykyisestä purkupisteestä kauemmaksi merelle (VE1b) tämä levittää jäähdytysja jätevesien yhdistettyä lämpökuormituksen vaikutusta Selkäsaaren pohjoisosista (VE1a) hieman etelämmäksi jätevesien vaihtoehtoisen purkupisteen lähialueille.
Lämpötilan nousua tapahtuu kesällä sekä pinnassa että pohjalla. Merialueella tapahtuva nousu jää
kaikilla alueilla välittömiä purkupisteitä lukuun ottamatta pääosin tasolle 0-1 oC (pisteet P1-P6) ja
laajemmin tasolle 0-0,5 astetta. Kurimonhaaraan johdettuna vaikutus on siellä luonnollisesti suurempi
sen pysyessä talvella sulana, mutta sen osalta ei puhuta varsinaisesta merialueesta, jolla muutoin on
virkistyskäyttöpaineita.
Mallinnusraportissa lämpökuormituksen vaikutuksista on todettu yhteenvetona seuraavaa (Rasmus ja
Mykkänen 2019):
•

Jäähdytys- ja jätevesien lämpökuorman vaikutukset meriveden lämpötilaan näkyvät selvästi
kesäkaudella. Talvikaudella vaikutukset jäävät vähäisiksi.

•

Lämpökuorman vaikutusalueen laajuuteen vaikuttaa jäähdytysvesien esijäähdyttäminen ennen mereen purkamista. Kesäkaudella Vähähaaran altaissa esijäähtyneillä jäähdytysvesillä
(VE1a) on selvästi pienempi vaikutus ulottuen Selkäsaaren pohjoisosiin, Kiikelin edustalle ja Kuivanuoron eteläpuolelle, kuin purettaessa jäähdytysvedet suoraan mereen (VE1e), jolloin vaikutusalue laajenee noin kilometrin etelään ja länteen.

•

Vastaavasti myös Kemijoen päähaarassa Kurimonhaarassa ja Majapudaksessa esijäähtyneillä jäähdytysvesillä (VE1d) on merkittävästi pienempi vaikutusalue verrattuna jäähdytysvesien suoraan purkuun Isohaaran voimalaitoksen alapuolelle (VE1c), jolloin koko päähaaran
alueen ja sen edustan merivedessä nähdään vähäistä lämpenemistä. Jätevesien lämpökuormalla on puolestaan vain vähäinen vaikutus vastaanottavan vesistön lämpötilaan molemmilla purkuvaihtoehdoilla nykytilaan verrattuna.
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10.4 Vaikutukset jääpeitteeseen
Jäähdytys- ja jätevesien vaikutuksia jääolosuhteisiin on käsitelty tarkemmin mallinnusraportissa (Rasmus ja Mykkänen 2019). Merkittävimmät vaikutukset rajautuvat purkualueen ja Kuivanoron edustalle
sekä Kemijoen päähaaran alueelle. Eri purkuvaihtoehtojen välillä on selviä eroja.
Leudon talven aikana jääpeitteessä nähdään vaikutuksia samoilla alueilla kuin normaalitalven aikana. Vaikutusalue ei kasva normaalitalven tilanteesta, mutta vaikutuksen voimakkuus on purkuaukkojen läheisyydessä suurempi ja sulan veden alue normaalitalvea laajempi. Purkualueiden läheisyydessä jäät lähtevät noin kaksi kuukautta nykytilaa aikaisemmin.
Pääpaino tässä tarkastelussa on ns. normaalin talven skenaarioissa, joista voidaan poimia mm. seuraavat seikat (tarkemmat tiedot mallinnusraportissa):

•

Vaihtoehdoissa VE1a ja VE1b (kuva 10.2 ja kuva 10.3) lämpökuorman vaikutukset jääpeitteeseen kohdistuvat Kurimonhaaraan vaihtoehtoisilla tavoilla johdettuna merialueelle siten, ettei
vaikutuksia Kemijoen Isohaaraan ole. Merkittävimmät vaikutukset Kemin keskustan edustan
ja Selkäsaaren alueen talviajan virkistyskäytölle syntyvät kuitenkin näissä vaihtoehdoissa.

•

Edelleen jätevesien lämpökuorman purkaminen kauemmaksi merelle Selkäsaaren länsipuolelle (VE1b) levittää heikentyneen jään aluetta mahdollisen uuden purkuputken edustalta
etelään päin ja vastaavasti nykyisen purkupisteen edustalla nähdään jääpeitteen hieman
vahvistuvan. Tässä vaihtoehdossa lämpökuorma heikentää jääpeitettä Selkäsaaren pohjoisja luoteispuolella (kuva 10.3).

•

Jäähdytysvesien lämpökuorman purkaminen Kemijoen päähaaraan Isohaaran voimalaitoksen alapuolelle (VE1c, kuva 10.4) heikentäisi jääpeitettä koko päähaaran alueella. Vastaava
vaikutusalue muodostuu purettaessa jäähdytysvedet Kurimonhaaran ja edelleen Majapudaksen kautta (VE1d) Kemijoen päähaaraan. Jääpeite häviää kokonaan Paskon edustalle
saakka ja selvää jääpeitteen ohentumista näkyy vielä Munaluodon pohjoispuolella.

•

Biotuotetehtaalta mereen purettava jätevesien lämpökuorma on lähellä nykytilan yhdistettyä jäteveden ja jäähdytysveden lämpökuormaa. Tämän myötä jääpeitteessä ei havaita
muutoksia nykyisen jätevesien purkupisteen alueella tilanteissa, joissa jäähdytysvesi puretaan
kauemmaksi purkupisteestä (VE1c, VE1d, VE1d). On kuitenkin huomioitava, että nykytilassa
jääpeite on heikentynyt nykyisen purkupisteen edustalla ja tilanne tulee jatkumaan ennallaan.

•

Jääpeitteen oheneminen ei vaikuta suoraan merkittävästi vesistön perustilaan talvella, mutta
jääpeitteisen ajan lyheneminen keväällä nopeuttaa perustuotannon alkua toukokuussa eli
levätuotanto alkaa aiempaa aikaisemmin.

•

Kaidi Sunshinen vaikutus rajautuu Ajoksen kärjen alueelle, eikä viitteitä yhteisvaikutuksista
biotuotetehtaan lämpökuorman kanssa ole mallinnuksen mukaan ole.
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Kuva 10.2. Vaihtoehto VE1a (normaali talvi). Uuden biotuotetehtaan ennustekuormitus, jäähdytysvedet Kurimonhaaran altaaseen, jätevedet nykyiseen purkupisteeseen. VE0 jäähdytysvedet Vähähaaran yläaltaaseen.

Kuva 10.3. Vaihtoehto VE1b (normaali talvi). Uuden biotuotetehtaan ennustekuormitus, jäähdytysvedet Kurimonhaaran altaaseen, jätevedet puretaan kauemmas merelle pohjapurkuna. VE0 jäähdytysvedet Vähähaaran yläaltaaseen.
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Kuva 10.4. Vaihtoehto VE1c (normaali talvi). Uuden biotuotetehtaan ennustekuormitus, jäähdytysvedet Kemijoen päähaaraan, jätevedet nykyiseen purkupisteeseen. VE0 jäähdytysvedet Vähähaaran yläaltaaseen.

Kuva 10.5. Vaihtoehto VE1d (normaali talvi). Uuden biotuotetehtaan ennustekuormitus, jäähdytysvedet Kurimonhaaraan (Majapudas), jätevedet nykyiseen purkupisteeseen. VE0 jäähdytysvedet Vähähaaran yläaltaaseen.
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Kuva 10.6. Vaihtoehto VE1e (normaali talvi). Uuden biotuotetehtaan ennustekuormitus, jäähdytysvedet Fibren
tontin lounaiskulmaan ja jätevedet nykyiseen purkupisteeseen. VE0 jäähdytysvedet Vähähaaran yläaltaaseen.

Kuva 10.7. Mallinnuksen tarkkailupisteiden P1-P6 sijainnit sekä talven ja kesän lämpötilanousujen keskiarvot eri
skeaarioissa VE1a-VE1e.
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10.5 Jääpeitteen keston muutos (mallinnus)
Jääpeitteen muodostuminen ja vahvistuminen talven edetessä tapahtuu kaikilla purkuvaihtoehdoilla
lähes yhtenevästi sekä normaalitalven aikana että leudon talven aikana (Rasmus ja Mykkänen 2019).
Lämpökuorman vaikutukset tulevat näkymiin vasta kevään puolella jäähdytysvesien tuoman lämpökuorman aikaistaessa jäiden lähtöä nykytilanteeseen (VE0) nähden. Jäiden lähdön aikaistumisen voimakkuus määräytyy purkupisteen mukaan suhteessa tarkasteltuihin alueisiin (kuva 10.8 ja kuva 10.9).
Mikäli jäähdytysvedet puretaan Kemijoen päähaaraan, sillä ei ole vaikutuksia jääolosuhteisiin Kemin
keskusta alueella. Muissa vaihtoehdoissa eli jäähdytysvesien johtamisessa Kurimonhaaran yläaltaaseen tai Kurimonhaaran altaiden sijaan kauemmaksi länteen Kuivanuoron eteläkärkeen (VE1d) jäähdytysvesien sisältämä lämpökuorma nopeuttaa jäiden keväistä lähtöä Kemin keskustan edustalta
nykytilanteeseen verrattuna. Jääpeitteen heikkeneminen ja jäiden aikaisempi lähtö lisäävät käytännössä rajoitteita jäällä liikkumisen ja osin myös talvisiin kalastusmahdollisuuksiin. Jääpeitteen vähenemisen vaikutuksia vesistön käyttöön ja biologiaan (levätuotanto yms.) käsitellään luvussa 11.
Pysyvän jääpeitteen muodostuminen purkupisteiden lähellä lykkääntyy. Tehdasalueen eteläpuolella
Kemin keskustan ja Selkäsaaren välisen salmen alueella jääpeite muodostuu ja kehittyy talven kuluessa lähes nykytilan tavoin kaikilla vaihtoehdoilla. Purettaessa jäähdytysvedet Kuivanuoron eteläkärkeen (VE1e) jäiden lähtö aikaistuu normaalina talvena Kemin keskustan edustalla n. viikolla ja purettaessa jäähdytysvedet Vähähaaran yläaltaaseen (VE1b) kahdella viikolla. Lähempänä purkualueita
Selkäsaaren pohjois- ja luoteispuolella vaikutukset ovat merkittävästi suurempia jääpeitteen muodostumisen lykkääntyessä ja jäiden lähdön aikaistuessa n. kuukaudella, mutta sielläkin purkuvaihtoehdolla (VE1e) selvästi muita vaihtoehtoja vähäisempänä.
Kemijoen päähaaran jääolosuhteet muuttuvat täysin molemmilla päähaaraan purkavilla skenaariolla (VE1c ja VE1d) siten, ettei sen alueella muodostu pysyvää jääpeitettä ollenkaan talven aikana.
Kemijoen päähaaran edustan merialueella jääpeite kuitenkin muodostuu ja kasvaa molemmilla skenaarioilla nykytilan tavoin, mutta jäänlähtö aikaistuu noin 1-2 viikolla nykytilaan nähden.
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Kuva 10.8. Mallinnettu kiintojään paksuuden kehitys tehdasintegraatin eteläpuoleisen merialueen tarkkailupisteillä eri purkuvaihtoehdoilla normaalitalven (2017-2018) aikana.
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Kuva 10.9. Mallinnettu kiintojään paksuuden kehitys Kemijoen päähaaran ja sen edustan tarkkailupisteillä eri
purkuvaihtoehdoilla normaalitalven (2017-2018) aikana.

10.6 Vaikutukset veden laatuun
Vaikka mereen purettavien käsiteltyjen jätevesien virtaama kasvaa nykytilaan nähden, mallinnettavien vedenlaatuparametrien kokonaiskuormitus säilyy lähellä nykyisen luvan mahdollistamia enimmäismääriä AOX-kuormitusta lukuun ottamatta.
AOX-vaikutusten ohella mallinnuksessa erottuvat lisäksi vaikutusalueen laajuuden erot vaihtoehtoisilla
purkupaikoilla sekä nykytilaan nähden suuremman jäähdytysvesien virtaaman vedenvaihtoa voimistava vaikutus. Vaikka mereen purettavien käsiteltyjen jätevesien virtaama kasvaa nykyisestä, tarkasteltavista parametreistä (COD, fosfori, typpi AOX) COD- ja fosforikuormitus pysyvät ennallaan. AOXyhdisteiden määrä kaksinkertaistuu ja typpikuorma kasvaa alle 10 % (650 –>700 kg/a). Kuormitustason
muutokset huomioiden jätevesikuormituksen vaikutukset merialueen vedenlaatuun jäävät vähäiseksi
lukuun ottamatta AOX-pitoisuuden nousua (Rasmus ja Mykkänen 2019).
Typpikuormituksen lievä nousu kohottaa meriveden keskimääräisiä typpipitoisuuksia ensisijaisesti purkualueen edustalla. Laajemmassa mittakaavassa sitä ei mallinnuksen perusteella tapahdu. Jäteveden purkaminen vaihtoehtoiseen purkupisteeseen Selkäsaaren kupeeseen (VE1b) lisäisi typpikuormitusta purkupisteestä etelään Selkäsaaren ja Kuukka-saaren eteläosiin saakka. Määrällisesti muutos
olisi luokkaa purkuputken suualue pois lukien 0-50 µg/l. Samalla typpipitoisuudet laskisivat rantavyöhykkeellä Kemijoen sivuhaaroista Kemin kaupungin edustalle ja aina Ajoksen kärkeen saakka
ulottuvalla alueella. Rantavyöhykkeelle päätyvän jätevesikuormituksen vähenemisen lisäksi jäähdytysvesien vedenvaihtoa voimistava vaikutus laimentaa ravinnepitoisuuksia niiden vaikutusalueella.
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Fosforikuormitus ei lisäänny, joten uuden biotuotetehtaan rakentaminen suunnitellulla tavalla ei lisää
näiltä osin painetta merialueen rehevöitymiselle (kuva 10.10). Vaihtoehtojen VE0 ja VE1 välillä meriveden fosforipitoisuuksissa ei nähdä muutoksia purettaessa jätevedet nykyiseen purkupisteeseen. Pitoisuudet laskevat kuitenkin hieman jäähdytysvesien purkupisteiden (VE1a ja VE1e) edustalla vedenvaihdon voimistuessa. Jätevesien purkaminen vaihtoehtoiseen purkupisteeseen kauemmaksi merelle
(VE1b) näkyy kokonaistypen tavoin kokonaisfosforipitoisuuden lievänä nousuna purkupisteen eteläpuolella samalla rantavyöhykkeen pitoisuuksien laskiessa.
Paikalliset vaikutukset voivat muuttua, mikäli purkupaikkaa vaihdetaan. Ulommaksi merelle johdettaessa fosforipitoisuus kasvaa uuden purkualueen läheisyydessä (kuva 10.11), mutta laskee tehtaan
edustan rantavyöhykkeellä, minne kuormitus nykyisin johdetaan.
On kuitenkin huomattava, että fosforin reaalikuormitus mereen on tällä hetkellä keskimäärin 20 kg/d,
kun vaihtoehdossa VE0 (kuten myös vaihtoehdossa VE1) nykytilaa koskeva mallinnus on tehty kuormituksella 45 kg P/d. Vuonna 2016 laaditussa mallinnuksessa (Pöyry 2015) käytettiin silloista ”nykytilannetta” (20 kg/d) Metsä Fibren kuormituksen vesistövaikutusten arviointiin. Metsä Fibren ohella arvio
laadittiin Stora Ensolle. Metsä Fibren ja Stora Enson vaikutusta arvioitiin vähentämällä silloisesta ”nykytilanteesta” jokivedet ja muut pistekuormittajat. minkä jälkeen vaikutukset arvioitiin vielä erikseen ja
yhdessä molemmille em. tehtaille. Metsä Fibren osalta em. mallinnuksen tuloksista voidaan poimia
mm. seuraavat huomiot kuormitustasolla (20 kg P/d):
•

typpikuormituksen vaikutus merialueen epäorgaanisen typen pitoisuuksiin on mallitarkastelun
perusteella ollut varsin paikallinen.

•

fosforikuormituksen vaikutus merialueen liuenneen fosfaattifosforin pitoisuuksiin on ollut mallitarkastelun perusteella paikallinen ja vähäinen. Jätevesien välittömällä purkualueella avovesiaikana vaikutus oli yli 2 µg/l.

•

ravinnekuormituksen vaikutus leväbiomassaan (ALG1) ulottui Kemijoen edustalta Karsikon
eteläpuolelle. Välitöntä purkualuetta lukuun ottamatta biomassa nousee noin 0,02–0,15 mg/l.

•

myös päällyslevästön kasvun voimistuminen ja rantakasvillisuuden lisääntyminen on mahdollista alueilla, joissa ravinnepitoisuudet ovat koholla ja kasviplanktontuotanto voimistunut.

•

ravinnekuormituksen ollessa vuosien 2011-2013 tai 2017 tasoa se ulottuu leväbiomassan perusteella lievänä Kemijoen edustan rannikolta Selkäsaaren ja Ajoksen eteläpuolitse Karsikon
eteläpuolelle.

Perämerimallilla tarkasteltiin myös tilannetta, jossa sekä Metsä Fibren että Stora Enson fosforikuormitus
olisi nykyisten luparajojen (Metsä Fibren osalta vaihtoehto V0) suuruista. Tällöin fosforikuormitus kasvaisi lähes kaksinkertaiseksi ja vaikutukset voimistuisivat tällöin pääpiirteissään nykyisillä vaikutusalueilla Selkäsaaren ympäristössä ja Veitsiluodonlahdella näkyen rehevyystason nousuna, mille ei kuitenkaan voida esittää varsinaista numeerista ennustetta jäähdytysvesienkin vaikuttaessa tilanteeseen.
Mallinnuksen yhteydessä on todettu myös seuraavaa (Pöyry 2015): ”Mikäli metsäteollisuudesta ei
tulisi lainkaan ravinnekuormitusta, ei sillä olisi mallitarkastelun perusteella ilmeisesti myöskään vaikutusta Kemin edustan klorofyllipitoisuuden perusteella määräytyvään tilaluokkaan. Mahdollisesti Veitsiluodonlahden suulla tilaluokka voisi olla ajoittain hyvä riippuen alueen muusta kuormituksesta”.
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Kuva 10.10. Vaihtoehto VE1b (kesä). Uuden biotuotetehtaan kuormitus, jäähdytysvedet Kurimonhaaran altaaseen, jätevedet puretaan kauemmas merelle pohjapurkuna. VE0 jäähdytysvedet Vähähaaran yläaltaaseen.

Kuva 10.11. Vaihtoehto VE1b (kesä). Uuden biotuotetehtaan kuormitus, jäähdytysvedet Kurimonhaaran altaaseen, jätevedet puretaan kauemmas merelle pohjapurkuna. VE0 jäähdytysvedet Vähähaaran yläaltaaseen.
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COD-kuormitus ei lisäänny, joten fosforin tapaan Kemin edustan merialuetta yleisemmin muuttavia
vaikutuksia ei tule esiintymään. Paikallisesti jätevesien purkaminen vaihtoehtoiseen purkupisteeseen
(VE1b) lisäisi merkittävästi COD-kuormitusta purkupisteen läheisyydessä Selkäsaaren länsipuolella ja
vähäisiä vaikutuksia havaittaisiin Selkäsaaren eteläosissa saakka. Tämän vastapainoksi nykyisen purkupisteen käytöstä poistamisen myötä rantavyöhykkeen COD-pitoisuus laskisi merkittävästi purkualueelta Kemin kaupungin edustalle saakka ja vähäisemmin vielä Ajoksen eteläkärjen tasolla.
AOX-kuormituksen kaksinkertaistumisen merkittävimmät vaikutukset rajautuvat purkualueen edustalle Selkäsaaren pohjoiskärjen ja Kemin keskustan rajaamalle alueelle. Jokivesikuormituksen tasoa
vastaavia keskimääräisiä vaikutuksia havaitaan tätä laajemmalla alueella Kuivanuoron eteläkärjestä
Ajoksen keskelle rajautuvalla linjalla. Vaikutusalue pienenee merkittävästi purettaessa jätevedet
vaihtoehtoiseen purkupisteeseen ulommas merelle (VE1b). AOX-kuormitus sekoittuu tehokkaammin
vastaanottavaan meriveteen ja Selkäsaari rajaa vaikutuksen saaren länsipuoliselle merialueelle. Saaren itäpuolella Kemin keskustan edustalla ei havaita vaikutuksia ja nykyisen purkupisteen edustalla
pitoisuudet luonnollisesti laskevat purkupisteen siirtyessä kauemmaksi.
Jäähdytysvesien johtamisella ei arvioida olevan vaikutusta Kemin edustan rannikko- tai ulappa-alueen yleistilaan mallinnetun alueen ulkopuolelle. Vaikutukset eivät siten ulotu merkittävänä esimerkiksi
Perämeren kansallispuistoon.

10.7 Aiemmat mallinnukset
10.7.1. Perämerimalli
Perämeren pohjukkaan on laadittu EU-hankkeena aiemmin myös Perämerimalli Perämeri Life –hankkeen puitteissa YVA Oy:n ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa (Pöyry 2005). Ko. ekosysteemin mallinnuksessa laskettiin leville käyttökelpoisten ravinteiden kulkeutumista vedenlaatumallin avulla sekä
ravinteiden sitoutumista leväbiomassaan, ravinteiden vapautumista levien kuollessa sekä ravinteiden
poistumista kierrosta sedimentaation kautta.
Perämeri -life hankkeessa tehtiin vuonna 2004 Kemin edustalle 3D malli (Korpinen et al. 2004), jonka
horisontaaliresoluutio on 300 m. Mallia käytettiin myös vuonna 2010 (Inkala 2010). Mallia (Kemi-TornioHaaparanta)on käytetty myös Outokummun Tornion tehtaiden jäte- ja jäähdytysvesien vaikutusten
arviointiin. Perämerimallia metallipitoisuuksiin hyödynnettäessä metallit käsiteltiin mallissa konservatiivisena, tiheydeltään vettä vastaavana aineena, eli metallipitoisuuksien pienenemiseen merialueella
vaikutti ainoastaan laimentuminen (Pöyry 2005).
Lukuun 9.6 viitaten Kemin edustan pistekuormittajille vuonna 2016 laaditussa vesistöselvityksessä on
hyödynnetty em. Perämeren vedenlaatu- ja ekosysteemimallia (Pöyry 2015), jonka tulosten perusteella teollisuuslaitosten silloisen ravinnekuormituksen vaikutus merialueen ravinteisuuteen oli melko
vähäinen ja paikallinen, mutta lievää rehevöitymistä jätevedet aiheuttivat. Tilanne ei vuosien 20072017 kuormituslukujen valossa ole muuttunut tästä. Ekosysteemin mallinnuksessa lasketaan leville
käyttökelpoisten ravinteiden kulkeutumista vedenlaatumallin avulla sekä lisäksi ravinteiden sitoutumista leväbiomassaan, ravinteiden vapautumista levien kuollessa sekä ravinteiden poistumista kierrosta sedimentaation kautta (Lauri ym. 2004).
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11. Tarkennettu vesistövaikutusten arviointi
Vesistövaikutusten arviointi perustuu olemassa olevaan tutkimus-, mittaus- ja selvitysaineistoon (käytettävissä oleviin tarkkailuraportteihin) ja niissä tehtyihin asiantuntijoiden tulkintoihin yhdessä tätä
YVA-selostusta varten tehdyn jäte- ja jäähdytysvesiä koskevan vesistömallinnuksen tietojen kanssa.
Arvioinnissa on huomioitu mahdolliset vaikutukset veden lämpötilaan, jääoloihin, veden laatuun,
eliöstöön (kasviplankton, pohjaeläimet ja vesikasvillisuus), ekologiseen tilaan, kalastoon ja kalastukseen, sekä vesistön käyttöön. Vaikutukset vesistöjen ekologiseen tilaan ja vesienhoidon tavoitteisiin
on arvioitu asiantuntija-arviona.
Vaikutusarvion pohjaksi on tarkastelu nykyisen luvan mukaisen maksimikuormituksen (VE0) aiheuttamia vesistövaikutuksia niin veden laatuun kuin vesistön biologiaan. Uuden biotehtaan kuormitusennusteen (VE1) vaikutuksia on tarkasteltu sekä laskennallisesti että mallintamalla. Kalastovaikutukset ja
kalastoon liittyvä veden käyttö tarkastellaan omana osanaan.
Ravinnekuormituksen yleiset vaikutukset
Yleisesti tarkastellen lisääntyvän ravinnekuormituksen vaikutukset heijastuvat koko ekosysteemiin
(kuva 11.1). Veden ravinnepitoisuuden nousu ja sen seuraukset määräytyvät kuormituksen suuruuden
ja vallitsevien laimenemisolojen mukaan. Ravinnepitoisuuden nousu lisää levien kasvun kautta rehevyyttä, mikä näkyy kasviplanktonkukintojen voimistumisena ja yleistymisenä sekä yksivuotisten rihmalevien runsastumisena. Kuollessaan rihmalevät irtoavat alustoistaan ja pohjaan vajotessaan niiden
hajoaminen kuluttaa happea.
Perämeren keski- ja pohjoisosassa, missä veden suolapitoisuus on hyvin matala, rihmalevävyöhykkeen muodostaa makean veden laji, palleroahdinparta. Itämerelle tärkeää rakkolevää Perämerellä
ei veden alhaisen suolapitoisuuden vuoksi esiinny.

Kuva 11.1. Yleiskuva lisääntyvän ravinnekuorman vaikutuksista murtovesiekosysteemiin (Furman ym. 2013).
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11.1 Aineisto
Kemijoen alueella sekä Kemin edustan merialueella on tehty velvoitetarkkailua sekä vesistö- ja kalastoselvityksiä vuosikymmenien ajan voimalaitosten vaatiman joen säännöstelyn ja metsäteollisuuden
takia. Kemin edustalla ainetaseisiin vaikuttavat metsäteollisuuden (Metsä Fibre Oy & Metsä Board
Kemi Oy ja Stora Enso Oyj) ja Kemin kaupungin (Kemin Vesi Oy) puhdistettujen jätevesien lisäksi Kemijoen ja alueelle laskevien pienempien jokien ainevirtaamat sekä Kemijokisuulle johdettavat Keminmaan kunnan puhdistetut jätevedet. Lisäksi merialuetta kuormittavat mm. luonnonhuuhtouma ja
suoraan maa-alueilta tuleva hajakuormitus.
Metsä Fibre Oy:n, Metsä Board Kemi Oy:n sekä Stora Enso Oyj Veitsiluodon tehtaan ympäristölupien
tarkistamishakemukseen liittyvä vesistöselvitys on tehty alkuvuodesta 2015 ja se on tiedoiltaan pääosin ajantasainen (Pöyry 2015). Selvityksen laatimisen jälkeen on tehty velvoitetarkkailuun kuuluvat
kasviplankton- ja pohjaeläintutkimukset vuonna 2015 sekä selvitetty sedimentin orgaanisten klooriyhdisteiden pitoisuuksia Selkäsaaren ja Ajoksen välisellä alueella sekä Veitsiluodonlahdella.
Kemin ympäristössä sijaitsee samalla alueella myös muita teollisuusyrityksiä, joista Metsä Fibre Oy,
Metsä Board Oy ja Stora Enso Oyj/Veitsiluodon tehdas ovat jättäneet lupahakemukset vuonna 2015.
Sunshine Kaidi (Finland) New Energy Co. Oy on jättänyt Kemin biopolttoainelaitoksen lupahakemuksen vuonna 2016. Kemin ympäristössä on tehty viime vuosina myös tätä Metsä Fibre Oy:n hanketta
aiemmin kaksi ympäristövaikutusten arviota: Metsäliiton ja Vapon biodieselhanke 31.8.2010 sekä Forest BtL:n biodieselhanke 10.4.2012.

11.2 Laskennalliset vaikutukset
Jätevesikuormituksen vaikutuksia purkuvesistön veden laatuun voidaan arvioida laskennallisesti suhteuttamalla kuormitus virtaamiin. Kyse ei ole tällöin mallintamisesta, vaan lähinnä suuntaa antava
karkea kuormituksen suhteuttaminen purkuvesistöön, mitä lisäksi vaikeuttaa tässä tapauksessa kuormituksen kohdistuminen merialueelle, jonka virtaamia ei voida tarkasti arvioida. Kuormitus on tässä
tapauksessa suhteutettu (taulukko 11.1) Kemijoen eri virtaamavaihtoehtoihin, eikä se huomioi myöskään sedimentaation vaikutusta.
Biotuotetehtaan purkualueen vedenvaihtoon vaikuttaa, vaikkakin huomattavasti vähemmän, myös
Akkunusjoen virtaama, joka purkaa Isohaaran padon viereistä kallioon louhittua uomaa pitkin Vähähaaraan (Rasmus ja Mykkänen 2019). Suuremmilla virtaamilla osa Akkunusjoen virtaamasta päätyy
Kemijoen päähaaraan voimalaitoksen vedenottokanavan (Kurimonhaara) ylittävän rakenteen
kautta. Muuten Akkunusjoen virtaama ohjautuu Vähähaaran kautta mereen Biotuotetehtaan purkualueen itäpuolella.
Edellisen lisäksi jätevesien oletetaan sekoittuvan koko virtaukseen täydellisesti, mitä se ei välttämättä
tee, mikä saadaan paremmin huomioitua varsinaisessa mallinnuksessa. Mallinnuksessa on todettu
yksiselitteisesti Kemijoen virtaaman vaikuttavan merkittävästi merialueen vedenvaihtoon ja kerrostuneisuuteen.
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Taulukko 11.1. Metsä Fibre Oy:n skenaarioiden VE0 ja VE1 kuormitusten suhteuttaminen Kemijoen virtaamiin.
Metsä Fibre Oy, Kemi
- Kemijoen virtaamat

Vesistökuormitus eri vaihtoehdoilla kg/d
3

m /d

CODCr

K.aine

Typpi

Fosfori

AOX

Arseeni

Kadmium Kromi

Kupari

Lyijy

Nikkeli

Sinkki

- skenaario VE0

8170

40000

3100

650

45

350

0,10

0,02

0,22

2,12

0,21

0,35

3,31

- skenaario VE1

7125

40000

5500

700

45

700

0,25

0,05

0,55

5,21

0,55

0,82

8,22

Skenaarioiden VE0 ja VE1 vesistövaikutukset eri virtaamilla

Kemijoen virtaamat

CODCr

K.aine

Typpi

Fosfori

AOX

Arseeni

Kadmium Kromi

Kupari

Lyijy

Nikkeli

Sinkki

3

mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

m /s

µg/l

Skenaario VE0:
Keskiylivirtaama

2719

0,2

0,01

3

0

0,00

0,000

0,000

0,00

0,01

0,00

0,00

0,01

Keskivirtaama

571

0,8

0,06

13

1

0,01

0,002

0,000

0,00

0,04

0,00

0,01

0,07

Keskialivirtaama

134

3,5

0,27

56

4

0,03

0,009

0,002

0,02

0,18

0,02

0,03

0,29

Skenaario VE0:
Keskiylivirtaama

2719

0,2

0,02

3

0

0,00

0,001

0,000

0,00

0,02

0,00

0,00

0,03

Keskivirtaama

571

0,8

0,11

14

1

0,01

0,005

0,001

0,01

0,11

0,01

0,02

0,17

Keskialivirtaama

134

3,5

0,48

60

4

0,06

0,021

0,004

0,05

0,45

0,05

0,07

0,71

Laskennallisesti tarkasteltuna Metsä Fibre Oy:n n kuormituksella ei ole suuria vesistövaikutuksia, mutta
pieniä vaikutuksia esimerkiksi rehevyystasoon tämänkin laskennan mukaan on.
Nykyistä lupaa koskevaan hakemukseen liitetyn vesistövaikutusarvioinnin (Pöyry 2015) perusteella
Metsä Fibren ravinnekuormituksen vaikutus merialueen ravinteisuuteen on melko paikallinen, mutta
lievää rehevöitymistä jätevedet kokonaisuutena aiheuttavat.
Fosforikuormituksen ennakoidaan laajennuksen myötä lisääntyvän nykytilanteesta, joka on vähemmän kuin skenaarion VE0 mukainen maksimikuormitus.

11.3 Vedenoton vaikutukset Kemijoen virtaamiin
Tehdasinteraatin käyttämä vesi otetaan Kemijoesta välppien kautta. Vedenotolla ei ole merkittävää
vaikutusta Kemijoen vesitaseeseen pienilläkään virtaamilla suunnitellun vesimäärän moninkertaistumista huolimatta. Vettä otetaan tällä hetkellä (nykytila VE0) noin 1,6 m3/s ja biotuotetehtaan uudessa
ennusteessa (vaihtoehto VE1) noin 6 m3/s, mikä tarkoittaa keskialivirtaamalla noin 4,5 prosenttia Kemijoen virtaamasta. Keskivirtaamalla osuus on 1 prosentti.
Merialueen virtaamiin vedenoton ei arvioida vaikuttavan suuresti tuulen ollessa avovesikautena merkittävin hetkellisiin virtauksiin vaikuttava tekijä. Tuuli myös sekoittaa vesimassoja. Veden vaihtumisen
kannalta epäedullisia tuulia ovat Kemin edustalla etelä- ja lounaistuulet (Eurofins Ahma Oy 2018).
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11.4 Jätevesikuormituksen vaikutukset veden laatuun
Kemijoen edustan merialueen veden laatuun vaikuttavat useat tekijät, joista merkittävin on itse Kemijoki. Vähäisemmässä määrin alueella vaikuttavat myös mm. Tornionjoen ja Simojoen vedet (Pöyry
2015). Makeilla jokivesillä (alhaisempi sähkönjohtavuus) on vaikutusta merialueen tilaa niiden ollessa
väriltään merivettä tummempia ja sisältäessä yleensä enemmän humusta, rautaa, kiintoainetta ja
fosforia kuin merivesi. Jokivesien laatu vaihtelee vuodenajoittain ja mm. ravinne- ja kiintoainepitoisuudet ovat yleensä suurimmillaan kevättulvan aikana.
Jokivesien ohella merialueen tilaan vaikuttavat pistemäiset kuormittajat, joiden osuus kokonaiskuormituksesta jää esimerkiksi ravinteiden osalta reilusti alle 10 %:n (luku 4.3.2). Perämeren vedenlaatu- ja
ekosysteemimallin tulosten (Pöyry 2015) perusteella teollisuuslaitosten nykytasoisen ravinnekuormituksen vaikutus merialueen ravinteisuuteen on melko vähäinen ja paikallinen, mutta lievää rehevöitymistä jätevedet aiheuttavat. Vaikutusalue ulottuu laajimmillaan Karsikon eteläpuolelta kohti Kemijokisuuta ulottuvalle ranta- ja saaristoalueelle.
Pohjoinen Perämeri on koko kasvukauden selkeästi fosforirajoitteinen, mutta rannikon läheisyydessä
tilanne vaihtelee joki- ja jätevesien vaikutuksen mukaan ja molemmilla ravinteilla (fosfori ja typpi) on
merkitystä perustuotantoa rajoittavana ravinteena touko-syyskuun kasvukaudella (Sweco 2019).
Kemin edustan merialueen veden laatu parani 1990–luvulla jätevesien käsittelyn tehostumisen
myötä. 2000–luvun alkuvuosien jälkeen kehitys on ollut tasaisempaa. Selvimmin vaikutukset ovat olleet havaittavissa jätevesien ensisijaisilla vaikutusalueilla talvella, jolloin olosuhteet merialueella ovat
stabiilimmat ja jätevesien vaikutukset selvemmin havaittavissa kuin kesällä. Selkäsaaren ja Ajoksen
välisellä alueella ja Veitsiluodonlahdella happitilanne on ollut edelleen ajoittain välttävä jätevesivaikutteissa vesikerroksessa, mutta yleisesti happitilanne merialueella on ollut vähintään tyydyttävä.
Edelliseen viitaten fosforipitoisuudet ovat pääosin laskeneet alueella, mutta kokonaistyyppipitoisuuksissa ei ole havaittavissa selvää kehityssuuntaa. Epäorgaanisen typen pitoisuuksissa on ollut havaittavissa lievää nousua ulointa aluetta lukuun ottamatta (Pöyry 2015). Kasviplanktonin määrää kuvaava
klorofylli-a -pitoisuus on lievästi laskenut tai pysynyt vakaana kuormittuneimmilla alueilla rannikonläheisyydessä ja noussut lievästi Kemijokisuun edustalla ja ulompana merellä.
Avovesikauden keskimääräiset klorofylli-a -pitoisuudet ovat viime vuosina olleet Selkäsaaren ja Ajoksen välisellä merialueella lievästi reheville- tai reheville vesille, muualla rannikon tuntumassa lievästi
reheville vesille ja ulompana karuille tai lievästi reheville vesille tyypillistä tasoa. Jokivesillä on huomattava vaikutus merialueen rehevyyteen.
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Velvoitetarkkailuja koskevista raporteista (Pöyry 2016, Eurofins Ahma Oy 2018) sekä Pöyryn (2005)
laatimasta selvityksestä on poimittavissa seuraavia huomioita vesistövaikutuksia:
•

Selvimmin vaikutukset ovat olleet havaittavissa jätevesien ensisijaisilla vaikutusalueilla talvella,
jolloin olosuhteet merialueella ovat stabiilimmat ja jätevesien vaikutukset selvemmin havaittavissa kuin kesällä. Heikkoja happitilanteita on esiintynyt enää yksittäisissä näytteissä yleensä
jätevesien purkualueiden läheisyydessä.

•

Pisteillä KE02 ja KE11 todettiin talvella 2017 mahdollisesti jätevesien vaikutuksesta johtuvaa
happipitoisuuksien alenemaa. Viimeksi mainittu sijaitsee Stora Enson edustalla Enson BODkuormituksen ollessa selvästi muiden kuormittajien kuormitusta runsaampaa. Kaikkiaan jätevesillä ei ole yksilöity olevan voimakkaampia vaikutuksia talviseen happitilanteeseen.

•

Selkäsaaren ja Ajoksen välisellä alueella (KE02) on havaittu talvella (2017) helmikuussa välivedessä ja huhtikuussa väli- ja alusvedessä viitteitä jätevesien vaikutuksesta (kokonaistypen ja
ammoniumtypen nousut).

•

Kevättalvella 2017 ravinnepitoisuudet olivat koholla pääosin jätevesien purkupaikkojen läheisyydessä (KE02, KE11 ja KE12) osoittaen vesien kulkua Selkäsaaren ja Ajoksen suuntaan ja osaltaan myös Stora Enson kuormituksen vaikutuksia etelämpänä.

•

Lähinnä purkualueiden läheisyydessä voi edelleen esiintyä happitilanteen heikentymistä (hapettomuutta vesistössä ei arvioida esiintyvän) sekä kohonneita CODMn-, väri- ja sameusarvoja
vesimassan pintaosissa. Kesäajan happitilanteet ovat pääosin ongelmattomia; vuonna 2017
happitilanteet olivat avovesikaudella touko-lokakuussa erinomaisia (Eurofins 2018).

•

Pisteellä KE01 typpipitoisuudet ja lämpökestoisten koliformisten bakteerien määrä olivat kesäkuussa koholla viitaten jätevesien vaikutukseen. Elokuussa mitatut rautapitoisuudet olivat selvästi korkeampia pisteillä KE01 ja KE02 kuin muilla tarkkailupisteillä viitaten jokivesien vaikutukseen. Jokivesillä on siten oma voimakas vaikutuksensa, mikä vaikeuttaa pistekuormittajien vaikutuksen erottamista tuloksista.

•

Ravinnekuormituksen rehevöittävä vaikutus sijoittuu rannikon läheisyyteen Kemijoen edustalta Karsikon eteläpuolelle jatkuvalle alueelle siten, että vaikutusalue kulkee Selkäsaaren ja
Ajoksen eteläpuolelta. Kaikkiaan Kemin edustan kokonaisfosforipitoisuuksissa on havaittavissa
laskeva trendi.

•

Tämän hankkeen eli Metsä Fibre Oy:n jätevesipäästöjen vaikutus näkyy ajoittain myös Veitsiluodonlahdella ja vastaavasti Storan Enson päästöjen vaikutus Selkäsaaren ja Ajoksen välisellä alueella. Kyse on kokonaisuutena yhteisvaikutuksesta.

•

Mikäli metsäteollisuudesta ei tulisi lainkaan ravinnekuormitusta, silläkään ei olisi vuonna 2015
laaditun mallitarkastelun perusteella (Pöyry) ilmeisesti myöskään vaikutusta Kemin edustan
klorofyllipitoisuuden perusteella määräytyvään tilaluokkaan.

•

Merialueen fosforipitoisuuteen jätevesillä ei ole ollut eikä ole myöskään laajennusten jälkeen
merkittävää vaikutusta, sillä kuormitus tulee olemaan vaihtoehdoissa VE0 ja VE1 samaa tasoa. Mallinnus ei erittele esim. fosforin osalta eri jakeita. Nykytilanteeseen (2017) nähden fosforikuormitus (noin 20 kg/d -> 45 kg/d) kaksinkertaistuu.
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•

Ekologisessa luokituksessa tärkeän klorofyllin määrä jäi vuonna 2017 vaihettumisalueella
(LAV4) pääosin karun veden tasolle, mutta sisempänä pisteillä KE01 ja KE14 taso oli keskiravinteisten vesien tai yksittäistuloksissa rehevien vesien tasolla. Metsä Fibren kuormitus muodostaa
vain pienen osan ravinnevirtaamasta, joten sen vaikutusta ei voida tuloksista tarkasti erottaa.

•

Jätevesistä aiheutuvia hygieenisiä haittoja ei esiinny talviaikana – eikä juuri kesälläkään. Kesäelokuussa 2017 veden hygieeninen laatu oli erittäin hyvä lukuun ottamatta heinäkuun havaintoa pisteellä KE01, jolloin lämpökestoisten koliformisten bakteerien määrä oli korkea ja veden
hygieeninen tila välttävä. Veden hygieenisessä tilassa ei siis esiinny Kemin edustalla ongelmia.

•

Metsäteollisuuden jätevesiin viittaavaa hajua havaittaneen vain satunnaisesti purkualueiden
läheisyydessä.

Merialueelle päätyvän fosforikuormituksen osalta tulee huomioida, että suurin osa Kemin edustan
fosforikuormituksesta on peräisin muualta kuin hankkeen mukaisesta toiminnasta. Metsäteollisuuden
piirissä olevien tehtaiden osuus merialueen kuormituksesta on yhteisvaikutuksetkin huomioiden koko
Kemin edustan alue huomioiden pieni ja sen myötä merkitys merialueen tilaan laajemmin vähäinen.
Jokiveden mukana mereen päätyvä fosforikuormitus on luokkaa 271 t/v. Esitetyn luparajan 45 kg/vrk
mukainen kuormitus mereen johdettavasta kuormituksesta vastaisi 16,4 t/v kuormitusta.

11.5 Lämpökuorman vaikutukset jääoloihin
Jäte- ja jäähdytysvesien vaikutukset purkuvesistön lämpötiloihin ja jääpeitteeseen on kuvattu lähtökohtaisesti luvussa 10 Luode Consulting Oy:n laatiman mallinnusraportin (Rasmus ja Mykkänen 2019)
pohjalta. Lisääntyvällä lämpökuormalla on nykytilanteeseen verrattuna havaittavia vaikutuksia, joita
on käsitelty mallinnuksen eri vaihtoehdoissa. Meriveden lämpötilat nousevat kesäaikana vaikutusalueilla noin 0-1 °C nykyistä enemmän. Ratkaisua lämpökuorman purkupaikasta ei ole vielä tehty. Valinnalla voidaan vaikuttaa paitsi heikentyvien jääolojen sijaintiin, niin myös alueellisiin vesistövaikutuksiin, ei kuitenkaan koko Kemin edustan merialueen mittakaavassa. Purkuputken sijoittamisella on joka
tapauksessa merkitystä Kemin edustan jäätilanteeseen; paitsi että se heikentää jäitä, niin se myös
lyhentää jääpeitteisen ajan pituutta vaihtoehdon ja paikan mukaan yhdestä neljään viikkoon. Jäätymisajankohtaan lämpökuorma ei niinkään vaikuta, eikä jääpeitteen muodostumiseen alkutalvella.
Lämpökuorman vaikutukset kohdistuvat talvella ensi sijaisesti veden kapea-alaiseen lämpenemiseen
purkualueella ja tätä seuraaviin paikallisiin muutoksiin jääpeitteessä. Kesäaikana lämpökuorman aiheuttama veden lämpötilan muutos voi vaikuttaa perustuotantoa lisäävästi lämmön nousulle alttiilla
alueilla. Mereen johdettava lämpökuorma ei vaikuta kesäaikana lämpötilakerrosteisuuteen, koska
veden kerrostuminen Kemin edustalla on avoveden aikaan heikkoa tuulten päästessä sekoittamaan
matalassa vedessä esiintyviä suolaisuus- ja lämpötilaeroja.
Yksinkertaistettuna jäähdytysvedet lämpiävät noin 15 °C laitosyksikön läpi kulkiessaan, minkä jälkeen
ne sekoittuvat meriveteen myöhemmin valittavassa paikassa. Jäähdytysvesi ei ole suorassa yhteydessä tehtaan prosessijätevesien kanssa, joilla on oma lämpökuormansa. Vaikutukset ovat voimakkaimmat purkuputkien suulla, mistä etäämpänä vaikutukset veden lämpötilaan ovat luokkaa 0-0,5
°C.
Lämpökuorman heikentämät jääalueet tai aiheuttamat sulat tulee merkitä riittävän hyvin vahinkojen
estämiseksi.
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11.6 Lämpökuorman vaikutukset rehevyyteen
Jäähdytysvesien johtamisesta avoimille tai melko avoimille purkualueille rannikolla aiheutuneiden
haitallisten vaikutuksen on todettu eri tutkimuksissa ja tarkkailuissa jääneen paikallisiksi ja vähäisiksi
(Electrowatt-Ekono Oy, 2002).
Jäähdytysvesistä aiheutuva lämpötilan nousu nopeuttaa biologisia toimintoja. Mikäli ravinteita on
riittävästi saatavilla, perustuotanto voi kasvaa, hajotustoiminta kiihtyä ja hapenkulutus lisääntyä. Ravinnekuormaa jäähdytysvedet eivät tässäkään tapauksessa lisää, mutta perustuotannon olosuhteet
parantuvat ja lisäksi tuotanto käynnistyy keväällä aikaisemmin jääpeitteisen ajan lyhentyessä.
Kasviplanktonin määrä voi lisääntyä ja lajikoostumus muuttua keväisen piilevämaksimin voimistuessa.
Lämpötilan kohotessa ja kasvukauden pidetessä myös kasvien elinolot parantuvat. Merenlahdissa,
joihin puretaan suuria määriä jäähdytysvettä, purkualueella on yleensä havaittavissa ranta- ja vesikasvillisuuden runsastumista. Muutokset rajoittuvat yleensä suhteellisen pienelle alueelle, jolla lämpötila on jatkuvasti yli yhden asteen ympäristöään korkeampi (Electrowatt-Ekono Oy 2002). Kemin edustalla pintaveden lämpötilan keskimääräinen nousu jää pääosalla aluetta kesällä alle 1 °C (mallinnus,
kuva 26). Vain purkualueiden (vaihtoehdot VE1a-1c) välittömillä suualueilla nousu voi olla mallinnuksen mukaan suurempi.
Myös kasviplanktonin määrä voi lisääntyä, mikäli ravinteita on käytettävissä. Fosforikuorma voi lisääntyä vuoden 2017 tasosta, vaikka hankkeen vaihtoehtojen VE0 ja VE1 välillä ei ole eroa. Orgaanisen
aineksen hajoaminen nopeutuu lämpötilan lisääntyessä, mikä voi aiheuttaa alusveden happitilanteen heikentymistä. Lämpötilan nousu ei kuitenkaan ole mallinnuksen mukaan niin suuri, että tällaisia
haittoja laajemmin merialueella esiintyisi ja kesän osalta on myös huomattava vesien jatkuva sekoittuminen ja heikko lämpötilakerrosteisuus. Alhainen hapen määrä saattaisi lisätä sisäistä fosforikuormitusta, mutta tällaistakaan ei velvoitetarkkailussa ole todettu, eikä kuormitustilanne muutu jatkossakaan sellaiseksi. Happiongelmia ei ole Kemin edustalla todettu eli pariin kymmeneen vuoteen.
Vaihtoehdossa VE1c vesistön kesäaikainen lämpötila kohoaa laajimmalla alueella kohdistuen Kemijoen Isohaaraan, jolloin virtaveden kyseessä ollessa voi esiintyä limoittavia vaikutuksia myös perifytonissa eli alustaan kiinnittyvässä levästössä. On kuitenkin muistettava, että tässä tapauksessa jätevesiä
ei tälle alueelle johdeta eli ravinnekuorma ei kuitenkaan kasva samanaikaisesti.

11.7

Vaikutukset pohjavesiin

Kemin luokitellut pohjavesialueet on käsitelty v. 2015 laaditussa selvityksessä (Pöyry 2015) seuraavasti:
•

Noin 2 km Veitsiluodon tehdasalueesta lounaaseen sijaitsee Ajoksen vedenhankintaa varten tärkeä
pohjavesialue (luokka I, 1224001). Ajoksen pohjavesialueella sijaitsee kaksi vedenottamoa, joista otetaan vettä Kemin kaupungin käyttöön noin 500 m3/vrk. Kuivanuoro (nro 1224002) ja Vähä-Kuivanuoro
(1224003) ovat vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita (luokka II), joissa ei kuitenkaan ole vedenottamoita. Kuivanuoron pohjoispuolella Sotisaaren pohjavesialue (1224004) kuuluu luokkaan III.

•

Kemin kaupungin verkostovedestä 9,6 % otetaan Ajoksen pohjavesialueelta ja 90,4 % on Meri-Lapin Vesi
Oy:ltä ostettua pohjavettä (http://www.keminvesi.fi/). Metsä Fibren Kemin tehtaat ja Stora Enson Veitsiluodon tehtaat ottavat raakavetensä Kemijoesta.

•

Teollisuusalueiden pohjavesillä ei ole yhteyttä esitettyihin luokiteltuihin pohjavesialueisiin.
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Koska Metsä Fibre Oy:n vesistökuormitus kohdistuu merialueelle, eikä teollisuusalueen vesillä ole yhteyttä luokiteltuihin pohjavesiin, tarvetta laajempaan pohjavesiselvitykseen ei jäte- ja jäähdytysvesien osalta ole. Tehdasalue on merkittävältä osin asfaltoitu. Kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa
on riskit otettu huomioon ja säiliöissä on varoaltaat. Tehtaan toiminnalla ei ole haitallisia vaikutusta
maaperään tai pohjaveteen.

11.8 Vaikutukset sedimentteihin
Velvoitetarkkailuna suoritetuissa sedimenttitutkimuksissa ei ole todettu viime vuosina haitallisia vaikutuksia. Sedimentit eivät suoranaisesti ole mukana ekologisen tilan arvioinnissa luokitteluperusteena,
mutta niiden koostumuksella ja laadulla on merkitystä mm. pohjaeläimistön kannalta.
Pohjat voivat olla matalilla alueilla kovia, kivikkoisia, hiekkaisia tai pehmeitä orgaanisia pohjia. Matalilla alueilla ne ovat merialueelle usein avoimia tuulen ja virtausten vaikutuksille. Syvemmillä alueilla
on luonnollisesti myös kertymispohjia. Kertymispohjilla sedimentti on laadultaan pehmeämpää ja sisältää runsaammin hienojakoista ainesta, matalammilla alueilla puolestaan sedimentoitunut aines
kulkeutuu hitaasti kohti syvempiä kertymispohjia ja näillä alueilla pohjat voivat olla kovia.
Koska sedimenteillä ei ole myrkyllisiä vaikutuksia, niin pohjien tilaan ja edelleen pohjaeläimistöön vaikuttavia tekijöitä ovat paikalliset olosuhteet täydennettynä rehevyydellä ja happitilanteella. Metsä
Fibren kuormituksen mahdolliset vaikutukset pohjasedimenttiin liittyvät ravinnekuormitukseen sekä sedimentaation kautta pohjalle kertyvän orgaanisen aineksen määrän kasvuun.
Varsinaisia uhkia sedimenteille ei ole nähtävissä, mutta rehevyys vaikuttaa osaltaan pohjien tilaa,
vaikkei siitä aiheutuvaa hapettomuutta enää aiheudukaan. Sedimenttien tilaa seurataan kuitenkin
koko ajan välillisesti pohjaeläimistön välityksellä.
Rehevyyden, sedimenttien ja hapen yhteys
Sedimenttien ollessa huonokuntoisia, niistä voi vapautua fosforia takaisin alusveteen, jolloin puhutaan
ns. sisäisestä kuormituksesta. Pohjalle sedimentoituva fosfori pidättyy normaalisti sedimenttiin mm.
rautaan sitoutuneena ja sen vapautuminen on monimutkainen prosessi. Fosforin vapautumiseen sedimentistä vaikuttavat mm. happi- ja redox-olosuhteet, pH, lämpötila ja mikrobitoiminta. Sulan ja
lämpimän veden aikaan fosforia voi vapautua sedimentistä myös hapekkaana säilymisestä huolimatta, sillä mm. erilainen biologinen toiminta sekä veden virtaus voivat saada aikaan pohjasedimenttiä pöllyttävän mekaanisen liikkeen, jossa fosforia voi vapautua. Vapautunut fosfori ei kuitenkaan välttämättä ole perustuotannolle käyttökelpoisessa muodossa.
Keväällä ja kesällä veden lämpötilan noustessa mikrobitoiminta pohjasedimentissä kiihtyy kuluttaen
happea. Jos pohjasedimentti ei saa happitäydennystä riittävän tehokkaan veden vaihtuvuuden
kautta, sedimentti voi mennä hapettomaksi, jolloin fosforin liukeneminen sedimentistä veteen voi kiihtyä. Fosforia voi vapautua sedimentistä myös mikrobitoiminnan aikaansaaman mineralisaation seurauksena. Käytettävissä olevissa selvityksissä ei ole huomioita sisäisestä kuormituksesta.
Eri kuormittajien yhteisvaikutuksia sedimenteissä on yleisesti vaikea eritellä ja ne ovat kuvailtavissa
lähinnä nykytilan muutoksena mahdollisen rehevöitymisen kautta.
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11.9

Biologiset vaikutukset

11.9.1. Vaikutukset perustuottajiin (kasviplankton, rihmalevät, vesikasvillisuus)

Perustuotannon lisääntyminen voi näkyä kasviplanktonin, rihmalevien ja vesikasvillisuuden määrän
kasvuna sekä lajistomuutoksina. Voimistumista voivat periaatteessa aiheuttaa lämpötilan nousu
ja/tai ravinnepitoisuuden nousu, jota skenaarioiden VE0 ja VE1 välillä ei fosforin osalta tapahdu.

Kasviplankton
Kasviplankton on tärkeä biologinen muuttuja vesien ekologisen tilan seurannassa. Rannikkovesien
tilan arvioinnissa käytetään kasviplanktonin osalta a-klorofylli-arvoja ja kokonaisbiomassaa (Aroviita
ym. 2012). Ekologisen tilan luokittelussa rannikkovesille käytetään a-klorofyllin ja kokonaisbiomassan
heinä-elokuun keskiarvoja (Aroviita ym. 2012).
Kasvukauden (perustuotantokausi) on mallinnettu pidentyvän kasvavan lämpökuorman seurauksena jäiden aikaistuessa keväällä. Kyse on kuitenkin varsin lyhyestä ajasta keväällä ja sen pituus ja
paikka tulee määräytymään purkualueen sijainnin mukaan. Esimerkiksi piilevät ovat tyypillisesti runsaimmillaan keväällä pian jäiden lähdön jälkeen ja tämä on todennäköisin leväryhmä, joka voi hyötyä perustuotannon aikaisemmasta käynnistymisestä. Mahdollinen piileväkukinnan voimistuminen keväällä ei näy ekologisen luokituksen perusteissa, jotka lasketaan heinä- ja elokuun tuloksista.
Yleisesti on todettavissa, että lämpökuorman aiheuttama lämpötilan kohoaminen nopeuttaa vesieliöiden kuten levien kasvunopeutta ja voi aiheuttaa rehevöitymistä (Ilus 2009). Lämpökuorman vaikutukset merialueella jäävät tässä hankkeessa alueellisesti siksi suppeiksi (kts. mallinnusten karttadata)
ja lämpötilanousultaan pieniksi, ettei laaja-alaista perustuotannon nousua ennakoida tapahtuvan,
ehkä välitöntä purkualuetta lukuun ottamatta. Veden vaihtuvuuden voidaan osaltaan arvioida vähentävän lämpötilan lievän nousun vaikutuksia.
Muista tutkimuksista poimien voidaan todeta, että mm. TVO:n Olkiluodon ydinvoimalan jäähdytysvesien seurannassa on todettu, että lämmin jäähdytysvesi pidentää sulan merialueen kasvukautta ja
lisää sen biologista kokonaistuotantoa (Paakkinen ym. 2018). Jäähdytysveden aiheuttamat muut
biologiset vaikutukset ovat olleet vähäisiä.
Päällyslevästö
Päällyslevästöä tai rantojen rihmamaisia leviä ei seurata velvoitetarkkailun puitteissa. Niillä alueilla,
joilla tapahtuu lämpötilan nousua, levien kasvu voi lisääntyä, mikäli ravinteita on tähän riittävästi. Se
ettei fosforikuormitus lisäänny merkittävässä määrin ja alueen laajuus huomioiden paikallisilla lämpötilamuutoksilla ei ole laajassa mittakaavassa suurta merkitystä eikä näin ollen vaikutusta ekologisen
tilaan luokitukseen.
Päällyslevien määrän runsastumiseen voi kuitenkin vaikuttaa vedenalaisiin luontotyyppeihin purkuputken päätettävästä sijainnista riippuen myös Kemijoen alaosalla ja suistossa. Perämerellä ei esiinny
rakkolevää, jonka esiintymiin sillä voisi olla vaikutusta.
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Lämpökuorman vesistön lämpötiloja kohottava vaikutus voi kohdistua siis jäähdytysvesien purkupaikanvalinnan mukaisesti ensisijaisesti Kemijoen Isohaaraan tai tehtaan edustan ranta-alueille tai ulommaksi Selkäsaaren länsipuolelle. Näistä selvimmin virtavettä on Isohaara, missä vaikutukset voivat
kohdistua virtaveden päällyslevästöön. Rihmamaisten yksisoluisten levien runsastumista voi tapahtua
myös merialueen leville sopivilla rannoilla. Ei kuitenkaan ole oletettavaa, että niiden kasvu voisi tukahduttaa monivuotisia vesikasveja.
Hankkeen ravinnepitoisuuksia kohottava vaikutusalue ei ulottu mallinnuksen perusteella Perämeren
kansallispuiston (Natura-alue FI1300301) alueelle kuten ei myöskään lämpökuorman vaikutus, joten
sinne ei kohdistu ns. yhteisvaikutustakaan tämän hankkeen myötä.
Vesikasvillisuus
Perämerellä ja tässä tapauksessa Kemin edustalla vallitsevilla olosuhteilla on oleellinen merkillisyys vesikasvillisuuden muodostumiselle. Lähtökohtaisesti meriveden suolapitoisuus on alhainen ollen lähempänä järveä kuin merta. Kasvukausi on lyhyt ja jääolot ovat ankarat yli puoli metriä paksun jää peittää merestä ja sen rannoista lähes puolet vuodesta. Ahtojäävallit voivat ulottua jopa 30 metrin syvyyteen ja musertavat saarten rantoja ja pohjaa (Aaltojenalla.fi). Maankohoaminen ja suuret merivedenkorkeusvaihtelut ovat alueelle ominaisia (Metsähallitus 2009).
Perämeri on kylmyyden ja alhaisen suolapitoisuuden takia Itämeren karuin osa (Metsähallitus) ja alueen eliöstö on vähälajinen. Merenpohja on pääasiassa hiekkaa ja kivikkoa, eikä paljasta kalliota juuri
ole näkyvissä. Hiekkapohjat ovat vallitseva pohjatyyppi Perämerellä. Hiekkaa ja soraa esiintyykin yleisemmin kuin muilla merialueilla. Saarten rannat ovat usein kivikkoa. Ulkomerellä pyöreäksi hioutuneet
kivet muodostavat vedenalaisia tai juuri pintaan ulottuvia riuttoja. Riutat ovat Suomen rannikolla yleinen luontotyyppi. Suojaisemmissa poukamissa ja pehmeäpohjaisilla matalikoilla kasvillisuus on jonkin
verran monimuotoisempaa.
Perämeren kasvillisuus koostuu pääosin makean veden lajeista ja alueelle tyypillisiä ovat järvissäkin
elävät lajit. Hiekkapohjilla kasvavat näkinpartaiset sykeröparta, mukulanäkinparta, haurasnäkinparta
ja järvisiloparta. Näkinpartaisten rinnalla hiekkapohjilla kasvaa putkilokasveja (esimerkiksi vitoja, luikkia, hauroja ja vesitähtiä). Erityisesti suojeltavaa lajistoa ovat nelilehtivesikuusi ja upossarpio (kts. luku
16.2.2). Sammalista vellamonsammal ja ahdinsammal ovat alueellisesti uhanalaisia lajeja. Naturalomakkeessa mainitaan myös nelilehtivesikuusi, joka on luontodirektiivin liitteen IV (b) kasvilaji, joka edellyttää tiukkaa suojelua, mutta sen esiintymisestä hankealueelle ei ole mainintoja.
Ulkomerellä, jonne hankkeen kuormitus ei vaikuta merkittävästi, kasvillisuus köyhtyy koostuen pääosin
levistä. Alle 20 m:n syvyydessä Perämerellä ei juurikaan esiinny kasvillisuutta tai pohjaeläimistöä. (Aaltojenalla.fi; VELMU, ymparisto.fi; Merialuesuunnittelu 2019). Velvoitetarkkailujen yhteydessä ei seurata
ranta- tai vesikasvillisuutta. Naturatiedoista poimittavia kasvillisuustietoja käsitellään kohdassa 16.2.

11.9.2. Lämpökuorman yleiset vaikutukset
Lämpökuormasta aiheutuva lämpötilan nousu nopeuttaa yleisesti biologisia toimintoja. Aineenvaihdunta lisääntyy ja eliöiden kasvu nopeutuu, mikäli ravintoa on riittävästi saatavilla ja olosuhteet ovat
muutoin suotuisat. Kasvukausi pitenee veden lämmetessä ja myös muutoin korkeampi lämpötila vaikuttaa yleensä kasvien elinolosuhteita parantavasti. Perustuotannon lisääntyminen voi näkyä kasviplanktonin, rihmalevien ja vesikasvillisuuden määrän kasvuna sekä lajistomuutoksina.
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Järvissä ja merenlahdissa onkin usein havaittu ranta- ja vesikasvillisuuden runsastumista jäähdytysvesien purkualueen läheisyydessä. Myös kasviplanktonin määrä saattaa lisääntyä, mikäli ravinteita on
käytettävissä. Myös orgaanisen aineksen hajoaminen nopeutuu lämpötilan lisääntyessä, mikä voi aiheuttaa alusveden happitilanteen heikentymistä.
Huomattava lämpötilan kasvu voi aiheuttaa muutoksia levästössä ja pohjaeläimistössä, jotka vaikuttavat edelleen muihin eliölajeihin. Kasvillisuus ja eläinyhteisöt ovat yleensä hitaita reagoimaan hetkellisiin lämpötilamuutoksiin (Inkala 2010). Mallinnuksessa onkin keskitytty keskimääräisten lämpötilojen tarkasteluun. Lisäksi on huomattava, että kyseessä on varsin laaja merialue ja suuret vesimassat
tasaavat hetkellisiä muutoksia. Vesieliöstön kannalta haitallisimpia ovat suuret ja nopeat muutokset.
Lämpökuorman aiheuttaman lämpötilan nousun aiheuttamat muutokset ovat samankaltaisia rehevöitymisen kanssa, mutta rajautuvat yleensä paikallisiksi. Jäähdytysvedet eivät lisää ravinnekuormaa,
vaan vaikuttavat biologisiin prosesseihin parantamalla perustuotannon olosuhteita, mikäli ravinteita
on riittävästi saatavilla. On kuitenkin huomattava, että kasvillisuus ja eläinyhteisöt ovat yleensä hitaita
reagoimaan hetkellisiin lämpötilamuutoksiin (Inkala 2010).

11.9.3. Pohjaeläimet
Kemin edustan merialueen pohjaeläimistö koostuu Perämerellä surviaissääsken toukista, harvasukamadoista, kotiloista ja äyriäisistä. Murtovesien lajeja valkokatkoja ja kilkkejä on varsinkin syvemmällä paljon. Tornionjoki ja Kemijoki tuovat alueelle makeita laajalta valuma-alueelta (280 000 km²),
minkä seurauksena meriveden suolapitoisuus on Kemin edustalla hyvin matala (2–5 o/oo). Suolapitoisuudella ja sen vaihtelulla voi olla vaikutusta myös eliöstöön, mutta vaihtelu tapahtuu tässä tapauksessa siis hankkeen ulkopuolisten tekijöiden mukaan.
Pohjaeläinten osalta merialueen ekologinen tila vaihteli eri asemilla vuonna 2015 välttävästä hyvään
(Pöyry 2016). Tutkimusalueen ekologista tilaa kuvaavaa näyteasemakohtaista rannikkovesien luokitteluindeksiä BBI (Brackish water Benthic Index) ei ole vuoden 2018 tuloksille julkaistu.
Kuormituksen vaikutuksia pohjaeläimiin arvioidaan mm. taksonomisen koostumuksen perusteella.
Siinä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosina, vaan lajisto on pysynyt pääpiirteissään
samankaltaisena. Pohjaeläimistön kokonaistiheydessä tai taksonikoostumuksessa ei ole ollut havaittavissa akuutteja jätevesiperäisiä vaikutuksia, eikä niitä arvioida esiintyvän jatkossakaan. Mahdolliset
vaikutukset tulevat siten vesistön rehevyyden tai paikallisten happiongelmien kautta. Viimeksi mainittuja ei ole laaja-alaisina Kemin edustalla todettavissa, joten pohjaeläinindeksien kehittyminen seurannee jatkossakin rehevyyttä.
Pohjaeläinyhteisöihin saattaisi kohdistua hankkeesta aiheutuvia lisävaikutuksia, mikäli hankkeesta aiheutuisi rehevöitymistä lisäävää kuormituksen kasvua. Koska vaihtoehtojen VE0 ja VE1 välillä ei tapahdu fosforitason nousua (mitä nykytilaan verrattuna kuitenkin tapahtuu), eikä laajempaa typpitatasonkaan nousua, niin pelkästään hankkeen kuormituksen ei voida arvioida vaikuttavan pohjaeläimistön tilaan heikentävästi tilanteen määräytyessä jatkossakin alueelle kohdistuvan kokonaiskuormituksen mukaan, josta Metsä Fibren fosforikuorma muodostaa vain hyvin pienen osan, eikä ennen
kaikkea lisää sitä.
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Jos siis ravinnekuormitus kasvaisi, se lisäisi leväkasvua ja tätä kautta happea kuluttavan orgaanisen
aineksen määrää. Hapen kuluminen voisi silloin heikentää pohjanläheisen veden happitilannetta ja
vaikuttaisi negatiivisesti pohjaeläinyhteisöihin. Kemin edustalla ei ole enää yli pariin vuosikymmeneen
todettu hapettomuutta, vaikka alentuneita happipitoisuuksia on esiintynyt Selkäsaaren ja Ajoksen
välisellä alueella (Pöyry 2016).
Ravinnekuormitukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä rehevyyden lisääntyminen voi vaikuttaa myös
pohjaeläinten lajistosuhteisiin. Kemin edustan rannikon lähimmillä tutkimuspaikoilla KE01 ja KE02 havaittiin vuonna 2015 melko runsaasti Chironomus plumosus -tyypin surviaissääskien (Chironomidae)
toukkia. Lajia on pidetty rehevien vesien ilmentäjänä. Huolestuttavaa on ollut myös ulompana sijaitsevien asemien KE31 ja KE 34 ekologisen tilan heikentyminen BBI-indeksillä mitattuna.

11.9.4. Eläinplankton
Eläinplanktonyhteisöjen tilaa arvioidaan indeksillä, joka kuvaa Itämeren ravintoverkon rakennetta
sen ensimmäisellä varsinaisella kuluttajaportaalla. Indeksin perustana on eläinplanktonyhteisön keskikoko ja kokonaisbiomassa (MSTS). Keskikoko saadaan suhteuttamalla eläinplanktonin kokonaisbiomassa kokonaislukumäärällä.
Eläinplanktonin ei kuulu ekologisen luokittelun luokitusperusteisiin, eikä myöskään velvoitetarkkailussa
seurattaviin eliöstöihin. Perämeren eläinplanktonyhteisön tila on kuitenkin kuvattu Kemin edusta mukaan luettuna hyväksi (https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Meri/Mika_on_Itameren_tila/Planktonyhteisot).

11.10 Haitalliset aineet
Vesistövaikutusten arvioinnissa huomioidaan Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja
haitallisista aineista (VNa 1022/2006 ja sen muutos VNa 868/2010) sekä niille annetut ympäristölaatunormit (VNa 1308/2015). Asetuksen liitteissä listattujen yhteisön tasolla sekä kansallisessa menettelyssä määritellyt vesiympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet biotuotetehtaalla on kartoitettu
Swecon toimesta.
Aiemmissa Kemin edustalta on löytynyt ruoppausselvityksissä orgaanisia tinayhdisteitä (TBT) merisedimentistä (Pöyry 2015). Vastaavia havaintoja on tehty myös muualla Suomen rannikolla. Sedimenteille
ei ole määritelty ympäristönlaatunormeja (EQS). Orgaanisia tinayhdisteitä on käytetty merialusten
pohjamaaleissa estämään levien kiinnittyminen alusten runkoon eli niitä ei käytetä tämän hankkeen
toiminnoissa.
Jätevedet sisältävät jossakin määrin myös metalleja, jotka voivat olla kiintoainekseen sitoutuneena,
mistä seuraa, että ne sedimentoituvat liikkuvat ja sedimentoituvat kiintoaineksen mukana. Kiintoaineksen sedimentoituessa siis myös siihen sitoutuneet metallit kulkeutuvat pohjasedimenttiin. Purkuvesistön veden laatuun jätevesien sisältämä metallikuormitus ei laskennallisen tarkastelun perusteella
vaikuta merkittävästi (luku 11.2).
Ns. haitallisiin aineisiin voi liittyä aina eliöstöön kertymisen ohella myrkyllisyyteen perustuvia vaikutuksia. Metsä Fibre Oy:n jätevesillä ei ole havaittu akuutisti toksisia vaikutuksia esimerkiksi vesikirpuille
(Pöyry 2015).
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11.11 Välilliset vaikutukset linnustoon ja eläimistöön
Suomen arvokkaisiin lintualueisiin kuuluu hankealueen osalta Kemin saaret (FINIBA 910008), johon kuuluu useita Kemijoen suiston edustan saaria. Lisäksi noin 2,8 km hankealueen länsipuolella Karihaaran
eteläosassa on arvokas lintualue Kuivanuoro (FINIBA 910074).
Tässä selvityksessä käsitellään vain suoraan veteen liittyvä vesieliöstö sekä lisäksi sivutaan vedestä
ravintonsa ottavaa linnustoa tarpeellisilta osin. Perämerelle tyypillisen maannousemisen kehitykseen
hankkeen kuormitus ei vaikuta. Merilinnustoon kuuluu joka tapauksessa myös sellaisia lajeja, jotka
ovat joko ravinnon hankinnan tai pesimisen vuoksi sidoksissa rannikkovesiin. Natura-alueiden osalta
tätä linnustoa ja lintulajistoa on kuvattu liitteenä 2 esitetyissä Natura-tietolomakkeissa.
Hankkeen mahdolliset vaikutukset linnustoon voivat kohdistua hankkeen vesistövaikutusten kautta
pitkällä aikavälillä rehevöitymisen kautta ja ne ovat täten epäsuoria. Teoreettisesti rehevöityminen
voi aikaansaada kasvillisuusmuutoksia, jolloin elinympäristö- ja ravinto-olosuhteet saattavat muuttua
heijastuen merilintujen pesimäalueiden valintaan ja kannan kokoon. Rehevöityminen voi lisäksi vaikuttaa pohjaeläimistöön, joka on yksi merilintujen ravintokohteista. Kalaston kautta vaikutuksia linnustoon tuskin on. Lintuihin niiden ravinnon kautta kertyviä haitta-aineita/raskasmetallejaan ei voida arvioida esiintyvän alueella haitallisessa määrin.
Koska jätevesissä ei ole merkittäviä määriä vesieliöstöön/ravintoketjuihin kertyviä haitta-aineita,
hankkeesta aiheutuvalla kuormituksella ei ole suoranaisia vaikutuksia linnustoon tai eläimistöön kuten
alueella esiintyviin hylkeisiin: Itämerennorppa (Phoca hispida botnica) ja harmaahylje eli halli (Halichoerus grypus). Muuttolinnuille hankkeen meren kohdistuville vaikutuksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta.

12. Kalastovaikutuksia (välilliset vaikutukset)
Kemin edustan kalataloustarkkailu sisältää vuosittain pyydysten likaantumisen ja kalojen kauppa- ja
käyttökelpoisuuden seurannan. Tarkkailuun kuuluvat lisäksi määrävuosina tehtävät kalastustiedustelut ja koekalastukset sekä madekannan ja ahvenkannan seuranta. Vaikutukset kalakantoihin ja saalismääriin käsitellään omana osanaan.
Tarkkailu antaa tietoa kalastosta ja kalastuksesta myös vesistön käyttöä ja hankkeen vaikutuksesta
vesistön käyttöön kalastuksen ja pyydysten limoittumisen näkökulmasta. Varsinaiset kalastovaikutukset esitetään toisaalla, mutta tässä yhteydessä on luotu lyhyt katsaus lämpökuoman vaikutuksesta
kalastoon, itse kalastukseen ja kalojen käyttökelpoisuuteen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä.

12.1 Lämpökuorman vaikutukset kaloihin
Kuten monet muutkin liikkuvat vesieliöt, kalat hakeutuvat aktiivisesti sopivaan lämpötilaan. Osa kaloista suosii lämmintä vettä (mm. ahven, kuha, hauki, särki) ja osa viihtyy viileämmässä (10–15 °C)
vedessä (mm. siika, silakka, taimen, made). Lämpötilamuutokset voivat vaikuttaa siten esim. kalojen
liikkeisiin ja vaelluksiin sekä kutuajankohtaan. Mm. silakan ja ahvenen kudun aikaistumista on havaittu
useiden voimalaitosten jäähdytysvesien purkualueilla (Electrowatt-Ekono Oy, 2002).
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EU:n kalavesidirektiivi (78/6597ETY) määrittelee melko yksityiskohtaisesti direktiivin mukaisille lohi- ja särkikalavesille sallitut lämpötilanousun enimmäisrajat. Jäähdytysvesien sekoittumisvyöhykkeen rajalla
lohikalavesien lämpötila saa nousta enintään 1,5 °C ja särkikalavesien lämpötila 3,0 °C vertailualueeseen verrattuna. Toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin määrittää alueen, jossa sallitaan suuremmat poikkeamat. Lämpökuormitus ei myöskään saa sekoittumisvyöhykkeen rajalla nostaa lohikalavesien lämpötilaa yli 21,5 °C:een ja särkikalavesien lämpötilaa yli 28 °C:een (Silvo et al. 2000).
Lämpötilan nousu Kemin edustalla ei ole niin suurta/laaja-alaista, että sen merkitystä kalojen liikkumiseen tai karkottumiseen voitaisiin pitää suurena kalakantoihin vaikuttavana tekijöinä.

12.2 Pyydysten limoittuminen ja kalojen makuvirheet
Rehevyyden myötä pyydysten limoittumisen ja niiden puhdistamisen myötä aiheutuva lisätyö on ollut
merialueella merkittävä kalastushaitta, joka on ollut myös korvausperusteena ammattikalastajille
maksetuissa korvauksissa. Vaihtoehtojen VE0 ja VE1 välisessä kuormitustasossa ei ole mahdollista lisätyötä aiheuttavaa muutosta. Sen sijaan fosforikuorman mahdollinen kaksinkertaistuminen vuoden
2017 tasolta voi aiheuttaa rehevyystason lievää nousua lähipurkualueilla, mutta ei laaja-alaisena.
Lämpimät jäähdytysvedet kohottavat talvella hiukan purkualueen ja sen lähellä olevan jäänalaisen
vesikerroksen lämpötilaa ja teoriassa lämpötilan nousu lisää perustuotantoa ja sitä kautta mm. pyydysten limoittumista. Etenkin kesäaikana voi tapahtua tätä. Niillä alueilla, joilla lämpötilan nousua
esiintyy, myös levätuotanto voi voimistua ja rannoissa voi esiintyä limottumista. Tässä vaiheessa tulee
tarkastella ko. alueilla tapahtuvaa kalastusta ja sen määrää erikseen.

12.3 Kalojen käyttökelpoisuus
Kalojen käyttökelpoisuuteen teollisuuden jätevesillä ei ole arvioitu olevan merkittävää vaikutusta
(Pöyry 2015). Kalastajien mukaan kaloissa ei esiintynyt makuvirheitä vuonna 2017 (Eurofins Ahma Oy
2018). Sen sijaan esiin tulivat enemmänkin hylkeisiin liittyvät ongelmat, joiden syyt ovat muualla.

12.4 Kalojen lisääntyminen
Perämerellä todetun madekannan heikon lisääntymiskyvyn on arveltu liittyvän sellutehtaiden jätevesivaikutuksiin, vaikka kutukyvyttömyyttä aiheuttavaa varsinaista tekijää ei ole voitu nimetä (Pöyry
2015). Suoraa yhteyttä Metsä Fibre Oy:n vesiin ei voida tätä kautta näin ollen vetää kummankaan
vaihtoehdon (VE0 ja VE1) osalle.

13. Vaikutukset vesistön käyttöön
Kemin edustan merialuetta käytetään mm. veneilyyn, uintiin ja ulkoiluun. Lisäksi kesämökkiläiset ja
loma-asukkaat käyttävät merivettä sauna- ja pesuvetenä pääasiassa kesäaikaan. Kemin edustan
vesialueilla harjoitetaan kotitarve- ja virkistyskalastuksen lisäksi ammattikalastusta.
Kemin edustalla sijaitsee yksi EU-uimaranta (Mansikkanokka), Paavonkarin yleinen uimaranta sekä
Purjehduskeskuksen talviuintipaikka Mansikkanokan luoteispuolella (kuva 13.1). Kuvassa on esitetty
myös merialueella sijaitsevat satamat sekä vene- ja laituripaikat.
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Ajoksen-Selkäsaaren-mantereen välinen merialue, alue Selkäsaaren länsipuolelta ja alue Ajoksen itäpuolella Veitsiluodonlahdella ovat Kemin kaupungin vapaata virkistyskalastusaluetta. Alueen lomaasutus on keskittynyt Kemijokisuulle sekä suurimpiin saariin, Selkäsaareen, Täikköön ja Ajokseen. Kesämökkiläiset ja loma-asukkaat käyttävät merivettä sauna- ja pesuvetenä pääasiassa kesäaikaan.
Jäähdytysvesien sisältämä lämpökuorma voi vaikeuttaa jäällä liikkumista heikon jään alueella ja
myös lyhentää talviaikaisen käyttöajan pituutta. Kesäaikana jäte- ja/tai jäädytysvesien johtaminen
ei aiheuta haittoja alueella liikkumiseen (= veneilyyn).
Vesistön käyttöön/käyttömahdollisuuksiin voivat mahdollisesti vaikuttaa paitsi suorat vaikutukset
jääpeitteeseen ja veden laatuun, niin myös esteettiset vaikutukset kuten mm. veden sisältämä kiintoaine tai haju:
•
•
•
•
•

jääpeitteen heikkeneminen
rehevyyden lisääntyminen
happitalouden häiriöt
haitta-aineet
esteettiset haitat

-> vähentää liikkumismahdollisuuksia,
-> levähaitat, pyydysten limoittuminen, kalojen makuhaitat
-> vaikutukset pohjaeläimiin ja kalastoon
-> kertyminen sedimentteihin, pohjaeläimiin tai eliöstöön
-> veden aiheuttamat hajuhaitat (sellun haju)

Mahdollisista haitoista meriveden lämpenemisen alueelliset vaikutukset vaihtelevat sen mukaan,
minne vedet tullaan johtamaan. Näiltä osin asiaa ei ole vielä päätetty.
Vesistön rehevyydestä yleisesti seuraavia asioita voivat olla mm. seuraavat: veden samentuminen,
verkkojen ja rantakivien limoittuminen, arvokalojen särkikalojen lisääntyminen/arvokalojen vähentyminen, leväesiintymät ja rantakasvillisuuden muutokset, jotka ovat vesistön käyttäjälle näkyviä merkkejä rehevöitymisen etenemisestä ja muutoksista eliöyhteisössä. Rehevöitymisen myötä lisääntyvä
levämäärä voi haitata kalastusta myös heikentämällä verkkopyydysten kalastavuutta ja teettämällä
puhdistustyötä. Edelliseen viitattuna vesistöä rehevöittävässä fosforikuormituksessa ei tapahdu hankevaihtoehtojen (VE0 ja VE1) välillä muutosta, vain lämpötilan nousu voi lisätä ns. perustuotantoa.
Klorofyllipitoisuuden kasvu sekä etenkin alusvedessä happipitoisuuden väheneminen ilmentävät
myös rehevöitymistä. Vesienhoitoa ajatellen klorofyllin määrää tulisi pystyä vähentämään eli käytännössä sen taustalla olevaa fosforikuormitusta. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että Metsä Fibren
fosforikuorma muodostaa vain 6 % esim. Kemijoen keskimääräisestä fosforivirtaamasta (Vemala:
30.8.2011–30.8.2019), joten mittasuhteetkin on hyvä muistaa.
Edellä mainituista vaikutuksista voidaan todeta tehtyjen selvitysten ja vuoden 2017 velvoitetarkkailutulosten (Eurofins 2018) mukaan myös seuraavaa:
• Jätevesistä aiheutuva rehevyys ei yksinään aiheuta selkeästi vesistön käyttöä rajoittavia haittoja. Fosforikuorman nousu nykytasolta vaihtoehtojen VEO/VE1 tasolle voi lisätä rehevöitymistä.
• Kalastoon vaikuttavia happiongelmia ei esiinny.
• Sedimenteissä ei esiinny haitallisia määriä esim. orgaanisia klooriyhdisteitä.
• Pohjaeläimistön kokonaistiheydessä tai taksoni koostumuksessa ei ole havaittavissa akuutteja
jätevesiperäisiä vaikutuksia, rehevyyteen liittyviä muutoksi kylläkin.
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Kuva 13.1. Vesistön ja rantojen käyttö Kemin edustan merialueella (Pöyry 2015).

14. Kemijoen vesienhoitoalue
14.1 Vesienhoitoalueen yleiskuvaus
Kemijoen vesienhoitoalueeseen (kuva 14.1) kuuluvat Simojoen, Kemijoen ja Kaakamojoen vesistöt
sekä rannikkoalueen ns. välialueet, koko alueen rannikkovedet ja pohjavedet. Kemin ja Simon kuntien edustoilla rannikkovedet merimailin etäisyydellä rannasta kuuluvat Kemijoen vesienhoitoalueeseen. Rannikkovesialueiden pinta-ala on noin 916 km². Kemijoen vesienhoitoalueen (järjestyksessään
toinen) vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016-2021 on julkaistu vuonna 2015 (Räinä ym. 2015a). Vesienhoidon suunnittelusta vastaavat vesienhoitoalueella toimivat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) yhdessä alueellisten sidosryhmien kanssa.
Vesienhoitoalueen vesistöt purkautuvat Perämereen, joka on kuormitukselle herkkä murtovesialue.
Valtaosa sen ravinne- ja kiintoainekuormituksesta tulee jokivesien mukana, joten kuormituksen vähentäminen valuma-alueilla parantaa myös rannikkovesien tilaa. Rannikkovesiin kohdistuu myös suoraa kuormitusta teollisuuslaitoksista ja yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoista. Rannikkovesien tilan
parantaminen kytkeytyy merenhoidon suunnitteluun.
Vesienhoitoalueen sisemmät rannikkovedet luokittuvat (2. kauden luokittelu) Simon edustaa lukuun
ottamatta tyydyttävään ekologiseen tilaan. Näihin rannikon läheisiin vesimuodostumiin kohdistuu
sekä jokivesien että alueella sijaitsevan metsäteollisuuden ja asuma jätevesien kuormitusta. Voimakkaimmin kuormituksen vaikutus näkyy Ajoksen alueella.
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Ulompi rannikkoalue luokiteltiin 2. kaudella hyväksi veden laadun ja alueelle kohdistuvan kuormituksen perusteella, mutta 3. kauden alustavassa luokittelussa alue on siirretty tyydyttävään luokkaan.

Kuva 14.1. Kemijoen vesienhoitoalue sekä Perämeren pohjoinen rannikkoalue. (Lähde: ymparisto.fi.
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Kemin edustan merialueen sijaitessa koko vesienhoitoalueen alaosassa (kuva 14.2) Kemijoen kautta
tulevilla vesillä on rannikon läheisten vesien osalta suuri merkitys. Jo nykyisen luokittelun yhteydessä
on mainittu riskinä ulompien rannikkovesien (Kemi–Simo ulko) hyvän tilan huononeminen.

Kuva 14.2. Pintavesien ekologinen tila Kemijoen vesienhoitoalueella vuonna 2013 (Räinä 2017, toim.).
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14.2 Vesienhoidon ohjelman ja tavoitteet
Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa ja turvata vesien hyvä ekologinen tila. Perustana on laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004). Hyvän tilan tavoite merenhoidossa on asetettu vuoteen 2020, mutta tavoiteaikatauluista joudutaan poikkeamaan. Kemin vesienhoitoalueen
osalta tavoitevuosi on 2021.
Tavoitteiden saavuttamiseksi vesienhoitoalueella on laadittu vesienhoitosuunnitelma sekä siihen liittyvä toimenpideohjelma, joissa kuvataan pinta- ja pohjavesien tila ja siihen vaikuttavat tekijät sekä
toimet hyvän tilan saavuttamiseksi. Valtioneuvosto hyväksyi 3.12.2015 Kemijoen vesienhoitosuunnitelman vuosiksi 2016–2021 yhdessä muiden vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmien kanssa. Parhaillaan on käynnissä suunnitelman päivitys kaudelle 2022-2027.
Teollisuuteen kohdistuvia toimenpiteitä ovat mm. päästöjen vähentäminen parhaan käyttökelpoisen
tekniikan (BAT) tasolle sekä haitallisten aineiden hyvä hallinta (Räinä ym. 2015b). Vesienhoitoon kytkeytyy kiinteästi merenhoito, jota varten on laadittu Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen kattava
kansallinen merenhoitosuunnitelma. Merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma ulottuu vuoteen
2021. Merenhoidon toimenpiteet sisältävät erityisesti rehevöitymiseen ja haitallisiin aineisiin kohdistuvia toimenpiteitä sekä merellisten luonnonvarojen kestävään käyttöön ja haitallisten vieraslajien torjuntaan liittyviä toimenpiteitä (Laamanen 2016). Vesien- ja merenhoidon suunnitelmissa ei ole esitetty
uusia toimenpiteitä teollisuudelle.

14.3 Luokitukseen vaikuttavat tekijät
Suurimman rannikolle laskevan joen eli Kemijoen ja myös Kaakamonjoen ekologinen tila on tyydyttävä, mikä selittää myös Kemin edustan tilaa. Muista rannikolle laskevista joista Simojoen ekologinen
tila on erinomainen, Tornionjoen ja Viantienjoen hyvä. Kaikkien jokien kemiallinen tila on hyvä (Räinä
ym. 2015b).
Kemijoen vesienhoitoalueen sisemmät rannikkovedet luokittuvat Simon edustaa lukuun ottamatta
tyydyttävään ekologiseen tilaan. Näihin rannikon läheisiin vesimuodostumiin kohdistuu sekä Kemijoen
jokivesien että alueella sijaitsevan metsäteollisuuden ja Kemin kaupungin jätevesien kuormitusta suurimman kuormitustekijän ollessa hajakuormitus. Meren tilaan vaikuttavat myös rannikko- ja avomerialueiden virtaus- ja sekoittumisolosuhteet sekä ravinteiden kierto ja kulkeutuminen meriekosysteemissä mukaan lukien ravinteiden kierto veden ja pohjasedimentin välillä.
Voimakkaimmin rannikolle kohdistuvan kuormituksen vaikutus näkyy Ajoksen alueella, missä veden
laatu ja kasviplanktonin biomassa kuvastavat tyydyttävää tai välttävää tilaa. Ulompi rannikkovesimuodostuma (Kemi–Simo ulko) luokittui 2. kauden luokittelussa biologisten laatutekijöiden perusteella
tyydyttäväksi ja veden laadun perusteella hyväksi, mutta sen tila on laskenut alustavassa 3. kauden
luokittelussa tyydyttäväksi.

14.4 Ekologisen tilan parantamiseksi esitettyjä toimenpiteitä
Jotta vesistöjen hyvä tila voidaan saavuttaa ja säilyttää, Perämerellä ihmistoiminnasta aiheutuvan
fosforikuormituksen vähennystarve on arviolta 13 prosenttia eli noin 100 tonnia fosforia vuodessa. Typen osalta vähentämistarve on arviolta 6 prosenttia eli noin 900 tonnia vuodessa.
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Metsä Fibren biotuotetehtaan fosforikuorma on YVA:n molemmissa vaihtoehdoissa (VE0 ja VE1)
16,425 tonnia vuodessa eli 16 % edellä mainitusta kuormituksen vähentämistarpeesta, joten sen poistamisellakaan ei Kemijoen edustan tilaa kyettäisi kohentamaan. Vaihtoehdon VE1 mukaisen typpikuorman (255 t/a) vastaava osuus vähentämistarpeesta 900 tonnia vuodessa on 28 %. Em. kuormituksen poistaminen kokonaan on epärealistista, eikä asiaa silläkään ratkaistaisi. Sen sijaan tavoitteiden saavuttamista voidaan tukea nykyisten lupaehtojen mukaisella toiminnalla ja puhdistamon toimintaan liittyvien häiriötilanteiden ehkäisemisellä.
Merenhoidon suunnitelmassa todetaan, että maatalouden ravinnepäästöjen hallinta on ratkaisevaa
rehevöitymiskierteen katkaisemisessa. Eli yksi suuri ongelma kuormituksen vähentämisessä on hajakuormituksen kuormituksen vähentämiskeinojen toteutettavuus.
Typpikuormitukselle asetetut vähentämistavoitteet on saavutettu kokonaan, vaikka Perämeren typpikuormituksen nousevan trendin on todettu olevan huolestuttava ja fosforikuormitusta tulee vähentää kaikilla merialueilla (Räinä 2014a, toim.).
Kemijoen vesienhoitosuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä fosforikuormitusta saadaan vähennettyä arviolta 90 % tarvitusta vähennyksestä. Ajoksen sisemmissä rannikkovesissä fosforikuormituksen vähentämistarve on arviolta 20 prosenttia (kuva 14.1), mutta muissa vesimuodostumissa vähentämistarvetta ei ole (Räinä ym. 2015, Laamanen 2016).
Klorofyllipitoisuuden perusteella arvioituna vähennystarvetta on lähes kaikissa vesimuodostumissa Simon edustaa lukuun ottamatta vähennystarpeen vaihdellessa 15–50 %, mihin vaikuttavat rannikkovesien hyvin tiukat klorofyllin luokkarajat sisävesiin verrattuna. Luokkarajat tiukkenivat vesienhoidon
toiselle suunnittelukierrokselle EU:n interkalibrointityön (Ruotsi, Viro) ja meristrategiadirektiivin arviointikriteerien harmonisoinnin myötä (Räinä 2014b, toim.).
Taulukko 14.1. Kemin edustan rannikkovesien kuormituksen vähennystarve ravinnepitoisuuksien ja klorofyllipitoisuuksienperusteella arvioituna (Räinä 2015).
Alue
Nimi

Tunnus

Pintavesityyppi

Vähentämistarve

Simo Sisä
Maksniemi Sisä
Ajos Sisä
Kemi Sisä
Kemi-Simo ulko

5_Ps_001
5_Ps_002
5_Ps_003
5_Ps_004
5_Pu_001

Perämeren sisemmät rannikkovedet
Perämeren sisemmät rannikkovedet
Perämeren sisemmät rannikkovedet
Perämeren sisemmät rannikkovedet
Perämeren ulommat rannikkovedet

P-pitoisuus %

N-pitoisuus %

Klorofylli-a %

0
0
20
0
0

0
0
0
0
0

0
20
50
30
15

Kemin sisempien rannikkovesien hyvä tila on tavoitteena saavuttaa vuoteen 2027 mennessä. Määräajan pidentämisen perusteina on mainittu luonnonolosuhteiden ylivoimaisuus ja tekninen kohtuuttomuus. Vesimuodostuman tilaa heikentävänä toimintana on mainittu yhdyskuntien jätevesien ja teollisuuspäästödirektiivin mukaisten IED-laitosten pistekuormitus, jokien tuoma hajakuormitus ja satama-alueen, laivaväylien ja tuulivoimaloiden aiheuttamat fysikaaliset muutokset.
Metsä Fibre purkaa käsitellyt jätevetensä Ajos sisä -vesimuodostumaan (pinta-ala 4049 ha), joka kuuluu sisempiin rannikkovesiin. Vesimuodostuman ekologinen tila on kokonaisuutena luokiteltu tyydyttäväksi ja tavoitteena on hyvän tilan saavuttaminen.
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Yksi ekologisen tilan mittareista, jonka parantamisella voidaan vaikuttaa ekologiseen luokitukseen,
on kasviplanktonin klorofylli. Tyydyttävän ja hyvän luokan raja on tässä tapauksessa sisemmälle rannikkovyöhykkeelle 3,3 µg/l (fosforille 14 µg/l) ja ulommalle rannikkovyöhykkeelle 2,2 µg/l (fosforille 11
µg/l). Vuonna 2017 asetettuihin klorofylli-rajoihin ei päästy (kuva 14.3), sillä klorofylli-a –pitoisuudet viittasivat tyydyttävään ekologiseen tilaan lukuun ottamatta sisimpiä pisteitä KE01 ja KE02, joilla tila oli
välttävä.

Kuva 14.3. Klorofylli-a-pitoisuudet Kemin edustan päällysvedessä (1 m) heinä- ja elokuussa 2017 (Eurofins Ahma
Oy 2018).

Klorofyllipitoisuuksien eli perustuotannon lasku edellyttää nykyisen vesistön ravinnetason laskua. Tällöin puhutaan kokonaiskuormituksesta, josta Metsä Fibre Oy:n niin kuin muunkin pistemäisen kuormituksen osuus on hyvin pieni, mikä ei mahdollista vesistön tilan parantamista sen kautta (kts. seuraava
luku). Siten se ei myöskään ole uhka vesistön tilan heikkenemiselle.
Tehtailla on suunnilleen samansuuruisena kuormittajana selvää yhteisvaikutusta Selkäsaaren ja Ajoksen alueella.
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14.5 Metsä Fibre Oy:n kuormituksen vaikutusalue/fosfori
Lähtökohtaisesti Kemin edustan tila on parantunut pitemmällä aikavälillä. Vedenlaadun seurantapisteistä parhaiten tehtaan päästöjen välitöntä vaikutusaluetta kuvaavat pisteet Perämeri KE1 ja Perämeri KE3, jotka sijaitsevat samalla vesimuodostuma-alueella (Ajos Sisä).
Piste KE1 sijaitsee noin 1,3 km jäte- ja jäähdytysvesien purkupaikasta lounaaseen Ruutinkarin saaren
itäpuolella. Vuosina 2010–2018 veden kokonaisfosforipitoisuus on ollut aseman KE1 pintavedessä keskimäärin 20 µg/l (11–46 µg/l, n = 25). Hyvää tilaa on kuvastanut 5 näytettä, tyydyttävää tilaa 9 näytettä, välttävää tilaa 8 näytettä ja huonoa tilaa 3 näytettä. Kaikkien vesisyvyyksien näytteistä (n = 58
näytettä) hyvää tilaa on kuvastanut 6 näytettä, tyydyttävää 24, välttävää 14 ja huonoa 13 näytettä.
Pintavesien ekologisessa luokittelussa ravinnepitoisuuksia tarkastellaan heinä-elokuun keskiarvona 0–
1 metrin syvyydessä. Edellä mainituista näytteistä kesäaikaisia on ollut 15 ja niiden keskimääräinen
fosforipitoisuus on ollut 19,6 µg/l. Kokonaistyppipitoisuudet (kaikissa näytteissä 230–2300 µg/l) ovat
vaihdelleet erinomaisesta luokasta huonoon.
Piste KE3 sijaitsee noin neljä kilometriä purkupaikasta kaakkoon, Selkäsaaren ja Ajoksen välisellä merialueella. Vuosilta 2010–2018 pisteeltä on 33 kpl kesäaikaisia pintavedestä olevaa laatuhavaintoa ja
niiden keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus on ollut 20,6 µg/l, mikä aseman KE1 (keskiarvo 19,6
µg/l) tapaan ylittää selvästi hyvän ekologisen tilan raja-arvon 15 µg/l .

Kuva 14.4. Tarkkailuasemien KE1 ja KE3 fosforipitoisuudet heinäkuussa vuosina 2010 – 2018. Ruskea viiva kuvaa
hyvän tilan luokan ylärajaa.

Rannikon vesimuodostumiin kohdistuu sekä jokivesien että alueella sijaitsevan teollisuuden ja asumajätevesien kuormitusta. Voimakkaimmin kuormituksen vaikutus näkyy juuri Ajoksen alueella. Kemin
edustan rannikkovesiin päätyvistä ravinteista yli 90 % tulee jokivesien mukana. Jokien kautta tulee
etenkin maa- ja metsätalouden kuormitusta.
Metsä Fibren puhdistamon osuus on ollut 40 % aluetta kuormittavien pistekuormittajien (Metsä Fibre
Oy:n & Metsä Board Kemi Oy, Stora Enso Oy ja Vesi Oy) fosforipäästöistä ja 35 % typpipäästöistä
vuosien 2011–2017 kuormitustietojen perusteella. Lisäksi huomioitavaa on, että vain osa Metsäteollisuuden ravinteista on suoraan levien käytössä, sillä Rehevä-projektin tulosten perusteella vain hyvin
pieni osa metsäteollisuuden jätevesien typestä on levästölle suoraan käyttökelpoisessa muodossa ja
fosforista keskimäärin noin puolet.
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Vesienhoidon tavoitteissa on esitetty Ajos sisä -vesimuodostumaa koskeva yleinen fosforipitoisuuden
vähentämistarve ja se, että vesimuodostuma ei ole hyvässä tilassa, on otettu huomioon17.5.2019 annettua lupamääräystä (lupa ei vielä lainvoimainen) asetettaessa. Jätevedenpuhdistamon nykyinen
fosforipäästö mereen on alittanut uuden päästörajan (30 kg/d), jolloin nyt asetettu päästöraja ei suoraan johda päästön pienenemiseen. Suunnitellun biotuotetehtaan skenaarioissa (VE0=nykytila ja
VE1) fosforikuorma on 45 kg/d.
Ajoksen lounaispuolella sijaitsevalla asemalla KE32 fosforitaso on ollut aavistuksen laskeva, mistä huolimatta klorofyllipitoisuuksissa on jopa lievää nousua kuten myös ulomman merialueen pisteellä LAV4,
mikä osaltaan heikentää tämän alueen ekologista luokitusta.
Vaikka kasviplanktonin määrää kuvaava a-klorofyllipitoisuuden trendi on lievästi laskeva Selkäsaaren
ja Ajoksen välisellä alueelle (KE02) ja Veitsiluodonlahden suulla (KE12), niin Ajoksen lounaispuolella
(KE32) ja ulompana merellä (LAV4, ) klorofyllipitoisuuden trendi on lievästi nouseva, mikä ei selity fosforipitoisuudella, joka on laskenut. Pisteellä LAV4 näkösyvyys on kuitenkin kasvanut (Pöyry 2016), mikä
lisää valon määrää ja voi voimistaa kasviplanktontuotantoa.

Kuva 14.5. Kokonaisfosforipitoisuuden (1 m) ja klorofyllin määrän kehitys asemalla LAV4 vuosina 1990-2017.

14.6 Ekologiseen tilan kehitykseen vaikuttaneet tekijät
Jokien kautta tuleva kuormitus ei toistaiseksi ole vähentynyt riittävästi, vaikka merialueella veden fysikaalis-kemiallisessa laadussa on tapahtunut paranemista. Tyydyttävässä tilassa olevien sisempien
rannikkoalueiden tilan parantaminen hyvään tavoitetilaan edellyttäisi siis sekä suoraan rannikkovesiin
kohdistuvan piste- ja hajakuormituksen että erityisesti jokien mukana tulevan kuormituksen vähentämistä merkittävästi. Käytännössä kyse on ensisijaisesti jokivesien kautta tulevan hajakuormituksen vähentämisestä pistekuormituksen pieni osuus huomioiden.
Arviointiohjelman mukaan vuoden 2015 pohjaeläintarkkailun perusteella ekologisessa tilassa on tapahtunut muutosta huonompaan suuntaan mm. ulompana rannikosta (Pöyry 2016). Pohjaeläinyhteisöjen koostumus voi vaihdella vuosittain huomattavasti johtuen luontaisesta pohjaeläinten ekologisten tekijöiden luontaisenkin vaihtelun takia (syynä voisi olla myös lisääntynyt kuormitus), joten vuoden
2018 tuloksista tullaan saamaan asiaan lisätietoa.
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Edellä esitetty on sopusoinnussa Pöyryn (2015) esittämän arvion kanssa: ”Metsäteollisuuden päästöissä ei ole odotettavissa sellaisia muutoksia, jotka muuttaisivat merkittävästi veden laatua, vesistön
rehevyyttä ja pohjaeläimistön sekä kalaston elinolosuhteita nykyisestä. Vesistön ekologisen tilan ei
arvioida heikentyvän jatkossa metsäteollisuuden päästöjen seurauksena.”
Rannikkoalueen tilaan vaikuttavat koko vesienhoitoalueella tapahtuvat muutokset, mutta prosessit
ovat hitaita. Nykytilanteessa, jossa kuormitusta on jo voitu leikata merkittävästi erityisesti teollisuudessa
ja taajamien jätevedenpuhdistamoilla ja maataloudessa valtaosa pelloista on pysyvän nurmipeitteen alla, kuormituksen voimakkaaseen vähentämiseen ei ole yhtä realistisia mahdollisuuksia.
Vuonna 2018 Kemin edustalta asemalta KE3 mitatut fosforipitoisuudet (taulukko 14.2) kuvasivat tyydyttävää luokkaa. Havaintopäivän 18.7.2018 alhaiset pitoisuudet tarkastettu, että ovat Herttaa vastaavia.
Taulukko 14.2. Kemin edustan kokonaisfosforipitoisuudet (suodattamattomat). Lähde Hertta.
AS.

Herttapaikka

Sijainti

KE01
KE02
KE11
KE12
KE21
KE22
KE23
KE24
KE25
KE32
KE34
KE35
LAV4

PERÄMERI KE1
Ps
PERÄMERI KE3
Ps
PERÄMERI KEMI 11Ps
PERÄMERI KE 13 Ps
PERÄMERI KE24 Pu
PERÄMERI KE7
Ps
PERÄMERI P10 Ps
PERÄMERI KE11 Pu
PERÄMERI D
Pu
PERÄMERI LAV1 Pu
PERÄMERI KE12 Pu
PERÄMERI LAV3 Pu
PERÄMERI LAV4 Pu

Selkäsaaren pohjoispuoli
Selkäsaaren itäpuoli
Veitsiluodonlahti keskiosa
Veitsiluodonlahden suu, itä
Kemijoen edusta
Selkäsaaren länsipuoli
Selkäsaaren eteläpuoli
Ajoskrunnin pohjoispuoli
Karsikon kaakkoispuoli
Ajoksen eteläpuoli
Karsikon eteläpuoli
Karsikon kaakkoispuoli
Perämeren kansallispuisto

2.3. - 9.4. Kesäkausi
Syksy
Keskiarvot
4.4. 10.4. 28.5. 7.6. 12.6. 19.6. 2.7. 18.7. 7.8. 27.8. 5.9. 25.9. 18.10. 7.11. vuosi kesä syksy
13
13
14
19
12
14
13
12
13
15
14
11

13

31

26

16

21

19

13

15

12

11

15

11

14

13

8,5

11
19

16
10
4,9
3,2
5,3
7,1
3,4
1,5
1,5
1,5
5,5
3,8

16
10

5,7

21
23
19
11
9,0
14
15
9,0
8,3
12
7,9
7,4
10

20

15

18

10

18

8,6

14

11

9,3

11

13

6,9

11
12

12

10

19
20
11
6
10
11
6
5
9
5
8
10

14
11

12

Rannikkovesien tilaluokittelu perustuu lähinnä klorofyllipitoisuuteen, ja sille määritellyt luokittelurajat
perustuvat epäsuoraan tarkasteluun niukan aineiston pohjalta, mikä heikentää luokittelun luotettavuutta (ympäristöhallinnon OIVA-tietopalvelu 18.12.2014).
Fysikaalis-kemiallisen tilan perusteella voidaan arvioida, ettei biologisten muuttujien (kasviplankton,
pohjaeläimet, vesikasvillisuus), ekologinen tila olisi vaarassa heikentyä. Myöskään kokonaisvaltaisesti
tarkasteltuna alueen nykyisen tyydyttävän ekologisen tilan ei mallinnuksen tuloksiin perustuen arvioida olevan vaarassa heikentyä. Tavoitteena on kuitenkin hyvä tila, mihin pyrkiminen edellyttää mm.
rehevyyden vähentämistä.
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15. Luonnonsuojelu- ja Natura-alueet sekä suojelukohteet
Biotuotetehdashankkeen ympäristövaikutusten arviointia varten on tehty hankealuetta ja Sahansaarenkatua ympäristöineen koskeva luontoselvitys kesällä 2019, mikä ei kuitenkaan käsitä vesistöä ja
sen tulokset raportoidaan toisaalla.
Vaikutuksia luontoon voivat aiheuttaa suoraan rakennusaikaiset maankäyttömuutokset ja epäsuorasti muun muassa rakentamisen ja toiminnan aikainen melu mukaan lukien liikenteen melu sekä laitoksen päästöt veteen ja ilmaan. Tässä selvityksessä tarkastellaan vesistökuormituksen (lämpökuorma
ja jätevesikuormitus) vaikutuksia. Vaikutusarviointi perustuu olemassa olevaan tietoon ja on tehty asiantuntija-arviona.
Natura-alueiden osalta on arvioitu voiko hankkeesta yksin tai yhdessä muiden hankkeiden kanssa
aiheutua jonkun tai joidenkin Natura-alueiden suojelun perusteena oleviin luontoarvoihin sellaisia vaikutuksia, että on tarpeen tehdä luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi. Natura-arvioinnin arviointivelvoite koskee luontodirektiivin mukaisilla alueilla (SAC) vain luontodirektiivin liitteen I
luontotyyppejä tai luontodirektiivin liitteen II lajeja. Lintudirektiivin mukaisilla erityisillä suojelualueilla
(SPA) arviointivelvoite koskee vain lintudirektiivin liitteen I lintulajeja ja lintudirektiivin 4.2 artiklassa tarkoitettuja muuttolintuja. Natura-alueiden suojeluperusteet on esitetty Natura-tietolomakkeissa.
Natura-arvioinnin tarve arvioidaan vesistöjen osalta seuraaviin Natura-alueisiin: Perämeren saaret
(FI1300302, SAC, SPA) ja Perämeren kansallispuisto (FI1300301, SAC).

15.1 Vaikutusalueen Natura-alueet ja niiden luontotyypit
Kemin edustan merialueella on useita valtakunnalliseen Natura 2000-suojeluohjelmaan liitettyjä kohteita, luonnonsuojelualueita sekä luonnonsuojeluohjelma-alueita. Naturatieto-lomakkeet on esitetty
liitteessä 2.
Kemin edustalla sijaitsee kaksi Natura-aluetta (taulukko 15.1), joista Perämeren saariin kuuluu useampia pienempiä alueita (Perämeren saaret). Lisäksi Kemin edustalla sijaitsee luonnonsuojelulain nojalla
perustettu Perämeren kansallispuisto (Natura-kohde FI 130 0301), jonka tehtävänä on suojella maankohoamisen muovaamaa saaristoluontoa (kuva 15.1).
Perämeren kansallispuiston erityispiirteisiin kuuluvat vähäsuolaisen veden eliöstö sekä maankohoamisrannoille ominainen vyöhykkeinen kasvillisuus. Perämeren saaret täydentävät Perämeren
kansallispuiston ja yleensä Perämeren maankohoamisrannikon luontotyyppien ja lajien suojelua. Alueet ovat linnustoltaan merkittäviä.
Kolmas Natura-alue (FI1301911 Pajukari-Uksei-Alkukarinlahti) käsittää Tornionjoen sivuhaarojen ja Liekanjoen matalaa suistoaluetta, jonka Pajukarin vesialueesta suurin osa on noin 1 metrin syvyistä. Alue
kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Natura-alueella Pajukari-Uksei-Alkunkarinlahti
Liakanjoen suisto kuuluu lintuvesiensuojeluohjelman kohteisiin (LVO120283).
Perämeren saarten Natura-alue sijaitsee pääosin Metsä Fibre Oy:n hankkeen vaikutusalueella ja Perämeren kansallispuisto käytännössä sen ulkopuolella tai lähimmilläänkin kaukovaikutusalueen rajoilla.
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Taulukko 15.1. Kemijoen edustalla sijaitsevat Natura-alueet.
Suojeluperusteet
SCA
SPA

Pinta-ala
ha

Kohde

Nimi

Sijainti

FI 130 0302
FI 130 0301

Perämeren saaret
Perämeren kansallispuisto

Kemijoen edusta, rannikon tuntumassa
Kemijoen edusta, rannikon tuntumassa

X
X

X

7136
15890

Tornionjoen ja Liukanjoen jokisuisto

X

X

440

Muita alueita kauempana:
FI 130 1911

Pajukari-Uksei-Alkukarinlahti

Kuva 15.1. Kemijoen suiston ja sen edustan Natura-alueet.
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Hankealueen lähellä sijaitsevilla Natura-alueilla esiintyy runsaasti suojelun perusteena olevien luontotyyppejä (taulukko 15.2), joista vain osalla on myös merenalaista luontoa, johon tämän hankeen vesistökuormitus ensisijaisesti vaikuttaa. Suomessa esiintyvistä luontodirektiivin luontotyypeistä kahdeksan (jokisuistot, rannikon laguunit, kapeat murtovesilahdet, laajat matalat lahdet, harjusaaret, vedenalaiset hiekkasärkät, riutat sekä ulkosaariston luodot ja saaret) on sellaisia, joissa esiintyy vedenalaista meriluontoa. Luontodirektiivin mukaisten luontotyyppien esiintymistä on selvitetty merialueilla
myös mm. vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmassa (VELMU). Meriluontotyypeistä Kemin edustan merialueella esiintyy jokisuiston lisäksi riuttoja ja hiekkasärkkiä (kuva 15.2).
Taulukko 15.2. Perämeren saarien ja Perämeren kansallispuiston suojelun perusteina olevat luontotyypit sekä
suojelun perusteina olevat lajit linnut pois lukien.
Suojelun perusteena olevat luontotyypit

Koodi Perämeren saaret FI1300302

- tietolomakkeiden taulukko 3.1

Perämeren kansallispuisto FI1300301

- alueen tyyppi SAC/SPA

- alueen tyyppi SAC

Pinta-ala ha

Pinta-ala ha

Vedenalaiset hiekkasärkät

1110

1090,0

Jokisuistot

1130

70,0

Fladat, kluuvijärvet ja laguuninomaiset lahdet

1150

18,1

6,1

Karit ja kalliorantojen levävyöhykkeelliset vedenalaiset osat

1170

26,3

1723,0

Kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus

1220

210,0

4,4

Itämeren harjusaaret ja niiden hiekka-, kallio ja kivikkorantojen
kasvillisuussekä vedenalainen kasvillisuus

1610

200,0

Itämeren ulkomeren ja merivyöhykkeen saarien ja luotojen ryhmät

1620

40,3

22,7

Itämeren boreaaliset rantaniityt
Itämeren boreaaliset hiekkarannat, joilla on monivuotista
ruohovartista kasvillisuutta

1630

210,0

51,4

1640

19,0

0,8

Liikkuvat alkiovaiheen dyynit
Rannikon liikkuvat Ammaphila arenaria-rantakauradyynit
(valkoiset dyynit)

2110

0,7

2120

5,7

Rannikoiden kiinteät ruohokasvillisuuden peittämät dyynit (harmaat dyynit)

2130

3,3

Kiinteät, kalkittomat Empetrum nigrum-variksenmarjadyynit

2140

2,7

Atlanttisen, kontinentaalisen ja boreaalisen alueen metsäiset dyynit

2180

6,0

Eurooppalaiset kuivat nummet

4030

Fenniskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt

6270

Vaihettumissuot ja rantasuot

7140

Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden metsät

0,3

58,0
70,0

4,2

9030

70,0

70,0

Boreaaliset lehdot

9050

153,2

39,0

Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet

9070

19,0

8,0

Suojelun perusteina olevat lajit (linnut poislukien)

Koodi Perämeren saaret FI1300302

- tietolomakkeiden taulukko 3.2

2,2

Perämeren kansallispuisto FI1300301

- alueen tyyppi SAC/SPA

- alueen tyyppi SAC

Harmaahylje, Halichoerus grypus

1364

X

X

Itämerennorppa, Pusa hispoda botnica

6307

X

X

Upossarpio, Alisma wahlenbergii

1940

X

X

Perämerenmaruna, Artemisia campestris ssp. Bottnica

1945

Nelilehtivesikuusi

1960

X

Laaksoarho

1962

X

Lietetatar

1968

X

Ruijanesikko

1968

X
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Kuva 15.2. Kemin edustan meriluontotyypit.
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Perämeren saarten Natura-alueen linnusto (taulukko 15.3) on runsas ja monimuotoinen. Mukana on
lajeja laidasta laitaan kahlaajista ja vesilinnuista aina lokkeihin ja haukkoihin saakka.
Taulukko 15.3. Lintudirektiivin (direktiivi 2009/147EY 4 artikla) ja luontodirektiivin (92/46/ETY) liitteen II mukaiset lajit
Perämeren saarten Natura-alueella FI1300302.
Latinalainen nimi

Laji

Latinalainen nimi

Laji

Aegolius funereus
Anas acuta
Anas clypeata
Anas querquedula
Anas strepera
Anser fabalis
Anthus cervinus
Aquila chrysaetos
Arenaria interpres
Asio flammeus
Aythya fuligula
Aythya marila
Bonasa bonasia
Branta leucopsis
Botaurus stellaris
Bubo bubo
Calidris alba
Calidris alpina schinzii
Calidris canutus
Calidris ferruginea
Calidris minuta
Calidris temminckii
Cepphus grylle
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Cygnus cygnus
Cygnus columbianus bewickii
Dryocopus martius
Emberiza rustica
Falco columbarius
Falco peregrinus
Falco subbutteo
Falco tinnunculus
Gavia arctica
Gavia stellata
Grus grus
Lanius collurio
Larus fuscus fuscus
Larus minutus
Larus ridibundus

helmipöllö
jouhisorsa
lapasorsa
heinätavi
harmaasorsa
metsähanhi
lapinkirvinen
maakotka
karikukko
suopöllö
tukkasotka
lapasotka
pyy
valkoposkihanhi
kaulushaikara
huuhkaja
pulmussirri
suosirri
isosirri
kuovisirri
pikkusirri
lapinsirri
riskilä
ruskosuohaukka
sinisuohaukka
laulujoutsen
pikkujoutsen
palokärki
pohjansirkku
amouhaukka
muuttohaukka
nuolihaukka
tuulihaukka
kuikka
kaakkuri
kurki
pikkulepinkäinen
selkälokki
pikkulokki
naurulokki

Limicola falcinellus
Limosa lapponica
Limosa limosa
Luscinia svecica
Lymnocryoptes minimus
Melanitta fusca
Melanitta nigra
Mergus albellus
Motacilla flava
Oenanthe oenanthe
Pandion haliaetus
Pernis apivorus
Phalarobus lobatus
Philomachus pugnax
Phylloscopus trochiloides
Picoides tridactylus
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Podiceps auritus
Podiceps grisegena
Polysticta stelleri
Porzana porzana
Sterna albifrons
Sterna caspia
Sterna hirundo
Sterna paradisea
Surnia ulula
Tadorna tadorna
Tetrao tetrix
Tringa erythropus
Tringa glareola
Tringa totanus
Turdus torquatus
Alisma wahlenbergii
Hippuris tetraphylla
Moehringia lateriflora
Persicaria foliosa
Primula nutans
Halichoerus grypus

jänkäsirriäinen
punakuiri
mustapyrstökuiri
sinirinta
jänkäkurppa
pilkkasiipi
mustalintu
uivelo
keltavästäräkki
kivitasku
sääksi
mehiläishaukka
vesipääsky
suokukko
idänuunilintu
pohjantikka
kapustarinta
tundrakurmitsa
mustakurkku-uikku
härkälintu
allihaahka
luhtahuitti
pikkutiira
räyskä
kalatiira
lapintiira
hiiripöllö
ristisorsa
teeri
mustaviklo
liro
punajalkaviklo
sepelrastas
upossarpio
nelilehtivesikuusi
laaksoarho
lietetatar
ruijanesikko
halli

15.2 Alustavan Natura-tarkastelun perusteet
Luonnonsuojelulain 65 §:n 1 momentin säännös edellyttää, että jos hankkeella tai suunnitelmalla on
todennäköisesti merkittäviä, haitallisia vaikutuksia niihin luonnonarvoihin, joiden suojelemiseksi alue
on sisällytetty Naturaan, nämä vaikutukset on arvioitava asianmukaisesti. Edelleen luonnonsuojelulain
65 §:n mukaan hanketta pitää tarkastella yhdessä muiden hankkeiden kanssa.
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Natura-alueiden osalta tämän tyyppisissä selvityksissä tulee vähintään alustavasti arvioida, voiko
hankkeesta yksin tai yhdessä muiden hankkeiden kanssa aiheutua jonkun tai joidenkin Natura-alueiden suojelun perusteena oleviin luontoarvoihin sellaisia vaikutuksia, että on tarpeen tehdä luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi. Pajukari-Uksei-Alkukarinlahti alueen (FI 130 1911) osalta
on tulkittu, ettei veden laatua koskevia vaikutuksia ulotu sinne, eikä tarkastelu ole sen osalta tarpeen.
Lounais-Suomen ympäristökeskus on todennut 15.12.2000 kirjeessään nro 0295Y1235-113 (316/A), että
vaikutukset voivat olla luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla merkittäviä, jos
•
•
•
•
•

Lajin tai luontotyypin suojelutaso ei päätöksen jälkeen ole suotuisa.
Olosuhteet alueella muuttuvat hankkeen takia niin, ettei suojeltavien lajien tai elinympäristöjen esiintyminen ja lisääntyminen alueella pitkällä aikavälillä ole mahdollista.
Hanke olennaisesti vaikuttaa heikentävästi suojeltavan lajiston runsauteen ja tätä kautta esimerkiksi geneettisen monimuotoisuuteen.
Luontotyypin ominaispiirteet hankkeen takia turmeltuvat tai häviävät osaksi.
Ominaispiirteet turmeltuvat tai suojeltavat lajit häviävät alueelta kokonaan.

15.3 Natura-alueiden kuvaukset ja hankkeen vaikutukset
15.3.1. Perämeren saaret (FI 130 0302, SAC, SPA)
Perämeren saarten Natura-alueella on useita yksityismaan luonnonsuojelualueita. Lähimmissä saarissa sijaitsevat luonnonsuojelualueet ovat Kemin kirkonkylän osakaskunnan luonnonsuojelualue
(YSA203281) ja Perämeren saarten luonnonsuojelualue (YSA205754). Perämeren saarten (7136 ha)
Natura-alueeseen kuuluvat mm. Ajoksen kaakkoisrannalla sijaitseva Murhaniemi sekä osia Ajoksen
pohjoiskärjestä, Iso-Räisköstä sekä Kuukan ja Selkäsaaren välinen alue. Ajoksen pohjoisrannalla on
suojeltu lettoalue, joka kuuluu myös valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan.
Perämeren saarten suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki ja rakennuslaki. Veitsiluodonlahden suulla sijaitsevan Murhaniemen (ja Krunnien) alue on jo toteutettu yksityisenä suojelualueena.
Krunnit on erityisesti linnuston kannalta merkittävä alue.
Natura-alueen suojelun perusteena ovat lintudirektiivin (direktiivi 2009/147EY 4 artikla) ja luontodirektiivin (92/46/ETY) liitteen II mukaiset lajit: upossarpio (Alisma wahlenbergii), perämerenketomaruna
(Artemisia campestris ssp. bottnica), ruijanesikko (Primula nutans), halli (Halichoerus grypus) ja itämerennorppa (Pusa hispida botnica).
Natura-alueen tietolomakkeessa mainitut muut tärkeät kasvi- ja eläinlajit ovat:
pohjanlahdenlauha (Deschampsia bottnica), merinätkelmä (Lathyrus japonicus subsp. maritimus),
pussikämmekkä (Coeloglossum viride), veripunakämmekkä (Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta),
merihanhikki (Potentilla anserina), ristilimaska (Lemna trisulca), pohjansinivalvatti (Cicerbita alpina),
luhtalemmikki (Myosotis scorpioides), suomyrtti (Myrica gale), käärmeenkieli (Ophioglossum vulgatum), siniyökönlehti (Pinguicula vulgaris), merivalvatti (Sonchus arvensis), ahonoidanlukko
(Botrychium multifidum), suolavihvilä (Juncus gerardii), suopunakämmekkä (Dactylorhiza incarnata
subps. incarnata), tyrni (Hippophae rhamnoides), kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris), rantavehnä
(Leymus arenarius), merikohokki (Silene uniflora), tylli (Charadrius hiaticula), metsäjänis (Lepus timidus), siiat (Coregonidae-ryhmä) ja nahkiainen (Lampetra fluviatilis).
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Hankkeen vaikutukset Perämeren saariin
Natura-alueen aluetyyppi on SAC ja SPA eli vaikutuksia tarkastellaan alueen suojelun perusteena
oleviin luontodirektiivin liitteen I luontotyyppeihin ja luontodirektiivin liitteen II lajeihin sekä lintudirektiivin liitteen I lintulajeihin ja lintudirektiivin 4.2 artiklassa tarkoitettuihin muuttolintuihin. Lähimmät Naturaalueeseen kuuluvat saaret ovat Hietaliete, Iso-Räiskö ja Pikku-Räiskö sekä Niittykari 3–4 km hankealueen länsipuolella. Hankkeen rehevöittävän vaikutuksen voidaan todeta kohdistuvan tehtyjen selvitysten perusteella Perämeren saarten alueelle.
Hankkeen rakennustöistä ei aiheudu Natura-alueelle suoria vaikutuksia. Rakentamisen aikaisia vesistövaikutuksia ovat vesistörakentamiselle tyypillisesti veden sameneminen ja eroosio, jolloin vesistöön
pääsee virtausten mukana leviävää kiintoainetta ja ravinteita, mutta vaikutukset ovat lyhytaikaisia.
Pajusaaren-Sahansaaren alueella on nykyisinkin teollista toimintaa. Rakentamisen tai toiminnan aikaisesta melusta ei arvioida aiheutuvan Natura-alueelle ulottuvaa lintuihin kohdistuvaa lisääntyvää
häiriövaikutusta.
Hankkeen aiheuttaman lämpökuorman vaikutuksia jääpeitteeseen on tarkasteltu mallintamalla eri
vaihtoehdoille; Kemijoen päähaaraan, Kurimohaaraan, Vähähaaran yläaltaaseen ja tontin lounaiskulmaan. Jäähdytysvesien purkaminen heikentää jääpeitettä ja aiheuttaa jään sulamisen aikaisemmin. Sulassa viihtyvät keväällä muuton aikaan nykyisen tapaan monet vesilinnut. Haitallisia vaikutuksia ei synny.
Meren ja rannikon luontotyyppien säilymiseen vaikuttavista tekijöistä keskeisin on meriveden laatu.
Perämeren saarten Natura-alue sijaitsee hankkeen sillä vaikutusalueella, missä vesistökuormitus vaikuttaa veden laatuun rehevöittävästi yhdessä muun pistekuormituksen kanssa. On kuitenkin huomattava, että selvästi suurin ravinnekuormittaja on hajakuormitus. Ravinteet, kiintoaines ja muut jätevesien mukana tulevat aineet voivat vaikuttaa suoraan tai välillisesti luontotyyppeihin ja lajien elinympäristöihin. Tämän hankkeen ensisijainen vaikutus on vesistöä lievästi rehevöittävä vaikutusalueen
ulottuessa Kemijoen suiston edustalta rannikon myötäisesti Selkäsaaren ja Ajoksen eteläpuolitse aina
Karsikon niemekkeen alueelle. Kyse on yhteisvaikutuksesta, josta tämän hankkeen osuus on hyvin
pieni, eikä sitä voida numeerisesti tarkasti erottaa kuin ehkä kuormitusosuuden kautta (osuus alueen
fosforikuormasta haetussakin tilanteessa selvästi alle 10 %. Pohjien hapettomuutta hanke ei aiheuta,
eivätkä jätevedet sisällä tutkimusten mukaan myöskään ravintoketjuun kertyviä haitta-aineita.
Kuormitus vaikuttaa ensisijaisesti vedenalaisiin osiin, mutta sillä voi olla myös rantavyöhykettä rehevöittävää vaikutusta. Perämeren rannikolle tyypillinen maankohoaminen vaikuttaa osaltaan rantoihin, mutta hankkeella ei ole siihen vaikutusta. Suojelun perusteena olevia rantaluontotyyppejä ovat
rannikon laguunit, riutat, kivikkorannat, ulkosaariston luodot ja saaret, merenrantaniityt ja Itämeren
hiekkarannat. Suojelun perusteena olevia vesi- ja rantakasveja ovat upossarpio, nelilehtivesikuusi, lietetatar ja ruijanesikko. Näistä upossarpiota esiintyy Natura-alueella Kuukan saaressa noin 5 km etäisyydellä. Nimensä mukaisesti rantalietteellä kasvavaa lietetatarta Natura-alueella esiintyy Kemijoen
suistossa Iso-Räiskön ja Hietalietteen alueella. Merenrantaniittyjen lajia ruijanesikkoa kasvaa Naturaalueella Kuukan saaressa. Nelilehtivesikuusta ei esiinny lähialueella tietojen mukaan.
Toiminnasta ei aiheudu Natura-alueen suojelun perusteena oleviin lintuihin suoria vaikutuksia. Teoreettisesti rehevöityminen voi pitkällä aikavälillä vaikuttaa vesi- ja rantakasvillisuuteen ja siten muuttaa elinympäristöjä, millä on välillistä vaikutusta linnustoon. Esim. ruovikoituminen heikentää rantaluontotyyppejä ja heikentää avointen rantaniittyjen lajien elinympäristöjä. Rehevöityminen voi lisäksi
vaikuttaa pohjaeläimistöön, joka on yksi vesilintujen ravintokohteista. Lintuihin niiden ravinnon kautta
kertyviä haitta-aineita/raskasmetalleja ei arvioida esiintyvän alueella haitallisessa määrin.
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Kuormituksen vaikutukset veden laatuun ja tätä kautta rantoihin ja vedenalaisiin biotooppeihin ovat
alueellisesti siksi vähäisiä, ettei niiden arvioida vaikuttavan laajassa mittakaavassa Natura-alueiden
suojelun perusteina oleviin luontotyyppeihin ja lajeihin, joten varsinainen tätä tarkempi Natura-arviointi ei ole tarpeen.

15.3.2. Perämeren kansallispuisto (FI 130 0301, SAC)
Perämeren kansallispuisto (15 890 ha) sijaitsee noin 6,7 km hankealueen lounaispuolella. Se on perustettu luonnonsuojelulain nojalla, ja sen tehtävänä on suojella maankohoamisen muovaamaa saaristoluontoa. Myös alueen laajennusosan suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain nojalla. Puiston erityispiirteisiin kuuluvat vähäsuolaisen veden eliöstö sekä maankohoamisrannoille ominainen
vyöhykkeinen kasvillisuus.
Suojelun perusteena olevien luontotyyppien (taulukko 15.2) lisäksi Natura-alueen tietolomakkeessa
mainitut muut tärkeät kasvi- ja eläinlajit ovat: paunikko (Crassula aquatica), suopunakämmekkä
(Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata), pohjannoidanlukko (Botrychium boreale), käärmeenkieli
(Ophioglossum vulgatum), otalehtivita (Potamogeton friesii), veripunakämmekkä (Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta), jokipaju (Salix triandra), ruohikkokieli (Geoglossum fallax), harjasorakas
(Gloiodon strigosus) ja linnuista jouhisorsa (Anas acuta), heinätavi (Anas querquedula), tukkasotka
(Aythya fuligula), lapinsirri (Calidris temminckii), suokukko (Philomachus pugnax), karikukko (Arenaria
interpres), vesipääsky (Phalaropus lobatus), keltavästäräkki (Motacilla flava), räyskä (Sterna caspia),
selkälokki (Larus fuscus fuscus), kivitasku (Oenanthe oenanthe).

Hankkeen vaikutukset Perämeren kansallispuistoon
Natura-alueen aluetyyppi on SAC eli vaikutuksia tarkastellaan alueen suojelun perusteena oleviin
luontodirektiivin liitteen I luontotyyppeihin ja luontodirektiivin liitteen II lajeihin. Etäisyys hankealueelta
Perämeren kansallispuiston Natura-alueelle on noin 6,7 km. Perämeren kansallispuisto kuuluu valtion
maiden suojelualueisiin (KPU120021)
Perämeren kansallispuisto sijaitsee käytännössä hankkeen vaikutusalueen ulkopuolella tai lähimmilläänkin kaukovaikutusalueen rajoilla. Hankkeen ravinnepitoisuuksia kohottava vaikutusalue ei ulottu
mallinnuksen perusteella Perämeren kansallispuiston Natura-alueelle. Myöskään jäähdytysvesien johtamisen aiheuttama lämpökuorman vaikutus ei ulotu alueelle. Hankkeen etäisyys Natura-alueesta
huomioiden sillä ei siis ole selvästi osoitettavia vesistövaikutuksia, mutta yhdessä muun alueelle kohdistuvan kuormituksen kanssa sillä voi olla ekologisia vaikutuksia ko. vesimuodostuman nykytilan tyydyttävä tila huomioiden. Teoreettisesti vaikutukset yhdessä muiden kuormittajien kanssa voisivat olla
välillisiä vaikutuksia Natura-alueen vesi- ja rantakasvillisuuteen. Natura-alueen suojelun perusteena
olevia rantaluontotyyppejä ovat rannikon laguunit, riutat, kivikkorannat, ulkosaariston luodot ja saaret, merenrantaniityt ja Itämeren hiekkarannat. Suojelun perusteena olevista kasvilajeista upossarpio
on vesikasvi, jonka esiintymispaikkoja Kemin edustalla on kuvattu luvussa 16.
Jätevesissä ei ole merkittäviä määriä vesieliöstöön/ravintoketjuihin kertyviä haitta-aineita, joten hankkeesta aiheutuvalla kuormituksella ei ole suoranaisia vaikutuksia linnustoon tai eläimistöön, kuten Natura-alueen suojelun perusteena oleviin luontodirektiivin liitteen II lajeihin itämerennorppaan (Phoca
hispida botnica) ja harmaahylkeeseen eli halliin (Halichoerus grypus).
Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan heikentäviä vaikutuksia Natura-alueen suojelun perusteena oleviin luontotyyppeihin tai lajeihin, joten varsinaista Natura-arviointia ei tarvita.
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16. Muuta luontokartoitusaineistoa
16.1 Arvokkaat lintualueet
Natura-alue Pajukari-Uksei-Alkukarinlahti kuuluu kansainvälisesti arvokkaaseen lintualueeseen (IBA)
Torniojoen suisto. Se on myös Suomen arvokas lintualue (FINIBA).
Suomen arvokkaisiin lintualueisiin kuuluu Kemin saaret, johon kuuluu useita Kemijoen suiston edustan
saaria. Noin 2,8 km hankealueen länsipuolella on arvokas lintualue (FINIBA ) Kuivanuoro.

16.2 Tärkeitä kasvilajeja
Hankkeen ympäristössä esiintyvästä lajistosta olevaa tietoa on koottu ryhmittäin ja tietoa on esitetty
myös karttakuvissa. Erikseen on esitetty upossarpion (Alisma wahlenbergii) ja paunikon (Crassula
aquatica) havaintopaikat (kuva 16.1) sekä esiintymisruudut laajemminkin (kuva 16.2).

Kuva 16.1. Upossarpion Alisma wahlenbergii (vasen kuva) sekä Paunikon Crassula aquatica (oikea
kuva) esiintymispaikat hankealueella Kemin edustalla ( lähde: Haapala/MH).

Kuva 16.2. Upossarpion Alisma wahlenbergii (vasen kuva) sekä Paunikon Crassula aquatica (oikea
kuva) esiintyminen hankealueella Kemin edustalla.
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Nimensä mukaisesti upoksissa kasvava upossarpio (Alisma wahlenbergii) on harvinainen, Itämerelle
kotoperäinen vesikasvi. Laji on Suomessa rauhoitettu ja luonnonsuojeluasetuksen mukaan erityisesti
suojeltava laji. Upossarpio kasvaa matalassa murtovedessä pääasiassa suojaisilla ja pehmeäpohjaisilla rannoilla. Laji suosii myös rantalaitumia ja on kärsinyt perinteisen laidunnuksen loppumisesta. Perämeren maankohoamisalueilla lajin kasvupaikat tuhoutuvat jatkuvasti, mutta tilalle syntyy koko ajan
myös uusia elinympäristöjä.
Paunikko on yksivuotinen 1–5 senttimetriä korkeaksi kasvava maksaruohokasvi, joka on luokiteltu Suomessa vaarantuneeksi. Paunikko kasvaa veden rajassa liejuisilla ja savisilla rannoilla (erityisesti laidunrannoilla). Paunikkoa esiintyy etenkin Kemijoen suiston alueella (kuva 16.1) ja myös hankealueen ulkopuolella.
Hentonäkinruohoa (Najas tenuissima) tai nelilehtivesikuusta (Hippuris tetraphylla) ei ole VELMU:n mukaan havaittu vastaavilla alueilla kuin upossarpiota tai paunikkoa. Hentonäkinruoho on uhanalainen
ainoastaan pohjoisessa Euraasiassa tavattava vesikasvi, joka on Suomessa erittäin uhanalainen ollen
yksi Suomen kansainvälisistä vastuulajeista. Laji kasvaa järvien ohella vähäsuolaisessa murtovedessä
upoksissa jokisuissa ja merenlahdissa yleensä 30–150 cm syvyydessä. Hentonäkinruoho sietää huonosti vesien likaantumista tai rehevöitymistä, minkä takia laji on suuresti harvinaistunut.
Nelilehtivesikuusi on mainittu Euroopan unionin luontodirektiivin liitteissä II ja IV. Sitä tavataan nykyisin
Unionin alueella vain Suomesta. Direktiivi velvoittaa Suomen suojelemaan nelilehtivesikuusen kasvupaikkoja ja rauhoittamaan kasvin myös suojelualueiden ulkopuolella. Laji on Suomessa rauhoitettu
luonnonsuojeluasetuksella
Muita lajeja (taulukko 15.3, kuva 16.3 - kuva 16.6) on käsitelty edellistä yleisemmin kartta tarkasteluna.

Kuva 16.3. Luontodirektiivin liitteen IV mukaisten lajien (vasen kuva) sekä LS:n mukaan rauhoitettujen
lajien (oikea kuva) esiintymispaikat (kts. taulukko 16.1, lähde: Haapala/MH).
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Kuva 16.4. Ls:n rauhoitettujen lajien (vasen kuva)ja erityisesti suojeltujen lajien EN (oikea kuva) esiintymispaikat (kts. taulukko 16.1, lähde: Haapala/MH).

Kuva 16.5. Alueellisesti uhanalaisten lajien RT (vasen kuva) ja vaarantuneiden lajien VU (oikea kuva)
esiintymispaikat kts. taulukko 16.1, lähde: Haapala/MH).
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Kuva 16.6. Silmää pidettävien lajien(vasen kuva) ja viiden hankealueen ulkopuolella tai maa-alueella
sijaitsevan erityissuojellun lajin (oikea kuva) esiintymispaikat (kts. taulukko 16.1., lähde: Haapala/MH).

16.3 Luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmat
Perämeren saarten Natura-alueella on useita yksityismaan luonnonsuojelualueita. Selkäsaaressa,
Kuukan saaressa ja Ajoksessa 3-7 km hankealueen eteläpuolella on useita yksityisiä suojelualueita,
joista kaikki lukuun ottamatta Kuusiniemennokan merenrantaniittyä saaren länsirannalla, sijoittuvat
Natura-alueille.
Em. alueiden (kuva 16.7) osalta ei ole tarpeen suorittaa vesistövaikutusten arviointia ko. luonnonsuojelualueisiin tai suojeluohjelmiin niiden sisältyessä em. Natura-alueisiin ja veteen kohdistuvan kuormituksen ei ole katsottu vaikuttavan suoraan lehtojen- tai soidensuojelualueisin eikä merkittävästi myöskään linnustoon.
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Taulukko 16.1. Luontokartoitusaineistoa noin 10-15 km:n säteeltä hankealueen eli Kemijoen suistossa sijaitsevien
Paju- ja Sahansaarten ympäristöstä (lähde Haapala/Metsähallitus).
IUCN-luokka

Laji

suomalainen nimi

LSA

Kunta

Oidaematophorus rogenhoferi

kallioissulkanen

E

Tornio

BR
VA
VA
LE
VA
AM
BR
VA
VA
VA

Oidaematophorus rogenhoferi
Alisma wahlenbergii
Calypso bulbosa
Lycaena helle
Persicaria foliosa
Rana arvalis
Hamatocaulis vernicosus
Cypripedium calceolus
Moehringia lateriflora
Primula nutans subsp. finmarchica

kallioissulkanen
upossarpio
neidonkenkõ
luhtakultasiipi
lietetatar
viitasammakko
kiiltosirppisammal
tikankontti
laaksoarho
ruijanesikko

E
E
U
U
U

Tornio
Kemi
Kemi
Kemi, Keminmaa
Kemi
Kemi
Keminmaa
Kemi, Keminmaa
Kemi, Leminmaa, Tornio
Kemi, Simo

Ls:n rauhoitetut lajit:
VU
+
EN
+
CR
+
VU
+
NT
+
LC
+
LC
+
LC
+
Erityisesti suojeltava lajit (EN):

VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA

Epipogium aphyllum
Malaxis monophyllos
Pimpinella major
Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta
Hammarbya paludosa
Polygonatum odoratum
Platanthera bifolia (subsp. latiflora)
Iris pseudacorus

metsänemä
sääskenvalkku
isopukinjuuri
veripunakämmekkä
suovalkku
kalliokielo
valkolehdokki
(kelta)kurjenmiekka

U
E
E
U

Keminmaa
Kemi, Keminmaa
Tornio
Kemi, Leminmaa, Tornio
Keminmaa
Keminmaa
Keminmaa
Keminmaa

EN
EN
EN
EN
EN
EN

FU
FU
LE
LE
VA
VA

Bovista tomentosa
Sowerbyella radiculata
Gnorimoschema nordlandicolellum
Scythris productella
Botrychium virginianum
Gentianella amarella

liuskamaamuna
keltajuurtomaljakas
kallioishietakoi
vaskisukkulakoi
lehtonoidanlukko
horkkakatkero

U
E
U
E
E
E

Kemi, Keminmaa
Keminmaa
Tornio
Kemi
Keminmaa
Keminmaa, Tornio

LC
+
LC
+
LC
+
LC
+
EN
+
Alueellisesti uhanlaiset lajit (RT):

FU
FU
FU
FU
VA

Clavicorona taxophila
Geoglossum fallax
Gloiodon strigosus
Tremiscus helvelloides
Gentianella campestris

pikarihaarakas
ruohikkokieli
harjasorakas
suppilohytykkä
ketokatkero

E

Keminmaa
Keminmaa
Kemi
Keminmaa
Keminmaa, Tornio

LC
+
LC
+
LC
+
LC
+
LC
+
LC
+
LC
+
LC
+
LC
+
LC
+
LC
+
LC
+
LC
+
Vaarantuneet lajit (VU):

BR
BR
BR
BR
BR
FU
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA

Campyliadelphus chrysophyllus
Fissidens fontanus
Hygrohypnum luridum
Plagiomnium elatum
Tortella fragilis
Clitocybe alexandri
Campanula persicifolia
Carex elongata
Myosotis scorpioides
Ophioglossum vulgatum
Ranunculus confervoides
Silene nutans
Tussilago farfara

suippuväkäsammal
vellamonsammal
kalkkipurosammal
tihkulehväsammal
haprakiertosammal
paksujalkamalikka
kurjenkello
pitkäpääsara
luhtalemmikki
kõõrmeenkieli
hentosõtkin
nuokkukohokki
leskenlehti

VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU

AL
BR
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
VA
VA
VA
VA

Chara braunii
Pseudocalliergon lycopodioides
Cortinarius dalecarlicus
Cortinarius meinhardii
Cortinarius norrlandicus
Diplomitoporus crustulinus
Hygrocybe constrictospora
Inocybe hirculus
Steccherinum pseudozilingianum
Botrychium lanceolatum
Crassula aquatica
Dactylorhiza traunsteineri
Galium verum

silonäkinparta
kalkkijalosammal
taalainnuppiseitikki
rikkinuppiseitikki
norlanninseitikki
lohkokääpä
uumavahakas
lettorisakas
lakkikarakõõpõ
suikeanoidanlukko
paunikko
kaitakõmmekkõ
keltamatara

AL
BR
BR
BR
BR
BR
CO
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
HO
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA

Chara strigosa
Cratoneuron filicinum
Moerckia hibernica
Palustriella falcata
Platyhypnidium riparioides
Pseudocalliergon angustifolium
Apalochrus femoralis
Bryoglossum rehmii
Camarophyllus lacmus
Clitocybe gilvaoides
Cortinarius caesiocinctus
Cortinarius odorifer
Cortinarius phrygianus
Cortinarius piceae
Hygrocybe fornicata
Hygrophorus gliocyclus
Limacella guttata
Rugosomyces onychinus
Tricholoma sulphurescens
Muellerianella extrusa
Antennaria dioica
Botrychium boreale
Botrychium lunaria
Botrychium multifidum
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata
Euphrasia bottnica
Potamogeton friesii
Salix triandra
Silene tatarica
Stellaria fennica

pohjannäkinparta
sirohuurresammal
lettokehräsammal
sirppihuurresammal
ahdinsammal
pohjanjalosammal
rantaviherikäs
metsäsammalnupikka
kyyhkyvahakas
ruutumalikka
lanttunuppiseitikki
anisnuppiseitikki
mesivyöseitikki
sironuppiseitikki
kekovahakas
limarengasvahakas
isolimalakki
kirjokaunolakki
valjuvalmuska
siniheinõkirpukas
(aho)kissankäpälä
pohjannoidanlukko
ketonoidanlukko
ahonoidanlukko
suopunakõmmekkõ
perõmerensilmõruoho
otalehtivita
jokipaju
tataarikohokki
suomentähtimö

Laji (CR):
VU

Tilanne

Eliöryhmä

+

LE

Luontodirektiivin IV lajit (DIR):
VU
VU
VU
EN
EN
LC
NT
NT
NT
NT

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

U

U

Erityisesti suojeltava lajit:

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Keminmaa
Kemi, Tornio
Tornio
Keminmaa
Keminmaa
Keminmaa
Keminmaa
Keminmaa
Kemi, Tornio
Kemi
Kemi, Tornio
Keminmaa, Tornio
Keminmaa
U
E
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

Tornio
Keminmaa
Keminmaa
Keminmaa
Keminmaa
Keminmaa
Keminmaa
Kemi
Kemi
Kemi, Keminmaa
Kemi, Leminmaa, Tornio
Keminmaa
Kemi, Keminmaa

Silmällä pidettävät lajit (NT):
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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E

E

U
U

U

U

Kemi
Keminmaa
Keminmaa
Keminmaa
Kemi, Tornio
Keminmaa
Kemi
Keminmaa
Keminmaa
Keminmaa
Keminmaa
Keminmaa
Kemi
Keminmaa
Keminmaa
Keminmaa
Keminmaa
Keminmaa
Keminmaa
Keminmaa
Kemi, Keminmaa,
Kemi, Keminmaa,
Kemi, Keminmaa,
Kemi, Keminmaa,
Kemi, Keminmaa,
Kemi, Tornio
Kemi, Tornio
Kemi, Keminmaa,
Kemi, Keminmaa,
Kemi, Keminmaa,

Tornio
Tornio
Tornio
Tornio
Simo

Tornio
Tornio
Tornio

86

Kuva 16.7. Kemijoen suiston ja sen edustan luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmat.

KVVY Tutkimus Oy | kvvy.fi

87

17. Ympäristövaikutusten yhteenveto ja merkittävyys
Hankkeen vaikutuksia vesistön tilaan eri osa-alueisiin on esitetty kootusti eri vaihtoehdoille (taulukko
17.1 ja taulukko 17.2), joiden välillä ei ole kuormituksen pysyessä samana koko sisempää rannikkoaluetta ajatellen suurempaa merkitystä. Ratkaisevinta lienee purkupaikan valinta, jolla voidaan vaikuttaa paikalliseen tilanteeseen.
Taulukko 17.1. Hankkeen lämpökuorman eri hankevaihtoehtojen vaikutukset sekä vaikutusten merkittävyys.
Vaihtoehdot kuvaavat niille esitettyjä maksimikuormituksia.
Metsä Fibre Oy, Kemi
Lämpökuorma / vesistövaikutus

Lämpökuorma / jäätilanne

Lämpökuorma / vesistön käyttö

Lämpökuorman vaikutukset vesisöön, jääpeitteeseen ja vesistön käyttöön

Vaikutuksen merkittävyys

VE0

= nykytilanne

ei muutosta nykytilanteeseen

VE1

lämpötilan nousu on sen verran vähäistä, ettei laaja-alaista perustuotannon nousua
ennakoida tapahtuvan nousun jäädessä selvästi alle 1 asteen, lähinnä purkuputken/putkien suulla voi nousta enemmän.

vähäinen

VE0

Jääpeitteen heikkenemista tapahtuu jo nykytilanteessakin.

kohtalainen

VE1

Yleisesti jääpeitteen heikkeneminen lisääntyy nykytilanteeseen nähden, jääpeitteinen
aika lyhenee 1-4 viikkoa (kts. mallinnus). Leudon talven aikana jääpeite lähtee
purkualueiden läheisyydessä 2 kuukautta tavallista aikaisemmin

kohtalainen/voimakas

VE1a ja VE1b

Merkittävimmät vaikutukset Kemin keskustan edustan ja Selkäsaaren alueen talviajan
virkistyskäytölle syntyy purettaessa jäähdytysvedet Vähähaaran yläaltaaseen (VE1a) ja
jätevedet kauemmaksi merelle Selkäsaaren länsipuolelle (VE1b), mikä heikentää
jääpeitettä Selkäsaaren pohjois- ja luoteispuolella

kohtalainen

VE1c ja VE1d

Lämpökuorman purkaminen Kemijoen päähaaraan Isohaaraan heikentää jääpeitettä
päähaaran alueella ja jääpeite häviää kokonaan Paskon edustalle saakka ja ohentumista
näkyy vielä Munaluodon pohjoispuolella.

paikallisesti (Isohaara) voimakas

VE1e

Jäähdytysvesien purkaminen Kurimonhaaran altaiden sijaan kauemmaksi länteen
Kuivanuoron eteläkärkeen (VE1e) nopeuttaa jäiden lähtöä Kemin keskustan edustalta
normaalin talven aikana noin viikon ja leudon talven aikana noin kaksi viikkoa nykytilaan
nähden

kohtalainen

VE0

Käyttö muotoutunut nykyiselleen jääolojen myötä. Rehevyys lisää pyydysten
limoittumista aiheuttaen lisätyötä. Ei hygieenisiä ongelmia (uiminen).

vähäinen

VE1a-e

Muuttuva jäätilanne voi heikentää talviajan liikkumisoloja eri vaihtoehdot huomioiden.
Vaihtoehdoissa VE1a, VE1b ja VE1e vaikutukset ensisijaisesti Kemin edustalle ja
vaihtoehdoissa VE1c ja VE1d Isohaaraan ja sen edustalle.

vähäinen - kohtalainen
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Taulukko 17.2. Hankkeen eri hankevaihtoehtojen vaikutukset eri muuttujille sekä vaikutusten merkittävyys. Vaihtoehdot kuvaavat niille esitettyjä maksimikuormituksia.
Vaikuttavia tekijöitä voivat olla mm. lämpökuorma, jääolot, happitalous,
rehevyys, samentuminen, orgaaninen kuorma, ympäristömyrkyt

Vaikutuksen merkittävyys

VE0

Suurimmat vaikutukset kohdistuvat nykyisen purkualueen läheisyyteen, josta
laimeneminen lisääntyy ulkomerta kohti. Rannikolla myös yhteisvaikutusta muiden
pistekuormittajien ja jokivesien kanssa. Mahdollisesti asemalla KE02 kpl-biomassa nousua.

lievät vaikutukset

VE1

Vaikutukset kokonaisuutena samantyyppiset kuin vaihtoehdossa V0, koska ravinneuormitus
ei lisäänny merkittävästi.

lievät vaikutukset

VE1a ja VE1e

Ravinnepitoisuudet laskevat hieman jäähdytysvesien purkupisteiden (VE1a ja VE1e)
edustalla vedenvaihdon voimistuessa.

ravinteet eivät kuitenkaan katoa vaikutus lievä

VE1b

Jätevesien purkaminen kauemmaksi merelle (VE1b) näkyy fosforin ja typpipitoisuuden
lievänä nousuna purkupisteen eteläpuolella. Samalla pitoisuudet laskevat
rantavyöhykkeellä. "Aluemuutos".

- rannan tuntumassa vähäinen
- purkualueella lievä
- kokonaisuutena lievä

VE1a, c-d

Jätevedet samaan purkupisteeseen kuin nykyisin, vain lievää laskua fosforipitoisuudessa,
vaihtoehdoissa VE0 ja VE1 ei suurta eroa.

lievät vaikutukset

VE0

Jätevesistä aiheutuva ravinnepitoisuuden nousu lievää, suurimmat vaikutukset
(levätuotannon kasvu) purkualueella, ulompana ei selvästi erotettavissa.

purkualue lievä - muutoin vähäinen
-> yhteisvaikutus

VE1a, VE1c-e

Jätevesistä aiheutuva ravinnepitoisuuden nousu lievää, suurimmat vaikutukset
(levätuotannon kasvu) purkualueilla, ulompana ei selvästi erotettavissa.

purkualue lievä - muutoin vähäinen
-> yhteisvaikutus koko sisempään
rannikon osaan.

- rehevyysvaikutuksen
painopisteen paikallinen
siirtymä.

VE1b

Jätevesien rehevöittävän vaikutuksen siirtyessä Selkäsaaren kupeeseen vaikutusalueen
voimakkuus (painopiste) muuttuu alueellisesti, mutta kuitenkin nykyisen vaikutusalueen
sisällä.

purkualue lievä - muutoin vähäinen
-> yhteisvaikutus

Vesistön happitalous

VE0

BOD kuorma ei vesistön kannalta merkittävää, vesistössä ei hapettomuutta, mutta
alentuneita happikyllästysarvoja on.

vähäinen

VE1a-e

BOD kuorma ei vesistön kannalta merkittävää, vesistössä ei hapettomuutta, mutta
alentuneita happikyllästysarvoja on.

vähäinen

VE0

Varsinaisia uhkia sedimenteille ei ole nähtävissä, mutta rehevyys vaikuttaa osaltaan
pohjien/pohjaeläinten tilaan, vaikkei siitä aiheutuvaa hapettomuutta enää aiheudukaan. Ei
pohjille kertyviä haitta-aineita.

yksinään vähäinen

VE1a-e

Varsinaisia uhkia sedimenteille ei ole nähtävissä, mutta rehevyys vaikuttaa osaltaan
pohjien/pohjaeläinten tilaan, vaikkei siitä aiheutuvaa hapettomuutta enää aiheudukaan. Ei
pohjille kertyviä haitta-aineita.

yksinään vähäinen

VE0

Rehevyys vaikuttaa yleisesti kokonaistilaan (yhteisvaikutus), kokonaistiheydessä tai
taksonikoostumuksessa ei akuuttejä jätevesiperäisiä vaikutuksia

vähäinen sisärannikolla,
lievenee ulospäin

VE1a-e

Rehevyys vaikuttaa yleisesti kokonaistilaan (yhteisvaikutus), kokonaistiheydessä tai
taksonikoostumuksessa ei akuuttejä jätevesiperäisiä vaikutuksia, ei oleellista kuormitustson
nousua koko sisempää rannikkoa ajatellen.

vähäinen sisärannikolla,
lievenee ulospäin

VE0

Jätevedet eivät mahdollisia häiriötilanteita lukuun ottamatta vaikuta.

ei vaikutusta / hyvin lievä

VE1a-e

Jätevedet eivät mahdollisia häiriötilanteita lukuun ottamatta vaikuta.

ei vaikutusta / hyvin lievä

Ekologinen tila
- kuormituksen vaikutus sisempiin VE0
rannikkovesiin

Yksinään ei vaikutusta - yhdessä muun kuorman kanssa rehevöittää sisemmällä
rannikkoalueella ja heikentää siten biologista tilaa (kuormitusosuus alle 10 % fosforista).

vähäinen / ei vaikutusta yksinään

- vaikutus kokonaisuutena
sisempiin rannikkovesiin,
joten tilanne ei koko alueen
osalta muutu.

VE1a-e

Yksinään ei vaikutusta - yhdessä muun kuorman kanssa rehevöittää sisemmällä
rannikkoalueella ja heikentää siten biologista tilaa (kuormitusosuus alle 10 % fosforista).
Levätuotannon kannalta fosfori on ratkaiseva.

vähäinen / ei vaikutusta yksinään

Vaikutukset Natura-alueisiin /
Perämeren saaret

VE0

Hankkeen vaikutus kohdistuu nykyisin veteen ollen pieni osa kokonaiskuormituksesta (alle
10 % P-kuormasta).

vähäinen

VE1a-e

Hankkeen vaikutus kohdistuu veteen ollen pieni osa kokonaiskuormituksesta (alle 10 % Pkuormasta). Kuormitustilanne ei muutu oleellisesti.

vähäinen

VE0

Hankkeen ravinnepitoisuuksia kohottava vaikutusalue ei ulotu Perämeren kansallispuiston
(Natura-alue FI1300301) alueelle kuten ei myöskään lämpökuorman vaikutus, joten sinne ei
kohdistu ns. yhteisvaikutustakaan tämän hankkeen myötä.

Ei vaikutusta

VE1a-e

Hankkeen ravinnepitoisuuksia kohottava vaikutusalue ei ulottu mallinnuksen perusteella
jatkossakaan Perämeren kansallispuiston (Natura-alue FI1300301) alueelle kuten ei
myöskään lämpökuorman vaikutus, joten sinne ei kohdistu ns. yhteisvaikutustakaan tämän
hankkeen myötä.

Ei vaikutusta

VE0

Teollisuusalueen pohjavesillä ei ole yhteyttä virallisiin pohjavesialuesiin

Ei vaikutusta

VE1a-e

Teollisuusalueen pohjavesillä ei ole yhteyttä virallisiin pohjavesialuesiin

Ei vaikutusta

Metsä Fibre Oy, Kemi

Vedenlaatu ja rehevyys

Laajennettu tarkastelu/rehevyys
- suurin aluemuutos : VE1b

Perustuottajat ja vesikasvillisuus

Sedimentti

Pohjaeläimet

Veden hygieeninen laatu

Vaikutukset natura-alueisiin /
Perämeren kansallispuisto

Pohjavedet
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18.

Yhteenveto

Yhteenvetona on koostettu seuraavaa (laatija Sirpa Torkkeli/Sweco Oy):
Biotuotetehtaalta johdetaan mereen jäähdytysvesiä ja puhdistettuja jätevesiä, jotka sisältävät COD, fosfori-, typpi- ja AOX-kuormitusta sekä pieniä metallipitoisuuksia.
Jäähdytys- ja jätevesissä mereen purettavan lämpökuormituksen merkittävimmät vaikutukset jäätilanteeseen rajautuvat purkualueen ja Kuivanoron edustalle sekä Kemijoen päähaaran alueelle. Purettaessa jäähdytysvedet Vähähaaran yläaltaaseen (VE1a ja VE1b) jääpeite heikkenee Kemin keskustan edustalla ja Selkäsaaren ympäristössä. Purettaessa jäähdytysvedet Kemijoen päähaaraan
(VE1c) jääpeite heikkenee päähaaran alueella ja häviää kokonaan Paskon edustalle saakka, ohentumista näkyy vielä Munaluodon pohjoispuolella. Purettaessa jäähdytysvedet Kuivanuoron eteläkärkeen (VE1e) jää ohenee voimakkaimmin Kuivanuoron edustalta Iso-Räiskön itä-/eteläpuolelle. Leudon talven aikana jääpeitteessä nähdään ohenemista samoilla alueilla kuin normaalitalven aikana
mutta heikompana. Jääpeitteinen kesto lyhenee purkuvaihtoehdosta riippuen noin 1-4 viikkoa, leudon talven aikana enemmän.
Veden lämpötilan noususta aiheutuvat, rehevöitymiseen liittyvät muutokset rajoittuvat yleensä alueelle, jolla lämpötila on jatkuvasti yli yhden asteen ympäristöään korkeampi. Mallinnuksen mukaan
ainoastaan vaihtoehdoissa, joissa jäähdytysvedet puretaan Kurimonhaaran altaaseen tai Kemijoen
päähaaraan (vaihtoehdot VE1a-1c) välittömillä suualueilla nousu voi olla yhden asteen. Vaihtoehdossa VE1c (purku Kemijoen päähaaraan) vesistön kesäaikainen lämpötila kohoaa laajimmalla alueella kohdistuen Kemijoen Isohaaraan, jolloin virtaveden kyseessä ollessa voi esiintyä limoittavia vaikutuksia myös perifytonissa eli alustaan kiinnittyvässä levästössä. Tällä alueella ravinnekuorma ei kuitenkaan kasva samanaikaisesti.
Fosforikuorman nousu nykytasolta vaihtoehtojen VE0/VE1 tasolle voi lisätä rehevöitymistä purkukohtien läheisyydessä. Vaihtoehtojen VE0 ja VE1 välillä fosforikuormituksessa ei ole eroa, ja typpikuormitus
lisäys on sen verran vähäinen, ettei vaihtoehtojen VE0 ja VE1 välillä ole juurikaan eroa rehevöitymisvaikutuksessa. Suurimmat vaikutukset kohdistuvat purkualueen läheisyyteen, josta laimeneminen lisääntyy ulkomerta kohti. Biotuotehtaan osuus merialueen kokonaisravinnekuormituksesta on vähäinen. Vaihtoehtojen VE0 ja VE1 mukaisilla kuormituksilla biotuotetehtaan osuus Kemijoen vuoden 2017
typpivirtaamasta olisi 3 % (VE0) tai 4 % (VE1). Fosforivirtaamasta osuus olisi molemmissa vaihtoehdoissa
8 %. Biotuotetehtaan jätevesien purkukohdan lähialueella eri purkuvaihtoehdoissa voi esiintyä lievää
rehevöitymisen lisääntymistä nykytilanteeseen verrattuna.
Vaikutuksia levätuotannon kasvuun on odotettavissa purkualueella, kauempana vaikutukset eivät
ole selvästi erotettavissa. Leväntuotannon kannalta fosfori on ratkaiseva. Vaihtoehdossa VE1b, jossa
jätevedet purettaisiin nykyisen purkupaikan sijasta merialueelle, mm. rehevöittävä vaikutus siirtyisi Selkäsaaren kupeeseen.
Rehevyys vaikuttaa yleisesti vesistön kokonaistilaan, pohjaeläimistön kokonaistiheydessä tai taksonikoostumuksessa ei aiheudu akuutteja jätevesiperäisiä vaikutuksia. Oleellista kuormitustason nousua
ei tapahdu koko sisempää rannikkoa ajatellen. Vesistössä ei esiinny hapettomuutta, eikä BOD-kuormitus ole vesistön kannalta merkittävä.
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Biotuotetehtaan jätevesillä ei ole yksinään ei vaikutusta vesialueen ekologiseen tilaan. Yhdessä
muun vesialueelle tulevan kuorman kanssa rehevöittäviä vaikutuksia aiheutuu sisemmällä rannikkoalueella ja biologinen tila alueella heikentyy. Biotuotetehtaan osuus fosforin kokonaiskuormasta rannikkoalueelle on kuitenkin vähäinen.
Vesistön käyttö on muotoutunut nykyiselleen jääolojen myötä. Rehevyys lisää pyydysten limoittumista
aiheuttaen lisätyötä. Biotuotetehtaan kuormituksesta ei aiheudu hygieenisiä ongelmia. Muuttuva
jäätilanne voi heikentää talviajan liikkumisoloja.
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Liite 1 / kuva 1a. Kemin edustan vesistötarkkailun velvoiteasemat (Eurofins Ahma Oy 2018).

Liite 1 / kuva 1b. Kemin edustan vesistötarkkailun velvoiteasemat (Pöyry 2016).

Liite 1 / kuva 1c. Kemin tehdasintegraatin viemäröintikartta (Metsä Fibre 2019).

Liite 2. Naturatietolomakkeet
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ALUEEN KOODI: FI1300302

NATURA 2000 Data Form

NATURA 2000
TIETOLOMAKE
Luonnonvaraisten lintujen suojelusta annettu neuvoston direktiivi 2009/147/EY sekä
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettu
neuvoston direktiivi 92/43/ETY
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ALUEEN KOODI: FI1300302

NATURA 2000 Data Form

TIETOLOMAKE

1. ALUEEN TUNNISTUS
1.1. TYYPPI

1.2. ALUEEN KOODI

1.3 ALUEEN NIMI:

1.4. ENSIMMÄINEN TÄYTTÖAJANKOHTA

1.5. PÄIVITYSAJANKOHTA

1.6. VASTUUTAHO:

1.7. AJANKOHTA, JONA ALUE ON ILMOITETTU JA OSOITETTU/LUOKITELTU ERITYISALUEEKSI
Ajankohta, jona alue on luokiteltu SPA-alueeksi:
Kansallinen oikeusperusta SPA-alueen osoittamiselle:
Ajankohta, jona aluetta on ehdotettu SCI-alueeksi:
Ajankohta, jona alue on vahvistettu SCI-alueeksi (*):
Ajankohta, jona alue on osoitettu SAC-alueeksi:
Kansallinen oikeusperusta SAC-alueen osoittamiselle:
Huomautus/huomautukset (**):

(*)

(*) Valinnainen kenttä. Ympäristöasioiden pääosasto dokumentoi ajankohdan, jona alue on vahvistettu SCI-alueeksi (asiaa
koskevan EU-luettelon hyväksymispäivä).

(** (**) Valinnainen kenttä. Huomautuksia voidaan antaa esimerkiksi sellaisten alueiden luokittelu- tai osoittamisajankohdista, jotka koostuvat
alunperin erillisistä SPA- ja /tai SCI-alueista
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2. ALUEEN SIJAINTI
2.1 ALUEEN KESKIPISTE (desimaaliasteina)
Pituusaste

Leveysaste

2.2 PINTA-ALA (ha):

2.3 MERIPINTA-ALAN OSUUS (%):

2.4 PITUUS (km):

2.5 HALLINNOLLINEN ALUEKOODI JA -NIMI:
NUTS II -tason koodi

Unionin alueen nimi

2.6 LUONNONMAANTIETEELLISET VYÖHYKKEET:
Alppivyöhyke (

Boreaalinen vyöhyke (

Välimeren vyöhyke (

Atlantin vyöhyke (

Mannervyöhyke (

Pannonian vyöhyke (

Mustanmeren vyöhyke vyöhyke (

Makaronesian vyöhyke (

Arovyöhyke (

(*) Jos alue sijitsee useammalla kuin yhdellä luonnonmaantieteellisellä vyöhykkeellä, ilmoitetaan peittävyysprosentti kullakin vyöhykkeellä
(valinnainen).
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3. TIEDOT ALUEEN EKOLOGIASTA
3.1. ALUEELLA ESIINTYVÄT LUONTOTYYPIT SEKÄ ALUEEN ARVIOINTI
NIIDEN OSALTA:
Alueen arviointi

Liitteen I mukaiset luontotyypit
A|B|C|D
Koodi
1110

PF NP Pinta-ala (ha)

Luolat
(lkm)

Tietojen
laatu

Edustavuus

A|B|C
Suhteellinen Suojelu
pinta-ala

Yleisarviointi

1090

M

B

C

B

B

1130

70

P

B

C

A

B

1150

18,103

P

B

C

B

C

1170

26,3

P

C

C

A

B

1220

210

P

A

C

A

B

1610

200

M

B

C

B

B

1620

40,348

P

B

C

A

B

1630

210

G

A

C

A

A

1640

19

M

A

B

A

B

2110

0,72

M

B

C

B

B

2120

5,674

P

B

C

B

C

2130

3,308

M

A

C

A

B

2140

2,7

G

B

B

B

B

2180

6

M

B

C

B

B

6270

70

G

A

C

A

B

9030

70

P

A

C

A

A

9050

153,163

G

A

C

A

C

9070

19,025

M

B

C

B

C

PF: Merkitään "x" ensisijaisuuden ilmoittamiseksi, jos luontotyyppivoi esiintyä sekä ensisijaisesti suojeltavassa että muussa muodossa (6210, 7130,
9430)
NP: Merkitään "x", jos luontotyyppiä ei enää esiinny alueella (valinnainen)
Pinta-ala: Ilmoitettaessa voidaan käyttää desimaaliarvoja
Luolat: Jos luontotyypeistä 8310 ja 8330 (luolat) ei ole saatavilla arvioita pinta-alasta, ilmoitetaan luolien lukumäärä
Tietojen laatu: G = "Hyvä" (esimerkiksi tutkimusten perusteella), M = "Kohtalainen" (esimekiksi osittaisten tietojen ja ekstrapolaation perusteella), P =
"Huono" (esimerkiksi karkea arvio)
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3.2 DIREKTIIVIN 2009/147/EY 4 ARTIKLAN JA DIREKTIIVIN 92/43/ETY LIITTEEN II MUKAISET LAJIT SEKÄ
ALUEIDEN ARVIOINTI NÄIDEN OSALTA
Ryhmä

Koodi

Laji

Tieteellinen nimi

S

NP
Tyyppi

Alueen populaatio
Koko
Minimi
Maks.

Alueen arviointi
Popu- Suo- Eristy- Yleislaatio jelu neisyys arv.
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3.3 MUUT TÄRKEÄT KASVI- ja ELÄINLAJIT
Laji
Ryhmä
B
F
F
M
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Koodi
A137
1099
1334

Tieteellinen nimi
Charadrius hiaticula
Coregonidae-group
Lampetra fluviatilis
Lepus timidus
Botrychium multifidum
Cicerbita alpina
Coeloglossum viride
Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata
Deschampsia bottnica
Hippophaë rhamnoides
Juncus gerardii
Lathyrus japonicus subsp. maritimus
Lemna trisulca
Leymus arenarius
Matteuccia struthiopteris
Myosotis scorpioides
Myrica gale
Ophioglossum vulgatum
Pinguicula vulgaris
Potentilla anserina
Silene uniflora
Sonchus arvensis

S

NP

Alueen populaatio
Perustelut
Koko
Yksikkö Luok- Liite
Muut luokat
ka IV V A B C D
Minimi
Maksimi
51
100
p
X
C
X
P
X X
P
X X
V
X
P
X
P
X
V
X
V
X
R
X
R
X
C
X
R
X
P
X
P
X
P
X
P
X
C
X
P
X
P
X
C
X
P
X
C
X

Ryhmä: A = Sammakkoeläimet, B = Linnut, F = Kalat, FU = Sienet, I = Selkärangattomat, L = Jäkälät, M = Nisäkkäät, P = Kasvit ja R = Matelijat
Koodi: Lintujen ja liitteiden IV ja V lajien osalta tulisi tieteellisen nimen lisäksi käyttää viiteportaalissa annettua koodia.
NP: Merkitään "x", jos lajia ei enää esiinny alueella (valinnainen)
Tyyppi: p = pysyvä, r =pesivä/lisääntyvä, c = levähtävä, w = talvehtiva (kasvien ja muiden kuin muuttavien lajien osalta merkitään "pysyvä")
Yksikkö: i = yksilöt, p = parit tai muut yksiköt populaatioyksiköitä ja koodeja koskevan standardoidun luettelon mukaisesti ottaen huomioon luontotyyppidirektiivin 12 ja
17 artikla (raportointi) (ks. viiteportaali).
Luokka (runsausluokat): C = Yleinen, R = Harvinainen, V = Hyvin harvinainen, P = Esiintyvä.
Perusteluluokat: IV, V: Luontotyyppidirektiivin liitteissä IV ja V olevat lajit, A: Kansallinen punainen lista, B: Kotoperäinen (endeemi), C: Kansainväliset yleissopimukset
ja D: muu syy
Tietojen laatu: G = "Hyvä" (esimerkiksi tutkimusten perusteella), M = "Kohtalainen" (esimerkiksi osittaisten tietojen ja ekstrapolaatin perusteella"), P = "Huono"
(esimerkiksi karkea arvio) ja DD = "Ei tietoja" (tätä luokkaa käytetään vain,jos populaation koosta ei voida tehdä edes karkeaa arviota; tässä tapauksessa populaation
kokoa koskeva kenttä voidaan jättää tyhjäksi, mutta runsausluokkia koskeva kenttä on täytettävä).
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4. ALUEEN KUVAUS
4.1. ALUEEN YLEISPIIRTEET:
Koodi

Luontotyyppiluokka

Peittävyys (%)

ALUEEN MUUT OMINAISPIIRTEET

4.2. ALUEEN LUONNE JA MERKITYS
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4.3 UHAT, KUORMITUKSET JA TOIMET, JOILLA ON VAIKUTUKSIA ALUEESEEN
Kaikkein tärkeimmät vaikutukset ja toimet, joilla on suuria vaikutuksia alueeseen
KIELTEISET VAIKUTUKSET
ARVIOINTISKAALA

UHAT JA
KUORMITUKSET
(koodi)

MYÖNTEISET VAIKUTUKSET
PILAANTUMINEN

SISÄPUOLELLA /
ULKOPUOLELLA
(i | o | b)

ARVIOINTISKAALA

TOIMET, HOITO
(koodi)

PILAANTUMINEN

SISÄPUOLELLA /
ULKOPUOLELLA
(i | o | b)

PILAANTUMINEN

SISÄPUOLELLA /
ULKOPUOLELLA
(i| o | b)

Muita tärkeitä vaikutuksia, joilla kohtalaisia/vähäisiä vaikutuksia alueeseen
KIELTEISET VAIKUTUKSET
ARVIOINTISKAALA

UHAT JA
KUORMITUKSET
(koodi)

MYÖNTEISET VAIKUTUKSET

PILAANTUMINEN

SISÄPUOLELLA /
ULKOPUOLELLA
(i | o | b)

ARVIOINTISKAALA

TOIMET, HOITO
(koodi)

Arviointiskaala: H = suuri, M = kohtalainen, L = vähäinen
Pilaantuminen: N = Typpikuormitus, P = Fosfori-/fosfaattikuormitus, A = Happokuormitus/hapettuminen, T = Toksiset epäorgaaniset
kemikaalit, O = Toksiset orgaaniset kemikaalit, ja X = Monenlaisia pilaavia aineita.
i = sisäpuolella, o = ulkopuolella, b = sekä sisä- että ulkopuolella.

4.4 OMISTUSSUHTEET (valinnainen)
Tyyppi

(%)

Kansallinen/
liittovaltion taso

Julkinen

Valtio/maakunta
Paikallinen/
kunnallinen
Muu julkinen
Yhteisomistus
Yksityinen
Ei tiedossa
Yhteensä

4.5 TIETOLÄHTEET (VALINNAINEN)
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5. ALUEEN SUOJELUN TILA (VALINNAINEN)
5.1 SUOJELUALUETYYPIT KANSALLISELLA JA ALUEELLISELLA TASOLLA

5.2 ALUEEN YHTEYDET MUIHIN ALUEISIIN:
-osoitettu kansallisella tai alueellisella tasolla
Tyypin koodi

Alueen nimi

Tyyppi

Peittävyys (%)

-osoitettu kansainvälisellä tasolla
Tyyppi

Alueen nimi

Tyyppi

5.3 ALUEEN OSOITTAMINEN

10
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6. ALUEEN HOITO
6.1 ALUEEN HOIDOSTA VASTAAVA(T) TAHO(T):

6.2 HOITOSUUNNITELMA(T):

Nimi:

Linkki:

6.3 SUOJELUTOIMET

7. ALUEEN KARTTA
INSPIRE ID -tunnus:
Onko kartta toimitettu PDF-tiedostona? (valinnainen)

Tiedot alkuperäisestä kartasta, jota käytetty sähköisten rajausten digitoimisessa
(valinnainen).
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ALUEEN KOODI: FI1300301

NATURA 2000 Data Form

NATURA 2000
TIETOLOMAKE
Luonnonvaraisten lintujen suojelusta annettu neuvoston direktiivi 2009/147/EY sekä
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettu
neuvoston direktiivi 92/43/ETY

1

ALUEEN KOODI: FI1300301

NATURA 2000 Data Form

TIETOLOMAKE

1. ALUEEN TUNNISTUS
1.1. TYYPPI

1.2. ALUEEN KOODI

1.3 ALUEEN NIMI:

1.4. ENSIMMÄINEN TÄYTTÖAJANKOHTA

1.5. PÄIVITYSAJANKOHTA

1.6. VASTUUTAHO:

1.7. AJANKOHTA, JONA ALUE ON ILMOITETTU JA OSOITETTU/LUOKITELTU ERITYISALUEEKSI
Ajankohta, jona alue on luokiteltu SPA-alueeksi:
Kansallinen oikeusperusta SPA-alueen osoittamiselle:
Ajankohta, jona aluetta on ehdotettu SCI-alueeksi:
Ajankohta, jona alue on vahvistettu SCI-alueeksi (*):
Ajankohta, jona alue on osoitettu SAC-alueeksi:
Kansallinen oikeusperusta SAC-alueen osoittamiselle:
Huomautus/huomautukset (**):

(*)

(*) Valinnainen kenttä. Ympäristöasioiden pääosasto dokumentoi ajankohdan, jona alue on vahvistettu SCI-alueeksi (asiaa
koskevan EU-luettelon hyväksymispäivä).

(** (**) Valinnainen kenttä. Huomautuksia voidaan antaa esimerkiksi sellaisten alueiden luokittelu- tai osoittamisajankohdista, jotka koostuvat
alunperin erillisistä SPA- ja /tai SCI-alueista

2

ALUEEN KOODI: FI1300301

NATURA 2000 Data Form

2. ALUEEN SIJAINTI
2.1 ALUEEN KESKIPISTE (desimaaliasteina)
Pituusaste

Leveysaste

2.2 PINTA-ALA (ha):

2.3 MERIPINTA-ALAN OSUUS (%):

2.4 PITUUS (km):

2.5 HALLINNOLLINEN ALUEKOODI JA -NIMI:
NUTS II -tason koodi

Unionin alueen nimi

2.6 LUONNONMAANTIETEELLISET VYÖHYKKEET:
Alppivyöhyke (

Boreaalinen vyöhyke (

Välimeren vyöhyke (

Atlantin vyöhyke (

Mannervyöhyke (

Pannonian vyöhyke (

Mustanmeren vyöhyke vyöhyke (

Makaronesian vyöhyke (

Arovyöhyke (

(*) Jos alue sijitsee useammalla kuin yhdellä luonnonmaantieteellisellä vyöhykkeellä, ilmoitetaan peittävyysprosentti kullakin vyöhykkeellä
(valinnainen).

3

ALUEEN KOODI: FI1300301

NATURA 2000 Data Form

3. TIEDOT ALUEEN EKOLOGIASTA
3.1. ALUEELLA ESIINTYVÄT LUONTOTYYPIT SEKÄ ALUEEN ARVIOINTI
NIIDEN OSALTA:
Alueen arviointi

Liitteen I mukaiset luontotyypit
A|B|C|D
Koodi
1150

PF NP Pinta-ala (ha)

Luolat
(lkm)

Tietojen
laatu

6,128

P

1170

1723

1220

49,416

1620

22,692

1630

51,358

1640

0,791

2130
4030

Edustavuus

A|B|C
Suhteellinen Suojelu
pinta-ala

Yleisarviointi

A

C

A

A

P

C

C

A

B

P

A

C

B

B

P

B

C

A

C

G

A

C

A

A

P

B

C

B

C

0,313

P

B

C

B

C

58

G

B

C

B

B

6270

4,2

M

A

C

A

B

7140

2,17

G

A

C

B

A

9030

69,951

P

B

C

B

B

9050

39

G

B

C

B

B

9070

8

G

C

C

C

C

PF: Merkitään "x" ensisijaisuuden ilmoittamiseksi, jos luontotyyppivoi esiintyä sekä ensisijaisesti suojeltavassa että muussa muodossa (6210, 7130,
9430)
NP: Merkitään "x", jos luontotyyppiä ei enää esiinny alueella (valinnainen)
Pinta-ala: Ilmoitettaessa voidaan käyttää desimaaliarvoja
Luolat: Jos luontotyypeistä 8310 ja 8330 (luolat) ei ole saatavilla arvioita pinta-alasta, ilmoitetaan luolien lukumäärä
Tietojen laatu: G = "Hyvä" (esimerkiksi tutkimusten perusteella), M = "Kohtalainen" (esimekiksi osittaisten tietojen ja ekstrapolaation perusteella), P =
"Huono" (esimerkiksi karkea arvio)
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ALUEEN KOODI: FI1300301

NATURA 2000 Data Form

3.2 DIREKTIIVIN 2009/147/EY 4 ARTIKLAN JA DIREKTIIVIN 92/43/ETY LIITTEEN II MUKAISET LAJIT SEKÄ
ALUEIDEN ARVIOINTI NÄIDEN OSALTA
Ryhmä

Koodi

Laji

Tieteellinen nimi

S

NP
Tyyppi

Alueen populaatio
Koko
Minimi
Maks.

Alueen arviointi
Popu- Suo- Eristy- Yleislaatio jelu neisyys arv.

3.3 MUUT TÄRKEÄT KASVI- ja ELÄINLAJIT
Laji
Ryhmä
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Fu
Fu
P
P
P
P
P
P
P

Koodi
A054
A055
A169
A061
A146
A640
A260
A277
A170
A151
A190

Tieteellinen nimi
Anas acuta
Anas querquedula
Arenaria interpres
Aythya fuligula
Calidris temminckii
Larus fuscus fuscus
Motacilla flava
Oenanthe oenanthe
Phalaropus lobatus
Philomachus pugnax
Sterna caspia
Geoglossum fallax
Gloiodon strigosus
Botrychium boreale
Crassula aquatica
Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata
Ophioglossum vulgatum
Potamogeton friesii
Salix triandra

S

NP

Alueen populaatio
Koko
Yksikkö
Minimi
Maksimi
5
5
p
0
1
p
18
18
p
35
35
p
5
5
p
12
12
P
0
1
p
60
60
P
0
1
p
0
1
p
0
1
P

Perustelut
Luok- Liite
Muut luokat
ka IV V A B C D
P
X
R
X
C
X
C
X
P
X
P
X
V
X
C
X
V
X
V
X
V
X
P
X
P
X
V
X
R
X
P
X
R
X
P
X
P
X
P
X

Ryhmä: A = Sammakkoeläimet, B = Linnut, F = Kalat, FU = Sienet, I = Selkärangattomat, L = Jäkälät, M = Nisäkkäät, P = Kasvit ja R = Matelijat
Koodi: Lintujen ja liitteiden IV ja V lajien osalta tulisi tieteellisen nimen lisäksi käyttää viiteportaalissa annettua koodia.
NP: Merkitään "x", jos lajia ei enää esiinny alueella (valinnainen)
Tyyppi: p = pysyvä, r =pesivä/lisääntyvä, c = levähtävä, w = talvehtiva (kasvien ja muiden kuin muuttavien lajien osalta merkitään "pysyvä")
Yksikkö: i = yksilöt, p = parit tai muut yksiköt populaatioyksiköitä ja koodeja koskevan standardoidun luettelon mukaisesti ottaen huomioon luontotyyppidirektiivin 12 ja
17 artikla (raportointi) (ks. viiteportaali).
Luokka (runsausluokat): C = Yleinen, R = Harvinainen, V = Hyvin harvinainen, P = Esiintyvä.
Perusteluluokat: IV, V: Luontotyyppidirektiivin liitteissä IV ja V olevat lajit, A: Kansallinen punainen lista, B: Kotoperäinen (endeemi), C: Kansainväliset yleissopimukset
ja D: muu syy
Tietojen laatu: G = "Hyvä" (esimerkiksi tutkimusten perusteella), M = "Kohtalainen" (esimerkiksi osittaisten tietojen ja ekstrapolaatin perusteella"), P = "Huono"
(esimerkiksi karkea arvio) ja DD = "Ei tietoja" (tätä luokkaa käytetään vain,jos populaation koosta ei voida tehdä edes karkeaa arviota; tässä tapauksessa populaation
kokoa koskeva kenttä voidaan jättää tyhjäksi, mutta runsausluokkia koskeva kenttä on täytettävä).

5

ALUEEN KOODI: FI1300301

NATURA 2000 Data Form

4. ALUEEN KUVAUS
4.1. ALUEEN YLEISPIIRTEET:
Koodi

Luontotyyppiluokka

Peittävyys (%)

ALUEEN MUUT OMINAISPIIRTEET

4.2. ALUEEN LUONNE JA MERKITYS

6

ALUEEN KOODI: FI1300301

NATURA 2000 Data Form

4.3 UHAT, KUORMITUKSET JA TOIMET, JOILLA ON VAIKUTUKSIA ALUEESEEN
Kaikkein tärkeimmät vaikutukset ja toimet, joilla on suuria vaikutuksia alueeseen
KIELTEISET VAIKUTUKSET
ARVIOINTISKAALA

UHAT JA
KUORMITUKSET
(koodi)

MYÖNTEISET VAIKUTUKSET
PILAANTUMINEN

SISÄPUOLELLA /
ULKOPUOLELLA
(i | o | b)

ARVIOINTISKAALA

TOIMET, HOITO
(koodi)

PILAANTUMINEN

SISÄPUOLELLA /
ULKOPUOLELLA
(i | o | b)

PILAANTUMINEN

SISÄPUOLELLA /
ULKOPUOLELLA
(i| o | b)

Muita tärkeitä vaikutuksia, joilla kohtalaisia/vähäisiä vaikutuksia alueeseen
KIELTEISET VAIKUTUKSET
ARVIOINTISKAALA

UHAT JA
KUORMITUKSET
(koodi)

MYÖNTEISET VAIKUTUKSET

PILAANTUMINEN

SISÄPUOLELLA /
ULKOPUOLELLA
(i | o | b)

ARVIOINTISKAALA

TOIMET, HOITO
(koodi)

Arviointiskaala: H = suuri, M = kohtalainen, L = vähäinen
Pilaantuminen: N = Typpikuormitus, P = Fosfori-/fosfaattikuormitus, A = Happokuormitus/hapettuminen, T = Toksiset epäorgaaniset
kemikaalit, O = Toksiset orgaaniset kemikaalit, ja X = Monenlaisia pilaavia aineita.
i = sisäpuolella, o = ulkopuolella, b = sekä sisä- että ulkopuolella.

4.4 OMISTUSSUHTEET (valinnainen)
Tyyppi

(%)

Kansallinen/
liittovaltion taso

Julkinen

Valtio/maakunta
Paikallinen/
kunnallinen
Muu julkinen
Yhteisomistus
Yksityinen
Ei tiedossa
Yhteensä

4.5 TIETOLÄHTEET (VALINNAINEN)
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ALUEEN KOODI: FI1300301

NATURA 2000 Data Form

5. ALUEEN SUOJELUN TILA (VALINNAINEN)
5.1 SUOJELUALUETYYPIT KANSALLISELLA JA ALUEELLISELLA TASOLLA

5.2 ALUEEN YHTEYDET MUIHIN ALUEISIIN:
-osoitettu kansallisella tai alueellisella tasolla
Tyypin koodi

Alueen nimi

Tyyppi

Peittävyys (%)

-osoitettu kansainvälisellä tasolla
Tyyppi

Alueen nimi

Tyyppi

5.3 ALUEEN OSOITTAMINEN

8

Peittävyys (%)

ALUEEN KOODI: FI1300301

NATURA 2000 Data Form

6. ALUEEN HOITO
6.1 ALUEEN HOIDOSTA VASTAAVA(T) TAHO(T):

6.2 HOITOSUUNNITELMA(T):

Nimi:

Linkki:

http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/697

6.3 SUOJELUTOIMET

7. ALUEEN KARTTA
INSPIRE ID -tunnus:
Onko kartta toimitettu PDF-tiedostona? (valinnainen)

Tiedot alkuperäisestä kartasta, jota käytetty sähköisten rajausten digitoimisessa
(valinnainen).
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ALUEEN KOODI: FI1301911

NATURA 2000 Data Form

NATURA 2000
TIETOLOMAKE
Luonnonvaraisten lintujen suojelusta annettu neuvoston direktiivi 2009/147/EY sekä
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettu
neuvoston direktiivi 92/43/ETY

1

ALUEEN KOODI: FI1301911

NATURA 2000 Data Form

TIETOLOMAKE

1. ALUEEN TUNNISTUS
1.1. TYYPPI

1.2. ALUEEN KOODI

1.3 ALUEEN NIMI:

1.4. ENSIMMÄINEN TÄYTTÖAJANKOHTA

1.5. PÄIVITYSAJANKOHTA

1.6. VASTUUTAHO:

1.7. AJANKOHTA, JONA ALUE ON ILMOITETTU JA OSOITETTU/LUOKITELTU ERITYISALUEEKSI
Ajankohta, jona alue on luokiteltu SPA-alueeksi:
Kansallinen oikeusperusta SPA-alueen osoittamiselle:
Ajankohta, jona aluetta on ehdotettu SCI-alueeksi:
Ajankohta, jona alue on vahvistettu SCI-alueeksi (*):
Ajankohta, jona alue on osoitettu SAC-alueeksi:
Kansallinen oikeusperusta SAC-alueen osoittamiselle:
Huomautus/huomautukset (**):

(*)

(*) Valinnainen kenttä. Ympäristöasioiden pääosasto dokumentoi ajankohdan, jona alue on vahvistettu SCI-alueeksi (asiaa
koskevan EU-luettelon hyväksymispäivä).

(** (**) Valinnainen kenttä. Huomautuksia voidaan antaa esimerkiksi sellaisten alueiden luokittelu- tai osoittamisajankohdista, jotka koostuvat
alunperin erillisistä SPA- ja /tai SCI-alueista

2

ALUEEN KOODI: FI1301911

NATURA 2000 Data Form

2. ALUEEN SIJAINTI
2.1 ALUEEN KESKIPISTE (desimaaliasteina)
Pituusaste

Leveysaste

2.2 PINTA-ALA (ha):

2.3 MERIPINTA-ALAN OSUUS (%):

2.4 PITUUS (km):

2.5 HALLINNOLLINEN ALUEKOODI JA -NIMI:
NUTS II -tason koodi

Unionin alueen nimi

2.6 LUONNONMAANTIETEELLISET VYÖHYKKEET:
Alppivyöhyke (

Boreaalinen vyöhyke (

Välimeren vyöhyke (

Atlantin vyöhyke (

Mannervyöhyke (

Pannonian vyöhyke (

Mustanmeren vyöhyke vyöhyke (

Makaronesian vyöhyke (

Arovyöhyke (

(*) Jos alue sijitsee useammalla kuin yhdellä luonnonmaantieteellisellä vyöhykkeellä, ilmoitetaan peittävyysprosentti kullakin vyöhykkeellä
(valinnainen).

3

ALUEEN KOODI: FI1301911

NATURA 2000 Data Form

3. TIEDOT ALUEEN EKOLOGIASTA
3.1. ALUEELLA ESIINTYVÄT LUONTOTYYPIT SEKÄ ALUEEN ARVIOINTI
NIIDEN OSALTA:
Alueen arviointi

Liitteen I mukaiset luontotyypit
A|B|C|D
Koodi
1130

PF NP Pinta-ala (ha)

Luolat
(lkm)

Tietojen
laatu

Edustavuus

A|B|C
Suhteellinen Suojelu
pinta-ala

Yleisarviointi

330

P

B

C

B

B

1630

9

P

B

C

B

C

9030

35

P

B

C

B

C

PF: Merkitään "x" ensisijaisuuden ilmoittamiseksi, jos luontotyyppivoi esiintyä sekä ensisijaisesti suojeltavassa että muussa muodossa (6210, 7130,
9430)
NP: Merkitään "x", jos luontotyyppiä ei enää esiinny alueella (valinnainen)
Pinta-ala: Ilmoitettaessa voidaan käyttää desimaaliarvoja
Luolat: Jos luontotyypeistä 8310 ja 8330 (luolat) ei ole saatavilla arvioita pinta-alasta, ilmoitetaan luolien lukumäärä
Tietojen laatu: G = "Hyvä" (esimerkiksi tutkimusten perusteella), M = "Kohtalainen" (esimekiksi osittaisten tietojen ja ekstrapolaation perusteella), P =
"Huono" (esimerkiksi karkea arvio)
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ALUEEN KOODI: FI1301911

NATURA 2000 Data Form

3.2 DIREKTIIVIN 2009/147/EY 4 ARTIKLAN JA DIREKTIIVIN 92/43/ETY LIITTEEN II MUKAISET LAJIT SEKÄ
ALUEIDEN ARVIOINTI NÄIDEN OSALTA
Ryhmä

Koodi

Laji

Tieteellinen nimi

S

NP
Tyyppi

Alueen populaatio
Koko
Minimi
Maks.

Alueen arviointi
Popu- Suo- Eristy- Yleislaatio jelu neisyys arv.

3.3 MUUT TÄRKEÄT KASVI- ja ELÄINLAJIT
Laji
Ryhmä
B
B
B
B

Koodi
A052
A050
A053
A043

Tieteellinen nimi
Anas crecca
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anser anser

S

NP

Alueen populaatio
Perustelut
Koko
Yksikkö Luok- Liite
Muut luokat
ka IV V A B C D
Minimi
Maksimi
11
50
p
X
11
50
p
X
11
50
p
X
11
50
i
X

5

ALUEEN KOODI: FI1301911
B
B
B
B
F
F

A061
A067
A070
A069

Aythya fuligula
Bucephala clangula
Mergus merganser
Mergus serrator
Coregonus lavaretus f. lavaretus
Salmo salar

NATURA 2000 Data Form
101
1
1001
6

250
5
5000
10

p
i
i
p

X
X
X
X
X

R
P

X

Ryhmä: A = Sammakkoeläimet, B = Linnut, F = Kalat, FU = Sienet, I = Selkärangattomat, L = Jäkälät, M = Nisäkkäät, P = Kasvit ja R = Matelijat
Koodi: Lintujen ja liitteiden IV ja V lajien osalta tulisi tieteellisen nimen lisäksi käyttää viiteportaalissa annettua koodia.
NP: Merkitään "x", jos lajia ei enää esiinny alueella (valinnainen)
Tyyppi: p = pysyvä, r =pesivä/lisääntyvä, c = levähtävä, w = talvehtiva (kasvien ja muiden kuin muuttavien lajien osalta merkitään "pysyvä")
Yksikkö: i = yksilöt, p = parit tai muut yksiköt populaatioyksiköitä ja koodeja koskevan standardoidun luettelon mukaisesti ottaen huomioon luontotyyppidirektiivin 12 ja
17 artikla (raportointi) (ks. viiteportaali).
Luokka (runsausluokat): C = Yleinen, R = Harvinainen, V = Hyvin harvinainen, P = Esiintyvä.
Perusteluluokat: IV, V: Luontotyyppidirektiivin liitteissä IV ja V olevat lajit, A: Kansallinen punainen lista, B: Kotoperäinen (endeemi), C: Kansainväliset yleissopimukset
ja D: muu syy
Tietojen laatu: G = "Hyvä" (esimerkiksi tutkimusten perusteella), M = "Kohtalainen" (esimerkiksi osittaisten tietojen ja ekstrapolaatin perusteella"), P = "Huono"
(esimerkiksi karkea arvio) ja DD = "Ei tietoja" (tätä luokkaa käytetään vain,jos populaation koosta ei voida tehdä edes karkeaa arviota; tässä tapauksessa populaation
kokoa koskeva kenttä voidaan jättää tyhjäksi, mutta runsausluokkia koskeva kenttä on täytettävä).
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ALUEEN KOODI: FI1301911

NATURA 2000 Data Form

4. ALUEEN KUVAUS
4.1. ALUEEN YLEISPIIRTEET:
Koodi

Luontotyyppiluokka

Peittävyys (%)

ALUEEN MUUT OMINAISPIIRTEET

4.2. ALUEEN LUONNE JA MERKITYS
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ALUEEN KOODI: FI1301911

NATURA 2000 Data Form

4.3 UHAT, KUORMITUKSET JA TOIMET, JOILLA ON VAIKUTUKSIA ALUEESEEN
Kaikkein tärkeimmät vaikutukset ja toimet, joilla on suuria vaikutuksia alueeseen
KIELTEISET VAIKUTUKSET
ARVIOINTISKAALA

UHAT JA
KUORMITUKSET
(koodi)

MYÖNTEISET VAIKUTUKSET
PILAANTUMINEN

SISÄPUOLELLA /
ULKOPUOLELLA
(i | o | b)

ARVIOINTISKAALA

TOIMET, HOITO
(koodi)

PILAANTUMINEN

SISÄPUOLELLA /
ULKOPUOLELLA
(i | o | b)

PILAANTUMINEN

SISÄPUOLELLA /
ULKOPUOLELLA
(i| o | b)

Muita tärkeitä vaikutuksia, joilla kohtalaisia/vähäisiä vaikutuksia alueeseen
KIELTEISET VAIKUTUKSET
ARVIOINTISKAALA

UHAT JA
KUORMITUKSET
(koodi)

MYÖNTEISET VAIKUTUKSET

PILAANTUMINEN

SISÄPUOLELLA /
ULKOPUOLELLA
(i | o | b)

ARVIOINTISKAALA

TOIMET, HOITO
(koodi)

Arviointiskaala: H = suuri, M = kohtalainen, L = vähäinen
Pilaantuminen: N = Typpikuormitus, P = Fosfori-/fosfaattikuormitus, A = Happokuormitus/hapettuminen, T = Toksiset epäorgaaniset
kemikaalit, O = Toksiset orgaaniset kemikaalit, ja X = Monenlaisia pilaavia aineita.
i = sisäpuolella, o = ulkopuolella, b = sekä sisä- että ulkopuolella.

4.4 OMISTUSSUHTEET (valinnainen)
Tyyppi

(%)

Kansallinen/
liittovaltion taso

Julkinen

Valtio/maakunta
Paikallinen/
kunnallinen
Muu julkinen
Yhteisomistus
Yksityinen
Ei tiedossa
Yhteensä

4.5 TIETOLÄHTEET (VALINNAINEN)
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ALUEEN KOODI: FI1301911

NATURA 2000 Data Form

5. ALUEEN SUOJELUN TILA (VALINNAINEN)
5.1 SUOJELUALUETYYPIT KANSALLISELLA JA ALUEELLISELLA TASOLLA

5.2 ALUEEN YHTEYDET MUIHIN ALUEISIIN:
-osoitettu kansallisella tai alueellisella tasolla
Tyypin koodi

Alueen nimi

Tyyppi

Peittävyys (%)

-osoitettu kansainvälisellä tasolla
Tyyppi

Alueen nimi

Tyyppi

5.3 ALUEEN OSOITTAMINEN
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Peittävyys (%)

ALUEEN KOODI: FI1301911

NATURA 2000 Data Form

6. ALUEEN HOITO
6.1 ALUEEN HOIDOSTA VASTAAVA(T) TAHO(T):

6.2 HOITOSUUNNITELMA(T):

Nimi:

Linkki:

6.3 SUOJELUTOIMET

7. ALUEEN KARTTA
INSPIRE ID -tunnus:
Onko kartta toimitettu PDF-tiedostona? (valinnainen)

Tiedot alkuperäisestä kartasta, jota käytetty sähköisten rajausten digitoimisessa
(valinnainen).

10

