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Viite: Arviointiohjelma saapunut 24.04.2020
LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA, UUSIUTUVAN
POLTTOAINEEN VALMISTUSLAITOS (NEXBTL-LAITOS), PORVOO
1. HANKETIEDOT JA YVA -MENETTELY
Neste Oyj on 24.4.2020 saattanut vireille Porvoon Kilpilahdessa
sijaitsevan NEXBTL-laitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn
(YVA-menettely) toimittamalla Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja
ympäristökeskukseen (ELY-keskus) hanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman.
Arviointiohjelma ja arviointiselostus
Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma
selvityksistä, joita ympäristövaikutusten arvioimiseksi tulee tehdä sekä
arviointimenettelyn järjestämisestä kokonaisuudessaan.
Arviointiohjelmavaiheen
jälkeen
hankkeesta
vastaava
laatii
arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon
perusteella arviointiselostuksen.
Hankkeesta vastaava ja yhteysviranomainen
Hankkeesta vastaava on Neste Oyj, jossa hankkeen yhteyshenkilönä
on Outi Piirainen. Arviointiohjelman on laatinut konsulttitoimeksiantona
AFRY Finland Oy, jossa yhteyshenkilönä on Karoliina Jaatinen.
Uudenmaan ELY-keskus on arviointimenettelyssä ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annetun lain mukainen yhteysviranomainen, jossa
yhteyshenkilönä toimii Erika Heikkinen.
Hankkeen kuvaus ja sijainti
Neste Oyj suunnittelee uusiutuvien polttoaineiden valmistuslaitoksen
(NEXBTL-laitos) rakentamista Porvoon Kilpilahteen. Hankekokonaisuus
käsittää NEXBTL-yksikön, syötön esikäsittely-yksikön, jäteveden
esikäsittelyn, uuden vetylaitoksen, kuumaöljyuunin, varastosäiliöitä sekä
turvasoihdun. Laitos yhdistetään käyttöhyödykkeiden ja logistiikan
Lasku hankkeesta vastaavalle 8 000 €. Maksuperusteet lausunnon lopussa.
UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 021 000
Opastinsilta 12 B 5 krs,
PL 36
www.ely-keskus.fi/uusimaa
00520 Helsinki
00521 Helsinki
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osalta jalostamon olemassa olevaan verkostoon. Laitoksen tuotteita
ovat uusiutuva propaani, uusiutuva teollisuusbensiini (nafta) sekä
uusiutuva lentopetroli ja -diesel.
Laitoksessa hyödynnettävät raaka-aineet ovat kasviöljyjä ja eläinrasvoja
sekä niiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyviä sivu- ja jätevirtoja.
Yhteensä raaka-aineita käytetään noin 1 600 000 tonnia vuodessa.
Raaka-aineet toimitetaan laitokselle pääasiassa laivoilla, mutta osin
myös autokuljetuksina. Raaka-aineiden siirto varastosäiliöihin tapahtuu
suljettua järjestelmää pitkin.
Hankealue sijaitsee Porvoossa Kilpilahden teollisuusalueella Neste
Oyj:n omistamalla kiinteistöllä. Hankealue sijoittuu Kilpilahden rautatiepurkausterminaalin ja öljysataman läheisyyteen, jolloin voidaan
hyödyntää nykyisiä satamalaitureita ja säiliöitä sekä logistiikkaa.
Kilpilahden teollisuusaluetta ympäröivät maa-alueet ovat pääosin
maanviljelys- ja metsätalouskäytössä. Lähimmät asuinalueet ovat
kylämäiset Nyby Kilpilahden luoteispuolella ja Nikuby sen eteläpuolella.
Hankealueelta on etäisyyttä näiden alueiden lähimpiin asuinrakennuksiin noin 900 – 1600 metriä. Hankealuetta lähimmät lomaasunnot sijaitsevat noin 700 metrin päässä hankealueesta etelään
Svartbäckinselän Kilpilahden puoleisella rannalla.
Kilpilahden teollisuusalue on pitkään teollisuus- ja satamakäytössä
ollutta rakennettua ympäristöä. Alkuperäistä luonnonympäristöä,
kasvillisuutta ja eläimistöä on jäljellä vain vähän. Lähimmät suojelualueet sijaitsevat vajaan kahden kilometrin etäisyydellä hankealueesta.
Hankealueella on voimassa 15.2.2010 vahvistettu (KHO 6.4.2011) ItäUudenmaan maakuntakaava, jota on täydennetty vaihemaakuntakaavoilla. Hankealue kuuluu vuonna 1988 vahvistetun Sköldvikin
osayleiskaavan alueeseen. Hankealueella on pääosin voimassa
Sköldvikin rakennuskaava (rk 74), joka on vahvistettu 27.4.1984.
Hankkeen vaihtoehdot
Tarkasteltavana on yksi toteutusvaihtoehto
nollavaihtoehto, jossa hanketta ei toteuteta.

sekä

niin

kutsuttu

Vaihtoehto 0 (VE0)
NEXBTL-laitoksen
jättäminen.

ja

siihen

liittyvien

toimintojen

rakentamatta

Vaihtoehto 1 (VE1)
Uuden NEXBTL-laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen Nesteen
teollisuusalueelle mukaan lukien laitoksen vaatimat muut toiminnot
lämpökäsittely-yksikkö, jäteveden esikäsittely, uusi vetylaitos, kuumaöljyuuni, varastosäiliöt ja turvasoihtu.
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Hankkeen YVA -menettelyn tarve
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarve määräytyy
YVA-lain (252/2017) liitteen 1 hankeluettelon kohdan 6 d) perusteella;
kemianteollisuus; laitokset, joissa valmistetaan tai tuotetaan teollisessa
mittakaavassa bioetanolia tai bioöljyä.
Liittyminen muihin hankkeisiin
Alueella tehdään selvitystä jäähdytysveden hukkalämmön talteenotosta
kaukolämmöksi, jolloin mereen johdettava lämpökuorma pienenee.
Hukkalämpöhankkeen yhteydessä rakennetaan lämpöpumppulaitoksia.
Kaukolämmön siirtämisen tarkemmat tekniset ratkaisut tarkentuvat
hukkalämpöhankkeen suunnittelun edetessä.
Hankkeen edellyttämät luvat,
yhdistäminen YVA-menettelyyn

päätökset

ja

suunnitelmat

sekä

näiden

Toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista
ympäristölupaa. Hankkeen toimivaltainen ympäristölupaviranomainen
on Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristöluvan myöntämisen
edellytyksenä on, että YVA-menettely on päättynyt.
Laitoksen toiminnalle haetaan laajamittaisen vaarallisten kemikaalien
teollisen käsittelyn ja varastoinnin edellyttämä lupa Turvallisuus- ja
kemikaalivirastosta (TUKES). Hakemus ja lupa perustuvat lakiin
vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta
(390/2005), asetukseen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja
varastoinnin valvonnasta (685/2015) sekä asetukseen vaarallisten
kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista
(856/2012). Nämä säädökset perustuvat suuronnettomuusvaaran
torjuntaa koskevaan Seveso III -direktiiviin (2012/18/EU).
Uusi vetylaitos saattaa alustavan arvion mukaan kuulua päästökauppalain (311/2011) soveltamisalaan. Kaikilla päästökauppaan kuuluvilla
laitoksilla tulee olla Energiaviraston myöntämä kasvihuonekaasujen
päästölupa, jota on haettava vähintään kuusi kuukautta ennen
toiminnan suunniteltua aloitusta. Hakemuksessa esitetään tiedot
laitoksen kasvihuonekaasupäästöjen lähteistä ja kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta.
Rakennettaville
uudisrakennuksille
haetaan
rakennuslain (132/1999) mukainen rakennuslupa.

Maankäyttö-

ja

Toiminnan sijoittamisessa on otettava huomioon oikeusvaikutteisissa
kaavoissa osoitettu alueen käyttötarkoitus ja aluetta koskevat
kaavamääräykset.
Viranomaismenettelyjen yhteensovittamiseksi hankkeesta järjestettiin
30.3.2020 yhteysviranomaisen järjestämänä YVA-lain 8 §:n tarkoittama
ennakkoneuvottelu.
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2. ARVIOINTIOHJELMASTA TIEDOTTAMINEN JA KUULEMINEN
Arviointiohjelman vireilläolosta on ilmoitettu Uusimaa-, Itäväylä- ja
Östnylandet -lehdissä. Ilmoitus kuulutuksesta on julkaistu Porvoon
kaupungin ja Sipoon kunnan verkkosivuilla.
Arviointiohjelma on kuulutettu ja ollut sähköisesti nähtävillä 27.4. –
26.5.2020 osoitteissa:
www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset
www.ymparisto.fi/uusiutuvandieselintuotantoNesteYVA
www.miljo.fi/produktionavfornybardieselNesteMKB
Painettu arviointiohjelma on ollut kuulutusajan nähtävillä osoitteessa:
Uudenmaan ELY-keskus, Valvomo, Opastinsilta 12 B, 5. krs, Helsinki
Arviointiohjelmasta järjestettiin sähköinen esittelytilaisuus 14.5.2020 klo
17.00 − 18.30 osoitteessa www.kilpilahti.fi.
3. YHTEENVETO ESITETYISTÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ
Uudenmaan ELY -keskus on pyytänyt arviointiohjelmasta lausunnot
Porvoon kaupungilta ja Sipoon kunnalta sekä niiden ympäristönsuojeluviranomaisilta, Porvoon kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta, ItäUudenmaan pelastuslaitokselta, Uudenmaan liitolta, Etelä-Suomen
aluehallintovirastolta, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes),
Museovirastolta ja Porvoon museolta.
Yhteysviranomaiselle toimitettiin arviointiohjelmasta 8 lausuntoa ja yksi
mielipide. Lausunnot ja mielipiteet löytyvät kokonaisuudessaan
osoitteesta www.ymparisto.fi/uusiutuvandieselintuotantoNesteYVA.
Seuraavassa on esitetty yhteenveto lausuntojen ja muistutusten
pääsisällöstä.
Yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä
Toiminnan kuvaus ja vaihtoehdot
Arviointiohjelmaa pidettiin yleisesti kattavana ja keskeiset arvioitavat
ympäristövaikutukset oli tunnistettu siinä hyvin. Keskeiset laaditut ja
suunnitellut selvitykset oli esitetty.
Katsottiin, että uusiutuvien polttoaineiden tuotannon lisääminen on
ilmastonmuutoksen hidastamisen ja kiertotalouden kannalta hyvä asia
ja hanke myös lisäisi työllisyyttä. Koettiin kuitenkin, että YVAmenettelyssä olisi ollut mahdollista esittää enemmän vaihtoehtoja kuin
nyt on tehty, esimerkiksi käsiteltävien materiaalien vaihtoehtoisten
määrien kannalta.
Maankäyttö ja kaavoitus
Todettiin, että YVA-ohjelmassa on esitetty oikealla ja riittävällä tavalla
hankealueen voimassa oleva maakuntakaavatilanne sekä vireillä olevan
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Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan tilanne, eikä suunniteltu toiminta
ole ristiriidassa näiden kanssa.
Maisema ja kulttuuriperintö
Katsottiin, että hankkeella ei ole vaikutusta rakennettuun kulttuuriympäristöön ja sen maisemalliset vaikutukset ovat alueen
kokonaisuuden kannalta vähäiset. Hankealueelta tunnetaan yksi
muinaismuistolain rauhoittama muinaisjäännös, johon kohdistuvia
vaikutuksia tulee vielä selvittää tarkemmin.
Melu-, ilmanlaatu- ja ilmastovaikutukset
Arviointiohjelmassa esitettyjen ilma- ja melupäästöjen leviämismallinnuksien toteuttamista pidettiin tärkeänä. Todettiin myös, että
raaka-aineiden käsittelystä, kuljetuksesta ja varastoinnista ei saisi
aiheutua ympäristöön kohtuutonta hajuhaittaa. Lisäksi pidettiin
tärkeänä, että näiden vaikutusten arvioinnin tueksi toteutetaan
asukaskysely.
Todettiin, että vuoden 2010 hajuhaittaselvitys ei pitänyt sisällään
kasviöljystä ja eläinrasvasta aiheutuvaa hajuhaittaa, joten olisi tärkeää
selvittää hajuhaitat näistä lähteistä yhdessä Kilpilahden teollisuusalueen
muiden hajulähteiden kanssa. Todettiin, ettei arviointiohjelmassa tuoda
esille sitä, miten hajuhaittoja aiotaan hankkeen edetessä selvittää.
Ilmastovaikutusten kannalta hiilidioksidin
käyttöönottoa pidettiin tärkeänä.

talteenoton

tekniikan

Vaikutukset liikenteeseen
Mainittiin, että mikäli uusiutuvat raaka-aineet tuodaan laitokselle
autokuljetuksilla, tulee niitä koskevat liikennejärjestelyt sekä liikenteen
aiheuttamat haitat selvittää YVA-selostuksessa ohjelmassa esitettyä
tarkemmin.
Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
Laitosalueen jätevesien kasvavasta määrästä oltiin huolissaan.
Mainittiin, että COD-kuormituksen lisäksi tulee selvittää myös
toiminnasta aiheutuvan vierasainekuormituksen suuruus, joka tulee
lisääntymään toiminnan laajentuessa ja vaatii siten tarkempia selvitysja seurantatoimia.
Lisäksi katsottiin, että öljy- ja kemikaalivahingot ovat hankkeen suurin
riski lähiympäristölle ja että sekä öljyvahinkojen ennaltaehkäisevät
toimenpiteet että öljyntorjuntatoimenpiteet öljyvahinkojen sattuessa
tulee kuvata kattavasti YVA-selostuksessa.
Luontovaikutukset
Katsottiin, että arviointiohjelmaa tulisi tarkentaa luontokartoitusten ja
linnustoselvitysten osalta.
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Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
Todettiin, että hyödynnettävät raaka-aineet houkuttelevat haittaeläimiä,
joiden torjunta tulisi ottaa huomioon toiminnan suunnittelussa. Rottien,
kärpästen ja lintujen lisääntymisestä ei saisi aiheutua terveyshaittaa
lähiasukkaille.
Esitettiin, että arviointiohjelmaa tulisi täydentää suuronnettomuusvaaran
arvioinnin osalta. Onnettomuus- ja häiriötilanteiden vaikutusten
arvioinnissa tulisi huomioida lähellä olevat suuronnettomuusvaaralliset
kemikaali- ja räjähdekohteet sekä luonnonsuojelualueet, asutus ja muut
herkät alueet kuten Emäsalo. Kun vaikutuksia arvioidaan, tulisi ottaa
huomioon dominoefektit ja suojavyöhykkeet. Lisäksi esitettiin, että
sammutusveden saanti ja sammutusvesien hallinta tulee selvittää.
4. YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma kattaa YVA-asetuksen 3
§:ssä luetellut arviointiohjelman sisältövaatimukset. Arviointiohjelma on käsitelty YVA-lainsäädännön vaatimalla tavalla.
Arviointiohjelmassa esitetyn lisäksi arviointiselostusta ja siihen liittyviä
selvityksiä laadittaessa tulee huomioida seuraavat asiat.
Hankkeen kuvaus ja ympäristön nykytilan kuvaus
Arviointiohjelmassa hankkeen kuvaus, tarkoitus ja sijainti on esitetty
suunnitteluvaihe huomioon ottaen riittävällä tasolla. Hanke on osittain
esisuunnitteluvaiheessa, mutta käytettävät tekniikat ja menetelmät ovat
jo aiemmin hakijan käytössä olleita ja näin ollen niiden kuvausta ja
vaikutusten arviointia voidaan pitää riittävänä.
Esitetty ympäristön nykytilan kuvaus on pääosin riittävä.
Vaihtoehtojen käsittely
Arviointiohjelmassa hankevaihtoehtoina ovat hankkeen toteuttaminen
esitettyine rakenteineen ja sen toteuttamatta jättäminen. Hanke on
toiminnallinen kokonaisuus, jonka laajuus on arvioitu laitoksen
toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Hankkeella on katsottu
olevan myös vain yksi sijoituspaikkavaihtoehto, mitä voidaan pitää
perusteltuna ottaen huomioon hankkeen liittyminen Neste Oy:n
Kilpilahden teollisuusalueen olemassa olevaan toimintaan ja
rakenteisiin. Esitetyt vaihtoehdot ovat riittävät.
Arviointiselostuksessa on käsiteltävä vaihtoehtoja samalla tarkkuudella.
Vaikutusten selvittäminen ja merkittävyyden arviointi
Hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset tulee tunnistaa ja esittää
arviointiselostuksessa.
Vaikutusten arvioinnissa on kattavasti esitettävä myös haitallisten
vaikutusten lieventämistoimet. Seuraavilta osin suunniteltua arviointia
on täsmennettävä.
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Vaikutusalueen rajaus
Eri vaikutusluokkien aluerajaukset tulee havainnollisuuden vuoksi
esittää arviointiselostuksessa myös etäisyysvyöhykkeet esittävällä
kartalla.
Melu- ja ilmanlaatuvaikutukset
Arviointiohjelman mukaan melumallinnuksessa tarkastellaan laitoksen
ja siihen liittyvän satamatoiminnan aiheuttamaa melua toimintojen
ympäristössä noin 2 km säteellä. Ilmanlaatuvaikutuksia arvioidaan
leviämismallinnuksella noin 15 km säteellä hankealueesta. Hajupäästöjen leviäminen ja vaikutukset lähialueelle arvioidaan asiantuntijaarviona.
Esitetyillä selvityksillä saadaan riittävät tiedot hankkeen ilmanlaatu- ja
meluvaikutuksista. Myös rakentamisen aikaiset melu-, pöly- ja ilmanlaatuvaikutukset on arvioitava. Raaka-aineiden käsittelystä ja
varastoinnista aiheutuvien hajuhaittojen lieventämiskeinot on esitettävä.
Lisäksi on arvioitava raaka-aineiden kuljetuksista aiheutuvat hajuhaitat.
Ilmastovaikutukset
Arviointiohjelman mukaan hankkeen ilmastovaikutuksia tarkastellaan
esittämällä arvio laitoksen tuottamien polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöistä vastaavien tuotteiden elinkaarilaskentojen ja muun
saatavilla olevan vertailutiedon perusteella. Lisäksi tulee arvioida
hankkeen rakentamisen ja käytön aikaiset suorat kasvihuonekaasupäästöt ja niiden vähentämiskeinot. Rakentamisen aikaiseen
ilmastovaikutusten arviointiin tulee sisällyttää materiaalien käyttö,
mukaan lukien mahdolliset uusiomateriaalit. Liikenteen ja työkoneiden
päästöt tulee selvittää ja sisällyttää osaksi rakentamisen ja käytön
aikaista ilmastovaikutusten arviointia.
Toiminnan vaihtoehtoisten energiankulutus- ja -hankintatapojen
kasvihuonekaasupäästöt on arvioitava, mikäli ne eivät ole vielä
tarkentuneet arviointiselostusvaiheessa (mm. ilmajäähdyttimien ja
lämpöpumppujen käyttö). Uusiutuvan energian käyttöä on perusteltua
edistää aina, kun se on mahdollista. Uusiutuvia energiamuotoja voidaan
suosia työkoneiden ja kuljetusten käyttövoimina sekä esimerkiksi
hankealueella tarvittavan energian tuotannossa.
Laitoksen hiilidioksidipäästöt on kuvattava sekä hiilidioksidin talteenoton
toteutuessa että tilanteessa, jossa suunniteltu talteenotto ei toteudu.
Ilmastovaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon kunnalliset ja
maakunnalliset ilmastostrategiat ja -suunnitelmat sekä arvioida, millä
tavalla hanke vaikuttaa Porvoon ja Uusimaan kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteisiin (HINKU-tavoitteet).
Ilmastonmuutokseen
sopeutuminen,
eli
ilmastonmuutoksen
aiheuttamien sään ääri-ilmiöiden, kuten rankkasateiden, vaikutukset
hankkeeseen ja näihin vaikutuksiin varautuminen on esitettävä
arviointiselostuksessa.
Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin

UUDELY/4609/2020

8/12

Arviointiohjelmassa on pääosin tunnistettu hankkeen vaikutukset
kallioperään ja pohjaveteen. Arviointiohjelmassa kuvatut menetelmät ja
käytettävät lähtötiedot ovat riittävät hankkeen toteuttamisesta johtuvien
kallioperä- ja pohjavesivaikutusten arvioimiseksi.
Arviointiohjelmassa todetaan, että hankealueella sijaitsee kaksi
tunnistettua ja yksi arvioitu maaperän tilaan vaikuttava riskikohde.
Ohjelmassa on kuitenkin nostettu tarkemmin esille vain yksi kohde,
öljypellon alue. Kahdesta muusta alueella olevasta tai olleesta
toiminnasta ei ole esitetty tarkempia tietoja eikä mainittu niille
suunniteltuja tai jo toteutettuja selvitys- ja tutkimustoimenpiteitä. Nämä
tiedot on esitettävä arviointiselostuksessa. Öljypeltoalueen kunnostustoimet ja mm. pilaantuneiden maamassojen käsittely on kuvattava
alustavasti arviointiselostuksessa.
Yhteysviranomaisen kanta on, että kaikki mahdollisesti pilaantuneet
alueet on tutkittava hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloittamista.
Mikäli maaperässä todetaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007
mukaiset kynnysarvotasot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia tai haittaaineita, joille kynnysarvotasoja ei ole asetettu, on maaperän
pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava edellä mainitun asetuksen
mukaisesti. Arviointi tehdään koskien alueen tulevaa käyttöä.
Tarvittaessa pilaantuneet maa-alueet on puhdistettava viimeistään
rakennustöiden
yhteydessä.
Puhdistamisesta
on
laadittava
ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen ilmoitus
pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Uuden rakennushankkeen
osalta ei voida hyödyntää arviointiohjelmassa mainittuja Porvoon
jalostamon alueella toteutettavia asennus-, kunnossapito- ja
perusparannustöitä koskevaa ilmoituspäätöstä. Uudenmaan ELYkeskuksen linja on ollut, että mikäli rakennushankkeen aikana kaivetaan
maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston
asetuksessa 214/2007 säädetyt alemmat ohjearvopitoisuudet, on
ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävä poikkeuksetta.
Tämä on huomioitava arviointiselostusta laadittaessa.
Vaikutukset pintavesien laatuun, vesienhoitoon ja kalastoon
Pintavesien laatuun kohdistuvien vaikutusten arviointi on esitetty
pääosin kattavasti. Vesistövaikutusten arviointialueen tulee olla niin
laaja, että se kattaa varmasti laitoksen jätevesien vaikutusalueen ja
jäähdytysvesien lisääntyneen lämpökuorman alueen. Arvioinnissa tulee
huomioida kaikki laitoksen toiminnasta syntyvät tunnistetut jätevesien
haitta-aineet, myös ns. vierasainekuormitus (mm. öljy, fenoli, PFOS ja
nikkeli).
Pinnoitetuilta alueilta kerättävien hulevesien puhdistaminen ja laadun
selvittäminen ennen johtamista mereen on kuvattava arviointiselostuksessa.
Arviointiselostuksessa on esitettävä hankkeen vaikutukset vesien- ja
merenhoidon tavoitteiden toteutumiseen.
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Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluun
Luontoon ja lajistoon kohdistuvaa vaikutusarviointia varten tarkistetaan
YVA-ohjelmassa esitetyt tiedot lähimmistä luontokohteista. Ohjelmassa
ei ole kuitenkaan tarkemmin määritelty, mitä luontokohteita tällä
tarkoitetaan. Myös tehtävää linnustoselvitystä olisi ollut syytä avata
enemmän arvioinnin kuvauksessa, jotta yhteysviranomainen olisi
pystynyt ottamaan kantaa sen riittävyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Linnustoselvityksen toteuttamisesta on tarvittaessa
oltava yhteydessä Uudenmaan ELY-keskukseen.
Liikennevaikutukset
Hankkeen ja sen vaihtoehtojen liikennevaikutusten arviointi on
arviointiohjelman mukaisesti toteutettuna riittävä. Arvioinnissa on
huomioitava samalla tarkkuudella sekä lisääntyvä laivaliikenne että
ajoneuvoliikenne.
Vaikutukset maankäyttöön ja rakennettuun ympäristöön
Arviointiohjelmassa on kuvattu hankkeen sijainti sekä hanke- ja
lähialueen nykyiset toiminnot ja asutustilanne. Maankäyttöön liittyvien
asioiden
arviointi
selostusvaiheessa
on
pääosin
huomioitu
asianmukaisesti.
Ohjelmassa on riittävän selkeästi tuotu esille voimassa oleva
kaavoitustilanne ja alueella vireillä olevat kaavat eri kaavatasoilla.
Arviointiselostuksessa tulee esittää kaavoitustilanteessa tuossa
vaiheessa mahdollisesti tapahtuneet muutokset. Esimerkiksi ItäUudenmaan vaihemaakuntakaavan ehdotuksen osalta tavoitteena on,
että maakuntavaltuusto hyväksyy kaavan kesällä 2020 ja että se tulee
voimaan loppuvuonna 2020. YVA-selostuksessa on hyvä todeta, että
maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleis- tai
asemakaavan alueella, mutta se on ohjeena laadittaessa ja
muutettaessa niitä.
Hankkeen kaavanmukaisuus suhteessa hankealueella voimassa
olevaan Sköldvikin rakennuskaavaan on vielä kaikilta osin selvitettävä
selostusvaiheessa. Lisäksi arviointiselostuksessa on annettava selvitys
siitä, vaikuttaako hanke kaavoissa aiemmin määriteltyihin suuronnettomuusvaaraa aiheuttavien laitosten suojavyöhykkeisiin. Erityisesti
on arvioitava, aiheuttaako uusi toiminta lisääntyvää onnettomuusvaaraa
Emäsalon ja etelän suuntaan, ja tuleeko maankäytöstä annettua
ohjeistusta tämän vuoksi päivittää.
Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten laadun ja
laajuuden arviointi on arviointiohjelman mukaisesti toteutettuna riittävä.
Myös arkeologisen kulttuuriperinnön selvittämistä on esitetty riittävästi.
Hankkeen vaikutusalueelta tunnetaan muinaisjäännös Svartbäck
Klobborna 1, joka on pronssikautinen hautaröykkiö. Hankkeen vaikutus
tähän muinaisjäännökseen sekä mahdollisuus sen säilyttämiseen
propaanin tuotesäiliöiden pohjoispuolella tulee esittää arviointiselostuksessa. Mikäli muinaisjäännöksen säilyminen vaarantuu, tulee
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hankkeen jatkokäsittelyn aikana hakea muinaisjäännöksen kajoamislupaa.
Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
Arviointiohjelman mukaan hankkeen vaikutuksia ihmisten terveyteen,
elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioidaan mm. YVA-menettelyn yhteydessä
tehtävien selvitysten sekä menettelyn aikana saatujen lausuntojen ja
asukaspalautteen perusteella. Kun arvioidaan hankkeen ihmisiin
kohdistuvia vaikutuksia, on huomioitava erityisesti yhteisvaikutukset
Kilpilahden alueen muiden toimintojen kanssa. Lisäksi on huomioitava
onnettomuus- ja häiriötilanteiden kuten mahdollisten öljy- ja
kemikaalionnettomuuksien
vaikutukset
ihmisten
elinoloihin
ja
turvallisuuteen.
Onnettomuustilanteisiin varautuminen ja riskienhallinta
Osana onnettomuus- ja häiriötilanteiden arviointia on annettava selvitys
siitä, onko NEXBTL-laitos suuronnettomuusvaaraa aiheuttava laitos.
Arviointiselostuksessa on selvitettävä suuronnettomuusskenaarioiden
vaikutukset ja arvioitava näiden riskien vaikutuksia ihmisten terveyteen,
ympäristöön ja lähialueiden maankäytön kehittämiseen. Erityisesti
mahdollisten öljy- ja kemikaalivuotojen riskit sekä niiden ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja suunnitellut torjuntatoimenpiteet tulee kuvata
arviointiselostukseen.
Arvioinnissa on huomioitava lähellä olevat muut suuronnettomuusvaaralliset kemikaali- ja räjähdekohteet, dominoefektit ja suojavyöhykkeet. Arvioinnissa on lisäksi huomioitava Porvoon kaupunginhallituksen arviointiohjelmasta antama lausunto ja siinä mainitut
suuronnettomuusriskien huomioimiseen Kilpilahden alueen maankäytön
suunnittelussa liittyvät selvitykset.
Muita huomioitavia asioita
Arviointiselostukseen tulee selvittää Ruokavirastolta osana hankkeen
tarvitsemia lupia ja suunnitelmia, täytyykö uusi tuotantolinja hyväksyttää
erikseen EU:n sivutuoteasetuksen nojalla. Osa tulevan laitoksen raakaaineista kuuluu EU:n sivutuoteasetuksen (1069/2009) soveltamisalan
piiriin, joten laitoksen tulee täyttää tämän asetuksen mukaiset
vaatimukset.
Mahdollista pilaantuneen maaperän puhdistamiseen liittyvää ilmoitusta
ja päätöstä ei ole huomioitu arviointiohjelman kohdassa ”Hankkeen
edellyttämät luvat, suunnitelmat ja päätökset”. Ne tulee kuvata
arviointiselostuksessa.
Kilpilahden alueella on kalliovarastoja, joiden turvallinen käyttö ja
operointi on huomioitava uuden laitoksen sijoituksessa. Asiaa on
tarvittaessa käsiteltävä arviointiselostuksessa.
Osallistuminen ja raportointi
Hankkeen
ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta
järjestettiin
14.5.2020 online -esittelytilaisuus, jossa paikalla olivat hankkeesta
vastaavan, konsultin ja yhteysviranomaisen edustajat. Yleisöllä oli
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mahdollisuus esittää kysymyksiä sähköisen keskustelutoiminnon kautta.
Tilaisuudessa esiteltiin hanketta ja sen YVA-menettelyä. Tilaisuudessa
vastattiin yleisön kysymyksiin koskien mm. hankkeen hiilidioksidipäästöjä ja niiden leviämistä sekä mahdollista laivaliikenteen
lisääntymistä. Yleisö oli huolissaan jätevesien kasvavasta määrästä
sekä ravinnekuorman ja kiintoaineen lisäksi muista jätevesien haittaaineista. Palmuöljyn käyttö laitoksen raaka-aineena tuotiin esille.
Arviointiselostusvaiheessa tullaan toteuttamaan asukaskysely lähialueen vakituisille ja loma-asukkaille.
Arviointiohjelmassa on esitetty osallistumisjärjestelyt selkeästi.
Ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät aineistot ovat olleet nähtävillä
internetissä Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutussivustolla sekä
ympäristöhallinnon YVA-hankesivulla.
Arviointiselostuksessa tulee olla YVA-asetuksen 4 §:n mukainen
selvitys siitä, miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on
otettu huomioon.
Arviointiohjelman laatijoiden pätevyys
Arviointiohjelman laatijoiden pätevyys toimintaan liittyvillä eri osaalueilla
on
riittävä.
Selvitys
arviointiselostuksen
laatijoiden
pätevyydestä, kuten myös erillisselvitysten tekijöiden pätevyys, tulee
esittää selostuksessa.
5. LAUSUNNON NÄHTÄVILLÄ OLO
Uudenmaan ELY-keskus lähettää yhteysviranomaisen lausunnon
tiedoksi lausunnonantajille. Lausunto sekä arviointiohjelmasta saadut
lausunnot ja mielipiteet ovat myös nähtävillä internetsivuilla osoitteessa
www.ymparisto.fi/uusiutuvandieselintuotantoNesteYVA.
Uudenmaan ELY-keskus lähettää hankkeesta vastaavalle kopiot
arviointiohjelmasta
saamistaan
lausunnoista
ja
mielipiteistä.
Alkuperäiset asiakirjat säilytetään Uudenmaan ELY-keskuksessa.
6. SUORITEMAKSU, SEN MÄÄRÄYTYMINEN JA MUUTOKSENHAKU SEKÄ YVAMENETTELYSSÄ SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Suoritemaksu 8 000 euroa
Maksun määräytyminen
Arviointiohjelmasta annettavasta ELY-keskuksen lausunnosta perittävä
maksu on tavanomaisessa hankkeessa (11 – 17 henkilötyöpäivää)
8 000 euroa.
Maksua koskeva muutoksenhaku
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että lausunnosta perittävän maksun
määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua
elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksesta kuuden kuukauden
kuluessa tämän lausunnon antamispäivästä.
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Sovelletut oikeusohjeet
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017)
Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
(277/2017)
Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8 §
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen
maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt ylitarkastaja
Erika Heikkinen ja ratkaissut Ympäristövaikutukset ja alueidenkäyttö yksikön päällikkö Timo Kinnunen.
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YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNNON KESKEISET
ASIAT
Uudenmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa hankkeen YVA-ohjelmasta 18.6.2020.
Oheisessa taulukossa on esitetty ne asiat, joihin yhteysviranomaisen lausunnon
mukaan tulee kiinnittää huomiota vaikutusten arviointityön aikana tai täydentää
arviointiselostuksen laadinnassa. Taulukon oikeanpuoleisessa sarakkeessa on myös
esitetty, miten yhteysviranomaisen lausunto on otettu huomioon arviointityössä.

Taulukko 1. Yhteysviranomaisen lausunnossaan esittämien vaatimusten huomiointi tehdyssä
arviointityössä.
Yhteysviranomaisen lausunnossa esitetty
vaatimus

Lausunnon huomiointi /
kommentit

Hankkeen kuvaus ja ympäristön nykytilan kuvaus
Arviointiohjelmassa hankkeen kuvaus, tarkoitus ja
sijainti on esitetty suunnitteluvaihe huomioon ottaen
riittävällä tasolla. Hanke on osittain
esisuunnitteluvaiheessa, mutta käytettävät tekniikat ja
menetelmät ovat jo aiemmin hakijan käytössä olleita ja
näin ollen niiden kuvausta voidaan pitää riittävänä.

YVA-selostukseen nykytilan
kuvausta on täydennetty
tehtyjen uusien selvitysten sekä
saatujen uusien lähtötietojen
perusteella. Nykytilan kuvaukset
on esitetty luvussa 5 osaalueittain.

Esitetty ympäristön nykytilan kuvaus on pääosin
riittävä.
Vaihtoehtojen käsittely
Arviointiohjelmassa hankevaihtoehtoina ovat hankkeen
toteuttaminen esitettyine rakenteineen ja sen
toteuttamatta jättäminen. Hanke on toiminnallinen
kokonaisuus, jonka laajuus on arvioitu laitoksen
toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Hankkeella
on katsottu olevan myös vain yksi
sijoituspaikkavaihtoehto, mitä voidaan pitää
perusteltuna ottaen huomioon hankkeen liittyminen
Neste Oy:n Kilpilahden teollisuusalueen olemassa
olevaan toimintaan ja rakenteisiin.

Hankevaihtoehdot on esitetty
luvussa 2 ja vaikutusarviointi
luvussa 7. Nollavaihtoehto on
kuvattu luvussa 7.16.

Esitetyt vaihtoehdot ovat riittävät.
Arviointiselostuksessa on käsiteltävä
vaihtoehtoja samalla tarkkuudella.
Vaikutusten selvittäminen ja merkittävyyden arviointi
Hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset tulee
tunnistaa ja esittää arviointiselostuksessa.
Vaikutusten arvioinnissa on kattavasti esitettävä myös
haitallisten vaikutusten lieventämistoimet.
Seuraavilta osin suunniteltua arviointia on
täsmennettävä.

Vaikutusarvioinnissa on
hyödynnetty ns. IMPERIAmonitavoitearviointia eri
vaikutustyyppien
merkittävyyden arviointiin.
Haitallisten vaikutusten
lieventämistoimet on kuvattu
kunkin vaikutustyypin luvussa.

Vaikutusalueen rajaus
Eri vaikutusluokkien aluerajaukset tulee
havainnollisuuden vuoksi esittää arviointiselostuksessa
myös etäisyysvyöhykkeet esittävällä kartalla.

Tarkastelu- ja vaikutusalueiden
rajaukset on esitetty luvussa
6.2. karttakuvin ja sanallisesti.
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Melu- ja ilmanlaatuvaikutukset
Arviointiohjelman mukaan melumallinnuksessa
tarkastellaan laitoksen ja siihen liittyvän
satamatoiminnan aiheuttamaa melua toimintojen
ympäristössä noin 2 km säteellä. Ilmanlaatuvaikutuksia
arvioidaan leviämismallinnuksella noin 15 km säteellä
hankealueesta. Hajupäästöjen leviäminen ja
vaikutukset lähialueelle arvioidaan asiantuntijaarviona.

Melu- ja ilmanlaatuvaikutukset
on arvioitu omissa luvuissaan
em. laajuudella.

Esitetyillä selvityksillä saadaan riittävät tiedot
hankkeen ilmanlaatu- ja meluvaikutuksista. Myös
rakentamisen aikaiset melu-, pöly- ja
ilmanlaatuvaikutukset on arvioitava. Raaka-aineiden
käsittelystä ja varastoinnista aiheutuvien hajuhaittojen
lieventämiskeinot on esitettävä. Lisäksi on arvioitava
raaka-aineiden kuljetuksista aiheutuvat hajuhaitat.

Ilmapäästöjen leviämismallinnus
on liitteenä 3.
Melun leviämismallinnus on
liitteenä 4.

Meluvaikutukset on arvioitu
luvussa 7.3. ja ilmanlaatuun
sekä hajuun liittyvät vaikutukset
luvussa 7.5.

Ilmastovaikutukset
Arviointiohjelman mukaan hankkeen
ilmastovaikutuksia tarkastellaan esittämällä arvio
laitoksen tuottamien polttoaineiden
kasvihuonekaasupäästöistä vastaavien tuotteiden
elinkaarilaskentojen ja muun saatavilla olevan
vertailutiedon perusteella. Lisäksi tulee arvioida
hankkeen rakentamisen ja käytön aikaiset suorat
kasvihuonekaasupäästöt ja niiden vähentämiskeinot.
Rakentamisen aikaiseen ilmastovaikutusten arviointiin
tulee sisällyttää materiaalien käyttö, mukaan lukien
mahdolliset uusiomateriaalit. Liikenteen ja työkoneiden
päästöt tulee selvittää ja sisällyttää osaksi
rakentamisen ja käytön aikaista ilmastovaikutusten
arviointia.

Hankkeen vaikutukset ilmastoon
on kuvattu luvussa 7.6.
lausunnossa vaaditulla
laajuudella.

Toiminnan vaihtoehtoisten energiankulutus- ja hankintatapojen kasvihuonekaasupäästöt on
arvioitava, mikäli ne eivät ole vielä tarkentuneet
arviointiselostusvaiheessa (mm. ilmajäähdyttimien ja
lämpöpumppujen käyttö). Uusiutuvan energian käyttöä
on perusteltua edistää aina, kun se on mahdollista.
Uusiutuvia energiamuotoja voidaan suosia työkoneiden
ja kuljetusten käyttövoimina sekä esimerkiksi
hankealueella tarvittavan energian tuotannossa.
Laitoksen hiilidioksidipäästöt on kuvattava sekä
hiilidioksidin talteenoton toteutuessa että tilanteessa,
jossa suunniteltu talteenotto ei toteudu.
Ilmastovaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon
kunnalliset ja maakunnalliset ilmastostrategiat ja suunnitelmat sekä arvioida, millä tavalla hanke
vaikuttaa Porvoon ja Uusimaan
kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteisiin
(HINKU-tavoitteet).
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen, eli
ilmastonmuutoksen aiheuttamien sään ääri-ilmiöiden,
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kuten rankkasateiden, vaikutukset hankkeeseen ja
näihin vaikutuksiin varautuminen on esitettävä
arviointiselostuksessa.
Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin
Arviointiohjelmassa kuvatut menetelmät ja käytettävät
lähtötiedot ovat riittävät hankkeen toteuttamisesta
johtuvien kallioperä- ja pohjavesivaikutusten
arvioimiseksi. Arviointiohjelmassa todetaan, että
hankealueella sijaitsee kaksi tunnistettua ja yksi
arvioitu maaperän tilaan vaikuttava riskikohde.
Ohjelmassa on kuitenkin nostettu tarkemmin esille vain
yksi kohde, öljypellon alue. Kahdesta muusta alueella
olevasta tai olleesta toiminnasta ei ole esitetty
tarkempia tietoja eikä mainittu niille suunniteltuja tai jo
toteutettuja selvitys- ja tutkimustoimenpiteitä. Nämä
tiedot on esitettävä arviointiselostuksessa.
Öljypeltoalueen kunnostustoimet ja mm.
pilaantuneiden maamassojen käsittely on kuvattava
alustavasti arviointiselostuksessa. Yhteysviranomaisen
kanta on, että kaikki mahdollisesti pilaantuneet alueet
on tutkittava hyvissä ajoin ennen rakennustöiden
aloittamista. Mikäli maaperässä todetaan
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset
kynnysarvotasot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia tai
haitta-aineita, joille kynnysarvotasoja ei ole asetettu,
on maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve
arvioitava edellä mainitun asetuksen mukaisesti.
Arviointi tehdään koskien alueen tulevaa käyttöä.

Hankkeen vaikutukset maa- ja
kallioperään sekä pohjavesiin on
arvioitu luvussa 7.7.
Lausunnossa vaaditut
täydennykset mm.
riskikohteisiin liittyen on lisätty.
Lisäksi on kuvattu haittaainepitoisen maa-aineksen
poistoa.

Tarvittaessa pilaantuneet maa-alueet on puhdistettava
viimeistään rakennustöiden yhteydessä.
Puhdistamisesta on laadittava ympäristönsuojelulain
(527/2014) 136 §:n mukainen ilmoitus pilaantuneen
maaperän puhdistamisesta. Uuden rakennushankkeen
osalta ei voida hyödyntää arviointiohjelmassa
mainittuja Porvoon jalostamon alueella toteutettavia
asennus-, kunnossapito- ja perusparannustöitä
koskevaa ilmoituspäätöstä. Uudenmaan ELY-keskuksen
linja on ollut, että mikäli rakennushankkeen aikana
kaivetaan maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet
ylittävät valtioneuvoston asetuksessa 214/2007
säädetyt alemmat ohjearvopitoisuudet, on ilmoitus
pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävä
poikkeuksetta.
Tämä on huomioitava arviointiselostusta laadittaessa.
Vaikutukset pintavesien laatuun, vesienhoitoon ja kalastoon
Pintavesien laatuun kohdistuvien vaikutusten arviointi
on esitetty pääosin kattavasti. Vesistövaikutusten
arviointialueen tulee olla niin laaja, että se kattaa
varmasti laitoksen jätevesien vaikutusalueen ja
jäähdytysvesien lisääntyneen lämpökuorman alueen.
Arvioinnissa tulee huomioida kaikki laitoksen
toiminnasta syntyvät tunnistetut jätevesien haitta-

Hankkeen vaikutukset vesistöön
on kuvattu luvussa 7.9.
Vaikutusarviointi perustuu
asiantuntija-arvioon, mutta
perustana on käytetty
Kilpilahden edustan merialueella
hankkeesta vastaavan toimesta

_______________________________________________________________________________________________________________
Copyright © AFRY Finland Oy

Syyskuu 2020
4

Neste Oyj
NEXBTL laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen
YVA-selostus
_______________________________________________________________________________________________________________

aineet, myös ns. vierasainekuormitus (mm. öljy, fenoli,
PFOS ja nikkeli).
Pinnoitetuilta alueilta kerättävien hulevesien
puhdistaminen ja laadun selvittäminen ennen
johtamista mereen on kuvattava
arviointiselostuksessa.
Arviointiselostuksessa on esitettävä hankkeen
vaikutukset vesien- ja merenhoidon tavoitteiden
toteutumiseen.

aiemmin tehtyjä lämpökuorman
vaikutusten mallitarkasteluja.
Lisäksi on arvioitu hankkeen
vaikutukset vesien- ja
merenhoidon tavoitteiden
toteutumiseen.
Hankkeen hulevesien johtamisen
järjestelyt on kuvattu teknisen
kuvauksen yhteydessä luvussa
3.1.7.

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluun
Luontoon ja lajistoon kohdistuvaa vaikutusarviointia
varten tarkistetaan YVA-ohjelmassa esitetyt tiedot
lähimmistä luontokohteista. Ohjelmassa ei ole
kuitenkaan tarkemmin määritelty, mitä luontokohteita
tällä tarkoitetaan. Myös tehtävää linnustoselvitystä olisi
ollut syytä avata enemmän arvioinnin kuvauksessa,
jotta yhteysviranomainen olisi pystynyt ottamaan
kantaa sen riittävyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen.
Linnustoselvityksen toteuttamisesta on tarvittaessa
oltava yhteydessä Uudenmaan ELY-keskukseen.

Hanketta varten tehtiin biologin
luontoselvityskäynti 23.6.2020.
Hankealueen pesimälinnusto
selvitettiin tarkemmin NEXBTLlaitoksen YVA-hanketta varten
keväällä ja kesällä 2020. Lisäksi
tarkkailtiin alueen yli lentävän
muuttolinnuston ja hankealueen
lähellä pesivien lajien lentojen
suuntautumista ja
lentokorkeuksia.
Linnustoselvityksen sisällöstä ja
menetelmistä sovittiin
yhteistyössä Uudenmaan ELYkeskuksen kanssa (kokous
6.4.2020 Huolman-JaatinenEriksson). ELY-keskus ei YVAohjelmasta antamassaan
lausunnossa edellyttänyt
linnustoselvitystä, vaan se
tehtiin hankkeesta vastaavan
aloitteesta.
Luontoselvityksen tulokset on
kuvattu luvussa 5.6.1. ja
linnuston luvussa 5.6.2.
Arviointimenetelmät ja
vaikutusarviointi ovat
puolestaan luvussa 7.8. Lisäksi
linnuston osalta on liitteenä 6
erillisraportti.

Liikennevaikutukset
Hankkeen ja sen vaihtoehtojen liikennevaikutusten
arviointi on arviointiohjelman mukaisesti toteutettuna
riittävä. Arvioinnissa on huomioitava samalla
tarkkuudella sekä lisääntyvä laivaliikenne että
ajoneuvoliikenne.

Liikennevaikutukset on
tarkasteltu luvussa 7.2.

Vaikutukset maankäyttöön ja rakennettuun ympäristöön
Arviointiohjelmassa on kuvattu hankkeen sijainti sekä
hanke- ja lähialueen nykyiset toiminnot ja
asutustilanne. Maankäyttöön liittyvien asioiden arviointi

Hankkeen vaikutukset
maankäyttöön ja rakennettuun
ympäristöön on kuvattu
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selostusvaiheessa on pääosin huomioitu
asianmukaisesti.

lausunnossa vaaditulla tavalla ja
laajuudella luvussa 7.1.

Ohjelmassa on riittävän selkeästi tuotu esille voimassa
oleva kaavoitustilanne ja alueella vireillä olevat kaavat
eri kaavatasoilla. Arviointiselostuksessa tulee esittää
kaavoitustilanteessa tuossa vaiheessa mahdollisesti
tapahtuneet muutokset. Esimerkiksi Itä-Uudenmaan
vaihemaakuntakaavan ehdotuksen osalta tavoitteena
on, että maakuntavaltuusto hyväksyy kaavan kesällä
2020 ja että se tulee voimaan loppuvuonna 2020. YVAselostuksessa on hyvä todeta, että maakuntakaava ei
ole voimassa oikeusvaikutteisen yleis- tai
asemakaavan alueella, mutta se on ohjeena
laadittaessa ja muutettaessa niitä.
Hankkeen kaavanmukaisuus suhteessa hankealueella
voimassa olevaan Sköldvikin rakennuskaavaan on vielä
kaikilta osin selvitettävä selostusvaiheessa. Lisäksi
arviointiselostuksessa on annettava selvitys siitä,
vaikuttaako hanke kaavoissa aiemmin määriteltyihin
suuronnettomuusvaaraa aiheuttavien laitosten
suojavyöhykkeisiin. Erityisesti on arvioitava,
aiheuttaako uusi toiminta lisääntyvää
onnettomuusvaaraa Emäsalon ja etelän suuntaan, ja
tuleeko maankäytöstä annettua ohjeistusta tämän
vuoksi päivittää.
Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien
vaikutusten laadun ja laajuuden arviointi on
arviointiohjelman mukaisesti toteutettuna riittävä.
Myös arkeologisen kulttuuriperinnön selvittämistä on
esitetty riittävästi.

Hankkeen vaikutukset
maisemaan ja
kulttuuriympäristöön on kuvattu
lausunnossa vaaditulla tavalla ja
laajuudella luvussa 7.12.

Hankkeen vaikutusalueelta tunnetaan muinaisjäännös
Svartbäck Klobborna 1, joka on pronssikautinen
hautaröykkiö. Hankkeen vaikutus tähän
muinaisjäännökseen sekä mahdollisuus sen
säilyttämiseen propaanin tuotesäiliöiden pohjoispuolella
tulee esittää arviointiselostuksessa.
Mikäli muinaisjäännöksen säilyminen vaarantuu, tulee
hankkeen jatkokäsittelyn aikana hakea
muinaisjäännöksen kajoamislupaa.
Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
Arviointiohjelman mukaan hankkeen vaikutuksia
ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
arvioidaan mm. YVA-menettelyn yhteydessä tehtävien
selvitysten sekä menettelyn aikana saatujen
lausuntojen ja asukaspalautteen perusteella. Kun
arvioidaan hankkeen ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia,
on huomioitava erityisesti yhteisvaikutukset Kilpilahden
alueen muiden toimintojen kanssa. Lisäksi on
huomioitava onnettomuus- ja häiriötilanteiden kuten
mahdollisten öljy- ja kemikaalionnettomuuksien
vaikutukset ihmisten elinoloihin ja turvallisuuteen.

Vaikutukset ihmisten elinoloihin
ja viihtyvyyteen on kuvattu
luvussa 7.13.
Asukaskyselyn tulokset ovat
erillisraporttina liitteenä 5.
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Onnettomuustilanteisiin varautuminen ja riskienhallinta
Osana onnettomuus- ja häiriötilanteiden arviointia on
annettava selvitys siitä, onko NEXBTL-laitos
suuronnettomuusvaaraa aiheuttava laitos.

Onnettomuustilanteisiin
varautuminen ja riskienhallinta
on kuvattu luvussa 7.14.

Arviointiselostuksessa on selvitettävä
suuronnettomuusskenaarioiden vaikutukset ja
arvioitava näiden riskien vaikutuksia ihmisten
terveyteen, ympäristöön ja lähialueiden maankäytön
kehittämiseen. Erityisesti mahdollisten öljy- ja
kemikaalivuotojen riskit sekä niiden ennaltaehkäisevät
toimenpiteet ja suunnitellut torjuntatoimenpiteet tulee
kuvata arviointiselostukseen.

Laitoksen mahdollisten
onnettomuuksien vaikutuksia
lähialueen maankäyttöön on
arvioitu lisäksi luvussa 7.1.

Arvioinnissa on huomioitava lähellä olevat muut
suuronnettomuusvaaralliset kemikaali- ja
räjähdekohteet, dominoefektit ja suojavyöhykkeet.
Arvioinnissa on lisäksi huomioitava Porvoon
kaupunginhallituksen arviointiohjelmasta antama
lausunto ja siinä mainitut suuronnettomuusriskien
huomioimiseen Kilpilahden alueen maankäytön
suunnittelussa liittyvät selvitykset.
Muita huomioitavia asioita
Arviointiselostukseen tulee selvittää Ruokavirastolta
osana hankkeen tarvitsemia lupia ja suunnitelmia,
täytyykö uusi tuotantolinja hyväksyttää erikseen EU:n
sivutuoteasetuksen nojalla. Osa tulevan laitoksen
raakaaineista kuuluu EU:n sivutuoteasetuksen
(1069/2009) soveltamisalan piiriin, joten laitoksen
tulee täyttää tämän asetuksen mukaiset vaatimukset.
Mahdollista pilaantuneen maaperän puhdistamiseen
liittyvää ilmoitusta ja päätöstä ei ole huomioitu
arviointiohjelman kohdassa ”Hankkeen edellyttämät
luvat, suunnitelmat ja päätökset”. Ne tulee kuvata
arviointiselostuksessa.

Arviointiselostukseen on
täydennetty lausunnossa
mainitut luvat lukuun 10.
Kilpilahden alueen kalliovarastot
on otettu tarkastelussa
huomioon
vaikutusarviointilukujen
yhteydessä.

Kilpilahden alueella on kalliovarastoja, joiden
turvallinen käyttö ja operointi on huomioitava uuden
laitoksen sijoituksessa. Asiaa on tarvittaessa
käsiteltävä arviointiselostuksessa.
Osallistuminen ja raportointi
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
järjestettiin 14.5.2020 online -esittelytilaisuus, jossa
paikalla olivat hankkeesta vastaavan, konsultin ja
yhteysviranomaisen edustajat. Yleisöllä oli
mahdollisuus esittää kysymyksiä sähköisen
keskustelutoiminnon kautta.

Arviointiselotukseen on liitetty
selvitys siitä, miten YVAohjelmasta annettu
viranomaisen lausunto on
huomioitu (tämä asiakirja).

Tilaisuudessa esiteltiin hanketta ja sen YVAmenettelyä. Tilaisuudessa vastattiin yleisön
kysymyksiin koskien mm. hankkeen
hiilidioksidipäästöjä ja niiden leviämistä sekä
mahdollista laivaliikenteen lisääntymistä. Yleisö oli
_______________________________________________________________________________________________________________
Copyright © AFRY Finland Oy

Syyskuu 2020
7

Neste Oyj
NEXBTL laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen
YVA-selostus
_______________________________________________________________________________________________________________

huolissaan jätevesien kasvavasta määrästä sekä
ravinnekuorman ja kiintoaineen lisäksi muista
jätevesien haittaaineista. Palmuöljyn käyttö laitoksen
raaka-aineena tuotiin esille.
Arviointiselostusvaiheessa tullaan toteuttamaan
asukaskysely lähialueen vakituisille ja loma-asukkaille.
Arviointiohjelmassa on esitetty osallistumisjärjestelyt
selkeästi.
Ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät aineistot ovat
olleet nähtävillä internetissä Uudenmaan ELYkeskuksen kuulutussivustolla sekä ympäristöhallinnon
YVA-hankesivulla.
Arviointiselostuksessa tulee olla YVA-asetuksen 4 §:n
mukainen selvitys siitä, miten yhteysviranomaisen
lausunto arviointiohjelmasta on otettu huomioon.
Arviointiohjelman laatijoiden pätevyys
Arviointiohjelman laatijoiden pätevyys toimintaan
liittyvillä eri osaalueilla on riittävä. Selvitys
arviointiselostuksen laatijoiden pätevyydestä, kuten
myös erillisselvitysten tekijöiden pätevyys, tulee
esittää selostuksessa.

Asiantuntijoiden pätevyys on
esitetty arviointiselostuksessa
mukaan lukien erillisselvitysten
tekijät.
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1

ENNAKKONEUVOTTELU

YVA-ohjelma sekä YVA-selostusvaiheissa järjestettiin ennakkoneuvottelut, joihin
kutsuttiin keskeiset viranomaiset.
Ennen YVA-menettelyn aloittamista tai sen kuluessa voidaan järjestää ennakkoneuvottelu yhteistyössä hankkeesta vastaavan ja keskeisten viranomaisten kanssa. Ennakkoneuvottelun tavoitteena on edistää hankkeen vaatimien arviointi-, suunnitteluja lupamenettelyjen kokonaisuuden hallintaa, hankkeesta vastaavan ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa sekä parantaa selvitysten ja asiakirjojen laatua ja käytettävyyttä sekä sujuvoittaa menettelyjä.
Tämän NEXBTL-hankkeen YVA-menettelyn ensimmäinen ennakkoneuvottelu pidettiin
30.3.2020. Mukana oli hankkeesta vastaavan, YVA-konsultin ja yhteysviranomaisen
lisäksi Porvoon kaupunki, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ja Uudenmaan ELY-keskus (asiantuntijat eri
aihealueilta). Neuvottelussa hankkeesta vastaava esitteli hanketta ja YVA-konsultti
YVA-ohjelman alustavaa sisältöä. Kukin osallistuja esitti näkemyksensä suunniteltuihin vaikutusten arviointimenetelmiin ja YVA-ohjelmassa huomioitaviin seikkoihin.
Toinen ennakkoneuvottelu pidettiin 16.9.2020, jonne osallistuivat samat viranomaiset kuin aiempaan neuvotteluun. Kaikki kommentit on huomioitu YVA-ohjelmassa
sekä -selostuksessa. Ennakkoneuvottelun muistiot ovat saatavilla Uudenmaan ELYkeskuksesta.

2

YLEISÖTILAISUUS

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestettiin yleisölle avoin tiedotustilaisuus
14.5.2020 ajankohtaan nähden soveltuvana ja korona-rajoitukset huomioivana online-tilaisuutena. Tilaisuudessa esiteltiin hanketta ja arviointiohjelmaa. Yleisöllä oli
tilaisuudessa mahdollisuus esittää näkemyksiään ja kirjallisia kysymyksiä ympäristövaikutusten arviointityöstä, saada tietoa YVA-menettelystä hankkeesta vastaavan,
yhteysviranomaisen ja YVA-ohjelman laatineiden asiantuntijoiden toimesta.
Tilaisuuden aineisto on saatavilla hankkeesta vastaavan nettisivuilla osoitteessa
https://www.kilpilahti.fi/14-5-ymparistovaikutusten-arviointitilaisuuden-materiaaliton-julkaistu/
Toinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksen valmistuttua. Tilaisuudessa esitellään ympäristövaikutusten arvioinnin
tuloksia. Yleisöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään tehdystä ympäristövaikutusten arviointityöstä ja sen riittävyydestä. Tilaisuus järjestetään joko paikan päällä
tai online-tilaisuutena riippuen sen hetkisistä korona-ohjeistuksista.

3

ASUKASKYSELY

Arvioinnin tueksi toteutettiin asukaskysely, joka lähetettiin postitse lähialueen (n. 3
km hankealueesta kattaen Emäsalon rantakiinteistöt) vakinaisille talouksille ja lomaasukkaille, sekä satunnaisotannalla hieman etäämmällä (n. 4–5 km hankealueesta)
asuville.
Kyselyn avulla kartoitettiin eri sidosryhmien yleistä suhtautumista hankkeeseen sekä
siihen mahdollisesti liittyviä omakohtaisia huolenaiheita. Kyselyllä selvitettiin alueen
nykyistä käyttöä ja arvioitiin hankkeen mahdollisia vaikutuksia sekä etsittiin vaikutusten lieventämiskeinoja. Kyselyn avulla kerättyä kokemusperäistä tietoa peilattiin
muilla menetelmillä arvioituihin vaikutuksiin. Kysely palvelee myös hankkeesta tiedottamista ja sen avulla tavoitetaan hankealueen lähimmät asukkaat ja loma-asuk-
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kaat. Kyselylomake sisälsi avoimia ja strukturoituja kysymyksiä ja sen mukana asukkaille lähetettiin tiivistelmä ja karttakuvat hankkeesta. Kyselyaineiston analyysissä
on hyödynnetty mahdollisuuksien mukaan keskeisiä tilastollisen aineiston analyysimenetelmiä, kuten ristiintaulukointia ja erilaisia korrelaatioita, sekä tuloksia täsmentäviä laadullisen aineiston analyysimenetelmiä. Asukaskyselyssä huomioitiin sekä
suomen- että ruotsinkielinen väestö.
Kysely toteutettiin YVA-selostusta laadittaessa ja sen tulokset on raportoitu YVA-selostuksessa sekä kattavammin liitteessä 5.
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OSA I
1

JOHDANTO

Neste Oyj suunnittelee uusiutuvia polttoaineita valmistavan NEXBTL-laitoksen ja siihen
liittyvän uuden vetylaitoksen rakentamista nykyiselle Kilpilahden teollisuusalueelle
Porvooseen. Tässä tutkimuksessa arvioitiin leviämismallilaskelmilla jalostamon
ilmapäästöjen leviämistä hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tueksi
(YVA-menettelyn vaihtoehto VE1: Uuden NEXBTL-laitoksen rakentaminen Porvoon
Kilpilahteen Neste Oyj:n teollisuusalueelle mukaan lukien laitoksen vaatimat muut
toiminnot). Leviämismallilaskelmilla tarkasteltiin Porvoon jalostamon päästöjen
ulkoilmaan hengityskorkeudelle aiheuttamia rikkidioksidin, typpidioksidin ja typen
oksidien pitoisuuksia sekä päästöjen aiheuttamaa rikkilaskeumaa.
Tässä tutkimuksessa arvioitiin erikseen rakennettavaksi suunnitellun uuden NEXBTLlaitoksen päästöjen (kuumaöljyuuni ja vetylaitos) vaikutusta alueen ilmanlaatuun sekä
NEXBTL-laitoksen ja jalostamon kaikkien päästölähteiden (17 kpl) yhteisvaikutusta
alueen ilmanlaatuun. Porvoon jalostamolle on aikaisemmin tehty vastaavia
ilmapäästöjen leviämismallilaskelmia vuosina 2012 ja 2016 (Alaviippola, B. ja Lóven, K.,
2012 sekä Rasila, T., ym., 2016) joihin alueella nyt toiminnassa olevien päästölähteiden
(15 kpl) laskennassa tarvittavat tiedot suurimmaksi osaksi perustuivat. Lähteiden
muutuneet tiedot päivitettiin vastaamaan nykytilannetta ja alueella sijaitseva voimalaitos
huomioitiin myös laskelmissa.
Tutkimuksen tilaaja oli Neste Oyj. Tutkimuksessa lähtötietoina tarvitut alkuperäiset,
uudet tai muuttuneet päästölähteitä koskeneet lähtötiedot on toimittanut tutkimuksen
tilaaja. Leviämismallilaskelmat tehtiin Ilmatieteen laitoksen Asiantuntijapalvelut yksikössä.

2

LEVIÄMISMALLILASKELMIEN LÄHTÖTIEDOT

2.1

Kohteen sijainti ja laskentavaihtoehdot

Tässä tutkimuksessa selvitettiin leviämismallilaskelmilla Neste Oyj Porvoon jalostamon
ilmapäästöjen leviämistä ja niiden aiheuttamia ulkoilman typpidioksidi- ja
rikkidioksidipitoisuuksia sekä rikkilaskeumaa. Tutkimuksessa arvioitiin ensimmäisenä
laskelmana kahden uuden suunnitellun päästölähteen, kuumaöljyuuni ja vetylaitos,
vaikutukset alueen ilmanlaatuun ja toisena laskelmana jalostamon kaikkien päästölähteiden (myös voimalaitos) yhteisvaikutus alueen ilmanlaatuun.

Mallilaskelmassa huomioitujen päästölähteiden sijainti on esitetty kuvassa 1. Nykyiset päästölähteet on merkitty sinisillä ympyröillä ja suunnitellun uuden NEXBTLlaitoksen päästölähteet vihreillä ympyröillä. Porvoon jalostamon nykyisille päästölähteille on vuosina 2012 ja 2016 tehty ilmapäästöjen leviämismallilaskelmia samoilla
menetelmillä, joita käytetään tässä tutkimuksessa (Alaviippola & Lóven, 2012; Rasila, T., ym., 2016). Tutkimuksessa on jalostamon alueelta huomioitu 15 erillistä
(voimalaitos mukana) olemassa olevaa ilmapäästöjen lähdettä, joiden lähtötietoja on

5
hyödynnetty nyt tehdyssä työssä ja kaksi uutta NEXBTL-laitoksen päästölähdettä. Mallilaskelmista jätettiin pois kuvaan punaisilla ympyröillä merkityt päästölähteet eli soihdut ja sellaiset päästölähteet, joille ei ole arvioitu ilmapäästöjä.

Kuva 1.

Neste Oyj Porvoon jalostamon päästölähteiden sijainti. Kuvassa on esitetty mallilaskelmassa huomioidut nykyiset päästölähteet sinisillä ympyröillä ja uuden NEXBTLlaitoksen päästölähteet (kuumaöljyuuni ja vetylaitos) vihreillä ympyröillä. Punaisella
merkittyjä päästölähteitä ei huomioitu mallilaskelmissa, koska niille ei ole arvioitu ilmapäästöjä.

Tutkimuksen tarkastelualue oli kooltaan 20 × 20 km. Jalostamon päästöjen aiheuttamat
pitoisuudet laskettiin 2 metrin korkeudelle eli noin ihmisten hengityskorkeudelle.
Pitoisuudet laskettiin laskentapisteikköön, jossa pisteiden välisiä etäisyyksiä oli
tihennetty pitoisuuksien muodostumisen kannalta merkittävimmällä alueella eli
päästölähteiden lähiympäristössä. Laskentapisteikön pisteet olivat tiheimmillään
jalostamoalueella päästölähteiden lähellä 20 metrin etäisyydellä toisistaan ja
harvimmillaan tutkimusalueen reunoilla 150 metrin etäisyydellä toisistaan. Tutkimusalueen maanpinnan korkeuserot huomioitiin laskentapisteissä Maanmittauslaitoksen
maastonkorkeusmallin mukaisesti.
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2.2

Mallilaskelmissa käytetyt päästötiedot

Taulukossa 1 on esitetty Neste Oyj:n Porvoon jalostamon päästölaskennassa käytetyt
laitoksen prosesseissa syntyvät normaalin toiminnan ja uuden NEXBTL-laitoksen
päästölähteiden suunnittelutietojen mukaiset rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöt ja
poistopiippuja koskevat tekniset tiedot. Uuden NEXBTL-laitoksen valmistuminen
ajoittuisi noin vuodelle 2025. Olemassa olevien lähteiden tietoina käytetään SO2päästöistä vuosien 2016–2017 keskiarvoja ja NOx-päästöjen osalta vuoden 2019 tietoja.

Leviämislaskelman lähteiden normaalitoiminnan tunneittaiset päästöaikasarjat
muodostettiin satunnaistamalla ja hajauttamalla keskimääräiset vuosittaiset päästömäärät (hajautettu päästövaihtelu ± 30 %). Aikasarjoissa huomioitiin myös kunkin
päästölähteen mitattu tai arvioitu savukaasuvirtaama, savukaasujen lämpötila ja
vuosittaiset käyntituntimäärät sekä laitosten tekniset tiedot niin tarkasti ja todellisuutta
jäljittelevästi kuin mahdollista. Päästöjen leviämislaskelmat tehtiin erikseen uusille
rakennettavaksi suunnitelluille lähteille (kuumaöljyuuni ja vetylaitos) sekä kaikille
päästölähteille (17 kpl) yhtäaikaisesti.
Taulukko 1.

Neste Oyj Porvoon jalostamon päästöjen leviämismallilaskennassa käytetyt vuosipäästöt (t/a), savukaasuvirtaamat (Nm³/h), savukaasujen lämpötilat (°C), päästöraja-arvot (mg/m3) sekä piipunkorkeudet meren pinnasta (mmpy). Uuden
NEXBTL-laitoksen päästölähteitä ovat kuumaöljyuuni ja vetylaitos.

Päästölähde

SO2
(t/a)

NOx
(t/a)

Virtaama
(Nm³/h)

Lämpötila
(°C)

Päästörajaarvo NOx/SO2
(mg/m3)

Piipun
korkeus
(mmpy)

J1

2,5

256

135 575

210

-

116

J2

5

22

35 475

283

-

116

J3

6

65

35 980

308

-

117

J4

247

253

248 975

324

-

115

J5

23

283

359 375

276

-

127

J7

2

1

28 425

237

-

67

J18

3 201

201

171 558

219

-

123

I11

1

15

16 950

251

-

80

I12

4,5

39

58 300

247

-

76

I13

6

306

242 500

159

-

111

II2

102

101

540 000

120

-

103

K3

134

104

70 560

51

150/ 195

113

K4

50

136

71 280

116

190/ 80

113

K6

292

292

165 960

50

200/ 200

94

SDA/J22

7

45

46 067

146

100/ 35

85

Kuumaöljyuuni

3

45

36 332

180

-

77

Vetylaitos

7

205

153 020

175

-

77

YHTEENSÄ

4 093

2 369
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2.3

Mallilaskelmissa käytetty meteorologia

Leviämismallin tarvitseman meteorologisen aikasarjan muodostuksessa käytettiin
Ilmatieteen laitoksella kehitettyä meteorologisten tietojen käsittelymallia, joka perustuu
ilmakehän rajakerroksen parametrisointimenetelmään (Karppinen, 2001). Menetelmän
avulla voidaan meteorologisten rutiinihavaintojen ja fysiikan perusyhtälöiden avulla
arvioida rajakerroksen tilaan vaikuttavat muuttujat, joita tarvitaan päästöjen leviämismallilaskelmissa. Menetelmässä huomioidaan tutkimusalueen paikalliset tekijät, kuten
leviämisalustan rosoisuus ja vuodenaikaiset albedoarvot (maanpinnan kyky heijastaa
auringon säteilyä) eri maanpinnan laaduille.
Laskelmissa käytettiin kolmen vuoden pituista tutkimusalueen sääolosuhteita edustavaa
meteorologista aineistoa. Laskelmissa käytettäviksi sääasemiksi valittiin tutkimusaluetta
edustavimmat sääasemat, joilla mitataan kaikkia mallin tarvitsemia suureita. Säähavainto- ja luotausaineistot täyttävät WMO:n ja ICAO:n laatuvaatimukset. Tuulen suuntaja nopeustiedot muodostettiin kahden sääaseman havaintojen etäisyyspainotettuna
tilastollisena yhdistelmänä. Lopputuloksena saatiin leviämismalleissa tarvittavien
meteorologisten tietojen tunnittaiset aikasarjat.
Tutkimusalueen ilmastollisia olosuhteita edustava kolmen vuoden mittainen meteorologinen aikasarja muodostettiin Ilmatieteen laitoksen Porvoon Harabackan ja Kilpilahden
sääasemien havaintotiedoista vuosilta 2017–2019. Sekoituskorkeuden määrittämiseen
käytettiin Ilmatieteen laitoksen Jokioisten observatorion radioluotaushavaintoja. Tuulen
suunta- ja nopeusjakauma tutkimusalueella on esitetty kuvassa 2. Tutkimusalueella
lounais- ja etelätuulet ovat vallitsevia, kun taas itä- ja koillistuulia esiintyy vähemmän.

Kuva 2.

Tuulen suunta- ja nopeusjakauma tutkimusalueella vuosina 2017–2019. Lasketut
tuulitiedot kuvaavat olosuhteita 10 metrin korkeudella maan pinnasta.
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3

LEVIÄMISMALLILASKELMIEN TULOKSET

3.1

Yleiskuvaus tulosten tulkinnasta

Leviämismallilaskelmien pitoisuustulokset esitetään karttakuvina. Näissä aluejakaumakuvissa on esitetty laskentapisteittäisistä keskiarvoista samanarvonviivoin
muodostetut korkeimpien pitoisuuksien alueet, joilla tietyn pitoisuuden ylittyminen on
pitkän havaintojakson aikana todennäköistä. Pitoisuuksien aluejakaumat eivät edusta
koko tulostusalueella yhtä aikaa vallitsevaa pitoisuustilannetta vaan ne kuvaavat eri
päivinä ja eri tunteina esiintyvien, raja- ja ohjearvoihin verrannollisten pitoisuuksien
maksimitasoa tutkimusalueen eri osissa. Suurimman osan ajasta pitoisuudet ovat
kaikissa laskentapisteissä selvästi pienempiä kuin aluejakauma-kuvissa esitetyt
korkeimmat arvot. Lisäksi suurimmassa osassa tutkimusaluetta pitoisuudet ovat
jatkuvasti merkittävästi pienempiä kuin niissä kohteissa, joissa maksimiarvot esiintyvät.
Pitoisuuksien aluejakaumissa esiintyy kohonneiden pitoisuuksien kielekkeitä, joiden
sijaintiin vaikuttaa varsinkin tuulen pysyvyys pitkällä tarkastelujaksolla tietyssä
ilmansuunnassa. Maanpinnan muodot voivat aiheuttaa aluejakaumiin erillisiä suppeita
alueita, joissa pitoisuudet ovat joko korkeampia tai matalampia kuin lähiympäristössään.
Pistemäisten päästölähteiden välittömään läheisyyteen muodostuu usein ns. katvealue,
jolla pitoisuudet ovat minimissään ja kasvavat lyhyellä etäisyydellä nopeasti. Tällaisten
aivan päästölähteen ympärille muodostuvien, muita arvoja matalampien pitoisuuksien
alueiden laajuuteen vaikuttavat piipun korkeus ja poistokaasujen nousulisä. Nousulisää
aiheuttavat poistokaasujen nousunopeus piipussa sekä ulkolämpötilan ja poistokaasujen
lämpötilan välinen ero.
Vuosikeskiarvopitoisuudet edustavat vallitsevaa keskimääräistä pitoisuustilannetta
pitkällä ajanjaksolla ja vuorokausi- ja tuntikeskiarvopitoisuudet edustavat
lyhytkestoisempia episoditilanteita, jolloin meteorologinen tilanne on paikallisesti
päästöjen laimenemisen ja sekoittumisen kannalta epäedullinen. Huomionarvoista on,
että suurimman osan ajasta epäpuhtauspitoisuudet ovat pienempiä kuin korkeimmat
hetkelliset pitoisuudet.
Leviämismallilaskelmilla saatavien tulosten luotettavuuteen vaikuttavat malliin
syötettävät lähtötiedot sekä itse mallin toiminta. Mallilaskelmilla kuvataan ilmiöiden
tavanomaista kehittymistä pitkällä aikavälillä yksinkertaistaen jossain määrin
todellisuutta. Malliin sisältyy olettamuksia ja yksinkertaistuksia, jotka ovat välttämättömiä
mallin toiminnan ja lähtötietojen puutteellisen saatavuuden vuoksi. Yleensä
leviämismallilaskelmien tuloksiin liittyy epävarmuutta sitä enemmän mitä lyhyemmän
jakson pitoisuusarvoista on kyse. Mallitulosten epävarmuuden pienentämiseksi
laskennassa tarkastellaan pitkää kolmen vuoden aikasarjaa (yli 26 000 tarkastelutuntia),
jolloin tilastolliset raja- ja ohjearvoihin verrannolliset pitoisuudet ovat mahdollisimman
edustavia.
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3.2

Rikkidioksidipitoisuudet

Leviämislaskelmien tuloksina Porvoon jalostamolle rakennettavaksi suunnitellun uuden
NEXBTL-laitoksen (kuumaöljyuuni ja vetylaitos) ja jalostamon kaikkien päästölähteiden
yhteusvaikutuksen aiheuttamat ulkoilman rikkidioksidipitoisuuksien (SO2) suurimmat
arvot tutkimusalueella on esitetty taulukossa 2. Jalostamon kaikkien päästölähteiden
yhdessä aiheuttama rikkidioksidipitoisuus alittaa selvästi voimassa olevat ilmanlaadun
ohje- ja raja-arvot sekä kriittisen tason. Jalostamon päästöjen aiheuttamat rikkidioksidipitoisuudet olivat suurimmillaan noin 40 % ilmanlaadun ohjearvoista ja 16 % rajaarvoista ja kriittisestä tasosta. Uusien päästölähteiden yksinään aiheuttama rikkidioksidipitoisuus jäi alle 0,5 % raja- ja ohjearvoista ja kriittisestä tasosta. Kuvassa 3 on
esitetty pylväskuvaajana leviämislaskelmien tuloksina saatujen ulkoilman korkeimpien
rikkidioksidipitoisuuksien suhde (%) voimassa oleviin ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin.
Rikkidioksidipitoisuuksien alueellinen jakautuminen turkimusalueella on esitetty kuvissa
4–8. Näissä aluejakaumakuvissa on esitetty uuden rakennettavaksi suunnitellun
NEXBTL-laitoksen päästölähteiden (kuumaöljyuuni ja vetylaitos) ja kaikkien päästölähteiden yhdessä aiheuttamat rikkidioksidin vertailuarvoihin verrannolliset vuosi-, vuorokausi- ja tuntikeskiarvopitoisuudet. Mallilaskelmien mukaan korkeimmat rikkidioksidipitoisuudet muodostuvat jalostamoalueelle tai vallitsevien tuulensuuntien mukaisesti
jalostamon pohjois-koillispuolelle, pääasiassa merialueelle. Tuloskuvien, tulostaulukoiden ja aluejakaumakuvien pitoisuusarvoissa ja ei ole huomioitu rikkidioksidin
alueellista taustapitoisuutta, joka tutkimusaluetta lähinnä olevalla Virolahden taustamittausasemalla on viime vuosina ollut vuosikeskiarvona noin 1 µg/m³.
Taulukko 2. Neste Oyj Porvoon jalostamolle rakennettavaksi suunnitellun uuden NEXBTLlaitoksen päästölähteiden (kuumaöljyuuni ja vetylaitos) ja kaikkien päästölähteiden
yhteisvaikutuksen aiheuttamat suurimmat ulkoilman rikkidioksidipitoisuudet (SO2)
tutkimusalueella verrattuina vastaaviin ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin.

Raja-arvo tai
ohjearvo

NEXBTL-laitos

Kaikki
päästölähteet

20 (*

0,03

3,2

Korkein vuorokausiohjearvoon
verrannollinen pitoisuus

80 (***

0,2

31

Korkein vuorokausiraja-arvoon
verrannollinen pitoisuus

125 (**

0,2

20

Korkein tuntiohjearvoon verrannollinen
pitoisuus

250 (***

0,6

92

Korkein tuntiraja-arvoon verrannollinen
pitoisuus

350 (**

0,5

55

Rikkidioksidipitoisuus (µg/m³)

Korkein vuosikeskiarvo

(* kriitinen taso kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi
(** raja-arvo
(*** ohjearvo
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Kuva 3.

Neste Oyj Porvoon jalostamolle rakennettavaksi suunnitellun uuden NEXBTLlaitoksen päästölähteiden (kuumaöljyuuni ja vetylaitos) ja kaikkien päästölähteiden
yhteisvaikutuksesta aiheutuneiden korkeimpien rikkioksidipitoisuuksien (SO2) suhde
(%) voimassa oleviin ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin.

Kuva 4.

Neste Oyj Porvoon jalostamolle rakennettavaksi suunnitellun uuden NEXBTLlaitoksen päästölähteiden (kuumaöljyuuni ja vetylaitos) ja kaikkien päästölähteiden
yhteisvaikutuksen aiheuttamat ulkoilman korkeimmat kriittiseen tasoon verrannolliset rikkidioksidipitoisuudet (SO2) tutkimusalueella.
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Kuva 5.

Neste Oyj Porvoon jalostamolle rakennettavaksi suunnitellun uuden NEXBTLlaitoksen päästölähteiden (kuumaöljyuuni ja vetylaitos) ja kaikkien päästölähteiden
yhteisvaikutuksen aiheuttamat ulkoilman korkeimmat vuorokausiohjearvoon verrannolliset rikkidioksidipitoisuudet (SO2) tutkimusalueella.

Kuva 6.

Neste Oyj Porvoon jalostamolle rakennettavaksi suunnitellun uuden NEXBTLlaitoksen päästölähteiden (kuumaöljyuuni ja vetylaitos) ja kaikkien päästölähteiden
yhteisvaikutuksen aiheuttamat ulkoilman korkeimmat vuorokausiraja-arvoon verrannolliset rikkidioksidipitoisuudet (SO2) tutkimusalueella.
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Kuva 7.

Neste Oyj Porvoon jalostamolle rakennettavaksi suunnitellun uuden NEXBTLlaitoksen päästölähteiden (kuumaöljyuuni ja vetylaitos) ja kaikkien päästölähteiden
yhteisvaikutuksen aiheuttamat ulkoilman korkeimmat tuntiohjearvoon verrannolliset
rikkidioksidipitoisuudet (SO2) tutkimusalueella.

Kuva 8.

Neste Oyj Porvoon jalostamolle rakennettavaksi suunnitellun uuden NEXBTLlaitoksen päästölähteiden (kuumaöljyuuni ja vetylaitos) ja kaikkien päästölähteiden
yhteisvaikutuksen aiheuttamat ulkoilman korkeimmat tuntiraja-arvoon verrannolliset
rikkidioksidipitoisuudet (SO2) tutkimusalueella.
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3.3

Rikkilaskeuma

Leviämislaskelmien tuloksina saatu Neste Oyj Porvoon jalostamolle rakennettavaksi
suunnitellun uuden NEXBTL-laitoksen päästölähteiden ja kaikkien päästölähteiden
yhteisvaikutuksen aiheuttamat rikkilaskeuman alueelliset jakaumat on esitetty kuvassa
9. Rikkilaskeumamallissa sulfaattirikin (SO4-S) laskeuma muodostuu rikkidioksidin
märkä- ja kuivalaskeumasta. Korkeimmillaan rikin vuosilaskeuma oli jalostamoalueella
ja jalostamoalueen pohjois-koillispuolella merialueella, eli samoilla alueilla, jossa myös
ulkoilman rikkidioksidipitoisuudet ovat korkeimmat. Jalostamon aiheuttama laskeumavaikutus painottuu jalostamon lähialueelle ja vähenee nopeasti etäisyyden kasvaessa
jalostamoalueesta. Leviämislaskelmien perusteella maa- ja metsätalousalueilla sekä
luonnonsuojelun kannalta merkityksellisillä alueilla voimassa oleva happamoitumisen
ehkäisemiseksi annettu rikkilaskeuman tavoitearvo 300 mg(S)/m2 alittuu koko
tarkastelualueella. Haikon ja Emäsalon alueilla rikkilaskeuma on korkeimmillaan noin
30‒50 mg(S)/m²/a. Kuvan 9 jakaumissa ei ole huomioitu rikin alueellista taustalaskeumaa.
Mallinnettua rikkilaskeumaa on kuvassa 10 verrattu Etelä-Suomen tausta-asemilla
vuosina 2017–2019 mitattuihin laskeumapitoisuuksiin. Samassa kuvaajassa on myös
tausta-asemien mitatut sademäärät kultakin vuodelta. Laskeuman suuruus taustaasemilla vaihtelee merkittävästi eri vuosien välillä ja sademäärillä on myös vaikutusta
sen suuruuteen. Mallinnettu korkein rikkilaskeumapitoisuus (270 mg(S)/m²/a) Porvoon
jalostamoalueella on suurempi kuin Virolahden tausta-asemalla viime vuosina mitatut
rikkilaskeumat, mutta jo muutaman kilometrin etäisyydellä jalostamoalueesta laskeumapitoisuus on samaa tasoa kuin viime vuosina Hyytiälän ja Lammin tausta-alueilla mitatut
rikkilaskeuma-arvot.
Mallikehityksen ja mm. sadehavaintojen sekä maanpinnan laadun havainnoinnin
tarkkuuden kehityksen myötä nyt saadut laskeumatulokset eivät ole vertailukelpoisia
edellisiin mallinnuksiin nähden. Aikaisemmin lähinnä vuorokautisiin sademääriin
perustuneet mittausarvot sademääristä sekä epätarkemmat menetelmät arvioida
maanpinnan laatua ovat tehdyn mallinnuksen perusteella aliarvioineet jonkin verran
saatuja laskeumatuloksia. Nykyisissä laskeumamallinuksissa käytetään tunneittaisiin
arvoihin perustuvaa tarkempaa tietoa sademääristä sekä tarkempaa tietoa maanpinnan
laadusta, joiden muutokset tuloksissa voidaan selkeästi havaita. Suurin muutos Porvoon
jalostamon laskeumatuloksissa sijoittuu tehdasalueelle tai tehdasalueen välittömään
läheisyyteen, jossa suurimmat laskeuma-arvot aiempiin laskeumamallinnuksiin verrattuna ovat kohonneet merkittävästi. Mallilaskelmat tehdään aina parhaimmilla käytettävissä olevilla aineistoilla ja menetelmillä. Mallinnus- ja havaintomenetelmien kehittyessä mallinnustuloksissa voi tapahtua muutoksia. Happamoitumisen ehkäisemiseksi
annettua rikkilaskeuman tavoitearvoa sovelletaan kuitenkin laajoille maa- ja metsätalousalueille sekä luonnonsuojelun kannalta merkityksellisille alueille. Tavoitearvo ei
siten koskisi mm. jalostamon tehdasaluetta tai läheistä koillisessa sijaitsevaa merenlahtea, jonka alueella mallilaskelmin saatu rikkilaskeuma olisi 100–200 mg(S)/m²/a.
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Kuva 9.

Neste Oyj Porvoon jalostamolle rakennettavaksi suunnitellun uuden NEXBTLlaitoksen päästölähteiden ja kaikkien päästölähteiden yhteisvaikutuksen aiheuttamat
sulfaattirikin (SO4-S) vuosilaskeumat tutkimusalueella.

Kuva 10.

Rikkilaskeuma ja sademäärä ilmanlaadun tausta-asemilla Hyytiälässä, Lammilla ja
Virolahdella vuosina 2017–2019 sekä leviämislaskelmin saatu Neste Oyj Porvoon
jalostamon kaikkien päästölähteiden yhteisvaikutuksen aiheuttama sulfaattirikin vuosilaskeuma (kuvassa ’Mallitulos’). Tehdasalueelle saadussa mallituloksen arvossa
ei ole huomioitu alueellista taustalaskeumaa.
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3.4

Typpidioksidipitoisuudet

Leviämislaskelmien tuloksina saadut Porvoon jalostamolle rakennettavaksi suunnitellun
uuden NEXBTL-laitoksen päästöistä ja kaikkien päästölähteiden yhteysvaikutuksesta
aiheutuneet ulkoilman typpidioksidipitoisuuksien (NO2) suurimmat arvot tutkimusalueella
on esitetty taulukossa 3. Taulukossa on esitetty erikseen uusien suunniteltujen
päästölähteiden (kuumaöljyuuni ja vetylaitos) aiheuttama pitoisuus ja kaikkien
päästölähteiden yhdessä aiheuttama pitoisuus. Jalostamon kaikkien päästölähteiden
yhdessä aiheuttama typpidioksidipitoisuus alittaa erittäin selvästi voimassa olevat
ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot. Jalostamon päästöjen aiheuttamat typpidioksidipitoisuudet olivat suurimmillaankin alle 4 % ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoista. Uusien
päästölähteiden aiheuttama typpidioksidipitoisuus jäi alle 0,5 % raja- ja ohjearvoista.
Kuvassa 11 on esitetty pylväskuvaajina leviämislaskelmien tuloksina saatujen ulkoilman
korkeimpien typpidioksidipitoisuuksien suhde (%) voimassa oleviin ilmanlaadun ohje- ja
raja-arvoihin.
Typpidioksidipitoisuuksien alueellinen jakautuminen turkimusalueella on esitetty kuvissa
12‒15. Näissä aluejakaumakuvissa on esitetty pelkkien uusien päästölähteiden
(kuumaöljyuuni ja vetylaitos) ja kaikkien päästölähteiden yhdessä aiheuttamat rikkidioksidin ohje- ja raja-arvoihin verrannolliset vuosi-, vuorokausi- ja tuntikeskiarvopitoisuudet. Jalostamon päästöjen aiheuttamat typpidioksidipitoisuudet ovat pieniä.
Mallilaskelmien mukaan korkeimmat typpidioksidipitoisuudet muodostuvat jalostamoalueelle tai vallitsevien tuulensuuntien mukaisesti painottuen jalostamon pohjois-koillispuolelle. Tuloskuvien, tulostaulukoiden ja aluejakaumakuvien pitoisuusarvoissa ja ei ole
huomioitu rikkidioksidin alueellista taustapitoisuutta, joka tutkimusaluetta lähinnä olevalla
Virolahden taustamittausasemalla on viime vuosina ollut vuosikeskiarvona noin 4 µg/m³.
Taulukko 3. Neste Oyj Porvoon jalostamolle rakennettavaksi suunnitellun uuden NEXBTLlaitoksen päästölähteiden (kuumaöljyuuni ja vetylaitos) ja kaikkien päästölähteiden
yhteisvaikutuksen aiheuttamat suurimmat ulkoilman typpidioksidipitoisuudet (NO 2)
tutkimusalueella verrattuina vastaaviin ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin

Raja-arvo tai
ohjearvo

NEXBTL-laitos

Kaikki
päästölähteet

Korkein vuosikeskiarvo

40 (*

0,05

0,2

Korkein vuorokausiohjearvoon
verrannollinen pitoisuus

80 (**

0,4

1,8

Korkein tuntiohjearvoon verrannollinen
pitoisuus

150 (**

1,1

5,5

Korkein tuntiraja-arvoon verrannollinen
pitoisuus

200 (*

1,1

5,7

Typpidioksidipitoisuus (µg/m³)

(* raja-arvo
(** ohjearvo
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Kuva 11.

Neste Oyj Porvoon jalostamolle rakennettavaksi suunnitellun uuden NEXBTLlaitoksen päästölähteiden (kuumaöljyuuni ja vetylaitos) ja kaikkien päästölähteiden
yhteisvaikutuksesta aiheutuneiden korkeimpien typpidioksidipitoisuuksien (NO 2)
suhde (%) voimassa oleviin ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin.

Kuva 12.

Neste Oyj Porvoon jalostamolle rakennettavaksi suunnitellun uuden NEXBTLlaitoksen päästölähteiden (kuumaöljyuuni ja vetylaitos) ja kaikkien päästölähteiden
yhteisvaikutuksen aiheuttamat ulkoilman korkeimmat vuosiraja-arvoon verrannolliset typpidioksidipitoisuudet (NO2) tutkimusalueella.
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Kuva 13.

Neste Oyj Porvoon jalostamolle rakennettavaksi suunnitellun uuden NEXBTLlaitoksen päästölähteiden (kuumaöljyuuni ja vetylaitos) ja kaikkien päästölähteiden
yhteisvaikutuksen aiheuttamat ulkoilman korkeimmat vuorokausiohjearvoon verrannolliset typpidioksidipitoisuudet (NO2) tutkimusalueella.

Kuva 14.

Neste Oyj Porvoon jalostamolle rakennettavaksi suunnitellun uuden NEXBTLlaitoksen päästölähteiden (kuumaöljyuuni ja vetylaitos) ja kaikkien päästölähteiden
yhteisvaikutuksen aiheuttamat ulkoilman korkeimmat tuntiohjearvoon verrannolliset
typpidioksidipitoisuudet (NO2) tutkimusalueella.
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Kuva 15.

3.5

Neste Oyj Porvoon jalostamolle rakennettavaksi suunnitellun uuden NEXBTLlaitoksen päästölähteiden (kuumaöljyuuni ja vetylaitos) ja kaikkien päästölähteiden
yhteisvaikutuksen aiheuttamat ulkoilman korkeimmat tuntiraja-arvoon verrannolliset
typpidioksidipitoisuudet (NO2) tutkimusalueella.

Typenoksidipitoisuudet

Porvoon jalostamolle rakennettavaksi suunnitellun uuden NEXBTL-laitoksen
päästölähteiden (kuumaöljyuuni ja vetylaitos) aiheuttama ulkoilman kokonaistypenoksidipitoisuuksien (kokonais-NOx = NO + NO2) vuosikeskiarvo oli 0,6 µg/m³ ja kaikkien
päästölähteiden yhteisvaikutuksen aiheuttama vuosikeskiarvo puolestaan 3,0 µg/m³.
Pitoisuudet olivat hyvin matalia. Pitoisuudet alittivat selvästi typenoksidien
vuosipitoisuudelle kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi määritetyn kriittisen
tason 30 µg/m³, joka on voimassa laajoilla maa- ja metsätalous-alueilla sekä luonnonsuojelun kannalta merkityksellisillä alueilla. Uusien päästölähteiden aiheuttama
typenoksidipitoisuus oli korkeimmillaan noin 2 % ja kaikkien lähteiden aiheuttama
pitoisuus noin 10 % kriittisestä tasosta.
Typenoksidipitoisuuksien alueellinen jakautuminen turkimusalueella on esitetty kuvassa
16. Leviämismallilaskelmien mukaan korkeimmat typenoksidipitoisuudet muodostuvat
jalostamoalueelle.
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Kuva 16.

Neste Oyj Porvoon jalostamolle rakennettavaksi suunnitellun uuden NEXBTLlaitoksen päästölähteiden (kuumaöljyuuni ja vetylaitos) ja kaikkien päästölähteiden
yhteisvaikutuksen aiheuttamat ulkoilman korkeimmat vuosiraja-arvoon (kriittinen
taso) verrannolliset typenoksidipitoisuudet (NOx) tutkimusalueella.
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YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä tutkimuksessa arvioitiin Neste Oyj:n Porvoon jalostamon päästöjen ilmanlaatuvaikutuksia alueelle rakennettavaksi suunnitellun uuden NEXBTL-laitoksen ympäristövaikutusten arvioinnin tueksi. Työssä tarkasteltiin leviämismallilaskelmilla jalostamon
päästöjen ulkoilmaan hengityskorkeudelle aiheuttamia rikkidioksidin, typpidioksidin ja
typen oksidien pitoisuuksia sekä päästöjen aiheuttamaa rikkilaskeumaa. Tutkimuksessa
arvioitiin erikseen rakennettavaksi suunnitellun uuden NEXBTL-laitoksen päästölähteiden (kuumaöljyuuni ja vetylaitos) vaikutusta alueen ilmanlaatuun sekä NEXBTLlaitoksen ja jalostamon kaikkien päästölähteiden (17 kpl) yhteisvaikutusta alueen
ilmanlaatuun.
Leviämismallilaskelmat tehtiin Ilmatieteen laitoksella kehitetyllä UDM-FMI -leviämismallilla, jolla voidaan arvioida pistemäisten päästölähteiden (esim. piiput ja hormit)
aiheuttamia ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia päästölähteen lähialueilla. Leviämislaskelmat tehtiin laitoksen normaalitoimintaa kuvaavilla päästötiedoilla. NEXBTLlaitoksen valmistuminen ajoittuisi noin vuodelle 2025. Sen päästöjen ja muiden tietojen
osalta käytettiin suunnitteluarvoja. Olemassa olevien päästölähteiden (15 kpl) tietoina
käytettiin SO2-päästöistä vuosien 2016–2017 keskiarvoja ja NOx-päästöjen osalta
vuoden 2019 tietoja.
Mallinnettuja pitoisuuksia verrattiin ilmanlaadun vertailuarvoihin eli ohje-, raja- ja
tavoitearvoihin sekä kriittiseen tasoon. Ilmanlaadun ohjearvot tulisi ottaa huomioon
esimerkiksi kaavoituksessa ja suunnittelussa, jolloin pyritään etukäteen välttämään
ihmisten altistuminen terveydelle haitallisen korkeille ilmansaasteiden pitoisuuksille.
Terveysperusteiset ilmanlaadun raja-arvot ovat ohjearvoja sitovampia, eivätkä ne saa
ylittyä alueella, joilla asuu tai oleskelee ihmisiä. Tavoitearvolla tarkoitetaan ilmassa
olevaa pitoisuutta, joka on mahdollisuuksien mukaan alitettava määräajassa ja jolla
pyritään välttämään, ehkäisemään tai vähentämään ihmisten terveyteen ja ympäristöön
kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi on
rikkidioksidin ja typenoksidin vuosikeskiarvopitoisuuksille annettu kriittiset tasot, joita
sovelletaan rakennetun ympäristön ulkopuolella olevilla alueilla, kuten luonnonsuojelun
kannalta merkityksellisillä alueilla ja laajoilla maa- ja metsätalousalueilla. Käytännössä
mikään yksittäinen laitos tai prosessi ei saa yksinään ylittää ilmanlaadun vertailuarvoja,
sillä niiden avulla pyritään säätelemään alueen kaikkien päästölähteiden, eli liikenteen,
energiantuotannon ja teollisuuden yhdessä ympäristöönsä aiheuttamaa kuormitusta.
Ulkoilmanlaatua koskevat ohje-, raja- ja tavoitearvot tai kriittiset tasot eivät ole voimassa
teollisuusalueella eli Kilpilahden jalostamoalueella, jossa sovelletaan omia työterveyttä
ja työturvallisuutta koskevia säännöksiä.
Leviämislaskelmien tuloksina Porvoon jalostamolle rakennettavaksi suunnitellun uuden
NEXBTL-laitoksen (kuumaöljyuuni ja vetylaitos) aiheuttamat päästöt tuovat vain hyvin
pienen lisän koko jalostamon kaikkien päästölähteiden yhdessä aiheuttamiin pitoisuuksiin. NEXBTL-laitoksen aiheuttama ulkoilman rikkidioksidi- ja typpidioksidipitoisuus oli
korkeimmillaankin alle 1 % vastaavista ilmanlaadun raja- ja ohjearvoista sekä enintään
2 % kriittisistä tasoista.
Porvoon jalostamon kaikkien päästölähteiden yhdessä aiheuttamat ulkoilman rikkidioksidi- ja typpidioksidipitoisuudet alittivat selvästi voimassa olevat ilmanlaadun
vertailuarvot. Jalostamon päästöjen aiheuttamat rikkidioksidipitoisuudet olivat suurimmillaan noin 40 % ohjearvoista ja 16 % raja-arvoista ja kriittisestä tasosta. Jalostamon
päästöjen aiheuttamat typpidioksidipitoisuudet olivat suurimmillaankin alle 4 %
vastaavista ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoista ja typenoksidipitoisuudet noin 10 %
kriittisestä tasosta. Leviämismallilaskelmien mukaan korkeimmat rikkidioksidi- ja
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typpidioksidipitoisuudet muodostuivat jalostamoalueelle tai vallitsevien tuulensuuntien
mukaisesti jalostamoalueen pohjois-koillispuolelle, pääasiassa merialueelle.
Porvoon jalostamon päästöjen aiheuttaman sulfaattirikin (SO4-S) laskeuma oli korkeimmillaan jalostamoalueella ja jalostamoalueen pohjois-koillispuolella merialueella, eli
samoilla alueilla, jossa myös ulkoilman rikkidioksidipitoisuudet olivat korkeimmillaan.
Rikkilaskeuman tavoitearvo 300 mg(S)/m2 alittui koko tarkastelualueella, mutta
jalostamoalueella laskeuma oli korkeimmillaan 90 % tavoitearvosta. Happamoitumisen
ehkäisemiseksi annettu tavoitearvo on voimassa maa- ja metsätalousalueilla sekä
luonnonsuojelun kannalta merkityksellisillä alueilla. Jalostamon aiheuttama laskeumavaikutus painottui jalostamon lähialueelle ja väheni nopeasti etäisyyden kasvaessa
jalostamoalueesta.
Tehtyjen leviämismallilaskelmien tulosten perusteella voidaan arvioida, että suunnitellun
uuden NEXBTL-laitoksen ilmapäästöt eivät aiheuta riskiä lähialueen asukkaille tai
lähialueen luonnolle, sillä terveyden suojelemiseksi annetut ilmanlaadun raja- ja
ohjearvot sekä kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi annetut kriittiset tasot ja
rikkilaskeuman tavoitearvo alittuvat selvästi NEXBTL-laitoksen normaalitoiminnan
päästöillä. Päästöjen leviämis- ja laimenemisolosuhteet ovat ilmanlaadun kannalta
riittävän hyvät uuden laitoksen suunnitellun mukaisilla poistopiipuilla. Ilmanlaadun
vertailuarvot alittuvat myös jalostamon kaikkien päästölähteiden yhteisvaikutuksesta.
Leviämislaskelmien tuloksia arvioitaessa on kuitenkin otettava huomioon, että tässä
työssä ei ole tarkasteltu mahdollisia laitoksen aiheuttamia hajapäästöjä tai häiriöpäästöjä. Työssä käytetyt lähtötiedot, kuten piipun korkeus ja halkaisija, poistokaasujen
lämpötila ja nousunopeus vaikuttavat päästöjen leviämiseen ja laimenemiseen, joten
lähtötietojen muuttuessa merkittävästi on ilmanlaadun leviämismallinnus suositeltavaa
päivittää.
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OSA II
5

TAUSTATIETOA ILMANLAADUSTA

5.1

Ilmanlaatuun vaikuttavat tekijät

Ilmanlaatua heikentävien ilmansaasteiden suurimpia päästölähteitä Suomessa ovat
liikenne, energiantuotanto, teollisuus ja puun pienpoltto. Ilmansaasteita kulkeutuu
Suomeen myös kaukokulkeumana maamme rajojen ulkopuolelta. Ilmansaasteiden
päästöistä suurin osa vapautuu ilmakehän alimpaan kerrokseen, jossa päästöt
sekoittuvat ympäröivään ilmaan ja ilmansaasteiden pitoisuudet laimenevat. Päästöt
voivat levitä liikkuvien ilmamassojen mukana laajoille alueille. Tämän kulkeutumisen
aikana ilmansaasteet voivat reagoida keskenään muiden ilmassa olevien yhdisteiden
kanssa muodostaen uusia yhdisteitä. Ilmansaasteet poistuvat ilmasta sateen
huuhtomina (märkälaskeuma), kuivalaskeumana erilaisille pinnoille tai kemiallisen
muutunnan kautta.
Ilmansaasteiden leviäminen tapahtuu pääosin ilmakehän alimmassa osassa,
rajakerroksessa. Sen korkeus on Suomessa tyypillisesti alle kilometri, mutta etenkin
kesällä se voi nousta yli kahteen kilometriin. Matalimmat rajakerroksen korkeudet
havaitaan yleensä talvella kovilla pakkasilla. Rajakerroksen korkeus määrää ilmatilavuuden, johon päästöt voivat välittömästi sekoittua. Rajakerroksen tuuliolosuhteet
määräävät karkeasti ilmansaasteiden kulkeutumissuunnan, mutta rajakerroksen
ilmavirtausten pyörteisyys ja kerroksen korkeus vaikuttavat merkittävästi ilmansaasteiden sekoittumiseen ja pitoisuuksien laimenemiseen kulkeutumisen aikana. Leviämisen kannalta keskeisiä meteorologisia tekijöitä ovat tuulen suunta ja nopeus, ilmakehän stabiilisuus ja sekoituskorkeus.
Ilmakehän stabiilisuudella tarkoitetaan ilmakehän herkkyyttä pystysuuntaiseen
sekoittumiseen, jonka määrää ilmakehän pystysuuntainen lämpötilarakenne ja
mekaaninen turbulenssi eli alustan kitkan synnyttämä ilman pyörteisyys. Ilmakehän
stabiiliustilanteista erityisesti maanpintainversion aikana ilmanlaatu voi paikallisesti
huonontua nopeasti. Maanpintainversiossa maanpinta ja sen lähellä oleva ilmakerros
jäähtyy niin, että kylmempi ilma jää ylempänä olevan lämpimämmän ilman alle. Kylmä
pintailma ei raskaampana pääse kohoamaan yläpuolellaan olevan lämpimän kerroksen
läpi, ja ilmakehän pystysuuntainen liike estyy. Inversiokerroksessa tuuli on hyvin heikkoa
ja ilmaa sekoittava pyörteisyys on vähäistä, minkä vuoksi ilmansaasteet laimenevat
huonosti. Inversiotilanteissa pitoisuudet kohoavat taajamissa etenkin liikenneruuhkien
aikana, koska ilmansaasteet kerääntyvät matalaan ilmakerrokseen päästölähteiden
lähelle.
5.2

Rikkidioksidi

Ulkoilman rikkidioksidipitoisuudet ovat nykyisin alhaisella tasolla Suomessa.
Rikkidioksidipäästöjen tehokkaan ja pitkäjänteisen rajoittamisen seurauksena taajamaalueiden rikkidioksidipitoisuudet ovat laskeneet lähelle tausta-alueiden pitoisuuksia.
Ulkoilmassa oleva rikkidioksidi on pääosin peräisin energiantuotannosta, teollisuudesta
ja laivojen päästöistä. Teollisuuspaikkakunnilla rikkidioksidipitoisuudet voivat kohota
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lyhytaikaisesti ja paikallisesti epäedullisissa meteorologisissa tilanteissa ja häiriöpäästötilanteissa. Puhtailla tausta-alueilla rikkidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvot ovat olleet
noin 1−2 µg/m³ (Ilmatieteen laitos, 2020).

5.3

Typpidioksidi

Typen yhdisteitä vapautuu päästölähteistä ilmaan typen oksideina eli typpimonoksidina
(NO) ja typpidioksidina (NO2). Näistä yhdisteistä terveysvaikutuksiltaan haitallisempaa
on typpidioksidi, jonka pitoisuuksia ulkoilmassa säädellään ilmanlaadun ohje- ja rajaarvoilla. Typpidioksidin määrään ilmassa vaikuttavat myös kemialliset muutuntareaktiot,
joissa typpimonoksidi hapettuu typpidioksidiksi.
Ulkoilman typpidioksidipitoisuuksille altistuminen on suurinta kaupunkien keskustojen ja
taajamien liikenneympäristöissä. Typpidioksidipitoisuudet kohoavat tyypillisesti ruuhkaaikoina. Korkeimmillaan typpidioksidipitoisuudet ovat erityisesti tyyninä ja kylminä
talvipäivinä, jolloin myös energiantuotannon päästöt ovat suurimmillaan. Taajamien ja
kaupunkien korkeimmat typpidioksidipitoisuudet aiheuttaa pääasiassa ajoneuvoliikenne,
vaikka energiantuotannon ja teollisuuden aiheuttamat päästöt (pistemäiset päästölähteet) olisivat määrällisesti jopa suurempia autoliikenteeseen verrattuna. Ihmiset
altistuvat helposti liikenteen päästöille, sillä autojen pakokaasupäästöt vapautuvat
hengityskorkeudelle.
Typpidioksidin vuosiraja-arvo 40 µg/m3 alittuu nykyisin Suomessa. Typpidioksidin
vuosikeskiarvopitoisuudet ovat olleet viime vuosina suurimmissa kaupungeissa
keskimäärin 15−25 µg/m3. Vilkkaimmilla teillä ja katukuiluosuuksilla vuosipitoisuudet
voivat olla yli 30 µg/m3. Pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa typpidioksidin vuosikeskiarvot ovat yleensä noin 5−20 µg/m3 mittausympäristöstä riippuen. Typpidioksidin
tuntipitoisuudet voivat kohota yli raja-arvotason (200 µg/m3) yksittäisillä mittausasemilla
muutamina tunteina vuodessa. Ylitystunteja saa olla vuodessa 18 kpl, ennen kuin rajaarvo katsotaan ylittyneeksi. Puhtailla tausta-alueilla typpidioksidin vuosikeskiarvot ovat
olleet Etelä-Suomessa noin 1,5–4 µg/m³ ja Pohjois-Suomessa noin 1 µg/m³ (Ilmatieteen
laitos, 2020).

6

ULKOILMANLAADUN VERTAILUARVOT

Ulkoilman epäpuhtauksien pitoisuuksia voidaan arvioida vertaamalla niitä
lainsäädännössä annettuihin ilmanlaadun ohje-, raja- ja tavoitearvoihin ja kriittiseen
tasoon. Kaikissa EU-maissa voimassa olevat ilmanlaadun raja-arvot määrittelevät
ilmansaasteille sallitut korkeimmat pitoisuudet. Rikkidioksidi- ja typpidioksidipitoisuuksia
koskevat raja-arvot on esitetty taulukossa 4 (Vna 79/2017).
Raja-arvoilla pyritään vähentämään tai ehkäisemään terveydelle ja ympäristölle
haitallisia vaikutuksia. Raja-arvot ovat sitovia ja ne eivät saa ylittyä alueilla, joissa asuu
tai oleskelee ihmisiä. Raja-arvot eivät kuitenkaan ole voimassa esimerkiksi teollisuusalueilla tai liikenneväylillä, lukuun ottamatta kevyen liikenteen väyliä.
Raja-arvon ylittyessä kunnan on tiedotettava väestöä ja tehtävä ohjelmia ja suunnitelmia
ilmanlaadun parantamiseksi ja raja-arvon ylitysten estämiseksi. Tällaisia toimia voivat
olla esimerkiksi määräykset liikenteen tai päästöjen rajoittamisesta. Pitoisuuksien
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ollessa raja-arvojen alapuolella, kunnan on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan estämään pitoisuuksien nouseminen.
Kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi on rikkidioksidin vuosikeskiarvopitoisuuksille annettu kriittinen taso 20 μg/m³ ja typen oksidien (NOx) vuosikeskiarvopitoisuuksille kriittinen taso 30 μg/m³. Näitä tasoja sovelletaan rakennetun ympäristön
ulkopuolella olevilla alueilla, kuten luonnonsuojelun kannalta merkityksellisillä alueilla ja
laajoilla maa- ja metsätalousalueilla (Vna 79/2017).
Taulukko 4.

Terveyshaittojen ehkäisemiseksi annetut ulkoilman rikkidioksidi- ja typpidioksidipitoisuuksia koskevat raja-arvot (Vna 79/2017).

Ilman epäpuhtaus

Keskiarvon laskenta-aika

Raja-arvo µg/m3
(293 K,
101,3 kPa)

Sallittujen ylitysten
määrä kalenterivuodessa

Rikkidioksidi (SO2)

1 tunti

350

24

24 tuntia

125

3

1 tunti

200

18

kalenterivuosi

40

–

Typpidioksidi (NO2)
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Suomessa on voimassa myös kansalliset ilmanlaadun ohjearvot (Vnp 480/1996), jotka
eivät ole yhtä sitovia kuin raja-arvot. Ilmanlaadun ohjearvot on otettava huomioon
suunnittelussa ja niitä sovelletaan mm. alueiden käytön, kaavoituksen, rakentamisen ja
liikenteen suunnittelussa sekä ilman pilaantumisen vaaraa aiheuttavien toimintojen
sijoittamisessa ja ympäristölupaharkinnassa. Ohjearvojen soveltamisen avulla pyritään
ehkäisemään ennakolta ilmansaasteiden aiheuttamia terveysvaikutuksia ja takaamaan
hyvän ilmanlaadun säilyminen. Suomessa voimassa olevat ulkoilman rikkidioksidin ja
typpidioksidin pitoisuuksia koskevat ilmanlaadun ohjearvot on esitetty taulukossa 5.
Taulukko 5.

Ulkoilman rikkidioksidin ja typpidioksidin pitoisuuksia koskevat ilmanlaadun ohjearvot (Vnp 480/1996).

Ilman epäpuhtaus

Ohjearvo µg/m3
(293 K, 101,3 kPa)

Rikkidioksidi (SO2)

250
80

Typpidioksidi (NO2)

150
70

Tilastollinen määrittely
Kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste
Kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo
Kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste
Kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo

Happamoitumisen ehkäisemiseksi on lisäksi annettu tavoitearvo rikkilaskeumalle. Järvija metsäekosysteemeissä ilman epäpuhtauksista aiheutuvien vaikutusten ehkäisemiseksi on Suomen metsätalousalueilla pitkän ajan tavoitteena, että rikkilaskeuman
vuosiarvo ei rikkinä ylitä 0,3 g/m2 (= 300 mg(S)/m2/a) (Vnp 480/1996). Tavoitearvoon
tulee pyrkiä kansainvälisin ja kansallisin toimin.

7

LEVIÄMISMALLILASKELMIEN YLEISKUVAUS

Leviämismalleilla tutkitaan päästöjen kulkeutumista ilmakehässä ja niiden aiheuttamia
ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia hengityskorkeudella lähellä maanpinnan tasoa.
Leviämismallit ovat tietokoneohjelmistoja, joiden avulla pyritään jäljittelemään
ilmakehässä tapahtuvia fysikaalisia ja kemiallisia ilmiöitä mahdollisimman
todenmukaisesti. Malleihin sisältyy laskentamenetelmiä, joiden avulla voidaan
tarkastella epäpuhtauksien muuntumista, kemiallisia reaktioita ja poistumista
ilmakehästä laskeumana. Leviämismalliaskelmat ovat ainoa keino tulevan ilmanlaadun
ennustamiseen ja ilmanlaatutilanteessa tapahtuvan muutoksen arvioimiseen erilaisissa
suunnitteluvaihtoehdoissa.
Tässä tutkimuksessa käytettiin laitoksen päästöjen leviämisen kuvaamiseen ja sen
ilmanlaatuvaikutusten arvioimiseen Ilmatieteen laitoksella kehitettyä leviämismallia
UDM-FMI (Karppinen ym., 1998). Ilmatieteen laitoksen leviämismalleja on kehitetty
pitkäjänteisesti tavoitteena tuottaa luotettavaa tietoa ilmanlaadusta mm. kaupunki- ja
liikennesuunnittelun, ilmansuojelutoimenpiteiden suunnittelun tueksi sekä ilman epäpuhtauksista aiheutuvan väestön altistumisen arvioimiseksi. Mallien toimintaa on
kehitetty lukuisissa tutkimusprojekteissa ja verifiointitutkimusten mukaan mallinnusten
tulokset on todettu Suomen taajamien ja teollisuusympäristöjen ilmanlaadun mittaustulosten kanssa hyvin yhteensopiviksi. Leviämismalleilla saatujen tulosten on osoitettu

26
täyttävän hyvin ilmanlaatuasetuksessa (Vna 79/2017) annetut laatutavoitteet mallintamiselle sallituista epävarmuuksista.
Tässä selvityksessä käytetyllä leviämismallilla UDM-FMI (= Urban Dispersion Modelling
system - Finnish Meteorological Institute) voidaan arvioida ilman epäpuhtauksien
pitoisuuksia ja hajujen esiintymistä päästölähteen lähialueilla. Leviämismallia UDM-FMI
käytetään pistemäisten päästölähteiden (piiput ja hormit) tai aluelähteiden (altaat, kasat,
aumat jne.) ilmanlaatuvaikutusten arviointiin. Yksinkertaistettu kaavio leviämismallin
toiminnasta on esitetty kuvassa 17.
Leviämismallissa UDM-FMI kuvataan tarkasti päästökohdassa tapahtuvaa mekaanista
ja lämpötilaeroista johtuvaa nousulisää, lähimpien esteiden aiheuttamaa savupainumaa,
ilmassa tapahtuvia päästöaineiden kemiallisia prosesseja sekä epäpuhtauksien poistumamekanismeja (laskeuma). Malliin sisältyy myös laskentamenetelmä typenoksidien
ilmakemialliselle muutunnalle. Energiantuotannon typenoksidipäästöt koostuvat typpidioksidista sekä typpimonoksidista, jota on valtaosa päästöistä. Osa typpimonoksidista
hapettuu ilmassa terveydelle haitallisemmaksi typpidioksidiksi.
Leviämismallin lähtötiedoiksi tarvitaan tietoja päästöistä ja niiden lähteistä, mittaamalla
ja mallittamalla saatuja tietoja ilmakehän tilasta sekä tietoja epäpuhtauksien
taustapitoisuuksista. Lisäksi lähtötiedoiksi tarvitaan erilaisia paikkatietoja, kuten tietoja
maanpinnan korkeudesta ja laadusta sekä päästölähteiden sijainnista. Pistemäisten
lähteiden päästöjen laskennassa huomioidaan lähdekohtaiset päästöt, savukaasujen
ominaisuudet, laitoksen tekniset tiedot ja käyntiajat niin tarkasti ja todellisuutta
jäljittelevästi kuin tietoja on saatavilla.
Leviämismallilla lasketaan epäpuhtauspitoisuuksia tarkastelujakson jokaiselle tunnille
laskentapisteikköön, joka muodostetaan kullekin tutkimusalueelle sopivaksi. Laskentapisteitä on yleensä useita tuhansia ja niiden etäisyys toisistaan vaihtelee muutamasta
kymmenestä metristä satoihin metreihin riippuen tutkimusalueen koosta ja tarkasteltavista kohteista. Mallin tuottamasta tunneittaisesta pitoisuusaikasarjasta lasketaan edelleen tilastollisia ilmanlaadun ohje-, raja- ja tavoitearvoihin verrannollisia suureita (kpl 6).
Näin mallilaskelmasta saatuja pitoisuusarvoja voidaan suoraan verrata ilmanlaadun
vertailuarvoihin.
Leviämismallilaskelmilla saatavien tulosten luotettavuuteen vaikuttavat malliin
syötettävät lähtötiedot sekä itse mallin toiminta. Mallilaskelmilla kuvataan ilmiöiden
tavanomaista kehittymistä pitkällä aikavälillä yksinkertaistaen jossain määrin todellisuutta. Malliin sisältyy olettamuksia ja yksinkertaistuksia, jotka ovat välttämättömiä
mallin toiminnan ja lähtötietojen puutteellisen saatavuuden vuoksi. Mallituloksena
saatavat vuosikeskiarvopitoisuudet kuvaavat vallitsevaa pitoisuustilannetta pitkällä
ajanjaksolla ja vuorokausi- ja tuntikeskiarvopitoisuudet edustavat lyhytkestoisempia
episoditilanteita, jolloin meteorologinen tilanne on paikallisesti päästöjen laimenemisen
ja sekoittumisen kannalta epäedullinen.
Yleensä leviämismallilaskelmien tuloksiin liittyy epävarmuutta sitä enemmän mitä
lyhyemmän jakson pitoisuusarvoista on kyse. Mallitulosten epävarmuuden pienentämiseksi laskennassa kuitenkin tarkastellaan pitkää kolmen vuoden aikasarjaa (yli 26 000
erillistä tarkasteluajanhetkeä), jolloin tilastolliset ohje- ja raja-arvoihin verrannolliset
pitoisuudet ovat mahdollisimman edustavia.
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Kuva 17.

Kaaviokuva Ilmatieteen laitoksella kehitetyn leviämismallin UDM-FMI toiminnasta.
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NEXBTL-laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen

YMPÄRISTÖMELUN ENNAKKOSELVITYS 2020
Tilaaja:
Tilaus:
Yhdyshenkilö:

Neste Oyj
190852, 15.5.2020
Juha Heijari

TIIVISTELMÄ
Neste Oyj selvittää mahdollisuutta lisätä uusiutuvan polttoaineen ja vedyn tuotantoa Porvoon Kilpilahdessa. Uutta NEXBTL-laitosta suunnitellaan rakennettavaksi jalostamon itäosaan sataman välittömään läheisyyteen.
Uuden NEXBTL-laitoksen ympäristömelua arvioitiin mallilaskennan avulla. Laskennan lähtötietoina
käytetiin pääasiassa mitattuja melupäästöjä vastaavasta Neste Oyj:n NEXBTL-laitoksesta Rotterdamin jalostamolla. Niiden yksiköiden, joita ei ole Rotterdamissa eikä Porvoon jalostamolla, melupäästöt saatiin Neste Oyj:n Singaporen uudesta NEXBTL-laitoshankkeesta. Vedyntuotantolaitoksen ja hiilidioksidin (CO2) talteenoton (Oy AGA Ab) melupäästöinä käytetiin Porvoon Kilpilahdessa mitattuja
melupäästöjä.
Uuden NEXBTL-laitoksen kokonaismelupäästöksi muodostui A-äänitehotaso LWA 118 dB, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin Porvoon jalostamon nykyisten yksittäisten tuotantolinjojen (TL1–TL4) melupäästöt.
Laskentatulokset osoittivat, että uuden laitoksen, teollisuusalueen nykyisten toimintojen ja sataman
kokonaismelu ei ylitä Porvoon jalostamon ympäristöluvan tiukempaa eli yöajan raja-arvoa A-keskiäänitaso LAeq 50 dB ympäristön lähimmissä altistuvissa kohteissa.
Uusi laitos lisäisi toteutuessaan melua Emäsalon suunnalla: teollisuusalueelta kantautuva melu lisääntyisi 2–4 dB ja kokonaismelu sataman laivamelun kanssa 1–2 dB. Kokonaismelu, sisältäen sataman laivamelun, olisi Emäsalossa alle 40 dB eli yli 10 dB pienempi kuin ympäristöluvan raja-arvo.
Klobbuddenissa laitoksen eteläpuolella uuden laitoksen aiheuttama lisäys kokonaismelutasoon olisi
alle 1 dB. Muualla Kilpilahden teollisuusalueen etelä-, luoteis- ja pohjoispuolella (Nikuby, Nyby, Rantakylä) uusi laitos ei vaikuta alueen kokonaismeluun.
Uuden NEXBTL-laitoksen melu, kuten myös koko teollisuusalueen yhteismelu, ei ole impulssimaista
eikä kapeakaistaista.
Laskennassa käytettyjä yksiköiden melupäästöjä esitetään käytettävän laitoksen jatkosuunnittelussa
takuutyyppisinä tavoitearvoina. Näin voidaan varmistaa, että teollisuusalueen kokonaismelu ei lisääntyisi ympäristössä merkittävästi NEXBTL-laitoksen rakentamisen myötä.
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Neste Oyj selvittää mahdollisuutta lisätä uusiutuvan polttoaineen ja vedyn tuotantoa Porvoon Kilpilahdessa. Uutta NEXBTL-laitosta (Next Generation Biomass to Liquid) suunnitellaan jalostamon itäosaan sataman välittömään läheisyyteen.
Hankkeesta on laadittu YVA-ohjelma, ja laitos on esiselvitysvaiheessa. Jatkosuunnittelua ja meluvaikutusten arvioimista varten on tarpeen laatia ennakkoarvio laitoksen aiheuttamasta ympäristömelusta yhdessä nykyisen Porvoon jalostamon ja Kilpilahden teollisuusalueen muiden toimijoiden aiheuttaman melun kanssa. Melusuunnittelun lähtökohtana on, että melutaso ei saa nousta merkittävästi ympäristön lähimmissä altistuvissa kohteissa. Tätä varten on tarpeen määrittää laitoksen eri
yksiköiden melupäästöjen takuutyyppiset enimmäisarvot laitossuunnittelun vaatimuksiksi.
Koko Kilpilahden teollisuusalueen kaikkien toimijoiden kokonaismelu on viimeksi mallinnettu syksyllä 2019 Borealis Polymers Oy:n muovitehtaiden ja petrokemian tehtaiden meluselvityksen täyden
päivityksen yhteydessä. Alkuvuonna 2020 tarkasteltiin lisäksi Nesteen SDA-yksikön melua.
Tässä raportissa esitetään selvitys uuden NEXBTL-laitoksen arvioidusta ympäristömelusta. Ensisijaisina melupäästöinä hyödynnetään Neste Oyj:n Rotterdamin jalostamon vastaavan olemassa olevan
NEXBTL-laitoksen ja toissijaisesti Neste Oyj:n Singaporen NEXBTL-laitoksen laajennushankkeen
suunnitteluvaiheen melutietoja.

1.2

YMPÄRISTÖLUVAN RAJA-ARVOT
Porvoon jalostamon voimassa oleva ympäristölupa on annettu vuoden 2016 lopussa [1]. Jalostamon
luvassa melutasoista määrätään:
”Jalostamon ja sen energiantuotantoyksiköiden toiminnasta aiheutuva melu ei saa yhdessä Kilpilahden teollisuusalueen muiden ympäristölupavelvollisten toimintojen melun kanssa ylittää melulle altistuvien asuinrakennusten piha-alueilla päivällä klo 7–22 ekvivalenttimelutasoa [po. A-keskiäänitasoa] (LAeq) 55 dB eikä yöllä kello 22–7 ekvivalenttimelutasoa (LAeq) 50 dB. Melun ollessa luonteeltaan
iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista
raja-arvoon. Meluraja-arvot eivät koske häiriötilanteita, joiksi katsotaan meluraja-arvojen noudattamista arvioitaessa jalostamon pääsoihtujen (1–4) soihdutukset, höyryn ulospuhallustilanteet sekä
FCC-yksikön jätelämpökattilan ohitustilanteet."
Käytännössä jalostamon ja muiden Kilpilahden toimijoiden vakiomelu on tasaista koko vuorokauden, jolloin yöajan raja-arvo (LAeq ≤ 50 dB) on määräävä. Sitä käytetään myös tämän selvityksen tavoitearvona.

2

MELUMALLINNUS

2.1

MENETELMÄ
NEXBTL-laitoksen melutasovyöhykkeet laskettiin samalla tavoin ja samoin menetelmin kuin aiemmissa Nesteen Porvoon jalostamon ympäristöluvan mukaisissa meluselvityksissä, käyttäen pohjoismaista yleistä (teollisuusmelun) laskentamallia [2] sekä teollisuusalueen melun että sataman laivamelun laskemiseen.
Laskentaohjelma oli Datakustik Cadna/A 2020 MR2, joka sisältää em. laskentamallin.
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MAASTO- JA MELULÄHDEMALLI
Maasto- ja melulähdemallina käytettiin ajantasaista Kilpilahden melumallia, johon tuotiin NEXBTLlaitoksen suunnitelman mukaiset uudet osat: prosessialue, vetylaitos, soihtu sekä muut laajennushankkeen yksiköt ja osat. Uuden laitosalueen maanpinta tasoitettiin suunnitelman korkeustietojen
mukaisesti.

2.3

LASKENTATILANNE
Selvitys tehtiin tarkastelemalla uuden laitoksen melua sekä erikseen että kokonaismeluna yhdessä
Kilpilahden teollisuusalueen nykyisten toimintojen eli Porvoon jalostamon, Borealis Polymers Oy:n
muovi- ja petrokemian tehtaiden (ml. BEWiSynbra RAW ja INEOS Composites) sekä voimalaitosten
kanssa. Teollisuusalueen laitosmelu on tasaista ja jatkuvaa ympäri vuorokauden. Poikkeustilanteet
(esim. huoltoseisokit) voivat aiheuttaa tavanomaisesta poikkeavaa melua. Laskentatilanne edustaa
kaikkien toimijoiden osalta normaalia tuotantotilannetta.
Laskentaan otettiin mukaan myös sataman laivamelu. Se laskettiin sijoittamalla laitureihin keskimääräistä päivää edustava määrä säiliölaivoja.
Erikseen tarkasteltiin lisäksi uuden laitoksen soihtumelua poikkeustilanteessa, jossa soihtu toimii
nimellisellä maksimikuormituksella. Alueen ympäristöluvan melumääräykset eivät kuitenkaan koske
tällaista poikkeuksellista soihdutusta.

2.4

UUDEN NEXBTL-LAITOKSEN TOIMINTA

2.4.1

Toimintojen sijoittelu ja melulähteet
Hankkeessa suunnitellaan uusiutuvia polttoaineita valmistava NEXBTL-laitos nykyiselle Kilpilahden
teollisuusalueelle sataman välittömään läheisyyteen. Hankekokonaisuus käsittää mm. NEXBTLlaitoksen, syötön esikäsittely-yksikön, jäteveden esikäsittelyn, uuden vetylaitoksen, kuumaöljyuunin, varastosäiliöitä sekä turvasoihdun. Hankealue sijaitsee selvästi erillään Porvoon jalostamon nykyisistä tuotantolinjoista TL1–TL4. Laitoksen sijainti on esitetty liitteessä A.
Uudesta NEXBTL-laitoksesta on laadittu alustava layout-suunnitelma (Neste 16.4.2020), joka on esitetty kuvassa 1 melumalliin tuotuna.
Melumalliin otettiin mukaan kaikki uuteen laitokseen liittyvät yksiköt ja muut toiminnot. Niiden sijoittelu on jaettu kahteen alueeseen.
Länsiosassa sijaitsevat:
·
21:
NEXBTL-yksikkö
·
56 HO:
Kuumaöljy
·
11 HTU:
Lämpökäsittely
·
31 HPU:
Vedyntuotantolaitos
·
CO2:
Talteenotto tai ulospuhallus
·
51 Utility:
Käyttöhyödykkeet
·
61 WWT:
Jätevesien käsittely
·
66 Flare:
Soihtu
·
86 Fire Water: Palovesi
Itäosassa sijaitsevat:
·
12 PTU:
Esikäsittely
·
42 Säiliöalue: Raaka-aine ja välivarastointi
·
63 WWT:
Jätevesien esikäsittely

HMMT Partners Oy

H03-0016-01

5(10)

Kuva 1. Alustava layout-suunnitelma.
Yksiköt mallinnettiin aluelähteinä eli vaakasuorina pintalähteinä, jotka asetettiin laskennassa pääsääntönä 10 m korkeuteen maanpinnasta. Prosessialueen maanpinnan korkeudet merenpinnasta
ovat +17 m, soihdun ja vesialtaan +12 m sekä satamaa lähinnä olevan alueen +4,5 m.
Säiliöaluksia käy Kilpilahden satamassa keskimäärin noin 3,5 vuorokaudessa. Melumalliin sijoitettiin
neljä säiliölaivaa laitureihin 2, 4, 5 ja 8.

2.4.2

Melulähteiden melupäästöt
Melun laskennassa käytetyt eri yksiköiden melupäästötiedot saatiin pääasiassa Neste Oyj:n Rotterdamin vastaavasta NEXBTL-laitoksesta, jonka melupäästöt on mitattu laitoksen valmistumisen jälkeen vuonna 2012 [3]. Rotterdamin laitoksen melulaskennat on päivitetty keväällä 2020 [4]. Uusien
melulähteiden melupäästöjä ei ole mitattu, vaan ne perustuivat ennakkoarvioon. Päivitetyssä meluselvityksessä mallinnettu Rotterdamin NEXBTL-laitos on raaka-ainemäärän perusteella kokoluokaltaan vastaava kuin Kilpilahteen suunniteltu uusi NEXBTL-laitos.
Osaa Kilpilahteen suunnitelluista NEXBTL-laitoksen yksiköistä (mm. lämpökäsittely) ei ole Neste
Oyj:n jalostamolla Rotterdamissa. Näiden yksiköiden melupäästöt saatiin Neste Oyj:n Singaporen
jalostamon laajennushankkeen meluarviosta [5]. Singaporen melumallinnuksessa käytetyt arvioidut
melupäästötiedot eivät kuitenkaan ole yhtä luotettavia kuin Rotterdamin mitatut melupäästöt. Tämän selvityksen laskennassa käytettiin ensisijaisesti Rotterdamin melupäästöjä.
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Vedyntuotantolaitoksen ja hiilidioksidin (CO2) talteenoton melupäästöinä käytettiin Kilpilahden (Oy
AGA Ab, nyk. Linde) nykyisten vastaavien yksiköiden mitattuja kokonaismelupäästöjä. Vetylaitoksen
melupäästönä käytettiin Kilpilahden uusimman vetylaitos VY3:n (AGA) kokonaismelupäästöä. CO2talteenoton melupäästönä käytettiin Nesteen TL4:n ja AGA:n CO2-talteenoton vastaavien melulähteiden kokonaismelupäästöä LWA 108 dB.
Uuden NEXBTL-laitoksen esiselvitysvaiheessa harkitaan hiilidioksidin talteenottoa tai vaihtoehtona
sen ulospuhallusta, mikä on Rotterdamin jalostamolla käytetty ratkaisu. CO2:n ulospuhalluksen melupäästö on mitattu Rotterdamin NEXBTL-laitoksen käyttöönoton jälkeen vuonna 2012. Melupäästö
oli LWA 110 dB, minkä vuoksi siihen on jälkeenpäin asennettu äänenvaimennin (LWA 102 dB). Tässä
selvityksessä laskenta tehtiin kuitenkin varovaisuusperiaatteen mukaisesti talteenoton melupäästöllä. Valinnan merkitys kokonaismelupäästöön ja laskettuihin melupäästöihin on joka tapauksessa
pieni.
Soihdun melupäästö normaalitilanteessa eli pilot-liekillä on vähäinen. Kilpilahden NEXBTL-laitoksen
soihdun normaalitilanteen laskennassa käytettiin Rotterdamin NEXBTL-laitoksen soihdun melupäästöä LWA 90 dB. Poikkeustilanteen laskennassa soihdun melupäästönä käytettiin Rotterdamin jalostamon NEXBTL-laitoksen soihtutoimittajan tietoa nimelliselle maksimikuormitukselle 400 t/h.
Taulukko 1. Uuden NEXBTL-laitoksen eri yksiköiden ja muiden toimintojen laskennassa käytetyt kokonaismelupäästöt (A-äänitehotaso LWA [dB]) ja melupäästötiedon lähde.
21 NEXBTL-yksikkö
56 HO:
Kuumaöljy
11 HTU:
Lämpökäsittely
31 HPU:
Vedyntuotantolaitos
CO2:
Talteenotto
51 Utility:
Käyttöhyödykkeet
61 WWT:
Jätevesien käsittely
66 Flare:
Soihtu: pilot-liekki
86 Fire Water:
Palovesi

114
106
108
110
108
105
101
90
95

Rotterdam
Rotterdam
Singapore
Kilpilahti VY3
Kilpilahti TL4+AGA
Rotterdam
Singapore
Rotterdam, soihtutoimittaja
Singapore

12 PTU:
42 Säiliöalue:
63 WWT:

101
103
107

Rotterdam
Rotterdam
Singapore

Esikäsittely
Raaka-aine ja välivarasto
Jätevesien esikäsittely

NEXBTL-laitos yhteensä

118

yksi keskimääräinen säiliölaiva satamassa

109

satama yhteensä (4 säiliölaivaa)

115

poikkeustilanne: voimakas soihdutus (400 t/h)

123

Nesteen satamat:
Kilpilahti ja Naantali

Rotterdam, soihtutoimittaja
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TEOLLISUUSALUEEN NYKYINEN TOIMINTA
Kilpilahden teollisuusalueen nykyisen toiminnan melu otettiin mukaan kokonaismelun laskentaan.
Porvoon jalostamon nykymelun tiedot ovat peräisin koko jalostamon viimeisimmästä melumallinnuksesta [6] ja SDA-yksikön täydennyslaskennasta [7].
Borealis Polymers Oy:n muovitehtaiden (ml. BEWiSynbra RAW ja INEOS Composites) ja petrokemian
tehtaiden melumallinnus on vuodelta 2019 [8]. Uuden voimalaitoksen (KPP) melupäästönä käytettiin vuonna 2015 määritettyä takuutyyppistä tavoitearvoa LWA 113 dB [9].

2.6

LASKENTAPISTEET
Laskenta tehtiin kahdella tavalla:
·

melutasovyöhykkeet eli melukartat ja

·

melutasot 6:ssa tarkastelupisteessä.

Melutasot laskettiin tavanomaisen käytännön mukaisesti 2 m korkeudella maanpinnasta. Melukarttojen laskentapisteiden tiheys oli 10 x 10 m2.
Mallinnuksen laskentasuureina ovat periaatteessa päivän (klo 7–22) ja yön (klo 22–7) keskiäänitasot
LAeq. Koska sekä uuden NEXBTL-laitoksen että koko muun Kilpilahden teollisuusalueen melu on vakio
ympäri vuorokauden, melutasot ovat samoja eikä vuorokaudenaikaa tarvitse erikseen mainita.
Kaksi laskentapistettä (P7 ja P8) sijoitettiin Emäsaloon lähimpien melulle altistuvien kohteiden lähistölle ja kaksi pistettä (P9 ja P10) etelän lähimpien kohteiden luokse Klobbuddeniin ja Nikubyhyn.
Muut kaksi pistettä (P1 ja P3) ovat Kilpilahden teollisuusalueen luoteis- ja pohjoispuolella Nybyssä
ja Rantakylässä. Pisteiden sijainti ja niiden tunnukset ovat pääosin samoja kuin aiemmissa alueen
eri meluselvityksissä käytetyt. Pisteissä esiintyvän ympäristömelun laskentatuloksia verrataan Porvoon jalostamon nykyisen ympäristöluvan raja-arvoihin.
Laskentapisteet näkyvät liitteen A kartassa.

2.7

MELUN ERITYISPIIRTEET
Jalostamon eri yksiköiden sekä muovitehtaiden, petrokemian tehtaiden ja voimalaitosten kokonaismelu on luonteeltaan tasaista kohinaa eli se ei ole impulssimaista (iskumaista) eikä kapeakaistaista
(äänesmäistä). Alueen ympäristöluvissa mainittuja laskenta- tai mittaustulosten impulssi- ja kapeakaistakorjauksia ei siten käytetä. Tämä on tarkistettu useaan otteeseen teollisuusalueen eri meluselvitysten kaukomittausten yhteydessä. On varmaa, että sama pätee myös tässä tarkasteltavan
uuden laitoksen tapauksessa.
Kolmas ympäristömelun luonteen mahdollinen erityispiirre, jota joskus halutaan arvioitavan edellisten lisäksi, on melun pienitaajuisuus. Kilpilahden aiempien meluselvitysten mittauksissa on tarkkailtu myös tämän piirteen esiintymistä. On osoittautunut, että jalostamon sekä muovi- ja petrokemian tehtaiden tuottama melu niiden ympäristössä ei ole erityisen pienitaajuista eikä se sisällä infraääntä. Satamassa laitureissa olevien säiliöalusten apukoneiden melu saattaa sen sijaan olla joiltakin osin pienitaajuista.
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Lasketut meluvyöhykkeet uuden NEXBTL-laitoksen ja Kilpilahden teollisuusalueen normaalin toiminnan aikana on esitetty liitteiden B melukartoissa:
·

liite B1: pelkän NEXBTL-laitoksen melu,

·

liite B2: NEXBTL-laitoksen ja muun teollisuusalueen kokonaismelu ja

·

liite B3: kokonaismelu yhdessä sataman laivamelun kanssa.

Lähimmissä ympäristön altistuvissa kohteissa esiintyvät suurimmat melutasot on koottu uuden laitoksen ja nykyisten toimintojen kokonaismelun osalta taulukkoon 2.
Taulukko 2. Laskentapisteiden lasketut A-keskiäänitasot LAeq [dB]: kokonaismelu nykytilanteessa ja
uuden laitoksen kanssa; sekä kokonaismelu ilman sataman osuutta ja sen kanssa.
teollisuusalue
piste
P8 Emäsalo, pohjoinen
P7 Emäsalo, länsi
P9 Klobbudden
P10 Nikuby
P1 Nyby
P3 Rantakylä

teollisuusalue + satama

nyky

tuleva

nyky

tuleva

34
34
41
46
49
45

36
37
41
46
49
45

37
37
41
46
49
45

38
39
42
46
49
45

Tarkastelupisteisiin tehdyn laskennan tulokset sisältävät tiedot kaikkien eri osamelulähteiden
osuuksista pisteiden kokonaismelussa. Tämän avulla eri toiminnot voidaan asettaa tärkeysjärjestykseen kussakin pisteessä. Nähdään, mitkä toiminnot ovat merkittäviä ja mitkä eivät. Taulukossa 3 on
esitetty melulähderyhmien osuudet kokonaismelusta eri tarkastelupisteissä.
Taulukko 3. Kokonaismelutaso ja eri melulähderyhmien aiheuttamat osamelutasot (A-keskiäänitaso LAeq [dB]) tarkastelupisteissä. Suhteellisesti suurimmat osamelutasot on lihavoitu.
P8
Emäsalo P

P7

P9

Emäsalo K Klobbudden

P10

P1

P3

Nikuby

Nyby

Rantakylä

kokonaismelu

38

39

42

46

49

45

NEXBTL-laitos
teollisuusalue nykyisin
laivat laiturissa

31
34
34

35
34
35

32
41
31

33
46
30

30
49
25

31
45
30

Uuden NEXBTL-laitoksen osuus (31…35 dB) kokonaismelusta (38…39 dB) on merkittävä ainoastaan
Emäsalon lähimmissä kohteissa. Emäsalossa sataman osamelutaso (34…35 dB) on lähes sama kuin
uuden laitoksen.
Klobbuddenissa uuden laitoksen osuus kokonaismelusta on pieni. Nikubyssä sekä muissa laskentapisteissä ja suunnissa osuus on merkityksetön.
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POIKKEUSTILANNE
Toiminnan kannalta poikkeavan, turvallisuuteen liittyvän soihdutuksen aikaista melua ympäristöluvan määräykset eivät koske. Siitä huolimatta tässä tarkasteltiin erikseen myös voimakkaasta soihdutuksesta aiheutuvaa melua.
Voimakkaan soihtukuorman tilanteessa teollisuusalueen ja sataman kokonaismelutaso on Emäsalossa 40 dB, Klobbuddenissa 44 dB ja muissa laskentapisteissä sama tai 1 dB suurempi kuin normaalitilanteessa eli pilot-liekillä. Melutaso ei siten edes lasketulla 400 t/h kuormituksella ylitä Porvoon
jalostamon ympäristöluvan yöajan raja-arvoa 50 dB.

4

TULOSTEN TARKASTELU
Kilpilahden teollisuusalueen kokonaismelu ei ylitä nykytilanteessa eikä yhdessä uuden NEXBTLlaitoksen melun kanssa Porvoon jalostamon ympäristöluvan tiukempaa eli yöajan raja-arvoa A-keskiäänitaso LAeq 50 dB ympäristön lähimmissä kohteissa.
Uusi NEXBTL-laitos lisäisi toteutuessaan melua Emäsalon suuntaan: teollisuusalueen aiheuttama
melutaso kasvaisi Emäsalossa 2–4 dB ja kokonaismelu sataman laivamelun kanssa 1–2 dB. Melutaso
on kuitenkin laivamelunkin kanssa alle 40 dB eli yli 10 dB pienempi kuin ympäristöluvan raja-arvo.
Vaikka mainittu lisäys melutasoon voi olla aistinvaraisesti havaittavissa Emäsalossa esim. tyynenä
iltana tai yönä, melutaso 38…39 dB on kuitenkin hyvin alhainen eikä sitä voi pitää häiritsevänä.
Klobbuddenissa laitoksen eteläpuolella uuden laitoksen aiheuttama lisäys kokonaismelutasoon on
alle 1 dB. Muualla Kilpilahden teollisuusalueen etelä-, luoteis- ja pohjoispuolella (Nikuby, Nyby, Rantakylä) uusi laitos ei vaikuta alueen kokonaismeluun lainkaan.
Uuden laitoksen melu, kuten myös koko teollisuusalueen yhteismelu, ei ole impulssimaista eikä kapeakaistaista. Melu ei myöskään ole erityisen pienitaajuista eikä sisällä infraääntä.

5

SUOSITUKSET JATKOSUUNNITTELUUN
Laskennassa käytettyjä melupäästöjä (taulukko 1) esitetään käytettävän laitoksen jatkosuunnittelussa yksiköiden kokonaismelupäästön takuutyyppisinä tavoitearvoina. Näin voidaan varmistaa, että
melu ei lisäänny merkittävästi ympäristössä.
Laitossuunnittelussa tulee huomioida lisäksi ainakin seuraavat meluun vaikuttavat ratkaisut:
·

PTU esikäsittelyrakennuksen ulkovaipan tulee olla äänieristykseltään vähintään vastaava
kuin Rotterdamin jalostamon vastaava rakennus.

·

Vetylaitoksen ja CO2:n kompressorirakennuksen tai -rakennusten ulkovaipan tulee olla äänieristykseltään vähintään vastaava kuin TL4:n länsipäässä oleva AGA:n kompressorirakennus.

·

CO2:n ulospuhallusvaihtoehdon suunnitteluun on sisällytettävä vastaava riittävä äänenvaimennin kuin Rotterdamissa, jotta ulospuhalluksen melupäästö LWA ei ylitä 102 dB.

·

CO2:n talteenottovaihtoehdon suunnittelun melupäästön takuutyyppisenä tavoitearvona on
LWA ≤ 108 dB. Ulospuhalluksen melupäästövaatimus on tiukempi, sillä sen torjunta on selvästi talteenottoa helpompi toteuttaa.

·

Melulähteiden ja melupäästöjen lähdeaineistossa ei ollut tietoja putkilinjojen melusta. Kokemukset Porvoon TL4:n eräistä putkistoista kuitenkin osoittavat, että myös niiden mahdolliseen meluun on kiinnitettävä suunnitteluvaiheessa huomiota.
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1

Johdanto

Neste Oyj selvittää mahdollisuutta lisätä uusiutuvan polttoaineen ja vedyn tuotantoa
Porvoon Kilpilahdessa. Hankkeessa suunnitellaan uusiutuvia polttoaineita valmistava
NEXBTL-laitos nykyiselle Kilpilahden teollisuusalueelle sataman välittömään läheisyyteen (Kuva 1-1). Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA) liittyen toteutettiin asukaskysely, jolla kerättiin asukkaiden näkemyksiä ja mahdollisia huolenaiheita
vaikutusten arvioinnin tueksi liittyen ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön. Kyselyn tavoitteena oli myös tiedottaa lähiasukkaita hankkeesta. Kyselyn
toteuttamisesta vastasi AFRY Finland Oy Neste Oyj:n toimeksiannosta. Kyselylomake
on liitteenä 1.

Kuva 1-1. Hankealue ja etäisyysvyöhykkeet.
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Kyselyn tulosten raportoinnissa on keskitytty kyselyn olennaisimpiin tuloksiin. Avovastauksia on havainnollistettu raportoimalla suoria lainauksia, jotka on kursivoitu.
Kyselyn tulokset on raportoitu pääosin kyselylomakkeen mukaisessa järjestyksessä
ja tuloksia on peilattu suhteessa vastaajien taustamuuttujiin esimerkiksi ristiintaulukointia käyttämällä. On huomioitava, että raportissa käsitellään vain asukaskyselyyn
vastanneiden arvioita ja näkemyksiä.

2

Asukaskyselyn toteutus

Asukaskysely toteutettiin kesä-heinäkuussa 2020 hankkeen lähialueen vakituisille talouksille ja vapaa-ajan asukkaille. Kysely lähetettiin postitse kaikkiin talouksiin noin
3 km etäisyydellä hankealueesta sekä osaan talouksista (jotka arvottiin) noin 3–4 km
kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Lisäksi kysely lähetettiin kaikkiin Emäsalon
saaren länsirannan talouksiin Varlaxvikenin pohjoispuolelle saakka, eli noin 8 km
etäisyydelle hankealueesta. Kysely lähetettiin niinikään kaikille Kalvön saaressa sekä
sen pohjois- ja itäpuolen saarissa sijaitseville talouksille. Vapaa-ajan asuntojen osalta
mukana ovat rakennukset, joiden käyttötarkoitus rekisterissä on vapaa-ajan asunto
tai omakotitalo, joiden käyttötila on vapaa-ajan asuminen ja jotka ovat elossa olevan
yksityishenkilön omistuksessa. Jos asuinrakennus oli osoitepoimintahetkellä tyhjillään tai rakennus oli tuotanto- tai toimitilakäytössä, sitä ei otettu mukaan kyselyyn.
Kyselyitä lähetettiin yhteensä 500 kpl.
Kyselylomakkeita osoitettiin yksi per talous. Vastaajille annettiin vastausaikaa noin
kuukausi. Kyselyn toteuttamisessa hyödynnettiin Väestörekisterikeskuksen osoitetietoja. Kyselylomake sisälsi 25 kysymystä (liite 1). Kyselyn mukana lähetettiin hankekuvaus sekä kuvaus ympäristövaikutusten arvioinnista.
Vastauksia palautui 114 kpl, eli vastausprosentti oli 23 %. Vastausaktiivisuutta voidaan pitää aiempiin vastaavien hankkeiden kyselytutkimuksiin verrattuna tavanomaisena, mutta silti enemmistö kyselyn saaneista ei ilmaissut mielipidettään hankkeeseen liittyvistä asioista, mikä tuo epävarmuutta kyselyn tulosten yleistettävyyteen. Vapaa-ajan asukkaat vastasivat aktiivisemmin (vastausprosentti oli 25) kuin
vakituiset asukkaat (vastausprosentti oli 18).
Postikyselyn lisäksi toteutettiin erillinen ruotsinkielinen kysely.
kolme vaihtoehtoista tapaa vastata kyselyyn ruotsiksi:

Neste Oyj järjesti

1. Mahdollisuus täyttää tai hakea kokonaan ruotsinkielinen kysely Svartbäckbygdens
Naturskyddsföreningen vuosikokouksen jälkeen 6.9.2020. Neste Oyj esitteli lisäksi
hanketta vuosikokouksessa.
2. Kilpilahti.fi sivulla oli mahdollista täyttää kysely sähköisenä
3. Kyselyn pystyi myöstilaamaan paperisena soittamalla Porvoon jalostamon naapuriyhteyshenkilölle ilmoitettuun aikaan.
Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa. Kysely vastasi sisällöltään postikyselyä. Näitä vastauksia palautui 6 kpl ja tulokset on esitetty omana kokonaisuutena luvussa 4.
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3

Kyselyn tulokset

3.1

Vastaajien taustatiedot

Kyselyyn vastasi 114 henkilöä, joista 68 % oli vapaa-ajan asukkaita ja 32 % vakituisia asukkaita. Lievä enemmistö vastaajista oli miehiä: 58 %. Vastaajien ikäjakauma
on esitetty kuvassa 3-1. Kaksi kolmasosaa vastaajista oli yli 60-vuotiaita ja 96 % yli
40-vuotiaita, joten vastaajien keski-ikä oli varsin korkea. Alle 25-vuotiaita vastaajia
ei ollut. Asukaskyselyä ei lähetetty alle 18-vuotiaille asukkaille.

Kuva 3-1. Vastaajien ikäjakauma (vastausmäärä: n=114).

Vastaajien arvioima etäisyys asunnostaan tai vapaa-ajan asunnostaan hankealueelle
on esitetty kuvassa 3-2 60 % vastaajista arvioi etäisyyden olevan alle 4 km. Kaikki
vastaajat asuivat 7 km säteellä hankealueesta.

Kuva 3-2. Vastaajien arvio vakituisen asuntonsa tai vapaa-ajan asuntonsa etäisyydestä hankealueeseen (n=114).

Vastaajista vajaan kolmasosan asunto tai vapaa-ajan asunto sijaitsi Emäsalossa ja
niin ikään vajaan kolmasosan asunto tai vapaa-ajan asunto sijaitsi Kalvön saaressa
tai sen lähialueen pienemmissä saarissa (Kuva 3-3).
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Kuva 3-3. Vastaajien vakituisen asunnon tai vapaa-ajan asunnon sijainti. (n=113).

Reilu kolmasosa vastaajista arvioi asunnoltaan olevan näköyhteyden hankealueelle
(Kuva 3-4). Valtaosa vastaajista (93 %) ilmoitti asunnolleen kuuluvan ääniä Kilpilahden teollisuusalueelta.

Kuva 3-4. Vastaajien arviot kysymyksiin liittyen näkö- ja kuuloyhteyteen hankealueen suuntaan. (n=114).

3.2

Hankealueen lähiympäristön nykyinen käyttö

Vastaajien aluetuntemusta ja tapoja käyttää aluetta kartoitettiin kolmella kysymyksellä, joista kaksi kysymystä oli strukturoituja ja yksi avoin. Neljä viidestä vastaajasta
tunsi hankealueen lähiympäristön teollisuusalueen ulkopuolella vähintään melko hyvin ja erittäin hyvin sen tunsi kolmasosa vastaajista (Kuva 3-5). Erittäin huonosti
ympäristön tunsi noin joka kymmenes vastaaja.
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Kuva 3-5. Vastaajien arviot kysymykseen ”Kuinka hyvin tunnette hankealueen lähiympäristön
teollisuusalueen ulkopuolella?” (n=113).

Vastaajien tapoja käyttää hankkeen lähialuetta kartoitettiin kysymällä kuinka tärkeitä sen käyttöön liittyvät asiat heille ovat (Kuva 3-6). Kaikki kysytyt käyttömuodot
olivat vähintään melko tärkeitä valtaosalle vastaajista. Teollisuusalueen lähiympäristön käyttö asumiseen ja ulkoiluun oli erityisen tärkeää. Annettujen vaihtoehtojen lisäksi tärkeinä asioina mainittiin mm. luonnonrauhaan ja luonnon puhtauteen, maisemaan ja ilmanlaatuun liittyviä seikkoja.

Kuva 3-6. Vastaajien arviot kysymykseen ”Miten tärkeitä seuraavat hankkeen lähialueen käyttöön liittyvät asiat teille ovat?” (n=112–114).

Vastaajilla oli lisäksi mahdollisuus kuvata vapaamuotoisesti suunnitellun hankealueen lähiympäristön nykyistä käyttöä ja sen merkitystä vastaajien elinympäristössä.
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Avovastauksissa (94 kpl) tuli esille alueen vaihteleva merkitys vastaajille, mutta vastauksissa korostui sen merkitys arvokkaana vakituisena sekä vapaa-ajan asuinalueena. Vapaa-ajan asujista usea ilmoitti viettävänsä asunnollaan runsaasti aikaa.
Luontoon ja vesistöön liittyvät aktiviteetit tuotiin esiin valtaosassa vastauksista: yleisimmin mainittiin uinti, veneily, kalastus, marjastus, sienestys, ulkoilu ja luonnon
tarkkailu. Lähiympäristön luonnon ja vesistön puhtautta pidettiin tärkeinä useissa
vastauksissa, kuten myös luonnonrauhaa. Varsin monessa vastauksessa tuotiin esiin
Kilpilahden teollisuusalueen haittoja liittyen pääasiassa meluun tai hajuun. Seuraavassa on esitetty esimerkkejä avovastauksista:
”Mökkeilyä, mihin liittyy kiinteästi luonnon tarkkailu ja siitä nauttiminen. Olennaista ovat hiljaisuus ja puhtaus, myös meriveden.”
”Vietämme vapaa-ajan asunnollamme erittäin paljon aikaa ja tulevaisuudessa vielä enemmän.
Liikumme paljon luonnossa, uimme, kalastamme jne. Lähiympäristön ja vesistön hyvinvointi
on meille erittäin tärkeää.”
”Olen syntynyt ja kasvanut Svartbäckissä ja asun nyt siellä kesää. Perheemme on asunut
Svartbäckissä yli 120 vuotta ja kotikyläni on minulle erittäin rakas.”
”Asun alueella, liikun paljon, ulkoilen alueella. Myös mökki sijaitsee alueella, eli vietän melkein
kaiken vapaa-aikani samalla alueella.”
”Liikun paljon luonnossa, poimin marjoja, uin jne. Paikka on erittäin tärkeä myös ulkomailla
asuville lapsille ja lastenlapsille.”
”Perheeni ja sukuni mökit sijaitsevat lähiympäristössä ja haluamme kaikki myös jatkossa asustaa vapaa-ajan asunnoissamme. Lähiympäristö on meille tosi tärkeä.”
”Kesämökki laivaväylän vieressä, haittoja jonkun verran esim. laivojen kulkunopeus → liian
isot aallot. Meluun tehtaalta on jotenkin tottunut, mutta ei toivoisi liikaa ja lisää melua. Myös
haju ja vesistöhaitat epäilyttää. Arvo mökillä laskee!”
”Nykyinen kotini on ollut 30 v. tärkeä paikka, luonto ja rauha. Olen jotenkuten sopeutunut
Kilpilahden laitoksiin. Enempää häiriötekijöitä en taida sietää.”
”Koko alue on hyvin tärkeä jo neljännessä sukupolvessa, ns. ladataan akkuja henkisesti että
ruumiillisesti. Liikkuminen luonnossa on hyvin tärkeä meille eri vuodenaikoina kun havainnoida
kasvustoa, vesistöä ja seurata eläimiä vesistössä että maalla. Marjojen ja sienien poiminta,
kalastus, uiminen, veneily ym. eli monipuolinen hyötyliikunta on meillä kovassa kurssissa sukupolvesta riippumatta.”
”Vietämme mökillä ½ vuotta. Olemme eläkkeellä. Kasvatamme perunat ja vihannekset kasvimaallamme. Marjastamme, sienestämme ja kalastamme.”

3.3

Vaikutusten arviointi

Vastaajilta kysyttiin arvioita Kilpilahden teollisuusalueen nykyisestä toiminnasta. Vajaa puolet vastaajista suhtautui nykyiseen toimintaan kokonaisuutena neutraalisti
(Kuva 3-7). Reilu kolmasosa vastaajista suhtautui toimintaan kielteisesti ja viidesosa
myönteisesti.
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Kuva 3-7. Vastaajien suhtautuminen Kilpilahden teollisuusalueen nykyiseen toimintaan kokonaisuutena (n=113).

Hieman yli puolet vastaajista oli kokenut konkreettista haittaa Kilpilahden teollisuusalueen nykyisestä laivaliikenteestä (Kuva 3-8). Valtaosa vastaajista koki, että teollisuusalueen toiminnalla on ollut haitallisia vaikutuksia asuntonsa lähiympäristössä.
Yleisimmin koettuina haittoina mainittiin hajuun tai yleensä ilmanlaatuun liittyvät haitat: kaksi kolmesta haittoja kokeneesta vastaajasta mainitsi ne. Reilu 60 % nosti
esiin joko teollisuusalueen tai laivojen aiheuttaman melun. Vesistöön (ml. jäätilanteeseen) liittyvät haittavaikutukset mainitsi joka kolmas haittoja kokenut. Laivaliikenteen haitat (melu, aallot tai päästöt) tuotiin esiin joka viidennessä vastauksessa.
Noin joka kahdeksas mainitsi haitat kalakannoille ja joka yhdeksäs päästöt yleisellä
tasolla. Muutamia mainintoja esitettiin maisema- ja valohaitoista sekä kiinteistön arvon laskusta ja turvallisuusriskeistä.

Kuva 3-8. Vastaajien arviot kysymyksiin liittyen Kilpilahden teollisuusalueen nykyisen toiminnan haittavaikutuksiin (n=112–114).

Vastaajia pyydettiin arvioimaan hankkeen mahdollisia vaikutuksia (Kuva 3-9). Vaikutukset arvioitiin neutraaleiksi tai kielteisiksi: ainoastaan vaikutukset ilmastoon
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(esim. ilmakehän hiilidioksidi) -kysymyksen kohdalla yli 10 % vastanneista piti vaikutuksia myönteisinä. Erityisen kielteiseksi arvioitiin hankkeen vaikutukset lähialueen ilmanlaatuun, asunnolle kuuluviin ääniin, kiinteistöjen arvoon, vesistöön ja asumisviihtyisyyteen. Omiin toimeentulomahdollisuuksiin hankkeen ei arvioitu juuri vaikuttavan.

Kuva 3-9. Vastaajien arviot hankkeen vaikutuksista (n=101–112).

Vakituiset asukkaat arvioivat vaikutukset pääosin hieman kielteisemmiksi kuin vapaa-ajan asukkaat: he arvioivat 17:sta kysymyksestä 12:ssa kysymyksessä vaikutukset kielteisemmiksi kuin vapaa-ajan asukkaat. Suurimmat erot koskivat arvioita
vaikutuksista linnustoon, marjastukseen tai sienestykseen sekä perheen jokapäiväiseen elämään. Vapaa-ajan asukkaat arvoivat vaikutukset kielteisemmiksi selvimmin
turvallisuuteen ja lähialueen kiinteistöjen arvoon liittyen.
Vastaajan asunnon tai vapaa-ajan asunnon etäisyydellä hankealueesta ei näyttänyt
olevan selvää vaikutusta arvioihin (Kuva 3-10). Noin 1–2 km ja 4–5 km etäisyydellä
asuvat/mökkeilevät arvioivat vaikutukset keskimäärin kielteisimmiksi ja 3–4 km etäisyydellä asuvat/mökkeilevät vähiten kielteisiksi.
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Kuva 3-10. Vastaajien keskimääräiset arviot hankkeeseen liittyvien asioiden kielteisistä vaikutuksista omaan elinympäristöön asunnon tai vapaa-ajan asunnon etäisyyden mukaisesti. ”Kielteinen” sisältää ”kielteisesti” tai ”melko kielteisesti” -vastanneet.

Myöskään vastaajien asunnon tai vapaa-ajan asunnon maantieteellisellä sijainnilla ei
näyttänyt olevan selvää vaikutusta arvioihin (Kuva 3-11). Kalvön saarella tai sen
lähialueen pienemmillä saarilla mökkeilevät arvioivat vaikutukset keskimäärin kielteisimmiksi ja hankealueen itä- tai koillispuolella asuvat (pois lukien Emäsalon alue)
vähiten kielteisiksi.

Kuva 3-11. Vastaajien keskimääräiset arviot hankkeeseen liittyvien asioiden kielteisistä vaikutuksista asunnon tai vapaa-ajan asunnon sijainnin mukaisesti. ”Kielteinen” sisältää ”kielteisesti” tai ”melko kielteisesti” -vastanneet.

Vastaajille annettiin mahdollisuus tuoda vapaamuotoisesti esille suunnitellun hankkeen lähialueen erityisen herkkiä alueita, kohteita tai toimintoja, joihin vastaajat uskovat laitoksen toiminnan erityisesti vaikuttavan. Avovastauksissa (67 kpl) korostui
ennen muuta huoli liittyen vesistöön, eli mereen. Yli puolet vastaajista, jotka uskoivat
erityisen herkkiä kohteita olevan, nosti tämän esiin. Noin joka viides mainitsi herkkänä kohteena luontoarvot yleisellä tasolla tai alueen asukkaat. Joka kuudes nosti
esiin alueen kalakannat ja joka seitsemäs linnuston. Noin 10 % mainitsi ilmanlaadun,
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eläimistön tai kasvillisuuden. Myös vesiliikenneturvallisuus, alueen saaristo ja rannat
mainittiin muutamassa vastauksessa. Noin joka viides kysymykseen vastannut ilmoitti, ettei tiedä tai osaa sanoa erityisen herkkiä kohteita. Seuraavassa on esitetty
esimerkkejä avovastauksista:
”Suomenlahti/Itämeri! Saaret/vapaa-ajanviettoalueet. Alueen rikas (meri)linnusto. Useat matalat lahdet.”
”Vesistö, ympärillä oleva luonto, eläimet, viihtyvyys.”
”Meriveden laatuun ja lämpötilaan. Lisääntynyt melu + haju. Linnustoon ja kaloihin.”
”Meri ja meren laatu ovat tärkeitä elementtejä ja toivon, että uusi laitos ei vaikuttaisi niihin.”
”Saariin ei talvella pääse jos jäät eivät kestä. Pelkään, että uusi laitos edelleen huonontaa
Svartbäck selän jäätilanteen talvisin.”
”Saariston luonto on herkkä, alueella pesii paljon lintuja jne.”
”Läheiset saaristoalueet, niiden eläimistö, linnusto ja kasvit. Lähiseudun asukkaat.”
”Svartbäckin selän ruuhkautuminen, meren lämpö, hajuhaitat.”
”Olen huolissani uuden laitoksen tuomista lisäriskeistä sekä erityisesti lisääntyvän vedenoton
ja lämpökuorman vaikutuksista vesistöön & kalakantoihin.”
”Isommat laivat vaikuttavat kielteisesti vesiliikenneturvallisuuteen Svartbäckin selällä ja sen
lähiympäristössä. Lähiympäristön ravintolat kärsivät lisääntyvästä melu- ja hajuhaitasta. Lintujen pesiminen lähiluodoilla voi häiriintyä ja kalat vähenevät entisestään.”
”Meri, ilma, eliöstö ja luonto.”
”Lähistön suoalueet eläimistöineen ja kasvistoineen varmasti kärsivät kasvavasta tuotannosta
ja lisääntyvästä liikenteestä.”
”Saaristo on herkkä jos uusi laitos lämmittää vesistöä.”

Vastaajia pyydettiin arvioimaan hankkeen yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia eri näkökulmista (Kuva 3-12). Myönteisimmiksi vaikutuksiksi arvioitiin vaikutukset uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntämiseen sekä Porvoon ja lähiseudun työllisyyteen ja talouteen: noin neljä viidestä vastaajasta piti vaikutuksia myönteisinä.
Noin puolet vastaajista arvioi vaikutukset globaaleihin ilmastotavoitteisiin ja muihin
elinkeinoihin myönteisiksi. Sen sijaan yli puolet vastaajista arvioi hankkeen vaikutukset alueen arvostukseen ja matkailuun kielteisiksi. Vaikutukset Porvoon kaupungin imagoon ja seudun palveluihin arvioitiin pääosin neutraaleiksi tai myönteisiksi.
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Kuva 3-12. Vastaajien arviot hankkeen yhteiskunnallisista ja taloudellisista vaikutuksista
(n=107–112).

Hankkeen mahdollisia myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia tiedusteltiin avoimilla kysymyksillä, joissa vastaajille annettiin mahdollisuus mainita yksi merkittävin myönteinen ja kielteinen vaikutus. Myönteisissä vaikutuksissa korostui selvästi kaksi asiakokonaisuutta: uusiutuvan raaka-aineen käyttö (43 % vastaajista) ja talousvaikutukset (42 % vastaajista nosti esiin joko työllisyyden tai yleiset talousvaikutukset).
Yksittäisiä mainintoja esitettiin liittyen mm. Nesteen imagoon/talouteen, kotimaisuuteen ja innovaatioihin.
Kielteisistä vaikutuksista eniten mainintoja (21 % vastaajista) tuli koskien vaikutuksia yleisesti ympäristöä tai luontoa kohtaan. Joka kuudes vastaaja nimesi kielteisimmän vaikutuksen kohdistuvan ilmanlaatuun ja joka seitsemännen mielestä yleisesti
saasteet tai päästöt ovat kielteisin vaikutus. Joka kymmenes mainitsi melun kielteisimpänä, kun taas 8 % toi esiin vesistövaikutukset ja 6 % alueen arvostuksen heikkenemisen. Yksittäisiä mainintoja esitettiin liittyen mm. asumisviihtyvyyteen, turvallisuuteen, maisemaan ja laivaliikenteeseen.

Neste Oyj
NEXBTL-laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen: asukaskyselyn tulokset
Date 22/09/2020

copyright© AFRY Finland Oy

101013731-002
sivu 14/22

Vastaajilta kysyttiin myös huolestuttaako heitä erityisesti jokin hankkeeseen liittyvä
asia tai vaikutus, ja miten tätä vaikutusta voitaisiin heidän mielestään parhaiten ehkäistä tai vähentää. Vastauksissa (82 kpl) korostuivat jo useassa kysymyksessä esiin
nousseet huolet koskien vesistövaikutuksia (ml. meriveden lämpeneminen), melua
ja hajuhaittoja. Lisääntyvän laivaliikenteen haitoista oltiin myös huolissaan. Muutama
vastaaja ilmoitti, ettei heitä huolestuta erityisesti mikään, ja lisäksi on huomioitava
että reilu neljäsosa asukaskyselyyn vastaajista ei vastannut lainkaan tähän kysymykseen.
Vastaajilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä siitä kumpi vaihtoehto olisi heidän
mielestään parempi: hankkeen rakentaminen vai rakentamatta jättäminen. Vastaajista (yhteensä 95 kpl) lievä enemmistö (54 %) oli sitä mieltä, että parempi vaihtoehto olisi hankkeen rakentamatta jättäminen (VE0).
Puolet vastaajista oli vähintään melko samaa mieltä ”Suunniteltava hanke ja alueen
nykyinen käyttö sopivat mielestäni yhteen” kanssa (Kuva 3-13). Vastaavasti noin
40 % vastaajista oli samaa mieltä väittämien ”Suunniteltu hanke on mielestäni kannatettava” ja ”Hanke on tärkeä seudun elinvoimaisuuden näkökulmasta” kanssa, kun
taas noin kolmasosa oli eri mieltä. Noin 40 % oli eri mieltä väittämän ”Hankkeen edut
ovat suuremmat kuin hankkeesta aiheutuvat haitat” kanssa, kun samaa mieltä oli
noin neljäosa vastaajista. Noin kolmas-neljäsosa vastaajista ei osannut kuvata mielipidettään edellä mainittuihin väittämiin.

Kuva 3-13. Vastaajien suhtautuminen hanketta koskeviin väittämiin (n=106–108).

Vastaajien suhtautumista väittämään ”Suunniteltu hanke on mielestäni kannatettava” selvitettiin tarkemmin ottamalla huomioon 1) asumismuoto, 2) asunnon tai
vapaa-ajan asunnon etäisyys hankealueesta, 3) asunnon tai vapaa-ajan asunnon sijainti ja 4) suhtautuminen Kilpilahden teollisuusalueen nykyiseen toimintaan kokonaisuutena. Kaikista vastaajista 43 % piti hanketta kannatettavana.
Alueen vakituiset asukkaat ottivat hankkeeseen kantaa selvemmin kuin vapaa-ajan
asukkaat: suurempi osa vakituisista asukkaista suhtautui hankkeeseen sekä positii-
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visemmin että negatiivisemmin (Kuva 3-14). Toisin sanoen vapaa-ajan asukkaat olivat selvästi epävarmempia hankkeeseen suhtautumisessaan: 28 % heistä ei osannut
sanoa mielipidettään tähän kysymykseen.

Kuva 3-14. Vastaajien suhtautuminen kysymykseen ”Suunniteltu hanke on mielestäni kannatettava” asumismuodon mukaan (n=106).

Vastaajan asunnon (vakituiset ja vapaa-ajan asunnot) etäisyydellä hankealueesta ei
näyttänyt olevan selvää yhteyttä suhtautumiseen hankkeeseen. Kuvasta 3-15 kuitenkin nähdään, että 3–4 km etäisyydellä asuvat suhtautuivat hankkeeseen myönteisimmin: 59 % heistä oli joko täysin tai melko samaa mieltä väittämän ”suunniteltu
hanke on mielestäni kannatettava” kanssa. Kielteisimmin hankkeeseen suhtautuivat
4–5 km etäisyydellä asuvat: heistä vain 25 % oli joko täysin tai melko samaa mieltä
väittämän ”suunniteltu hanke on mielestäni kannatettava” kanssa.

Kuva 3-15. Vastaajien suhtautuminen kysymykseen ”Suunniteltu hanke on mielestäni kannatettava” asunnon etäisyyden mukaan (n=106).

Emäsalossa ja muualla hankealueen itä- tai koillispuolella asuvat (vakituiset ja vapaa-ajan asunnot) suhtautuivat hankkeeseen myönteisimmin: vähintään puolet siellä
asuvista piti hanketta kannatettavana ja vain 13–23 % ei pitänyt (Kuva 3-16). Sitä
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vastoin Kalvön saarella tai sen lähialueen saarilla asuvista vain alle kolmannes kannatti hanketta ja lähes puolet ei pitänyt sitä kannatettavana.

Kuva 3-16. Vastaajien suhtautuminen kysymykseen ”Suunniteltu hanke on mielestäni kannatettava” asunnon sijainnin mukaan (n=106).

Vastaajien suhtautumisella Kilpilahden teollisuusalueen nykyiseen toimintaan oli
selvä yhteys suhtautumiseen NEXBTL-laitoshankkeeseen: nykyiseen toimintaan
myönteisesti suhtautuvat suhtautuivat myönteisesti (88–100 % kannatti) myös uuteen hankkeeseen (Kuva 3-17). Vastaavasti nykyiseen toimintaan kielteisesti suhtautuvista 62–75 % ei kannattanut myöskään NEXBTL-laitoshanketta.

Kuva 3-17. Vastaajien suhtautuminen kysymykseen ”Suunniteltu hanke on mielestäni kannatettava” Kilpilahden teollisuusalueen nykyiseen toimintaan suhtautumisen mukaan (n=106).

3.4

Yleiset kommentit ja tiedonsaanti

Hanke ei ole ollut saatujen vastausten perusteella kovin paljon mediassa esillä, sillä
kolme neljästä vastaajasta luki hankkeesta ensimmäisen kerran tämän kyselyn yhteydessä ja vain 15 % oli lukenut hanketta koskevia kirjoituksia (Kuva 3-18). Joka
viides vastaaja oli keskustellut hankkeesta lähiympäristön asukkaiden kanssa, mutta
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vain yksi vastaaja oli osallistunut julkiseen keskusteluun. Kyselyn saatteessa vastaajille ilmoitettiin hankevastaavan ja YVA-projektipäällikön yhteystiedot, sekä ympäristöhallinnon internet-sivu, josta löytyy lisää tietoa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja noin puolet vastaajista ilmoittikin tietävänsä mistä löytää tarvittaessa
lisätietoja hankkeesta. Tieto hankkeen online-esittelytilaisuudesta ei ollut juuri tavoittanut vastaajia, eikä siihen oltu osallistuttu.

Kuva 3-18. Vastaajien arviot kysymykseen ”Oletteko saanut tietoa hankkeesta ja osallistunut
hankkeesta käytävään keskusteluun?” (n=105–110).

Avoimissa vastauksissa (51 kpl) tuotiin esille useita lisätietotarpeita hankkeeseen
liittyen. Selvimmin esiin nousi tietotarve liittyen hankkeesta aiheutuviin päästöihin ja
niiden ympäristövaikutuksiin. Vaikutuksista mainittiin useimmin ilmapäästöt (ml.
haju), melu, vesistövaikutukset ja laivaliikenne. Muutama vastaaja kaipasi tietoa ympäristövaikutusten vähentämiskeinoista sekä hankkeen aikataulusta. Yksittäisiä mainintoja esitettiin hankkeen riskeistä, raaka-aineista, maankäyttövaikutuksista ja vuorovaikutuksesta asukkaiden kanssa ja muutama vastaaja haluaisi vierailla hankealueella.
Vastaajille annettiin mahdollisuus esittää mieluisimmat tavat lisätiedon toimittamiseen (Kuva 3-19). Eniten mainintoja saivat kirjeet sekä sähköposti, paikallislehdet ja
internet-sivut.
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Kuva 3-19. Vastaajien vastaukset kysymykseen ”Miten haluaisitte jatkossa saada lisää tietoa
NEXBTL-laitoksen rakentamisesta tai toiminnasta?” (n=112).

Viimeisenä kysymyksenä vastaajilta kysyttiin mitä asioita he toivovat otettavan huomioon NEXBTL-laitoksen suunnittelussa ja/tai ympäristövaikutusten arvioinnissa.
Avovastauksia annettiin 71 kpl ja niissä korostuivat jälleen etenkin vesistöön, meluun, ilmanlaatuun ja laivaliikenteeseen liittyvät vaikutukset ja tarve niiden minimoimiseen. Muutama vastaaja olisi halunnut kyselyn myös ruotsin kielellä, joka toteutettiinkin syyskuussa 2020 ja on raportoitu tässä asiakirjassa luvussa 4. Seuraavassa on esitetty esimerkkejä avovastauksista:
”Toivoisin, että uusilla (uusiutuvilla ja pitkällä tähtäimellä ympäristöystävällisillä tavoilla) korvattaisiin vanhat luontoa kuluttavat menetelmät. Siksi kannatan jätteiden yms. kierrätystä.
Mutta voivon, että alueen rikas eläimistö saa jatkaa kasvuaan/eloaan lähialueilla.”
”Ympäristö, liikenne, maisemakuva, luonto, virkistysalueiden käyttö, viihtyvyys, melu ja hajuhaitat.”
”Todella lähellä olevien (Illvarden saari) loma-asuntojen turvallisuus, meluhaitat, poikkeustilanteisiin liittyvät riskit (kemikaalivuodot, räjähdykset, tulipalot…).”
”Luonnon ja vesistön huomioon ottaminen, meluhaittojen minimointi.”
”Vanhojen jäljelle jäävien laitosten päästöt tulee pienentyä; toivottavasti tämä uusi laitos ei
lisää kokonaispäästöjä. Toivotaan vähemmän ankkuroituja tankkereita jatkossa Svartbäckin
selälle.”
”Liikenne/kulkumahdollisuudet saareen talvella. Kiinteistöjen arvon alennuksen kompensointi.
Infoa ruotsiksi, koska alueella paljon ruotsinkielisiä.”
”Hajuhaitta, savu, noki, laivaliikenteen riskitekijät, meluhaitta (tehdas ja laivat).”
”Viestintä, ei vain hankkeen suunnitteluaikana. Ympäristövaikutusten minimointi osana taloudellisen hyödyn saannista → alueen vaikuttajat mukaan! Saadaan ymmärrystä ja pitkäaikaisempaa vaikutusta jos tekemiset ovat pitkäjänteisiä!”
”Pitäkää putket tiiviinä, kaasut kurissa, melut matalana. Onnea hankkeelle.”
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4

Ruotsinkielisen kyselyn tulosten yhteenveto

Lähialueen vakituisille talouksille ja vapaa-ajan asukkaille suunnatun postikyselyn lisäksi toteutettiin ruotsinkielinen kysely syyskuussa 2020. Kysely vastasi sisällöltään
postikyselyä. Ruotsinkielisiä vastauksia palautui 6 kpl. Valtaosa vastaajista oli vapaaajan asukkaita. Kaikki vastaajat olivat yli 25-vuotiaita ja kaikkien asunto tai vapaaajan asunto sijaitsi alle 5 km etäisyydellä hankealueesta siten, että yleisimmin sijainti
oli välillä 3–4 km kilometriä hankealueesta. Puolella vastaajien asunnoista oli näköyhteys hankealueelle ja kaikille asunnoille kuului ääniä Kilpilahden teollisuusalueen
suunnalta.
Valtaosa vastaajista tunsi hankealueen lähiympäristön teollisuusalueen ulkopuolella
vähintään melko hyvin. Ulkoilu tai luonnossa liikkuminen, asumiskäyttö sekä marjastus tai sienestys olivat tärkeimmät lähialueen käyttöön liittyvät asiat. Puolet vastaajista suhtautui Kilpilahden teollisuusalueen nykyiseen toimintaan neutraalisti ja yksittäiset vastaajat joko kielteisesti tai myönteisesti. Kaksi kolmesta vastaajasta oli
kokenut konkreettista haittaa nykyisestä teollisuusalueen laivaliikenteestä ja kaikki
vastaajat kokivat, että nykyisellä teollisuusalueen toiminnalla on ollut haitallisia vaikutuksia asuntonsa lähiympäristössä. Yleisimmin häiriötekijänä mainittiin melu.
Vastaajat arvioivat hankkeen mahdolliset vaikutukset kielteisiksi tai neutraaleiksi.
Erityisen kielteiseksi arvioitiin hankkeen vaikutukset asumisviihtyisyyteen, marjastukseen tai sienestykseen, lähialueen ilmanlaatuun ja asunnolle kuuluviin ääniin.
Hankkeen yhteiskunnallisista ja taloudellisista vaikutuksista myönteisimmiksi arvioitiin vaikutukset työllisyyteen ja talouteen, ja kielteisimmiksi vaikutukset alueen matkailuun. Työpaikat olivat myös yleisin yksittäinen myönteinen vaikutus joka mainittiin, kun taas melu ja ympäristövaikutukset yleisesti olivat yleisimmin mainitut kielteiset vaikutukset.
Valtaosa vastaajista oli sitä mieltä, että hankkeen rakentamatta jättäminen olisi parempi hankevaihtoehto. Hanketta ei siis pidetty kannatettavana ja valtaosan mielestä
hankkeen haitat ovat suuremmat kuin edut. Puolet vastaajista luki hankkeesta ensimmäisen kerran tämän kyselyn yhteydessä. Lisätietoja kaivattiin hankkeen ympäristövaikutuksista ja sähköposti mainittiin yleisimmin mieluisimpana tiedonsaantitapana.

5

Yhteenveto ja johtopäätökset

Osana hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) toteutettiin kysely
lähialueen vakituisille asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille. Kyselyn tavoitteena oli tiedottaa lähiasukkaita hankkeesta sekä kerätä asukkaiden näkemyksiä ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tueksi. Asukaskysely toteutettiin kesä-heinäkuussa
2020 lähettämällä kysely postitse kaikkiin talouksiin noin 3 km etäisyydellä hankealueesta sekä osaan talouksista (jotka arvottiin) noin 3–4 km kilometrin etäisyydellä.
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Lisäksi kysely lähetettiin kaikkiin Emäsalon saaren länsirannan talouksiin Varlaxvikenin pohjoispuolelle saakka, ja niinikään kaikille Kalvön saaressa sekä sen pohjois- ja
itäpuolen saarissa sijaitseville talouksille. Kyselyitä lähetettiin yhteensä 500 kpl.
Vastauksia palautui 114 kpl ja vastausprosenttia (23) voidaan pitää vastaavantyyppisten hankkeiden kyselytutkimuksiin verrattuna tavanomaisena, mutta silti enemmistö kyselyn saaneista ei ilmaissut mielipidettään hankkeeseen liittyvistä asioista,
mikä tuo epävarmuutta kyselyn tulosten yleistettävyyteen. Vastaajista 68 % oli vapaa-ajan asukkaita ja 32 % vakituisia asukkaita. Kaksi kolmasosaa vastaajista oli yli
60-vuotiaita ja 96 % yli 40-vuotiaita, joten vastaajien keski-ikä oli varsin korkea. 60
% vastaajista arvioi asuntonsa etäisyyden olevan alle 4 km hankealueesta. Vajaan
kolmasosan asunto tai vapaa-ajan asunto sijaitsi Emäsalossa ja niin ikään vajaan
kolmasosan asunto tai vapaa-ajan asunto sijaitsi Kalvön saaressa tai sen lähialueella.
Reilu kolmasosa vastaajista arvioi asunnoltaan olevan näköyhteyden hankealueelle
ja valtaosa vastaajista ilmoitti asunnolleen kuuluvan ääniä Kilpilahden teollisuusalueelta.
Neljä viidestä vastaajasta tunsi hankealueen lähiympäristön teollisuusalueen ulkopuolella vähintään melko hyvin. Alueella on vaihteleva merkitys asukkaille, mutta
vastauksissa korostui sen merkitys arvokkaana vakituisena sekä vapaa-ajan asuinalueena. Vapaa-ajan asujista usea ilmoitti viettävänsä asunnollaan runsaasti aikaa.
Lähiympäristön monipuolinen virkistyskäyttö on asukkaille tärkeää liittyen esimerkiksi ulkona tai luonnossa liikkumiseen, marjastukseen tai sienestykseen, uintiin ja
veneilyyn.
Vajaa puolet vastaajista suhtautui Kilpilahden teollisuusalueen nykyiseen toimintaan
kokonaisuutena neutraalisti. Reilu kolmasosa vastaajista suhtautui toimintaan kielteisesti ja viidesosa myönteisesti. Hieman yli puolet vastaajista oli kokenut konkreettista haittaa Kilpilahden teollisuusalueen nykyisestä laivaliikenteestä ja valtaosa vastaajista koki, että teollisuusalueen toiminnalla on ollut haitallisia vaikutuksia asuntonsa lähiympäristössä.
Vastaajia pyydettiin arvioimaan hankkeen mahdollisia vaikutuksia elinympäristössään ja ne arvioitiin neutraaleiksi tai kielteisiksi. Erityisen kielteiseksi arvioitiin vaikutukset lähialueen ilmanlaatuun, asunnolle kuuluviin ääniin, kiinteistöjen arvoon,
vesistöön ja asumisviihtyisyyteen. Vakituiset asukkaat arvioivat vaikutukset pääosin
hieman kielteisemmiksi kuin vapaa-ajan asukkaat. Sen sijaan vastaajan asunnon tai
vapaa-ajan asunnon sijainnilla ei näyttänyt olevan selvää vaikutusta arvioihin. Erityisen herkkänä hankkeen mahdollisena vaikutuskohteena mainittiin yleisimmin vesistö, eli meri. Yhteiskunnallisista vaikutuksista hankkeen myönteisimmiksi vaikutuksiksi arvioitiin vaikutukset uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntämiseen sekä alueen
työllisyyteen ja talouteen. Hankkeen kielteisimmäksi vaikutukseksi mainittiin useimmin vaikutukset yleisesti ympäristöä tai luontoa kohtaan. Vastaajat olivat erityisen
huolissaan vesistövaikutuksista, melusta, hajuhaitoista sekä lisääntyvästä laivaliikenteestä.
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Lievä enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että parempi hankevaihtoehto olisi hankkeen rakentamatta jättäminen. Vastaajista 43 % piti hanketta kannatettavana. Vastaajan asunnon tai vapaa-ajan asunnon etäisyydellä hankealueesta ei näyttänyt olevan selvää yhteyttä suhtautumiseen hankkeeseen. Emäsalossa ja muualla hankealueen itä- tai koillispuolella asuvat suhtautuivat hankkeeseen myönteisimmin ja Kalvön
saarella tai sen lähialueella asuvat kielteisimmin. Vastaajien suhtautumisella Kilpilahden teollisuusalueen nykyiseen toimintaan oli selvä yhteys suhtautumiseen NEXBTLlaitoshankkeeseen: nykyiseen toimintaan myönteisesti suhtautuvat suhtautuivat
myönteisesti myös uuteen hankkeeseen ja päinvastoin.
Hanke ei ole ollut saatujen vastausten perusteella kovin paljon mediassa esillä, sillä
kolme neljästä vastaajasta luki hankkeesta ensimmäisen kerran tämän kyselyn yhteydessä. Lisätietoa kaivattiin erityisesti liittyen hankkeesta aiheutuviin päästöihin ja
niiden ympäristövaikutuksiin. Vastaajat toivoivatkin laitoksen suunnittelussa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa huomioitavan etenkin vesistöön, meluun, ilmanlaatuun ja laivaliikenteeseen liittyvät vaikutukset ja niiden minimoimisen.
Lähialueen vakituisille talouksille ja vapaa-ajan asukkaille suunnatun postikyselyn lisäksi toteutettiin ruotsinkielinen kysely syyskuussa 2020 ja kyselyä jaettiin myös
hankealueen naapurustossa asuville. Näitä vastauksia palautui 6 kpl ja vastaajien
näkemykset sekä huolenaiheet vastasivat pääpiirteissään hyvin pitkälti postikyselyn
vastauksia.
Asukaskyselyn tulokset olivat yleispiirteittäin samansuuntaisia kuin vastaavien hankkeiden kyselyissä yleisesti. Asukaskyselyihin vastaajien keski-ikä on tyypillisesti korkea ja keskeisin hankealueen lähiympäristön käyttömuoto liittyy luonnossa ja vesistössä liikkumiseen. Hankkeiden positiivisimpana vaikutuksena nähdään yleisesti vaikutukset talouteen ja työllisyyteen, mutta vaikutukset oman elinympäristön kannalta
arvioidaan usein negatiivisiksi. Niin ikään on tyypillistä, että hanketta vastustaa suurempi osa kyselyihin vastaajista kuin kannattaa. Tavanomaisesti kyselyihin vastaa
noin viidesosa-kolmasosa kyselyn saaneista ja on mahdollista, että hankkeisiin negatiivisesti suhtautuvat vastaavat kyselyihin aktiivisemmin kuin he joilla ei ole hankkeisiin liittyviin asioihin kantaa tai suhtautuminen on positiivinen. Edellä mainitut seikat tuovat epävarmuutta kyselyjen vastausten yleistettävyyteen. Hankkeen lähiympäristöjen asukkaiden mahdollista tottumista ja suhtautumisen muutosta hankkeeseen olisikin hyvä selvittää esim. seurantakyselyillä koetuista vaikutuksista ja niiden
merkityksistä laitoksen mahdollisessa toimintavaiheessa.
Edellä mainittujen seikkojen perusteella on suositeltavaa, että hankkeen yleisötilaisuuksista tiedotetaan laajasti eri intressiryhmiä, jotta mahdollisimman monella on
mahdollisuus osallistua tilaisuuksiin. Vuoropuhelun riittävyyteen on syytä kiinnittää
huomiota kaikissa hankkeen vaiheissa. Esimerkiksi hankkeen lähialueella pidettävien
keskustelutilaisuuksien avulla alueen toimijoille voidaan jakaa yksityiskohtaisempaa
tietoa hankkeesta ja tilaisuudessa olisi mahdollista keskustella vapaamuotoisesti
osallistujia kiinnostavista teemoista. Jatkosuunnittelussa ja ennen mahdollista raken-
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tamisvaihetta on suositeltavaa keskustella lähiasukkaiden ja muiden hankkeen vaikutuspiirissä olevien tahojen kanssa käytännön järjestelyistä, joilla hankkeesta mahdollisesti aiheutuvia haitallisia vaikutuksia voitaisiin minimoida.
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ASUKASKYSELY

Kesäkuu 2020

NEXBTL-laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen
Hyvä vastaanottaja,
Neste Oyj selvittää mahdollisuutta lisätä uusiutuvan polttoaineen ja vedyn tuotantoa Porvoon
Kilpilahdessa. Hankkeessa suunnitellaan uusiutuvia polttoaineita valmistava NEXBTL-laitos nykyiselle Kilpilahden teollisuusalueelle sataman välittömään läheisyyteen.
Tämä asukaskysely liittyy hankkeen parhaillaan käynnissä olevaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA). Vaikutusten arvioinnista ja kyselyn toteuttamisesta vastaa AFRY Finland
Oy Neste Oyj:n toimeksiannosta. Hankkeen lähialueen vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille suunnatulla kyselyllä selvitetään hankkeen vaikutusalueen nykyistä käyttöä ja asukkaiden näkemyksiä hankkeen mahdollisista vaikutuksista liittyen mm. elinoloihin ja virkistyskäyttöön.
Toivomme teidän osallistuvan kyselyyn ja näin osaltanne varmistavan, että kaikki olennaiset
asiat tulevat huomioitua YVA-menettelyssä. Kyselyn mukana olevissa kartoissa on esitetty hankealue sekä sen lähiympäristö. Karttoihin voitte halutessanne merkitä tietoja vastaustenne tueksi ja palauttaa liitteen yhdessä kyselylomakkeen kanssa. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja yksittäisiä vastauksia lukevat ja käsittelevät ainoastaan AFRYn asiantuntijat. Vastaajan
nimi tai muu henkilöitävissä oleva tieto ei tule tuloksia raportoitaessa esille.
Pyydämme teitä tutustumaan oheiseen hanketiivistelmään ennen kyselyyn vastaamista. Yksityiskohtaisempia tietoja hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista löydätte myös ympäristöhallinnon internet-sivuilla olevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta:
www.ymparisto.fi/uusiutuvandieselintuotantoNesteYVA
Kyselyyn voi vastata palauttamalla oheisen kyselylomakkeen palautuskuoressa. Kysely on lähetetty postitse kaikkiin talouksiin noin 3 km etäisyydellä hankealueesta sekä osaan talouksista
(jotka on arvottu) noin 3–4 km kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Lisäksi kysely on lähetetty
kaikkiin Emäsalon saaren länsirannan talouksiin Varlaxvikenin pohjoispuolelle saakka, eli noin 8
km etäisyydelle hankealueesta. Kysely on lähetetty niinikään kaikille Kalvön saaren sekä sen
pohjois- ja itäpuolen saarissa sijaitseville talouksille. Osoitepoiminnasta voi kuitenkin jäädä talouksia pois liittyen mm. rekisterissä olevaan käyttötarkoitukseen tai käyttötilaan. Kyselyitä on
lähetetty yhteensä noin 500 kpl.
Toivomme, että palautatte kyselylomakkeen viimeistään 31.7.2020 oheisessa palautuskuoressa, jonka postimaksu on valmiiksi maksettu.
Kiitos osallistumisestanne!
Lisätietoja kyselystä ja hankkeesta antavat:
YVA-konsultti:
Karoliina Jaatinen (3.7.2020 saakka)
AFRY Finland Oy
puh: +358 40 6604407
karoliina.jaatinen@afry.com

Ympäristöasiantuntija:
Juha Heijari (3.7.2020 saakka)
Neste Oyj
puh: +358 50 458 0447
juha.heijari@neste.com

LIITTEET: Hankkeen kuvaus, kyselylomake, palautuskuori

NEXBTL-laitoksen rakentaminen Porvoon
Kilpilahteen
Hankkeen tausta
Neste Oyj on maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan
lentopolttoaineen tuottaja, joka tuo uusiutuvia ratkaisuja myös muovi- ja kemikaaliteollisuudelle. Yritys selvittää mahdollisuutta lisätä uusiutuvan polttoaineen ja vedyn tuotantoa Porvoon
Kilpilahdessa. Hanke liittyy Neste Oyj:n Porvoo Capacity Growth -projektiin, joka tähtää uusiutuvien polttoaineiden tuotannon kasvuun. Uusiutuvista raaka-aineista tuotetut kehittyneet polttoaineet ovat keskeinen keino uusiutuvan energian lisäämiseksi liikenteessä erityisesti tie- ja
lentoliikenteessä, mutta myös meriliikenteessä.
Hankkeessa suunnitellaan uusiutuvia polttoaineita valmistava NEXBTL-laitos nykyiselle Kilpilahden teollisuusalueelle sataman välittömään läheisyyteen (Kuvat 1 ja 2). NEXBTL (Next Generation Biomass to Liquid) on Nesteen kehittämä ja patentoima valmistustekniikan nimi. Samaa
tekniikkaa käyttävät yrityksen olemassa olevat kaksi uusiutuvia tuotteita valmistavaa NEXBTLyksikköä Kilpilahdessa.
Hanke on esiselvitysvaiheessa ja hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely toteutetaan
vuoden 2020 aikana. Alustavan aikataulun mukaan laitoksen tuotannon on suunniteltu olevan
täysimittakaavaista vuosina 2024–2025.

Kuva 1. Hankealueen sijainti.

Kuva 2. Ilmakuva hankealueesta ja sen lähiympäristöstä.
Neste Oyj on merkittävä toimija uusiutuvissa- ja kiertotalousratkaisuissa. Ilmastonmuutoksen
torjunnassa kaikkia vaihtoehtoisia energiamuotoja on hyödynnettävä. Liikenteessä muodostuvien CO2-päästöjen pienentämiseksi ja fossiilisen öljynkulutuksen kasvaessa ovat Nesteen uusiutuvat tuotteet yksi vaihtoehto. Uusiutuvilla tuotteilla voidaan saada elinkaaren aikana merkittävä päästövähenemä verrattuna fossiiliseen polttoaineeseen. Samalla jäte- ja tähdeperäiset
raaka-aineet edistävät kiertotaloutta. Uusiutuvan dieselin käytöstä saatava kasvihuonekaasujen
päästövähenemä vaihtelee sen mukaan, mistä raaka-aineesta se on valmistettu. Suurin päästövähenemä saavutetaan jätteistä ja tähteistä valmistetun dieselin käytöllä.

Hankkeen tekninen kuvaus
Laitoksen toiminnan periaatekaavio on esitetty kuvassa 3. Laitoksen raaka-aineina käytetään
kasviöljyjä ja eläinrasvoja, niiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyviä sivuvirtoja sekä jätteeksi luokiteltuja virtoja. Käytettävät raaka-aineet ovat uusiutuvia ja niitä arvioidaan käytettävän noin 1 600 000 tonnia vuodessa. Laitoksen tuotteet ovat mm. uusiutuva propaani (nestekaasu), uusiutuva teollisuusbensiini (nafta) sekä uusiutuva lentopetroli ja -diesel.

Kuva 3. Laitoksen periaatekaavio.
Laitokselle ei ole vielä tehty perussuunnittelua, joten tässä esitetyt tekniset tiedot ovat alustavia
ja ne tarkentuvat hankkeen edetessä. Hankekokonaisuus käsittää NEXBTL-laitoksen lisäksi mm.
syötön esikäsittely-yksikön, jäteveden esikäsittelyn, uuden vetylaitoksen, kuumaöljyuunin, varastosäiliöitä sekä turvasoihdun (Kuva 4). Laitoksella käytettävät raaka-aineet toimitetaan pääasiassa laivoilla, mutta myös autokuljetukset ovat mahdollisia. Laivakuljetuksien määrän ei
arvioida kasvavan hankkeen myötä, mutta aluskoko kasvaa. Raaka-aine esikäsitellään lämpökäsittely-yksikössä, joka on yhdistetty esikäsittelylaitokseen. Esikäsitelty raaka-aine ohjataan
edelleen NEXBTL-prosessiin, jolla tuotetaan haluttuja uusiutuvia tuotteita kuten propaania, teollisuusbensiiniä, lentopetrolia tai dieselpolttoainetta.
Laitoksella valmistetut uusiutuvat nestemäiset tuotteet ohjataan jalostamon säiliöalueelle, josta
ne ohjataan nykyistä järjestelmää hyödyntäen asiakkaille. Uuden laitosalueen sijainti Porvoon
sataman läheisyydessä mahdollistaa laiturien, säiliöiden ja logistiikan hyödyntämisen yhdessä
Porvoon jalostamon kanssa. Uusiutuva nestekaasu (propaani) ohjataan uuteen laitosalueelle rakennettavaan varastoon, jonka säiliöt voidaan sijoittaa joko kuvassa 4 esitettyyn paikkaan tai
samalle alueelle NEXBTL-laitoksen kanssa. Myös Porvoon jalostamon olemassa olevissa NEXBTL
1 ja 2 -yksiköissä valmistettavan uusiutuvan propaanin talteenotto ja varastointi on mahdollista
uudella laitoksella.
Uudelle NEXBTL-laitokselle rakennetaan kuumaöljyuuni, jonka teho on noin 40 MW. Uuni käyttää polttoaineenaan maakaasua sekä kevyttä biokaasua. Laitoksen yhteyteen rakennetaan myös
erillinen vetylaitos, joka tuottaa vetyä NEXBTL-laitoksen tarpeisiin. Vetylaitoksen raaka-aineina
käytetään maakaasua sekä olemassa olevien laitoksien biokaasuja. Uusi vetylaitos yhdistetään
Porvoon jalostamon vetyverkkoon.
Laitos kytketään osaksi Porvoon jalostamon vesi- ja lauhdejärjestelmää. Laitoksen käyttämä
raakavesi käsitellään jalostamon vesilaitoksella. NEXBTL-laitokselle rakennetaan uusi jätevesien esikäsittely, jonka kautta toiminnassa muodostuvat jätevedet ohjataan edelleen olemassa
olevalle jalostamon jätevesilaitokselle käsiteltäväksi. Hankkeen myötä vedenotto merestä lisääntyy ja myös lämpökuorma mereen lisääntyy.
Laitoksella syntyviä jätteitä ovat käytöstä ja kunnossapidosta syntyvät jätteet sekä yhdyskuntajäte. Laatu on vastaava kuin nykyisillä laitoksilla. Jäteveden esikäsittelyssä muodostuva liete
käsitellään asianmukaisesti. Hankkeessa käytetään pitkälti Porvoon jalostamon alueella jo käytössä olevia kemikaaleja.

Kuva 4. Laitteiden alustava sijoittelu hankealueella. Pohjakartta: Google Maps 2020.
Ilmakuvan lyhenteiden kuvaus:
S/S
Muuntamorakennus
WWT
Uusi jätevesien esikäsittelylaitos
Control room
Ohjaamo ja tuotannon tukitila
PTU
Esikäsittely-yksikkö
Hot Oil
Kuumaöljy-yksikkö
HTU
Lämpökäsittely-yksikkö
SMR
Vetylaitos
Laydown area
Huoltokenttä
Utility
Käyttöhyödykkeet
NEXBTL
NEXBTL-yksikkö
Storm water&Flare
Sade- ja laattavesien keräilyallas ja soihtu
Fire water
Palovesipumppaamo
Propane storage
Propaanin tuotesäiliöt

Merkittävimmät ilmapäästöt uudelta NEXBTL-laitokselta ovat typen oksidit ja rikkidioksidi, joita
muodostuu normaalin toiminnan aikana kuumaöljyuunin ja vetylaitoksen käytössä sekä mahdollisessa poikkeavassa tilanteessa turvasoihdusta.
Laitoksen melulähteitä ovat mm. kompressorit, pumput ja turbiinit, joiden vaikutukset minimoidaan mahdollisuuksien mukaan esim. koteloimalla tai sijoittamalla erilliseen rakennelmaan.

Satamassa melulähteinä ovat laivat sekä lastaus- ja purkaustoiminnot. Poikkeavissa tilanteissa
myös soihdutus sekä höyryjen ulospuhallukset voivat aiheuttaa melua.
Maanpinnasta mitattuna hankealueen korkein rakennelma on laitoksen turvasoihtu, jonka korkeus on noin 60–100 metriä maanpinnasta. Lisäksi alueelle rakennetaan kaksi savupiippua, joiden korkeus määritetään lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Prosessilaitteiden korkeus
maanpinnasta on noin 15–20 m. Porvoon jalostamon satamaan ei ole suunnitteilla merkittäviä
laiturimuutoksia NEXBTL-hankkeeseen liittyen, eikä uusia laitureita rakenneta.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)
Suunniteltu hanke kuuluu YVA-lain soveltamisalaan. Hankkeen ympäristövaikutukset selvitetään
arviointimenettelyssä ennen kuin ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin.
YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä eikä ratkaista sitä koskevia lupa-asioita,
vaan se tuottaa tietoa hankkeen vaikutuksista päätöksenteon tueksi. Samalla tavoitteena on
lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia hankkeen suunnitteluun. YVAmenettelyn yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
YVA-menettely koostuu kahdesta päävaiheesta: arviointiohjelmasta ja arviointiselostuksesta.
1. Arviointiohjelma eli työsuunnitelma ympäristövaikutusten arvioinnin tekemiseksi on
valmistunut huhtikuussa 2020. YVA-ohjelma oli nähtävillä 27.4.–26.5.2020. Hankkeen
esittelytilaisuus järjestettiin online-tilaisuutena 14.5.2020.
2. Arviointiselostus, jossa esitetään YVA-ohjelman mukaisten selvitysten tulokset. Tämä
asukaskysely liittyy ympäristövaikutusten selostusvaiheeseen ja on osa vaikutusten arviointia. Myös YVA-selostuksen nähtävillä ollessa järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus.
Arvioitavat ympäristövaikutukset
Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. YVA-lain mukaisesti arvioinnissa tarkastellaan hankkeen aiheuttamia ympäristövaikutuksia:
·
·
·
·
·

väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja luonnon
monimuotoisuuteen
yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkikuvaan ja
kulttuuriperintöön
luonnonvarojen hyödyntämiseen
edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin

Ympäristövaikutuksia arvioidaan yhden toteutusvaihtoehdon osalta, jossa tarkastelun kohteena
on uuden NEXBTL-laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen Nesteen teollisuusalueelle
mukaan lukien laitoksen vaatimat muut toiminnot. Lisäksi arvioidaan laitoksen rakentamatta
jättämisen vaikutukset (ns. nollavaihtoehto). Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan käytön aikaisten vaikutusten lisäksi rakentamistöiden sekä käytöstä poistamisen vaikutukset. Lisäksi arvioidaan hankkeen mahdollisia yhteisvaikutuksia alueella olevien tai suunniteltujen muiden
hankkeiden kanssa. Vaikutusten arviointi toteutetaan asiantuntija-arviona olemassa olevan aineiston pohjalta sekä osin pohjautuen erillisiin hankkeen aikana tehtäviin selvityksiin.
Tässä hankkeessa painoarvoa tullaan arvioinnissa antamaan erityisesti lähiseudun asutukseen
kohdistuviin vaikutuksiin liittyen mm. ilmanlaatuun, meluun, vesistöön ja sen käyttöön, maisemaan ja kuljetuksiin (ml. laivaliikenne). Hankkeella on merkittäviä vaikutuksia ihmisten elinoloihin edellä mainittujen tekijöiden lisäksi mm. aluetaloudellisten vaikutusten myötä.
Kuvassa 5 on esitetty etäisyysvyöhykkeet hankealueesta kyselylomakkeen kysymykseen nro 4
vastaamisen avuksi.

Kuva 5. Etäisyysvyöhykkeet hankealueesta.

NEXBTL-laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen

KYSELY LÄHISEUDUN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE
Vastausohjeet: Lukekaa ennen vastaamista koko kysymys ja sen kaikki vastausvaihtoehdot läpi. Vastatkaa sen jälkeen kysymykseen ympyröimällä mielipidettänne parhaiten kuvaavan vaihtoehdon numero
tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. Valitkaa vain yksi vaihtoehto, ellei toisin mainita.

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT
1. Oletteko

2. Oletteko

1. Vakituinen asukas

1. Nainen

2. Vapaa-ajan asukas

2. Mies

3. Minkä ikäinen olette?
1. alle 25-vuotias
2. 25–40-vuotias
3. 41–60-vuotias
4. yli 60-vuotias
4. Kuinka kaukana linnuntietä asuntonne tai loma-asuntonne sijaitsee hankealueesta (ks.
kuva 5)?
1. alle kilometri

5. 4–5 km

2. 1–2 km

6. 5–6 km

3. 2–3 km

7. 6–7 km

4. 3–4 km

8. yli 7 km

5. Missä asuntonne tai loma-asuntonne sijaitsee?
1. Emäsalossa
2. Kalvön saaressa tai sen pohjois- tai itäpuolen pienemmissä saarissa (esim. Bässholmen)
3. Muualla hankealueen etelä-, lounais- tai länsipuolella (ei kumpikaan edellä mainituista)
4. Muualla hankealueen pohjois- tai luoteispuolella (ei mikään edellä mainituista)
5. Muualla hankealueen itä- tai koillispuolella (ei mikään edellä mainituista)
6. Asunnostani tai vapaa-ajan asunnostani on näköyhteys hankealueelle
1. Kyllä
2. Ei
3. En osaa sanoa
7. Asunnolleni tai vapaa-ajan asunnolleni kuuluu hankealueen suunnalta Kilpilahden teollisuusalueen ääniä
1. Kyllä
2. Ei
3. En osaa sanoa

HANKEALUEEN LÄHIYMPÄRISTÖN NYKYINEN KÄYTTÖ
8. Kuinka hyvin tunnette hankealueen lähiympäristön teollisuusalueen ulkopuolella?
1. Erittäin hyvin, olen liikkunut siellä erittäin paljon
2. Melko hyvin, olen liikkunut siellä jonkin verran
3. Melko huonosti, en ole juurikaan liikkunut siellä
4. Erittäin huonosti, en ole käynyt siellä
9. Miten tärkeitä seuraavat hankkeen lähialueen käyttöön liittyvät asiat teille ovat?
Valitkaa sopivin vaihtoehto kultakin riviltä.

Erittäin
tärkeä

Melko
tärkeä

En
osaa
sanoa

Ei juuri
merkitystä

Ei lainkaan
merkitystä

Alueen käyttö asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen

1

2

3

4

5

Ulkoilu tai luonnossa liikkuminen

1

2

3

4

5

Luonnon tarkkailu, esim. linnut

1

2

3

4

5

Marjastus tai sienestys

1

2

3

4

5

Uinti

1

2

3

4

5

Veneily, melonta tai vesiskootterilla ajo

1

2

3

4

5

Kalastus

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Joku muu, mikä?
_______________________________________

10. Kuvailkaa vapaamuotoisesti nykyistä toimintaanne (asuminen, virkistyskäyttö, elinkeinotoiminta jne.) suunnitellun hankealueen lähiympäristössä teollisuusalueen ulkopuolella, sekä tämän teollisuusalueen ulkopuolisen alueen merkitystä elinympäristössänne.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
11. Miten suhtaudutte Kilpilahden teollisuusalueen nykyiseen toimintaan kokonaisuutena?
1. Erittäin myönteisesti
2. Melko myönteisesti
3. Neutraalisti
4. Melko kielteisesti
5. Erittäin kielteisesti

12. Oletteko kokenut konkreettista haittaa Kilpilahden teollisuusalueen nykyisestä laivaliikenteestä?
1. Kyllä
2. En
3. En osaa sanoa
13. Koetteko, että nykyisellä Kilpilahden teollisuusalueen toiminnalla on ollut haitallisia vaikutuksia asuntonne tai vapaa-ajan asuntonne lähiympäristössä?
1. En
2. Koen, millä tavalla? ___________________________________________________________
14. Minkälaisia vaikutuksia uudella NEXBTL-laitoksella voisi mielestänne olla?
Valitkaa kultakin riviltä mielipidettänne vastaava vaihtoehto.
Vaikuttaa
myönteisesti

Vaikuttaa
melko
myönteisesti

Ei ole
vaikutusta

Vaikuttaa
melko
kielteisesti

Vaikuttaa
kielteisesti

Vesistöön ja vedenlaatuun

1

2

3

4

5

Veneilyyn, melontaan tai vesiskootterilla ajoon

1

2

3

4

5

Vesiliikenneturvallisuuteen

1

2

3

4

5

Turvallisuuteen yleisesti

1

2

3

4

5

Asunnolleni tai vapaa-ajan asunnolleni
kuuluviin ääniin

1

2

3

4

5

Lähialueen ilmanlaatuun

1

2

3

4

5

Ilmastoon (esim. ilmakehän hiilidioksidi)

1

2

3

4

5

Maisemaan

1

2

3

4

5

Linnustoon

1

2

3

4

5

Kasvillisuuteen ja eläimistöön

1

2

3

4

5

Marjastukseen tai sienestykseen
1
2
Maa- ja metsätalouden harjoittamiseen

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Lähialueen kiinteistöjen arvoon

1

2

3

4

5

Asumisviihtyisyyteen

1

2

3

4

5

Perheeni jokapäiväiseen elämään

1

2

3

4

5

Omiin toimeentulomahdollisuuksiin

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Muuhun, mihin?
_______________________________

15. Onko hankkeen lähialueella erityisen herkkiä alueita, kohteita tai toimintoja, joihin uskotte uuden NEXBTL-laitoksen toiminnan erityisesti vaikuttavan?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
16. Minkälaisia yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia uudella NEXBTL-laitoksella voisi
mielestänne olla?
Valitkaa kultakin riviltä mielipidettänne vastaava vaihtoehto.
Vaikuttaa
myönteisesti

Vaikuttaa
melko
myönteisesti

Ei ole
vaikutusta

Vaikuttaa
melko
kielteisesti

Vaikuttaa kielteisesti

Porvoon ja lähiseudun talouteen

1

2

3

4

5

Porvoon ja lähiseudun työllisyyteen

1

2

3

4

5

Muihin elinkeinoihin

1

2

3

4

5

Uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntämiseen

1

2

3

4

5

Globaaleihin ilmastotavoitteisiin

1

2

3

4

5

Porvoon kaupungin imagoon

1

2

3

4

5

Seudun palveluihin

1

2

3

4

5

Alueen arvostukseen

1

2

3

4

5

Alueen matkailuun

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Muuhun, mihin?
_______________________________

17. Mikä olisi mielestänne uuden NEXBTL-laitoksen merkittävin myönteinen vaikutus?
Mainitkaa vain yksi (1) merkittävimmäksi myönteiseksi vaikutukseksi arvioimanne asia.
_________________________________________________________________________________
18. Mikä olisi mielestänne uuden NEXBTL-laitoksen merkittävin kielteinen vaikutus?
Mainitkaa vain yksi (1) merkittävimmäksi kielteiseksi vaikutukseksi arvioimanne asia.
_________________________________________________________________________________
19. Huolestuttaako teitä erityisesti jokin uuteen NEXBTL-laitoshankkeeseen liittyvä asia tai
vaikutus? Miten tätä vaikutusta voitaisiin mielestänne parhaiten ehkäistä tai vähentää?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

20. Kumpi hankevaihtoehto on mielestänne parempi?
1. VE0 (hanketta ei rakenneta)
2. VE1 (Uuden NEXBTL-laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen Nesteen teollisuusalueelle)

21. Ympyröikää mielipidettänne parhaiten kuvaava vaihtoehto seuraavista väittämistä.
Täysin
samaa
mieltä

Melko
samaa
mieltä

En osaa
sanoa

Melko
eri
mieltä

Täysin
eri
mieltä

Suunniteltava hanke ja alueen nykyinen käyttö
sopivat mielestäni yhteen

1

2

3

4

5

Suunniteltu hanke on mielestäni kannatettava

1

2

3

4

5

Hanke on tärkeä seudun elinvoimaisuuden
näkökulmasta

1

2

3

4

5

Hankkeen edut ovat suuremmat kuin hankkeesta
aiheutuvat haitat

1

2

3

4

5

YLEISET KOMMENTIT JA TIEDONSAANTI
22. Oletteko saanut tietoa hankkeesta ja osallistunut hankkeesta käytävään keskusteluun?
Ympäröikää oikeat vaihtoehdot.
Kyllä

En

1. Luen hankkeesta nyt ensimmäisen kerran

1

2

2. Olen lukenut hanketta koskevia some-, mielipide- tai lehtikirjoituksia

1

2

3. Olen keskustellut hankkeesta lähiympäristön asukkaiden kanssa

1

2

4. Olen osallistunut hankkeesta käytyyn julkiseen keskusteluun (esim. sosiaalinen media)

1

2

5. Tiedän, mistä löydän tarvittaessa lisätietoja hankkeesta

1

2

6. Sain tiedon hankkeen online-esittelytilaisuudesta 14.5.2020, jossa esiteltiin hanketta ja YVA-arviointiohjelmaa

1

2

7. Osallistuin hankkeen online-esittelytilaisuuteen 14.5.2020, jossa esiteltiin hanketta ja YVA-arviointiohjelmaa

1

2

8. Vastatkaa tähän kysymykseen vain jos vastasitte edelliseen kysymykseen (nro 7) ”Kyllä”: Saitteko verkossa pidetystä online-esittelytilaisuudesta tarvitsemanne tiedot?

1

2

23. Mistä asioista haluaisitte saada lisää tietoa hankkeeseen liittyen?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

24. Miten haluaisitte jatkossa saada lisää tietoa NEXBTL-laitoksen rakentamisesta tai toiminnasta? Ympyröikää kaikki tavat, joilla haluaisitte tietoa.
1. Sähköpostilla

5. Kirjeillä

2. Internetistä, esim. yrityksen sivuilta

6. Yleisötilaisuuksilla

3. Sosiaalisen median kautta

7. Muulla tavalla, miten? _____________

4. Paikallislehtien välityksellä
25. Mitä asioita toivoisitte otettavan huomioon NEXBTL-laitoksen suunnittelussa ja/tai ympäristövaikutusten arvioinnissa? Muut kommentit hankevastaavalle ja/tai kyselyn toteuttajalle?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Kiitos arvokkaista vastauksistanne!
Lähetättehän vastauksenne palautuskuoressa 31.7.2020 mennessä.
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Byggandet av en NEXBTL-anläggning i Sköldvik i Borgå
Bästa mottagare,
Neste Oyj utreder möjligheten att öka produktionen av förnybart bränsle och vätgas i Sköldvik,
Borgå. I projektet planeras en NEXBTL-anläggning för framställning av förnybara bränslen på
det nuvarande industriområdet i Sköldvik i direkt anslutning till hamnen.
Denna boendeenkät anknyter till projektets pågående förfarande för miljökonsekvensbedömning
(MKB). För bedömningen av konsekvenser och genomförandet av enkäten svarar AFRY Finland
Oy på uppdrag av Neste Oyj. I den enkät som riktas till fastboende och fritidsboende i projektets
närområde klarläggs hur projektets influensområde utnyttjas idag och de boendes syn på projektets eventuella konsekvenser i anslutning till bl.a. levnadsförhållanden och rekreationsanvändning.
Vi hoppas att ni vill delta i enkäten och därmed säkerställa att alla väsentliga frågor blir beaktade. I de kartor som är bifogade till enkäten presenteras projektområdet och dess närområde.
Svaren behandlas konfidentiellt och individuella svar läses och behandlas endast av AFRY:s experter.
Vi ber er bekanta er med bifogade projektsammandrag innan ni svarar på enkäten. Mer detaljerade uppgifter om projektet och miljökonsekvensbedömningen hittar ni också i programmet för
miljökonsekvensbedömning på miljöförvaltningens webbsidor.
www.ymparisto.fi/uusiutuvandieselintuotantoNesteYVA
Vi ber er returnera svarsformuläret senast 10.9.2020 i det bifogade returkuvertet där portot
redan är betalt.
Tack för er medverkan!
Ytterligare information om enkäten och projektet lämnas av:
MKB-konsult:
Karoliina Jaatinen
AFRY Finland Oy
tfn: +358 40 6604407
karoliina.jaatinen@afry.com

BILAGOR: Projektbeskrivning, svarsformulär, returkuvert

Byggandet av en NEXBTL-anläggning i Sköldvik i
Borgå
Bakgrund till projektet
Neste Oyj är världens största producent av förnybar diesel och förnybar flygfotogen som raffineras ur avfall och rester och som ger förnybara lösningar också för plast- och kemiindustrin.
Företaget utreder möjligheten att öka produktionen av förnybart bränsle och vätgas i Sköldvik,
Borgå. Projektet är kopplat till Neste Oyj:s projekt Porvoo Capacity Growth som strävar efter att
öka produktionen av förnybara bränslen. Avancerade bränslen som produceras av förnybara
råvaror är en central metod för att öka andelen förnybar energi inom trafiken speciellt i väg- och
flygtrafiken, men även sjöfarten.

I projektet planeras en NEXBTL-anläggning för framställning av förnybara bränslen på det nuvarande industriområdet i Sköldvik i direkt anslutning till hamnen (Figur 1 och 2). NEXBTL (Next Generation Biomass
to Liquid) är namnet på en produktionsteknik som Neste har utvecklat och patenterat. Samma
teknik används i företagets två befintliga NEXBTL-enheter i Sköldvik som producerar förnybara
produkter.
Projektet befinner sig i förstudiefasen och projektets miljökonsekvensbedömning genomförs under 2020. Enligt en preliminär tidplan kommer anläggningen i full produktion 2024–2025.

Figur 1. Projektområdets läge.

Figur 2. Flygbild över projektområdet och dess näromgivningar.
Neste Oyj är en betydande aktör inom lösningar för förnybart och cirkulär ekonomi. I bekämpningen av klimatförändringen måste alla alternativa energiformer utnyttjas. För att minska CO2utsläppen från trafiken och när förbrukningen av fossil olja ökar är Nestes förnybara produkter
ett alternativ. Förnybara produkter kan under sin livscykel ge betydande utsläppsminskningar
jämfört med fossila bränslen. Samtidigt främjar avfall och rester som råvara den cirkulära ekonomin. Den utsläppsminskning som fås genom användning av förnybar diesel varierar efter vilken råvara den har tillverkats av. Den största utsläppsminskningen uppnås genom användning
av diesel som framställts av avfall och rester.

Teknisk beskrivning av projektet
Ett principschema över anläggningens funktion visas i figur 3. Som råvaror på anläggningen
används växtoljor och djurfetter samt sidoströmmar som uppstår vid framställning av dem och
flöden som klassificeras som avfall. De råvaror som används är förnybara och förbrukningen av
dem uppskattas till cirka 1 600 000 ton per år. Anläggningens produkter är bland annat förnybar propan (gasol), förnybar extraktionsbensin (nafta), förnybar flygfotogen och förnybar diesel.

Figur 3. Principschema över anläggningen.
Den grundläggande planeringen av anläggningen har ännu inte gjorts så de tekniska uppgifter
som presenteras här är preliminära och preciseras allt eftersom projektet framskrider. Projekt-

helheten omfattar förutom NEXBTL-anläggningen dessutom bland annat enheten för förbehandling av råvara, förbehandling av avloppsvatten, ett nytt vätgasverk, en hetoljeugn, lagercisterner samt en säkerhetsfackla (Figur 4). Råvarorna som används i den nya NEXBTL-anläggningen levereras i huvudsak

med fartyg, men även biltransporter är möjliga. Antalet fartygstransporter bedöms inte öka i
och med projektet, men fartygens storlek ökar. Råvaran förbehandlas i en ny värmebehandlingsenhet som är ansluten till förbehandlingsanläggningen. Den förbehandlade råvaran styrs
vidare till NEXBTL-processen som producerar de förnybara produkter som önskas, såsom propan, extraktionsbensin, flygfotogen eller dieselbränsle.
De förnybara flytande produkterna som framställs i anläggningen leds till raffinaderiets lagerområde varifrån de styrs med hjälp av befintligt system till kunderna. Den nya anläggningens
lokalisering i närheten av Borgå hamn gör det möjligt att samutnyttja kajer, cisterner och logistik
med Borgå raffinaderi. Den förnybara gasolen (propan) leds till ett nytt lager som byggs på anläggningens
område. Lagercisternerna kan placeras antingen på den plats som visas i figur 4 eller på samma område som
NEXBTL-anläggningen. Även förnybar propan som produceras i de befintliga enheterna NEXBTL 1
och 2 på Borgå raffinaderi kan tas om hand och lagras i den nya anläggningen.
Till den nya NEXBTL-anläggningen byggs en hetoljeugn vars effekt är cirka 40 MW. Som bränsle
använder ugnen naturgas och lätt biogas. I anslutning till anläggningen byggs också ett separat
vätgasverk som producerar väte till NEXBTL-anläggningen. Som råvaror i vätgasverket används naturgas och biogaser från de befintliga anläggningarna. Det nya vätgasverket ansluts till
vätgasnätet vid Borgå raffinaderi.
Anläggningen kopplas till vatten- och kylsystemet vid Borgå raffinaderi. Det råvatten som anläggningen använder behandlas på raffinaderiets vattenverk. Till NEXBTL-anläggningen byggs
en ny förbehandling för avloppsvatten. Det avfallsvatten som bildas i verksamheten leds via
förbehandlingen och vidare till raffinaderiets befintliga avloppsverk för behandling. Projektet
medför att mer vatten tas ur havet och att även värmelasten till havet ökar.
Avfall som uppstår i anläggningen är avfall från drift och underhåll samt hushållsavfall. Avfallet
är av samma slag som i de nuvarande anläggningarna. Det slam som bildas vid förbehandling
av avloppsvatten tas om hand på ett ändamålsenligt sätt. I projektet används i stor utsträckning
kemikalier som redan är i bruk på Borgå raffinaderiområde.

Figur 4. Utrustningars preliminära placering på projektområdet. Baskartan: Google
Maps 2020.
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De viktigaste utsläppen till luft från den nya NEXBTL-anläggningen utgörs av kväveoxider och
svaveldioxid som bildas under normal verksamhet i driften av hetoljeugnen och vätgasverket
samt i eventuella avvikande situationer från säkerhetsfacklan.
Bullerkällor i anläggningen är bland annat kompressorer, pumpar och turbiner vars buller minimeras efter möjlighet till exempel genom kapsling eller placering i separat byggnad.

I hamnen utgör fartyg samt lastnings- och lossningsverksamhet bullerkällor. I avvikande situationer kan även fackling och utblåsning av ånga orsaka buller.
Mätt från markytan är projektområdets högsta konstruktion anläggningens säkerhetsfackla vars
höjd är cirka 60–100 meter över markytan. På området byggs dessutom två skorstenar vars
höjd bestäms enligt lagstadgade krav. Processutrustningens höjd över markytan är cirka 15–20
m. Det planeras inga betydande ändringar av kajer i Borgå hamn i anslutning till NEXBTL-projektet och inga nya kajer byggs.

Miljökonsekvensbedömning (MKB-process)
Det planerade projektet ingår i MKB-lagens tillämpningsområde. Projektets miljökonsekvenser
klarläggs i bedömningsprocessen innan åtgärder som är väsentliga med tanke på miljökonsekvenser inleds. I MKB-processen fattas inga beslut gällande projektet och inga tillståndsärenden
avgörs, utan processen tar fram information som grund för beslutsfattande. Samtidigt är syftet att öka medborgarnas tillgång till information och deras möjligheter till medbestämmande.
Kontaktmyndigheten i MKB-processen är närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.
MKB-processen består av två huvuddelar: MKB-programmet och MKB-dokumentet.
1. MKB-programmet, det vill säga arbetsplanen för att göra bedömningen av miljökonsekvenser, blev klar i april 2020. MKB-programmet var framlagt 27.4–26.5.2020. Presentationen av projektet ordnades som online-möte 14.5.2020.
2. MKB-dokumentet, där resultaten av utredningar enligt MKB-programmet redovisas.
Denna boendeenkät ingår i beskrivningsfasen för miljökonsekvenser och utgör en del av
konsekvensbedömningen. När MKB-dokumentet är framlagt ordnas också ett samrådsmöte som är öppet för alla.
Miljökonsekvenser som ska granskas
Med miljökonsekvenser avses projektets direkta och indirekta konsekvenser för miljön. Enligt
MKB-lagen granskas i bedömningen projektets miljökonsekvenser för
·
·
·
·
·

befolkningen samt människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel
marken, markgrunden, vattnet, luften, klimatet, växtligheten och organismer samt för
naturens mångfald
samhällsstrukturen, materiell egendom, landskapet, stadsbilden och kulturarvet
utnyttjande av naturresurser
växelverkan mellan de ovan nämnda faktorerna

Miljökonsekvenser bedöms för ett genomförandealternativ där bygget av en ny NEXBTL-anläggning på Nestes industriområde i Borgå Sköldvik granskas, inklusive övriga funktioner som anläggningen kräver. Dessutom bedöms konsekvenserna av alternativet att inte bygga anläggningen (det s.k. nollalternativet). I granskningen av konsekvenser beaktas utöver konsekvenser
under drift även konsekvenserna av anläggning och avveckling. Dessutom bedöms projektets
eventuella samverkande konsekvenser med andra projekt som finns eller planeras på området.
Konsekvensbedömningen genomförs som expertbedömning med befintligt material som grund
samt till en del med separata utredningar som görs under projekttiden som grund.
I detta projekt fokuseras speciellt på granskningen av konsekvenser för boende i närområdet,
bland annat gällande luftkvalitet, buller, vattendrag och utnyttjande av det, landskapet och
transporter (inkl. fartygstrafik). Projektet har stora konsekvenser för människors levnadsförhållanden utöver ovan nämnda faktorer bland annat genom regionekonomiska effekter.
I figur 5 visas avståndszoner från projektområdet som hjälp för att besvara frågeformulärets
fråga 4.

Figur 5. Avståndszoner från projektområdet.

Byggandet av en NEXBTL-anläggning i Sköldvik i Borgå

ENKÄT TILL BOENDE OCH FRITIDSBOENDE I NÄROMRÅDET
Svarsanvisning: Läs igenom hela frågan och alla svarsalternativ innan ni svarar. Svara därefter på frågan genom att ringa in numret på det alternativ som bäst beskriver er synpunkt eller genom att skriva in
svaret i avsett fält. Välj bara ett alternativ om inget annat anges.

BAKGRUNDSUPPGIFTER OM SVARSPERSONEN
1. Är ni

2. Är ni

1. Permanent boende

1. Kvinna

2. Fritidsboende

2. Man

3. Hur gammal är ni?
1. under 25 år
2. 25–40 år
3. 41-60 år
4. över 60 år
4. Hur långt befinner sig er bostad eller fritidsbostad fågelvägen från projektområdet (se figur
5)?
1. mindre än en kilometer

5. 4-5 km

2. 1-2 km

6. 5-6 km

3. 2-3 km

7. 6-7 km

4. 3–4 km

8. mer än 7 km

5. Var ligger er bostad eller fritidsbostad?
1. På Emsalö
2. På Kalvö eller på mindre öar norr och öster därom (t.ex. Bässholmen)
3. På annat ställe söder, sydväst eller väst om projektområdet (inget av ovanstående)
4. På annat ställe norr eller nordväst om projektområdet (inget av ovan nämnda)
5. På annat ställe ost eller nordost om projektområdet (inget av ovan nämnda)
6. Från min bostad eller fritidsbostad är det fri sikt till projektområdet
1. Ja
2. Nej
3. Vet ej
7. Ljud från Sköldviks industriområde i riktning från projektområdet hörs till min bostad eller
fritidsbostad
1. Ja
2. Nej
3. Vet ej

UTNYTTJANDE AV PROJEKTOMRÅDETS NÄROMRÅDE IDAG
8. Hur väl känner ni närområdet till projektområdet utanför industriområdet?
1. Mycket väl, jag har rört mig där mycket
2. Ganska bra, jag har rört mig där i viss mån
3. Ganska dåligt, jag har knappast rört mig där
4. Mycket dåligt, jag har inte varit där
9. Hur viktiga är följande omständigheter i anslutning till utnyttjande av projektets närområde
för er?
Välj det alternativ som passar bäst på varje rad.

Vet ej

Knappt
någon
betydelse

Ingen
betydelse
alls

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Naturskådning, t.ex. fåglar

1

2

3

4

5

Bär- eller svampplockning

1

2

3

4

5

Bad

1

2

3

4

5

Båtliv, paddling eller vattenskoterkörning

1

2

3

4

5

Fiske

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Mycket
viktigt

Ganska
viktigt

Områdets användning för boende eller fritidsboende

1

Friluftsliv eller att vara ute i naturen

Något annat, vad?
_______________________________________

10. Beskriv i fri form er nuvarande verksamhet (boende, rekreationsanvändning, näringsverksamhet osv.) utanför industriområdet i närområdet till det planerade projektområdet samt
betydelsen av detta område utanför industriområdet för er livsmiljö.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

BEDÖMNING AV KONSEKVENSER
11. Hur förhåller ni er till den nuvarande verksamheten på Sköldviks industriområde som helhet?
1. Mycket positivt
2. Ganska positivt
3. Neutralt
4. Ganska negativt
5. Mycket negativt

12. Har ni upplevt konkret olägenhet av den nuvarande fartygstrafiken till Sköldviks industriområde?
1. Ja
2. Nej
3. Vet ej
13. Upplever ni att den nuvarande verksamheten på Sköldviks industriområde har haft negativa effekter i närområdet till er bostad eller fritidsbostad?
1. Nej
2. Ja, på vilket sätt? ___________________________________________________________
14. Vilken slags konsekvenser skulle den nya NEXBTL-anläggningen kunna få enligt ert synsätt?
Välj på varje rad det alternativ som motsvarar ert synsätt.
Positiva
konsekvenser
för

Ganska
positiva
konsekvenser
för

Inga konsekvenser

Ganska
negativa
konsekvenser
för

Negativa
konsekvenser
för

Vattendrag och vattenkvalitet

1

2

3

4

5

Båtliv, paddling eller vattenskoterkörning

1

2

3

4

5

Sjöfartssäkerheten

1

2

3

4

5

Säkerheten allmänt

1

2

3

4

5

Ljud som hörs till min bostad eller fritidsbostad

1

2

3

4

5

Luftkvaliteten i närområdet

1

2

3

4

5

Klimatet (t.ex. koldioxid i atmosfären)

1

2

3

4

5

Landskapet

1

2

3

4

5

Fågellivet

1

2

3

4

5

Växtlighet och djurliv

1

2

3

4

5

Bär- eller svampplockning 1
2
3
Bedrivande av jord- och skogsbruk

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Värdet på fastigheter i närområdet

1

2

3

4

5

Boendetrivseln

1

2

3

4

5

Min familjs vardagsliv

1

2

3

4

5

Mina egna utkomstmöjligheter

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Annat, vad?
_______________________________

15. Finns det i projektets närområde speciellt känsliga områden, objekt eller verksamheter
som ni tror att verksamheten vid den nya NEXBTL-anläggningen kan påverka speciellt?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
16. Vilken slags samhälleliga och ekonomiska konsekvenser skulle den nya NEXBTL-anläggningen kunna få enligt ert synsätt?
Välj på varje rad det alternativ som motsvarar ert synsätt.
Positiva
konsekvenser
för

Ganska
positiva
konsekvenser
för

Inga
konsekvenser

Ganska
negativa
konsekvenser
för

Negativa
konsekvenser
för

Ekonomin i Borgå och närområdet

1

2

3

4

5

Sysselsättningen i Borgå och närområdet

1

2

3

4

5

Andra näringar

1

2

3

4

5

Utnyttjande av förnybara råvaror

1

2

3

4

5

Globala klimatmål

1

2

3

4

5

Imagen för Borgå stad

1

2

3

4

5

Servicen i regionen

1

2

3

4

5

Områdets attraktivitet

1

2

3

4

5

Turismen i regionen

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Annat, vad?
_______________________________

17. Vad skulle enligt ert synsätt vara den viktigaste positiva effekten av en ny NEXBTL-anläggning?
Välj bara en (1) sak som ni bedömer har störst positiv effekt.
_________________________________________________________________________________
18. Vad skulle enligt ert synsätt vara den viktigaste negativa effekten av en ny NEXBTL-anläggning?
Välj bara en (1) sak som ni bedömer har störst negativ effekt.
_________________________________________________________________________________
19. Är ni speciellt oroad över någon sak eller konsekvens i anslutning till det nya NEXBTL-projektet? Hur skulle denna påverkan bäst kunna förebyggas eller lindras enligt ert synsätt?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
20. Vilket projektalternativ ser ni som bäst?
1. VE0 (projektet byggs inte)
2. VE1 (bygge av en ny NEXBTL-anläggning Borgå på Nestes industriområde i Sköldvik)

21. Ringa in det alternativ som bäst beskriver er åsikt bland följande påståenden.

Vet ej

I huvudsak
av annan
åsikt

Av helt
annan
åsikt

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Projektet är viktigt för regionens
livskraft

1

2

3

4

5

Projektets fördelar är större än olägenheterna
som projektet medför

1

2

3

4

5

Håller
med
helt

Håller
med i
huvudsak

Det planerade projektet och områdets nuvarande
användning passar ihop

1

Det planerade projektet bör stödjas

ALLMÄNNA KOMMENTARER OCH INFORMATION
22. Har ni fått information om projektet och deltagit i diskussionen om projektet? Ringa in rätt
alternativ.
Ja

Nej

1. Jag läste nu om projektet för första gången

1

2

2. Jag har läst om projektet i sociala medier, insändare eller tidningsartiklar

1

2

3. Jag har diskuterat projektet med boende i närområdet

1

2

4. Jag har deltagit i den offentliga diskussionen om projektet (t.ex. sociala
medier)

1

2

5. Jag vet var jag hittar ytterligare information om projektet vid behov

1

2

6. Jag fick information om projektets online-presentationstillfälle
14.5.2020 där projektet och MKB-programmet presenterades

1

2

7. Jag deltog i projektets online-presentationstillfälle 14.5.2020 där projektet och MKB-programmet presenterades

1

2

8. Besvara denna fråga endast om ni svarade ”Ja” på föregående fråga (nr
7): Fick ni de uppgifter ni behövde vid online-presentationen på webben?

1

2

23. Vilka frågor vill ni få mer information om gällande projektet?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

24. Hur skulle ni i fortsättningen vilja få mer information om byggandet av eller verksamheten
vid NEXBTL-anläggningen? Ringa in alla sätt som ni vill få information på.
1. E-post

5. Brev

2. Internet, t.ex. från företagets webbplats

6. Informationsmöten

3. Genom sociala medier

7. Annat sätt, hur? _____________

4. Via lokaltidningar
25. Vilka frågor skulle ni önska beaktades vid planeringen och/eller miljökonsekvensbedömningen av NEXBTL-anläggningen? Andra kommentarer till den projektansvarige och/eller
genomföraren av enkäten?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Tack för er värdefulla medverkan!
Kom ihåg att skicka ert svar i svarskuvertet senast 10.9.2020.
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AFRY Finland Oy - Avescapes Oy
9.9.2020

Porvoon Kilpilahden NEXBTL-laitos
Linnustonselvitys

Kilpilahden teollisuusalue kuvattuna kaakosta Svartbäckfjärdenin päältä.
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1. Johdanto
Neste Oyj suunnittelee uusiutuvia polttoaineita valmistavan NEXBTL-laitoksen rakentamista Porvoon Kilpilahteen. Hankkeesta on käynnissä ympäristövaikutusten arviointi (YVA-menettely). Sitä varten laadittiin kesällä 2020 linnustoselvitys, jonka menetelmät sekä tulokset ja tulosten tarkastelu esitetään tässä raportissa.
Selvitys sisälsi hankealueen pesimälintuselvityksen sekä lintujen lentoreittien tarkkailun. Noin kilometrin
päässä hankealueesta sijaitsee suuri merimetsojen pesimäkolonia (kuva 1) ja vajaan kahden kilometrin
päässä sijaitsee merikotkaparin pesäpaikka. Niiden osalta haluttiin saada selville, kulkevatko lintujen ruokailulentoreitit hankealueen päältä, niin että uudet rakennukset ja rakenteet aiheuttaisivat törmäysriskin. Pesintöjä tarkkailtiin myös mahdollisten häiriötilanteiden havaitsemiseksi.
Linnustonselvityksen maastotyöt ja raportoinnin tekivät Avescapes Oy:n lintuammattilaiset Heikki Eriksson,
Tuomas Seimola ja Roni Väisänen. Raportin kuvat ovat Heikki Erikssonin, ellei toisin mainita. Yhteyshenkilöinä
toimivat ympäristöasiantuntija Juha Heijari Neste Oyj:stä ja ympäristökonsultoinnin johtava asiantuntija Karoliina Jaatinen AFRY Finland Oy:stä. Selvityksen sisällöstä ja menetelmistä keskusteltiin Uudenmaan ELYkeskuksen kanssa ennen selvityksen aloittamista.

Kuva 1. Yksi merimetsokolonian pesimäsaarista.

2. Selvitysalueen kuvaus
Kilpilahden teollisuusalue sijoittuu Porvoon moottoritien eteläpuolelle, noin 15 kilometriä Porvoon keskustasta länteen. Alueen itäosa rajoittuu mereen Tolkislandetin ja Emäsalon pohjoisosien länsipuolella (kansikuva). Kokonaispinta-alaltaan Kilpilahden teollisuusalue on noin 13 neliökilometriä.
2

Selvitysalue on teollisuuskenttien, peltoalueen ja pienehköjen metsäkuvioiden yhdistelmä (kuva 2). Se sijaitsee hemiboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen pohjoisrajoilla. Alueella on paikoin lähes luonnontilaisia metsäaloja, mutta myös käsiteltyjä kuvioita. Suurin osa metsästä on kuusivaltaista tuoretta kangasmetsää ja mäntyvaltaista kuivaa kangasmetsää. Rantaan rajoittuvissa metsissä on rehevämpiä lehtomaisia ympäristöjä.
Hankealueen keskellä on pohjois-eteläsuuntainen peltolaikku (ns. Öljypelto), joka ei ole viljelykäytössä. Alueen koillisosa on pääosin varastokenttää. Itäosassa, Gammelbyvikenin rannassa, on vanhojen asuinpaikkojen
jäänteitä.

Kuva 2. Hankealue sijoittuu punaisen ympyrän sisäpuolelle. Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan
08/2020 aineistoa.

Hankealue sijaitsee etelärannikolla Emäsalon vieressä, joka on tunnettu muuttolintujen tarkkailupaikka ja
muuttoväylä. Rannikon ja vesistön muodoilla on ohjaava vaikutus lintujen lentoreitteihin. Monen lintulajin
päämuuttoreitti kulkeekin alueen lähistöltä (Metsänen 2016). Arktisten vesilintujen keväiset muuttoreitit
kulkevat pääasiassa ulompana saaristossa, mutta oikealla tuulella saattavat painua pitkälle sisämaahan päin.
Varsinkin valkoposkihanhien päämuuttoreitti saattaa kulkea läheltä hankealuetta tai jopa sen päältä. Syksyisin vaellus- ja petolinnut seurailevat rannikkoa ja saattavat liikkua hankealueen läpi.
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3. Taustatiedot
Hankealueella ei ole luonnonsuojelualueita. Lähimmät luonnonsuojelualueet ovat Fågelmossen heti Kilpilahden teollisuusalueen länsipuolella ja Klobbudden noin kilometrin verran eteläpuolella. Haikkoonselän FINIBAalueen eteläkärki on noin 1,5 kilometrin päässä koillisessa. Natura 2000 -kohteista lähimmät ovat Boxin ja
Emäsalon suot.
Alueelle on tehty luontoselvityksiä YVA-hankkeiden yhteydessä ainakin vuosina 2010 (Sito Oy 2011) ja 2013
(Pöyry Finland Oy 2014). Luontoselvitysten perusteella hankealueella ei ole erityisen arvokkaita luontokohteita, ja alueen linnustoa on kuvailtu tavanomaiseksi.

4. Kartoitusmenetelmät
4.1 Valmistelevat työt
Pesimälintuselvitykseen valmistauduttiin karttapohjia ja ilmakuvia tutkimalla. Lintujen lentoreittiselvitystä
varten pohdittiin tarkkailupaikkavaihtoehtoja kartalta ja käytiin maastossa katsomassa parhaat vaihtoehdot.
Tarkkailupaikka valikoitui maastokäyntien kokemusten ja tarkkailun tavoitteiden perusteella.

4.2 Pesimälintuselvitys
Hankealueen pesimälinnusto selvitettiin Koskimiehen ja Väisäsen (1988) kuvaamaa kartoitusmenetelmää soveltaen. Alueella tehtiin kaksi kattavaa laskentakierrosta 17.5.2020 ja 3.6.2020. Laskijoina toimivat lintuasiantuntijat Eriksson ja Seimola. Laskennat alkoivat auringonnoususta ja suoritettiin erinomaisen laskentasään
vallitessa. Laskennoissa havainnoitiin kaikkia lintulajeja. Käyntikerrat ajoitettiin siten, että potentiaalinen lajisto oli saapunut pesimäpaikalle ja oli helpoimmin havaittavissa. Selvitysalueen linnusto voitiin selvittää
edellä mainitulla tavalla melko kattavasti ja luotettavasti (kuva 3). Työhön ei sisältynyt yöaikaista kartoitusta,
joten mahdollisten pöllöjen, kehrääjien ja sirkkalintujen havaitseminen oli puutteellista. Kartoitusalueen rajaus vastasi sen hetkistä hankealuesuunnitelmaa (kuva 4).
Merikotka ja merimetso kuuluvat hankealueen lähiseudun pesimälinnustoon. Merikotkien pesintää ja läheisillä saarilla pesivien merimetsojen käyttäytymistä ja liikkumista seurattiin erityisen tarkasti, jotta voitiin selvittää niiden liikkeet hankealueella ja mahdolliset pesintään vaikuttavat häiriötekijät. Merikotkan pesää havainnoitiin puolen tunnin välein ja kirjattiin emojen ja poikasten määrä ja käyttäytyminen (haudonta, ruokinta, emon oleskelu pesällä).
Linnustoselvitystä tehdessä havaitut nisäkäslajit kirjattiin ylös (liite 4).
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Kuva 3. Peippo oli selvitysalueen yleisin pesimälintu.

Kuva 4. Selvitysalue esitetty vihreällä värillä. Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 08/2020 aineistoa.

4.3 Ylilentävien lintujen tarkkailu
Hankealueen läpi lentäviä lintuja seurattiin pistehavainnoinnilla Dyvikenin eteläpuoliselta kalliolta (60° 17'
15,276" 25° 32' 39,270" KKJ maantieteelliset) (kuva 5). Havainnointia tehtiin yhteensä 40 tuntia viidellä eri
havainnointikerralla (17.5., 3.6., 29.6., 8.7. ja 3.8.2020). Tarkkailulla pyrittiin saamaan mahdollisimman hyvä
kuva siitä, paljonko lintuja lentää hankealueen läpi tai hankealueelle.
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Jokaisella tarkkailukerralla aluetta seurattiin yhtäjaksoisesti 8 tunnin ajan. Tarkkailuun valittiin päivät, jolloin
näkyvyys oli vähintään kohtuullinen suurimman osan havainnointiajasta. Havainnointi aloitettiin kolmena aamuna auringonnoususta ja kahtena noin neljä tuntia sen jälkeen. Havainnoinnin aloitusaikaa vaihdeltiin, jotta
saatiin parempi kuva lintujen ruokailulennoista. Ylös kirjattiin kaikki linnut, jotka ohittivat havainnointipaikan.
Kirjaamatta jäivät lintuyksilöt, jotka oleskelivat alueella liikkumatta mihinkään selkeään suuntaan tai eivät
ohittaneet havainnointipaikkaa.

Kuva 5. Pistehavainnointipaikka, hankealue ja merimetsojen pesimäsaaret. Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 08/2020 aineistoa.

Kaikki havainnointipaikan ohittaneet linnut kirjattiin ylös. Lentävistä linnuista kirjattiin yksilömäärä, lentosuunta (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW), linnun etäisyys havainnoijasta sekä ohituspuoli (----, ---, --, -, +-, +, ++,
+++, ++++) ja lentokorkeus (1, 2, 3, 4, 5). Lentosuunnat ovat lyhenteitä englanninkielisistä ilmansuunnista (N
= north, E = east, S = south, W = west). Plussilla ja miinuksilla kuvattiin lintujen suhteellista etäisyyttä havaintopaikasta. Esimerkiksi +- tarkoittaa päältä tai aivan vierestä lentävää lintua ja ---- tai ++++ todella kaukana
lentäviä lintuja, jolloin parvista ei erota yksilöitä ilman kaukoputkea. Plussilla ja miinuksilla kuvattiin myös
lintujen ohituspuolta, kun havainnoijan katse on linnun tulosuuntaan. Esimerkiksi etelästä pohjoiseen lentävän linnun ohituspuoleksi merkittiin +, jos se ohitti havainnoijan oikealta puolelta. Jos lintu olisi ohittanut
havainnoitsijan vasemmalta puolelta, olisi ohituspuoleksi merkitty -. Lentokorkeusluokkien muutokset eivät
ole lineaarisia. Luokka 1 sisältää linnut, jotka lensivät korkeimpien puiden latvojen tasalla tai alempana (<~25
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m). Luokka 2 sisältää linnut, jotka lensivät Kilpilahden korkeimpien rakennelmien tasalla tai alapuolella, mutta
luokka 1:n yläpuolella (~25 m - ~100 m). Luokka 3 on noin 300 metriin asti ja luokka 4 noin 900 metriin asti.
5 luokka oli >900 metriä. Tärkeintä oli tehdä ero luokkaryhmien 1,2 ja 3,4,5 välille, koska luokassa 1 ja 2 olevat
linnut lensivät törmäysriskikorkeudella.
Merimetsohavainnot kirjattiin vain kolonian itäpuoliselta alueelta (kuvat 5 ja 6). Havainnointialuetta rajattiin
merimetsojen suuren yksilömäärän vuoksi, ja jotta voitiin keskittyä paremmin niiden lentoreittien havainnointiin. Merimetsojen kokonaisliikehdinnän selvittämiseksi suoritettiin joka laskentakerralla puolen tunnin
merimetso-otanta, jonka aikana kirjattiin kaikki liikkuvat merimetsot lentosuuntineen. Tätä aineistoa käytettiin merimetsoaineiston ekstrapolointiin.

Kuva 6. Merimetsojen havainnointialueen rajaus (vihreä alue). Joka laskentakerralla suoritettiin puolen tunnin otanta,
jolloin kirjattiin ylös havainnot myös havainnointialueen ulkopuolelta. Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 08/2020 aineistoa.
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5. Tulokset ja niiden tarkastelu
5.1 Pesimälinnusto
Pesimälintuselvityksessä havaittiin 37 lajia, joiden tulkittiin pitävän hankealueella reviiriä tai todennäköisesti
pesivän alueella. Pesimälinnusto koostui metsien, peltojen, kosteikoiden ja avomaiden lajeista. Pesimälinnusto oli siis melko monipuolinen, mutta kuitenkin tavanomainen. Alla taulukossa on lueteltu kaikki lajit,
joiden reviirien tulkittiin sijaitsevan hankealueella, sekä niiden parimääräarviot ja uhanalaisuusluokat (taulukko 1). Yleisimpien lajien kohdalla arvio on laveampi, koska kartoitus ei pyrkinyt selvittämään tarkkoja parimääriä.
Hankealueen pesimälintulajeista ovat huomionarvoisia lintudirektiivin I liitteen laji pikkulepinkäinen sekä uusimmassa uhanalaisuuskatsauksessa (Hyvärinen ym. 2019) vaarantuneeksi (VU) luokiteltu töyhtötiainen ja
silmälläpidettäviksi (NT) luokitellut taivaanvuohi, käenpiika, västäräkki ja pensaskerttu. Tarkemmat lajikuvaukset huomionarvoisista lajeista on esitetty raportin liitteessä (liite 1).
Taulukko 1. Pesimälintukartoituksessa havaittujen lajien parimääräarviot sekä uusimman uhanalaisuusarvioinnin (Hyvärinen ym. 2019) mukainen uhanalaisuusluokka: LC = elinvoimainen, NT = silmälläpidettävä, VU = vaarantunut.
Laji

Laji, tieteellinen nimi

Uhanalaisuusluokka

Parimääräarvio

tavi
nuolihaukka

Anas crecca

LC

1

Falco subbuteo

LC

1

meriharakka

Haematopus ostralegus

LC

1

taivaanvuohi

Gallinago gallinago

NT

1

sepelkyyhky

Columba palumbus

LC

3-5

käki

Cuculus canorus

LC

1

käpytikka

Dendrocopos major

LC

2

käenpiika

Jynx torquilla

NT

1

metsäkirvinen

Anthus trivialis

LC

5

västäräkki

Motacilla alba

NT

2

rautiainen

Prunella modularis

LC

3-5

punarinta

Erithacus rubecula

LC

5 - 10

leppälintu

Phoenicurus phoenicurus

LC

1

kivitasku

Oenanthe oenanthe

LC

1

laulurastas

Turdus philomelos

LC

3-5

punakylkirastas

Turdus iliacus

LC

1

mustarastas

Turdus merula

LC

3-5

lehtokerttu

Sylvia borin

LC

3-5

mustapääkerttu

Sylvia atricapilla

LC

3-5

pensaskerttu

Sylvia communis

NT

3

hernekerttu

Sylvia curruca

LC

3-5

kultarinta

Hippolais icterina

LC

1

pajulintu

Phylloscopus trochilus

LC

10 - 15

hippiäinen

Regulus regulus

LC

5 - 10

harmaasieppo

Muscicapa striata

LC

3-5

8

kirjosieppo

Ficedula hypoleuca

LC

3-5

talitiainen

Parus major

LC

3-5

sinitiainen

Cyanistes caeruleus

LC

3-5

töyhtötiainen

Lophophanes cristatus

VU

1

pikkulepinkäinen

Lanius collurio

Lintudirektiivin I liite, LC

1

varis

Corvus cornix

LC

1

peippo

Fringilla coelebs

LC

20 - 25

tikli

Carduelis carduelis

LC

2

vihervarpunen

Chloris spinus

LC

5 - 10

punatulkku

Pyrrhula pyrrhula

LC

1

pikkukäpylintu

Loxia curvirostra

LC

1-3

keltasirkku

Emberiza citrinella

LC

3

Alla kuvassa on esitetty huomionarvoisten pesimälintulajien reviirikartta (kuva 7). Pikkulepinkäinen piti reviiriä kahden peltoaukean välissä olevalla pensaikkovyöhykkeellä. Pensaskertut löytyivät tyypillisesti peltoa reunustavasta pensaikosta ja voimalinjan halkovasta maastosta. Taivaanvuohi lensi soidinta peltojen pohjoispäässä ja laskeutui voimalinjojen läheisyyteen. Västäräkit viihtyivät varastokentän ja rannan lähistöllä selvitysalueen itäpäässä. Käenpiika piti reviiriä pohjoisemman pellon itäpuolisessa sekametsässä, jossa oli muutamia pökkelöitä ja vanhoja tikankoloja. Töyhtötiainen taas viihtyi alueen etelänipukassa, jossa on vanhahkoa
kuusivaltaista sekametsää. Petolinnuista nuolihaukka varoitteli selvitysalueen pohjoisisosissa sijaitsevassa
sekametsässä. Lintu nähtiin pistehavainnoinnissa kantavan alueelle saalista, joten pesintä onnistui ainakin
poikasvaiheeseen asti.

Kuva 7. Huomionarvoisten pesimälintulajien reviirit selvitysalueella (punainen rajaus).

9

Noin kilometrin päässä hankealueen itäpuolella sijaitsevan merimetsojen pesimäkolonian pesämäärä oli
vuonna 2020 viidellä luodolla yhteensä 1 316 (SYKE 2020). Pesämäärä on lisääntynyt vuodesta 2019 noin 30
prosentilla (Rusanen 2020), joten merimetsot näyttävät viihtyvän paikalla hyvin. Merikotkapari on pesinyt
hankealueesta 1,5 kilometrin säteellä useampana vuonna peräkkäin. Vuonna 2020 se sai kaksi poikasta. Merimetsojen ja merikotkan pesinnässä ei havaittu vakavia häiriöitä, vaikka ihmisen aiheuttamaa aktiviteettia
on runsaasti pesimäpaikkojen lähistöllä. Vapaa-ajankalastajien vene ja kajakki kävivät (17.5.2020) melkein
pesimäsaarten rannassa, jolloin osa merimetsoista lähti lentoon.

5.2 Ylilentävät linnut
Pistehavainnoissa kirjattiin yhteensä 9 796 lentävää yksilöä ja 63 lajia. Havainnoista on luettelo raportin liitteenä (liite 2). Yli puolet kirjatuista yksilöistä koostui 17.5.2020 muuttaneista valkoposkihanhista, jotka matkasivat tarkkailupaikan yli itään kohti Siperian pesimäalueita (kuva 8). Noin yksi kolmasosa kirjatuista havainnosta koostui lähisaarilla pesivistä merimetsoista. Suuret linnut olivat muutenkin yliedustettuina, osittain
ajankohdan ja osittain havainnointitavan takia. Päiväsaikaan muuttavien varpuslintujen muutto oli käytännössä jo ohi ja pienten lintujen keskimääräinen havaintoetäisyys on lyhyempi, joten havaitut määrät jäävät
pienemmiksi.

Kuva 8. Valkoposkihanhet matkalla kohti Siperiaa (17E +- II). Kuvattu tarkkailun lomassa 17.5.2020.

Lintujen lentosuunnat olivat melko selväpiirteisiä havainnointijakson aikana, kuten kaaviosta seuraavalla sivulla voidaan huomata (kuva 9). Jos kaaviosta rajataan pois valkoposkihanhien voimakas muutto, joka käsittää melkein kaikki E-suuntaiset havainnot, niin loppu koskee käytännössä merimetsojen ja lokkilintujen
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ruokailulentoja. Merimetsot liikkuivat tyypillisesti SE- ja S-suuntiin, kun lähtivät ruokailemaan ja N- ja NEsuuntiin, kun palasivat pesimäkoloniaan (kuva 10). Osa linnuista palasi Emäsalon itäpuolelta, joko Emäsalon
yli tai siltojen vieritse länteen.
Suurin osa merimetsojen lentoradoista jäi havainnointialueen ulkopuolelle (ks. luku 4.3, kuva 6). Puolen tunnin merimetso-otantojen perusteella noin 95 prosenttia pesimäkolonian merimetsoista käytti havainnointialueen ulkopuolisia lentoreittejä. Merimetsojen havainnointialueen ohitti keskimäärin 38 merimetsoa per
tunti ja seurantaotannassa havainnointipisteestä kirjattiin keskimäärin 587 merimetsoa per tunti. Käsitys merimetsojen lentosuunnista ei muutu olennaisesti, vaikka tarkasteluun otettaisiin mukaan pesimäkolonian
kaikkien merimetsojen lennot. Etelä ja pohjoinen kuitenkin muuttuvat valtasuunniksi. Tämä johtuu siitä, että
merimetsot useasti lähtivät ja palasivat ruokailulennoiltaan Emäsalon länsireunaa seuraten. Pesimäsaaret
sijaitsevat Emäsalon länsipuolella (kuva 5), joten pohjois-eteläsuuntainen ruokailulentoreitti on luonnollinen.
Aineiston perusteella linnut eivät juurikaan lentäneet NW, W ja SE suuntiin. Tätä selittää keväällä vallitseva
muuttosuunta itään ja pohjoisiin ilmansuuntiin sekä vesistön ohjaava vaikutus eteläisiin ja pohjoisiin ilmansuuntiin.

10 runsaimman lajin lentosuunnat
ohituspuolineen
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SW
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NW
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1000
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2500
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- -- + ++
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Kuva 9. Kymmenen runsaimman lajin yhdistetty lentosuuntaerittely. X-akselilla on kuvattu yksilöt.

11

Merimetsojen lentosuunnat ohituspuolineen
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Kuva 10. Merimetsojen lentosuuntaerittely rajatulta merimetsojen tarkkailualueelta. X-akselilla on kuvattu yksilöt.

Pistehavainnoinnissa tarkkailtiin myös, kuinka paljon lintuja lentää hankealueen päältä. Kaikkiaan havaittiin
195 lintuyksilöä, jotka lensivät hankealueen päältä tai hankealueelle (taulukko 3). Tämä luku ei sisällä varpuslintuja (pois lukien varis, korppi ja kottarainen). Hankealueen havaittiin ylittävän noin kaksi prosenttia kaikista
kirjatuista linnuista. Jos mukaan arvioon otetaan merimetsokolonian kaikkien merimetsojen lennot (ekstrapoloitu merimetsomäärä), niin hankealueen ylitti noin 0,4 prosenttia hankealueen lähellä lennossa olleista
linnuista (taulukko 2).
Taulukko 2. Pistehavainnoinnissa hankealueen päältä lentäneiden lintujen suhde muihin pistehavainnoinnissa havaittuihin lintuihin.

Yksilöä
Kaikki havaitut lintuyksilöt
Ekstrapoloitu merimetsomäärä + kaikki muut havaitut lintuyksilöt
Kaikki lintuyksilöt hankealueella

Hankealueella %

9800

2,0

51200

0,4

195

Varpuslintujen havaitseminen ja niiden lentoreittien tulkinta on hankalaa verrattuna suurempikokoisten lajien vastaaviin. Havainnointipaikan yli lentäneiden varpuslintujen lajit ja lentosuunnat on eritelty raportin
liitteessä (liite 3). Havainnointipaikan yli pohjois-eteläsuunnassa lentäneistä varpuslinnuista osa on saattanut
lentää hankealueen yli. Yhteensä näitä pohjois-eteläsuunnassa lentäneitä varpuslintuja havaittiin 268, mutta
lentosuunnan arviointiin liittyy monien lajien osalta epävarmuutta.
Hankealueen ylittäneet linnut lensivät pääasiassa tämänhetkisten rakenteiden huippukorkeudessa tai sen
alapuolella (lentokorkeusasteikko 1 ja 2) (taulukko 3). Lintujen lentokorkeutta arvioitiin, koska haluttiin tietää, millä korkeudella linnut lentävät suhteessa nykyisiin rakennelmiin. Tätä tietoa voidaan hyödyntää linnustonvaikutusarvioinneissa arvioitaessa rakennusten ja rakenteisen aiheuttamaa törmäysriskiä.
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Keskimääräinen lentokorkeus havainnointijakson aikana voi vaihdella suuresti (taulukko 3). Muuttoaikaan ja
hyvän muuttosään vallitessa, monet linnut lentävät korkealla (lentokorkeusasteikko ≥3) ja toisaalta ruokailemaan suuntaavat merimetsot lentävät usein lähellä merenpintaa (lentokorkeusasteikko ≤2). Suurin osa havainnoista koski lintuja, jotka menivät ruokailemaan Gammelbyvikenille. Linnut leikkasivat hankealueen
itäistä reunaa, mutta eivät varsinaisesti lentäneet alueen läpi. Esimerkkejä näistä lajeista ovat merimetso,
harmaahaikara, merikotka ja lokit. Nuolihaukka, sepelkyyhky ja varis pesivät selvitysalueella sekä kesykyyhky
lähistöllä, mikä taas selittää niiden suhteellista runsautta taulukossa (taulukko 3).
Ylilentävien lintujen havainnointijakso keskittyi pesimäkautiseen aktiviteetin selvittämiseen. Vilkkaaseen
muuttoaikaan yksilömäärät ja lajisuhteet voivat olla hyvinkin erilaiset. Varpuslintujen havaitseminen ja niiden
lentoreittien tulkinta tulkintaan liittyy epävarmuutta, kuten jo edellä todettiin. Aineisto ei siten anna oikeaa
kuvaa kaikkien lajiryhmien liikkeistä.
Myös sääolot vaikuttavat lintujen lentokäyttäytymiseen ja -reitteihin. Pistehavainnoinnin aikana vallitseva
tuuli oli lounaasta. Yhtenä tarkkailujaksona tuuli kuitenkin navakasti koillisesta ja se toi merimetsojen lentoreitit lähemmäksi tarkkailupistettä. Se ei kuitenkaan työntänyt lintuja hankealueen päälle, pois normaalilta
lentoreitiltään. Äärimmäisissä oloissa merimetsojen lentoreitit saattavat poiketa tässä selvityksessä havaituista.
Taulukko 3. Kaikki havaitut hankealueen yli tai hankealueelle lentäneet linnut eriteltynä lentokorkeuksien
(asteikolla 1–5) mukaan. Määrät ovat yksilöitä. Lentokorkeusasteikon tulkinta: lukema 1 on korkeimpien
puiden tasalla tai matalammalla, 2 on nykyisten rakennelmien tasalla tai alapuolella, eli metreissä <~100 m
sekä 3 on rakennelmien yläpuolella. Korkeusluokat 1–2 vastaavat törmäysvaaraluokkaa ja 3–5 törmäysvaarakorkeuden yläpuolella.
Laji

1

merihanhi

2

3 NA

Kaikki yhteensä

2

valkoposkihanhi

2
70

70

telkkä

2

2

isokoskelo

3

3

merimetso

4

2

harmaahaikara

1

1

merikotka

2

2

tuulihaukka

1

1

nuolihaukka

1

1

naurulokki

2

5

kalalokki

1 11

harmaalokki

1

kesykyyhky
sepelkyyhky

3

varis

2

korppi
kottarainen
Kaikki yhteensä

2

3

11
2

1

3
7

2

14

2

3

5

5
1

4

1

3

3

3

60

60

23 93 76

3

195
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Liitteet

Liite 1. Esittelyt pesimälintukartoituksessa havaituista huomionarvoisista lintulajeista.
Nuolihaukka (Falco subbuteo), pesimäkanta 2 500–3 100 (Lehikoinen ym. 2019)
Nuolihaukan levinneisyys ulottuu Länsi-Euroopasta Aasian kautta Tyynellemerelle saakka. Suomessa pesimäalue ulottuu pohjoisessa Metsä-Lappiin saakka, mutta kanta on tihein etelässä ja etenkin kaakossa vesistöjen
läheisyydessä. Tavallisimmin nuolihaukan pesän voikin löytää järven rantametsästä tai saaresta, mutta niitä
voi löytää myös soiden liepeiltä. Petolintuseurannan mukaan Suomen nuolihaukkakanta on ollut lievässä kasvussa. Tuorein kannanarvio on noin 3 000 paria. Kanta arvioitiin vuonna 2019 elinvoimaiseksi (Valkama ym.
2011).
Pikkulepinkäinen (Lanius collurio) EU-D1, 27 000–71 000 paria (Lehikoinen ym., 2019)
Pikkulepinkäisen levinneisyys kattaa suuren osan Eurooppaa sekä Länsi-Aasiaa. Suomessa pikkulepinkäinen
pesii maan eteläpuoliskossa. Se tarvitsee reviirillään avointa maastoa ja tähystyspaikkoja saalistusta varten.
Tyypillistä ympäristöä ovat mm. katajikkoniityt, pusikkoiset/risukkoiset hakkuuaukot, pusikoituvat vanhat
pellot ja muut puoliavoimet ympäristöt. Pikkulepinkäisiä pesii myös merensaaristossa rantaniityillä ja katajikoissa. Pikkulepinkäinen on monien pitkänmatkanmuuttajien tavoin melko myöhäinen saapuja, jonka päämuutto ajoittuu toukokuun loppupuoliskolta kesäkuun alkuun (Lehikoinen ym. 2016, Valkama ym. 2011).
Maassamme pesivien pikkulepinkäisten määrissä esiintyy suuria vuosienvälisiä vaihteluja, mikä hankaloittaa
kannanmuutosten tulkintaa. Suuret kannanvaihtelut saattavat liittyä Afrikan talvehtimisalueiden sääolosuhteiden vaihteluihin (Valkama ym. 2011).
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago) NT, 120 000–220 000 paria (Lehikoinen ym., 2019)
Taivaanvuohen levinneisyys ulottuu Pohjois-Euroopasta Venäjän itäosiin. Suomessa taivaanvuohi pesii yleisenä koko maassa kosteilla luhtaniityillä ja painanteilla sekä rehevillä soilla (Valkama ym. 2011).
Käenpiika (Jynx torquilla) NT, 3 500–12 000 paria (Lehikoinen ym., 2019)
Käenpiika on euraasialainen laji, jonka levinneisyysalue Suomessa painottuu maan etelä- ja keskiosiin. Tyypillistä käenpiian pesimäympäristöä ovat kulttuurimaiseman valoisat lehti- ja sekametsiköt sekä pihat ja puistot. Käenpiika pesii myös saaristossa suurilla saarilla, useimmiten lähellä ihmisasutusta. Pesä on tikan tekemässä kolossa tai pöntössä.
Käenpiian pesimäkannat ovat taantuneet viimeisen noin sadan vuoden aikana kaikkialla Länsi-Euroopassa.
Taantumien syiksi on esitetty ainakin pesimäympäristöjen muutoksia, Suomessa ennen kaikkea metsälaitumien jyrkkää vähenemistä tehomaatalouden myötä, ympäristömyrkkyjä sekä ilmastonmuutosta, jotka ovat
voineet alentaa selviytymistä muuttomatkoilla (Valkama ym. 2011). Käenpiian runsaus on pudonnut 80–90
prosenttia viimeisen 39 vuoden aikana (Väisänen ym. 2018).
Västäräkki (Motacilla alba) NT, 330 000–470 000 paria (Lehikoinen ym., 2019)
Västäräkki on laajalle alueelle Aasiaa, Eurooppaa ja Afrikkaa levittäytynyt laji, joka Suomessa esiintyy koko
maassa. Västäräkki pesii hyvin monenlaisissa ympäristöissä, ja se sopeutuu hyvin erilaisiin uusiin

ihmistoiminnan myötä syntyviin ympäristöihin. Lajin löytää usein ihmisen läheisyydestä erilaisissa rakennetuissa ympäristöissä, mutta yhtä hyvin myös saarilta, rannoilta, tienvarsilta, hakkuuaukeilta, pelloilta, niityiltä, jopa valoisista ja aukeista männiköistä (Valkama ym. 2011).
Västäräkin tuore taantuma on pudottanut määriä noin 45 % vakiolinjakaudella ja etenkin etelässä johtanut
pohjalukemiin parina viime kesänä (Väisänen ym. 2018). Vuosienväliset kannanvaihtelut ovat suuria, ja ne
voivat liittyä sääolosuhteisiin Euroopan talvehtimisalueilla (Valkama ym. 2011).
Pensaskerttu (Sylvia communis) NT, 270 000–360 000 paria (Lehikoinen ym., 2019)
Pensaskerttu on euraasialainen laji, jonka levinneisyys Suomessa ulottuu pohjoisessa Oulun korkeudelle, siitä
pohjoisempana sitä havaitaan satunnaisesti ja paikoittain. Pensaskertun pesimäympäristöä ovat erilaiset
puoliavoimet tai avoimet maastot, joissa on pensaikoita ja korkeavartisia ruohokasvustoja. Lajia löytää mm.
pelto-ojien ja teiden varsien pensaikoista, pihoista ja puutarhoista, niittyjen ja laidunten pusikoista sekä erilaisten joutomaiden kasvustoista.
Maassamme pesivien pensaskerttujen määrät vaihtelevat huomattavasti vuosien välillä, ja suuret heilahtelut
on liitetty ainakin sääolosuhteisiin Afrikan talvehtimisalueilla (Valkama ym. 2011).
Töyhtötiainen (Lophophanes cristatus) VU, 270 000–430 000 paria (Lehikoinen ym., 2019)
Töyhtötiaisen levinneisyysalue kattaa suurimman osan Länsi-Aasiaa ja Eurooppaa, mutta laji puuttuu mm.
Isosta-Britanniasta ja Italiasta. Suomessa töyhtötiaisen yhtenäinen levinneisyys yltää eteläisimmästä Suomesta Oulun läänin pohjoisosiin, Etelä-Lapissa lajia tavataan paikoittaisesti. Töyhtötiainen on havumetsien
laji, joka tulee toimeen niin karuissa kalliomänniköissä kuin vanhoissa kuusikoissa. Paikoin sille kelpaavat
jopa talousmänniköt, ja suosittuja ovat pienipiirteisesti aukkoiset havumetsät (Valkama ym. 2011).
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Lehikoinen, A., Aintila, A., Andrejeff, S., Lehikoinen, S., Seimola, T., Tirri, I.-S., Vattulainen, M., Vähätalo, A.
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Liite 2. Kaikki pistehavainnoinnissa kirjatut ylilentäneet lajit yksilömäärineen ja lajien uhanalaisuusluokat. Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Laji
valkoposkihanhi
merimetso
pikkukäpylintu
kalatiira
kalalokki
vihervarpunen
naurulokki
kottarainen
harmaalokki
sepelhanhi
isokoskelo
harmaahaikara
tervapääsky
haarapääsky
merikotka
lapintiira
kyhmyjoutsen
varis
kanadanhanhi
pajulintu
metsäkirvinen
merihanhi
sinitiainen
räyskä
merilokki
telkkä
kesykyyhky
kirjosiipikäpylintu
talitiainen
västäräkki
kuikka
isokäpylintu
naakka
sepelkyyhky
korppi
sinisorsa
rantasipi
tuulihaukka
meriharakka
nuolihaukka

Summa / Yksilömäärä
5 965
2 875
178
106
86
67
64
60
43
31
24
23
20
20
14
14
14
12
11
10
10
10
10
9
9
8
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
3
3

Uhanalaisuusluokitus
Lintudirektiivin I liite, LC
LC
LC
Lintudirektiivin I liite, LC
LC
LC
VU
LC
VU
NT
LC
EN
VU
Lintudirektiivin I liite, LC
Lintudirektiivin I liite, LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
Lintudirektiivin I liite, LC
VU
LC
LC
LC
LC
NT
Lintudirektiivin I liite, LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Liite 1. Jatkuu edelliseltä sivulta.
Laji
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Summa / Yksilömäärä
Uhanalaisuusluokitus
Laji
kurki
3
Lintudirektiivin I liite, LC
lehtokurppa
2
LC
varpushaukka
2
LC
puukiipijä
2
LC
palokärki
2
Lintudirektiivin I liite, LC
räkättirastas
2
LC
hiirihaukka
2
VU
selkälokki
2
EN
kalasääski
2
Lintudirektiivin I liite, LC
peippo
2
LC
tukkakoskelo
1
NT
valkoviklo
1
NT
pikkukuovi
1
LC
valkoselkätikka
1 Lintudirektiivin I liite,VU
kilju/pikkukiljukotka
1
hemppo
1
LC
kirjosieppo
1
LC
keltasirkku
1
LC
liro
1
Lintudirektiivin I liite, NT
sirittäjä
1
LC
luotokirvinen
1
LC
tikli
1
LC
tundrahanhi
1
Kaikki yhteensä
9 796
Uhanalaisuusluokitukset: LC = elinvoimainen, NT = silmälläpidettävä, VU = vaarantunut

Liite 3. Pistehavainnointipaikan päältä (+-) liikkuneiden varpuslintujen lentosuunnat.
Laji
pikkukäpylintu
vihervarpunen
kottarainen
haarapääsky
varis
pajulintu
sinitiainen
metsäkirvinen
talitiainen
västäräkki
kirjosiipikäpylintu
korppi
isokäpylintu
naakka
puukiipijä
räkättirastas
peippo
sirittäjä
luotokirvinen
kirjosieppo
hemppo
tikli
keltasirkku
Kaikki yhteensä

E N NE S
SE SW W Kaikki yhteensä
1 78 11 44
44
178
1 35
30
1
67
60
60
3 7
6
3
1
20
5
2
2
3
12
10
10
10
10
9
1
10
6
6
2
3
1
6
5
1
6
2
1 1
1
5
2
1
2
5
5
5
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12 139 11 129 1 5 115
412

Liite 4. Luettelo selvityksen aikana havaituista nisäkkäistä.
Hirvi (Alces alces), metsäkauris (Capreolus capreolus), halli (Halichoerus grypus) ja rusakko (Lepus europaeus).

Hirviä nähtiin hankealueella kaksi yksilöä.

Harmaahylje näkyi useamman tarkkailun lomassa.

Hankkeesta vastaavana toimii Neste
Oyj. Neste kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien
tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla.
Olemme maailman suurin jätteistä ja
tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin
tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen.
Olemme myös teknologinen edelläkävijä
korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani,
jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti.
Valmistamme uusiutuvia tuotteita Porvoon,
Rotterdamin ja Singaporen jalostamoilla sekä monipuolisesti raakaöljypohjaisia
polttoaineita ja teollisuuden raaka-aineita Naantalin ja Porvoon toimipaikoilla.
Vuonna 2019 Nesteen liikevaihto oli 15,8
miljardia euroa. Vuonna 2020 sijoituimme kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla.
Lisätietoa:
www.neste.com
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