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1 Johdanto
Metsä Fibre Oy selvittää noin 1 500 000 sellutonnin biotuotetehtaan rakentamista Kemin integraattiin. Uusi
biotuotetehdas kasvattaa tehtaiden jäähdytysvesivirtaamaa ja lämpökuormaa vesistöön. Myös jätevesipäästöt muuttuvat nykyiseltä tasolta. Biotuotetehtaan ympäristötavoitteet on asetettu siten, että uusi
biotuotetehdas kykenee toimimaan nykyiselle tehdasintegraatille ja sen jätevedenpuhdistamolle vuonna
2007 määriteltyjen lupaehtojen mukaisesti.
Tässä raportissa käsitellään uuden biotuotetehtaan mahdollisia vesistövaikutuksia. Vesistövaikutukset on
arvioitu käyttäen hyväksi alueelle laadittua virtaus- ja vedenlaatumallia. Mallinnustuloksia käytetään osana
hankkeen ympäristövaikutuksien arviointimenettelyä (YVA). Työssä mallinnettiin jätevesi- ja
lämpökuormien vaikutukset vesistössä sekä nykytilanteessa (VE0) että uudessa tilanteessa uudella tehtaalla
ja suuremmalla tuotannolla (VE1). Molemmille tilanteille mallinnettiin edustavat kesä- ja talviskenaariot.
Mallinnuksen tuloskuvaajissa esitetään jätevesikuormituksen, lämpötilan ja jään paksuuden muutos
nykytilaan verrattuna.
Vesistömallinnuksen avulla tarkasteltiin myös jäähdytysveden vaihtoehtoisia purkupaikkoja merialuetta
vähiten kuormittavan vaihtoehdon löytämiseksi. Valittuihin sijainteihin mallinnettiin edustavat kesä- ja
talviskenaariot. Tarkastelu vaihtoehtoisissa sijaintipaikoissa perustuu uuteen tilanteeseen laajennetulla
tuotannolla.

2 Menetelmät
2.1 Mallikuvaus
2.1.1

Yleistä

Kemin biotuotetehtaalta mereen purettavien jäähdytysvesien ja käsiteltyjen jätevesien vaikutuksien
mallinnuksessa käytettiin Delft3D–mallinnuspakettia, joka on luonnonolosuhteisiin kehitetty rannikko-,
estuaari- ja jokiympäristöihin ohjelmisto veden fysikaalisten ominaisuuksien laskemiseen. Ohjelmisto laskee
mallille annettujen reunaehtojen ja fysikaalisten pakotteiden mukaan vesialueen virtausnopeudet,
pinnankorkeuden, lämpötilan, suolaisuuden, kiintojään muodostuksen sekä erilaisten aineiden
kulkeutumisen. Malliohjelmistoa on hyödynnetty lukuisissa rannikkomerialueiden kohteissa ja
mallituloksien on todettu toistavan hyvällä tarkkuudella validointimittauksissa esiintyvät virtausolosuhteet,
merialueen kerrostuneisuusrakenteen sekä jääolosuhteet.
Tarkemmat yksityiskohdat käytetystä mallista löytyvät oheisen linkin kautta:
https://www.deltares.nl/en/software/delft3d-4-suite/
2.1.2

Laskentahila ja syvyysmalli

Mallinnuksessa käytettiin laskentahilaa (kuva 1), jossa oli yhteensä 34 506 laskentaruutua (162 x 213).
Mallinnettava alue kattoi mallinnuksen varsinaisen kohdealueen lisäksi laajan alueen merialuetta
Haukiputaalta Luulajan edustalle noin 70 km avomeren suuntaan ulottuvalla linjalla, jotta merialueen
virtaukset saadaan simuloitua vaihtuvissa tuuli- ja meriveden pinnankorkeuden olosuhteissa. Laskentahilan
tarkkuutta tihennettiin varsinaisella kohdealueella purkupisteiden läheisyydessä (kuva 2). Hilakoko oli
tiheimmillään purkualueilla noin 150 m kasvaen avomerta kohden. Suurimmillaan hilakoko oli noin 2500 m
mallin Perämereen liittävällä avoimella eteläreunalla.
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Kuva 1. Mallin laskentahila, jonka hilakoko tihenee avomeren reunalta mallinnuksen kohteena olevia purkualueita
kohti.

Kuva 2. Mallin tarkennettu laskentahila Kemin edustalla (vasen) sekä alueen syvyystiedoista integroitu syvyysmalli
(oikea). Syvyystiedot on poimittu Väyläviraston avoimesta tietokannasta.

Syvyysmalli (kuva 2) tehtiin väyläviraston avoimen syvyysaineiston mukaan sekä tehdasintegraatin altaiden
osalta saatavilla olevien luotaustietojen mukaan. Kemijoen suiston hiekkasärkkien alueet lisättiin
syvyysmalliin digitoimalla uusimpien satelliittikuvien mukaan. Syvyyssuunnassa laskentahila on jaettu
kymmeneen kerrokseen, joiden paksuus on 10 % solun syvyydestä. Kun koko mallialue jaetaan kymmeneen
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tasapaksuun kerrokseen, vaihtelee kerroksen paksuus noin 0,02 m ja 3 m välillä. Purkupisteiden
läheisyydessä kerroksen paksuus vaihtelee 0,1 m ja 0,3 m välillä vesisyvyyden ollessa alle 3 m. Tämä ns.
sigma-kerrosmalli tuottaa yhtenäiset pinta- ja pohjakerrokset parantaen virtausmallin tarkkuutta.

2.1.3

Mallinnettavat jaksot

Mallinnuksella selvitettiin jäähdytys- ja jätevesikuormituksen vaikutuksia talvikaudella ja kesäkaudella.
Tyypilliseksi talvikauden jaksoksi valittiin talvi 2017-2018, jolloin talvikuukausien (joulukuu, tammikuu ja
helmikuu) ilman keskilämpötila -8,5°C oli lähellä viimeisen 20 vuoden keskiarvoa (kuvat 3 ja 4).
Jäävaikutuksien vertailuun leudon talven tilanteessa valittiin talvi 2013-2014, jolloin talvikuukausien ilman
keskilämpötila -4,7 °C oli merkittävästi alle keskiarvon (kuvat 3 ja 4). Kesäkauden jaksoksi valittiin
kesäkuukausien (kesäkuu, heinäkuu ja elokuu) keskiarvoa selvästi lämpimämpi kesä 2018 (kuvat 3 ja 4),
jolloin merialueen lämpötilakerrostuneisuus oli voimakkaimmillaan.
Merialueen vedenvaihtoon ja kerrostuneisuuteen merkittävästi vaikuttava Kemijoen virtaama oli valituilla
talvijaksoilla 2017-2018 ja 2013-2014 lähellä talvikuukausien keskiarvoa ja joen minimivirtaamaa (kuva 5).
Mallinnetulla kesäkaudella 2018 Kemijoen virtaama oli selvästi kesäkauden keskiarvoa matalampi edustaen
pääasiassa joen minimivirtaamaa (kuva 5). Vähäisen jokivirtaaman johdosta jokivesien vedenvaihtoa
voimistava vaikutus on mallinnetuilla jaksoilla pienimmillään. Tämän johdosta mallitulokset antavat
konservatiivisen kuvan jäähdytysvesien ja jätevesien vaikutuksien voimakkuudesta. Suuremmilla
jokivirtaamilla vedenvaihto alueella voimistuu ja jätevesien ja jäähdytysvesien vaikutukset sekoittuvat
nopeammin vastaanottavaan vesistöön.

Kuva 3. Talvi- (joulu, tammi helmi) ja kesäkuukausien (kesä, heinä, elo) keskilämpötilat Kemin Ajoksen
havaintoasemalla jaksolla 2000-2019. Mallinnukseen valitut kesä- ja talvijaksot on ympyröity kuvaan.
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Kuva 4 Ilman lämpötilan havainnot ja vuorokausikeskiarvot jaksolla 2000-2019 (Kemi, Ajos, Ilmatieteenlaitos).
Mallinnettavien jaksojen havainnot on esitetty punaisella (talvi 2017-2018 ja kesä 2018) ja lilalla värillä (talvi 20132014).

Kuva 5. Kemijoen virtaamahavainnot ja virtaaman vuorokausikeskiarvo jaksolla 2000-2019 (Isohaara, SYKE).
Mallinnettavien jaksojen havainnot on esitetty punaisella (talvi 2017-2018 ja kesä 2018) ja lilalla (talvi 2013-2014)
värillä.

2.1.4

Mallin pakotteet, reunaehdot ja lähtöarvot

Mallinnus tehtiin todellisten vaihtuvien olosuhteiden mukaan asettamalla malli seuraamaan alueella
mitattuja sääolosuhteiden, meriveden pinnankorkeuden, jokivirtaamien sekä vedenlaatuparametrien
aikasarjoja. Näin pystytään arvioimaan jäähdytys- ja jätevesien kuormituksen todellista vaikutusaluetta
ennalta valittujen vakiotilanteiden sijaan.
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Perämeri
Virtausmallissa oli yksi laskentahilan Perämereen liittävä reuna (kuva 1) ja vedenvaihtoa laskentahilan sekä
Perämeren välillä pakotettiin meriveden pinnankorkeuden vaihtelun ja tuulen ajamien virtausten mukaan.
Mallin Perämereen liittävää eteläistä reunaa ohjattiin Kemin Ajoksen mareografin vedenkorkeusaineistolla.
Meriveden pinnankorkeuden vaihtelua mallinnetuilla jaksoilla havainnollistetaan kuvassa 6. Pinnankorkeus
vaihteli mallinnetulla jaksolla välillä -0,75 - 0,91 m.
Jokivirtaamat
Perämeren oman virtauskentän lisäksi merialueen vedenvaihtoon keskeisesti vaikuttava tekijä on Kemijoen
sekä muiden lähialueen jokien virtaamat, jotka asetettiin malliin virtaamareunaehtona. Biotuotetehtaan
sijaitessa Kemijoen estuaarialueella, on luonnollisesti Kemijoen virtaamalla merkittävin vaikutus alueen
vedenvaihtoon. Biotuotetehtaan purkualueen vedenvaihtoon vaikuttaa, vaikkakin huomattavasti
vähemmän, myös Akkunusjoen virtaama, joka purkaa Isohaaran padon viereistä kallioon louhittua uomaa
pitkin Vähähaaraan (kuva 11). Suuremmilla virtaamilla osa Akkunusjoen virtaamasta päätyy Kemijoen
päähaaraan voimalaitoksen vedenottokanavan (Kurimonhaara) ylittävän rakenteen kautta. Muuten
Akkunusjoen virtaama ohjautuu Vähähaaran kautta mereen Biotuotetehtaan purkualueen itäpuolella.
Akkunusjoen virtaamahavaintojen puuttuessa ladattiin joen virtaama SYKE:n vesistömallijärjestelmästä ja
oletettiin kaiken yli 5 m3/s virtaamasta ohjautuvan Kemijoen päähaaraan. Muut mallinnuksessa mukana
olevat joet olivat Tornionjoki, Simojoki, Iijoki ja Ruotsin puolelle purkava Kalixjoki. Jokivirtaamahavainnot
ladattiin SYKE:n ja SMHI:n avoimista aineistoista.

Kuva 6. Meriveden pinnankorkeuden vaihtelu mallinnetulla jaksolla 2017-2018. Havainnot on ladattu Ilmatieteen
laitoksen Kemin mareografin aineistoista. Mareaografilla mitatut merivedenkorkeuden ennätykset ovat +2,01 m
(22.9.1982) ja -1,28 m (14.1.2016).

Sääolosuhteet
Matalan merialueen virtauksiin avovesikaudella vaikuttaa voimakkaasti tuuli. Tuulen suunta- ja
nopeustiedot ladattiin Kemin Ajoksen havaintoaineistoista (kuva 7). Mallinnetun kesäkauden 2018
havainnoissa näkyy selvästi pääasiallisen tuulensuunnan olevan lounaan-, etelän- ja pohjoisen suunnista.
Myös voimakkaimmat tuulennopeudet tulivat samoista suunnista. Lämpötilamallia varten Ajoksen
havaintoasemalta ladattiin tuuliaineiston lisäksi myös ilman lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja
pilvisyys.
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Kuva 7. Mallinnetun kesäjakson 1.6.–31.8.2018 tuulijakauma ladattuna ilmatieteen laitoksen Kemin Ajoksen
havaintoaseman aineistoista.

Vedenlaadun lähtöarvot ja aikasarjat
Merialueen kerrostuneisuusrakenteeseen vaikuttavat suolapitoisuuden ja lämpötilan lähtöarvot ladattiin
ympäristöhallinnon Hertta-tietokannasta. Vastaavasti myös vedenvaihtoon mallin ja Perämeren välisellä
reunalla vaikuttavat suolapitoisuuden ja lämpötilan aikasarjat ladattiin Hertta-tietokannasta.
Pintakerroksen lämpötilan osalta aikasarjoja täydennettiin Perämeren aaltopoijun havainnoilla
(Ilmatieteenlaitos).
Kemijoen veden suolapitoisuus asetettiin nollaksi ja jokiveden lämpötila-aikasarja muodostettiin
yhdistämällä tehdasintegraatin vedenottokanavan jatkuvatoimisten mittausten tuloksia sekä Herttatietokannan havaintoja.
Mallinnettavien jäteveden vedenlaatuparametrien (kok-N, kok-P, COD ja AOX) lähtöarvot merialueella sekä
aikasarjat Kemijoen vedelle ja mallin Perämereen liittävälle reunalle ladattiin Hertta-tietokannasta
(taulukko 1). AOX-tuloksia oli saatavilla vain Kemijoen vedelle vuosille 2000-2008, joten mallinnuksessa
käytettiin tämän osalta jokiveden havaintojen keskiarvoa ja merialueelle arvoa 0 mg/l.
Mallinnuksessa vedenlaatuparametreja käsiteltiin passiivisina aineina ilman niihin vaikuttavia
muutosprosesseja. Tulokset kuvaavat tällöin jäähdytys- ja jätevesien suurinta mahdollista leviämisaluetta.
Todellisuudessa ainetta häviää kuitenkin matkalla kulutuksen, hajoamisen sekä sedimentaation mukana.
Vastaavasti ainetta myös palautuu takaisin kiertoon matalan merialueen säännöllisessä resuspensiossa,
missä tuulesta aiheutuva aallokko sekoittaa pohjalle laskeutunutta materiaalia takaisin veteen.
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Taulukko 1. Vedenlaatuhavaintojen tunnusluvut merialueen tarkkailupisteiltä KE1, KE3 ja KE7 sekä Kemijoen Isohaaran
tarkkailupisteeltä kesäkaudella vuosina 2010-2018. Poikkeuksena jokiveden AOX havainnot, jotka ovat vuosilta 20002008 (*).

MERI

min
KA
maks

JOKI

min
KA
maks

Kok-N [mg/l] Kok-P [mg/l] COD [mg/l] AOX [mg/l]
0,180
0,004
5,9
PUUTTUU
0,372
0,018
10,4
PUUTTUU
0,730
0,042
18,0
PUUTTUU
0,240
0,336
0,530

0,011
0,016
0,026

7,7
10,9
14,0

0,011*
0,018*
0,037*

2.2 Mallinnettavat jäähdytys- ja jäteveden purkuvaihtoehdot

Kuva 8. Kemin edustan merialueen eri toimijoiden jäähdytysveden ja jäteveden purkupisteet sekä vedenlaadun
tarkkailupisteet.
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2.2.1

Tehdasintegraatin vedenkäyttö nykytilanteessa

Raakavedenotto
Integraatti ottaa raakaveden Kemijoen pääuomasta Kurimonhaaran makeavesikanavaa pitkin, joka saa
alkunsa Vallitunsaaren eteläkärjestä. Kanava haarautuu Pajusaarentien kohdalla integraatin
raakavedenoton pääpumppuasemalle vievään haaraan sekä Majapudaksen haaraan, jonka kautta vesi
päätyy takaisin Kemijoen päähaaraan. Nykyisen tehdasintegraatin raakavedenoton keskimääräinen
virtaama on 1,547 m3/s (taulukko 2).

Kuva 9. Nykyinen jäähdytysveden ja jäteveden purkukanava (vasen) ja yksi jäähdytysveden purkupisteistä Vähähaaran
yläaltaassa (oikea).

Jäähdytysveden purku
Jäähdytysvesi puretaan pääasiassa tehdasintegraatin itäpuoleisen Vähähaaran yläaltaan pohjoisosaan sekä
huomattavasti pienemmällä lämpökuormalla myös integraatin länsipuoleiseen Kurimonhaaran yläaltaaseen
(kuva 11). Jäähdytysveden nykytilan virtaamat eri altaisiin sekä lämpötilannousu on esitetty taulukossa 2
(VE0).
Vähähaaran allas, joka vastaanottaa suurimman osan lämpökuormasta, on jaettu kahteen osaan yläaltaaksi
ja ala-altaaksi (kuva 11). Jäähdytysvedet puretaan yläaltaaseen, josta vesi virtaa ala-altaaseen ojayhteyttä
pitkin. Ala-altaasta vesi ohjataan purkuputkea pitkin mereen purkavaan kanavaan, johon myös jäteveden
purkuputki yhtyy. Altaan pinnankorkeus on meriveden pinnankorkeuden tyypillisen vaihtelun yläpuolella,
joten merivesi ei pääse virtaamaan altaaseen lukuun ottamatta äkillisiä ääritilanteita. Vähähaaran altaan
vedenvaihto tapahtuu pääasiassa jäähdytysvesien vaikutuksesta ja lisäksi vähäisten tehdasintegraatin
alueen hulevesien vaikutuksesta. Allas toimii siten tehokkaana jäähdytysvesien viivytys- ja
esijäähdytysaltaana ennen mereen purkamista.
Vastaavasti myös Kurimonhaaran allas on jaettu kaatopaikalle johtavan pengertien rakenteella kahteen
osaan yläaltaaksi ja ala-altaaksi (kuva 11). Jäähdytysvesi puretaan yläaltaaseen, josta vesi virtaa alaaltaaseen kahden pengertien lävistävän putken läpi. Ala-allas on eteläreunasta auki merelle, joten merivesi
pääsee huuhtelemaan allasta ja työntyy merivedenkorkeuden nopeiden nousujen aikana hetkellisesti myös
yläaltaaseen. Kurimonhaaran yläaltaan vedenvaihto tapahtuu kuitenkin vähäisiä hulevesivirtaamia ja
satunnaisia merivesivirtaamia lukuun ottamatta pääasiassa jäähdytysvesien vaikutuksesta. Ala-altaan
vedenvaihdossa myös merivedellä on suuri vaikutus. Kurimonhaaran altaiden pinta-ala on selvästi
Vähähaaran altaita suurempi, joten jäähdytysvesien viivytys- ja esijäähdytysvaikutus ennen mereen purkua
on oletettavasti voimakkaampaa.
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Jäteveden purku
Käsitelty jätevesi puretaan puhdistamolta lähtevää putkea pitkin mereen purkavaan kanavaan, johon myös
Vähähaaran altaissa jäähtyneet jäähdytysvedet puretaan. Kanavasta jäte- ja jäähdytysvesi virtaa mereen
pintapurkuna (kuva 9 ja 11). Käsitellyn jäteveden nykytilan virtaama ja mallinnettavien
vedenlaatuparametrien pitoisuudet on esitetty taulukossa 2 (VE0).
2.2.2 Muut lähialueen merkittävät jäähdytys- ja jätevesien lähteet
Mallinnuksen kaikissa skenaarioissa huomioitiin samalle merialueelle purkavat Stora Enso Oyj:n
Veitsiluodon tehtaan kuormitukset sekä Kemin Energian kuormitus. Lisäksi Ajoksen eteläkärkeen
suunnitteilla olevan Kaidi Sunshinen tehtaan kuormitus huomioitiin biotuotetehtaan ennustekuormituksen
skenaarioissa (VE1a-e).
2.2.3

Mallinnetut skenaariot

Jäähdytys- ja jätevesien kuormituksen vesistövaikutukset mallinnettiin nykytilassa (VE0) sekä uuden
biotuotetehtaan laajennetun tuotannon tilanteessa yhteensä neljällä vaihtoehtoisella jäähdytysveden
purkupisteellä (kuva 11: VE1a, VE1c, VE1d ja VE1e) sekä kahdella vaihtoehtoisella käsiteltyjen jätevesien
purkupisteellä (kuva 11: VE1a ja VE1b). Kaikki mallinnetut skenaariot ja purkupisteiden sijainnit (kuva 11)
on esitelty seuraavalla sivulla. Mallinnuksessa käytetyt jäähdytys- ja jäteveden ominaisuudet nykytilassa
(VE0) sekä uuden biotuotetehtaan laajennetun tuotannon maksimitilanteessa (VE1) on koostettu
taulukkoon 2. Jäähdytysveden purkulämpötila eri vuodenaikoina on esitetty kuvassa 10.

Taulukko 2. Tehdasintegraatin jäähdytys- ja jäteveden ominaisuudet nykytilassa VE0 sekä uuden biotuotetehtaan
laajennetun maksimituotannon tilanteessa VE1.

VE0

VE1

Integraatin vedenotto Kemijoesta

1,547

8,463

JÄÄHDYTYSVESI

VE0

VE1

Purku Kurimonhaaran yläaltaaseen

0,087

7,440

m3/s

Purku Vähähaaran yläaltaaseen
Jäähdytysveden lämpötilan nousu

0,791
15

0
15

m3/s
°C

JÄTEVESI

VE0

VE1

Virtaama
COD
kok-N
kok-P
AOX
Lämpötila kesä
Lämpötila talvi

0,711
650
11
0,73
6
35
30

1,023
450
8
0,5
8
35
30
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Kuormituksen
[kg/d] muutos
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mg/l
mg/l
°C
°C

-0,3 %
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-1,4 %
92,0 %
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Kuva 10. Raakavedenoton pääpumppuasemalla jatkuvatoimisesti mitattu jäähdytysveden ottolämpötila (sininen
käyrä) sekä jäähdytysveden purkulämpötila (punainen käyrä) kun lämpötilannousu on 15 °C.

Kuva 11. Jäähdytysveden ja jäteveden vaihtoehtoiset purkupaikat.
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VE0

Nykytila

VE1a

Uuden biotuotetehtaan ennustekuormitus, jäähdytysvedet Kurimonhaaran
altaaseen, jätevedet nykyiseen purkupisteeseen

VE1b

Uuden biotuotetehtaan ennustekuormitus, jäähdytysvedet Kurimonhaaran
altaaseen, jätevedet puretaan kauemmas merelle pohjapurkuna

VE1c

Uuden biotuotetehtaan ennustekuormitus, jäähdytysvedet
päähaaraan, jätevedet nykyiseen purkupisteeseen

VE1d

Uuden biotuotetehtaan ennustekuormitus, jäähdytysvedet Kurimonhaaran
(Majapudas) kautta Kemijoen päähaaraan, jätevedet nykyiseen
purkupisteeseen

VE1e

Uuden biotuotetehtaan ennustekuormitus, jäähdytysvedet Kuivanuoron
eteläkärkeen, jätevedet nykyiseen purkupisteeseen

Kemijoen

3 Mallin validointi
Mallinnetun merialueen virtausolosuhteista ei ole saatavilla virtausmittausaineistoja, joten mallin validointi
tehtiin merialueen vedenlaatuhavaintojen ja jääpeitettä kuvaavien talvikauden satelliittikuvien mukaan.
Vertaamalla nykyisen purkualueen edustalla havaintopisteiden kohdalla mitattuja ja mallinnettuja
meriveden lämpötiloja (kuva 12), tarkistettiin lämpötilamallin luotettavuus. Pintakerroksessa mallinnetut
lämpötilat seuraavat hyvällä tarkkuudella mitattuja lämpötiloja. Myös pohjakerroksessa mallinnetut
lämpötilat vastaavat hyvin mitattuja lämpötiloja lukuun ottamatta poikkeuksellisen lämpimän heinäkuun
(kuva 12) hetkellistä ääritilannetta, jossa pintakerroksen saavuttaessa maksimilämpötilan myös pohjakerros
lämpeni mitattua enemmän. Kokonaisuutena vertailusta voidaan päätellä lämpötilamallin toistavan
mitattuja lämpötiloja hyvällä tarkkuudella.
Estuaarialueille tyypillisen makean jokiveden ja suolaisen meriveden vuorottelua kuvaavan
suolapitoisuuden mittaushavaintoja ei ollut saatavilla mallinnetulla jaksolla purkualueen havaintopisteiltä.
Mallinnettu tulos purkualueen suolapitoisuudesta osoittaa kuitenkin tyypillisen vuorottelun toteutuvan
(kuva 13). Maksimijokivirtaaman jaksolla keväällä ja alkukesällä suolapitoisuus on lähellä nollaa rannikon
läheisen veden ollessa pääasiassa jokivettä. Jokivirtaaman laskiessa alkaa estuaarialueille tyypillinen
suolapitoisuuden heilahtelu vähäsuolaisen meriveden huuhdellessa rannikkovesiä tuulen ja meriveden
pinnankorkeuden vaihtelun ajamana, samalla jokivesien levitessä myös säännöllisesti alueelle. Mallinnettu
merivedenpinnankorkeus seuraa hyvin Kemin Ajoksen mareografin mittaushavaintoja (kuva 13).
Jäämalli validoitiin satelliittikuvien ja saatavilla olevien jäänpaksuuden mittaushavaintojen mukaan. Tämän
lisäksi mallinnettujen talvien tuloksia verrattiin Ilmatieteenlaitoksen julkaisemaan vastaavien talvien
jäätalvikuvauksiin, jotka on koostettu Perämeren osalta alle.
Jäätalvi 2017-2018 oli keskimääräinen (Ilmatieteenlaitoksen jäätalvikuvaus)
Ensijäätyminen tapahtui Perämerellä viikosta kahteen keskimääräistä myöhemmin. Jäätyminen alkoi
Perämeren pohjukan sisälahdista jo loka-marraskuun vaihteessa. Marraskuu oli kuitenkin tavanomaista
hiukan lämpimämpi, eikä jäätyminen juurikaan edistynyt. Myös joulukuu oli tavanomaista lämpimämpi ja
jäällisen alueen kehitys oli maltillista. Tammikuu oli myös tavanomaista leudompi, mutta ennen tammikuun
puoliväliä sää kylmeni jonkin verran ja jään määrä alkoi lisääntyä. Tammikuun lopussa kiintojään paksuus
Perämeren kaaren saaristossa vaihteli 20–40 cm välillä. Kylmä jakso helmikuun puolivälistä maaliskuun
Luode Consulting Oy Sandfallintie 85, 21600 Parainen
Luode Consulting Oy Sinimäentie 10, 02630 Espoo

www.Luode.net
16.8.2019

14
alkuun sai jään määrän kasvamaan ja maaliskuun 5. päivänä saavutettiin talven laajin jäätilanne.
Maaliskuu oli tavanomaista kylmempi, huhtikuu puolestaan alkoi ja jatkui leutona ja jään määrä väheni.
Lopullinen jään katoaminen tapahtui Perämeren pohjoisosassa puolitoista viikkoa keskimääräistä
myöhemmin, toukokuun 25. päivänä koko Itämeri oli jäätön. Talven 2017-2018 aikana kiintojään suurin
paksuus vaihteli Perämerellä välillä 30–75 cm. (1)
Mallinnettu jäänpaksuuden kehitys (kuva 14) vastaa hyvin Ilmatieteenlaitoksen jäätalvikuvausta. Tuloksissa
leuto marras-joulukuu näkyy pysyvän jääpeitteen muodostumisena saaristossa sijaitsevalla
havaintopisteellä joulukuun puolivälissä, jonka jälkeen jää paksuuntui leudon tammikuun aikana
maltillisesti ja kuun lopussa mallinnettu kiintojään paksuus vastasi jäänpaksuuden havaintojen
vaihteluväliä. Helmi- ja maaliskuun kylmät jaksot näkyvät jäänpaksuuden voimakkaampana kasvuna ja
helmi-maaliskuun vaihteessa mallinnettu jään paksuus vastaa hyvin mittaushavaintoa. Suurin talvikauden
aikana mallinnettu jäänpaksuus vastaa Ilmatieteenlaitoksen havaintojen vaihteluväliä ja osuu myös
havaintopisteen mittaustulosten väliin, joissa on tosin suurta hajontaa johtuen mahdollisesti kohvajään ja
lumipeitteen aiheuttamista paikallisista eroista jäänpaksuudessa, joita jäämalli ei huomio. Jääpeitteen
keskimääräistä noin viikon myöhäisempi sulaminen toukokuun lopussa toteutuu myös jäämallin tuloksissa.
Satelliittikuvassa on selvästi havaittavissa nykytilassa purettavien jäähdytys- ja jätevesien lämpökuorman
vaikutukset jääpeitteen laajuuteen (kuva 15). Pääasiassa Vähähaaran yläaltaaseen purettavat
jäähdytysvedet pitävät Vähähaaran molemmat altaat sulina ja altaissa jäähtyneen jäähdytysveden sekä
jätevesien lämpökuorman purkaminen mereen näkyy sulana alueena aivan purkukanavan edustalla.
Satelliittikuvaa vastaavan hetken mallituloksissa näkyy vastaavan kokoiset avannot Vähähaaran altaissa ja
purkukanavan edustalla meressä sekä jääpeitteen heikkenemistä purkualueen läheisyydessä.
Kurimonhaaran yläaltaaseen purettava lämpökuorma näkyy mallituloksissa vain jääpeitteen
heikkenemisenä, vaikka satelliittikuvissa nähdään yläaltaassa avanto. Tämä viittaisi altaaseen päätyvän
lämpökuorman olevan suurempi kuin mallin lähtötiedoissa. Satelliittikuvassa näkyy lisäksi avovettä
Isohaaran voimalaitoksen alakanava yläosissa voimakkaan turbulenttisen virtauksen alueella, jonka
jääolosuhteiden simulointiin ei käytetty malli sovellu ja jääkansi muodostuu alueelle mallituloksissa.
Jäätalvi 2013-2014 oli leuto (Ilmatieteenlaitoksen jäätalvikuvaus)
Ensijäätyminen tapahtui Perämerellä noin 2-4 viikkoa keskimääräistä myöhemmin. Marraskuun lopulla sää
kylmeni ja Perämeren pohjoisimpiin lahden pohjukoihin alkoi muodostua uutta jäätä. Joulukuussa sää
lauhtui, tuuli kääntyi eteläiseksi ja sää alkoi lämmetä, eikä jään määrä enää lisääntynyt. Joulukuu 2013 oli
koko maassa selvästi tavanomaista lauhempi. Tammikuun ensimmäisen kolmanneksen lopulla sää vihdoin
kylmeni, joka sai jäätymisen alkamaan. Vaikka tammikuun hyytävän kylmät säät saivat jään määrän
lisääntymään nopeasti Itämerellä, niin jäät olivat ajankohtaan nähden ohuempia. Perämeren pohjukassa
jäät olivat puolimetrisiä. Helmikuun alussa pakkanen jatkui ja helmikuun 7. päivänä saavutettiin jäätalven
2013-2014 huippukohta. Tämän jälkeen pakkaset lauhtuivat ja jään paksuuden kasvu hidastui. Helmikuu,
maaliskuu ja huhtikuu olivat Suomea ympäröivillä merialueilla epätavallisen lauhoja ja jään lopullinen
katoaminen tapahtui Perämerellä noin 4-6 viikkoa keskimääräistä aiemmin. Talvella 2013-2014 kiintojään
suurin paksuus vaihteli Perämerellä välillä 50-65 cm. (1)
Leudon talven jäänpaksuuden mallinnettu kehitys (kuva 14) vastaa Ilmatieteenlaitoksen jääkuvausta, kuten
myös aikaisemmin kuvatun keskimääräisen talven tulokset. Tavanomaista lämpimämmän alkutalven aikana
joulukuussa ja tammikuun alkupuolella mallinnettu jäänpaksuus ei lisääntynyt, vaan jääpeite suli pois ja
muodostui uudelleen tammikuun loppupuolella. Helmikuun alun pakkasjakson aikana mallinnettu kiintojää
saavutti maksimipaksuuden, jonka jälkeen epätavallisen lauhan helmi-, maalis- ja huhtikuun aikana
jäänpaksuus hiljalleen oheni ja suli kokonaan pois toukokuun puoliväliin mennessä. Mallinnettu kiintojään
maksimipaksuus jää Ilmatieteenlaitoksen esittämän maksimipaksuuden vaihteluvälin ja havaintopisteen
mittaustulosten alle. On kuitenkin huomioitava että mittaustuloksissa on mukana myös kiintojään päälle
lumesta ja vedestä muodostuvan heikkolaatuisemman kohvajään osuus, jonka muodostumista ei
huomioida jäämallissa.
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Leudon talven tammikuun lopun satelliittikuvassa (kuva 16) näkyy jäähdytys- ja jätevesien lämpökuorman
vaikutuksesta sulana pysyvät Vähähaaran molemmat altaat sekä hieman normaalia talvea (kuva 15)
laajempi sulan alue purkukanavan edustalla. Samat alueet ovat sulia myös vastaavan hetken jäämallin
tuloksissa. Kurimonhaaran yläallas on satelliittikuvassa sulana, mutta mallituloksessa alueella on vain
jääpeitteen ohenemista viitaten normaalin talven tuloksien tavoin altaaseen päätyvän lämpökuorman
olevan mallin lähtötietoja suurempi.
Mallinnuksessa käytettyä jäämallia testattiin myös laajemmalla Merenkurkkuun saakka ulottuvalla
laskentahilalla, jotta varmistetaan että jäänmuodostus vastaa Perämeren todellisia olosuhteita lauhan
talven aikana, jolloin osa merialueesta pysyy sulana. Jäämallin tuloksien vertailu vastaavan hetken
satelliittikuvan kanssa osoittaa että rantavyöhykkeelle muodostunut kiintojään alue vastaa todellista
peittävyyttä (kuva 17). Myös heikon jään alue sekä satelliittikuvassa Ajoksen suuntaan työntyvä heikon jään
kieleke vastaavat satelliittikuvan muotoja, kuten myös sulan veden alueen raja. Jäämallin voidaan siten
todeta soveltuvan hyvin Perämeren jääolosuhteiden simulointiin.
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Kuva 13. Mallinnettu suolapitoisuuden vaihtelu KE1-tarkkailupisteellä (vasen) sekä mallinnettu ja Kemin ajoksen
mareografilla mitattu meriveden pnnankorkeuden vaihtelu (vasen).

Kuva 14. Mallinnettu kiintojään paksuus ja mitattu jäänpaksuus TOE14-tarkkailupisteessä normaalin talven aikana
(vasen) ja leudon talven aikana (oikea). Kuvissa on esitetty myös Ilmatieteenlaitoksen esittämä kiintojään suurimman
paksuuden vaihteluväli kyseisten talvien aikana Perämeren pohjoisosissa.
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Kuva 15. Jääpeitteen kattavuus satelliittikuvassa 6.2.2018 ja vastaavan hetken mallinnettu jääpeitteen paksuus.
Alkuperäiset satelliittikuvat: USGS/NASA Landsat Program, SYKE

Kuva 16. Jääpeitteen kattavuus satelliittikuvassa 28.1.2014 ja vastaavan hetken mallinnettu jääpeitteen paksuus.
Alkuperäiset satelliittikuvat: USGS/NASA Landsat Program, SYKE
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Kuva 17. Jääpeitteen kattavuus satelliittikuvassa 28.1.2014 ja vastaavan hetken mallinnettu jääpeitteen paksuus
laajemman osan perämerta kattavalla mallisovelluksella. Alkuperäiset satelliittikuvat: USGS/NASA Landsat Program,
SYKE
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4 Tulokset
4.1 Jäähdytys- ja jäteveden lämpökuorman vaikutus jääolosuhteisiin
4.1.1

Lämpökuorman vaikutusalueen laajuus ja voimakkuus eri purkuvaihtoehdoilla

Normaali talvikausi 2017-2018
Biotuotetehtaan ennustetun jäähdytysvesien lämpökuorman purkaminen Kurimonhaaran yläaltaaseen
(VE1a) näkyy ensisijaisesti yläaltaan ja myös ala-altaan pysymisenä sulana talven ajan (kuvat 22 ja 23).
Kurimonhaaran altaan ja Kuivanuoron edustalle muodostuu myös sulan veden alue ulottuen
eteläsuunnassa Ruutinkarin tasolle saakka. Jääpeite heikkenee purkualueesta itään Selkäsaaren ja Kiikelin
välisen salmen alueella sekä lännessä Vähämaan ja Iso-Räiskön väliseen salmeen vaikutuksen ulottuessa
lounaaseen suuntautuneena heikentyneen jään kielekkeenä Pieni Valkiakarin tasolle saakka. Etäämpänä
vaikutus jään paksuuteen talvikautena on alle 5 cm, mutta vaikutuksia jääpeitteen kestoon saattaa aiheutua
kevätkaudella, kun ilman lämpötilat nousevat ja sulaminen alkaa (ks. kpl 4.1.2). Kaikissa tuloskuvaajissa
näkyvä Kaidi Sunshinen tehtaan vaikutukset rajautuvat Ajoksen kärjen alueelle, eikä viitteitä
yhteisvaikutuksista biotuotetehtaan lämpökuorman kanssa ole mallinnustulosten perusteella olemassa.
Purettaessa jäähdytysvedet Kurimonhaaran altaiden länsipuolelle Kuivanuoron eteläkärkeen, siirtyy myös
vaikutusalue länteen (kuvat 22 ja 23). Merialueella merkittävät vaikutukset rajautuvat Kuivanuoron
eteläpuolelta rannan suuntaisena sulana pysyvänä alueena Iso-Räiskön ja Vähämaan väliseen salmeen.
Jääpeitteen heikentymistä havaitaan Ruutinkarin, Kuivanuoronkrunnin, Pieni-Valkiakarin ja Iso-Räiskön
rajaamalla alueelle sekä luoteen suunnalla Kemijoen päähaarassa Paskon alueella saakka. Jäähdytysvesien
purkualueen itäpuolella nähdään jään heikentymistä Selkäsaaren ja Pajusaaren tasolla saakka, johtuen
myös jätevesien lämpökuormasta. Selkäsaaren pohjoisrannalla vaikutuksia ei kuitenkaan havaita ja
Selkäsaaren ja Pajusaaren välisessä salmessa vaikutukset jäävät muita vaihtoehtoja vähäisemmäksi.
Jäähdytysvesien lämpökuorman purkaminen mereen esijäähdytettynä Kurimonhaaran altaissa (VE1a),
pienentää hieman vaikutusalueen laajuutta, kun verrataan lämpökuorman purkua mereen ilman
esijäähdytystä (VE1e). Jäähdytysvesien esijäähdyttäminen Kurimonhaaran altaissa ja johtaminen sen
jälkeen Kuivanuoron purkupisteeseen, voisi pienentää merkittävän vaikutuksen aluetta.
Jäähdytysvesien lämpökuorman purkaminen Kemijoen päähaaraan Isohaaran voimalaitoksen alapuolelle
(VE1c) heikentää jääpeitettä koko päähaaran alueella (kuvat 22 ja 23). Jääpeite häviää kokonaan Paskon
edustalle saakka ja selvää jääpeitteen ohentumista näkyy vielä Munaluodon pohjoispuolella. Vastaava
vaikutusalue muodostuu purettaessa jäähdytysvedet Kurimonhoaaraan (VE1d) ja edelleen Majapudaksen
kautta Kemijoen päähaaraan.
Biotuotetehtaalta mereen purettava jätevesien lämpökuorma kasvaa verrattuna nykytilan yhdistettyyn
jäteveden ja jäähdytysveden lämpökuormaan (taulukko 2). Tämän johdosta jääpeitteessä erottuu selvä
jätevesien lämpökuormasta aiheutuvaa heikentymistä nykyisen jätevesien purkupisteen edustalla
tilanteissa, joissa jäähdytysvesi puretaan kauemmaksi jäteveden purkupisteestä (kuvat 22 ja 23: VE1c,
VE1d, VE1d). On kuitenkin huomioitava, että nykytilassa jääpeite on heikentynyt nykyisen purkupisteen
edustalla (kuvat 15 ja 16) ja jätevesien tuoma nykytilaan nähden suurempi lämpökuorma voimistaa
vaikutusta. Jääpeite ohentuu Selkäsaaren ja Pajusaaren välisen salmen keskiosissa 10-20% nykytilaan
nähden ja salmen eteläosassa Selkäsaaren pohjoisrannalla vaikutuksia ei havaita. Jätevesien lämpökuorman
purkaminen kauemmaksi merelle Selkäsaaren länsipuolelle (kuvat 22 ja 23: VE1b) levittää heikentyneen
jään aluetta nykyisen purkuaukon edustalta etelään päin. Vastaavasti nykyisen purkupisteen edustalla
nähdään jääpeitteen hieman vahvistuvan kun jätevesien lämpökuorma siirtyy kauemmaksi merelle. Myös
Vähähaaran altaiden jääpeite kasvaa, vaikkakin altaan osalta mallitulokset eivät ole täysin luotettavia. Kun
jäähdytysvesiä ei enää ohjata Vähähaaran yläaltaaseen, alkaa meriveden pinnankorkeuden vaihtelu
määritellä altaiden vedenvaihtoa mallissa ja meriveden pinnan noustessa merivesi virtaa sisään altaisiin
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kuljettaen mukanaan myös altaan edustalle purettuja lämpimiä jätevesiä. Todellisuudessa altaan
vedenpinta on kuitenkin meriveden pintaa korkeammalla ja vain äärimmäisen korkeilla
merivedenkorkeuksilla merivesi pääsee huuhtelemaan allasta. Mallissa altaisiin päätyvän lämpökuorman
johdosta skenaarioissa VE1a, VE1c, VE1d ja VE1e Vähähaaran altaiden jääpeite kasvaa vain vähän
nykytilaan verrattuna. Mutta vaihtoehdossa VE1b jätevesien lämpökuorma puretaankin kauemmaksi
merelle, joten altaiden jääpeite kasvaa merkittävästi nykytilaan nähden, kuten tapahtuisi todellisuudessa
myös muissa skenaarioissa.
Leuto talvikausi 2013-2014
Leudon talven aikana nähdään mallituloksissa lämpökuorman vaikutuksia samoilla alueilla kuin
normaalitalven aikana. Voimakkaan vaikutuksen alueilla jäänpaksuus ohenee leutona talvena
normaalitalvea vähemmän (kuvat 22 ja 23), mutta kyse on kuitenkin yleisesti normaalitalvea ohuemman
jääpeitteen sulamisesta kokonaan pois (kuva 25). Leudon talven aikana sulana pysyvä alue on siten
normaalitalvea laajempi purettaessa jäähdytysvedet tehdasintegraatin eteläpuoleiselle merialueelle (kuvat
24 ja 25). Jäähdytysvesien purkaminen Vähähaaraan altaaseen pitää lähes koko Selkäsaaren ja Pajusaaren
välisen salmen sulana leudon talven aikana (VE1a ja VE1b). Myös Kuivanuoron purkupisteen edustalle
muodostuva sulan alue on normaalitalvea laajempi (VE1e). Kemijoen päähaaran puolella sulan alue vastaa
normaalitalven tilannetta
Leudon talven pysyvän jääpeitteen aikana jääpeitteen heikkenemisen alue on selvästi normaalitalvea
pienempi voimakkaan vaikutusalueen ulkopuolella (kuvat 22-25). Poikkeuksena on Kuivanuoron eteläkärjen
purkuvaihtoehto VE1e, jonka vaikutusalue on lähes identtinen normaalitalvitilanteen kanssa. Ennen
sulamiskautta lämpökuorman vaikutukset eivät siten leviä normaalitalvea laajemmalle alueelle. Tämä
johtuu leudon talven aikana vallitsevista yleisesti normaalitalvea voimakkaammista virtausolosuhteista,
jolloin mereen purettava jäähdytys- ja jäteveden lämpökuorma sekoittuu tehokkaammin vastaanottavaan
meriveteen ja jäävaikutukset vähenevät. Virtauksia voimistaa poikkeuksellisen leudon talven aikana sulan
avoimen veden reunan sijainti lähempänä rantavyöhykettä (kuva 17), jolloin tuulen ajamat virtaukset ovat
voimakkaampia. Leudon talven aikana myös matalapainealueiden esiintymistiheys on normaalitalvea
suurempi, jolloin meriveden pinnankorkeuden vaihtelut ovat suurempia. Voimakas meriveden
pinnankorkeuden vaihtelu huuhtelee matalia ranta-alueita, jolloin virtaukset yleisesti voimistuvat. Vaikka
jääpeitteen heikkenemisen vaikutusalue jää alkutalven pysyvän jääpeitteen aikana normaalitalvea
pienemmäksi, jäiden lähtö kuitenkin aikaistuu merkittävästi lämpökuorman vaikutuksesta tavanomaista
lämpimämmän talvi- ja kevätjakson aikana (ks. kpl 4.1.2).
4.1.2

Lämpökuorman vaikutus jääpeitteen kestoon

Jääpeitteen muodostuminen ja paksuuntuminen talven edetessä tapahtuu purkualueen läheisyyttä lukuun
ottamatta kaikilla purkuvaihtoehdoilla lähes yhtenevästi sekä normaalitalven aikana, että leudon talven
aikana. Merkittäviä eroja havaitaan kuitenkin kevätkaudella, kun ilman lämpötilat nousevat ja sulaminen
alkaa. Jäähdytys- ja jätevesien tuoma lämpökuorma aikaistaa jäiden lähtöä purkupisteestä ja
tarkkailupisteestä riippuen.
Tehdasintegraatin eteläpuoleisella merialueella kauempana purkualueista Ajoksen pohjoispuolella,
jääpeitteen muodostuminen tapahtuu nykytilan tavoin kaikilla skenaarioilla (kuvat 18 ja 21, P5) sekä
normaalitalven että leudon talven tilanteissa. Myös Kemin keskustan ja Selkäsaaren välisen salmen alueella
(kuvat 18 ja 21, P1) jääpeitteen muodostuminen ja kehitys tapahtuu lähes nykytilan tavoin kaikilla
skenaarioilla. Jäiden lähtö kuitenkin aikaistuu Kemin keskustan edustalla normaalin talven aikana noin
kahdella viikolla ja leudon talven aikana noin 3-4 viikolla nykytilaan nähden, kun jäähdytysvedet puretaan
Kurimonhaaran yläaltaaseen (VE1a ja VE1b, kuva 18). 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.
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Purkualueiden lähistöllä jäähdytysvesien lämpökuorma lykkää selvästi pysyvän jääpeitteen muodostumista
ja aikaistaa jään sulamista. Normaalitalven aikana Vähähaaran altaan suulta noin 2 km etelään sijaitsevalla
merialueella pysyvä jääpeite muodostuu jäähdytys- ja jätevesien lämpökuorman ja leudon alkutalven
johdosta noin kuukauden nykytilaa myöhemmin kaikilla skenaarioilla (kuva 18, P2), lukuun ottamatta
Kemijoen päähaaran skenaarioita. Myös jäidenlähtö keväällä aikaistuu noin kuukauden nykytilaan
verrattuna. Suurin vaikutus on vaihtoehdolla VE1b, jossa jätevedet puretaan kauemmaksi merelle. Selvästi
pienempi vaikutus on vaihtoehdolla VE1e, jossa jäähdytysvedet puretaan lännemmäksi Kuivanuoron
eteläkärkeen. Leudon talven aikana vastaava merialue jäätyy tammikuun kylmän jakson aikana nykytilan
tavoin, mutta tavanomaista selvästi lauhemman talven aikana jäät sulavat alueelta noin kaksi kuukautta
nykytilaa aikaisemmin. Myös Selkäsaaren pohjoispuolella (kuva 18, P6) jääpeitteen muodostuminen
lykkääntyy normaalitalven aikana noin kuukaudella (VE1e) ja jopa 1,5 kuukaudella (VE1a ja VE1b) nykytilaan
nähden. Jäidenlähtö puolestaan aikaistuu noin kolmella viikolla (VE1e) ja enimmillään noin viidellä viikolla
(VE1a ja VE1b). Leudon talven aikana Selkäsaaren pohjoispuolella jääpeite muodostuu nykytilan tavoin,
mutta lämpökuorma sulattaa jäät lähes koko salmen alueelta (kuva 25) noin kaksi kuukautta nykytilaa
aikaisemmin (kuva 21).
Jäähdytysvesien purkamisella Kemijoen päähaaraan (VE1c ja VE1d) ei havaita olevan vaikutuksia
jääolosuhteisiin tehdasintegraatin eteläpuoleisella merialueella (kuva 19). Sen sijaan Kemijoen päähaaran
jääolosuhteet muuttuvat täysin molemmilla päähaaraan purkavilla skenaariolla (VE1c ja VE1b). Pysyvää
jääpeitettä ei muodostu ollenkaan normaalin eikä leudon talven aikana (kuvat 19 ja 20, P2). Kemijoen
päähaaran edustan merialueella jääpeite muodostuu ja kasvaa molemmilla skenaarioilla nykytilan tavoin,
mutta jäähdytysveden lämpökuorman johdosta jäänlähtö aikaistuu normaalin ja leudon talven aikana noin
1-2 viikolla nykytilaan nähden (kuvat 19 ja 20, P4).
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Kuva 18. Mallinnettu kiintojään paksuuden kehitys tehdasintegraatin eteläpuoleisen merialueen tarkkailupisteillä eri
purkuvaihtoehdoilla normaalitalven 2017-2018 aikana.
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Kuva 19. Mallinnettu kiintojään paksuuden kehitys Kemijoen päähaaran ja sen edustan tarkkailupisteillä eri
purkuvaihtoehdoilla normaalitalven 2017-2018 aikana.

Kuva 20. Mallinnettu kiintojään paksuuden kehitys Kemijoen päähaaran ja sen edustan tarkkailupisteillä eri
purkuvaihtoehdoilla leudon talven 2013-2014 aikana.
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Kuva 21. Mallinnettu kiintojään paksuuden kehitys tehdasintegraatin eteläpuoleisen merialueen tarkkailupisteillä eri
purkuvaihtoehdoilla leudon talven 2013-2014 aikana.
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Kuva 22. Jäänpaksuuden suurin muutos pysyvän jääpeitteen jaksolla ennen sulamiskautta normaalin talven 2017-2018 tilanteessa mallinnetuilla purkuvaihtoehdoilla.

Kuva 23. Jäänpaksuuden suurin muutos pysyvän jääpeitteen jaksolla ennen sulamiskautta leudon talven 2013-2014 tilanteessa mallinnetuilla purkuvaihtoehdoilla.

Kuva 24. Jäänpaksuuden prosentuaalinen muutos pysyvän jääpeitteen jaksolla ennen sulamiskautta nykytilaan verrattuna normaalin talven 2017-2018 tilanteessa
mallinnetuilla purkuvaihtoehdoilla.

Kuva 25. Jäänpaksuuden prosentuaalinen muutos pysyvän jääpeitteen jaksolla ennen sulamiskautta nykytilaan verrattuna leudon talven 2013-2014 tilanteessa mallinnetuilla
purkuvaihtoehdoilla.
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4.2 Vaikutukset merialueen vedenlaatuun
4.2.1 Muutokset jäähdytys- ja jäteveden lämpökuorman vaikutusalueessa
Jäähdytys- ja jätevesien pysyvät ja säännöllisesti toistuvat vaikutukset meriveden lämpötilaan on esitetty
keskimääräisen vaikutuksen kuvaajissa (kuvat 26-29) sekä tarkkailupisteiden osalta taulukossa 3. Hetkellisiä
ajoittain lyhytkestoisina esiintyviä lämpökuorman vaikutuksia nähdään keskimääräistä vaikutusaluetta
laajemmalla alueella. Vaikutus on kuitenkin luonteeltaan lyhytkestoista ja ohimenevää, joten
vedenlaatuvaikutuksien tarkastelussa keskitytään pysyviin ja säännöllisesti toistuviin vaikutuksiin.
Kesäkaudella lämpökuorman vaikutusalueen laajuuteen vaikuttaa paitsi purkupisteen sijainti, myös
jäähdytysvesien esijäähdyttäminen. Jäähdytysveden johtaminen Kurimonhaaran yläaltaaseen ennen
mereen purkamista vähentää mereen päätyvää lämpökuormitusta. Tämä näkyy selvästi vertailtaessa altaan
kautta mereen purkavan vaihtoehdon VE1a:n ja suoraan mereen purkavan vaihtoehdon VE1e:n vaikutuksia
(kuvat 26-27). Esijäähdytyksen johdosta vaikutusalueen laajuus ja voimakkaan vaikutuksen alue
purkupisteen edustalla on pienempi vaihtoehdolla VE1a rajautuen Selkäsaaren pohjoispuolelle ja
Kuivanuoron ja Kiikelin väliselle alueelle. Ilman esijäähdytystä (VE1e) vaikutukset purkupisteen edustalla
ovat voimakkaampia ja vähäisiä vaikutuksia havaitaan myös kauempana etelässä Välikarin alueella ja
lännessä Iso-Räiskön edustalla, johtuen myös purkupisteen läntisemmästä sijainnista.
Jäähdytysvesien esijäähdytyksen aiheuttama ero havaitaan myös purettaessa jäähdytysvesiä Kemijoen
päähaaran suuntaan (kuvat 26-27). Kurimonhaaran uomassa esijäähtyneiden jäähdytysvesien
lämpökuormalla (VE1d) on selvästi pienempi vaikutus Kemijoen päähaarassa kuin purettaessa
jäähdytysvedet suoraan päähaaraan Isohaaran padon alapuolelle ilman esijäähdytystä (VE1c). Vaikutuksia
nähdään silloin (VE1c), joskin virtauksen tehokkaan sekoittumisen johdosta vähäisinä, koko päähaaran
alueella ja merellä Munaluodon sekä Jakopankin edustalla saakka. Kurimonhaaran uomassa
esijäähtyneiden jäähdytysvesien virratessa Majapudaksen kautta Kemijoen päähaaraan, rajautuvat
lämpökuorman vaikutukset Pasko- ja Hietalietesaarien alueelle (VE1d). Esijäähdytystä voitaisiin tehostaa
vieläkin enemmän, mikäli jäähdytysvedet purettaisiin ensin suljettuun Kurimonhaaran ylä-altaaseen ja
sieltä edelleen Kurimonhaaraan. Jätevesien johtaminen nykyisestä purkupisteestä kauemmaksi merelle
(VE1b) levittää jäähdytys- ja jätevesien yhdistettyä lämpökuormituksen vaikutusta Selkäsaaren
pohjoisosista (VE1a) hieman etelämmäksi jätevesien vaihtoehtoisen purkupisteen lähialueille.
Purkualueen yleisen mataluuden johdosta vesikerrosten sekoittuminen on avovesikaudella voimakasta,
eikä merkittäviä eroja ole havaittavissa lämpökuorman vaikutusalueissa pinta- ja pohjakerroksissa.
Talvikaudella jäähdytys- ja jätevesien lämpökuorman vaikutukset ovat kesäkautta vähäisempiä ja rajautuvat
myös pienemmälle alueelle (kuvat 28-29). Tehdasintegraatin eteläpuolisella merialueella lämpökuorman
merkittävät vaikutukset jäävät aivan purkupisteiden läheisyyteen. Vähäisiä vaikutuksia havaitaan
Vähähaaran altaiden purkualueelta länteen suuntautuvana rannan suuntaisena vyöhykkeenä Vähämaan
edustalla saakka (VE1a). Läntisemmän Kuivanuoron eteläkärjen purkualueelta havaitaan vähäisten
vaikutuksien ulottuvan länteen ja luoteeseen Vähämaan ja Pieni-Räiskön väliseen salmeen saakka (VE1e).
Purettaessa jäähdytysvedet Kemijoen päähaaraan Isohaaran voimalaitoksen alapuolelle (VE1c) tai
Kurimonhaaraan ja edelleen Majapudaksen kautta Kemijoen päähaaraan (VE1d), on lämpökuorman
vaikutukset molemmissa tapauksissa tehokkaasta sekoittumisesta johtuen pääosin vähäisiä rajautuen
kuitenkin koko päähaaran alueelle Martinkarin tasolle saakka. Hietaliete saaren kärjen alueella erottuu
voimakkaamman vaikutuksen alue Majapudaksesta Kemijokeen sekoittuvien jäähdytysvesien vaikutuksesta
(VE1d). Lämpökuorman vaikutuksia voitaisiin myös talviolosuhteissa vähentää jäähdytysvesien
esijäähdyttämisellä suljetussa Kurimonhaaran altaassa ennen purkamista vastaanottavaan vesistöön.
Jätevesien lämpökuorman vaikutukset jäävät talvitilanteessa nykyisen pukupisteen edustalle (VE1a, c-d) ja
vaihtoehtoisella purkupisteellä kauempana merellä vähäisinä vaikutuksina aivan purkupisteen läheisyyteen
(VE1b).
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Taulukko 3. Kesäkauden 2018 ja talvikauden 2017-2018 (jääpeitteen jakso ennen sulamiskauden alkua) jäähdytys- ja
jäteveden eri purkuvaihtoehdoilla mallinnettu veden lämpötilan keskimääräinen muutos tarkkailupisteillä.
Kesä 2018

VE1a

VE1b

VE1c

VE1d

VE1e

P1

0,18
0,18
0,01
0,00
0,30
0,29
0,04
0,04
0,03
0,03
0,42
0,41

0,14
0,14
0,01
0,00
0,34
0,34
0,04
0,04
0,03
0,03
0,43
0,44

0,03
0,03
0,37
0,37
0,05
0,05
0,21
0,22
0,02
0,02
0,05
0,05

0,03
0,03
0,27
0,13
0,05
0,05
0,13
0,14
0,02
0,02
0,06
0,06

0,19
0,20
0,01
0,00
0,44
0,43
0,04
0,04
0,03
0,03
0,48
0,48

VE1a

VE1b

VE1c

VE1d

VE1e

0,03
0,03
0,00
0,00
0,05
0,05
0,00
0,00
0,01
0,01
0,07
0,07

0,02
0,02
0,00
0,00
0,07
0,07
0,00
0,00
0,01
0,01
0,09
0,09

0,01
0,01
0,12
0,12
0,01
0,01
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01

0,01
0,01
0,04
0,04
0,01
0,01
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01

0,02
0,02
0,00
0,00
0,05
0,05
0,00
0,00
0,01
0,01
0,05
0,05

P2
P3
P4
P5
P6

pinta
pohja
pinta
pohja
pinta
pohja
pinta
pohja
pinta
pohja
pinta
pohja

Talvi 2017-2018
P1
P2
P3
P4
P5
P6

pinta
pohja
pinta
pohja
pinta
pohja
pinta
pohja
pinta
pohja
pinta
pohja

4.2.2 Jätevesikuormituksen vaikutukset merialueen vedenlaatuun
Vaikka mereen purettavien käsiteltyjen jätevesien virtaama kasvaa nykytilaan nähden, säilyy
mallinnettavien vedenlaatuparametrien kokonaiskuormitus pääosin lähellä nykytilaa kehittyneen
puhdistamotekniikan ansiosta. Jätevesikuormituksen vaikutukset merialueen vedenlaatuun jäävät siten
vähäiseksi lukuun ottamatta AOX-pitoisuutta, jossa on nähtävissä selvää nousua. Mallituloksissa erottuu
tämän lisäksi erot vaikutusalueen laajuudessa vaihtoehtoisilla purkupaikoilla sekä nykytilaan nähden
suuremman mereen purettavien jäähdytysvesien virtaaman vedenvaihtoa voimistava vaikutus.
Nykytilaan nähden 5 % suurempi kokonaistyppikuormitus nostaa meriveden keskimääräisiä
kokonaistyppipitoisuuksia pääasiassa vain purkualueen edustalla käytettäessä nykyistä purkupaikkaa (kuvat
30-31). Hetkellisiä vähäisiä muutoksia nähdään laajemmalla alueella Kuivanuoron eteläosan sekä
Selkäsaaren ja Kemin keskustan välisen salmen alueella. Sen sijaan jäähdytysvesien purkaminen
Kurimonhaaran yläaltaan kautta mereen (VE1a) ja Kuivanuoran eteläkärjestä mereen (VE1e) lisää alueiden
vedenvaihtoa ja vähentää jätevesistä aiheutuvaa typpipitoisuuden nousua jäähdytysveden purkualueiden
edustalla nykytilaan verrattuna. Jäteveden purkaminen vaihtoehtoiseen purkupisteeseen Selkäsaaren
kupeeseen (VE1b) lisää typpikuormitusta purkupisteestä etelään aina Sellkäsaaren ja Kuukka-saaren
eteläosiin saakka. Samalla kuitenkin typpipitoisuudet laskevat koko rantavyöhykkeellä Kemijoen
sivuhaaroista Kemin kaupungin edustalle ja aina Ajoksen kärkeen saakka ulottuvalla alueella.
Rantavyöhykkeelle päätyvän jätevesikuormituksen vähenemisen lisäksi myös jäähdytysvesien vedenvaihtoa
voimistava vaikutus vähentää ravinnepitoisuuksia.
Kokonaisfosforikuormituksen vähentyessä 1,4% nykytilaan nähden, ei meriveden fosforipitoisuuksissa
nähdä myöskään muutoksia purettaessa jätevedet nykyiseen purkupisteeseen (kuvat 32-33). 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.
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Myös COD-kuormitus laskee 0,3 % nykytilaan nähden, eikä meriveden COD-pitoisuuksissa ole siten
nähtävissä muutoksia lukuun ottamatta jäähdytysveden purkupisteiden edustalla vedenvaihdon
voimistumisesta aiheutuvaa pitoisuuden laskua (kuvat 34-35: VE1a ja VE1e). Jätevesien purkaminen
vaihtoehtoiseen purkupisteeseen (VE1b) lisää merkittävästi COD-kuormitusta purkupisteen läheisyydessä
Selkäsaaren länsipuolella ja vähäisiä vaikutuksia havaitaan Selkäsaaren eteläosissa saakka. Samalla nykyisen
purkupisteen kuormituksen loppuessa koko rantavyöhykkeen COD-pitoisuus laskee merkittävästi
purkualueelta Kemin kaupungin edustalle saakka ja vähäistä laskua havaitaan vielä Ajoksen eteläkärjen
tasolla.
Jätevesien sisältämän AOX-kuormituksen arvioidaan lähes kaksinkertaistuvan (+93%) nykytilaan verrattuna,
ja mallitulokset osoittavat pitoisuuksien myös lisääntyvän merivedessä purettaessa jätevedet nykyiseen
purkupisteeseen (kuvat 36-37). Merkittävimmät vaikutukset rajautuvat purkualueen edustalle Selkäsaaren
pohjoiskärjen ja Kemin keskustan rajaamalle alueelle. Jokivesikuormituksen tasoa (taulukko X) vastaavia
keskimääräisiä vaikutuksia havaitaan tätä laajemmalla alueella Kuivanuoron eteläkärjestä Ajoksen keskelle
rajautuvalla linjalla. Hetkellisiä vastaavan tason maksimivaikutuksia havaitaan Ajoksen eteläkärjen ja IsoRäiskön välisen linjan rajaaman alueen sisäpuolella. 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.

Kuva 26. Mallinnettu meriveden pintakerroksen lämpötilan keskimääräinen muutos kesäkaudella 2018 eri purkuvaihtoehdoilla.

Kuva 27. Mallinnettu meriveden pohjakerroksen lämpötilan keskimääräinen muutos kesäkaudella 2018 eri purkuvaihtoehdoilla.

Kuva 28. Mallinnettu meriveden pintakerroksen lämpötilan keskimääräinen muutos talvikaudella 2017-2018 eri purkuvaihtoehdoilla. Kuvissa on kesäkautta tarkempi lämpötilaskaala.

Kuva 29. Mallinnettu meriveden pohjakerroksen lämpötilan keskimääräinen muutos talvikaudella 2017-2018 eri purkuvaihtoehdoilla. Kuvissa on kesäkautta tarkempi lämpötilaskaala.

Kuva 30. Mallinnettu meriveden pintakerroksen kokonaistyppipitoisuuden keskimääräinen muutos kesäkaudella 2018 eri purkuvaihtoehdoilla.

Kuva 31. Mallinnettu meriveden pohjakerroksen kokonaistyppipitoisuuden keskimääräinen muutos kesäkaudella 2018 eri purkuvaihtoehdoilla.

Kuva 32. Mallinnettu meriveden pintakerroksen kokonaisfosforipitoisuuden keskimääräinen muutos kesäkaudella 2018 eri purkuvaihtoehdoilla.

Kuva 33. Mallinnettu meriveden pohjakerroksen kokonaisfosforipitoisuuden keskimääräinen muutos kesäkaudella 2018 eri purkuvaihtoehdoilla.

Kuva 34. Mallinnettu meriveden pintakerroksen COD pitoisuuden keskimääräinen muutos kesäkaudella 2018 eri purkuvaihtoehdoilla.

Kuva 35. Mallinnettu meriveden pohjakerroksen COD pitoisuuden keskimääräinen muutos kesäkaudella 2018 eri purkuvaihtoehdoilla.

Kuva 36. Mallinnettu meriveden pintakerroksen AOX pitoisuuden keskimääräinen muutos kesäkaudella 2018 eri purkuvaihtoehdoilla.

Kuva 37. Mallinnettu meriveden pohjakerroksen AOX pitoisuuden keskimääräinen muutos kesäkaudella 2018 eri purkuvaihtoehdoilla.
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5 Yhteenveto ja johtopäätökset
Uudelta biotuotetehtaalta purettavien jäähdytys- ja jätevesien mallinetuissa vesistövaikutuksissa
korostuvat lämpökuorman vaikutukset merialueen jääpeitteeseen ja meriveden lämpötilaan. Jätevesien
vaikutukset vedenlaatuun jäävät sen sijaan vähäisiksi kehittyneen puhdistamotekniikan johdosta, vain AOXpitoisuudessa nähdään kasvua nykytilaan nähden.
Vaikutukset jääpeitteen paksuuteen
Jäähdytys- ja jätevesien lämpökuorman johdosta muodostuvan sulan veden ja heikentyneen jään alue
laajenee huomattavasti nykytilaan nähden purkualueiden edustalla. 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. Selvästi vähäisemmät vaikutukset Selkäsaaren
alueelle syntyy purettaessa jäähdytysvedet lännemmäksi Kuivanuoron eteläkärkeen, mutta samalla
jääpeitteen sulamista ja heikkenemistä havaitaan lännen ja luoteen suunnassa aina Kemijoen päähaarassa
saakka. Jäähdytysvesien lämpökuorman purkaminen Kemijoen päähaaraan (VE1c ja VE1d) puolestaan
heikentää jääpeitettä koko päähaaran alueella. Jääpeite häviää kokonaan Paskon edustalle saakka ja selvää
jääpeitteen ohentumista näkyy vielä Munaluodon pohjoispuolella. Leudon talven aikana lämpökuorman
vaikutusalue ei kasva normaalitalven tilanteesta, mutta vaikutuksen voimakkuus on purkuaukkojen
läheisyydessä suurempi ja sulan veden alue normaalitalvea laajempi.
Vaikutukset jääpeitteen kestoon
Jäähdytys- ja jätevesien tuoma lämpökuorma aikaistaa jäiden lähtöä purkupisteestä ja tarkkailupisteestä
riippuen. Purkualueiden läheisyydessä myös pysyvän jääpeitteen muodostuminen lykkääntyy.
Tehdasintegraatin eteläpuoleisella merialueella Kemin keskustan ja Selkäsaaren välisen salmen alueella
jääpeite muodostuu ja kehittyy talven kuluessa lähes nykytilan tavoin kaikilla mallinnetuilla vaihtoehdoilla.
Jäidenlähtö kuitenkin aikaistuu normaalin talven aikana Kemin keskustan edustalla noin viikolla purettaessa
jäähdytysvedet Kuivanuoron eteläkärkeen (VE1e) ja kahdella viikolla purettaessa jäähdytysvedet
Vähähaaran yläaltaaseen (VE1b). Leudon talven aikana jäiden lähtö aikaistuu enemmän, noin 3-4 viikolla
kun jäähdytysvedet puretaan Kurimonhaaran yläaltaaseen ja noin kahdella viikolla kun jäähdytysvedet
puretaan Kuivanuoron eteläkärkeen (VE1e). Lähempänä purkualueita Selkäsaaren pohjois- ja
luoteispuolella vaikutukset ovat merkittävästi suurempia jääpeitteen muodostumisen lykkääntyessä ja
jäidenlähdön aikaistuessa normaalitalven aikana noin kuukaudella, mutta sielläkin Kuivanuoron eteläkärjen
purkuvaihtoehdolla (VE1e) selvästi muita vaihtoehtoja vähäisempänä. Leudon talven aikana purkualueiden
läheisyydessä jäät lähtevät noin kaksi kuukautta nykytilaa aikaisemmin. Kemijoen päähaaran jääolosuhteet
muuttuvat täysin molemmilla päähaaraan purkavilla skenaariolla (VE1c ja VE1d). Päähaaran alueella
pysyvää jääpeitettä ei muodostu ollenkaan koko talven aikana. Kemijoen päähaaran edustan merialueella
jääpeite kuitenkin muodostuu ja kasvaa molemmilla skenaarioilla nykytilan tavoin, mutta jäähdytysveden
lämpökuorman johdosta jäänlähtö aikaistuu noin 1-2 viikolla nykytilaan nähden.
Lämpökuorman vaikutusalueet
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),
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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.
Jätevesikuormituksen vaikutukset vedenlaatuun
Mallinnettujen vedenlaatuparametrien kuormitusmäärät pysyvät lähellä nykytilaa lukuun ottamatta AOXkuormitusta. Vedenlaadussa havaitaan siksi vain vähäisiä muutoksia rajautuen pääasiassa nykyisen
purkualueen läheisyyteen. Jäteveden purkaminen vaihtoehtoiseen purkupisteeseen lisää luonnollisesti
jätevesikuormitusta purkupisteestä etelään rajautuen Selkäsaaren länsipuolelle, samalla kuitenkin
jätevesien kuormitus vähenee Selkäsaaren itäpuolella Kiikelistä Kemin keskustan edustan ohi aina Ajoksen
kärkeen saakka. AOX-kuormituksen osalta pitoisuudet nousevat, merkittävimmät vaikutukset rajautuvat
purkualueen edustalle Selkäsaaren pohjoiskärjen ja Kemin keskustan rajaamalle alueelle. Kemijoesta
mitattua jokivesikuormituksen tasoa vastaavia keskimääräisiä vaikutuksia havaitaan tätä laajemmalla
alueella Kuivanuoron eteläkärjestä Ajoksen keskelle rajautuvalla linjalla.
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6 Epävarmuustarkastelu
Mallinnettuihin virtauskenttiin vaikuttaa saatavilla olevan syvyysaineiston tarkkuus, joka oli erityisesti
Kemijoen sivuhaaroissa puutteellista, ja perustui osittain mittaushavaintojen ja ilmakuvien perusteella
tehtyyn interpolointiin. Syvyysolosuhteet myös muuttuvat alueella säännöllisesti hiekkasärkkien liikkeiden
mukaan. Mallinnuksessa hiekkasärkät huomioitiin digitoimalla uusimpien satelliittikuvien mukaan. Osin
puutteellisen syvyystiedon lisäksi myös mallin resoluutio asettaa rajoituksia tarkkojen yksityiskohtien
huomioimiseen. Matalan merialueen virtausolosuhteisiin vaikuttaa voimakkaasti tuulen ajamat virtaukset,
jotka perustuivat mallissa Ajoksen havaintoaseman mittausaikasarjoihin. Mantereen läheisyydessä
tuuliolosuhteet ovat tyypillisesti heikompia. On kuitenkin huomioitava että mallinnuksen kohteena olevat
purkualueet ovat avoimia etelän ja lounaan suunnasta puhaltaville tuulille, jotka dominoivat alueella
kesäkaudella.
Mallinnuksessa käytetty jäämalli simuloi vain kiintojään muodostumisen. Näin ollen kiintojään pinnalle
muodostuvaa kohvajään osuutta ei ole mukana esitetyissä tuloksissa. Jäämallissa ei myöskään huomioida
lumipeitteen eristävää vaikutusta, mikä voi näkyä mallinnetuissa tuloksissa liian suurina jäänpaksuuksina.
Jäämallin validoinnissa ei kuitenkaan havaittu mallitulosten liioittelevan jäänpaksuuksia
mittaushavaintoihin verrattuna. Jäämalli ei sovellu jääolosuhteiden simulointiin voimakkaissa
turbulenttisissa virtausolosuhteissa. Tämän johdosta Isohaaran voimalaitoksen alakanavan yläosiin
muodostuu mallituloksissa jääpeite, vaikka tämä alue pysyykin voimakkaan turbulenttisen virtauksen
vaikutuksesta sulana.
Mallinnuksessa vedenlaatuparametreja käsiteltiin passiivisina aineina ilman prosesseja, eli tulokset
kuvaavat konservatiivista leviämistä, suurinta mahdollista leviämisaluetta. Todellisuudessa ainetta
kuitenkin häviää matkalla kulutuksen, hajoamisen sekä sedimentaation mukana. Vastaavasti ainetta myös
palautuu takaisin kiertoon matalan merialueen säännöllisessä resuspensiossa.
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Lähdeluettelo
1) Ilmatieteen laitos, Itämeren jäätalvet, https://ilmatieteenlaitos.fi/jaatalvet

