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YVA-TYÖRYHMÄ
Ympäristövaikutusten arviointiin osallistuneet keskeisimmät Pöyryn asiantuntijat ovat:
−
−
−
−
−
−
−

DI Minna Jokinen – Projektipäällikkö
DI Pirkko Seitsalo – Ilmanlaatu ja liikenne
DI Carlo Di Napoli – Melumallinnus
FM Soile Turkulainen – Luontovaikutukset
FM Laura Leino – Vesistövaikutukset
Maisema-arkkitehti Mariikka Manninen – Maankäyttö- ja maisemavaikutukset
Maisema-arkkitehti Jarkko Männistö – Valokuvasovitteet

Savukaasupäästöjen mallinnuksen on laatinut Ilmatieteen laitos.
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TIIVISTELMÄ
HANKEKUVAUS
Tausta ja tarkoitus
Turku Energia suunnittelee sähköä ja lämpöä tuottavan voimalaitoksen rakentamista
Turun Pansion satama-alueelle. Tarkoituksena on selvittää energiantuotantovaihtoehtoja
nykyisen Naantalissa tapahtuvan kivihiilipohjaisen tuotannon korvaamiseksi.
Tällä hetkellä valtaosa Turussa käytettävästä kaukolämmöstä tuotetaan Fortum Power
and Heat Oy:n Naantalin kivihiilivoimalaitoksessa. Naantalin voimalaitoksen käyttöikä
on päättymässä kuluvan vuosikymmenen lopulla ja korvaavia ratkaisuja on etsittävä.
Alustavien selvitysten perusteella yksi vaihtoehto on tässä YVA-menettelyssä arvioitu
Pansion satama-alueelle sijoitettava biomassapolttoaineisiin perustuva sähköä ja lämpöä
tuottava voimalaitos. Suunniteltu voimalaitos korvaisi Naantalin voimalaitoksen kaukolämmön tuotantoa joko osittain tai kokonaan. Lisäksi voimalaitoshanke tukisi Turku
Energian tavoitteita tuottaa vähäpäästöistä energiaa. Voimalaitos on suunniteltu otettavan käyttöön 2015–2018.
Turku Energia käynnisti YVA-lain (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
468/94) mukaisen YVA-menettelyn kesäkuussa 2010, jolloin se jätti Varsinais-Suomen
ELY-keskukselle Pansion voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Ohjelmassa esitettiin suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia tämän menettelyn yhteydessä selvitetään ja miten selvitykset tehdään sekä suunnitelma osallistumisen järjestämisestä. Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset ja hankkeen vuorovaikutuksen ja osallistumisen
vaikutukset.
Arvioitavat vaihtoehdot
Tässä YVA-menettelyssä arvioidaan voimalaitoksen rakentamista ja käyttöä Pansion satama-alueella. Toteutusvaihtoehtoina on kaksi voimalaitoskokoluokkaa:
Vaihtoehto 1: Polttoaineteholtaan 250 MW:n voimalaitos
Vaihtoehto 2: Polttoaineteholtaan 450 MW:n voimalaitos
Voimalaitosvaihtoehtojen sijainti ja tekniset ominaisuudet ovat samoja.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa päästö- ja kuljetuslaskelmien sekä muun arvioinnin
pohjana on käytetty kahta keskimääräistä polttoainejakaumaa (prosenttiosuudet polttoaine-energiasta):
a) Puu 70 %, turve 30 %
b) Puu 30 %, turve 30 %, kivihiili 40 %.
Lopullinen polttoainejakauma riippuu polttoaineiden saatavuudesta ja se voi vaihdella
vuosittain voimalaitoksen käytön aikana. Polttoainejakaumaa ohjaa myös muun muassa
polttoaineiden hintojen vaihtelu sekä päästökauppa ja muut ohjauskeinot, jotka pääsääntöisesti ohjaavat uusiutuvien polttoaineiden osuuden lisäämiseen.
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Nollavaihtoehtona arvioidaan tilannetta, jossa voimalaitosta ei rakenneta Pansioon.
Naantalin nykyisen voimalaitoksen käyttöajan päättyessä Turun alueen energiantuotanto
on nollavaihtoehtotilanteessa järjestettävä muulla tavoin. Fortum Power and Heat Oy on
aloittanut YVA-menettelyn koskien Naantalin voimalaitoksen korvaamista uudella tuotannolla (Pöyry Management Consulting Oy 2010). Tässä YVA-selostuksessa tarkasteltavassa nollavaihtoehdossa Turun alueen energia tuotetaan pääosin Naantalissa jonkun
Fortumin YVA-ohjelmassa esitetyn uuden energiantuotantovaihtoehdon mukaisesti.
HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Voimalaitoksen sekä sen kaukolämpöputkistojen ja sähköliitynnän rakentamisen aikaiset vaikutukset voivat aiheuttaa lähimmille asukkaille ajoittaisia melu- tai pölyhaittoja.
Haitat kestävät vain rajatun ajan eikä niille ole merkittäviä vaikutuksia ympäristöön tai
ihmisten terveyteen.
Mikäli laitoksen polttoaineita kuljetetaan maantienkuljetusten ohella myös meriteitse,
laitosalueen rantaan rakennetaan uusi satamalaituri. Mahdollinen ruoppaaminen toteutetaan siten, että siitä aiheutuva kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksien kasvu jää mahdollisimman pieneksi. Kohdealueen muuttuneisuuden ja ruoppausten rajatun keston vuoksi
vaikutukset arvioidaan pitkällä tähtäimellä vähäisiksi.
Yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistuvat vaikutukset
Hankealue on varattu voimassaolevissa kaavoissa satamatoimintoja varten. Hankealue
on osa laajaa Naantalin – Turun rannikkoseudun teollisuus- ja satamatoimintojen vyöhykettä, johon on sijoittunut mm. voimalaitoksia ja mittavia teollisuuslaitoksia. Hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muuttamista. Asemakaavaprosessi on vireillä.
Käytettävästä polttoainejakaumasta riippuen hanke edistää uusiutuvien polttoaineiden
käyttämiseen liittyvää valtakunnallista alueidenkäyttötavoitetta. Hankkeen toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia lähiympäristön elinympäristön laatuun. Hanke on
sopusoinnussa rannikon teollisuus- ja satamatoimintojen vyöhykkeen maankäytön kanssa. Satamatoiminnoille käytettävissä oleva alue pienenee, mutta muutos ei ole merkittävä.
Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Hankkeen luonne ja ilme eivät merkittävästi poikkea Naantalin – Turun seudun rannikkovyöhykkeen nykyisistä teollisista tai satamatoimintojen miljöistä. Hanke ei vaikuta
erityyppisten miljöiden asemaan maisemakokonaisuudessa. Voimalan rakennukset ovat
merkittävästi korkeampia kuin lähiympäristön muut muuten kookkaat rakennukset ja
rakenteet tulevat näkymään maisemassa kauas erityisesti meren suunnasta katsottaessa.
Näkymiä kohti rakenteita aukeaa myös esim. lähialueen korkeista asuinrakennuksista.
Laajemmin tarkasteltuna seudun rannikkovyöhykettä jaksottavat kuitenkin jo nykyiselläänkin erilaiset kookkaat rakenteet.
Hanke ei aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia maiseman ja/tai kulttuuriympäristön
arvokohteisiin lähiympäristössä, vaikka näkymät kohti aluetta paikoitellen muuttuvatkin
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läheiseltä Laivateollisuuden asuinalueelta (RKY 2009) ja Ruissalon pohjoisrannalta sekä merialueelta (RKY 2009, valtakunnallisesti arvokas maisema-alue).
Liikennevaikutukset
Voimalaitoksen aiheuttama raskaan liikenteen lisäys Pansiontiellä olisi Pansion sataman
kohdalla noin 12–21 % ja Pansiontien loppupäässä lähellä suunniteltua voimalaitosta
noin 44–74 % riippuen voimalaitosvaihtoehdosta. Suikkilantiellä liikenne lisääntyisi
korkeintaan noin 3 %. Kasvava raskaan liikenteen määrä voi lisätä liikenneonnettomuusriskiä lähinnä pääteiltä voimalaitokselle johtavilla tieosuuksilla. Lisääntyvä liikenne voi heikentää alueen viihtyisyyttä ja aiheuttaa melua Pansiontien varrella asuville
asukkaille.
Vaikutukset ilmanlaatuun
Voimalaitoksen ja sen kuljetusten päästöistä ilmaan aiheutuvat epäpuhtauspitoisuudet
ovat Ilmatieteen laitoksen leviämismallilaskelmien perusteella hyvin pieniä. Vaihtoehdon 2 aiheuttamat pitoisuudet ovat hieman suurempia kuin vaihtoehdon 1. Korkeimmillaankin päästöt alittaisivat molemmissa vaihtoehdoissa selvästi typpidioksidille, rikkidioksidille ja hengitettäville hiukkasille annetut ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot. Myös
voimalaitoksen vaikutus Turun seudun nitraatti- ja sulfaattilaskeumaan jää vähäiseksi.
Pansion voimalaitos tai sen käytöstä aiheutuva raskaan liikenteen määrän kasvu laitoksen lähikaduilla ei heikennä merkittävästi alueen ilmanlaatua eikä aiheuta ihmisille
huomattavaa lisäaltistumista ilman epäpuhtauksille kummassakaan arvioitavassa vaihtoehdossa.
Vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin
Pansion voimalaitoksen hiilidioksidipäästöt ovat vaihtoehdossa 1 noin 200 000–550 000
tonnia ja vaihtoehdossa 2 noin 250 000–700 000 tonnia riippuen polttoainejakaumasta.
Verrattuna Naantalin nykyiseen voimalaitokseen, Pansion voimalaitoksen päästöt ovat
46–85 prosenttia pienemmät. Voimalaitoksen kuljetusten hiilidioksidipäästömäärät ovat
vaihtoehdossa 1 11 000 tonnia ja vaihtoehdossa 2 17 000 tonnia. Kuljetusten päästömäärät vaihtelevat kuljetusetäisyyksien mukaan.
Tuhkan vaikutukset
Tuhkan käsittely laitoksella ja sen kuljetukset hoidetaan siten, ettei tuhka pääse pölyämään ympäristöön. Tuhkat pyritään hyötykäyttämään mahdollisuuksien mukaan. Siltä
osin kuin hyötykäyttö ei ole mahdollista, tuhkat sijoitetaan ympäristövaatimukset täyttävälle kaatopaikalle. Tuhkien loppusijoituksella ei ole merkittäviä vaikutuksia ympäristöön.
Meluvaikutukset
Suunnitellun voimalaitoksen ja sen liikenteen aiheuttama melu lisää voimalaitoksen lähialueen melutasoa. Melumallinnuksen mukaan pahimmassa arvioidussa tilanteessa melutasot ylittävät ohjearvot voimalaitoksen lähimmillä asuintaloilla. Voimalaitos ja sen
kuljetukset tullaan kuitenkin suunnittelemaan siten, että aiheutuva melu ei ylitä ohjearvoja. Voimalaitoksen lähimmille asukkaille voi aiheutua viihtyvyyshaittoja melun lisäyksestä, vaikka ohjearvot eivät ylittyisikään.

Copyright © Pöyry Management Consulting Oy

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS
Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab
Tammikuu 2011
6/163

Melumallinnus tehtiin vaihtoehdolle 2. Vaihtoehdon 1 aiheuttama melu on tätä vähäisempi pienemmän polttoainemäärän ja sitä myötä vähäisempien kuljetusmäärien vuoksi.
Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset
Melumallinnuksen ja päästöjen leviämismallinnuksen perusteella hankkeella ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen. Raskaan liikenteen merkittävä lisäys
erityisesti vaihtoehdossa 2 voi heikentää liikenneturvallisuutta sekä vähentää alueen
viihtyisyyttä. Myös melun lisäys voi heikentää lähimpien asukkaiden viihtyisyyttä.
Sekä haastatteluissa että asukaskyselyssä nousi selvästi esiin asukkaiden huoli liikennemäärien lisääntymisestä ja voimalaitoksen ja sen liikenteen aiheuttamasta melusta sekä maisemavaikutuksista. Myös päästöt ja vaikutukset asuntojen arvoon nousivat esiin.
Osa asukkaista koki voimalaitoshankkeen positiivisena sen työllisyysvaikutuksen vuoksi.
Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin
Rakennettavan alueen luontoarvot ovat vähäiset ja alueella esiintyy vain vähäisessä
määrin kulttuuriperäistä rakennettujen ympäristöjen lajistoa.
Melutaso ei melumallinnuksen mukaan arvioituna ylitä Ruissalon Natura-alueella luonnonsuojelualueille asetettua raja-arvoa. Voimalaitoksen ja sen kuljetusten päästöjen aiheuttamat epäpuhtauspitoisuudet alittavat leviämisselvityksen mukaan selvästi kasvillisuuden suojelemiseksi annetut raja-arvot. Myös voimalaitoksen vaikutus Turun seudun
nitraatti- ja sulfaattilaskeumaan on vähäinen. Tästä syystä voimalaitoksen toiminnasta ei
aiheudu alueen metsille haitallisia vaikutuksia, kuten rikin aiheuttamia muutoksia yhteyttämisessä ja kasvussa tai typen lannoittavaa vaikutusta.
Hankkeen luontovaikutukset on arvioitu vähäisiksi eikä hankkeella arvioida olevan
merkittäviä haitallisia vaikutuksia Ruissalon lehtojen suojelun perusteena oleviin luontoarvoihin.
Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin
Voimalaitoksella käytetään pääosin kiinteitä polttoaineita, joten maaperän pilaantumisen riski on hyvin pieni. Polttoaineiden ja kemikaalien varastoinnissa ja käsittelyssä laitosalueella varaudutaan häiriötilanteisiin riittävin suojarakentein (mm. suoja-altaat, öljyn ja kiintoaineen erotuskaivot). Hankkeella ei ole vaikutuksia maa- tai kallioperään,
geologisesti arvokkaisiin kohteisiin eikä luokitelluille pohjavesialueille.
Vesistövaikutukset
Voimalaitokselta syntyvien jäähdytysvesien määrä on vähäinen ja ne puretaan ihmistoiminnan muuttamaan satama-altaaseen eikä niillä ole merkittäviä vaikutuksia vesistön
nykytilaan.
Voimalaitokselta tuleva jätevesikuormitus on pientä ja jätevedet käsitellään asianmukaisesti. Näin ollen voimalaitoksen jätevesien vesistövaikutukset jäävät vähäisiksi.
Kaukolämpö- ja sähköliityntöjen vaikutukset
Kaukolämpöjohdolla ei ole käytönaikaisia vaikutuksia, koska se kulkee maan alla.
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Liityntä sähköverkkoon tapahtuu Kemppilän sähköasemalla. Uusi voimajohto rajoittaa
maankäyttöä noin 30 metriä leveällä kaistaleella. Uutta voimajohtoa tarvitaan noin 100
metriä. Vaikutukset kohdistuvat pääasiassa maisemaan.
Onnettomuus- ja häiriötilanteiden vaikutukset
Ympäristöonnettomuusriskit, joita voimalaitoksella voi esiintyä, otetaan huomioon jo
laitoksen suunnitteluvaiheessa. Riskejä pyritään minimoimaan kaikin mahdollisin keinoin. Voimalaitoksen turvallisuus- ja riskienhallintajärjestelmien ansiosta mahdollisten
onnettomuus- ja häiriötilanteiden vaikutukset ovat arvioitavissa vähäisiksi ja paikallisiksi.
JOHTOPÄÄTÖKSET
Hankkeen vaihtoehtojen merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat toiminnan aikainen
lisäys Pansiontien liikennemääriin ja kuljetusten aiheuttama melu.
Voimalaitoksen aiheuttama raskaan liikenteen lisäys Pansiontiellä olisi Pansion sataman
kohdalla enimmillään noin 20 % ja noin 75 % Pansiontien loppupäässä lähellä suunniteltua voimalaitosta. Kasvava raskaan liikenteen määrä lisää liikenneonnettomuusriskiä
lähinnä pääteiltä voimalaitokselle johtavilla tieosuuksilla. Lisääntyvä liikenne voi heikentää alueen viihtyisyyttä ja aiheuttaa melua Pansiontien varrella asuville asukkaille.
Voimalaitoksen ja sen liikenteen aiheuttama melu lisää voimalaitoksen lähialueiden melutasoa. Melumallinnuksen mukaan pahimmassa arvioidussa tilanteessa melutasot ylittävät ohjearvot voimalaitoksen lähimmillä asuintaloilla. Voimalaitos ja sen kuljetukset
tullaan kuitenkin suunnittelemaan siten, että voimalaitos toimii kaikkien ympäristövaatimusten ja lainsäädännön mukaisesti ja siten, että aiheutuva melu ei ylitä ohjearvoja.
Voimalaitoksen lähimmille asukkaille voi aiheutua viihtyvyyshaittoja melun lisäyksestä,
vaikka ohjearvot eivät ylittyisikään. Melumallinnus tehtiin vaihtoehdolle 2. Vaihtoehdon 1 aiheuttama melu on tätä vähäisempi pienemmän polttoainemäärän ja sitä myötä
vähäisempien kuljetusmäärien vuoksi.
Tiheään asutuilla alueilla asukkaat ovat huolissaan vaikutuksista ilman laatuun. Voimalaitoksen ja sen kuljetusten päästöistä ilmaan aiheutuvat pitoisuudet ovat Ilmatieteen laitoksen leviämismallilaskelmien perusteella hyvin pieniä eikä niistä aiheudu haitallisia
vaikutuksia ympäristöön tai ihmisten terveydelle.
Hankkeen molemmat toteutusvaihtoehdot ovat ympäristövaikutusten kannalta toteuttamiskelpoisia ottaen huomioon tietyt melua koskevat rajoitteet. Ympäristövaikutusten
arvioinnissa hankkeen eri vaihtoehdoista ei todettu aiheutuvan mitään niin merkittäviä
kielteisiä ympäristövaikutuksia, ettei niitä voisi hyväksyä tai lieventää hyväksyttävälle
tasolle.
Nollavaihtoehdon vaikutuksia arvioidaan tarkemmin Fortumin valmistelemassa Naantalin uutta energiantuotantoa koskevassa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.
Pansion alueen kannalta myös nollavaihtoehto on toteuttamiskelpoinen, sillä silloin
kaikki edellä esitetyt lähinnä paikalliset vaikutukset jäävät toteutumatta.
Hankkeen toteuttamisella on myös positiivisia ympäristövaikutuksia, kuten bioenergian
lisääminen ja Turun alueen energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen
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verrattuna nykyiseen energiantuotantoon Naantalin voimalaitoksella. Voimalaitoksen
rakentaminen ja käyttö tuovat myös työpaikkoja.
TIEDOTUS JA OSALLISTUMINEN
Tässä hankkeessa asukkaiden ja muiden sidosryhmien näkemyksiä on kartoitettu mahdollisimman laajasti ja YVA-menettelyn aikana on järjestetty useita erilaisia vuorovaikutustilaisuuksia.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn alussa alueen lähimpien asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä kartoitettiin pienryhmähaastatteluissa. YVA-menettelyn aikana on
järjestetty yleisölle avoin maastokäynti sekä yleisötilaisuus YVA-ohjelman ollessa nähtävillä. Tilaisuuksissa yleisöllä oli mahdollisuus esittää mielipiteitään ja saada tietoa
hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista.
YVA-menettelyä tukemaan koottiin seurantaryhmä, joka kokouksissaan kommentoi
YVA-ohjelman ja –selostuksen sisältöä.
Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista on tiedotettu myös yleisen tiedonvälityksen yhteydessä, kuten lehdistötiedotteiden, lehtiartikkelien ja Turku Energian internet-sivujen välityksellä (www.turkuenergia.fi). Turku Energian internet-sivuilla on
ollut palautelomake, jolla hankkeesta on voinut antaa palautetta tai esittää kysymyksiä.
Tämä ympäristövaikutusten arviointiselostus laitetaan nähtäville internetiin. YVAselostuksesta tehdään oma internet-sivustonsa, joka sisältää arviointiselostukseen koottujen tietojen lisäksi muuta YVA-menettelyn aikana laadittua havainnollistavaa materiaalia (http://yva.poyry.com). Lisäksi YVA-selostuksen ollessa nähtävillä alkuvuodesta
2011 järjestetään kolmas yleisötilaisuus, jossa yleisöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään tehdystä ympäristövaikutusten arviointityöstä ja sen riittävyydestä. Tilaisuudesta tiedotetaan alueen paikallislehdissä.
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SAMMANDRAG
BESKRIVNING AV PROJEKTET
Bakgrund och syfte
Åbo Energi Ab planerar att bygga ett kraftverk som producerar el och värme på Pansio
hamnområde i Åbo. Syftet är att utreda alternativ för energiproduktionen med tanke på
att ersätta den nuvarande kolbaserade produktionen i Nådendal.
För tillfället produceras största delen av fjärrvärmen för Åbo vid kolkraftverket i Nådendal, som drivs av Fortum Power and Heat Oy. Kraftverket i Nådendal närmar sig
slutet av sin driftperiod mot slutet av detta årtionde och alternativa lösningar bör finnas.
Enligt preliminära utredningar är ett av alternativen som utreds i detta MKB-förfarande
ett el- och värmeproducerande kraftverk som använder biomassabränslen och som placeras på Pansio hamnområde. Det planerade kraftverket skulle helt eller delvis ersätta
fjärrvärmeproduktionen vid kraftverket i Nådendal. Dessutom skulle kraftverksprojektet
främja Åbo Energis mål att producera energi med så små utsläpp som möjligt. Kraftverket planeras tas i bruk 2015-2018.
Åbo Energi inledde i juni 2010 MKB-förfarandet enligt MKB-lagen (lag om förfarandet
vid miljökonsekvensbedömning 468/94) då bolaget lämnade in programmet för miljökonsekvensbedömning beträffande Pansio kraftverk till Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral. Programmet presenterade en plan på de miljökonsekvenser som
utreds i samband med detta förfarande och hur utredningarna görs, samt en plan över
hur deltagandet arrangeras.
I denna miljökonsekvensbeskrivning framläggs resultaten av miljökonsekvensbedömningen för projektet samt konsekvenserna av projektets växelverkan och deltagandet i projektet.
Alternativ som bedöms
I detta MKB-förfarande bedöms byggandet av ett kraftverk på Pansio hamnområde och
dess drift. De två kraftverksalternativen är av olika storleksklasser:
Alternativ 1: Ett kraftverk med en bränsleeffekt på 250 MW
Alternativ 2: Ett kraftverk med en bränsleeffekt på 450 MW
I de två alternativen är läget och de tekniska egenskaperna identiska.
Som utgångspunkt för utsläpps- och transportberäkningarna i miljökonsekvensbedömningen samt för övrig bedömning har två genomsnittliga bränsleblandningar använts (procent av bränsleenergi):
c) Trä 70 %, torv 30 %
d) Trä 30 %, torv 30 %, stenkol 40 %.
Den slutliga bränsleblandningen beror på bränsletillgången och kan variera årligen under den tid kraftverket är i drift. Bränsleblandningen påverkas också av bl.a. prisfluktua-
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tioner samt av utsläppshandel och övriga styrmedel som huvudsakligen leder till att andelen förnybara bränslen ökar.
Som nollalternativ bedöms en situation där kraftverket inte byggs i Pansio. Då det nuvarande kraftverket i Nådendal uppnår slutet av sin drifttid måste energiproduktionen i
Åbonejden i nollalternativet skötas på annat sätt. Fortum Power and Heat Oy har inlett
ett MKB-förfarande som berör ersättandet av kraftverket i Nådendal med ny produktion
(Pöyry Management Consulting Oy 2010). I nollalternativet som granskas i denna
MKB-beskrivning produceras energin för Åbonejden huvudsakligen i Nådendal enligt
något av de nya alternativ för energiproduktion som beskrivs i Fortums MKB-program.
PROJEKTETS MILJÖKONSEKVENSER
Konsekvenser under byggnadsskedet
Byggandet av kraftverket samt dess fjärrvärmerörsystem och elanslutningar kan förorsaka tillfälliga buller- eller dammolägenheter för den närmaste bosättningen. Olägenheterna pågår dock endast en begränsad tid och har inga nämnvärda konsekvenser för miljön eller för människornas hälsa.
Om bränslen för kraftverket, förutom per landsväg, även transporteras sjövägen byggs
en ny kaj i hamnområdet. Eventuellt muddringsarbete genomförs så att ökningen av fasta partiklar och näringsinnehåll som detta arbete medför blir så liten som möjligt. På
grund av målområdets föränderlighet och den begränsade muddringstiden bedöms långtidskonsekvenserna som obetydliga.
Konsekvenser för samhällsstruktur och markanvändning
I de gällande planerna är projektområdet reserverat för hamnverksamhet. Projektområdet utgör en del av den omfattande zonen för industri- och hamnverksamhet i NådendalÅbo kustområde där bl.a. kraftverk och stora industrianläggningar är belägna. Genomförandet av projektet förutsätter att detaljplanen ändras. Processen för ändring av detaljplanen har inletts.
Beroende på den bränsleblandning som kommer att användas befrämjar projektet det
riksomfattande målet för områdesanvändning som hänför sig till användningen av förnybara bränslen. Genomförandet av projektet medför inga betydande konsekvenser för
kvaliteten i närmiljöns livsmiljö. Projektet står i samklang med markanvändningen inom
industri- och hamnverksamheten i zonen. Området som står till förfogande för hamnverksamhet blir mindre, men förändringen är inte betydande.
Konsekvenser för landskap och kulturmiljö
Projektets natur och utformning skiljer sig inte avsevärt från de nuvarande industriella
eller hamnverksamhetsmiljöerna i Nådendal-Åbotraktens kustområde. Projektet inverkar inte på de olika miljöernas ställning i landskapshelheten. Kraftverkets byggnader är
betydligt högre än övriga byggnader i närmiljön, och de för övrigt stora byggnaderna
och konstruktionerna kommer att synas långt i landskapet, i synnerhet från havet. Dessutom har man från till exempel de högsta bostadsbyggnaderna i närområdet även utsikt
över konstruktionerna. Sett ur en vidare synvinkel är dock traktens kustområde redan
för närvarande indelat i zoner med stora konstruktioner av olika slag.
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Projektet har inga betydande negativa konsekvenser för värdefulla objekt i landskapet
och/eller kulturmiljön i närområdet, fastän utsikterna över området ställvis ändras från
det närliggande Oy Laivateollisuus Ab:s bostadsområde i Pansio (Byggda kulturmiljöer
av riksintresse 2009) och från den norra stranden samt havsområdet i Runsala (Byggda
kulturmiljöer av riksintresse 2009, värdefullt landskapsområde av riksintresse).
Trafikkonsekvenser
Ökningen av den tunga trafiken på Pansiovägen förorsakad av kraftverket skulle vid
Pansio hamn vara ungefär 12-21 % och vid slutet av Pansiovägen vid det planerade
kraftverket omkring 44-74 %, beroende på vilket kraftverksalternativ som genomförs.
På Suikkilavägen skulle trafiken öka högst omkring 3 %. Den ökade andelen tung trafik
kan höja risken för trafikolyckor främst på vägavsnitten från huvudvägarna till kraftverket. Den ökade trafiken kan försämra områdets trivsel och förorsaka buller för invånare
bosatta invid Pansiovägen.
Konsekvenser för luftkvaliteten
Föroreningshalterna förorsakade av utsläpp från kraftverket och dess transporter är enligt Meteorologiska institutets spridningsmodellberäkningar mycket låga. Halterna är i
alternativ 2 något högre än i alternativ 1. Även som högst skulle utsläppen i båda alternativen klart underskrida rikt- och gränsvärdena för luftkvaliteten vad kvävedioxid,
svaveldioxid och halterna inandningsbara partiklar beträffar. Kraftverkets inverkan på
Åbotraktens nitrat- och sulfatnedfall är liten.
Pansio kraftverk eller ökningen av tung trafik på gator nära anläggningen förorsakad av
kraftverkets drift försvagar inte nämnvärt luftkvaliteten i området eller förorsakar människor någon betydande ytterligare exponering för luftens föroreningar i någotdera av
alternativen som ska bedömas.
Konsekvenser av växthusgasutsläpp
Pansio kraftverks koldioxidutsläpp är i alternativ 1 ungefär 200 000–550 000 ton och i
alternativ 2 omkring 250 000–700 000 ton, beroende på bränsleblandningen. Jämfört
med det nuvarande kraftverket i Nådendal är utsläppen från kraftverket i Pansio 46–85
procent lägre. Utsläppen av koldioxid från kraftverkets transporter är 1000 ton i alternativ 1och 17 000 ton i alternativ 2. Utsläppsmängderna från transporter varierar beroende
på transportavstånd.
Konsekvenser av aska
Hanteringen av aska vid anläggningen och dess transporter sköts så att ingen aska
släpps ut i miljön. Askan ska i mån av möjlighet utnyttjas. Om detta inte är möjligt placeras askan på en avstjälpningsplats som uppfyller miljökraven. Slutdeponeringen av
aska har inga signifikanta konsekvenser för miljön.
Bullerkonsekvenser
Bullret från det planerade kraftverket och dess trafik ökar bullernivån i kraftverkets närområde. Enligt bullermodellen och vid den sämsta uppskattade situationen överskrids
riktvärdena i bostäderna närmast intill kraftverket. Kraftverket och dess transporter
kommer dock att planeras så att bullret inte överstiger riktvärdena. Invånarna närmast
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kraftverket kan utsättas för trivselolägenheter på grund av ökat buller även om riktvärdena inte överskrids.
En bullermodell gjordes för alternativ 2. Bullret som alternativ 1 förorsakar är mindre
än i alternativ 2 på grund av den lägre bränslemängden och de därav följande mindre
transportmängderna.
Konsekvenser för människor
Enligt bullermodellen och spridningsmodellberäkningarna för utsläpp har projektet inga
betydande negativa konsekvenser för människors hälsa. Den betydande ökningen av
tung trafik speciellt i alternativ 2 kan minska trafiksäkerheten och områdets trivsel. Det
ökade bullret kan också försvaga trivseln för invånarna närmast kraftverket.
Invånarnas oro över den ökade trafikmängden och bullret från kraftverket och dess trafik samt dess inverkan på landskapet kom klart till synes såväl i intervjuer som i en invånarenkät. Vidare var man bekymrad över utsläppen liksom över konsekvenserna för
bostädernas värde. En del av invånarna ansåg att kraftverksprojektet är positivt tack vare
dess inverkan på sysselsättningen.
Konsekvenser för flora, fauna och skyddade objekt
Naturvärdena i projektområdet är ringa och på området förekommer endast i begränsad
mån kulturarter speciella för byggd miljö.
Bedömt på basen av bullermodellen överstiger bullernivån i Naturaområdet på Runsala
inte den riktnivå som fastställts för naturskyddsområden. Enligt spridningsutredningen
underskrider föroreningshalterna förorsakade av kraftverket och av utsläppen från dess
transporter klart gränsvärdena som fastställts för att skydda växtligheten. Kraftverkets
inverkan på nitrat- och sulfatnedfallet i Åbotrakten är obetydlig. Därför har inte kraftverkets verksamhet skadliga konsekvenser för skogarna i området, såsom ändringar i fotosyntes och tillväxt förorsakade av svavel eller gödslande inverkan till följd av kväve.
Projektets konsekvenser för naturen har bedömts vara små och projektet anses heller
inte ha några betydande negativa konsekvenser för de naturvärden som ligger till grund
för fridlysandet av Runsalas lundar.
Konsekvenser för jordmån, berggrund och grundvatten
Risken för nedsmutsning av jordmånen är mycket liten eftersom man i kraftverket huvudsakligen använder fasta bränslen. Vid lagring och hantering av bränslen och kemikalier på kraftverksområdet förbereder man sig för störningssituationer genom tillräckliga
skyddsstrukturer (bl.a. skyddsbassänger, separeringsbrunnar för olja och fasta partiklar).
Projektet medför inga konsekvenser för jordmån och berggrund, geologiskt värdefulla
objekt eller klassificerade grundvattenområden.
Konsekvenser för vattendrag
Den lilla mängden kylvatten som uppstår vid kraftverket förs ut till den till följd av
mänsklig verksamhet omdanade hamnbassängen och har inga betydande konsekvenser
för vattendragets nuvarande tillstånd.
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Kraftverket producerar en liten mängd avloppsvatten som hanteras på behörigt sätt. Sålunda har avloppsvattnet från kraftverket ringa konsekvenser för vattendrag.
Konsekvenser av fjärrvärme- och elanslutningar
Fjärrvärmeledningen har inga konsekvenser under drifttiden, eftersom den är underjordisk.
Anslutningen till elnätet sker vid Kemppilä elstation. Den nya kraftledningen begränsar
markanvändningen på en cirka 30 meter bred markremsa. Det behövs omkring 100 meter ny kraftledning. Konsekvenserna riktar sig huvudsakligen mot landskapet.
Konsekvenser av olycks- och störningssituationer
Riskerna för miljöolyckor som kan förekomma vid kraftverket uppmärksammas redan
vid planeringen av anläggningen. Man strävar till att minimera riskerna på alla sätt som
står till buds. Tack vare kraftverkets säkerhets- och riskhanteringssystem bedöms de
eventuella konsekvenserna av olycks- och störningssituationer vara obetydliga och lokala.
SLUTSATSER
Projektalternativens mest betydande miljökonsekvenser är ökningen av trafiken på Pansiovägen under drifttiden samt bullret från transporter.
Kraftverket åstadkommer en ökning av den tunga trafiken på Pansiovägen som vid Pansio hamn som mest är cirka 20 % och i slutet av Pansiovägen nära det planerade kraftverket cirka 75 %. Den större trafikmängden ökar riskerna för trafikolyckor främst på
avtagsvägarna som leder från huvudvägarna till kraftverket. Den ökade trafiken kan försvaga trivseln på området och förorsaka buller för invånarna vid Pansiovägen.
Bullret som åstadkoms av kraftverket och dess trafik ökar bullernivån i kraftverkets
närområden. Enligt bullermodellen och vid den sämsta uppskattade situationen
överskrids riktvärdena i bostäderna närmast intill kraftverket. Kraftverket och dess
transporter kommer dock att planeras så att verket fungerar enligt alla miljökrav och
lagstiftning och så att bullret som åstadkoms inte överstiger riktvärdena. Det ökade bullret kan skapa problem med trivseln för invånarna närmast kraftverket fastän riktvärdena
för buller inte överskrids. En bullermodell gjordes för alternativ 2. Bullret som alternativ 1 förorsakar är mindre än i alternativ 2 på grund av den lägre bränslemängden och de
därav följande mindre transportmängderna.
Invånarna på de tätt befolkade områdena är oroliga över konsekvenserna för luftkvaliteten. Föroreningshalterna förorsakade av utsläpp från kraftverket och dess transporter är
enligt Meteorologiska institutets spridningsmodellberäkningar mycket låga och har inga
skadliga konsekvenser för miljön eller människors hälsa.
Projektets bägge genomföringsalternativ är vad miljökonsekvenserna beträffar fullt
genomförbara, med beaktande av vissa begränsningar som gäller buller. I bedömningen
av miljökonsekvenserna ansågs projektets olika alternativ inte medföra några sådana
negativa miljökonsekvenser som inte kan godkännas eller lindras till en godkännbar
nivå.
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Nollalternativets konsekvenser bedöms närmare i miljökonsekvensbeskrivningen som
Fortum håller på att utarbeta för den nya energiproduktionen i Nådendal. För Pansioområdet är också nollalternativet genomförbart, eftersom då inga av de ovan presenterade,
närmast lokala, konsekvenserna realiseras.
Genomföringen av projektet har också positiva miljökonsekvenser, såsom ökad användning av bioenergi och minskade växthusgasutsläpp från energiproduktionen i Åbotrakten jämfört med den nuvarande energiproduktionen vid kraftverket i Nådendal. Byggandet av kraftverket och dess drift skapar också arbetsplatser.
INFORMATION OCH DELAKTIGHET
Inom projektet har invånarnas och andra intressentgruppers åsikter kartlagts så omfattande som möjligt och under MKB-förfarandet har flera olika tillfällen anordnats för att
utbyta åsikter.
I början av miljökonsekvensbedömningsförfarandet kartlades närområdets invånares
tankar och åsikter med hjälp av intervjuer med mindre grupper. Under MKB-förfarandet
har man för allmänheten anordnat ett fältbesök samt ett informationstillfälle medan
MKB-programmet fanns till påseende. Vid tillfällena hade allmänheten möjlighet att
framföra sina åsikter och få information om projektet och dess miljökonsekvenser.
För att stöda MKB-förfarandet tillsattes en uppföljningsgrupp som vid sina möten
kommenterade innehållet i MKB-programmet och -beskrivningen.
Information om projektet och dess bedömning av miljökonsekvenser har getts även via
allmänna medier, bland annat genom pressmeddelanden, tidningsartiklar samt på Åbo
Energis webbplats (www.turkuenergia.fi). På Åbo Energis webbplats har också funnits
ett feedbackformulär där man kunnat ge feedback eller komma med frågor.
Denna miljökonsekvensbeskrivning framläggs till påseende på webbsidorna. För MKBbeskrivningen görs egna webbsidor som, förutom information tagen från miljökonsekvensbeskrivningen, innehåller annat åskådliggörande material som utarbetats under
MKB-förfarandet (http://yva.poyry.com). Dessutom anordnas då MKB-beskrivningen
är framlagd till påseende i början av år 2011 ett tredje möte där allmänheten har tillfälle
att komma med sina åsikter om miljökonsekvensbedömningsarbetet och dess tillräcklighet. Information om tillfället ges i områdets lokaltidningar.
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KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET
YVA-selostuksessa on käytetty seuraavia termejä ja lyhenteitä:
BAT

Paras käyttökelpoinen tekniikka (Best Available Technique)

Bioindikaattori

Yleensä eliölaji tai sen osa (esim. jäkälälaji tai männyn neulaset), jonka avulla tutkitaan ympäristön laatua. Bioindikaattorin rakenteen, toiminnan tai kemiallisen koostumuksen muutos ilmentää mm. ilman epäpuhtauksien esiintymistä, levinneisyyttä tai vaikutuksia.

Biomassapolttoaine

Turve- tai puupolttoaine

dB (A), desibeli

Äänenvoimakkuuden yksikkö. Kymmenen desibelin (= 1 beli) nousu melutasossa tarkoittaa äänen energian kymmenkertaistumista. Melumittauksissa
käytetään yleensä eri taajuuksia eri tavoin painottavia suodatuksia. Yleisin
on ns. A-suodatin, jonka avulla pyritään kuvaamaan tarkemmin äänen vaikutusta ihmiseen.

ELY-keskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hankealue

Suunnitellun voimalaitoksen laitosalue

Hiilidioksidipäästökerroin

Kuvaa kyseisen polttoaineen poltossa syntyvää hiilidioksimäärää (tonnia
CO2) poltettua energiamäärää (terajoulea TJ) kohti (tCO2/TJ).

MW

Megawatti, energian tehoyksikkö (1 MW = 1 000 kW)

MWh (GWh)

Megawattitunti (gigawattitunti), energianyksikkö (1 GWh = 1000 MWh)

PM2,5

Pienhiukkaset, halkaisija alle 2,5 μm. Pienhiukkasten lähteitä ovat liikenteen
pakokaasupäästöt, energiantuotanto, teollisuus ja puulämmitys.

PM10

Hengitettävät hiukkaset (pöly), halkaisija alle 10 μm. Hengitettäville hiukkasille on annettu raja- ja ohjearvot. Niiden merkittävin lähde Suomen kaupungeissa on liikenteen maasta nostattama katupöly.

Savukaasujen puhdistustuote

Sisältää savukaasun puhdistusprosessin lopputuotteet sekä prosessissa ylijääneet puhdistuskemikaalit, esimerkiksi aktiivihiili tai kalkki.

SEVESO

Ns. Seveso II -direktiivi (96/82/EY) koskee laitoksia, jotka voivat aiheuttaa
suuronnettomuusvaaran käsittelemällä vaarallisia aineita. Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto on määrittänyt Seveso-laitoksille sekä niitä ympäröiville
alueille nk. konsultointivyöhykkeet, jolla tapahtuvaan kaavoitukseen ja rakentamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Näillä alueilla tapahtuvista
kaavoitusmuutoksista tai merkittävämmästä rakentamisesta on pyydettävä
lausunto Tukesilta ja pelastusviranomaiselta.

YVA

Ympäristövaikutusten arviointi

Varovaisuusperiaate

Natura-vaikutusten arvioinnissa heikentäviä vaikutuksia pidetään merkittävinä, jos niiden merkittävyydestä ei ole varmuutta.
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1

JOHDANTO
Turku Energia suunnittelee sähköä ja lämpöä tuottavan voimalaitoksen rakentamista
Turun Pansion satama-alueelle. Tarkoituksena on selvittää energiantuotantovaihtoehtoja
nykyisen Naantalissa tapahtuvan kivihiilipohjaisen tuotannon korvaamiseksi. Selvitystyö liittyy samaan kokonaisuuteen, johon kuuluvat myös seudulliset maakaasu- ja jätteenpolttolaitosratkaisut. Maakaasuputken tulosta Turun seudulle ei ole tehty päätöksiä
ja siksi Turku Energia on ryhtynyt selvittämään monipolttoainevoimalaitoksen rakentamista. Turku Energian tavoitteena on kasvattaa sen sähkö- ja lämpöomavaraisuutta kestävällä tavalla uusiutuvia tai vähäpäästöisiä energiamuotoja hyödyntäen.
Turku Energian ja Turun Sataman sopiman selvitystyön tavoitteena on tutkia voimalaitostoiminnan edellytyksiä Turun Sataman Pansion satama-alueen entisellä Laten telakka-alueella. Turku Energian alustavien selvitysten mukaan Pansion sataman sijainti
voimalaitokselle energiaverkostojen ja logististen yhteyksien näkökulmasta hyvä. Laitos
olisi riittävän lähellä energian käyttäjiä ja olemassa olevaa sähkö- ja lämpöverkostoa,
minkä lisäksi se on helposti saavutettavissa maalta ja mereltä.
Turku Energia käynnisti YVA-lain (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
468/94) mukaisen YVA-menettelyn kesäkuussa 2010, jolloin se jätti Varsinais-Suomen
ELY-keskukselle Pansion voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Ohjelmassa esitettiin suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia tämän menettelyn yhteydessä selvitetään ja miten selvitykset tehdään sekä suunnitelma osallistumisen järjestämisestä. Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset sekä hankkeen vuorovaikutuksen ja osallistumisen
vaikutukset.
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2

HANKE JA ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT

2.1

Hankkeen tausta ja tarkoitus
Turku Energian tavoitteena on kasvattaa sähkö- ja lämpöomavaraisuuttaan kestävällä
tavalla uusiutuvia tai vähäpäästöisiä energiamuotoja hyödyntäen. Kaukolämmön osalta
yhtiön tavoitteena on tuottaa 50 % kaukolämmöstä uusiutuvilla energialähteillä vuoteen
2020 mennessä. Turussa ei ole ollut omaa sähköntuotantoa vuoden 2003 jälkeen, kun
Linnankadun voimalaitos lopetti toimintansa.
Tällä hetkellä valtaosa Turussa käytettävästä kaukolämmöstä tuotetaan Fortum Power
and Heat Oy:n Naantalin kivihiilivoimalaitoksessa. Naantalin voimalaitoksen käyttöikä
on päättymässä kuluvan vuosikymmenen lopulla ja korvaavia ratkaisuja on etsittävä.
Maakaasuputken tulosta Turun seudulle ei ole tehty päätöstä ja siksi Turku Energia on
ryhtynyt selvittämään vaihtoehtoisia energiantuotantoratkaisuja. Alustavien selvitysten
perusteella yksi vaihtoehto on tässä YVA-menettelyssä arvioitava Pansion satamaalueelle sijoitettava biomassapolttoaineisiin perustuva sähköä ja lämpöä tuottava voimalaitos.
Suunniteltu voimalaitos korvaisi Naantalin voimalaitoksen kaukolämmön tuotantoa joko osittain tai kokonaan. Lisäksi voimalaitoshanke tukisi Turku Energian tavoitteita
tuottaa vähäpäästöistä energiaa. Voimalaitos on suunniteltu otettavan käyttöön 2015–
2018.

2.2

Hankkeesta vastaava
YVA-lain tarkoittaman hankkeesta vastaavana toimii Turku Energia. Turku Energia on
Varsinais-Suomen johtava energiayhtiö, jonka toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön
hankkiminen, siirtäminen ja myyminen sekä energiantuotantolaitosten ja energiaverkkojen kehittäminen, rakentaminen ja ylläpitäminen. Turku Energian pääasiallinen markkina-alue on Turku lähialueineen, mutta sähkönmyynnin osalta toiminta kattaa koko
Suomen.
Turku Energia -konsernissa energia- ja palveluliiketoimintaa harjoittavat emoyhtiö Oy
Turku Energia – Åbo Energi Ab:hen kuuluvat Kaukolämpö-, Sähkönmyynti-, Urakointipalvelut- ja Tuotantopalvelut-yksiköt. Emoyhtiön täysin omistama Turku Energia
Sähköverkot Oy vastaa sähköverkkotoiminnasta Turussa. Oy Turku Energia – Åbo
Energi Ab on osakeyhtiö, jonka koko osakekannan omistaa Turun kaupunki.
Turku Energiassa on käytössä johtamisjärjestelmä, johon kuuluvat laatu-, ympäristö- ja
työturvallisuusjärjestelmät (standardit ISO 9001:2008, ISO 14 001:2004 ja OHSAS 18
001:2007). Järjestelmät on sertifioitu vuonna 2004.
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2.3

Arvioitavat vaihtoehdot
Tässä YVA-menettelyssä arvioidaan voimalaitoksen rakentamista ja käyttöä Pansion satama-alueella. Toteutusvaihtoehtoina on kaksi voimalaitoskokoluokkaa:
Vaihtoehto 1: Polttoaineteholtaan 250 MW:n voimalaitos
Vaihtoehto 2: Polttoaineteholtaan 450 MW:n voimalaitos
Voimalaitosvaihtoehtojen sijainti ja tekniset ominaisuudet ovat samoja.

a.

b.
Kuva 2-1. Voimalaitosrakennuksen alustavia, viitteellisiä mitoitustietoja (a. 250MW
vaihtoehto, b. 450 MW vaihtoehto). Piipun korkeus on alustavien tietojen mukaan noin
110-130 metriä.
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Nollavaihtoehtona arvioidaan tilannetta, jossa voimalaitosta ei rakenneta Pansioon.
Naantalin nykyisen voimalaitoksen käyttöajan päättyessä Turun alueen energiantuotanto
on nollavaihtoehtotilanteessa järjestettävä muulla tavoin. Fortum Power and Heat Oy on
aloittanut YVA-menettelyn koskien Naantalin voimalaitoksen korvaamista uudella tuotannolla (Pöyry Management Consulting Oy 2010). Fortumin YVA-ohjelmassa esittämät uudet energiantuotantovaihtoehdot ovat:
Vaihtoehto 1: Uusi polttoaineteholtaan 450 MW:n monipolttoainekattila sekä yksi olemassa oleva 315 MW:n voimalaitosyksikkö
Vaihtoehto 2: Kaksi olemassa olevaa polttoaineteholtaan 315 MW:n voimalaitosyksikköä varustettuna uusilla polttoaineen kaasutinlaitteistoilla sekä olemassa oleva 315
MW:n voimalaitosyksikkö
Vaihtoehto nollaplus: Olemassa olevat kolme 315 MW:n voimalaitosyksikköä parannettuna uuden vuonna 2016 voimaan tulevan teollisuuden päästöjä koskevan IE-direktiivin
tasolle
Tässä YVA-selostuksessa tarkasteltavassa nollavaihtoehdossa Turun alueen energia tuotetaan pääosin Naantalissa jonkun Fortumin YVA-ohjelmassa esitetyn vaihtoehdon mukaisesti.
2.4

Hankkeen suunnitteluvaihe ja toteutusaikataulu
Pansion sataman soveltuvuutta selvitettiin vuonna 2009 alustavassa sijoituspaikkaselvityksessä, jossa tutkittiin suunnitellun sijaintialueen soveltuvuutta voimalaitoksessa tilan
tarpeen, logistiikan ja energialiityntöjen kannalta. Laitoksen esisuunnittelua ei ole vielä
käynnistetty.
Voimalaitos on suunniteltu otettavan käyttöön 2015–2018.

2.5

Karsitut vaihtoehdot
Turku Energia on etsinyt Turun seudulta mahdollisia sijaintivaihtoehtoja voimalaitokselle useiden vuosien ajan. Yhtenä sijaintipaikkavaihtoehtona on ollut Topinojan alue,
joka sijaitsee sekä kaukolämpöverkon että valtakunnan sähköverkon lähettyvillä. Polttoainelogistiikan kannalta sijaintipaikka ei kuitenkaan ole toimiva, sillä alueelle on vain
maantieyhteys. Laivakuljetukset sataman kautta aiheuttaisivat kaupunkiin paljon läpikulkuliikennettä. Lisäksi alueen tulisi sijaita veden läheisyydessä lauhdeajon jäähdytystarpeen vuoksi. Näiden syiden vuoksi Topinoja on karsiutunut voimalaitoksen sijaintipaikkavaihtoehdoista.
Toinen karsittu paikkavaihtoehto oli Pernon alueelle aiemmin 1990-luvulla suunniteltu
maakaasukombin mahdollinen tonttipaikka. Tämän tontin etuna olisi ollut mahdollisuus
jäähdytysveden käyttöön sekä laivakuljetusten hyödyntämiseen. Heikkoutena on ja karsimisen perusteena oli liitäntöjen puuttuminen energiaverkkoihin.
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Tässä YVA-menettelyssä arvioitava Pansion satama-alue on alustavien selvitysten perusteella toteuttamiskelpoinen alue riittävän käytettävissä olevan tilan sekä hyvien liikenneyhteyksien ja energiaverkkojen läheisen sijainnin perusteella.
Suunniteltu sijaintipaikka soveltuu erityisesti kuljetusten ja liityntöjen kannalta voimalaitostoimintaan.
− Alue on riittävän suuri eikä se ole tällä hetkellä hyötykäytössä.
− Polttoainekuljetuksissa voidaan käyttää maantiekuljetusten lisäksi meri- ja raideyhteyksiä ja näin vähentää yhden kuljetusmuodon aiheuttamia ympäristövaikutuksia sekä parantaa polttoaineen saatavuutta.
− Tontilta on hyvät yhteydet sekä sähkö- että kaukolämpöverkkoihin. Lisäksi alueella toimii yrityksiä, jotka voivat hyödyntää voimalaitoksen höyryä, jolloin lämpökuorma pysyy tasaisempana ympäri vuoden ja laitosta voidaan käyttää optimaalisella hyötysuhteella.
Alueen läheisyydessä sijaitsee öljyn varastoalue, josta tukipolttoaineena käytettävä öljy
voidaan mahdollisesti tuoda voimalaitokselle putkisiltaa pitkin.
2.6

Sijainti ja maankäyttötarve
Suunniteltu sijaintipaikka on Turun Pansion satama- ja teollisuusalueella. Laitosalue sijoittuu entiselle ns. Laten telakka-alueelle ja se on osin täyttömaata (Kuva 2-2). Laitoksen tonttialan tarve on noin 3–5 hehtaaria.
Laitosalueesta noin 500 metrin etäisyydellä sijaitsee luonnonarvoiltaan ja kulttuurihistorialtaan merkittävä Ruissalon saari. Lähimmät asuinalueet sijaitsevat laitosalueesta koilliseen alle 200 metrin etäisyydellä ja etelässä Ruissalossa noin 800 metrin etäisyydellä.
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Kuva 2-2. Ote Pansion peruskartasta (maastotietokanta, ei mittakaavassa). Hankelaueen
likimääräinen sijainti on esitetty mustalla nuolella.

2.7

Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin
Hanke liittyy Naantalin voimalaitoksen käyttöiän päättymiseen ja sen kaukolämmön
tuotannon korvaamiseen.
Turku Energian Pansion voimalaitoshanke on yksi vaihtoehto Turun alueen energiantuotantokapasiteetin ylläpitämiseksi. Muita vaihtoehtoja on Fortum Power and Heat
Oy:n suunnittelemat voimalaitosratkaisut olemassa olevan Naantalin voimalaitoksen
korvaamiseksi. Näitä vaihtoehtoja on tarkasteltu tässä YVA-selostuksessa osana nollavaihtoehtoa.
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3

YVA-MENETTELY, TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMINEN

3.1

YVA-menettelyn tarve ja tavoite
Lainsäädäntö
Euroopan yhteisöjen (EY) neuvoston antama, ympäristövaikutusten arviointia koskeva
direktiivi (85/337/ETY) on Suomessa pantu täytäntöön Euroopan talousalueesta tehdyn
sopimuksen liitteen kaksikymmentä nojalla YVA-lailla (468/1994) ja -asetuksella
(713/2006). YVA-asetuksen 2. luvun 6 §:n hankeluettelon 7 a) kohdan mukaan voimalaitokset, joiden suurin polttoaineteho on vähintään 300 megawattia, ovat hankkeita,
joihin sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.
YVA-menettelyn tavoitteet
YVA-menettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä
huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Menettelyn tavoitteena on myös
lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden
suunnitteluun. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi. YVA-selostus ja yhteysviranomaisen
siitä antama lausunto ovat edellytyksenä hanketta koskevien lupien (mm. rakennuslupa
ja ympäristölupa) saamiselle.

3.2

YVA-menettelyn päävaiheet
YVA-menettelyyn sisältyy ohjelma- ja selostusvaihe. YVA-ohjelma on suunnitelma ympäristövaikutusten arviointimenettelyn järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä.
YVA-selostuksessa esitetään hankkeen ominaisuudet sekä tekniset ratkaisut, ja arviointimenettelyn tuloksena muodostettu yhtenäinen arvio hankkeen ympäristövaikutuksista.
Arviointiohjelma
Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan arviointiohjelma. Arviointiohjelma on selvitys hankealueen nykytilasta sekä suunnitelma (työohjelma) siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja
millä tavoin selvitykset tehdään. Arviointiohjelmassa esitetään mm. perustiedot hankkeesta ja tutkittavista vaihtoehdoista sekä suunnitelma tiedottamisesta hankkeen aikana
ja arvio hankkeen aikataulusta. YVA-menettely käynnistyy virallisesti, kun valmistunut
arviointiohjelma jätetään yhteysviranomaiselle eli Varsinais-Suomen ELY-keskukselle.
Yhteysviranomainen kuuluttaa mm. paikallisissa sanomalehdissä arviointiohjelman
asettamisesta nähtäville alueen kuntiin vähintään kuukauden ajaksi. Nähtävillä oloaikana arviointiohjelmasta voi antaa yhteysviranomaiselle mielipiteitä. Yhteysviranomainen
kokoaa ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antaa niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle, minkä jälkeen selvitys- ja arviointityö jatkuu.
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Arviointiselostus
Varsinainen ympäristövaikutusten arviointityö tehdään arviointiohjelman ja siitä saadun
yhteysviranomaisen lausunnon perusteella. Tulokset kootaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen. YVA-selostuksessa esitetään mm.:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

YVA-ohjelmassa esitetyt tiedot tarkistettuina
hankkeen ominaisuudet ja tekniset ratkaisut
selvitys hankkeen suhteesta oleellisiin suunnitelmiin ja ohjelmiin
hankkeen vaihtoehtojen ja nollavaihtoehdon ympäristövaikutukset ja niiden merkittävyys
hankkeen vaihtoehtojen vertailu
haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja lieventämiskeinot
ehdotus ympäristövaikutusten seurantaohjelmaksi
miten vuorovaikutus ja osallistuminen on järjestetty YVA-menettelyn aikana
miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on otettu huomioon arvioinnissa.

Yhteysviranomainen kuuluttaa valmistuneesta arviointiselostuksesta samalla tavoin kuin
arviointiohjelmasta. Arviointiselostus on nähtävillä kahden kuukauden ajan, jolloin viranomaisilta pyydetään lausunnot ja asukkailla sekä muilla intressiryhmillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen kokoaa selostuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet, ja antaa niiden perusteella oman lausuntonsa viimeistään kahden kuukauden kuluttua nähtävillä olon päättymisestä. YVA-menettely
päättyy, kun yhteysviranomainen toimittaa lausuntonsa YVA-selostuksesta hankkeesta
vastaavalle. Yhteysviranomaisen on toimitettava lausunto samalla myös hanketta käsitteleville viranomaisille, hankkeen vaikutusalueen kunnille sekä tarvittaessa maakuntien
liitoille ja muille asianomaisille viranomaisille.
Lupaviranomaiset ja hankkeesta vastaava käyttävät arviointiselostusta ja yhteysviranomaisen siitä antamaa lausuntoa oman päätöksentekonsa perusaineistona. Hanketta koskevasta lupapäätöksestä on käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja siitä annettu lausunto
on päätöksessä otettu huomioon.

Copyright © Pöyry Management Consulting Oy

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS
Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab
Tammikuu 2011
27/163

3.3

YVA-menettelyn aikataulu
YVA-menettelyn keskeiset vaiheet ja suunniteltu aikataulu on esitetty oheisessa kuvassa.
Työn vaihe
YVA-menettely

2010
3

4

5

6

7

8

2011
9 10 11 12 1

2

3

4

5

YVA-ohjelma
Arviointiohjelman laatiminen
Arviointiohjelma yhteysviranomaiselle
Arviointiohjelma nähtävillä
Yhteysviranomaisen lausunto
YVA-selostus
Arviointiselostuksen laatiminen
Arviointiselostus yhteysviranomaiselle
Arviointiselostus nähtävillä
Yhteysviranomaisen lausunto
Osallistuminen ja vuorovaikutus
Seurantaryhmän kokous
Ryhmähaastattelut
Maastokäynti
Yleisötilaisuus

Kuva 3-1. YVA-menettelyn keskeiset vaiheet ja aikataulu.

3.4

Tiedottaminen ja osallistuminen
YVA-menettely on avoin prosessi, johon voivat osallistua kaikki ne, joiden oloihin tai
etuihin, kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai muihin elinoloihin, hanke voi vaikuttaa. Lähialueen asukkaat ja muut asianomaiset voivat osallistua
hankkeeseen esittämällä näkemyksensä yhteysviranomaisena toimivalle VarsinaisSuomen ELY-keskukselle sekä myös hankkeesta vastaavalle eli Turku Energialle tai
YVA-konsultille. Osallistumisen eräänä keskeisenä tavoitteena on eri osapuolten näkemysten kokoaminen.
Tässä hankkeessa asukkaiden ja muiden sidosryhmien näkemyksiä on kartoitettu mahdollisimman laajasti ja YVA-menettelyn aikana on järjestetty useita erilaisia vuorovaikutustilaisuuksia.

3.5

Seurantaryhmä
YVA-menettelyä seuraamaan koottiin seurantaryhmä, jonka tarkoitus on edistää tiedonkulkua ja -vaihtoa hankkeesta vastaavan, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa.
Seurantaryhmä on seurannut kokouksissaan ympäristövaikutusten arvioinnin kulkua sekä esittänyt mielipiteitä ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja -selostuksen sekä sitä
tukevien selvitysten laadinnasta.
Seurantaryhmän kokoonpanon tavoitteena on, että sen jäsenet edustavat keskeisesti niitä
kansalaisia ja ryhmiä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa. Seurantaryh-
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mässä oli mukana YVA-ohjelmavaiheessa Turun Sataman, Turun kaupungin, PansioPerno aluetyöryhmän, Ruissalo-yhdistyksen, Turun luonnonsuojeluyhdistyksen, Pernon
omakotiyhdistyksen, Meidän Turku -yhdistyksen sekä Airiston veneilijöiden edustajat.
YVA-selostusvaiheessa seurantaryhmää laajennettiin asukkaiden palautteen perusteella
ja mukaan kutsuttiin edellisten lisäksi lähialueiden asunto-osakeyhtiöiden edustajia.
YVA-selostusvaiheen seurantaryhmän kokoukseen kutsuttiin seuraavat tahot:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirasto
Naantalin kaupungin ympäristövirasto
Raision kaupungin tekninen keskus
Turun Satama
Ruissalo-yhdistys ryTurun luonnonsuojeluyhdistys
Pansio-Perno Aktiivit ry
Artukaisten omakotiyhdistys
Meidän Turku -yhdistys
Airiston Veneilijät ry
As Oy Laivanrakentajainkylä
Pansio-Perno omakotiyhdistys
Kemppilänkatu 1 asunto-osakeyhtiö.

Seurantaryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 1.6.2010 käsittelemään voimalaitoshanketta ja arviointiohjelman luonnosta, joka oli toimitettu seurantaryhmän jäsenille tutustuttavaksi ennen kokousta. Keskustelua kokouksessa herättivät muun muassa voimalaitoksen käyttämät polttoaineet sekä niiden kuljetuksista syntyvä liikenne Seurantaryhmän jäseniltä saadut kommentit ja täsmennykset otettiin YVA-ohjelmaa laadittaessa
huomioon mahdollisimman kattavasti.
Toisen kerran ryhmä kokoontui 8.12.2010, jolloin kokouksessa käsiteltiin YVAselostuksen luonnosta. Kokouksessa keskusteltiin erityisesti ilmanlaatu- ja meluvaikutuksista. Ilmanlaadun osalta toivottiin, että selvityksessä huomioitaisiin tavanomaisten
päästöjen lisäksi raskasmetalli- ja VOC-päästöt. Melumallinnuksen esitystapaa ja mallinnuksen perusteita toivottiin tarkennettavan. Onnettomuus- ja riskitilanteiden arvioinnissa todettiin tarpeelliseksi huomioida lähialueen Seveso-laitokset. Seurantaryhmän
kommentit on huomioitu YVA-selostuksessa vaikutusten arviointiosiossa.
3.6

Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet yleisölle
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestettiin yleisölle avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus keskiviikkona 8. syyskuuta. Tilaisuudessa esiteltiin voimalaitoshanke ja
arviointiohjelma sekä YVA-menettelyn kulku. Yleisöllä oli mahdollisuus esittää näkemyksiään ympäristövaikutusten arviointityöstä, saada tietoa sekä keskustella YVAmenettelystä hankkeesta vastaavan, yhteysviranomaisen ja YVA-ohjelman laatineiden
asiantuntijoiden kanssa. Yleisötilaisuudessa esitettiin kysymyksiä mm. liikenteeseen,
päästöihin, meluun ja sen mallinnusmenetelmiin, maisemavaikutuksiin sijaintipaikan
valintakriteereihin liittyen.
Arviointiohjelmaa esittelevän yleisötilaisuuden lisäksi YVA-menettelyn alkuvaiheessa
syksyllä 2010 järjestettiin yleisölle avoin tilaisuus tutustua paikan päällä hankkeen
suunniteltuun sijaintialueeseen ja sen lähiympäristöön. Tällä satamakäynnillä tutustuttiin ensin suunniteltuun laitosalueeseen jalkaisin ja sen jälkeen mereltä käsin veneajelul-
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la. Tapahtuman esiteltiin alustavia melumallinnuksen ja päästömallinnuksen tuloksia
sekä laadittuja valokuvasovitteita. Tapahtuman aikana asukkailta saatiin palautetta mm.
melun tarkastelualueesta, päästömallinnuksen esitystavasta ja valokuvasovitteiden määrästä ja kuvien ottopaikoista.
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen valmistuttua alkuvuodesta 2011 järjestetään
yleisölle avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus. Tilaisuudessa esitellään ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia. Yleisöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään tehdystä
ympäristövaikutusten arviointityöstä ja sen riittävyydestä. Tilaisuudesta tiedotetaan alueen paikallislehdissä.
3.7

Arviointiohjelman nähtävilläolo
Varsinais-Suomen ELY-keskus asetti YVA-ohjelman nähtäville 23.8–1.10.2010 väliseksi ajaksi. ELY-keskus kuulutti ohjelman nähtävilläolosta Turun Sanomissa, Turkulaisessa, Rannikkoseudussa ja ruotsinkielisenä Åbo Underrättelserissä.
YVA-ohjelma oli nähtävillä Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirastossa, Turun
kaupunginkirjastossa, Raision kaupungintalossa, Raision pääkirjastossa, Naantalin kaupungintalossa ja Naantalin pääkirjastossa.

3.8

Haastattelut ja asukaskysely
Arviointiohjelman laatimisen aikana järjestettiin kaksi ryhmähaastattelua, joista toisessa
oli mukana asukkaita Pansion ja Pernon alueelta ja toisessa Ruissalon alueelta. Haastatteluissa esiteltiin voimalaitoshanke ja sen YVA-menettely lyhyesti ja pääpaino oli hanketta ja sen vaikutuksia koskevassa ohjatussa keskustelussa. Haastatteluissa kerättyä tietoa käytettiin asukaskyselyn materiaalin ja kysymysten laadinnassa, osallistumis- ja tiedottamisjärjestelyiden suunnittelussa sekä hankkeen vaikutusten arvioinnissa. Ryhmähaastatteluiden valmistelun yhteydessä haastateltiin myös Turun kaupungin edustajaa.
Asukaskysely toteutettiin syksyllä 2010 kirjekyselynä ja sähköisesti. Kyselyn vastaanottajat valittiin satunnaisotantana lähialueen vakituisista ja vapaa-ajan asukkaista. Kyselyn
mukana vastaanottajille lähetettiin myös lyhyt kuvaus hankkeesta. Asukaskysely ja sen
tulokset ovat osa ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia, jonka tulokset on raportoitu tässä arviointiselostuksessa.

3.9

Muu viestintä
Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista on tiedotettu myös yleisen tiedonvälityksen yhteydessä, kuten lehdistötiedotteiden, lehtiartikkelien ja Turku Energian internet-sivujen välityksellä (www.turkuenergia.fi). Turku Energian internet-sivuilla on
ollut palautelomake, jolla hankkeesta on voinut antaa palautetta tai esittää kysymyksiä.
YVA-menettelyn kuluessa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa seurattiin paikallisten sidosryhmien näkemyksiä tiedonsaannin riittävyydestä.
Arviointiohjelma ja -selostus laitetaan nähtäville internetiin. YVA-selostuksesta tehdään
oma internet-sivustonsa (http://yva.poyry.com), joka sisältää arviointiselostukseen koot-
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tujen tietojen lisäksi muuta YVA-menettelyn aikana laadittua havainnollistavaa materiaalia. Tämä internetsivusto on toiminnassa nähtävilläoloajan alkaessa.
3.10

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta
ELY-keskus antoi lausuntonsa hankkeen YVA-ohjelmasta 3.10.2010. Oheisessa taulukossa on esitetty ne asiat, joihin yhteysviranomaisen lausunnon mukaan tuli kiinnittää
huomiota arviointiselvityksien tekemisessä ja arviointiselostuksen laadinnassa. Taulukon oikean puoleisessa sarakkeessa on esitetty se, miten yhteysviranomaisen lausunto
on otettu huomioon arviointityössä.
Taulukko 3-1. Yhteysviranomaisen lausunnon käsottely YVA-selostuksessa.
Yhteisviranomaisen lausunto

Käsittely YVA-selostuksessa

Hankekuvaus
Hankekuvauksen tulee olla suunnittelutilanne huomioon ottaen mahdollisimman täsmällinen. Tulee esittää mm. sähkönsiirron ja kaukolämpöverkon sijoittuminen ja hankkeen edellyttämät muutostarpeet niissä, vedenottoon ja jätevesien purkuun liittyvät rakenteet, öljyn johtamista varten tarvittava putkisilta sekä laiturin sijoittuminen tai rakentamistarve ja mahdolliset vesistössä tarvittavat ruoppaukset sekä voimalaitosjätteen käsittely ja sen edellyttämät toimenpiteet.

Nämä seikat on esitetty teknisessä kuvauksessa ja huomioitu vaikutusten arvioinnissa (4
hankkeen tekninen kuvaus) .

Voimalaitoksen arvioitu käyttöikä ja hankkeen koko elinkaari
(rakentaminen, käyttövaihe, lopettaminen) tulee selvästi sisällyttää hankekuvaukseen

Koko elinkaari ja vaikutukset eri vaiheissa on
esitetty vaikutustenarviointiosiossa (7
ympäristön nykytila, arvioidut vaikutukset ja
arviointimenetelmät.

Hankkeen toteuttamismahdollisuutta olisi hyvä käsitellä perusteellisesti eri vaihtoehtojen kannalta huomioiden Fortumin
käynnistämä Naantalin YVA ja sen vaihtoehdot.

Toteuttamismahdollisuuksia on arvioitu suhteessa Naantalin YVAan ja todettu, että Pansion voimalaitos voisi mahdollisesti toimia samanaikaisesti Fortumin voimalaitoksen kanssa. Tämän tilanteen on arvioitu voivan aiheuttaa yhteisvaikutuksia lähinnä päästöjen osalta
ja vaikutusta on arvioitu kohdassa 7.6.9
Pansion ja Naantalin voimalaitosten päästöjen
yhteisvaikutukset.

Hankkeen liittymisessä valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin tärkeää on todeta tavoitteista ne, jotka koskevat hanketta. Energia- ja jätehuollon erityistavoitteen lisäksi eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja elinympäristön laatua koskevissa tavoitteissa oleva haitallisia terveysvaikutuksia koskeva
erityistavoite saattaa olla tarpeen ottaa huomioon. Huomioitava lienee myös toimivia yhteysverkostoja ja energiahuoltoa
koskevien erityistavoitteiden satamien kehittämismahdollisuuksia koskeva kohta. Mahdollinen ristiriita energiatuotannon ja muiden huomioon otettavien tavoitteiden osalta on
tarpeen tuoda tässä yhteydessä esille. Turun kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelma olisi tässä yhteydessä myös tarkoituksenmukaista tuoda esille.

Hankkeen suhdetta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin on täsmennetty (7.3
Yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
kohdistuvat vaikutukset)

Hankkeen mahdollinen luvan tarve pilaantuneen maaperän
puhdistamiseksi tulee ottaa huomioon.

Maaperän tila ja mahdollinen luvan tarve selvitetään ennen rakennustöiden aloittamista.
Vesialtaan täyttömateriaalina käytettyä pilaantunutta sedimenttiä ei luokitella pilaantuneeksi
maa-ainekseksi.

Vaihtoehtojen käsittely
Arviointiselostukseen on tarpeen esittää, minkälaisilla kriteereillä hankkeen sijoittamispaikkavaihtoehto on valittu ja mitkä
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ovat olleet karsitut vaihtoehdot hankkeen toteuttamiskelpoisuuden kannalta.

todetuista sijoituspaikoista (2.5 Karsitut vaihtoehdot)

Hankkeen toteuttamatta jättämisen vaihtoehtoa tulee tarkentaa. Hankkeen kytkeytyessä Naantalin voimalaitoksen toiminnan mahdollisiin muutoksiin näyttää selkeältä, että nykyinen toiminta Naantalin voimalaitoksella ei kiristyvien ympäristönsuojeluvaatimusten vuoksi voi jatkua ennallaan. Hankkeen
toteuttamatta jättäminen eli ns. nollavaihtoehdon sisältö tulee
tarkemmin esittää ottaen huomioon Naantalin voimalaitoshankkeen käsittelyssä olevan YVA-menettelyn vaihtoehdot.

Nollavaihtoehtoa on täsmennetty Naantalin
voimalaitoksen YVA-ohjelman tietojen perusteella (2.3 Arvioitavat vaihtoehdot)

Vaikutukset ja niiden selvittäminen
Menetelmät
Olemassa olevaan lähdeaineistoon ja sen käyttökelpoisuuteen vaikutusarvioinnin perusteena tulee kiinnittää huomiota.
Lähdeaineiston tietojen perusta ja keskeiset oletukset tulee
arvioinnissa tuoda esille, varsinkin, jos tiedon käyttökelpoisuuteen voi kohdistua selkeää epävarmuutta. Erityisen kriittisesti tulee suhtautua tehtyihin Natura-arvioihin Pansion sataman ja asemakaavan yhteydessä, sillä niiden vaikutusarvioinnissa ilmaan tulevien päästöjen osalta lähtökohta on ollut
satamatoiminnot asemakaava-alueella ja arvio on perustunut
kaavan laatimisajankohdan päästö- ja pitoisuustietoihin.

Lähdeaineistoa on täsmennetty ja todettu nykytilaa koskevan aineiston epävarmuudet.
Natura-tarvearvion perustana on käytetty tätä
hanketta varten tehtyjen selvitysten tuloksia,
kuten melu- ja päästömallinnuksia. (7.11
Kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin
kohdistuvat vaikutukset)

Alueen nykytila
Kohdassa 5.1.2.2 on todettu maakuntakaavatilanne, mutta ei
ole esitetty satama-aluetta koskevaa aluekohtaista suunnittelumääräystä, joka on lisätty maakuntakaavaan ympäristöministeriön vahvistaessa kaavan (Pansion sataman LSalueeseen liitetään suunnittelumääräys: Satamatoiminta tulee
suunnitella niin, että toiminnasta aiheutuvat typenoksidipäästöt eivät yhdessä muista lähteistä peräisin olevien päästöjen
kanssa merkittävästi rehevöitä Natura 2000 -alueen Ruissalon lehdot luontaisesti karuja luontotyyppejä.)

Suunnittelumääräys on lisätty nykytilan kuvauksen ja huomioitu vaikutusten arvioinnissa
(7.3 Yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistuvat vaikutukset)

Kohdassa 5.2.2 mainittu RKY 2009 on tullut voimaan.

Tieto on päivitetty.

Kohdan 5.6 liikenneympäristöä koskevaa liikennemäärätietoa
tulee tarkentaa erityisesti Pansiontien eri osia koskien, jotta
hankkeen liikenteessä aiheuttama muutos tulee oikealla tavalla esille.

YVA-ohjelmassa esitetyt liikennemäärät on
päivitetty uusien liikennelaskentatietojen mukaan (7.5.2 Liikenteen nykytila).

Luonnonsuojelullisesti merkittävät kohteet on tarpeen todeta
laitoksen lähiympäristöä laajemmalta alueelta.

Kohteet on todettu ja huomioitu vaikutusten
arvioinnissa. (7.11 Kasvillisuuteen, eläimiin ja
suojelukohteisiin kohdistuvat vaikutukset)

Vaikutusalue
Vaikutusalueiden hahmottamista helpottaisi alueiden rajaaminen kartalle. Vaikutusten tarkastelualuetta tulee vielä tarkistaa mm. ilmapäästöjen leviämismalliselvityksen antaman
tiedon pohjalta. Luontoon kohdistuvien vaikutusten osalta
tarkastelualuetta näyttäisi olevan tarvetta laajentaa.

Vaikutusalueiden rajaus on esitetty niiden vaikutusten osalta, joissa vaikutusten tuloksena
on karttaesitys ja joka itsessään kertoo vaikutusalueen rajauksen, esimerkiksi melumallinnus.
Luontovaikutusten rajaus on tarkistettu.

Tarkasteltavat vaikutukset ja lisäselvitysten tarve
Voimalaitoksen vaikutusarvioinnin perusteena käytetään kahta keskimääräistä polttoaineen jakaumaa. Polttoaineen saatavuudesta ym. riippuen käytettävä polttoaine saattaa vaihdella vuosittain esim. hintasyistä. Käytettävä polttoaineen
jakauma on vaikutusten kannalta olennainen oletustekijä.
Siksi on tarpeen, että mahdollinen vaihtelu tulisi selvemmin
esille arvioinnissa myös vaikutusten suhteen.
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tuksen kannalta.
Vaikutuksissa yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
(6.4) ei ole pohdittu vaikutusten arviointia satamatoimintoihin
nähden. Alue on kaavassa osoitettu satama-alueeksi. Lähtökohta lienee, että muu toiminta ei saa aiheuttaa rajoituksia
satama-alueelle ja sen kehittämiselle, mikä olisi vaikutusarvioinnissakin otettava huomioon.

Vaikutukset satama-alueeseen ja sen kehittämiseen on huomioitu maankäyttövaikutusten
yhteydessä. (7.3 Yhdyskuntarakenteeseen ja
maankäyttöön kohdistuvat vaikutukset)

Maisemavaikutukset (6.5) ovat voimalaitoksen suunniteltu
sijaintipaikka huomioon ottaen oleellisia. Arvioinnissa tulee
ottaa huomioon valtakunnallisesti arvokkaan maiseman ja
kulttuuriympäristön osalta inventointien kohdekuvaukset.

Kohdekuvaukset on huomioitu maisemavaikutusten arvioinnissa. (7.3
Yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
kohdistuvat vaikutukset)

Tieliikenteen vaihtoehtoiset kuljetusreitit (6.6) VT 8:lta tulee
ottaa mukaan tarkasteluun, vaikka tarkoituksena on liikenteen ohjaus Suikkilantietä pitkin.

Mahdolliset vaihtoehtoiset kuljetusreitit on luvattu ja esitetty sanallinen arvio vaikutuksista
tilanteessa jossa osa liikenteestä käyttäisi pääreitiksi arvioidun reitin asemesta vaihtoehtoista
reittiä. (7.5 Kuljetukset ja liikenteeseen kohdistuvat vaikutukset)

Natura-tarveharkintaa koskevan tarkastelun osalta on todettava, että arvion tulee perustua ajantasaiseen ja asianmukaiseen lähtötietoon. Arvion tulee käsittää nimenomaan suunniteltavan voimalaitoksen mahdolliset vaikutukset Naturaarvoille yhdessä muiden alueella jo olevien toimintojen ja
hyväksyttyihin suunnitelmiin perustuvien toimintojen kanssa.

Natura-tarvearvion perustana on käytetty tätä
hanketta varten tehtyjen selvitysten tuloksia,
kuten melu- ja päästömallinnuksia. Nykytilan
osalta on käytetty ajantasaisimpia ja asianmukaisimpia saatavissa olevia tietoja.

Hankkeen yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa arvioitaessa tulee ottaa huomioon Naantalin voimalaitoshanke ja
sen arviointimenettely, jos molemmat hankkeet voivat yhtäaikaisesti toteutua alueella.

Naantalin voimalaitoshanke on huomioitu siltä
osin kuin sen tässä vaiheessa arvioidaan toteutuvan samanaikaisesti Pansion voimalaitoshankkeen kanssa.

(7.11.3.3 Vaikutukset Ruissalon lehtojen Natura-alueeseen)

Tässä YVA-selostuksessa on arvioitu yhteisvaikutuksia aiheutuvan lähinnä päästöjen osalta. Päästöjen yhteisvaikutusten arviointi on
esitetty kohdassa 7.6 Päästöt ilmaan ja ilmanlaatuun kohdistuvat vaikutukset. Yhteisvaikutuksia voidaan tarkemmin arvioida vasta kun
Naantalin voimalaitoksen YVA-selostus on
valmistunut.
Haitallisten vaikutusten vähentämiskeinot
Huomiota tulee kiinnittää mahdollisimman konkreettisiin haitantorjuntakeinoihin.

Konkreettisia keinoja on esitetty kohdassa 9
Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen.

Seuranta
Seurantaohjelman sisällössä tulisi ottaa huomioon myös Natura-vaikutusten arviointiin liittyvät seurantatarve ja siihen
mahdollisesti ratkaisuna useampien toiminnanharjoittajien
yhteistarkkailu.

Alustava ympäristövaikutusten seurantaohjelma on esitetty ja siinä on kiinnitetään huomiota
alueen erityispiirteisiin, kuten Naturaalueeseen (10 Ympäristövaikutusten seurantaohjelma).

Raportointi
Arviointiselostuksen laatimisessa on otettava huomioon, että
selvitettävät vaikutukset ja asiat esitetään siten, että lausunnoissa ja mielipiteissä esille nousseisiin keskeisiin kysymyksiin on arviointiselostuksesta löydettävissä jossain muodossa
vastaus. Havainnolliseen esitykseen ja selkeään karttaaineistoon tulee kiinnittää huomiota.

YVA-selostuksessa on huomioitu lausunnoissa
ja mielipiteissä esitetyt keskeiset asiat.

Naantalin kaupunginhallitus:

Raskasmetallipäästöt on arvioitu kirjallisuustietojen perusteella ja ilmatieteenlaitos on arvioinut sanallisesti näiden päästöjen ilmanlaatuvaikutukset. (7.6.5 Voimalaitoksen savukaasupäästöjen vaikutukset ilmanlaatuun)

Voimalaitoksen savukaasupäästöjen arviointiin tulee sisällyttää arvio raskasmetallipäästöistä
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Raision kaupungin ympäristölautakunta:
Tuhkien varastoinnista mahdollisesti aiheutuva suotovesien
määrä ja laatu sekä tuhkanläjitysalueelta syntyvien mahdollisten suotovesipäästöjen vaikutukset vesistöön tai maaperään tulee tarkemmin selvittää yva-selostuksessa. Selvitykset
tuhkien erilaisista hyötykäyttömahdollisuuksista tai vastaavasti loppusijoitusmahdollisuudet tulee esittää yvaselostuksen yhteydessä.
Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoituslautakunta:
Hiukkaspäästöjen leviämisen osalta tulee erikseen tarkastella
pienhiukkasten osuutta hiukkaspäästöistä.

Tuhkien hyötykäyttömahdollisuudet on esitetty
teknisessä kuvauksessa (4.5 Tuhka ja muut
jätteet ja niiden käsittely).
Mahdollisen kaatopaikkasijoituksen vaikutuksia on käsitelty yleisellä tasolla (7.8 Tuhkan ja
muiden jätteiden sekä näiden käsittelyn vaikutusten arviointi)
Pienhiukkasten osuutta hengitettävistä hiukkasista on arvioitu kohdassa 7.6.5
Voimalaitoksen savukaasupäästöjen vaikutukset ilmanlaatuun.

Arviointiohjelman nykytilanteen kuvaukseen tulee lisätä tieto
hankealueen lähiympäristössä sijaitsevista suuronnettomuusvaaraa mahdollisesti aiheuttavista teollisuuslaitoksista,
joille Turvatekniikan keskus on määritellyt konsultointivyöhykkeet.

Alueen seveso-laitokset ja niiden konsultointivyöhykkeet on esitetty kohdassa 7.3
Yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
kohdistuvat vaikutukset. Lisäksi asiaa on käsitelty kohdassa 7.15 Onnettomuus- ja häiriötilanteiden vaikutukset.

Polttoainekuormien purkamisen, polttoaineiden käsittelyn ja
siirtelyn sekä avovarastojen pölyämisen vaikutuksista ympäristön viihtyvyyteen ja ilman laatuun tulee esittää arviot. Jos
juna- ja etenkään laivaliikenteen päästöjä ei niiden vähyyden
takia olla ottamassa leviämislaskelmissa huomioon, tulee
arviointiselostuksesta ilmetä sille selkeät perusteet. Juna- ja
laivaliikenteen meluvaikutukset tulee selvittää.

Polttoaineiden käsittelyä on kuvattu teknisessä
kuvauksessa (4 hankkeen tekninen kuvaus)
Junakuljetuksia ei pidetä kovin todennäköisinä
eikä niitä sen vuoksi ole tarkasteltu tarkemmin.
Ilmatieteenlaitoksen selvityksessä on perusteltu mallinnuksen lähtökohdat (Päästöt ilmaan ja
ilmanlaatuun kohdistuvat vaikutukset, 7.6.1
Arviointimenetelmät.
Laivakuljetusten melu on huomioitu mallinnuksessa (7.9 Meluvaikutukset)

Lukuun 10.2 (’Ympäristövaikutusten arviointi’) tulee lisätä
maininta siitä, että YVA-menettely sisältää luonnonsuojelulain
65 §:n mukaisen tarkastelun Natura-arvioinnin tarpeesta ja
asianmukaisen Natura-arvioinnin, jos hankkeen vaikutukset
todennäköisesti merkittävästi heikentävät Ruissalon Naturaalueen luonnonarvoja.

Maininta on lisätty kohtaan (7.11
Kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin
kohdistuvat vaikutukset)

Kohtaan ’Muut luvat’ tulee lisätä vielä mahdollinen pilaantuneen maaperän puhdistamiseen liittyvä lupa, koska kohteessa on ollut ja on edelleen sellaista riskitoimintaa, josta on
voinut aiheutua maaperän pilaantuneisuutta.

Pilaantuneen maaperän puhdistamislupaa ei
tarvita, koska alueella ei ole pilaantunutta
maata. Vesialtaan täyttömateriaalina käytettyä
pilaantunutta sedimenttiä ei luokitella pilaantuneeksi maa-ainekseksi.

Turun luonnonsuojeluyhdistys ry:

Luontovaikutusten arviointi ulottuu samalla
alueelle kuin mallinnusten tarkastelualueet.

Luonnonsuojelukohteiden tarkastelu tulee ulottaa samalle
alueelle kuin savukaasupäästöjen ja melun tarkastelu. Vaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös vaikutukset
virkistyksen kannalta tärkeille viher- ja metsäalueille. Joutomaa-alueen luontoarvot; mahdollisesti kulttuuriperäinen kasvilajisto tulee sisällyttää arviointiin. Vaikutukset vesiluontoon
tulee selvittää inventoimalla vesikasvillisuus, kalat, simpukat,
hyönteiset, levät ja pohjaeläimet, sekä selvittää laitoksen
rakentamisen aikaisten toimenpiteiden ja toiminnan aikana
tapahtuvan laivaliikenteen vaikutus. Myös vedenalaiset luontotyypit tulee inventoida. Kalojen kutualueille aiheutuva haitta
mm. laivaliikenteestä tulee arvioida ja esittää suunnitelmat
niiden ehkäisemiseksi. YVA:ssa tulee selvittää, miten vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteet aiotaan saavuttaa.

Vesiluontoinventointeja ei ole arvioitu tarpeellisiksi, koska hankkeen vaikutukset vesistöön
on arvioitu vähäisiksi (7.13 Vesistövaikutusten
arviointi)

Mahdollisesti lisääntyvän laivaliikenteen vaikutukset merialueen muulle vesiliikenteelle ja virkistysveneilylle tulee selvittää.

Laivaliikenteen vaikutukset on selvitetty (7.5
Kuljetukset ja liikenteeseen kohdistuvat vaikutukset)

Kaikkien suoritettujen mittausten tuloksien, leviämiskarttojen

Kaikki oleelliset kartat on esitetty. Ilmatieteen-
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yms. tulee olla näkyvillä YVA-selostuksessa, jotta arvioinnista
muodostuu mahdollisimman objektiivinen kuva.

laitoksen erillinen raportti on saatavissa Turku
Energian internetsivuilta.

Öljypäästöjen mahdollisuus, keinot sen estämiseksi ja öljyn
leviämisen vaikutukset meriluonnolle tulee arvioida.

Onnettomuus- ja häiriötilanteiden vaikutukset
on kuvattu kohdassa 7.15 Onnettomuus- ja
häiriötilanteiden vaikutukset

Varsinais-Suomen liitto:

CCS mahdollisuus mainitaan haittojen ehkäisyä ja lieventämistä koskevassa kohdassa (9
Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen).

Arviointiin tulee ottaa mukaan innovatiivisia tulevaisuuden
kestäviä kuljetusmuotoja ja tapoja.
Hiilen talteenoton ja varastoinnin (CCS) mahdollisuudet tulee
nostaa esille.
As Oy Laivanrakentajainkylä:
Yhtiöön ei ole otettu yhteyttä, vaikka se asukkaineen sijaitsee
kaikkein lähimpänä. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon
asuinalueiden ja kaavoitettujen alueiden läheisyys sekä alueen kaavoitustilanne ja merkittävä arvonalennus asuntojen
hintoihin. As. Oy toteaa, että yva-selvityksen tulee sisältää
perusteet sille, miksi voimalaa suunnitellaan Pansioon, kun
Naantalissa on valmis sijoituspaikka.

As Oy:n Laivanrakentajainkylästä on kutsuttu
edustaja seurantaryhmän kokoukseen.
YVA-selostuksessa on käsitelty maankäyttötilannetta ja sijaintipaikan valintaa (7.3
Yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
kohdistuvat vaikutukset, 2.5 Karsitut vaihtoehdot)

Kemppilänkatu 3:n kohdalla nykyiset sähköjohdot ovat todella
lähellä talon kulmaa, samoin myös Mesaanikadun omakotitalojen kohdalla. Tämän päivän määräysten mukaan johtoja voi
tuskin vahvistaa. Hän kysyy, mikä on terveysvaikutus ja mitkä
ovat tämän päivän suojavyöhykkeet?

Voimajohtojen vaikutukset on arvioitu (7.14
Voimajohdon ja kaukolämpöputken vaikutukset)

Melumallinnuksessa on huomioitava Laten liimapalkkitehtaan
oman voimalan polttoaineen haketusmelu sekä Laten voimalan katolla olevan puhaltimen melu. Myös Laten alueella toimiva laivojen pohjien ja rakenteiden hiekkapuhallusmelu tulee huomioida.

Näiden toimintojen nykyisestä melutasosta ei
ole olemassa melumittaustietoa eikä niitä siksi
ole otettu mukaan mallinnukseen. Näiden toimintojen jatkuminen voimalaitoksen käytön
alkaessa on myös epäselvää. Mallinnuksen
lähtöoletuksia on kuvattu kohdassa
7.9.7Yhteenveto ja mallinnuksen epävarmuudet.
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4

HANKKEEN TEKNINEN KUVAUS

4.1

Voimalaitoksen polttotekniikka ja tekniset lukuarvot
Voimalaitos perustuu niin sanottuun kiertopetitekniikkaan (kiertoleijutekniikka), jossa
polttoaine johdetaan kuplivaan tai kiertävään hiekkakerrokseen, jolloin lämpötila jakaantuu tasaisesti, palaminen on tehokasta ja päästöjen hallinta helpottuu.
Kiertopetipolton periaatekaavio on esitetty oheisessa kuvassa (Kuva 4-1). Polttotekniikasta johtuen polttoaine on ennen polttoa murskattava oikeaan palakokoon. Käsittelyn
jälkeen polttoaine syötetään kattilan tulipesän pohjalla olevan hiekkakerroksen päälle.
Hiekkakerroksen alta puhalletaan kuumaa ilmaa, joka yhdessä polttoaineen palamisen
kanssa saa hiekkapolttoaineseoksen voimakkaaseen liikkeeseen. Tulipesän yläosassa
savukaasut ja hiekka erotetaan toisistaan ja hiekka palautetaan tulipesän pohjalle.
Kiertopetitekniikan etuja ovat mm. hyvä sieto vaihteleville polttoaineen lämpöarvoille,
vähäinen terminen typenoksidien syntyminen ja tehokas polttoprosessin hyödyntämismahdollisuus savukaasujen esikäsittelyssä.

Leijuvaihtoehto

4

1
2

6

7

3
8

1. Polttoaineen vastaanotto
2. Polttoaineen esikäsittely
3. Polttoainevarasto
4. Kattila
5. Turbiini
6. Reaktori
7. Hiukkaserotin
8. Savupiippu

5

Kuva 4-1. Kiertopetipolton periaatekaavio.

Oheisessa taulukossa on esitetty voimalaitoksen kokoluokkavaihtoehtojen pääarvot.
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Taulukko 4-1. Voimalaitoksen kokoluokkavaihtoehtojen pääarvot.

4.2

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Polttoaineteho

250 MW

450 MW

Kaukolämpöteho

140 MW

250 MW

Sähköteho

80 MW

140 MW

Kaukolämmön tuotanto

1 000 GWh

1 600 GWh

Sähkön tuotanto

600 GWh

900 GWh

Kokonaishyötysuhde

88 %

88 %

Vuotuinen käyntiaika

8 000 h

8 000 h

Käytettävät polttoaineet, niiden hankinta, käsittely ja varastointi
Voimalaitoksen polttoaineina käytetään puuta ja turvetta sekä mahdollisesti kivihiiltä.
Kevyttä polttoöljyä käytetään käynnistykseen sekä tukipolttoaineena. Tavoitteena on
käyttää enimmäkseen uusiutuvia puupolttoaineita. Polttoainevalikoimassa halutaan kuitenkin pitää muitakin polttoaineita polttoaineen saatavuuden varmistamiseksi sekä teknisten käyttöominaisuuksien vuoksi. Esimerkiksi turpeen saatavuus on ollut heikkoa
joinakin vuosina epäsuotuisten sääolosuhteiden vuoksi, jolloin talven lämmityskaudella
turvetta käyttävät voimalaitokset ovat käyttäneet kivihiiltä varapolttoaineena.
Lopullinen polttoainejakauma riippuu polttoaineiden saatavuudesta ja se voi vaihdella
vuosittain voimalaitoksen käytön aikana. Polttoainejakaumaa ohjaa myös muun muassa
polttoaineiden hintojen vaihtelu sekä päästökauppa ja muut ohjauskeinot, jotka pääsääntöisesti ohjaavat uusiutuvien polttoaineiden osuuden lisäämiseen.
Tässä YVA-menettelyssä päästö- ja kuljetuslaskelmien ja muun arvioinnin pohjana käytetään kahta keskimääräistä polttoainejakaumaa (prosenttiosuudet polttoaineenergiasta):
e) Puu 70 %, turve 30 %
f) Puu 30 %, turve 30 %, kivihiili 40 %.
Puu ja turve kuljetetaan laitokselle rekka-autoilla, junalla sekä laivalla laitosalueen
omaan satamaan. Laivakuljetuksia varten laiturille varataan paikka purkutaskulle, josta
polttoaine johdetaan raudan erotuksen, seulonnan ja murskauksen tai haketuksen jälkeen
varastoon. Polttoainesiilojen kapasiteetti riittää noin kolmeksi päiväksi ja tämän pidempään polttoaineita ei varastoida. Polttoaineiden murskaus ja/tai haketus laitosalueella
tehdään katetussa tilassa melun ja pölyhaittojen ehkäisemiseksi.
Kivihiili tuodaan laivalla, josta se puretaan samoin kuin puu ja turve ja varastoidaan laitosalueelle avovarastoon asfaltoidulle alueelle. Varastoalueen pohjarakenne suunnitellaan siten, ettei varastoinnista aiheudu haittoja maaperään.
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Kiinteiden polttoaineiden varastointialueiden sadevedet johdetaan öljyn- ja kiintoaineen
erotuksen kautta viemäriin.
Kevyt polttoöljy tuodaan joko läheiseltä varastoalueelta putkisiltaa pitkin tai säiliöautoilla. Mikäli öljy voidaan tuoda lähialueelta putkisiltaa pitkin, voimalaitosalueelle rakennetaan ainoastaan lyhytaikaista varastointia varten päiväsäiliö. Jos tällainen järjestely ei ole mahdollinen, öljy varastoidaan laitosalueella suoja-altaalla varustetussa säiliössä.
4.3

Savukaasujen puhdistus
Savukaasujen puhdistusmenetelmän tekninen toteutustapa on tässä vaiheessa avoin.
Puhdistusmenetelmät valitaan ja suunnitellaan polttoprosessiin sopivaksi niin, että laitoksesta ulos johdettavan savukaasun puhtaus täyttää ympäristöluvassa asetetut päästöraja-arvot. Seuraavassa on kuvattu kiinteitä polttoaineita käyttävien voimalaitosten tyypillisiä savukaasunpuhdistusmenetelmiä.

4.3.1

Typen oksidit
Typen oksideja voidaan vähentää polttoteknisin toimenpitein sekä niin sanotuin sekundäärisin menetelmin. Polttoteknisiin toimenpiteisiin lukeutuu kiertoleijupolttotekniikan
valinta, joka antaa tällä hetkellä parhaat mahdollisuudet typenoksidipäästöjen minimoimiseen jo polttohetkellä.
Sekundäärisenä typenpoistomenetelmänä käytetään ammoniakki- tai urea-ruiskutusta
(SNCR-menetelmä). Ruiskutus tapahtuu tulipesän jälkeen. Tyypillisesti ruiskutusvyöhykkeitä on vähintään kaksi ja ne sijaitsevat tulipesän yläosassa sekä mahdollisesti
myös petimateriaalin erottimen sisääntulossa. Useampi vyöhyke mahdollistaa sen, että
kattilan kuormatason vaihteluista huolimatta ruiskutus voidaan tehdä aina mahdollisimman lähellä optimaalista savukaasun lämpötila-aluetta. Lämpötila-alue määräytyy
käytettävän kemikaalin mukaan.
SNCR-menetelmä katsotaan tällä hetkellä riittäväksi. Laitoksella voidaan varautua
mahdollisesti tiukentuvia typenoksidipäästöjä varten jättämällä kattilan rakenteeseen tilavaraus katalyyttiä varten (SCR-menetelmä).

4.3.2

Rikin oksidit
Vaatimukset rikkidioksidien poistolle ovat riippuvaisia polttoaineen laadusta. Turvetta
ja hiiltä poltettaessa rikkidioksidien poisto tapahtuu pääosin sekundäärisin menetelmin,
vaikkakin valittu polttotekniikka jo itsessään vähentää rikkidioksidipäästöjä verrattuna
muihin polttotekniikoihin. Kuten edellä on mainittu, palamisen yhteydessä tapahtuvaa
rikin sitoutumista voidaan tehostaa syöttämällä tulipesään kalkkikiveä.
Sekundääriset rikinpoistomenetelmät voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan: kuiva menetelmä, puolikuiva menetelmä ja märkä menetelmä.
Menetelmän valinta on riippuvainen vaaditusta rikinpoistoasteesta; märkä menetelmä on
tehokkain, kun taas kuivalla menetelmällä on pienin rikinpoistoaste. Laitteistotekniikan
kehityttyä kuiva- ja puolikuiva menetelmä ovat yleistyneet jopa pelkästään hiiltä poltta-
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vissa laitoksissa ja näiden katsotaan olevan ensisijaiset vaihtoehdot valittaessa rikinpoistotekniikkaa.
Kuiva menetelmä
Kuivissa menetelmissä yleensä kalsiumpohjainen alkali injektoidaan kattilan viimeisten
lämpöpintojen jälkeiseen savukaasukanavaan ennen pölynerotuslaitteita.
Kuivan menetelmän rikinerotustehokkuus jää melko vaatimattomaksi ilman reaktoria.
Yksinkertaisena reaktorina voidaan käyttää esimerkiksi letkusuodatinta, jonka letkujen
pinnalla alkalille saadaan riittävän pitkä viipymäaika savukaasujen kanssa. Rikinpoistotulos paranee myös, mikäli savukaasujen suhteellista kosteutta nostetaan joko jäähdyttämällä kaasua lämmönvaihtimella tai ruiskuttamalla vettä savukaasuihin.
Kuivan menetelmän käyttämä alkali voi olla peräisin myös tulipesään syötetystä kalkista, jolloin puhutaan usein ns. aktivoidusta injektiomenetelmästä, jossa rikkidioksidi sidotaan kahdessa vaiheessa: tulipesässä ja aktivointireaktorissa.
Puolikuiva menetelmä
Tästä menetelmästä käytetään myös nimitystä märkä-kuivamenetelmä. Suurin ero kuivaan menetelmään on siinä, että puolikuivassa menetelmässä alkali sekoitetaan veden
kanssa ennen erilliseen reaktoriin tai kanavaan syöttöä. Seos kuivuu savukaasujen lämmön vaikutuksesta ja samalla tapahtuu rikin sitominen, joka on sitä tehokkaampaa, mitä
suurempi on savukaasujen kosteus. Jälkierottimena käytetään joko sähkö- tai letkusuodatinta, joista letkusuodatin on yleensä tehokkaampi.
Puolikuiva menetelmä perustuu tavallisesti kalsiumoksidin käyttöön ja kalkin sammutus
eli kalsiumoksidin muuttaminen kalsiumhydroksidiksi tehdään rikinpoistolaitoksen yhteyteen kuuluvassa sammutinlaitteistossa. Myös natriumbikarbonaattia voidaan käyttää
sorbenttina. Puolikuiva menetelmä sitoo tehokkaasti myös halogeeniyhdisteitä (HF,
HCl). Polttoaineesta tai lisäaineista peräisin olevien klooriyhdisteiden mukanaolon pieninä pitoisuuksina on todettu parantavan rikinpidätystä.
Puolikuivan menetelmän lopputuote on sellaisenaan lujittamaton ja ylimääräisen veden
vaikutuksesta liettyvä kuiva materiaaliseos, joka koostuu kalsiumsulfaatista jasulfiitista, lentotuhkasta ja reagoimattomasta kalkista. Koska kaikki kalkki ei reagoi savukaasun rikkidioksidin kanssa, voidaan osa lopputuotteesta kierrättää ja sekoittaa "tuoreen" seoksen kanssa, jotta laitteiston käyttötaloutta voidaan parantaa.
Märkä menetelmä
Yleisesti märkämenetelmällä tarkoitetaan prosessia, jossa savukaasu pestään runsasta
nestemäärää käyttäen siten, että aineensiirto tapahtuu kaasufaasista nestefaasiin. Samalla kaasu jäähtyy vesikastepisteen lämpötilaan. Märkämenetelmä ei ole kovin selektiivinen rikkidioksidin suhteen, vaan pesussa absorboituvat muutkin happamat kaasukomponentit ja kiintoainehiukkaset.
Neutralointialkalina käytetään yleisimmin kalsiumoksidia ja kalsiumhydroksidia ja
isoissa laitoksissa myös kalkkikiveä.
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Märkämenetelmän lopputuotteena saadaan kipsiä, jonka hapettamiseen savukaasujen sisältämä happi ei riitä, vaan tarvitaan erillinen hapetusilman syöttö prosessiin. Syntynyt
kipsi on usein erittäin puhdasta ja sillä on runsaasti hyötykäyttömahdollisuuksia erityisesti rakennusaineteollisuudessa.
Märkä menetelmä vaatii usein erillisen esierottimen pölyn ja muiden epäpuhtauksien
poistamiseksi ennen varsinaista rikinpoistopesuria. Tyypillinen esierotinratkaisu on sähkösuodin.
4.3.3

Hiukkaspäästöt
Hiukkaspäästöjen poistamismenetelmän valinta on kytköksissä valittuun rikinpoistomenetelmään. Kuivan ja puolikuvan rikinpoistomenetelmän kohdalla todennäköisin vaihtoehto on letkusuodin. Märän menetelmän yhteydessä esierottimena toimiva sähkösuodin on todennäköisesti riittävä, koska menetelmään kuuluva pesuriosa toimii myös
hiukkaserottimena.

4.4

Käytettävät kemikaalit ja apuaineet
Voimalaitoksella käytetään kemikaaleja mm. veden käsittelyyn (esimerkiksi syöttöveden hapenpoisto, pH:n säätö, prosessiveden valmistuksessa käytettävien suodattimien
puhdistus), savukaasujen puhdistukseen ja laakereiden voiteluun sekä jäähdytykseen.
Voiteluöljyjä käytetään muun muassa eri voitelukohteissa ja jäähdyttämään turbiinien
laakereita. Öljyä käytetään myös laitteiden muuntajien eristys- ja jäähdytysaineena.
Veden käsittelyssä käytettäviä kemikaaleja ovat mm.
− hydratsiini tai vastaava hapenpoistokemikaali
− pH:n säädössä käytettävä ammoniakki
− pH:n säädössä ja sekä kattilaveden jäännöskovuuden sitomisessa käytettävä trinatriumfosfaatti tai vastaava haihtumaton kattilavesikemikaali ja
− prosessiveden valmistuksessa käytettävien suodattimien ja vaihtimien puhdistuksessa
käytettävät natriumhydroksidiliuos ja rikkihappo tai muu vastaava happo.
Veden käsittelyssä käytettävien kemikaalien määrä on yhteensä noin 20–30 tonnia vuodessa. Savukaasujen puhdistuksessa käytettävien kalkkipohjaisten yhdisteiden (esim.
kalsiumoksidi, kalsiumhydroksidi tai kalsiumkarbonaatti) vuotuinen käyttömäärä on
noin 20 000–35 000 tonnia riippuen valittavasta savukaasunpuhdistusmenetelmistä.
Muiden kemikaalien käyttömäärät ovat vähäisiä.
Kemikaalit tuodaan laitokselle joko säiliöautoilla tai myyntipakkauksissaan ja ne varastoidaan tarkoitukseen suunnitelluissa varastosäiliöissä tai myyntipakkauksissaan kemikaalivarastossa. Varastointitilat suojataan siten, ettei kemikaaleja pääsee maaperään tai
pohjaveteen. Kemikaalisäiliöiden kunto tarkastetaan määrävälein. Voimalaitoksen henkilökunta koulutetaan käsittelemään kemikaaleja turvallisesti sekä työterveyden kannalta että ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi. Käytön jälkeen kemikaalit käsitellään voimassaolevien jätehuoltomääräysten ja ohjeiden mukaisesti.
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4.5

Tuhka ja muut jätteet ja niiden käsittely
Polttoaineen palaessa sen palamattomista ainesosista syntyy tuhkaa. Raskaampi osa eli
kattilan tulipesän pohjalle jäävä pohjatuhka johdetaan pohjatuhkakontteihin. Kiertopetipoltossa pohjatuhka sisältää jonkin verran kattilan petihiekkaa määrän ollessa riippuvainen käytetystä polttoaineesta. Tulipesästä savukaasujen mukaan lähtevä kevyempi tuhka
eli niin kutsuttu lentotuhka kerätään osittain talteen kattilan takavedoista (kattilatuhka).
Pääosa lentotuhkasta otetaan talteen savukaasunpuhdistuksessa.
Taulukko 4-2. Voimalaitoksen vuotuiset tuhkamäärät (tonnia vuodessa).
Vaihtoehto 1

Tuhkajae

Vaihtoehto 2

puu 70 %, turve
30%

puu 30 %, turve
30 %, kivihiili 40
%

puu 70 %, turve
30%

puu 30 %, turve
30 %, kivihiili
40 %

Pohjatuhka

1 100

2 100

18 800

42 200

Lentotuhka

9 400

21 000

16 900

37 900

Petihiekka

3 300

3 300

4 700

4 700

Savukaasunpuhdistusjäte

800

4 700

1 500

8 400

YHTEEENSÄ

14 600

31 200

41 900

93 200

t/a

Syntyvien tuhkien ominaisuudet selvitetään liukoisuustesteillä, joiden perusteella tuhkat
ohjataan sopivaan loppusijoitukseen tai hyötykäyttöön.
Voimalaitoksen tuhkat pyritään ohjaamaan hyötykäyttöön esimerkiksi maanrakennusaineeksi. Mikäli kaikkea tuhkaa ei voida hyötykäyttää, tämä osuus viedään ympäristövaatimukset täyttävälle kaatopaikalle loppusijoitettavaksi. Sopiva kaatopaikka selvitetään
myöhemmin, mikäli hanke etenee.
Pohjatuhka välivarastoidaan laitosalueella edellä mainituissa tuhkakonteissa. Kontit
ovat suljettuja ja ne voidaan kuljettaa tyhjennettäväksi loppusijoituspaikkaan sellaisenaan kuorma-autolla.
Savukaasuista kerätty lentotuhka siirretään välivarastona toimivaan lentotuhkasiiloon.
Lentotuhkasiilosta tuhka puretaan kuorma-autoihin kuljetusta varten. Tarvittaessa purkulaitteet varustetaan tuhkan kostutuslaitteilla pölyämisen ehkäisemiseksi. Kattilan takavedosta kerätty kattilatuhka ja savukaasunpuhdistuslaitteilta kerätty tuhka voidaan
myös varastoida erillisiin siiloihin, mikäli niille määritetty loppusijoitus näin vaatii.
Märän rikinpoistomenetelmän ollessa kyseessä esierottimelta ja kattilan takavedosta kerätty tuhka pidetään erillään pesurilta kerätystä kipsistä.
Muita voimalaitoksella syntyviä jätteitä ovat mm. huoltotöiden syntyvät jätteet sekä yhdyskuntajätteet. Jätteen ohjataan asianmukaisiin loppusijoituspaikkoihin tai mahdollisuuksien mukaan hyötykäyttöön.
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4.6

Vesihuolto

4.6.1

Veden käyttö
Vettä käytetään prosessivetenä, prosessilaitteiston jäähdytykseen, mahdollisesti savukaasujen puhdistukseen, kaukolämpöverkon täydennysveden valmistukseen sekä laitoksen huoltovetenä esimerkiksi prosessitilojen puhdistuksessa sekä sosiaalitiloissa.
Prosessivedellä tarkoitetaan höyryprosessissa suljetussa kierrossa kiertävää vettä. Prosessivesi valmistetaan vesijohtovedestä täyssuolanpoistolaitoksella joko ioninvaihtotekniikalla tai käänteisosmoosilla. Valmistettavaa lisävettä tarvitaan korvaamaan liiallisen
suolaantumisen ehkäisemiseksi prosessista poistettava, ”ulospuhallettava” prosessivesi.
Täyssuolanpoistolaitoksen suodattimia ja vaihtimia puhdistetaan tarpeen mukaan, jotta
prosessiveden valmistaminen pysyisi jatkuvasti tehokkaana. Puhdistamiseen käytetään
lipeää (NaOH) ja happoa, esimerkiksi rikkihappoa (H2SO4). Höyryprosessissa kiertävää
prosessivettä puhdistetaan patruunasuodattimilla.
Voimalaitoksen jäähdytysvesikierto on suljettu. Suljetun kierron periaatteena on, että
koneista ja laitteista takaisin palaava lämmennyt jäähdytysvesi ohjataan lämmönvaihtimeen, josta lämpö siirretään puhaltimien avulla mereen tai puhaltimen avulla ulkoilmaan. Osa jäähdytysvesimäärästä haihtuu jäähdytyskierron aikana.
Voimalaitoksessa käytettävä vesi otetaan kaupungin vesijohtoverkosta ja siitä tehdään
sopimus kaupungin vesiyhtiön kanssa.

4.6.2

Jätevedet
Voimalaitoksella syntyy normaalin käytön yhteydessä jätevesiä lähinnä vesijohtoveden
käsittelystä, kattilan vuotovesistä, sade- ja perusvesistä, sosiaalijätevesistä sekä laitoksen pesu- ja lattiavesistä. Lisäksi vuosihuoltojen yhteydessä vaihdettaessa jäähdytysvesikierron vesiä syntyy pieni määrä jätevettä.
Märässä rikinpoistomenetelmässä prosessikiertoon kerääntyy savukaasuista ja kalkkikivestä peräisin olevia epäpuhtauksia, joita on poistettava haitallisten suurten pitoisuuksien estämiseksi. Määräävin tekijä on yleensä kloridipitoisuus. Täysin suljettua märkäprosessia, josta otettaisiin vain puhdas kuivattu kipsi ulos, ei ole mahdollista toteuttaa. Jätevedetön prosessi on sen sijaan mahdollinen esim. haihduttamalla jätevesi savukaasujen lämmöllä. Tavallisesti kuitenkin rakennetaan jätevedelle oma puhdistuslaitos, jossa
jätevesi puhdistetaan määräysten edellyttämälle tasolle ennen ympäristöön laskemista.
Jätevesien purkamisesta tehdään sopimus paikallisen vesiyhtiön kanssa.
Veden käsittelyn jätevedet
Vesijohtovedenkäsittelyssä syntyvät jätevedet sisältävät käytettävien kemikaalien lisäksi
vesijohtovedestä peräisin olevia anioneja ja kationeja. Jätevedet johdetaan neutraloinnin
kautta kaupungin viemäriverkostoon.
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Prosessin puhdistusvedet ja huuhteluvedet
Prosessivettä puhdistetaan epäpuhtauksista lauhteenpuhdistuslaitoksella. Puhdistuksen
jätevesi voi sisältää kaukolämpöputkistoista irronneita tai suodattimista peräisin olevaa
kiinteitä epäpuhtauksia. Puhdistusvedet sekä kattilan ja turbiinin huuhteluvedet johdetaan öljyn ja kiintoaineen erotusosien läpi. Lopuksi jätevesi johdetaan käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamolle.
Muut jätevedet
Vuosihuoltojen yhteydessä vaihdettavat jäähdytysnesteet johdetaan niiden laadusta riippuen öljynerotuskaivon jälkeen kaupungin viemäriverkkoon tai toimitetaan ongelmajätelaitokselle.
Piha-alueen asfaltoiduilta alueilta koottavat sadevedet johdetaan hiekan- ja öljynerottimien kaupungin jätevesiviemäriin.
Sosiaalitiloista jätevedet johdetaan jätevesiviemäriin.
Lauhdesähköntuotannon jäähdytysvedet
Jäähdytysvesi otetaan sataman edustalta, ja pumpataan edelleen epäpuhtaudet poistavien
suodattimien läpi voimalaitokselle. Jäähdytysveden tarve riippuu valittavasta voimalaitostekniikasta. Mikäli voimalaitoksella tuotetaan lauhdesähköä esim. kesäaikaan, tarvitaan jäähdytysvettä alustavan arvion mukaan keskimäärin noin 5 m3/s. Jäähdytysvedet
johdetaan noin kymmenen astetta lämmenneenä takaisin mereen Pansion satama-altaan
kohdalla. Lämpötilan nousuun vaikuttaa voimalaitoksen teho sekä käytettävän jäähdytysveden määrä. Jäähdytysvesien laatu ei lämpötilaa lukuun ottamatta muutu niiden
kulkiessa voimalaitoksen läpi. Jäähdytysvesien lämpökuorma jää hyvin vähäiseksi.
Arviot kaikista jätevesimääristä on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 4-3).
Taulukko 4-3. Arvio voimalaitoksessa syntyvistä jätevesimääristä.
Jätevesijae
Vedenkäsittelyn jätevedet
Likaiset prosessivedet ja huuhteluvedet
Laitosalueen sadevedet
Jäähdytysvesikierron vaihdettava vedet
Saniteettijätevedet
Lauhdesähköntuotannon jäähdytysvedet

4.7

Vuotuinen mak3
simimäärä m /a
20 000
100 000

Käsittely
neutraloinnin kautta jätevesiviemäriin

9 000

öljynerottimen kautta jätevesiviemäriin
öljynerottimen ja keruualtaan kautta
jätevesiviemäriin
öljynerottimen kautta jätevesiviemäriin

2 000

jätevesiviemäriin

40 000

5 m3/s

purku mereen

Liitynnät sähkö- ja kaukolämpöverkkoihin
Voimalaitos liitetään sähköverkkoon Kemppilän sähköaseman kautta 110 kilovoltin ilmajohdolla (Kuva 4-2).
Voimalaitos liitetään Naantalista tulevaan tunnelissa kulkevaan kaukolämmön siirtojohtoon Naantalin pohjoispuolella Pernontien kohdalla. Liityntäkaukolämpöputki voimalaitokselta rakennetaan nykyisten kaukolämpöputkien viereen joko Ahjokadun ja Metalli-

Copyright © Pöyry Management Consulting Oy

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS
Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab
Tammikuu 2011
43/163

kadun kautta tai Riilahdentien ja Ankkurikylänkadun kautta. Kaukolämpöputki rakennetaan maan alle.

Kuva 4-2. Voimalaitoksen liitynnät sähkö- ja kaukolämpöverkkoon.

Uuden voimajohdon- ja kaukolämpöputken vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin on esitetty kohdassa (7.14 Voimajohdon ja kaukolämpöputken vaikutukset)
4.8

Liikennöinti laitosalueelle
Liikennöinti alueelle ja polttoaineen autokuljetukset tapahtuvat myös alueen pohjoispuolelta. Polttoaineen laivakuljetukset tapahtuvat laitosalueen eteläreunassa olevan laiturin kautta. Rautatieyhteys on sataman hallinnoimalla alueella Pansiontien pohjoispuolella sekä satama-alueella Pansiontien eteläpuolella.

4.9

Paras käyttökelpoinen tekniikka
Pansion voimalaitos suunnitellaan parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan perustuen.
EU:n IPPC-direktiivi (96/61/EY, Neuvoston direktiivi ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi) ja Suomen ympäristönsuojelulaki
(86/2000) edellyttävät, että määrättyjen teollisuudenalojen päästöraja-arvoja sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen
käyttökelpoiseen tekniikkaan (BAT, Best Available Techniques). Lupamääräyksissä ei
kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä määrättyä tekniikkaa, vaan tavoitteena
on eri tekniikoita tai niiden yhdistelmiä käyttäen saavutettavissa oleva paras ympäris-
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tönsuojelun taso. Useat eri tekijät vaikuttavat siihen, miten paras saavutettavissa oleva
ympäristönsuojelun taso määritellään kullekin yksittäiselle laitokselle.
Ympäristönsuojeluasetuksen 37 §:ssä on lueteltu tekijöitä, jotka tulee ottaa huomioon
parhaista käyttökelpoisista tekniikoista päätettäessä, kun otetaan huomioon toimenpiteestä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja edut sekä varovaisuus- ja ennaltaehkäisyn periaatteet:
1. jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentäminen
2. käytettävien aineiden vaarallisuus sekä mahdollisuudet käyttää entistä haitattomampia aineita
3. tuotannossa käytettyjen aineiden ja siinä syntyvien jätteiden uudelleen käytön ja
hyödyntämisen mahdollisuus
4. muodostuvien päästöjen laatu, määrä ja vaikutus
5. käytettyjen raaka-aineiden laatu ja kulutus
6. energian käytön tehokkuus
7. toimintaan liittyvien riskien ja onnettomuusvaarojen ennaltaehkäisy sekä onnettomuuksien seurausten ehkäiseminen
8. parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöön ottamiseen liittyvä aika ja toiminnan
suunnitellun aloittamisajankohdan merkitys sekä päästöjen ehkäisemisen ja rajoittamisen kustannukset ja hyödyt
9. kaikki vaikutukset ympäristöön
10. teollisessa mittakaavassa käytössä olevat tuotantoa ja päästöjen hallintaa koskevat
menetelmät
11. tekniikan ja luonnontieteellisen tiedon kehitys
12. Euroopan yhteisöjen komission tai kansainvälisten toimielinten julkaisemat tiedot
parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta.
Kohdassa 12 tarkoitetaan ensisijaisesti BAT-vertailuasiakirjoja eli BREFejä (BAT Reference Document). BREFit laaditaan EU:n jäsenmaiden viranomaisten ja teollisuuden
yhteistyönä ja ne ovat BATin määrittelyn tärkein apuväline. Asiakirjan BAT-luvussa
esitellään ne tekniikat sekä päästö- ja kulutustasot, joiden katsotaan vastaavan parasta
käyttökelpoista tekniikkaa. BREFien lisäksi BATin toteutumisen arvioinnissa käytetään
kansallisia BAT-selvityksiä sekä muita mahdollisia tietolähteitä ja selvityksiä.
Suuria, yli 50 MW:n energiantuotantolaitoksia koskeva BAT-referenssidokumentti valmistui vuonna 2005. Siinä käsitellään erikseen biomassan, turpeen ja kivihiilen polttoa.
BAT-referenssidokumentissa esitetään parhaat käytettävissä olevat tekniikat ja päästötasot:
− polttoaineiden ja lisäaineiden (esim. kalkin, kalkkikiven ja ammoniakin) purkamisesta, varastoinnista ja käsittelystä
− polttoaineiden esikäsittelystä
− hyötysuhteesta ja energiatehokkuudesta
− hiukkaspäästöistä, rikkidioksidipäästöistä, typenoksidien päästöistä, CO-päästöistä
ja raskasmetalleista
− jätevesistä
− jätteistä ja sivutuotteista.
Vuonna 2016 voimaan tulevalla teollisuuspäästöjä koskevalla IE-direktiivillä (Industrial
Emission Directive) pyritään erityisesti parantamaan parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) soveltamista. Lupamenettely tullaan direktiivin voimaantultua kytkemään
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BAT-referenssidokumenteissa esitettyihin BAT-päätelmiin. Päästöraja-arvoina sovelletaan BAT-päätelmissä esitettyjä päästötasoja, joista voidaan erityistapauksissa poiketa,
mutta direktiivissä esitettyjä minimipäästörajoja (direktiivin liite V) ei saa ylittää. Tarkoituksena on saattaa raja-arvot parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) mukaisiksi. Direktiivillä asetetaan aiempaa tiukemmat päästörajat EU:ssa toimiville suurille
laitoksille sen varmistamiseksi, että ne noudattavat parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa.
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5

HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT, SUUNNITELMAT JA PÄÄTÖKSET

5.1

Kaavoitus
Voimalaitoksen rakentaminen Pansion sataman alueelle edellyttää asemakaavan muutosta. Turun kaupunki on käynnistänyt Pansion voimalaitoksen asemakaavamuutoksen
valmistelun. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia voimalaitoksen sijoittumismahdollisuuksia Pansion satama-alueen länsiosaan.

5.2

Rakennus- ja lentoestelupa
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) mukainen rakennuslupa haetaan kaikille uudisrakennuksille. Lupa haetaan kyseisen kaupungin rakennuslupaviranomaiselta, joka lupaa
myöntäessään tarkistaa, että suunnitelma on vahvistetun asemakaavan ja rakennusmääräysten mukainen. Rakennuslupa tarvitaan ennen rakentamisen aloittamista. Myös rakennusluvan myöntäminen edellyttää, että ympäristövaikutusten arviointimenettely on
loppuun suoritettu.
Lentoesteluvista määrätään Ilmailulaissa. Liikenteen turvallisuusvirasto TraFille toimitettavaan lupahakemukseen tulee liittää asianomaisen ilmaliikennepalvelujen tarjoajan
(Finavia) lausunto. Vuoden 2010 alusta voimaan astuneen uuden Ilmailulain
(1194/2009) 165 § edellyttää, että laitteen, rakennuksen, rakennelman ja merkin asettamiseen tarvitaan lentoestelupa, jos este:
1) ulottuu yli 10 metriä maanpinnasta ja sijaitsee lentopaikan, kevytlentopaikan tai varalaskupaikan kiitotien ympärillä olevan suorakaiteen sisällä, jonka pitkät sivut ovat 500
metrin etäisyydellä kiitotien keskilinjasta ja lyhyet sivut 2 500 metrin etäisyydellä kiitotien kynnyksistä ulospäin
2) ulottuu yli 30 metriä maanpinnasta ja sijaitsee 1 kohdassa tarkoitetun alueen ulkopuolella mutta kuitenkin enintään 45 kilometrin etäisyydellä 81 §:ssä tarkoitetun lentoaseman mittapisteestä
3) ulottuu yli 30 metriä maanpinnasta ja sijaitsee 1 kohdassa tarkoitetun alueen ulkopuolella, mutta kuitenkin enintään 10 kilometrin etäisyydellä varalaskupaikan tai muun lentopaikan kuin 81 §:ssä tarkoitetun lentoaseman mittapisteestä
4) ulottuu yli 60 metriä maanpinnasta ja sijaitsee 1-3 kohdassa tarkoitettujen alueiden
ulkopuolella.

5.3

Ympäristölupa
Voimalaitosta varten on haettava ympäristölupa. Toiminnan luvanvaraisuus perustuu
ympäristönsuojelulakiin (YSL 86/2000) ja sen nojalla annettuun ympäristönsuojeluasetukseen (YSA 169/2000). Ympäristölupa kattaa kaikki ympäristövaikutuksiin liittyvät
asiat kuten päästöt ilmaan ja veteen, jäteasiat, meluasiat sekä muut ympäristövaikutuksiin liittyvät asiat.
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Hankkeen lupaviranomainen on Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lupaviranomainen
myöntää ympäristöluvan, mikäli toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Hanke ei myöskään saa olla ristiriidassa alueen kaavoituksen kanssa. Myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn on oltava päättynyt
ennen kuin lupa voidaan myöntää.
5.4

Päästölupa ja päästöoikeudet
Päästökauppalain (683/2004 ja laki päästökauppalain muuttamisesta 108/2007) mukaan
suunniteltu voimalaitos kuuluu päästökaupan soveltamisalaan ja sille on haettava päästölupa energiamarkkinavirastolta. Lupahakemuksessa on esitettävä tarkkailusuunnitelma
hiilidioksidipäästöjen tarkkailemiseksi sekä osoitettava, että toiminnalla on voimassaoleva ympäristölupa.

5.5

Muut luvat ja sopimukset
Muut luvat, joilla on liittymäkohtia ympäristöasioihin, ovat pääosin teknisiä lupia, joiden pääasiallinen tarkoitus on työturvallisuuden varmistaminen ja aineellisten vahinkojen estäminen. Tällaisia ovat muun muassa jätevesien viemäriverkkoon johtamista koskeva lupa, palavia nesteitä koskevat luvat, painelaiteluvat sekä kemikaalilain mukaiset
luvat.

5.5.1

Jätevesien viemäriverkkoon johtamista koskeva lupa
Jätevesien johtamisesta kaupungin viemäriin on sovittava kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen kanssa, joka voi asettaa viemäriverkkoon johdettavan jäteveden laatua ja määrää
koskevia ehtoja.

5.5.2

Kaukolämpöjohtojen ja sähköjohtojen edellyttämät luvat
Kaukolämpöjohtojen asentaminen maaperään vaatii maa-alueen omistajan luvan. Sähköjohdon rakentaminen vaatii sähkömarkkinalain (386/1995) mukaisen sähköjohdon
rakentamisluvan.

5.5.3

Kemikaalilain mukaiset luvat
Kemikaalilaki 744/1989 koskee kaikkia kemikaaleja: terveydelle vaarallisia, ympäristölle vaarallisia sekä palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja. Kemikaalilain tarkoituksena
on ehkäistä ja torjua kemikaalien aiheuttamia terveys- ja ympäristöhaittoja sekä palo- ja
räjähdysvaaroja.
Asetuksen vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 59/1999 (joka on vahvistettu ja jätetty voimaan lailla vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudella 390/2005) mukaisesti vaarallisia kemikaaleja käsittelevät tai varastoivat laitokset luokitellaan käytettyjen aineiden laadun ja määrän mukaisesti kasvavan
riskitason mukaan vähäiseen (13§) tai laajamittaiseen teolliseen käsittelyyn (12§). Vähäistä käsittelyä valvoo paikallinen pelastuslaitos ja laajamittaista teollista käsittelyä
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES. Laajamittainen kemikaalien teollinen käsitte-
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ly vaatii kemikaaliluvan (12§), toimintaperiaateasiakirjan (14§) tai turvallisuusselvityksen (15§).
REACH-kemikaaliasetuksen mukaan kemikaalien jatkokäyttäjä ilmoittaa aineen toimittajalle aineen rekisteröinnissä tarvittavat tiedot käyttötavasta valmistajalle tai maahantuojalle toimittamista varten. Jatkokäyttäjän tulee toiminnassaan noudattaa kemikaalin
toimittajalta saamassaan käyttöturvallisuustiedotteessa sekä sen liitteenä mahdollisesti
olevassa altistumisskenaariossa esitettyjä turvallisen käytön varmistavia käyttöolosuhteita ja turvallisuustoimenpiteitä.
5.5.4

Painelaitelaki
Painelaitteiden suunnittelua, valmistusta, asennuksia, korjauksia ja tarkastusta säätelee
painelaitelaki (869/1999). Painelaitteita ovat esimerkiksi höyrykattilat, lämminvesikattilat, lämmönvaihtimet, prosessiputkistot ja painesäiliöt. Merkittävissä kattilalaitoksissa
on tehtävä vaaran arviointi toiminnan turvallisuuden varmistamiseksi. Painelaitteiden
turvallisuutta ja määräysten noudattamista valvoo Turvatekniikan keskus (TUKES), joka pitää myös paineastiarekisteriä.
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Joulukuussa 1997 järjestetyssä Kioton ilmastokokouksessa EU:n tavoitteeksi hyväksyttiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärää kahdeksan
prosenttia vuoden 1990 tasosta. Velvoite tulee saavuttaa vuosina 2008–2012, joka on niin sanottu ensimmäinen velvoitekausi. Suomen osalta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteeksi sovittiin 0 % vuoden
1990 tasosta eli päästöjen tulee vuosina 2008–2012
olla vuoden 1990 tasolla.

YK:n ilmastosopimus
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Neuvottelut uuden tavoitteen asettamiseksi ovat käynnissä.

Sisältö

Nimi

Pansion voimalaitoksessa käytetään mahdollisimman paljon biopolttoaineita, jolloin se tukee
kasvihuonekaasujen
vähentämisvelvoitteen
täyttämistä.

Suhde hankkeeseen

Viimeisin ilmastosopimuksen osapuolten konferenssi
pidettiin Meksikossa joulukuussa
2010.

1997 Kioton ilmastokokous, 1998 EUmaat sopivat päästöjenvähentämistavoitteen keskinäisestä jakamisesta

Viite

Taulukko 6-1. Hankkeen suhde luonnon varojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin.

Seuraavassa taulukossa on esitetty hankkeen suhde voimassaoleviin ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin.

HANKKEEN SUHDE LUONNONVAROJEN KÄYTTÖÄ JA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIIN SUUNNITELMIIN JA
OHJELMIIN

Hankkeen suhde suunnitelmiin, ohjelmiin ja sopimuksiin
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Valtioneuvosto hyväksyi 6.11.2008 pitkän aikavälin
ilmasto- ja energiastrategian, joka käsittelee ilmasto- ja
energiapoliittisia toimenpiteitä varsin yksityiskohtaisesti
vuoteen 2020 ja viitteenomaisesti aina vuoteen 2050
asti. Strategian tavoitteena on muun muassa energian
loppukulutuksen kasvun pysäyttäminen ja kääntäminen
laskuun sekä uusiutuvan energian osuuden nostaminen
nykyisestä 28,5 %:sta 38 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Velvoitteen täyttäminen edellyttää mm. puuperäisen
energian käytön voimakasta lisäämistä.

Suomen energia- ja ilmastostrategia
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Euroopan komission ilmasto- ja energiapaketti on laaja
jäsenmaita koskeva lainsäädäntökokonaisuusehdotus.
EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasuja
20 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 päästöjen
määrästä sekä kasvattamaan uusiutuvan energian
osuutta EU:n kokonaisenergian käytöstä viidennekseen. Päästövähennystavoite tulee kasvamaan 30 %:iin
mikäli uusi, globaali päästövähennyssopimus saadaan
aikaiseksi. Uusiutuvan energian lisäksi energiatehokkuuden lisääminen ja investoinnit puhtaisiin energiamuotoihin, kuten hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin, nähdään toimenpiteinä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Energiastrategian tavoitteiden saavuttamiseksi on määritetty kymmenen kohdan toimintaohjelma. Ohjelmaan
sisältyvät muun muassa EU:n sisäisen energiamarkkinan kehittäminen, energian huoltovarmuuden takaaminen, sitoutuminen kasvihuonekaasujen vähentämiseen
ja pitkän aikavälin tavoite uusiutuvan energian käytölle.

EU:n energiastrategian tavoitteena on turvata kilpailukykyinen ja puhdas energian saanti vastaten ilmastonmuutoksen hillintään, kasvavaan globaaliin energiankysyntään ja tulevaisuuden energian toimituksen epävarmuuksiin.

EU:n ilmasto- ja energiapaketti

EU:n energiastrategia

Biopolttoaineiden
lisääminen
energiantuotannossa tukee Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa asetettuja tavoitteita hiilidioksidipäästöjen rajoittamisesta sekä uusiutuvan energian osuuden kasvattamisesta.

Biopolttoaineilla tuotetun energiantuotannon
lisääminen auttaa Suomea saavuttamaan uusiutuvan energian osuudelle asetetut tavoitteet.

Ohjelman mukaan EU:n tulisi luoda pitkän aikavälin tavoitteet uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi ja kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Biopolttoaineiden käytön lisääminen tukee EU:n energiastrategiassa asetettuja tavoitteita.

Valtioneuvoston
6.11.2008 hyväksymä selonteko
energia- ja ilmastopolitiikassa lähiaikoina toteutettavista toimenpiteistä.

EU julkaisi uusiutuvaan energiaan ja
ilmastonmuutokseen liittyvän pakettinsa 23.1.2008.

EU:n energiastrategia (An Energy Policy for
Europe) julkaistiin
10.1.2007.
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Ympäristöohjelma toteuttaa lyhyellä aikavälillä LounaisSuomen ympäristöstrategiaa 2020. Strategian tavoitteita ovat mm. pintavesien hyvä tila saavutettu, ilmastonmuutosta hillitseviä ja sopeutumista edistäviä toimenpiteitä toteutettu, pohjavesien ja maaperän hyvä tila turvattu, ympäristövaikutukset ja –riskit tunnistettu ja hallittu, luonnonmaiseman ja kulttuuriympäristön erityispiirteet turvattu, laadukas, hyvinvointia edistävä elinympäristö saavutettu ja luonnon monimuotoisuus turvattu.
Energiantuotannon osalta pyritään uusiutuvien energialähteiden mahdollisimman laajaan käyttöön ja energiatehokkuuden parantamiseen.

Valtioneuvosto hyväksyi 15.10.2009 ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon, jossa linjataan
Suomen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiapolitiikkaa.
Selonteossa asetetaan tavoitteeksi vähentää Suomen
ilmastopäästöjä vähintään 80 % vuoden 1990 tasosta
vuoteen 2050 mennessä osana kansainvälistä yhteistyötä. Hallituksen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus 38 %:iin
vuoteen 2020 ja edelleen 60 %:iin vuoteen 2050 mennessä.

Copyright © Pöyry Management Consulting Oy

Lounais-Suomen
ympäristöstrategia 2020 ja ympäristöohjelma 2010–2013

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta

Biopolttoaineiden käyttö uudessa energiatehokkaassa parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan perustuvassa voimalaitoksessa tukee
strategian tavoitteita.

Biopolttoaineiden
lisääminen
energiantuotannossa tukee Suomen pitkän aikavälin
ilmasto- ja energiapolitiikassa asetettuja tavoitteita kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisesta
sekä uusiutuvan energian osuuden kasvattamisesta.

Lounais-Suomen
ELY-keskus

Valtioneuvoston
15.10.2009 hyväksymä ilmasto- ja
energiapoliittinen
tulevaisuusselonteko Suomen pitkän
aikavälin ilmasto- ja
energiapolitiikasta.
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−

−

Turku lisää uusiutuvan energian käyttöä
kaukolämmön tuotannossa ja kaupungin sähkön
hankinnassa. Tavoitteena on, että vähintään 50 %
kaukolämmöstä tuotetaan uusiutuvilla v. 2020
mennessä ja 100 % kaupungin ostamasta sähköstä
tuotetaan uusiutuvilla v. 2013 mennessä.

Turku alentaa alueensa kasvihuonekaasupäästöjä.
Tavoitteena vähintään 30 % vähenemä/asukas v.
1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään
20 % vähenemä kokonaispäästöissä

Ohjelmassa esitetään ohjelman lähtökohdat, ohjaavat
periaatteet, päätavoitteet, mittarit, resurssivaikutukset ja
seuranta. Ohjelman teemakohtaisia ohjaavia periaatteita ja tavoitteita ovat mm.:

Energiantuotannon osalta strategian tavoitteena on,
että kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet vähintään kansallisten tavoitteiden mukaisesti ja toimenpiteenä on mm. fossiilisten polttoaineiden vähentäminen.

Tavoitteena on maakunnallinen hiilineutraalius vuoteen
2030 mennessä. Uusiutuvan energian osuus maakunnan omasta energiantuotannosta on 40 prosenttia; kaukolämmön ja -kylmän tuotannossa uusiutuvien energianlähteiden osuus on vähintään puolet. Uusiutuviin
energialähteisiin perustuvan sähköntuotannon osuus on
kolmannes koko maakunnan sähköntuotannosta.

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategioiden yhteinen päävisio vuoteen 2020 mennessä on kansainvälisten ja kansallisten energiatavoitteiden saavuttaminen
matkalla kohti hiilineutraaliutta.
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Turun seudun ympäristö- ja
ilmasto-ohjelma 2009–2013

Varsinais-Suomen ilmastostrategia 2020 ja energiastrategia
2020

Biopolttoaineiden käyttö tukee ympäristö- ja
ilmasto-ohjelmassa esitettyjä tavoitteita.

Biopolttoaineiden käyttö tukee ilmasto- ja energiastrategioissa esitettyjä tavoitteita.

Ilmasto- ja ympäristöohjelma 2009 –
2013

Turun kaupunki

Varsinais-Suomen
liitto
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7

YMPÄRISTÖN NYKYTILA, ARVIOIDUT VAIKUTUKSET JA
ARVIOINTIMENETELMÄT

7.1

Ympäristövaikutusten arvioinnin rajaus
Hankkeen vaihtoehdoissa on tarkasteltu pääasiassa laitostontilla tapahtuvien toimintojen
ympäristövaikutuksia. Alueen ulkopuolelle ulottuvaa toimintaa ovat esimerkiksi laitoksen rakentamisen ja käytön aikainen liikenne sekä höyry- ja kaukolämpöputkistojen,
sähkönsiirtoyhteyden sekä liikenneyhteyksien rakentaminen. Myös näiden toimintojen
vaikutuksia tarkastellaan.
Sekä poltettavaksi tulevan polttoaineen että laitoksella syntyvän jätteen käsittelyn, kuljetusten ja sijoittamisen vaikutukset on arvioitu.
Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (melu, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoon. Nollavaihtoehtona arvioidaan tilannetta, jossa Turku Energia ei rakenna voimalaitosta Pansioon ja Turun seudun energia tuotetaan Fortumin uudella voimalaitoksella Fortumin aloittaman YVA-menettelyn
mukaisesti. Fortumin hankkeen laitosvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia ei ole vielä
tämän YVA-selostuksen valmistelun aikana selvitetty, joten näiden vaihtoehtojen vaikutusarvio voidaan tehdä vain karkealla tasolla.
Hankkeella ei tässä vaiheessa ole tunnistettu olevan yhteisvaikutuksia muiden tiedossa
olevien tulevien hankkeiden kanssa. Myös tätä asiaa on tarkasteltu perusteellisemmin
ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä. Yhteisvaikutuksia nykyisten toimintojen
kanssa on tarkasteltu osana vaikutusten arviointia.
Tarkastelualueella tarkoitetaan tässä kullekin vaikutustyypille määriteltyä aluetta, jolla
kyseistä ympäristövaikutusta selvitetään ja arvioidaan. Vaikutusalueella taas tarkoitetaan aluetta, jolla selvityksen tuloksena ympäristövaikutuksen arvioidaan ilmenevän.
Tarkastelualueen laajuus riippuu tarkasteltavasta ympäristövaikutuksesta. Esimerkiksi
savukaasupäästöjen ympäristövaikutuksia tarkastellaan noin viiden kilometrin säteellä
voimalaitoksen sijoituspaikasta ja melun vaikutuksia noin kolmen kilometrin säteellä sijoituspaikasta.
Vaikutusten arviointimenetelmät sekä arvion alueellinen rajaus on seuraavassa esitetty
vaikutuskohtaisesti.

7.2

Rakentamisen aikaiset vaikutukset

7.2.1

Arviointimenetelmät
Voimalaitoksen rakentamisen aikaisia ympäristövaikutuksia tarkastellaan omana kokonaisuutenaan, sillä ne poikkeavat ajalliselta kestoltaan ja osittain myös muilta piirteiltään laitoksen käytön aikaisista vaikutuksista.
Laitoksen rakennustyöt ja rakentamisen aikaiset liikennejärjestelyt ja -määrät on esitetty. Rakentamisen aikaisia liikenteellisiä vaikutuksia on tarkasteltu laitosalueelle johtavi-
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en teiden ympäristössä. Rakentamisesta aiheutuvat vaikutukset mm. maa- ja kallioperään, vesistöihin, kasvillisuuteen ja eläimiin, työllisyyteen ja ihmisten viihtyvyyteen on
arvioitu hankkeesta laadittujen suunnitelmien ja vuorovaikutuksen yhteydessä saadun
palautteen perusteella sekä muista vastaavista hankkeista saatujen kokemusten pohjalta.
Voimalaitoksen rakentamisen lisäksi on arvioitu laitoksen tarvitsemien liityntöjen kuten
voimajohdon, kaukolämpöputken ja satamalaiturin sekä laivaväylän rakentamisen aiheuttamat vaikutukset.
7.2.2

Vaikutukset
Voimalaitoksen rakentaminen
Voimalaitoksen rakentaminen kestää noin kaksi vuotta. Rakennustyöt käsittävät koko
laitoksen kaikkine toimintoineen, kuten kattila- ja turbiinilaitokset, veden käsittelyn, savukaasujen käsittelylaitteet, savupiipun, toimisto- ja korjaamorakennuksen sekä polttoaineen vastaanottoon ja syöttöön liittyvien tilojen ja laitteistojen rakentamisen.
Rakennustöiden ensimmäinen vaihe käsittää maanrakennustöitä, kuten pintamaan poistoa, paaluttamista ja soran levittämistä, sekä laitoksen perustusten ja maanpinnan tasoa
alempana olevien osien rakentamisen. Nämä työt ja laitoksen rakennusrungon toteuttaminen kestävät vuoden. Toisen rakennusvuoden aikana tehdään pääasiassa laite- ja järjestelmäasennuksia laitoksen sisällä ja viimeistellään rakennukset ja ulkoalueet.
Voimalaitoksen rakennustöihin liittyvästä kaivamisesta ei aiheudu haitallisten aineiden
kulkeutumista ympäristöön, sillä mahdollinen maaperän pilaantuneisuus alueella selvitetään rakennusvaiheessa ja pilaantuneet maat käsitellään asianmukaisesti. Rakennustyöt voivat muuttaa pinta- ja pohjavesien virtausta pienellä alueella hetkellisesti, mutta
vaikutus on vähäinen. Mahdollisten pilaantuneiden maiden puhdistus parantaa pinta- ja
pohjavesien laatua. Hankkeella ei ole vaikutuksia kallioperään, geologisesti arvokkaisiin
kohteisiin eikä luokitelluille pohjavesialueille.
Rakennustyöt tehdään pääsääntöisesti päiväaikaan, jolloin myös rakennustöiden vaikutukset rajoittuvat päiväaikaan noin klo 7.00–19.00 väliselle ajalle. Rakentamisen aikaisia merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat työkoneiden ja rakentamisen aiheuttama
melu, tärinä ja pölyäminen. Näitä vaikutuksia esiintyy lähinnä rakennustöiden ensimmäisen vuoden aikana. Rakentamisen aikaisella melulla ja tärinällä ei ole merkittävää
haitallista vaikutusta, joskin äänekkäistä työvaiheista voi ajoittain olla häiriötä lähimpien asuintalojen alueella. Ruissalon Natura-alueen linnustolle voi myös aiheutua tilapäistä haittaa, jos äänekkäät rakennustyöt ajoittuvat lintujen pesimäaikaan. Työn aiheuttama
pölyäminen on paikallista eikä vaikuta merkittävästi asukkaiden viihtyvyyteen tai arvokkaisiin luontokohteisiin.
Eniten raskasta liikennettä suuntautuu voimalaitostontille maanrakennustöiden eli rakentamisvaiheen ensimmäisen puolen vuoden aikana, jolloin raskaan liikenteen kuljetuksia on noin 20–50 päivässä. Rakentamisen aikainen liikennöinti laitosalueelle tapahtuu nykyisiä liikennereittejä eli Pansiontietä pitkin. Raskaat kuljetukset voivat aiheuttaa
ajoittaista meluhaittaa Pansiontien läheisyydessä asuville asukkaille.
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Rakentamisen suoran työllistämisvaikutuksen työmaalla arvioidaan olevan noin 50–100
henkilötyövuoden verran.
Voimajohdon ja kaukolämpöputken rakentaminen
Kaukolämpöputkistojen ja sähköliitynnän rakentaminen voi aiheuttaa tilapäistä haittaa
liikenteelle. Kaukolämpöputken rakennustöihin liittyvä liikenne voi aiheuttaa tilapäisiä
melu- ja pölyhaittoja alueen asukkaille. Haitat voidaan minimoida lähinnä liikennejärjestelyin ja merkitsemällä työalueet asianmukaisesti. Rakennustyössä varmistutaan muiden maanalaisten rakenteiden sijainnista etukäteen niiden vaurioitumisen välttämiseksi.
Satamalaiturin ja laivaväylän rakentaminen
Mikäli laitoksen polttoaineita kuljetetaan maantienkuljetusten ohella myös meriteitse,
laitosalueen rantaan rakennetaan uusi satamalaituri. Vesirakennustöiden ja ruoppausten
tarkemmat tekniset toteutussuunnitelmat tullaan laatimaan hankkeen edistyessä. Vaikutuksia arvioidaan tässä perustuen alueella aiemmin tehtyihin vesirakennustöihin ja niiden vaikutuksiin.
Suunnitellun satamalaiturin ja väylän alueelta ruopattavat massat ovat todennäköisesti
pääosin savimassoja. Satamalaiturin rakennusvaiheessa alueella joudutaan mahdollisesti
käsittelemään myös moreeni- ja kalliomassoja.
Ruoppaukset tullaan todennäköisesti toteuttamaan kaivamalla. Ruoppaaminen toteutetaan siten, että siitä aiheutuva kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksien kasvu jää mahdollisimman pieneksi. Ruoppauksen vaikutuksia voidaan pienentää teknisillä ratkaisuilla,
kuten suljetun kauhan käytöllä. Tarvittaessa satamalaiturin alue voidaan ruoppauksien
ajaksi eristää muusta merialueesta silttiverhon avulla, joka estää kiintoaineksen leviämisen ympäristöön.
Ruoppaustöiden välitön vaikutus on pohjanlaadun ja syvyyden muuttuminen. Ruoppaustyöt hävittävät pohjaeläimistön ruopattavalta kohdalta tilapäisesti. Mikäli pohjan
laatu ei merkittävästi muutu, palautuu alueen pohjaeläimistö yleensä entiselleen vähitellen. Ruoppaustöistä aiheutuu kiintoainespitoisuuksien kasvua ja siitä seuraavaa veden
laadun tilapäistä samentumista. Tämän vaikutuksen on yleensä todettu olevan varsin
paikallinen ja tilapäinen. Havaittavan vaikutuksen arvioidaan ulottuvan noin 100–200
metrin etäisyydelle ruopattavasta alueesta. Kiintoaineen aiheuttama sedimentoitumisen
kasvu voi vaikuttaa haitallisesti esimerkiksi kalojen mädin kehittymiseen. Pohjasta
ruoppauksen yhteydessä vapautuvat ravinteet voivat paikallisesti lisätä alueen perustuotantoa. Kohdealueen muuttuneisuuden ja ruoppausten rajatun keston vuoksi vaikutukset
arvioidaan pitkällä tähtäimellä vähäisiksi.
Ruoppausten suunnittelussa tullaan huomioimaan ja tarvittaessa selvittämään sedimentin mahdolliset haitta-ainepitoisuudet. Alueen sedimentin haitta-ainepitoisuuksia on selvitetty mm. Pansion altaan täytön yhteydessä. Alueen sedimentin haitta-ainepitoisuudet
sijoittuvat laatukriteeritasojen 1 ja 2 välille, eli mahdollisesti pilaantuneisiin ruoppausmassoihin, jotka edellyttävät tapauskohtaista tarkastelua läjityksen suhteen. Ruopattavat
massat on ensisijaisesti suunniteltu sijoittavan alueen rakenteisiin. Massojen sijoittelu
toteutetaan siten, että mahdolliset pilaantuneet ruoppausmassat eivät joudu esimerkiksi
valumavesien kautta uudelleen vesistöön. Maa-alueelle sijoitettuna näistä massoista ei
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aiheudu haittoja ympäristölle. Ruoppausten yhteydessä sedimentistä voi vapautua vesipatsaaseen pieniä määriä haitta-aineita. Tätä pyritään estämään valitsemalla käytettävä
ruoppaustekniikka siten, että haitta-aineiden vapautuminen jää mahdollisimman pieneksi.
7.3

Yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistuvat vaikutukset

7.3.1

Arviointimenetelmät
Selvitettäessä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön on tutkittu hankkeen suhdetta sekä nykyiseen että suunniteltuun alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ja
maankäyttöön. Arvioitaessa hankkeen suhdetta suunniteltuun maankäyttöön on arvioitu
myös sen suhdetta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin.
Arviointia varten on selvitetty vaikutusaluetta koskevat tiedot nykyisestä maankäytöstä
sekä voimassa ja vireillä olevat kaavat. Tilannetta on kuvattu tämän arviointiselostuksen
luvussa 7.3.2.
Hankkeen vaikutuksia on tutkittu eri aluetasoilla: onko hankkeen toteuttamisella vaikutuksia kaupunkiseudun aluerakenteeseen, Turun ja Pansion kaupunkirakenteeseen, lähiympäristön maankäyttöön tai yksittäisiin kohteisiin välittömällä vaikutusalueella. Vastaavasti on selvitetty hankkeen suhde voimassa ja vireillä oleviin kaavoihin ja muihin
suunnitelmiin tai tavoitteisiin. Näitä ovat mm. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet,
Turun kaupunkiseudun maakuntakaava, Turun yleiskaava 2020, Ruissalon osayleiskaava, vireillä oleva Turun yleiskaava 2025 sekä alueella tai lähiympäristössä voimassa tai
vireillä olevat asemakaavat. (Turun kaupunki, ympäristö- ja kaavoitusvirasto 2010b)
Hankkeen maankäyttövaikutukset voivat olla joko välittömiä tai välillisiä. Hanke saattaa
aiheuttaa ympäristössä sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat nykyiseen maankäyttöön
tai muuttavat tulevan maankäytön suunnitteluun liittyviä lähtökohtia tai reunaehtoja.
Välillisiä vaikutuksia voi syntyä esimerkiksi ympäristön häiriötekijöiden muutoksista,
lisääntyvästä tai vähenevästä liikenteestä, kaupunkikuvallisista vaikutuksista jne.
Vaikutukset on selvitetty asiantuntija-arviona maankäytön asiantuntijoiden toimesta.
Arvioinnin tueksi on myös haastateltu paikallisia kaavoitustoimen edustajia sen varmistamiseksi, että tiedot ja tulkinnat nykyisestä maankäytöstä sekä kaavoitustilanteesta ovat
oikeita.

7.3.2

Nykytila
Hankealue on osa Turun – Naantalin rannikkoseudun teollisten ja satamatoimintojen
vyöhykettä. Etäisyyttä Turun keskustaan on noin 4–5 kilometriä. Hankealue rajautuu
länsi-, pohjois- ja itäpuolelta Pansion alueen satama- ja teollisuustoimintoihin ja etelässä
vesialueeseen. Pansion alueella on useampia ns. Seveso-direktiivin mukaisia suuronnettomuusvaarallisia laitoksia.
Lähimmät asuinrakennukset, jotka liittyvät laajempaan, kohti pohjoista suuntautuvaan
asumisen vyöhykkeeseen sijaitsevat Pansiontien pohjoispuolella (Pansiontien ja Valmetinkadun risteyksen tuntumassa) noin 100–200 metrin etäisyydellä alustavasti suunnitel-
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luista voimalaitosrakenteista koilliseen. Etäisyyttä hankealueelta etelään sijaitsevan
Ruissalon saaren lähimpiin asuin- ja lomarakennuksiin sekä virkistys- ja suojelualueisiin on vähimmillään noin 800 metriä. Liikenne hankealueelle tulee idästä Pansiontien
kautta. Hankealueen itäpuoliselle satamatoimintojen alueelle on raideyhteys. Lähialueen
rakennusten sijainti ja käyttötarkoitus on esitetty seuraavassa kartassa (Kuva 7-1.).
Alueella, jolle voimalaitoksen rakenteet alustavien suunnitelmien mukaan sijoittuisivat,
on teollisia rakennuksia ja rakenteita, jotka ovat kaikki Turun Sataman omistuksessa.
Alueen länsiosassa oleva vanha teollisuusrakennus on käytössä, mutta se tullaan tulevaisuudessa purkamaan. Alueella sijaitseva kevytrakenteinen halli (ns. Best-halli) sekä
osa hankealueen maa-alueista on Sataman toimesta vuokrattu ulkopuolisille yrityksille.
Mikäli voimalaitos rakennetaan, Best-halli siirretään muualle.
Hankealueen välittömässä lähiympäristössä sataman alueen muut rakennukset ovat vanhoja teollisuushalleja, jotka on vuokrattu erityyppisille toimijoille. Satama-alueen länsipuolella on Saaristomeren Meripuolustusalueen alue ja rakennuksia. Pansiontien puolella on yksityishenkilöiden omistamia rakennuksia.
Alueella aiemmin sijainnut allas on nyttemmin kokonaan täytetty, joten hankealue on
yhtenäistä kenttäaluetta. (Alahäme, M. 2010)
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Kuva 7-1. Rakennukset hankealueen lähiympäristössä. Hankealueen likimääräinen
sijainti on esitetty mustalla nuolisymbolilla. Rakennuksia kuvaavien symbolien kokoa on
suurennettu kartan luettavuuden parantamiseksi. (Maanmittauslaitos 2010)

7.3.2.1

Voimassa ja vireillä olevat kaavat tai muut maankäytön suunnitelmat
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999) mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto on hyväksynyt valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet vuonna 2000 ja niitä on tarkistettu
13.11.2008. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja
niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja
valtion viranomaisten toiminnassa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät
seuraavia kokonaisuuksia:
1. toimiva aluerakenne
2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
5. Helsingin seudun erityiskysymykset
6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.
Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on:
− varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa
− auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun
tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys
− toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä
alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen johdonmukaisuutta ja
yhtenäisyyttä
− edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä
− luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle.
Tässä hankkeessa hanke- ja vaikutusalueen kannalta keskeisiä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitekokonaisuuksia ovat erityisesti:
− eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
− kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
− toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto.
Eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen ja elinympäristön laatuun liittyvissä erityistavoitteissa todetaan mm. että:

Copyright © Pöyry Management Consulting Oy

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS
Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab
Tammikuu 2011
59/163

− alueidenkäytössä tulee varautua uusiutuvia ja jäteperäisiä polttoaineita käyttävien
energialaitosten ja niiden logististen ratkaisujen aluetarpeisiin osana alueen energia- ja jätehuoltoa.
Maakuntakaava
Alueella on voimassa Turun kaupunkiseudun maakuntakaava (karttaote, Kuva 7-2).
Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavaehdotuksen kokouksessaan 25.11.2002.
Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan 23.8.2004 lukuun ottamatta osaa Turun
lentoaseman pohjoispuolisesta teollisuustoimintojen aluevarauksesta, Koivuluodon ja
Kallanpään alueiden virkistysaluevarauksia sekä Heikkilän kasarmialueen virkistysaluevarausta ja ulkoilureittiä. Samalla ympäristöministeriö vahvisti VarsinaisSuomen seutukaavan kumoamisen muilta kuin edellä vahvistamatta jätetyiltä osin.
(Varsinais-Suomen liitto 2010a). Vahvistamispäätöksen yhteydessä Pansion sataman
LS-alueeseen liitettiin suunnittelumääräys: ”Satamatoiminta tulee suunnitella niin, että
toiminnasta aiheutuvat typenoksidipäästöt eivät yhdessä muista lähteistä peräisin olevien päästöjen kanssa merkittävästi rehevöitä Natura 2000 –alueen Ruissalon lehdot luontaisesti karuja luontotyyppejä”.
Alustavien suunnitelmien mukaan hankealue sijoittuu pääosin maakuntakaavan satamaalueelle (LS, valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät vesiliikenteen alueet sekä niitä palvelevien toimintojen alueet). Hankealue sivuaa lännessä erityistoimintojen aluetta (E, valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät
alueet puolustusvoimien ja jätehuollon toiminnoille) ja pohjoisessa teollisuustoimintojen aluetta (T). Hankealueen koillispuolelle, Pansiontien pohjoispuolelle on osoitettu
työpaikka-alue (TP). Työpaikka-alueen pohjoispuolelle on osoitettu taajamatoimintojen
alue (A). Pansion eteläpuolella Ruissalon saaren läntisin osa on osoitettu retkeily- ja
matkailutoimintojen alueeksi (R), mutta muilta osin saari on suojelualuetta. Lisäksi koko Ruissalon saari on osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeäksi alueeksi sekä Natura-alueeksi. Pansion ja Ruissalon väliselle vesialueelle on osoitettu laivaväylä ja veneilyreitti. Pansion sataman suunnasta kiertää ratayhteys hankealueen ja
Mikkolanvuoren pohjoispuolelta länteen Laivastontien alueelle.
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Kuva 7-2. Ote Turun kaupunkiseudun maakuntakaavasta (vahvistettu
ympäristöministeriössä 23.8.2004) (ei mittakaavassa). Hankealueen likimääräinen sijainti
on esitetty mustalla nuolisymbolilla. (Varsinais-Suomen liitto 2010a)

Yleiskaava
Pääosin Pansion satama-alueelle sijoittuva hankealue rajautuu alueeseen, jolla on voimassa Turun yleiskaava 2020 (ote kaavakartasta, Kuva 7-3.). Satama-alueen osalta Turun hallinto-oikeus on kumonnut valtuuston yleiskaavapäätöksen. Kaavassa hankealueen länsipuoli on osoitettu erityisalueeksi (E) ja länsi-pohjoispuoli tuotanto- ja varastotoiminnan alueeksi (T). Hankealueesta koilliseen on osoitettu kerrostalovaltainen asuinalue (AK).
Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi Turun yleiskaava 2020:n 11.12.2000 ja uudelleen
18.6.2001 ympäristökeskuksen oikaisukehotuksen vuoksi. Yleiskaava on kuulutettu
lainvoimaiseksi 28.7.2001 niiltä osin, joita valitukset eivät koskeneet. Turun hallintooikeus on päätöksellään 20.12.2002 kumonnut yleiskaavapäätöksen Pansion ja Pomponrahkan alueiden osalta. Edelleen korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 5.5.2004 hylännyt muut valitukset, mutta kumonnut Raisionjokilaakson itärannan PK-aluetta koskevat päätökset. Kaava on kuulutettu lainvoimaiseksi 29.5.2004. (Turun kaupunki, ympäristö- ja kaavoitusvirasto 2010b)
Pansion satama-alueella on Turun hallinto-oikeuden Yleiskaavaa 2020 koskevan kumoamispäätöksen vuoksi voimassa Turun yleiskaava 2010. Hankealue sijoittuu kaavan
satama-alueelle (LS). Koska kyseessä on oikeusvaikutukseton yleiskaava, ohjaa maakuntakaava alueen asemakaavoitusta.
Hankealueen eteläpuolella on voimassa Ruissalon osayleiskaava 2010. Kaava on hyväksytty Turun kaupunginvaltuustossa 9.12.1996 ja ympäristöministeriö on vahvistanut sen
9.2.1998 (ote kaavakartasta, Kuva 7-4.).
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Kuva 7-3. Ote Turun yleiskaava 2020 –kaavakartasta (kuulutettu lainvoimaiseksi
29.5.2004) (ei mittakaavassa) sekä hankealuetta koskevat merkinnät. Hankealueen
likimääräinen sijainti on esitetty mustalla nuolisymbolilla. (Turun kaupunki, ympäristö- ja
kaavoitusvirasto 2010b)
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Kuva 7-4. Ote Ruissalon osayleiskaavasta (vahvistettu ympäristöministeriössä 9.2.1998)
(ei mittakaavassa). Hankealueen likimääräinen sijainti on esitetty mustalla
nuolisymbolilla. (Turun kaupunki, ympäristö- ja kaavoitusvirasto 2010b)

Turun uuden yleiskaavan (Yleiskaava 2025) valmistelu on aloitettu Turun kaupungin
yleiskaavatoimistossa. Yleiskaava 2025 laaditaan koko Turun alueelle kaupungin rakennetta ja alueidenkäyttöä ohjaavana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Yleiskaava
2025 korvaa kokonaisuudessaan Yleiskaava 2020:n, mutta ei hyväksyttyjä tai vahvistettuja oikeusvaikutteisia osayleiskaavoja (Hirvensalon, Ratapihan, Ruissalon, Skanssin ja
Yli-Maaria-Koskennurmen osayleiskaavat). Näiden osalta oikeusvaikutukset kohdistuvat vain suunnittelussa tarkemmin määriteltäviin osiin ja vaiheisiin. (Turun kaupunki,
ympäristö- ja kaavoitusvirasto 2010c)
Asemakaava
Hankealue sijoittuu nk. Pansion sataman asemakaava-alueen länsireunaan satamaalueelle (LS-1). Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 28.8.2006 ja se on saanut
lainvoiman 21.3.2009 (ote kaavakartasta, Kuva 7-5). (Turun kaupunki, ympäristö- ja
kaavoitusvirasto 2010b)
Hankealuetta koskien on käynnissä asemakaavan muutos (nimellä Pansion biovoimalaitos). Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on tutkia voimalaitoksen sijoittumismahdollisuuksia Pansion satama-alueen länsiosaan. (Turun kaupunki, ympäristö- ja kaavoitusvirasto 2010a)
Hankealueen pohjoispuolella on vireillä asemakaavan muutos (Pansio, 066-38.-6 osa ja
-10, Ahjokatu ja Valmetinkatu osa (työnimi ”Ahjokatu”)) (sijaintikartta ja ote kaavaluonnoksesta, Kuva 7-6). Kaavanmuutoksen alustavana tavoitteena on tutkia teollisuusrakennusten korttelialueeksi varatun pääosin rakentamattoman alueen muuttamista asuinkäyttöön. Tavoitteena on myös ottaa huomioon valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö ja tarvittaessa suojella alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset.
(Turun kaupunki, ympäristö- ja kaavoitusvirasto 2010b)
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Kuva 7-5. Ote Pansion satama-alueen asemakaavasta (hyväksytty
kaupunginvaltuustossa 28.8.2006, saanut lainvoiman 21.3.2009) (ei mittakaavassa).
Hankealueen likimääräinen sijainti on esitetty mustalla nuolisymbolilla. (Turun kaupunki,
ympäristö- ja kaavoitusvirasto 2010b)

a.

b.
Kuva 7-6. a. ja b. Sijaintikartta ja ote Ahjokadun – Valmetinkadun alueen
asemakaavamuutosluonnoksesta (”Ahjokatu”), 14.2.2008 (ei mittakaavassa).
Hankealueen likimääräinen sijainti on osoitettu mustalla nuolisymbolilla karttaote a:n
päällä. (Turun kaupunki, ympäristö- ja kaavoitusvirasto 2010b)
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7.3.2.2

Muut maankäytön suunnitelmat
Turun kaupunkiseudulle ollaan laatimassa rakennemallia, joka on jatkoa kunta- ja palvelurakenneuudistuksen eli PARAS-hankkeen kaupunkiseutusuunnitelmalle. Työn tavoitteena on löytää yhteinen näkemys kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen pitkän tähtäyksen päälinjoista. Luonteeltaan rakennemalli on kuntien yhteinen maankäyttöstrategia. Jatkossa sitä on tarkoitus käyttää maakunta- ja yleiskaavoituksen pohjana. Rakennemallityö oli tätä arviointiselostusta kirjoitettaessa tavoitteiden käsittelyvaiheessa ja
vaihtoehtojen suunnittelu alkamassa.
Turun seudulla käynnistettiin viime syksynä laaja rataympäristöselvitys. Liikenneviraston rautatieosaston (ent. Ratahallintokeskus) hankkeessa on selvitetty Turun, Raision,
Kaarinan ja Liedon rautatietieliikenteen ja ratapihatoimintojen aiheuttamien ympäristöhaittojen nykytilaa. Lisäksi on valmisteltu toimintaohjelma em. haittojen vähentämiseksi tai lieventämiseksi sekä riskien pienentämiseksi. (Turun kaupunki, ympäristö- ja kaavoitusvirasto 2010a)
Turkuun on valmisteilla "viherkaavaksi" kutsuttu suunnitelma, josta tulee osa seuraavaa
koko Turun yleiskaavaa. Valmistuttuaan viherkaava ohjaa viheralueita koskevaa tarkempaa maankäytön suunnittelua. Viherkaava tulee voimaan yleis- tai osayleiskaavaprosessien kautta. Viherkaavan valmistelun 1. vaihe saatiin päätökseen alkuvuonna
2008. Työn tuloksena syntyi kolme osaselvitystä: Viherverkkosuunnitelma, Viheralueiden sosiaalisten arvojen kartoitus ja Turun hiljaisten alueiden kartoitus. Näiden osaselvitysten pohjalta työstetään lopullinen viherkaava Turun yleiskaavan laadinnan aikana.
(Turun kaupunki, ympäristö- ja kaavoitusvirasto 2010d)

7.3.3

Vaikutukset
Vaikutukset suunniteltuun maankäyttöön
Hankealue on varattu voimassaolevissa kaavoissa satamatoimintoja varten. Hankealue
on osa laajaa Naantalin – Turun rannikkoseudun teollisuus- ja satamatoimintojen vyöhykettä, johon on sijoittunut mm. voimalaitoksia ja mittavia teollisuuslaitoksia. Varsinais-Suomen maakuntakaavassa (Turun kaupunkiseudun maakuntakaava) ei ole erikseen osoitettu tälle vyöhykkeelle sijoittuvia olemassa olevia voimalaitoksia. Tämän
vuoksi, ottaen myös huomioon maakuntakaavan yleispiirteisyyden, ei hankkeen voida
katsoa olevan maakuntakaavan vastainen.
Hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muuttamista. Asemakaavaprosessi on
vireillä.
Hanke edistää valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, vaikka hankkeen toteuttamisesta aiheutuu jonkin verran haittavaikutuksia kuten liikenteen lisääntymistä. Hanke
edistää tavoitetta, jonka mukaan ”alueidenkäytössä tulee varautua uusiutuvia ja jäteperäisiä polttoaineita käyttävien energialaitosten ja niiden logististen ratkaisujen aluetarpeisiin osana alueen energia- ja jätehuoltoa”. Tämä kuitenkin riippuu käytettävästä polttoainejakaumasta.
Hanketta koskee myös haitallisiin terveysvaikutuksiin liittyvä erityistavoite. Tämän
ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä tehtyjen selvitysten mukaan hankkeen toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia lähiympäristön elinympäristön laatuun,
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etenkään verrattuna tilanteeseen, että aluetta kehitettäisiin kaavatilanteen mukaisesti satamatoimintojen alueena tai teollisuusalueena. Hanke ei myöskään heikennä valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen arvojen säilymistä.
Pansion alueella, hankealueen välittömässä lähiympäristössä sijaitsee useita Seveso II –
direktiivin mukaisia laitoksia, eli laitoksia jotka voivat aiheuttaa suuronnettomuusvaaran käsittelemällä vaarallisia aineita (Kuva 7-7). Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on määrittänyt Seveso – laitoksille sekä niitä ympäröiville alueille nk. konsultointivyöhykkeet, jolla tapahtuvaan kaavoitukseen ja rakentamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Pansion alueen oheisessa kuvassa esitettyjen Seveso-laitosten konsultointivyöhykkeet ulottuvat laitoksesta riippuen n. 1–1,5 km etäisyydelle kustakin laitoksesta,
joten Pansion alueen nykyiset asuinalueet sekä suunnitellun voimalaitoksen alue sisältyvät olemassa olevien laitosten konsultointivyöhykkeisiin. Kuvassa näkyy myös kemikaalilupalaitos (Ekoport Turku). Lupalaitoksille ei ole määritelty konsultointivyöhykettä.

Kuva 7-7. Pansion alueen Seveso-laitosten ja kemikaalilupalaitoksen (Ekoport Turku)
likimääräinen sijainti. Suunnitellun voimalaitoksen sijainto on osoitettu mustalla nuolella.

Mikäli suunniteltu voimalaitos hankkeen suunnittelun tarkentuessa todetaan ns. Seveso
II –direktiivin mukaiseksi suuronnettomuusvaaraa aiheuttavaksi laitokseksi, määrittelee
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES sille niin kutsutun konsultointivyöhykkeen,
jolla tapahtuvaan kaavoitukseen ja rakentamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Mahdollisen konsultointivyöhykkeen laajuus riippuu laitoksen aiheuttamasta suuronnettomuusriskistä ja sen edellyttämistä riittävistä suojaetäisyyksistä. Laajimmillaan konsultointivyöhykkeen laajuudeksi on Suomessa määritelty kaksi kilometriä.
Konsultointivyöhykkeen alueella tapahtuvista maankäyttömuutoksista tai merkittävämmästä rakentamisesta on pyydettävä lausunto TUKESilta ja pelastusviranomaiselta. Valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin kuuluu yleistavoite, jonka mukaan alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja
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riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen. Erityistavoitteissa puolestaan on täsmällisempi tavoite, jonka mukaan alueidenkäytön suunnittelussa
on haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätettävä riittävän suuri etäisyys. Kaavoitus- ja
rakennusvalvontaviranomaisten tehtävänä on huolehtia siitä, ettei riskille alttiita toimintoja sijoiteta liian lähelle vaaraa aiheuttavia laitoksia ja varastoja. Tällaisia riskialttiita
toimintoja ovat esimerkiksi asuinalueet, vilkkaat liikenneväylät, yleisölle tarkoitetut kokoontumistilat ja –alueet, sairaalat, koulut, hoitolaitokset ja majoitusliikkeet.
Vaikutukset nykyiseen maankäyttöön
Hankkeen toteuttaminen on sopusoinnussa rannikon teollisuus- ja satamatoimintojen
vyöhykkeen maankäytön kanssa. Aluerakenteellisesti hanke sijoittuu vastaavien toimintojen vyöhykkeelle. Paikallisesti hankkeen toteuttaminen muuttaa jossain määrin alueen
yhdyskuntarakennetta supistamalla satamatoiminnoille käytettävissä olevaa aluetta.
Muutos ei kuitenkaan ole merkittävä ottaen huomioon satamatoiminnoille varattujen
alueiden pinta-alat ja niille sijoittuvat toiminnot. Hankkeella ei ole merkittäviä päästövaikutuksia lähiympäristöön, ilmalaadun ohje- ja raja-arvot alittuvat selvästi, joten tällä
perusteella ei aiheudu vaikutuksia mm. lähiympäristön asuinalueiden maankäyttöön.
7.4

Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset

7.4.1

Arviointimenetelmät
Maisema on elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmistoiminnan vaikutuksesta syntynyt
kokonaisuus, jonka osatekijöitä ovat mm. kallio- ja maaperä, kasvillisuus, ilmasto-olot,
vesisuhteet ja ihmisen toiminnan merkit. Maisemaan liittyy myös ei-aineellisia tekijöitä:
alueen historia, ihmisten kokemukset, toiveet, arvostukset ja asenteet vaikuttavat maiseman kokemiseen. Arviot samasta maisemasta tai uuden hankkeen aiheuttamien maisemavaikutusten merkittävyydestä voivat edellä mainitusta syystä poiketa toisistaan
merkittävästikin. Voimakkaita tunteita herättävässä hankkeessa subjektiivisten tekijöiden merkitys maisemavaikutuksen kokemiseen korostuu.
Maisemavaikutus koostuu muutoksista maiseman rakenteessa, luonteessa ja laadussa.
Visuaaliset vaikutukset ovat yksi maisemavaikutusten osajoukko. Tietoisuus maisemakokonaisuuden osa-alueiden luonteen muutoksista voi vaikuttaa maiseman kokemiseen
myös niillä alueilla, joilta ei avaudu näkymiä kohti hankealuetta. Haitallisen maisemavaikutuksen merkittävyyttä voivat puolestaan vähentää alueella jo valmiiksi esiintyvät
häiriötekijät, kuten savu, melu tai haju. (Ympäristöministeriö 2006)
Voimalaitoksen toteutuessa suoria maisemavaikutuksia aiheutuu voimalaitoksen rakennuksista ja rakenteista. Laitoksen korkein rakenne on piippu, joka 250 MW:n voimalaitosvaihtoehdossa on alustavien suunnitelmien mukaan noin 110 metriä korkea ja 450
MW vaihtoehdossa noin 130 metriä. Itse laitosrakennuksen korkeus on 250 MW:n laitosvaihtoehdossa alustavien suunnitelmien mukaan noin 60 metriä ja 450 MW:n vaihtoehdossa noin 63 metriä. Laitoksen edellyttämät muut rakennukset ja rakenteet ovat tätä
matalampia. Viitteellisiä mitoitustietoja laitosvaihtoehdoista on esitetty hankekuvauksen
yhteydessä (Kuva 2-1. Voimalaitosrakennuksen alustavia, viitteellisiä mitoitustietoja (a.
250MW vaihtoehto, b. 450 MW vaihtoehto). Piipun korkeus on alustavien tietojen mu-
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kaan noin 110-130 metriä.). Liityntä sähköverkkoon voidaan tehdä lähellä hankealuetta
ja uusi kaukolämpöputki rakennetaan maan alle, joten liitynnät eivät edellytä merkittäviä uusia näkyviä rakenteita hankealueen ulkopuolella. Nykyiset liikenneyhteydet alueelle ovat riittävät myös tulevassa tilanteessa.
Suuren kokonsa ja sijaintinsa johdosta laitos näkyy laajalle alueelle. Näkymiä kohti laitosta avautuu erityisesti avoimilta alueilta, kuten mereltä sekä laitosta kohti suuntautuneilta ranta-, katu-, kenttä-, kallio-, pelto- ja niittyalueilta. Näkymiä ympäristöstä kohti
hankealuetta katkaisevat maastonmuodot, rakennukset ja rakenteet ja kasvillisuus. Esimerkiksi rakennetuilla alueilla lähellä katselupistettä on tyypillisesti rakennuksia, rakenteita ja kasvillisuutta, jolloin näkymäakselit kohti kauempana sijaitsevia kohteita katkeavat.
Vaikutusten arvioinnin taustaksi on käyty läpi selvityksiä korkeiden ja kookkaiden rakenteiden maisemavaikutuksista (tuulivoimalat, mastot, voimajohdot) sekä selvityksiä
vastaavantyyppisistä hankkeista. Aiempien selvitysten johtopäätöksiä on tietyiltä osin
voitu soveltaa myös tämän hankkeen vaikutusten arvioinnissa. Vaikutusten arviointi perustuu olemassa oleviin selvityksiin, hankkeen alustavaan suunnitelma-aineistoon, kartta- ja ilmakuvatarkasteluihin sekä maastokäyntiin. Maisemavaikutuksia on havainnollistettu valokuvasovitteiden avulla. Vaikutusten arvioinnissa tutkitaan hankkeen suhdetta
lähiympäristön miljöötyyppeihin ja arvokohteisiin sekä vaikutuksia näkymiin ympäröiviltä alueilta.
Varsinaiseksi maisemavaikutusten tarkastelualueen laajuudeksi on korkeiden rakenteiden visuaalisista vaikutuksista tehtyjen selvitysten perusteella arviointiohjelmavaiheessa
määritelty noin kaksi kilometriä. Kuitenkin myös yli kahden kilometrin etäisyydeltä tarkasteltuna on tehty yleispiirteinen arvio maisemavaikutuksista, ja tarvittaessa tarkastelua on tarkennettu myös yli kahden kilometrin etäisyydellä sijaitseviin kohteisiin liittyen. Aiempien selvitysten mukaan telemaston / tuulivoimalan dominanssivyöhyke on
noin 9–12 kertaa maston korkeus. Tässä hankkeessa piipun korkeus on korkeimmillaan
noin 130 metriä, joten dominanssivyöhyke on maksimissaan noin 1, 5 kilometriä hankealueesta. Tätä etäämmältä tarkasteltuna muut maisemaelementit vähentävät rakenteen
dominanssia etäisyyden kasvaessa. Tuulivoimaselvityksissä on arvioitu voimaloiden
näkyvän niiden koosta riippuen noin 25–35 kilometrin etäisyydelle. Edellä esitettyjä raja-arvoja voi pitää suuntaa antavina. Vaikutuksen merkittävyys on etäisyyden ohella sidoksissa maiseman herkkyyteen, rakenteen sijaintiin maisematilassa sekä näkyvyyteen
vaikuttaviin yleisiin tekijöihin (valaistus, säätila jne.). (Ympäristöministeriö 2006)
Arvioinnissa on annettu yleiskuva vaikutusten kohdentumisesta, luonteesta ja merkittävyydestä. Arvokohteiden osalta on tukeuduttu olemassa oleviin selvityksiin. Omia tulkintoja maiseman arvioista, maiseman ”kauneudesta” tms. ei ole tehty, jotta arviointi
olisi mahdollisimman objektiivista.
Arvioinnin on suorittanut kokenut maisema-arkkitehti.
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7.4.2

Nykytila

7.4.3

Maiseman yleiskuvaus
Hankealue sijoittuu mannerrannikon rantavyöhykkeellä sijaitsevalle Pansion satama- ja
teollisten toimintojen vyöhykkeelle noin 4–5 kilometrin etäisyydelle Turun kaupungin
keskustasta länteen. Rannikkovyöhykkeen edustalla, joitakin satoja metrejä leveän itälänsi -suuntaisen salmen eteläpuolella sijaitsee sisäsaariston vyöhykkeeseen kuuluva
Ruissalon saari.
Hankealue on osittain täyttömaata. Alue on tasattu kentäksi ja suurelta osin asfaltoitu.
Hankealueen ja sen lähiympäristön rakennuskanta rantavyöhykkeellä on luonteeltaan
teollista. Alueella on eri-ikäisiä hallimaisia rakennuksia sekä muita rakenteita, kuten säiliöitä ja satama- ja laiturirakenteita. Korkeat valaisimet, piiput ja nosturit erottuvat maisemassa kauas. (Kuva 7-8)
Asuinrakentamisen vyöhyke sijoittuu luonteeltaan teollisen rantavyöhykkeen pohjoispuolelle. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Pansiontien ja Valmetintien liittymässä
noin 100–200 metriä metrejä hankkeen alustavasti suunnitelluista laitosrakenteista koilliseen (Kuva 7-8). Hankealueen ympäristön rakennusten käyttötarkoitus on esitetty alueen maankäyttöä kuvaavassa kappaleessa (Kuva 7-1).

Kuva 7-8. Näkymiä hankealueen lähiympäristöstä.

Rannan luonteeltaan tasaisen ja voimakkaasti muokatun teollisen vyöhykkeen länsi- ja
pohjoispuolella on puustoisia kallioselännealueita. Lähimpänä hankealuetta sijaitsevien
selänteiden lakialueet ovat korkeustasolla noin 20–25 mmpy (metriä merenpinnan yläpuolella). Hieman etäämmällä hankealueesta sijaitsevien kallioselänteiden lakialueet
ovat korkeustasolla noin 30–40 mmpy. Myös Ruissalon saarella selänteiden korkeudet
ovat vastaavia (Kuva 7-9). (Maanmittauslaitos 2010)
Avoimia näkymiä kohti hankealuetta avautuu Pansion rannan teollisen vyöhykkeen sisältä avointen kenttien ja tielinjausten kautta, lähimmiltä asuinrakennuksilta, Ruissalon
pohjoisrannalta sekä mereltä Ruissalon ja mannerrannikon välisen salmen alueelta.
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Kuva 7-9. Ote Pansion alueen peruskartasta (maastotietokanta) (ei mittakaavassa).
Hankealueen likimääräinen sijainti on esitetty mustalla nuolisymbolilla.

7.4.4

Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet
Hankealueella ei ole erityisiä maisema- ja kulttuuriympäristöarvoja.
Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaat kohteet hankealueen ympäristössä
(maisemavaikutusten pääasiallinen tarkastelualue noin 2 km)
Hankealueesta joitakin satoja metrejä koilliseen sijaitsee Pansion Laivateollisuuden
asuinalue, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö
(RKY2009*). Yhtenäisen asuinalueen merkitys perustuu erityisesti asemakaavaan, yksittäisten rakennusten ja niiden viimeisteltyjen yksityiskohtien muodostamaan kokonaisuuteen (Museovirasto 2010a). Arkkitehti Erik Bryggmanin suunnittelema alue on toisen maailmansodan jälkeisen asuinaluesuunnittelun tärkeä edustaja. Asuinalueen rakennutti työväestölleen sotakorvausteollisuutta palvelemaan perustettu laivaveistämö Oy
Laivateollisuus Ab vuosien 1946 – 1948 aikana. Alue on osoitettu kohdemerkinnällä
(rakennetun ympäristön kohde/kokonaisuus) myös Varsinais-Suomen liiton maakuntakaavoitukseen liittyvässä selvitysaineistoissa, johon sisältyvät kohteet, joilla on valtakunnallista tai maakunnallista merkitystä.
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Hankealueen eteläpuolella sijaitseva Ruissalon saari on sekä osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (Ruissalo – Hirvensalo) että valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009: Ruissalon huvila-alue). Lisäksi saarella on lukuisia suojeltavia rakennetun ympäristön kokonaisuuksia, jotka on osoitettu maakuntakaavoitukseen liittyvässä selvitysaineistossa. Maakuntakaavassa valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajausta on laajennettu alkuperäisestä kohti itää ja etelää.
Alueen maiseman arvot perustuvat monipuoliseen rannikon ja saariston luontoon, vanhaan huvilakulttuuriin ja viljelymaisemaan. Alueella on erittäin edustavaa eri-ikäistä
huvila-arkkitehtuuria. Rakennetussa ympäristössä heijastuvat historialliset vaiheet 1500
–luvulta lähtien. Maisemaa luonnehtivat saaren alavimmilla alueilla olevat avoimet viljely- ja virkistysalueet sekä jalopuumetsiköt ja kalliomänniköt. (Museovirasto 2010a,
Suomen ympäristökeskus 2010, Varsinais-Suomen liitto 2010b)
Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaiden alueiden ja kohteiden rajaukset ja
sijainti on esitetty seuraavilla kartoilla (Kuva 7-10 ja Kuva 7-11).
*RKY 2009 on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä
22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön
osalta 1.1.2010 alkaen. (Museovirasto 2010a)
Muut arvokkaat tai erityisesti huomioitavat kohteet hankealueen ympäristössä (alustavasti määritelty maisemavaikutusten tarkastelualue noin 2 km)
Arviointiohjelmavaiheessa selvitettiin Turun museokeskukselta tiedot muista kuin valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävistä arvokohteista Pansion alueella. Kohteet ovat joko yksittäisiä rakennuksia tai rakennusryhmiä. Mikään kohteista ei sijaitse
hankealueella tai siihen rajautuvilla alueilla (Turun museokeskus 2010).
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Kuva 7-10. Maiseman ja kulttuuriympäristön valtakunnallisesti tai maakunnallisesti
arvokkaat kohteet Pansion seudulla (ei mittakaavassa). Hankealueen likimääräinen
sijainti on esitetty mustalla nuolella (Museovirasto 2010a, Museovirasto 2010b, Suomen
ympäristökeskus 2010, Varsinais-Suomen liitto 2010b).
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Kuva 7-11. Ruissalon suojeltavat rakennetun ympäristön kokonaisuudet. Turun
kaupunkiseudun maakuntakaava, teemakartta 02b. (Varsinais-Suomen liitto 2010a)

7.4.5

Vaikutukset
Vaikutukset maisemakokonaisuuden luonteeseen ja näkymiin
Hankealue sijaitsee teollisten ja satamarakenteiden hallitsemalla rantavyöhykkeellä.
Hankkeen kaupunkikuvallinen ilme ei luonteeltaan merkittävästi poikkea rantavyöhykkeen ympäristöstä. Hankkeen rakennusten mittakaava vastaa rantavyöhykkeen alueen
rakennusten ja rakenteiden mittakaavaa, mutta korkeussuunnassa voimalaitosrakennus
piippuineen poikkeaa lähiympäristön rakennusten mitoituksesta, sillä lähiympäristössä
ei ole yhtä korkeita rakenteita. Laajemmin tarkasteltuna korkeat tai muuten kookkaat
rakenteet rytmittävät Naantalin – Turun seudun rantavyöhykkeen maisemaa (Naantalin
voimalaitos, öljynjalostamo, satamarakenteet, siilot, jne.)
Hanke muuttaa maisemakuvaa, sillä korkeat rakenteet erottuvat maisemassa kauas.
Merkittävimpiä avoimia näkymäakseleita kohti hankealuetta aukeaa lähimmistä asuinrakennuksista, Ruissalon pohjoisrannalta, eteläpuoliselta merialueelta sekä Pansion
avoimen rantavyöhykkeen alueelta. Korkeat rakenteet erottuvat rakennusten tai metsänreunan takaa paikoitellen myös kauemmaksi: ympäröiville asuinalueille, hankealuetta
kohti suuntautuneille kaduille sekä muille avoimille alueille, joilla katselupisteen lähellä
ei ole näköesteitä. Maisemavaikutuksia on havainnollistettu mm. valokuvasovitteiden
avulla (Kuva 7-14, Kuva 7-15, Kuva 7-16 ja Kuva 7-18). Valokuvasovitteiden pohjavalokuvien kuvauspaikat on esitetty oheisella kartalla.
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3
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1

Kuva 7-12. Valokuvasovitteiden pohjakuvien kuvauspaikat.

Näkymistä esim. Ruissalon suunnasta on tutkittu periaateleikkausten avulla (esimerkki
periaateleikkauksesta, Kuva 7-13.). Kuvien avulla on arvioitu sitä, kuinka suurelta osin
voimalaitoksen piippu näkyy erityyppisistä kohteista tarkasteltuna. Oheinen esimerkkikuva kuvaa tilannetta Ruissalon kansanpuiston eteläreunasta katsottuna. Kuvassa keskellä puiden yläpuolella näkyy voimalaitoksen savupiipun yläosa. Näkymiä rajaavan
puustoisen selänteen korkeudeksi (maasto + puusto) on tarkastelussa määritelty 20 metriä. Todellisuudessa maaston ja puuston korkeudet ovat alueella jonkin verran korkeampia, eli niiden näkymiä katkaiseva / rajaava vaikutus on kuvassa esitettyä suurempi.
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Kuva 7-13. Esimerkki näkymisen arvioimisen aikana käytetystä työaineistosta, leikkaus ja
periaatekuva (ei valokuvasovite).

Hanke ei vaikuta lähialueen erityyppisten miljöiden, kuten rantavyöhykkeen pohjoispuolisten asuinalueiden asemaan maisemakokonaisuudessa eikä muuta erityyppisten
alueiden suhdetta toisiinsa. Lähimmät asuinalueet ovat alun perinkin liittyneet suoraan
rantavyöhykkeen satama- ja teollisuustoimintoihin.
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Kuva 7-14. Nykytila (ylh.) ja havainnekuva (valokuvasovite, alh.). Kuva on otettu
lähimmän asuinrakennuksen pihan kulmasta kohti lounasta (kohta 2 kartalla 7-12).
Voimalaitosrakennukset ovat huomattavasti korkeampia kuin alueen nykyiset rakenteet.
Näkymät taustalle peittyvät. Suunta ei kuitenkaan ole päänäkymäsuunta
asuinrakennuksilta kohti merta.

Etäämmältä tarkasteltuna voimalaitoksen korkeat rakenteet saattavat paikoin näkyä rakennusten ja puuston takaa arvokkaan kokonaisuuden ydinalueelle, mutta jo nykyäänkin
rannan teollisen-/satamavyöhykkeen rakenteita erottuu paikoin asuinalueelle. Hankkeen
vaikutukset suhteessa alueen arvoihin eivät ole merkittäviä.
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Kuva 7-15. Nykytila (ylh.) ja havainnekuva (valokuvasovite, alh.). Kuva on otettu Pansion
asuinalueelta (kohta 3 kartalla 7-12). Voimalaitoksen savupiippu näkyy jonkin verran
puiden takaa.
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Kuva 7-16. Nykytila (ylh.) ja havainnekuva (valokuvasovite, alh.). Kuva on otettu Pansion
asuinalueelta (kohta 4 kartalla 7-12). Voimalaitoksen korkeat rakenteet erottuvat
maisemasta.
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Vaikutukset arvokohteisiin
Pansion Laivateollisuuden asuinalue
Yhtenäisen asuinalueen merkitys perustuu erityisesti asemakaavaan, yksittäisten rakennusten ja niiden viimeisteltyjen yksityiskohtien muodostamaan kokonaisuuteen (Museovirasto 2010a).
Hanke ei riko alueen kokonaishahmoa eikä aiheuta vaikutuksia yksittäisiin rakennuksiin. Arvokkaan asuinaluekokonaisuuden suhde rannan teolliseen/satamavyöhykkeeseen
ei muutu. Näkymät eteläisimmiltä asuinrakennuksilta ja niiden piha-alueilta kohti lounasta muuttuvat (Kuva 7-18). Rakennusten julkisivut eivät kuitenkaan ole suuntautuneet
suoraan kohti hankealuetta, joten nykyiset näkymät kohti etelää pitkälti säilyvät (Kuva
7-17).

Kuva 7-17. Näkymäakselit lähimmiltä asuinrakennuksilta kohti merta. Hankkeen
vaikutukset ovat merkittävimmät luoteisimman asuinrakennuksen näkymien kannalta.
Hankkeen korkeiden rakenteiden likimääräinen sijainti on osoitettu sinisellä rajauksella.

Ruissalo
Ruissalon – Hirvensalon valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen arvot perustuvat
monipuoliseen rannikon ja saariston luontoon, vanhaan huvilakulttuuriin ja vauraaseen
viljelymaisemaan. Alue on myös valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, jonka arvot perustuvat rakennetun ympäristön ja saaren käytön erilaisiin vaiheisiin aina 1500-luvulta kuninkaan latokartanosta lähtien erilaisten vapaa-ajan asumiseen
liittyvien vaiheiden kautta saaren suunnitelmalliseen julkisen virkistyskäytön kehittämiseen 1950-luvulta eteenpäin (Ympäristöministeriö 1992, Museovirasto 2010a).
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Näkymät Pohjoissalmen vastarannalta Ruissalosta kohti hankealuetta muuttuvat korkeiden voimalaitosrakenteiden myötä. Muutos ei kuitenkaan siinä mielessä ole merkittävä,
että Pansion alue ja rantavyöhyke laajemmin Turun – Naantalin seudulla on nykyiselläänkin kookkaiden teollisten-/satamarakenteiden jäsentämää. Voimalaitos muodostaa
uuden, kauas erottuvan maamerkin, mutta ei muuta Ruissalon saaren asemaa maisemakokonaisuudessa (Kuva 7-18).
Avoimia näkymiä Ruissalon saaren sisällä aukeaa lähinnä saaren päätien alueella sekä
avointen pelto-, niitty-, piha-alueiden kautta. Yleensä pisimmät näkymäakselit ovat saaren muotoa mukaillen itä – länsi –suuntaisia, mutta myös kohti pohjoista (hankealuetta)
aukeaa paikoin pitkiä näkymäakseleita. Esimerkiksi kasvitieteellisen puutarhan pohjoisosassa – Kauppilan peltoaukeilla (etäisyyttä hankealueelta noin 1–1,5 kilometriä) sekä
kansanpuiston avoimella alueella (etäisyyttä enimmillään noin 2,5 kilometriä) on paikoin kohtia, joista hankealueen korkeat rakennukset (piippu) tulevat erottumaan puuston
takaa. Suurimmalle osalle Ruissalon aluetta voimalaitosrakenteet eivät kuitenkaan puuston ja maastonmuotojen takaa erotu.
Vaikka voimalaitosrakenteet paikoin näkyvät Ruissalon alueelle ja erityisesti sen pohjoisrannalle, ei hankkeen voida katsoa olevan alueen arvojen kannalta merkittävästi haitallinen.
Rakenteet näkyvät myös kauas etelään jatkuvalle valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen kuuluvalle avoimelle merialueelle, mutta vaikutukset eivät ole aluekokonaisuuden arvojen kannalta merkittävästi haitallisia johtuen sekä pitkästä etäisyydestä
että Turun - Naantalin rannikkovyöhykkeen jo nykyisellään raskaiden toimintojen
muokkaamasta luonteesta.
Muut arvokohteet
Paikallisesti arvokkaista kohteista yksi, Pansion seurakuntatalo, sijaitsee noin 300 metriä hankealueelta pohjoiseen puustoisen mäen päällä. Rakennus on arkkitehti Lauri Sipilän suunnittelema edustava 1950-luvun kohde, joka nykyään toimii pakolaisten vastaanottokeskuksena. Näkymät rakennukselta muuttuvat jonkin verran ja myös pihapiiristä
saattaa sieltä täältä kasvillisuuden väleistä aueta näkymiä kohti hankealuetta. Hankkeella ei kuitenkaan ole vaikutuksia kohteen arvoihin, vaikka näkymät ulospäin jonkin verran muuttuvatkin. Muilta paikallisesti arvokkailta kohteilta ei avaudu suoria näkymiä
kohti hankealuetta, ja vaikka hankealueen korkeat rakenteet maisemakuvassa paikoin
erottuisivatkin, ei niillä ole vaikutuksia kohteiden arvoihin. (Turun museokeskus 2010)
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Kuva 7-18. Nykytila (ylh.) ja havainnekuva (valokuvasovite, alh.) Kuva on otettu Ruissalon
pohjoisrannalta kohti hankealuetta (kohta 1 kartalla 7-12). Vaikka voimalaitosrakenteet
ovat nykyisiä rakennuksia ja rakenteita korkeampia, eivät ne merkittävästi muuta
rantavyöhykkeen luonnetta. Alueelle syntyy uusi, kauas maisemakuvassa erottuva
maamerkki.
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7.5

Kuljetukset ja liikenteeseen kohdistuvat vaikutukset

7.5.1

Arviointimenetelmät
Liikennevaikutuksia on tarkasteltu arvioimalla voimalaitoksen toimintaan liittyvien kuljetusten määrä ja käytetyt reitit. Kuljetusmääriä arvioitaessa on otettu huomioon polttoaineen ja syntyvän tuhkan kuljetukset. Kuljetuksista aiheutuvat muutokset nykyisiin liikennemääriin sekä käytettävät liikennevälineet on arvioitu suunnitteilla olevan voimalaitoksen kuljetustarpeiden perusteella. Kuljetuksista aiheutuvat päästöt ja niiden vaikutukset ilmanlaatuun, meluvaikutukset sekä vaikutukset viihtyvyyteen ja liikenneturvallisuuteen on arvioitu liikenteellisten muutosten perusteella. Kuljetusten aiheuttamat päästöt ja vaikutukset ilmanlaatuun on esitetty luvuissa 7.6.6 ja 7.6.7. Meluvaikutusten arviointi on esitetty luvussa 7.9 Meluvaikutukset.
Liikenteellisiä vaikutuksia on tarkasteltu voimalaitosalueelle johtavien teiden ja muiden
liikenneväylien ympäristössä. Erityistä huomiota on kiinnitetty kuljetusreittien varrella
mahdollisesti sijaitseviin herkkiin kohteisiin, kuten asutus, päiväkodit ja virkistysalueet.
Liikenneväylien nykytila ja tiedossa olevat suunnitelmat on otettu huomioon arvioinnissa. Kuljetusreitit ja muutokset liikennemäärissä on esitetty havainnollisina karttakuvina.
Arvioinnin on suorittanut kokenut ympäristötekniikan diplomi-insinööri.

7.5.2

Liikenteen nykytila
Tieliikenne
Pansion satama-alueen tieliikenne kulkee Pansiontieltä Turun keskustan kautta Ratapihankatua ja Helsinginkatua pitkin Helsingin ja Hämeenlinnan suuntiin, Suikkilantietä ja
Markulantietä pitkin Tampereen suuntaan ja Suikkilantietä pitkin Porin suuntaan. Suikkilantie on myös satamiin johtavien ylikorkeiden kuljetusten reitti.
− Vuonna 2001 on käynnistetty Suikkilantien kehittämisselvityksen valmistelu ja
Suikkilantien parantamiseen tähtäävä asemakaavanmuutos. Muutoksen myötä:
− sataman raskas liikenne ohjataan reitille Pansiontie – Vt 8 – Turun kehätie (kt 40)
− Suikkilantie nelikaistaistetaan välillä Pansiontie – Suikkilan eritasoliittymä (vt 8)
− Suikkilantien nykyisten eritasoliittymien ramppijärjestelyjä parannetaan, mm. rakentamalla uusi ramppi käännyttäessä sataman suunnasta Rauman valtatielle (vt
8)
− kaikki tasoliittymät muutetaan valo-ohjatuiksi
− kevyelle liikenteelle rakennetaan osin uutta väylää ja uusi ylikulkusilta Naantalintien (mt 185) yli sekä kolme alikulkukäytävää saneerataan
− asuntoalueiden kohdille rakennetaan meluesteitä
− Suikkilantie muutetaan maantieksi välillä vt 8 – Pansiontie (noin 2,4 km:n matkalta).
Asemakaavan toteuttaminen käynnistyy kaavan saatua lainvoiman. Tämän jälkeen pääosa alueen tieliikenteestä käyttää kyseistä uutta linjausta ja raskas satamaliikenne ohjataan pois keskustasta. Hankkeen myötä liikenteen sujuvuus ja Suikkilantien liikenneturvallisuus paranevat. (Suikkilantien asemakaavaehdotus 2009)
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Suikkilantien liikennemäärät Pansiontien ja Rauman valtatien (vt8) välisellä osuudella
ovat noin 7 700–17 900 ajoneuvoa vuorokaudessa (vuonna 2007) ollen suurimmillaan
Naantalintien ja Rauman valtatien välisellä katuosuudella. Raskaan liikenteen osuus liikennemääristä on 6–17 % ollen suurimmillaan Suikkilantien eteläosassa Pansiontien
liittymän jälkeen ja pienimmillään Pläkkikaupunginkadun liittymässä. (Turun tiepiiri
2009)
Vuodelle 2030 laaditun liikenne-ennusteen mukaan liikennemäärä lisääntyy Suikkilantiellä valtatien 8 ja Naantalintien välillä noin 60 %. Pansiontien liittymän ja Naantalintien välillä liikenteen on arvioitu kasvavan noin 80 % nykyiseen verrattuna. Suikkilantien liikennemäärän arvioidaan olevan valtatien 8 ja Naantalintien välillä noin 27 500
ajoneuvoa vuorokaudessa ja Pansiontien liittymässä noin 13 500 ajoneuvoa. (Turun tiepiiri 2009)
Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirasto on laskenut Pansion alueen liikennemääriä 30.9.–7.10.2010. Laskentojen mukaan keskimääräinen vuorokausiliikenne
(KVL) oli:
− Ahjokadulla (nro 4 kohdalla) noin 1 250 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaita
ajoneuvoja noin 210 ajoneuvoa
− Pansiontiellä, Länsikaaren itäpuolella (Pansiontie nro 47 kohdalla) noin 5 780 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaita ajoneuvoja noin 1 070 ajoneuvoa
− Pansiontiellä, kadun länsipäässä (Pansiontie 50 kohdalla) noin 2 060 ajoneuvoa
vuorokaudessa, josta raskaita ajoneuvoja noin 300 ajoneuvoa.
Liikennelaskenta-aineiston perusteella raskaan liikenteen osuus Pansiontien ajoneuvoliikenteestä on nykyisellään noin 13–18 % tieosuudesta riippuen. Valmetinkadulla, Pansiontien risteyksen ja Ahjokadun risteyksen välillä (Valmetinkatu nro 5 kohdalla), liikennemäärä on vuonna 2002 suoritettujen laskentojen mukaan ollut 1 450 ajoneuvoa
vuorokaudessa.
Pansion sataman autoliikenteen määrä on noin 1 900 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaiden ajoneuvojen (kuorma-autoja ja rekkoja) määrä on 1 060 kpl (56 %) ja henkilö- ja
pakettiautojen määrä 840 kpl (44 %). Sataman raskas liikenne ajoittuu suhteellisen tasaisesti klo 7–18 välille painottuen kuitenkin roro-laivojen tuloaikoihin. Kevyenliikenteenreitit kulkevat Pansiontien ja Pernontien varrella. (Turun Satama 2007)
Laivaliikenne
Pansion öljy- ja kemikaalisatamaan johtaa kulkusyvyydeltään yhdeksän metrin luonnonväylä. Väylä jatkuu öljysatamasta 1,5 metrin syvyisenä veneilyreittinä itään. Öljysatamaan liikennöi nestebulk-laivoja ja Pansion satamaan liikennöi roroaluksia. Vuonna
2009 sataman aluskäyntien määrä oli roro-sataman tavaraliikenteen osalta 195 aluskäyntiä, öljysataman nestebulk-liikenteen osalta 58 aluskäyntiä ja muita kirjattuja aluskäyntejä oli yksi. Aluskäyntien määrä on laskenut jonkin verran viime vuosina.
Junaliikenne
Pansion satama-alueelle johtaa rautatie VR:n Turun ratapihalta. Rautatie ei kuitenkaan
ulotu suunnitellulle voimalaitosalueelle saakka vaan se päättyy öljysatamaan. Pansion
raide erkanee Linnanaukolle ja Länsisatamaan johtavasta tavaraliikenteen raiteesta PaCopyright © Pöyry Management Consulting Oy
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haniemensillan pohjoispuolella. Rautatie kulkee Pansiontien pohjoislaitaa ja siitä on rakennettu pistoraiteita Pansiontien poikki ranta-alueille. Sataman junaliikenne on nykyisin satunnaista junalauttaliikenteen loputtua. Tavarakuljetuksiin käytettyjä rataosuuksia
ei ole sähköistetty. Turun ratapihalta rautatieliikenne suuntautuu pääosin Toijalan radan
kautta valtakunnan rautatieverkkoon. Seuraavassa kuvassa (Kuva 7-19) on esitetty Pansion satamaan johtavat tiet, rautatie ja laivaväylä.

Kuva 7-19. Kartta Pansion satamaan johtavista liikennereiteistä (autotiet, rautatie ja
laivaväylä). Kuvaan piirretyt lilat nuolet osoittavat Suikkilantien sijainnin, jota pitkin
suunnitellulle voimalaitokselle tuleva liikenne ohjataan kulkemaan.

7.5.3

Voimalaitoksen kuljetukset
Puu ja turve kuljetetaan voimalaitokselle rekka-autoilla, junalla tai laivalla laitosalueen
omaan satamaan. Kivihiili tuodaan laivalla. Käynnistyspolttoaineena käytettävä kevyt
polttoöljy tuodaan joko säiliöautoilla tai putkisiltaa pitkin läheiseltä varastoalueelta.
Voimalaitoksella syntyvät tuhkat ja rikinpoistossa syntyvät sivutuotteet kuljetetaan laitosalueelta kuorma-autoilla. Lisäaineet kuljetetaan pääasiassa säiliöautoilla.
Liikenne ohjeistetaan ja oletetaan kulkevan Pansiontietä ja Suikkilantietä pitkin. Pieni
osa liikenteestä voi poiketa tästä kuljetusreitistä ohjeistuksesta huolimatta. Satunnaista
liikennettä voi kulkea Naantalintieltä esimerkiksi Pernontietä, Valmetinkatua, Metallikatua ja Ahjokatua pitkin. Osa liikenteestä voi ohjautua myös Messukentänkadulle ja
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Länsikaarelle. Todennäköisintä kuitenkin on, että pääosa liikenteestä kulkee parannettua
Suikkilantietä pitkin.
Kuljetusmäärien laskennassa on oletettu kuljetuskaluston kapasiteetin olevan seuraavan
taulukon mukainen (Taulukko 7-1).
Taulukko 7-1. Kuljetusmäärien laskennassa käytetyt kuljetusvälineiden kapasiteetit.
Kuljetusväline
Puupolttoaine- ja turverekat
Rekka-auto tuhkalle ja rikinpoistotuotteelle

Kapasiteetti keskimäärin tonnia
35–40 (120 m3)
7 (10 m3)

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 7-2) on esitetty voimalaitoksen päivittäiset kuljetuskäynnit voimalaitoksen kokoluokkavaihtoehdoissa. Kuljetusmääriä laskettaessa on oletettu liikenteen määrän ja vaikutusten kannalta ”pahin mahdollinen tilanne”. Tässä
hankkeessa tämä tarkoittaa sellaista tilannetta, jossa voimalaitoksen polttoaineina käytetään puuta (70 %) sekä turvetta (30 %) ja lisäksi kaikki voimalaitoksen polttoaineet kuljetetaan voimalaitokselle rekka-autoilla. Yksi kuljetuskäynti sisältää auton ajon laitokselle ja sieltä pois. Kuljetuskäyntien lisäys liikennemääriin on siten kuljetuskäyntien lukumäärä kerrottuna kahdella.
Taulukko 7-2. Voimalaitoksen päivittäiset kuljetuskäynnit voimalaitoksen vaihtoehdoissa
(VE1 250 MW ja VE2 450 MW). Yhdellä kuljetuskäynnillä tarkoitetaan yhden auton ajoa
laitokselle ja sieltä pois.

Polttoainekuljetukset
Tuhkakuljetukset
Kemikaalikuljetukset
Yhteensä

Voimalaitoksen päivittäiset kuljetuskäynnit
VE1 250 MW
VE2 450 MW
(70 % puu, 30 % turve)
(70 % puu, 30 % turve)
59
101
6
8
2
2
67
111

Voimalaitoksen pienemmässä kokoluokkavaihtoehdossa (VE1, 250 MW) kuljetuksia on
vähemmän (67 kuljetuskäyntiä päivässä) kuin suuremmassa kokoluokkavaihtoehdossa
(VE2, 450 MW) (111 kuljetuskäyntiä päivässä). Mikäli voimalaitoksella poltetaan kivihiiltä, maantieliikenteen määrä vähenee edellä esitetystä, koska kivihiili kuljetetaan
voimalaitokselle aina laivalla. Myös osa puusta ja turpeesta voidaan tuoda voimalaitokselle joko junalla tai laivalla. Juna- ja laivakuljetukset vähentävät maantieliikenteen
määrää. Arvioiden mukaan maksimissaan 30 % puusta ja turpeesta kuljetetaan laivalla.
Satamaan tulisi keskimäärin yksi polttoainelaiva viikossa.
Polttoaineiden kuljetukset sekä tuhka- ja kemikaalikuljetukset tapahtuvat pääasiassa arkipäivisin klo 6-22 välisenä aikana. Voimalaitoksen toiminnassa on kesällä noin kolmen
viikon huoltoseisakki, jonka aikana polttoainetta ei kuljeteta. Liikennemäärät on laskettu siten, että kuljetuksia on vuosittain 300–330 päivänä.
7.5.4

Voimalaitoksen vaikutukset liikennemääriin ja liikenneturvallisuuteen
Voimalaitoksen kuljetuskäynnit ovat maksimissaan noin 111 raskasta ajoneuvoa päivässä eli liikennemäärän lisäys voimalaitoksen kohdalla olisi noin 222 raskasta ajoneuvoa
vuorokaudessa. Lisäksi toiminnan vuoksi paketti- ja henkilöautoliikenteen lisäys on
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noin 50 ajoneuvoa vuorokaudessa. Oheisessa kuvassa on esitetty voimalaitoksen kuljetusreittien nykyiset liikennemäärät (vihreällä värillä) sekä uudet liikennemäärät (sinisellä värillä). KVL tarkoittaa keskimääräistä vuorokausiliikennettä ja KVLraskas raskaiden
ajoneuvojen keskimääräistä vuorokausiliikennettä.
Suikkilantiellä kokonaisliikenteen määrät kasvavat korkeimmillaan noin 3 % verrattuna
nykyisiin liikennemääriin. Pansiontien kokonaisliikennemäärät kasvavat nykyisiin liikennemääriin verrattuna noin 4 % Pansiontien 47 kohdalla ja noin 11 % Pansiontien 50
kohdalla. Raskaan liikenteen määrät kasvavat noin 20 % Pansiontien 47 kohdalla ja
noin 75 % Pansiontien 50 kohdalla. Suurin kasvu tapahtuu Pansiontien loppupäässä, lähellä suunniteltua voimalaitosta.
Raskaan liikenteen merkittävä lisäys Pansiontien loppupäässä voi heikentää liikenneturvallisuutta. Liikennejärjestelyihin on tällä kohtaa kiinnitettävä erityistä huomiota ja tehtävä tarpeellisia liikennejärjestelyjä. Pansiontien varrella ei sijaitse herkkiä kohteita, eikä liikenteellä siten arvioida olevan haitallisia vaikutuksia.

Suikkilantie
Valmetinkatu

KVL

Nyk.
7700-17900

Nyk.
1450

KVL

Suikkilantie
Ahjokatu
KVL
KVL raskas

Nyk.
1250
210
Liikennemäärän lisäys
KVL
6-11 %
KVL raskas
44-74 %
Pansiontie

Liikennemäärän lisäys
KVL
2-4 %
KVL raskas 12-21 %
Pansiontie
KVL
KVL raskas

Nyk. VE1 VE2
5780 5913 6002
1070 1203 1292

Pansiontie
KVL
KVL raskas

Nyk. VE1 VE2
2060 2193 2282
300 433 522

Kuva 7-20. Kuljetusten vaikutus liikennemääriin ja alueen herkät kohteet (vihreät pallot
kuvaavat päiväkoteja, violetit pallot liikuntapaikkoja ja oranssi pallo on koulu).
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Vaikutukset vesiliikenteeseen
Keskimäärin satamaan tulisi yksi polttoainelaiva viikossa. Voimalaitoksen aiheuttama
laivaliikenne lisää Pansion sataman nykyistä kokonaisliikennemäärää noin 20 %. Vesiliikenteen lisäys on vähäinen eikä sillä ole vaikutusta alueen muulle vesiliikenteelle ikä
virkistysveneilylle.
Yhteenveto voimalaitoksen kuljetusten vaikutuksista
Edellä esitetystä liikennemäärien muutoksia kuvaavasta karttakuvasta nähdään, että
voimalaitoksen aiheuttaman raskaan liikenteen lisäys Pansiontiellä olisi nykyiseen kokonaisliikennemäärään verrattuna korkeimmillaan noin 11 % ja nykyiseen raskaaseen
liikenteeseen verrattuna korkeintaan 75 %. Liikennemäärien muutos on pienin vaihtoehdossa 1. Liikenteen määrään vaikuttaa käytettävä kuljetusmuoto (auto, juna, laiva) ja
autojen koko.
Kasvava raskaan liikenteen määrä lisää liikenneonnettomuusriskiä lähinnä pääteiltä
voimalaitokselle johtavilla tieosuuksilla. Lisääntyvä liikenne aiheuttaa melua tienvarren
asutukselle.
7.6

Päästöt ilmaan ja ilmanlaatuun kohdistuvat vaikutukset

7.6.1

Arviointimenetelmät
Ilmanlaatuvaikutuksissa on otettu huomioon voimalaitoksen aiheuttamat päästöt ilmaan
(rikkidioksidi, typen oksidit, hiukkaset ja raskasmetallit) sekä voimalaitokseen liittyvien
kuljetusten ja muun liikenteen aiheuttamat päästöt ilmaan (rikkidioksidi, typen oksidit ja
hiukkaset).
Voimalaitoksen maksimipäästötasot on arvioitu vuonna 2016 voimaantulevan IE-direktiivin asettamien raja-arvojen mukaan. Päästöjä laskettaessa on lisäksi otettu huomioon
polttoaineiden laatu, laitoksen koko ja tekniset ominaisuudet.
Kuljetusten päästöt on laskettu olettaen, että koko polttoainemäärä kuljetetaan maanteitse, sillä tämä kuljetusvaihto on ympäristön kannalta pahin vaihtoehto (ns. worst case –
tarkastelu). Kuljetusten päästöt on laskettu perustuen polttoaineen, syntyvän tuhkan ja
muiden jätteiden sekä käytettävien kemikaalien keskimääräisiin kuljetusmatkoihin laitokselle. Päästöjen laskennassa on käytetty VTT:n Lipasto-tietokannan tieliikenteen
päästökertoimia.
Päästömääriä on havainnollistettu vertaamalla niitä vuoden 2009 Turun kaupungin ympäristölupavelvollisten laitosten kokonaispäästöihin ja Naantalin voimalaitoksen päästöihin. Savukaasupäästöjen sekä raskaan tieliikenteen aiheuttamien typen oksidien vaikutusta ilmanlaatuun on arvioitu Ilmatieteen laitoksen laatimien leviämisselvitysten
avulla.
Arvioinnin on suorittanut kokenut ympäristötekniikan diplomi-insinööri. Leviämismallinnukset on laatinut Ilmatieteen laitos.
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