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TIIVISTELMÄ
Hanke ja hankkeesta vastaava
Neste Oyj selvittää mahdollisuutta lisätä uusiutuvan polttoaineen ja vedyn tuotantoa
Porvoon Kilpilahdessa.
Hankkeessa suunnitellaan uusiutuvia polttoaineita valmistava NEXBTL-laitos nykyiselle
Kilpilahden teollisuusalueelle sataman välittömään läheisyyteen. Hankekokonaisuus käsittää mm. NEXBTL-laitoksen, syötön esikäsittely-yksikön, jäteveden esikäsittelyn, uuden vetylaitoksen, hiilidioksidin talteenottolaitteiston, kuumaöljyuunin, varastosäiliöitä
sekä turvasoihdun. Laitoksen raaka-aineet
ovat mm. eläinrasvoja, kasvirasvoja ja erilaisia uusiutuvia jäte- ja tähdevirtoja. Laitoksen
tuotteet ovat mm. uusiutuva propaani, uusiutuva teollisuusbensiini (nafta), uusiutuva lentopetroli ja -diesel.
Hankkeesta vastaavana toimii Neste Oyj.
Neste Oyj on maailman suurin jätteistä ja
tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen tuottaja, joka tuo
uusiutuvia ratkaisuja myös muovi- ja kemikaaliteollisuudelle. Neste on myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja yhtiö tutkii parhaillaan,
kuinka jätemuovista voisi valmistaa uusien
muovituotteiden raaka-ainetta.
Hanke liittyy Neste Oyj:n Porvoo Capacity
Growth -projektiin, joka tähtää uusiutuvien
polttoaineiden tuotannon kasvuun. Uusiutuvista raaka-aineista tuotetut kehittyneet polttoaineet ovat keskeinen keino uusiutuvan
energian lisäämiseksi liikenteessä – erityisesti tie- ja lentoliikenteessä, mutta myös
meriliikenteessä.
YVA-menettely
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten
arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista
suunnittelussa ja päätöksenteossa. Samalla
tavoitteena on lisätä tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä YVA-lain (252/2017) mukaisessa arviointimenettelyssä ennen kuin ryhdytään ym-

päristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta
koskevia päätöksiä eikä ratkaista sitä koskevia lupa-asioita, vaan sen tavoitteena on
tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi.
Hankkeen YVA-velvoite määräytyy YVA-hankeluettelon mukaisesti: ”kohta 6) kemianteollisuus: d) laitokset, joissa valmistetaan tai
tuotetaan teollisessa mittakaavassa bioetanolia tai bioöljyä.”
Hankkeen YVA-menettely käynnistyi huhtikuussa 2020, kun YVA-ohjelma jätettiin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään muun muassa
tiedot hankkeesta, kuvaus ympäristön nykytilasta, kuvaus hankkeen ja sen vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista, niiden lieventämisestä, seurannasta ja vaihtoehtojen vertailusta sekä
tiedot ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toteuttamisesta.
Ympäristövaikutusten arvioinnin laatimisesta
vastaa konsulttityönä AFRY Finland Oy. Yhteysviranomaisena YVA-menettelyssä toimii
Uudenmaan ELY-keskus.
Arvioitava vaihtoehdot
YVA-menettelyssä vaihtoehtoina ovat:
-

VE0 0-vaihtoehto: NEXBTL-laitoksen
rakentamatta jättäminen.
VE1:
Uuden
NEXBTL-laitoksen
rakentaminen Porvoon Kilpilahteen
Nesteen teollisuusalueelle mukaan
lukien laitoksen
vaatimat
muut
toiminnot:
lämpökäsittely-yksikön,
jäteveden
esikäsittelyn,
uuden
vetylaitoksen,
kuumaöljyuunin,
varastosäiliöt sekä turvasoihdun.

Hankkeen toteutusaikataulu
Hanke on syksyllä 2020 etenemässä
perussuunnitteluvaiheeseen.
Perussuunnitteluvaiheessa
selvitetään
kannattavuus, toteutustapa ja seuraavien
vaiheiden
aikataulut.
Hankkeen
toteutusvaihe alkaa alustavan arvion mukaan
vuonna 2022 ja laitoksen käynnistys ajoittuu
vuodelle 2025.
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Hankkeen tekninen kuvaus
Tässä esitetyt tekniset tiedot vastaavat
pääosin esisuunnittelutasoa ja ne tarkentuvat
hankkeen edetessä.
Uuden NEXBTL-laitoksen uusiutuvat raakaaineet toimitetaan laitokselle pääasiassa
laivoilla, mutta myös autokuljetukset ovat
mahdollisia.
Raaka-aine
esikäsitellään
uudessa
esikäsittely-yksikössä, jossa on myös uusi
lämpökäsittelyvaihe. Esikäsitelty raaka-aine
ohjataan edelleen NEXBTL-prosessiin, jolla
tuotetaan
haluttuja
tuotteita
kuten
propaania, teollisuusbensiiniä, lentopetrolia
tai dieselpolttoainetta. Prosessi perustuu
Neste Oyj:n omaan teknologiaan.
Laitoksella
valmistetut
uusiutuvat
nestemäiset tuotteet ohjataan Porvoon
öljynjalostamon säiliöalueelle, josta ne
ohjataan joko suoraan tai tuotesekoituksina
nykyistä järjestelmää hyödyntäen asiakkaille.
Uuden laitosalueen sijainti Porvoon sataman
läheisyydessä
mahdollistaa
laiturien,
säiliöiden ja muun logistiikan hyödyntämisen
yhdessä Porvoon öljynjalostamon kanssa.
Uusiutuva nestekaasu (propaani) ohjataan
uuteen
laitosalueelle
rakennettavaan
varastoon, jonka alueelle tulee uusia säiliöitä
5–10 kpl. Myös Porvoon jalostamon olemassa
olevien
NEXBTL
1
ja
2-yksiköissä
valmistettavan
uusiutuvan
propaanin
talteenotto ja varastointi on mahdollista
uudella laitoksella.
Laitoksen yhteyteen rakennetaan erillinen
vetylaitos, joka tuottaa vetyä NEXBTLlaitoksen
tarpeisiin.
Uusi
vetylaitos
yhdistetään
Porvoon
jalostamon
vetyverkkoon.
Vety
valmistetaan
höyryreformoinnilla tai muulla vastaavalla
tekniikalla.
Höyryreformoinnissa
syöttökaasusta valmistetaan katalyytin avulla
vetyä ja samalla muodostuu hiilidioksidia.
Hiilidioksidin talteeottoon ja varastointiin
(Carbon Capture and Storage) liittyvien
tekniikoiden tavoiteena on ilmakehään
vapautuvan hiilidioksidin estäminen ja näiden
tekniikoiden
käyttöä
selvitetään.
Sekä
varastointiin että talteenottoon liittyy useita
vaihtoehtoisia ratkaisuja, joita selvittään
edelleen hankkeen edetessä. Hiilidioksidin

talteenottoa
tekniikoilla.

voidaan

tehdä

eri

Laitokselle rakennetaan uusi jätevesien
esikäsittely sekä puhtaiden sadevesien ja
sammutusvesien keräilyjärjestelmät erillisillä
sulkuventtiileillä.
Maanpinnasta mitattuna korkein rakennelma
on laitoksen turvasoihtu, jonka korkeus on
noin 60–100 metriä maanpinnasta. Lisäksi
alueelle rakennetaan kaksi savupiippua,
joiden korkeus määritetään lainsäädännön
vaatimusten mukaisesti. Prosessilaitteiden
korkeus maanpinnasta on noin 15–50 m.
Uudella NEXBTL-laitoksella käytetään raakaaineina kasviöljyjä ja eläinrasvoja. Suurin osa
syötteistä on jätteitä tai teollisuusprosessien
sivutuotteita tai tähteitä. Kaikki laitoksella
käytettävät raaka-aineet ovat uusiutuvia.
Uusi NEXBTL-laitos tuottaa uusiutuvasta
raaka-aineesta mm. uusiutuvaa propaania,
uusiutuvaa teollisuusbensiiniä, uusiutuvaa
lentopetrolia sekä uusiutuvaa dieseliä.
Uusi
NEXBTL-laitos
ei
lisää
energiantuotantotarvetta
Kilpilahden
Voimalaitos
Oy:n
laitoksilla.
NEXBTLlaitoskokonaisuus tuottaa käyttöhyödykkeita
ja syntyvän höyryn ylimäärä
voidaan
hyödyntää Kilpilahden Voimalaitos Oy:n
tuotannossa.
Suunniteltu laitos kytketään osaksi Porvoon
öljynjalostamon vesi- ja lauhdejärjestelmää.
Laitoksella
on
oma
suljettu
jäähdytysvesikierto,
jota
jäähdytetään
merivedellä.
Jäähdytysveden
tarve
nykytilanteeseen
nähden
kasvaa
ja
jäähdytysveden arvioitu kokonaismäärä 140
000 m3/h alittaa ympäristöluvassa annetun
maksimäärän 150 000 m3/h.
Uudelle NEXBTL-laitokselle suunnitellaan
oma jätevesien esikäsittely, jonka kautta
syötön esikäsittelyssä, NEXBTL-prosessissa
(mm. hapanvesi-yksikkö) ja uusiutuvien
raaka-ainelaivojen
tankkien
pesussa
muodostuvat jätevedet ohjataan edelleen
jalostamon jätevesilaitokselle käsiteltäväksi.
Lisäksi osa sadevesistä ohjataan tarvittaessa
jätevesien
käsittelylaitoksille.
Uuden
jäteveden esikäsittely-yksikön arvioidaan
pienentävän
Porvoon
jalostamon
jätevesilaitokselle
tulevaa
kuormitusta.
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Kuormitus
pienenee,
koska
yksikkö
suunnitellaan siten, että myös jalostamon jo
olemassa olevien esikäsittely-yksiköiden EK1
ja
EK2
jätevedet
ohjataan
uuden
esikäsittelyn
kautta
jalostamon
jätevesilaitokselle.
Uudella
NEXBTL-laitoksella
muodostuu
normaalin toiminnan aikana kuumaöljyuunin
ja vetylaitoksen käytössä ilmapäästöinä
rikkidioksidia ja typen oksideja. Lisäksi
toiminnassa muodostuu haihtuvia hiilivetyjä
(VOC).
Haihtuvat orgaaniset hiilivedyt muodostavat
osan
uuden
laitoksen
hajuista.
Hajapäästöistä
aiheutuvia
hajuja
voi
muodostua
myös
raaka-aineen
sekä
jäteveden
käsittelyssä.
Hajupäästöjä
hallitaan rakentamalla suljettu putkisto, jota
pitkin raaka-aineet puretaan laivasta raakaainesäiliöihin. Porvoon öljynjalostamon jo
käynnissä olevat NEXBTL 1 ja 2 laitokset ovat
käyttäneen vuosien ajan syöttöaineena mm.
eläinperäisiä rasvoja. Rasvat toimitetaan
jalostamoalueelle nesteenä, eivätkä ne sisällä
esimerkiksi eläinten osia.
Neste
Oyj:n
kaikki
tuotantolaitokset
Suomessa
ja
ulkomailla
raportoivat
poikkeamia yhteisen raportointijärjestelmän
kautta. Hajuhaittojen arviointia varten käytiin
läpi Nesteen tuotantolaitosten
vuosina
2016–2019
raportoimat
ympäristöhaittailmoitukset. Selvityksessä ei
löydetty
NEXBTL-laitosten
toiminnasta
johtuvia hajuhaittailmoituksia.
Lisääntyvä
liikenne
uudelle
laitokselle
koostuu pääosin raaka-aineiden tuonnista,
tuotteiden viennistä, tuotantokemikaalien
sekä sivutuotteiden ja jätteiden kuljetuksista.
Ympäristömelun
osalta
laitoksen
merkittävimpiä yksittäisiä melulähteitä ovat
mm.
kompressorit,
pumput,
turbiinit.
Merkittävistä
melulähteistä
mm.
kompressorit
ja
turbiinit
sijoitetaan
tavallisesti suojarakennukseen. Pumppuja ja
venttiilejä koteloidaan, mutta kaikkia melua
aiheuttavia laitteita tai toimintoja ei voida
prosessiturvallisuussyistä
koteloida
tai
sijoittaa erilliseen rakennelmaan. Höyryjen
ulospuhalluksiin
ja
polttoilmanottoihin
asennetaan
useimmissa
kohteissa
äänenvaimentimet.

Laitoksen tekninen suunnittelu tehdään
parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan
(BAT) perustuen.
Laitoksen maarakennustyöt kestävät arviolta
vajaan vuoden ja ajoittuvat keväästä 2021
kevääseen 2022. Varsinaisten louhintatöiden
sekä murskauksen on arvioitu ajoittuvan
välille kevät 2021 ja syksy 2022. Louhinta ja
murskaus tehdään pääsääntöisesti kello 6–22
välillä.
Laitoksen
ja
sen
vaatimien
rakenteiden
rakentaminen
ajoittuu
puolestaan keväästä 2022 kevääseen 2025.
Rakentaminen käsittää seuraavat työvaiheet
ja toiminnot: maarakennustyöt, laitoksen
rakennus- ja asennustyöt sekä kuljetuksen ja
henkilöliikenteen.
Ennen rakennustöiden
aloittamista
laaditaan
turvallisuusja
työmaasuunnitelmat.
Turvallisuussuunnitelman
laadinnassa
otetaan huomioon työmaata koskevat yleiset
työturvallisuusvaatimukset
sekä
rakennuttajan
antamat
turvallisuusvaatimukset ja -tiedot.
Hankealueen ja sen ympäristön kuvaus
Sijainti ja toiminnot
Hankealue sijaitsee Porvoossa Kilpilahden teollisuusalueella Neste Oyj:n omistamalla kiinteistöllä. Kilpilahden teollisuusalue on Suomen suurimpia teollisuusalueita ja Pohjoismaiden suurin öljynjalostuksen ja kemianteollisuuden keskus.
Hankealue sijoittuu Kilpilahden teollisuusalueella Neste Oyj:n rautatiepurkausterminaalin
ja öljysataman läheisyyteen, jolloin voidaan
hyödyntää nykyisiä satamalaitureita ja säiliöitä sekä logistiikkaa.
Kaavoitus
Porvoo kuuluu Uudenmaan maakuntaan,
jonka alueella on voimassa useita maakuntakaavoja.
Hankealueella
on
voimassa
15.2.2010 vahvistettu (KHO 6.4.2011) ItäUudenmaan maakuntakaava, jota on täydennetty 1.-4. vaihemaakuntakaavoilla. Uudellamaalla on käynnistetty koko Uudenmaan alueen kattavan Uusimaa-kaavan 2050 laadinta. Kaikki maankäytön keskeiset teemat
yhteen kokoava maakuntakaava valmistellaan vuosina 2016−2020. Kaavaehdotus oli
nähtävillä syksyllä 2019 ja palautteiden poh-
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jalta kaava on viimeistelty hyväksymiskäsittelyyn. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt
kaavakokonaisuuden elokuussa 2020. Kaava
ei ole vielä lainvoimainen.
Hankealue kuuluu vuonna 1988 vahvistetun
(lainvoimaiseksi 1989) Sköldvikin osayleiskaavan alueeseen. Hankealueella pääosin on
voimassa Sköldvikin asemakaava (rk 74),
joka on vahvistettu 27.4.1984.

Kuva 1. Hankkeen sijainti.
Asutus
Kilpilahden teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Ympäröivät maaalueet ovat pääosin maanviljelys- ja metsätalouskäytössä. Lähimmät asuinalueet ovat
kylämäiset Nyby Kilpilahden luoteispuolella ja
Nikuby vastaavasti eteläpuolella. Etäisyyttä
hankealueelta näiden alueiden lähimpiin yksityisiin asuinrakennuksiin on noin 900–1 600
metriä. Hankealuetta lähimmät loma-asunnot

sijaitsevat noin 700 metrin päässä hankealueesta etelään Svartbäckinselän Kilpilahden
puoleisella rannalla.
Melu ja tärinä
Hankealueella melua aiheutuu nykytilanteessa teollisesta toiminnasta. Vuonna 2019
tehdyissä ympäristömelumittauksissa kaikkien mittauspisteiden tulokset ovat olleet alle
säädettyjen ympäristölupamääräysten.

Kilpilahden alueella tärinää voi aiheutua raskaasta liikenteestä ja raideliikenteestä liikenneväylien välittömään läheisyyteen.
Päästöt ilmaan ja ilmanlaatu
Porvoon öljynjalostamon typen oksidien ja
VOC-yhdisteiden päästöt ovat laskeneet
viime
vuosikymmeninä.
Rikkidioksidipäästöjen määrät ovat pysyneet
melko
samalla
tasolla
2000-luvulla.
Kilpilahdessa on tarkkailtu ilmanlaatua 1970luvulta lähtien.
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Luonnonolot
Kilpilahden teollisuusalue on pitkään teollisuus- ja satamakäytössä ollutta rakennettua
ympäristöä. Alkuperäistä luonnonympäristöä,
kasvillisuutta ja eläimistöä on jäljellä vain vähän. Luontoselvitysten perusteella hankealueen kohdalle tai sen lähelle ei sijoitu erityisen
arvokkaita luontokohteita, eikä alueelta ole
tiedossa havaintoja uhanalaisista lajeista tai
luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeista. Lähimmät suojelualueet sijaitsevat vajaan kahden kilometrin etäisyydellä hankealueesta.
Hankealueen pesimälinnusto on vuoden 2020
linnustoselvityksen perusteella melko monipuolinen mutta tavanomainen. Huomionarvoisimpia pesimälintulajeja olivat töyhtötiainen, taivaanvuohi, käenpiika, västäräkki,
pensaskerttu ja pikkulepinkäinen.
Hankealue sijoittuu teollisuusalueelle, eikä
alueella sijaitse arvokkaita kallioalueita, arvokkaita moreenimuodostumia tai tuulikerrostumia, pohjavesialueita eikä myöskään talousvesikaivoja.
Uuden NEXBTL-laitoksen hankealueella sijaitsee sekä tunnistettuja että yksi arvioitu maaperän tilaan vaikuttava riskikohde. Tunnistetut riskikohteet eivät ole pilaantuneita alueita, vaan tunnistettuja riskikohteita. Yksi
kohteista, jolle mahdollisesti kohdistuu hankkeessa uudisrakennusta, on uusi paloharjoittelualue. Toinen kohde on peltokäsittelyalue
(ns. öljypelto) sekä muut arvioidut riskikohteet ovat purkausterminaali ja uuden voimalaitoksen alue.
Maisema ja kulttuuriympäristö
Hankkeen välittömään läheisyyteen ei sijoitu
arvokkaita maisema-alueita tai rakennettuja
kulttuuriympäristöjä. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta hankealueelta tunnetaan yksi
muinaismuistolain rauhoittama muinaisjäännös Svartbäck Klobborna I (mj-tunnus
613010030).
Arvioitavat ympäristövaikutukset ja arviointimenetelmät
Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. YVA-lain mukaisesti

arvioinnissa tarkastellaan hankkeen aiheuttamia ympäristövaikutuksia:
-

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

Hankkeen ympäristövaikutuksia on arvioitu
yhden toteutusvaihtoehdon osalta, jossa tarkastelun kohteena on uuden NEXBTLlaitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen
Nesteen teollisuusalueelle mukaan lukien
laitoksen vaatimat muut toiminnot.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu sekä hankealueen sisälle että hankealueen ulkopuolelle ulottuvien toimintojen ympäristövaikutuksia. Hankealueen ulkopuolelle
ulottuvaa toimintaa on esimerkiksi polttoaineiden kuljetukset maa- ja meriteitse.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa on huomioitu käytön aikaisten vaikutusten lisäksi rakentamistöiden sekä käytöstä poistamisen
vaikutukset. Lisäksi hankkeen mahdollisia
yhteisvaikutuksia alueella olevien tai suunniteltujen muiden hankkeiden kanssa on arvioitu.
Vaikutusten arviointi on toteutettu asiantuntija-arviona olemassa olevan aineiston pohjalta sekä osin pohjautuen erillisiin hankkeen
aikana tehtäviin selvityksiin. Arviointityön
osana on tehty seuraavat erillisselvitykset tukemaan olemassa olevaa aineistoa:
-

Kasvihuonekaasupäästölaskenta sisältäen hankkeen koko elinkaaren
Ilmapäästöjen leviämismallinnus
Melun leviämismallinnus
Maastokäynti ja luontokartoitus
Linnustoselvitys
Valokuvasovitteet
Asukaskysely
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Yhteenveto hankkeen ympäristövaikutuksista ja hankkeen
toteuttamiskelpoisuus
Taulukossa 1 on esitetty arviointiasteikko merkittävyyden arvioinnissa.
Taulukko 1. Arviointiasteikko vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa.
Erittäin suuri ++++
Suuri +++
Kohtalainen ++
Vähäinen +
Vaikutusten
merkittävyys

Ei vaikutusta
Vähäinen Kohtalainen - Suuri - - Erittäin suuri - - - -

Taulukossa 2 on esitetty yhdenmukaisesti hankkeen keskeiset ympäristövaikutukset
ja vaikutusten merkittävyys. Hankkeen kaikki negatiiviset vaikutukset ovat
merkittävyydeltään vähäisiä. Hankkeen merkittäviä positiivisia vaikutuksia ovat
kasvihuonekaasupäästöjen globaali väheneminen ja kiertotalouden edistäminen sekä
haitta-ainepitoisten maa-alueiden poisto. Lisäksi alueen elinkeinoihin ja talouteen
kohdistuu positiivisia vaikutuksia hankkeen toteutumisen myötä.
Hanke on tehtyjen arviointien perusteella toteuttamiskelpoinen. Lisäksi
arviointiselostuksessa
esitetyillä
haitallisten
vaikutusten
ehkäisemisja
lieventämiskeinoilla voidaan hankkeen mahdollisia ympäristövaikutuksia lieventää,
kun ne otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa
ja toteutuksessa.
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Taulukko 2. Hankkeen keskeiset ympäristövaikutukset ja vaikutusten merkittävyys.
Hankkeen ympäristövaikutukset

VE1, rakentaminen

VE1, toiminta

(-) VÄHÄINEN
Maankäyttö ja
kaavoitus

Hanke on maakuntakaavan ja hyväksytyn yleiskaavan sekä alueella voimassa olevan asemakaavan mukainen ja tukee näiden kaavojen tavoitteita. Alueelle on vireillä yleiskaavan laadinta ja muutos. Hankkeen toteuttamisella ei ole merkittävää vaikutusta Kilpilahden suuronnettomuuksien huomioiminen maankäytön suunnittelussa -selvityksessä määriteltyihin suojavyöhykkeisiin A, B ja C, jotka ohjaavat lähialueille sijoitettavaa asutusta ja muuta toimintaa.
Ottaen huomioon alueen nykyisen ja suunnitellun maankäytön, rakentamisen ja toiminnan aikaisten vaikutusten merkittävyys on vähäinen.
( -) VÄHÄINEN

Liikenne ja liikenneturvallisuus

Liikennemäärä kasvaisi rakentamisen aikana erityisesti
Kilpilahdentiellä ja Nesteentiellä. Rakennusaikaisen
kuorma-autoliikenteen liikennemäärien arvioidaan olevan noin 10–30 kuormaa päivässä. Tällä arvioidaan
olevan enimmillään vähäinen vaikutus liikenteeseen ja
liikenneturvallisuuteen.
(-) VÄHÄINEN

Melu

Melun ei arvioida ylittävän ympäristöluvassa melulle
säädettyjä raja-arvoja, mutta erityisesti impulssimaisia
melutapahtumia voidaan havaita lähistön asuin- ja virkistysalueilla. Rakentamisen aikainen kokonaisvaikutus
meluun arvioidaan vähäiseksi.

( - ) VÄHÄINEN
Kokonaisliikennemäärän lisäys on vähäinen, mutta koska raskaan liikenteen kuljetusmäärät erityisesti Nesteentiellä ja Kilpilahdenteillä lisääntyisivät enimmillään noin 0,7
% voi lisäyksellä olla enimmillään vähäinen vaikutus teiden liikenneturvallisuuteen ja
sujuvuuteen, kun otetaan huomioon teiden nykyinen tilanne.
(-) VÄHÄINEN
Uuden laitoksen aiheuttama kokonaismelutason kasvu on vähäinen (1–2 dB) laitosalueen länsipuolen asuinrakennusten luona ja kokonaismelutaso alittaa edelleen Porvoon öljynjalostamon ympäristöluvan raja-arvot. Muissa suunnissa laitoksen vaikutus
on olematon (0–1 dB). Laitoksen toiminta ei aiheuta Porvoon öljynjalostamon ympäristöluvan melun raja-arvojen (päiväaika 55 dB, yöaika 50 dB) ylityksiä lähistön
asuinrakennusten luona. Laitoksen toiminnan aiheuttaman liikennemäärien kasvun
vaikutus meluun on olematon.
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(-) VÄHÄINEN
Rakentamisen aikaisista maanmuokkaustoimenpiteistä
ja kuljetuksista voi aiheutua satunnaista maaperän tärinää hankealueen välittömässä läheisyydessä. Räjäytyksissä on käytössä alueelle soveltuvaa pienempää
panostusta tai muita menetelmiä kuin varsinainen räjäytys.
Tärinä

Sataman lähelle sijoittuvan uuden säiliöalueen perustukset joudutaan mahdollisesti osittain paaluttamaan,
mutta melun ja tärinän arvioidaan jäävän rakennusalueelle.

(0) EI VAIKUTUSTA

Louhintatärinän osalta voidaan riskinarvioinnilla ja
huolellisella louhintasuunnittelulla minimoida vaikutuksia lähialueelle. Tällöin rakentamisen aikaiset tärinävaikutukset ovat enimmillään vähäisiä.
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(-) VÄHÄINEN
Päästöjen leviämismallinnuksen uuden NEXBTL-laitoksen aiheuttamat rikkidioksidi- ja
typen oksidipäästöt tuovat vain hyvin pienen lisän koko Porvoon öljynjalostamon kaikkien päästölähteiden yhdessä aiheuttamiin pitoisuuksiin. Kaikkien päästölähteiden yhdessä aiheuttamat ulkoilman rikkidioksidi- ja typpidioksidipitoisuudet alittivat selvästi
voimassa olevat ilmanlaadun vertailuarvot.
Päästöt ilmaan ja
ilmanlaatu

(-) VÄHÄINEN
Lähinnä paikallisia työmaa-alueelle jääviä vähäisiä vaikutuksia. Ei merkittävää vaikutusta ilman laatuun.

Uuden NEXBTL-laitoksen päästöillä ei arvioida olevan merkittävää haitallista vaikutusta VOC-päästöihin (haihtuvat orgaaniset yhdisteet). Normaalitilanteessa häiritseviä
hajupäästöjä ei synny.
Laitokselle suunniteltujen teknisten ratkaisujen ja olemassa olevien vastaavien laitosten käyttökokemusten ja ympäristötarkkailutulosten perusteella NEXBTL-laitoksen ei
arvioida aiheuttavan merkittäviä hajuhaittoja lähiympäristöön laitoksen normaalitoiminnan aikana.
Tieliikenteen päästöt ovat vähäisiä verrattuna Porvoon alueella syntyviin tieliikenteen
päästöihin.
(+++) SUURI

Kasvihuonekaasupäästöt

Suunniteltu NEXBTL-laitos vähentää kasvihuonekaasupäästöjä globaalisti, kun
laitoksessa valmistettavilla polttoaineilla korvataan vastaavia fossiilisia polttoaineita.
Säästyvä kasvihuonekaasupäästöjen määrä on 4 miljoonaa tonnia vuodessa, mikä
vastaisi vuosittain 1,5 miljoonan auton poistamista liikenteestä.

(-) VÄHÄINEN
Liikenteen päästöillä vähäinen vaikutus.

(++) KOHTALAINEN

(-) VÄHÄINEN
Jätteet ja tähdevirrat

Rakentamisen aikana muodostuvien jätteiden käsittelystä ja hyötykäytöstä hankealueella ei arvioida aiheutuvan ympäristövaikutuksia hankealueen ulkopuolelle.

Laitos hyödyntää muiden toimijoiden toiminnasta syntyviä jäte- ja tähdevirtoja. Laitos
suunnitellaan materiaalitehokkaaksi ja prosessihävikki minimoidaan. Tällä voidaan
katsoa olevan kohtalaisia positiivisia vaikutuksia jätteiden kierrätykseen ja kiertotalouden edistämiseen.
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(-) VÄHÄINEN
Luonnonvarojen
käyttö

Maaperä

Kallioperä

Rakentamisaikana vaikutuksia luonnonvaroihin kohdistuu mm. kallioperän louhinnasta. Välillisiä vaikutuksia
syntyy muun muassa rakennusmateriaalien tuottamiseen käytettävien luonnonvarojen hyödyntämisestä,
joiden vaikutusten arviointi ei kuulu tämän ympäristövaikutusten arvioinnin rajaukseen.

(-) VÄHÄINEN

(+) VÄHÄINEN

(0) EI VAIKUTUSTA

Ottaen huomioon hankkeen raaka-aineiden hankinnalle asetetut kriteerit, hankinnan
kestävyyden sekä raaka-aineen saatavuuden, arvioidaan raaka-aineiden hankinnan
aiheuttamien vaikutusten kokonaismerkittävyyden luonnonvarojen käyttöön olevan
vähäinen.

Maaperään kohdistuvat vaikutukset ovat lievästi positiivisia, mikäli haitta-ainepitoiset maa-ainekset vaihdetaan.
(-) VÄHÄINEN

(0) EI VAIKUTUSTA

Kallioperään kohdistuu vaikutuksia louhinnan kautta.
(-) VÄHÄINEN

Pohjavedet

Rakentamisen aikaiset vaikutukset pohjaveteen arvioidaan vähäisiksi, sillä pohjaveden muodostuminen hankealueella on nykytilanteessakin erittäin vähäistä mm.
avokallioiden runsaudesta johtuen.

(0) EI VAIKUTUSTA
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(-) VÄHÄINEN
Laitoksen jätevesikuormituksen vesistöön ei arvioida lisääntyvän hankkeen myötä.
Hankkeen jätevesikuormituksella ei arvioida olevan kielteistä vaikutusta merialueen
tilaan (veden laatu, pohjaeläimistö, kasvillisuus, kalasto, vesistön käyttö).

Vesistöt

(0) EI VAIKUTUSTA

Nykyisin jäähdytysveden vaikutus jääpeitteeseen on vähäinen, eikä sitä voida erottaa
muista jääpeitteeseen vaikuttavista tekijöistä. Perustuen tehtyihin selvityksiin ja nykyisiin vaikutustarkkailutuloksiin, uuden NEXBTL-laitoksen toiminnasta aiheutuvalla
jäähdytysvesien erittäin vähäisellä lämpötilanousulla (0,2 ⁰C) ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta merialueen veden lämpötilaan, rehevyyteen, virtauksiin tai jääpeitteeseen.
Hanke ei vaaranna meriympäristön pintaveden hyvän ekologisen tai kemiallisen tilan
saavuttamista. Hankkeen voidaan arvioida olevan jätevesien käsittelyn tehostumisen
kautta linjassa vesien- ja merenhoidon tavoitteiden kanssa.
(-) VÄHÄINEN

Kalasto ja kalatalous

(0) EI VAIKUTUSTA

Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen kalastoon tai kalastukseen. Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan sellaista haittaa kaupalliselle kalastukselle, joka vaatisi
uusia kalastajakorvauksia.
Toiminnan aikana jäähdytysvedenottoon voi kulkeutua hieman enemmän kaloja.
Toiminnan aikana jäähdytysvesien lämpökuorman aiheuttamat seuraukset arvioidaan
erittäin vähäisiksi, eikä niillä ole vaikutusta kalastoon tai kalastukseen.
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(- ) VÄHÄINEN

Kasvillisuus, eläimistö ja suojelukohteet

Osa rakentamisesta sijoittuu luonnontilaltaan voimakkaasti muuttuneille alueille ja osa metsäalueille. Metsää häviäää yhteensä noin 20 hehtaarin alueelta ja
melko luonnontilaista merenrantaa noin 300 metrin
matkalta. Alue on luontoarvoiltaan melko tavanomainen. Rakentaminen saattaa aiheuttaa hetkellistä häiriötä lähiympäristössä pesiville ja ruokaileville linnuille.
Rakentamisella ei ole vaikutuksia luonnonsuojelualueisiin, Natura-alueisiin tai muihin luontokohteisiin.

(-) VÄHÄINEN
Toiminnan aikaiset vaikukset kasvillisuuteen ja eläimistöön ovat vähäisiä, sillä melu ja
päästöt ilmaan lisääntyvät vain hyvin vähän. Korkeiden rakennusten ei arvioida aiheuttavan törmäysriskiä linnuillle. Toiminnalla ei ole merkittäviä vaikutuksia lähimpiin
luonnonsuojelualueisiin, Natura-alueisiin tai muihin luontokohteisiin.

(-) VÄHÄINEN
Maisema ja kulttuuriympäristö

Vaikutukset korostuvat välittömässä teollisuusalueen ympäristössä. Kaukomaisemassa rakennelmat eivät erotu yhtä merkittävästi ja muut
elementit katkaisevat näkymiä monin paikoin. Hankkeen maisemalliset vaikutukset ovat alueen kokonaisuuden kannalta kuitenkin vähäiset.
Alueen maiseman ja kulttuuriympäristön arvoihin ei hankkeen myötä kohdistu vaikutuksia.
Muinaisjäännöksen paikalle ei ole hankkeen suunnitelmissa esitetty rakentamista, joten muinaisjäännös on mahdollista säilyttää.
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(-) VÄHÄINEN

(-) VÄHÄINEN
Ihmisten elinolot,
viihtyvyys, virkistyskäyttö ja terveys

Merkittävimmät ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
kohdistuvat rakentamisen aikaiset vaikutukset aiheutuvat lisääntyvästä liikenteestä sekä sen aiheuttamista
melu-, pöly- ja tärinävaikutuksista. Rakentamisen häiriövaikutukset voivat heikentää hetkellisesti hankealueen läheisyyden virkistyskäyttöä.

Laitoksen toimintavaiheessa ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset ovat luonteeltaan viihtyvyyttä heikentäviä häiriövaikutuksia ja ne kohdentuvat
pääasiassa teollisuusalueen läheisyyteen. Toiminta lisää hieman melua Emäsalon
suuntaan, mutta sen vaikutus on vähäinen, joskin se osaltaan heikentää alueen luonnonrauhaa. Lisääntyvä laivaliikenne aiheuttaa myös melua, mutta sen vaikutus on vähäinen sekä aallonmuodostusta, joka voi vaikuttaa haitallisesti lähialueella tapahtuvaan vesistösidonnaiseen virkistyskäyttöön, esim. veneilyyn. Uusi laitos ei kasvata
vesistöön johdettavia jätevesipäästöjä, eikä hankkeella ole sitä kautta vaikutusta uintiin, kalastukseen tai veneilyyn. Laitoksen toiminnasta ei normaalitilanteessa aiheudu
merkittäviä hajuhaittoja ja ilmanlaadun vertailuarvot alittuvat. Hankkeella ei ole vaikutuksia teollisuusalueen ulkopuolella harrastettavaan marjastukseen ja sienestykseen. Maisemalliset ja liikenteelliset vaikutukset ovat alueen kokonaisuuden kannalta
vähäiset. Hankkeella ei arvioida olevan suoria haitallisia terveysvaikutuksia.
(++++) ERITTÄIN SUURI

(++++) ERITTÄIN SUURI
Elinkeinot ja talous

Laitoksen neljän vuoden rakentamisen muodostuu erittäin merkittäviä positiivisia elinkeino- ja talousvaikutuksia. Investointi lisää alueen taloudellista toimeliaisuutta ja työvoiman kysyntää. Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia myös julkiseen talouteen.

Toimintavaiheen suoria vaikutuksia ovat työllisyysvaikutukset, palkansaajakorvaukset
ja viennin kasvu. Lisääntyvät palkansaajakorvaukset vaikuttavat myönteisesti ostovoimaan ja sitä kautta lisäävät kulutusta.
Laitoksen välittömiä vaikutuksia ovat tehtaan käyttö- ja kunnossapito. Laitoksella tulee olemaan noin 60–100 suoraa työpaikkaa. Lisäksi laitos luo runsaasti välillisiä työpaikkoja esimerkiksi raaka-aineiden hankintaketjuissa sekä kunnossapito- ja huoltotoiminnoissa.
Toiminnasta muodostuu merkittäviä veroluonteisia vaikutuksia kiinteistö-, kunnallisja yhteisöverojen kautta.
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OMFATTANDE SAMMANDRAG
Projekt och projektansvarig
Neste Abp utreder möjligheten att öka
produktionen av förnybart bränsle och vätgas
i Sköldvik, Borgå.
I projektet planeras en NEXBTL-anläggning
för framställning av förnybara bränslen på det
nuvarande industriområdet i Sköldvik i direkt
anslutning till hamnen. Projektet omfattar
bland annat NEXBTL-anläggningen, enheten
för förbehandling av råvara, förbehandling av
avloppsvatten, ett nytt vätgasverk, en
apparatur för tillvaratagning av koldioxid,
heteoljeung,
lagercisterner
samt
en
säkerhetsfackla. Råvarorna till anläggningen
utgörs av bland annat animaliska fetter,
vegetabiliska fetter och olika slags förnybara
avfallsoch
restflöden. Anläggningens
produkter är bland annat förnybar propan,
förnybar nafta, förnybart flygbränsle och
förnybar diesel.

Projektansvarig är Neste Abp. Neste Abp är
världens största producent av förnybar diesel
och förnybart flygbränsle som raffineras ur
avfall och rester och som ger förnybara
lösningar också för plast- och kemiindustrin.
Neste är också en
föregångare inom
teknologi för raffinering av högklassiga
oljeprodukter och bolaget undersöker för
närvarande hur avfallsplast kan användas för
att tillverka råvara till nya plastprodukter.
Projektet är kopplat till Neste Abp:s projekt
Porvoo Capacity Growth som strävar efter att
öka produktionen av förnybara bränslen.
Avancerade bränslen som produceras av
förnybara råvaror är en central metod för att
öka andelen förnybar energi inom trafiken,
speciellt i väg- och flygtrafiken, men även
sjöfarten.

Figur 1. Projektets lokalisering.
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MKB-processen
Syftet
med
förfarandet
för
miljökonsekvensbedömning är att främja
bedömningen och ett enhetligt beaktande av
miljökonsekvenser
vid
planering
och
beslutsfattande. Samtidigt är syftet att öka
tillgången till information och möjligheterna
till medbestämmande.

Projektets MKB-skyldighet grundar sig på
MKB-projektförteckningen: ”punkt 6) kemisk
industri: d) anläggningar för framställning
eller produktion av bioetanol eller bioolja i
industriell skala.”

Projektets miljökonsekvenser ska utredas i
ett bedömningsförfarande enligt MKB-lagen
(252/2017) innan åtgärder som kan få
miljökonsekvenser vidtas. I MKB-processen
fattas inga beslut gällande projektet och inga
tillståndsärenden avgörs, utan dess mål är att
ta fram information som grund för
beslutsfattande. MKB-processens centrala
faser visas i figuren intill.

Figur 2. MKB-processens faser
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Projektets MKB-process inleddes i april 2020
när MKB-programmet lämnades till Närings-,
trafik- och miljöcentralen i Nyland. I denna
miljökonsekvensbeskrivning
presenteras
bland annat uppgifter om projektet, en
beskrivning av nuläget för miljön, en
beskrivning av projektets och dess alternativs
sannolikt viktiga miljökonsekvenser, lindring
och uppföljning av dessa samt jämförelse av
alternativen och uppgifter om genomförande
av MKB-processen.

enligt en preliminär uppskattning 2022 och
anläggningen tas i bruk 2025.

Figur 3. Planerad tidplan för projektets MKBprocess

Teknisk beskrivning av projektet

AFRY
Finland
Oy
svarar
för
miljökonsekvensbeskrivningen
som
konsultarbete. Kontaktmyndigheten i MKBprocessen är NTM-centralen i Nyland.
Alternativ som bedöms
Alternativen i MKB-processen är:
-

VE0
0-alternativet:
NEXBTLanläggningen byggs inte.
VE1: Byggandet av en ny NEXBTLanläggning
på
Sköldviks
industriområde i Borgå inklusive
övriga funktioner som anläggningen
kräver:
värmebehandlingsenhet,
förbehandling av avloppsvatten, ett
nytt vätgasverk, hetoljeugn, cisterner
samt säkerhetsfackla.

Projektets tidplan
Projektet närmar sig grundplaneringsfasen
hösten
2020.
I
grundplaneringsfasen
klarläggs lönsamheten, genomförandesättet
och tidsplanerna för kommande faser.
Genomförandefasen av projektet börjar

De tekniska uppgifter som presenteras här
motsvarar i huvudsak förprojekteringsnivån
och preciseras under projektets gång.
De förnybara råvarorna till den nya NEXBTLanläggningen levereras i huvudsak med
fartyg, men även biltransporter är möjliga.
Råvaran
förbehandlas
i
en
ny
förbehandlingsenhet som också omfattar en
ny värmebehandlingsfas. Den förbehandlade
råvaran styrs vidare till NEXBTL-processen
som producerar de produkter som önskas,
såsom propan, nafta, flygbränsle eller
dieselbränsle. Processen baseras på Neste
Abp:s egen teknologi.
De förnybara flytande produkterna som
framställs i anläggningen styrs till Borgå
raffinaderis
cisternområde
varifrån
de
levereras direkt eller som produktblandningar
med hjälp av befintligt system till kunderna.
Den nya anläggningens lokalisering i
närheten av Borgå hamn gör det möjligt att
samutnyttja kajer, cisterner och logistik med
Borgå oljeraffinaderi.
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Förnybar gasol (propan) leds till ett nytt lager
med 5–10 cisterner som ska byggas på
fabriksområdet. Även förnybar propan som
produceras i de befintliga enheterna NEXBTL
1 och 2 på Borgå raffinaderi kan tas om hand
och lagras i den nya anläggningen.
I anslutning till anläggningen byggs ett
separat vätgasverk som producerar väte till
NEXBTL-anläggningen. Det nya vätgasverket
ansluts till vätgasnätet vid Borgå raffinaderi.
Vätet framställs genom ångreformering eller
annan
motsvarande
teknik.
Vid
ångreformering framställs väte ur tillförd gas
med hjälp av en katalysator och samtidigt
bildas det koldioxid. Använding av teknologi
för tillvaratagande och lagring av koldioxid
utreds, med målsättningen att förhindra att
koldioxid frigörs i atmosfären. För såväl
lagring som tillvaratagande finns det flera
alternativa lösningar som utreds vidare under
projektets gång. Koldioxid kan tas tillvara
med flera olika metoder.

Råvaror och produkter
På den nya NEXBTL-anläggningen används
vegetabiliska oljor och animaliska fetter som
råvara. Den största delen av råvarorna är
avfall eller biprodukter och rester från
industriella processer. Alla råvaror som
används på anläggningen är förnybara. Den
nya
NEXBTL-anläggningen
producerar
förnybar propan, förnybar nafta, förnybart
flygbränsle och förnybar diesel av förnybara
råvaror.
Energibehov
Den nya NEXBTL-anläggningen ökar inte
energiproduktionsbehovet vid Kilpilahden
Voimalaitos Oy:s anläggningar. NEXBTLanläggningskomplexet
producerar
driftsförnödenheter och överskottet av ånga
kan utnyttjas i produktionen vid Kilpilahden
Voimalaitos Oy.

Figur 4. Principschema över anläggningen.

Mätt från markytan är den högsta
konstruktionen
anläggningens
säkerhetsfackla vars höjd är cirka 60–100
meter över markytan. På området byggs
dessutom två skorstenar vars höjd bestäms
enligt
lagstadgade
krav.
Processutrustningens höjd över markytan är
cirka 15-50 m.

Behov och anskaffning av vatten
För den nya NEXBTL-anläggningen planeras
en egen förbehandling av avloppsvatten
genom vilken avloppsvatten som uppstår i
förbehandlingen
av
råvara,
NEXBTLprocessen (bl.a. survattenenheten) och
rengöring av fartygens lastrum för förnybara
råvaror
leds
vidare
till
raffinaderiets
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reningsverk för behandling. Dessutom leds en
del dagvatten vid behov till anläggningarna
för avloppsvatten.

2019. I undersökningen återfanns inga
luktolägenhetsanmälningar på grund av
NEXBTL-anläggningars verksamhet.

Den
nya
förbehandlingsenheten
för
avloppsvatten bedöms minska belastningen
till reningsverket på Borgå raffinaderi.
Belastningen minskar eftersom enheten
planeras så att även avloppsvattnen från
raffinaderiets
redan
befintliga
förbehandlingsenheter EK1 och EK2 leds via
den nya förbehandlingen till raffinaderiets
reningsverk. Den nya NEXBTL-anläggningen
bedöms inte öka den belastning som idag leds
till vattendrag.

Transporter och persontrafik
Den ökade trafiken till den nya anläggningen
består i huvudsak av import av råvaror,
export av produkter samt transporter av
produktionskemikalier,
biprodukter
och
avfall.
Buller

Den planerade anläggningen kopplas till
vattenoch
kylsystemet
vid
Borgå
oljeraffinaderi. Anläggningen har sin egen
slutna kylvattencirkulation som kyls med
havsvatten.
Behovet
av
kylvatten
i
jämförelse med nuläget ökar och den
beräknade totalvolymen kylvatten 140 000
m3/h underskrider den maximala volymen
150 000 m3/h som beviljas i miljötillståndet.

När det gäller buller till omgivningen är de
viktigaste bullerkällorna i anläggningen bland
annat kompressorer, pumpar och turbiner. Av
de betydande bullerkällorna placeras bland
annat kompressorer och turbiner vanligen i
skyddande byggnader. Pumpar och ventiler
inkapslas, men alla bullrande anordningar
eller funktioner kan av processäkerhetsskäl
inte inkapslas eller placeras i separat
byggnad. För utblås av ånga och intag av
förbränningsluft installeras i de flesta fallen
ljuddämpare.

Utsläpp i luft

Bästa tillgängliga teknik (BAT)

I den nya NEXBTL-anläggningen uppstår
under normal verksamhet utsläpp till luften
av svaveldioxid och kväveoxider från driften
av hetoljeugnen och vätgasverket. Dessutom
uppstår det lättflyktiga kolväten (VOC) i
verksamheten.

Anläggningens tekniska projektering görs
med bästa tillgängliga teknik (BAT) som
grund.

Lättflyktiga kolväten utgör en del av lukterna
från den nya anläggningen. Lukter från
spridda utsläpp kan också uppstå vid
behandling av råvaror och avloppsvatten.
Utsläpp av lukter hanteras genom att bygga
ett slutet rörsystem genom vilket råvarorna
lossas från fartyg till råvarucisterner.
Anläggningarna NEXBTL 1 och 2 som redan
är i drift vid Borgå oljeraffinaderi har under
åratal använt bland annat animaliska fetter
som
råvara.
Fetterna
levereras
till
raffinaderiområdet i flytande form och
innehåller inte till exempel delar av djur.
Alla Neste Abp:s produktionsanläggningar i
Finland och utomlands rapporterar avvikelser
genom ett gemensamt rapporteringssystem.
För
bedömning
av
luktolägenheter
kontrollerades
de
miljöolägenhetsanmälningar
som Nestes
produktionsanläggningar rapporterat 2016–

Byggande
Anläggningens
markarbeten
varar
uppskattningsvis knappt ett år och ligger
tidsmässigt från våren 2021 till våren 2022.
Det
egentliga
schaktningsarbetet
och
krossningen bedöms ske mellan våren 2021
och hösten 2022. Schaktning och krossning
sker som regel mellan klockan 6 och 22.
Bygget
av
anläggningen
och
de
konstruktioner som krävs ligger tidsmässigt
från
våren
2022
till
våren
2025.
Byggnationen
omfattar
följande
arbetsmoment
och
verksamheter:
markarbeten, bygg- och installationsarbeten
för anläggningen samt transporter och
persontrafik.
Innan
byggnadsarbeten
påbörjas
görs
säkerhetsoch
arbetsplatsplaner upp. Vid utarbetandet av
säkerhetsplanen
beaktas
allmänna
arbetarsäkerhetskrav gällande arbetsplatsen
samt de säkerhetskrav och -uppgifter som
byggherren ställer upp.
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Beskrivning av projektområdet och dess
omgivningar
Lokalisering och verksamheter
Projektområdet ligger i Borgå på Sköldviks
industriområde, på en fastighet ägd av Neste
Abp. Sköldviks industriområde är ett av
Finlands
största
industriområden
och
Nordens största centrum för oljeraffinering
och
kemisk
industri.
Sköldviks
industriområde ligger cirka 12 km sydväst om
Borgå centrum, nära gränsen mellan Borgå
stad och Sibbo kommun, som går som
närmast på cirka 700 meters avstånd sydväst
om industriområdets gräns. Motorvägen
Borgåleden (riksväg 7) går på cirka 3
kilometers avstånd norr om industriområdet.
Sköldviks industriområde gränsar i nord och
ost till ett havsområde, Svartbäckfjärden,
med Tolkis och Emsalö på den motsatta
stranden.

Bebyggelse
Ingen bebyggelse finns i omedelbar närhet av
Sköldviks
industriområde.
Omgivande
markområden används i huvudsak för jordoch
skogsbruk.
De
närmaste
bostadsområdena är Nyby nordväst om
Sköldvik och Nikuby på den södra sidan, båda
av
bykaraktär.
Avståndet
från
projektområdet till de närmaste privata
bostadshusen i dessa områden är cirka 900–
1 600 meter. De närmaste fritidshusen ligger
på cirka 700 meters avstånd söder om
projektområdet på Svartbäckfjärdens strand
på Sköldvikssidan. Inga skolor eller daghem
eller motsvarande känsliga objekt finns i
närheten av industriområdet. Närmaste skola
och daghem ligger i Kullo på cirka fem
kilometers avstånd från projektområdet.

Projektområdet
ligger
på
Sköldviks
industriområde i närheten av Neste Abp:s
oljehamn och järnvägterminal så att
nuvarande kajer och cisterner kan utnyttjas
liksom logistiken.
Planläggning
Borgå hör till Nylands landskap inom vars
område flera landskapsplaner gäller. På
projektområdet
gäller
Östra
Nylands
landskapsplan som fastställdes 15 februari
2010 (HFD 6.4.2011) och som har
kompletterats med etapplandskapsplaner 1–
4. I Nyland har utarbetandet av en Nylandsplan 2050 som täcker hela Nylands område
inletts. Landskapsplanen som sammanfattar
alla
centrala
markanvändningsteman
utarbetas under 2016–2020. Planförslaget
var framlagt hösten 2019 och med responsen
som grund har planen färdigställts för
godkännande.
Landskapsfullmäktige
har
godkänt planhelheten i augusti 2020. Planen
har ännu inte vunnit laga kraft.
Projektområdet ingår i området för Sköldviks
delgeneralplan som fastställdes 1988 (i laga
kraft 1989). På projektområdet gäller i
huvudsak Sköldviks byggnadsplan (bp 74)
som fastställdes 27.4.1984.
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Figur 5. Andra verksamheter och fastigheter på
projektområdet
och
närområdet.
©
Lantmäteriverket.

Buller och vibrationer
På projektområdet uppstår buller i nuläget på
grund av industriell verksamhet. I mätningar
av omgivningsbuller som utfördes 2019 låg
resultaten från alla mätpunkter under det
som bestäms i miljötillstånden.
På Sköldviksområdet kan vibrationer i
omedelbar närhet till trafikleder orsakas av
tung trafik och spårbunden trafik.
Utsläpp till luft och luftkvalitet
Utsläppen
av
kväveoxider
och
VOCföreningar från Borgå oljeraffinaderi har
minskat under de senaste decennierna.
Utsläppen av svaveldioxid har legat på
ungefär samma nivå under 2000-talet. I
Sköldvik har luftkvaliteten kontrollerats
sedan 1970-talet.

Naturtillstånd
Sköldviks industriområde utgörs av byggd
miljö som har använts för industri- och
hamnverksamhet under lång tid. Det finns
bara litet kvar av ursprunglig naturmiljö, flora
och fauna. Enligt naturutredningar finns inga
särskilt
värdefulla
naturobjekt
på
projektområdet eller i dess närhet, och inga
observationer av hotade arter eller arter i
habitatdirektivets bilaga IV(a) är kända från
området. De närmaste skyddade områdena
ligger på knappt två kilometers avstånd från
projektområdet.
Det
häckande
fågelbeståndet
i
projektområdet är ganska mångsidig men
vanlig enligt fågelinventeringen 2020. De
viktigaste häckande arterna var tofsmes,
enkelbeckasin,
göktyta,
sädesärla,
törnsångare och törnskata.
Projektområdet ligger på ett industriområde
där det inte finns värdefulla bergsområden,
värdefulla
moränformationer
eller
vindavlagringar, grundvattenmagasin och
inte heller brunnar för hushållsvatten.
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På
den
nya
NEXBTL-anläggningens
projektområde finns såväl identifierade som
ett bedömt riskobjekt med påverkan på
markgrundens status. De identifierade
riskobjekten är inte förorenade områden utan
identifierade riskobjekt. Ett av objekten, där
det eventuellt ska ske nybyggnation i
projektet, är det nya brandövningsområdet.
Ett
annat
objekt
är
ett
åkerbehandlingsområde (s.k. oljeåker) och
de
övriga
bedömda
riskobjekten
är
lossningsterminalen och området för det nya
kraftverket

Projektområdet
ligger
inte
på
något
klassificerat
grundvattenområde.
Inga
betydande
grundvattenmagasinerande
jordlager som är viktiga för samhällets
vattenförsörjning
förekommer
på
projektområdet eller i dess omedelbara
närhet.
Små
mängder
grundvatten
förekommer i sänkorna mellan berg i dagen.

Figur 6. Avrinningsområden till havsområdet
utanför Sköldvik, åar som rinner ut på
området samt utsläppsområden för kylvatten
och behandlat avloppsvatten från industrin.
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Vattendrag och fiskbestånd
Sköldviks industriområde ligger på kusten
utanför Borgå i den norra delen av
Svartbäckfjärden.
Punktbelastningen till havsområdet utanför
Borgå består av belastning från Sköldviks
industriproduktionsanläggningar,
Borgå
stads
Hermansö
reningsverk
och
ångkraftverket i Tolkis. Dessutom ger åarna
Borgå å och Svartsån med utlopp i området
betydande belastning av fasta partiklar och
näringsämnen.
Med avloppsvattnet från Nestes raffinaderi i
Borgå kommer utöver näringsämnen och
syreförbrukande
ämne
(COD)
även
belastning av främmande ämnen (bl.a. olja,
fenol, PFOS och nickel). Utloppsplatser för
avlopps- och kylvatten från Sköldvik visas i
figuren (6). Genom utlopp 1 som finns i
oljehamnen släpps det renade avloppsvattnet
från Neste Abp:s och Borealis Polymers Oy:s
petrokemiska anläggningar ut. Avloppsvatten
som inte innehåller oljor eller lösta organiska
ämnen leds delvis till bäckar som strömmar
genom Sköldviks raffinaderiområde, och
släpps ut i havet genom utlopp 2 norr om
Borgå oljeraffinaderi.
Renat avloppsvatten från Borealis Polymers
Oy:s plastfabriker, Ineos Composites Finland
Oy och BEWiSynbra RAW Oy rinner ut i havet
genom utlopp 3 (havsvattentunnel) söder om
Sköldvik. Belastning från ovan nämnda
industrianläggningar som ska följas upp
enligt miljötillståndet är fosfor, ämnen som
förbrukar syre biologiskt (BOD), kemiskt
syreförbrukande ämne (COD), oljekolväten,
styren och fenoler. Avloppsvattnet från Borgå
stads Hermansö reningsverk har sedan 2001
letts längre ut till mitten/södra delen av
Svartbäckfjärden.
Avloppsvattnet
från
reningsverket följs upp enligt miljötillståndet
med
avseende
på
COD,
BOD
och
näringsämnen.
Industrins punktbelastnings andel av hela
belastningen på havsområdet utanför Borgå
är liten, när det gäller näringsämnen cirka 2–
4 procent, när det gäller fast substans och
syreförbrukande ämnen under en procent.
Den belastning som åarna för med sig utgör
mer än 90 procent på havsområdet utanför
Borgå. När Nestes belastning jämförs med

den totala belastningen av fast substans och
näringsämnen, inklusive mängden substans
som åarna för med sig, har Nestes
raffinaderis andel av belastningen 2018–
2019 varit cirka 1–3 procent.
Kylvattnet till produktionsanläggningarna i
Sköldviken tas genom en havsvattentunnel
från 25–30 meters djup söder om Sandviken
och släpps tillbaka ut i havet på 0–4 meters
djup
cirka
400
meter
norr
om
intagsöppningen. Det vatten som används för
kylning
cirkulerar
i
ett
eget
slutet
kylvattensystem och kommer inte i kontakt
med
havsvattnet.
Enligt
tillståndsbestämmelsen för Borgå raffinaderi
får volymen kylvatten vara högst 150 000
m³/h. Den värmelast som leds till havet har
under 2010-talet varierat i intervallet 3 300–
4 600
GJ/h
och
kylvattnets
temperaturstegring har på årsnivå varit i
genomsnitt cirka 8–9 °C. Med ledning av
resultaten från 2018 var konsekvenserna av
kylvatten på temperaturen och salthalten i
områdets vattenmassa mycket små under
2018.
Kylvattnets konsekvenser för istäcket på
Svartbäckfjärden och havsområdet väster
därom har utretts noggrannare under 2008–
2010 enligt miljötillståndsbestämmelsen och
den matematiska modellen som utarbetats
med undersökningen som grund har även
använts för granskning av isläget i Kalvö sund
2010–2013. Dessutom har 2015 kylvattnets
konsekvenser för havsområdet simulerats
med förhållanden enligt 2019. Baserat på
undersökningarna
beror
kylvattnens
influensområde på Svartbäckfjärden på såväl
meteorologiska
som
hydrologiska
förhållanden och situationen varierar från år
till år. Spridningen av kylvatten påverkas av
bland
annat
vattennivån,
vinterns
temperaturförhållanden och flödet i åarna.
Hamnområdet utanför Sköldvik utsätts enligt
mätningarna för en tydlig värmelast, men det
är
svårt
att
skilja
effekten
av
hamnverksamhet från effekten av kylvatten.
Utvecklingen av vattenkvaliteten på längre
sikt visar att halterna av näringsämnen har
minskat något, det vill säga övergödningen
har minskat mellan åren 1993 och 2019
(Figur 7).
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Figur 7. Utvecklingen av vattenkvalitet i epilimnon
(1 meter) under växtperioden (maj–sept) på
havsområdet utanför Borgå 1993-2019. I
figurerna visas årsmedelvärdet för varje år från
alla punkter som ingår i de nuvarande begränsade
åren.

Halten totalfosfor och totalkväve har minskat
tydligt efter början av 2000-talet. De ställvis
ovanligt höga halterna av näringsämnen
under den varma sommaren 2019 syns i
utvecklingsbilderna som högre medelhalter
än tidigare år. När det gäller lösliga

näringsämnen har variationen mellan åren
varit stor. De genomsnittliga halterna av
ammoniumkväve har sedan 2011 varit tydligt
mindre än i början av 2000-talet. När det
gäller näringsförhållandena totalt har det i
allmänhet rått sambegränsning på Borgås
havsområde. Halten klorofyll-a har också
ställvis varierat mycket mellan åren, men
trenden är sjunkande. Under de varma
somrarna 2018 och 2019 var klorofyllhalterna
högre än under åren före som var svalare och
regnigare. Belastningen som åarna för med
sig har inte visat någon tydlig sjunkande
trend sett över längre tid. Utvecklingen av
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belastningen och vattenkvaliteten på längre
sikt kommer att granskas närmare i
rapporten över den omfattande kontrollen
2019 som blir klar i oktober 2020.
Svartbäckfjärden är en vattenförekomst
enligt EU:s ramdirektiv för vatten som utgör
en del av Emsalös vattenförekomst i Finska
vikens innerskärgård. Emsalös vattenområde
har för sin ekologiska status klassificerats
som otillfredsställande under den tredje
klassificeringsrundan som grundar sig på
vattenkvalitetsmaterial från 2012–2017 och
färdigställdes 2019. Klassificeringen grundar
sig huvudsakligen på biologiska faktorer
(växtplanktons
a-klorofyllhalt,
blåstångzonens växtdjup och bottenfauna)
och fysikalisk-kemiska faktorer som halter av
näringsämnen stöder den. För sin kemiska
status är Emsalöområdet i klassen ”sämre än
god” grundat på expertbedömning av att
ytvattnets
TBT-halt
överskrider
miljökvalitetsnormen.
Enligt en fiskerienkät som gjordes 2018
returnerades fångstenkäten för kommersiella
fiskare av endast en fiskare som fiskat på det
undersökta området. Nätfiskets fångst bestod
i huvudsak av gös, gädda och sik.
Dominerande art i fångsterna i ryssja och
mjärde var sutare. Betydelsen av yrkesfiske i
området har minskat på lång sikt.
Belastningen av avloppsvatten verkade inte
påverka strukturen
på
fiskebeståndet.
Fritidsfiskare har observerat fenomen som
visar på övergödning allmänt och de har
upplevts som de viktigaste olägenheterna för
fisket. De vanligaste fångstarterna är braxen,
sutare, gös och mört.
Landskap och kulturmiljö
I projektets omedelbara närhet finns inga
nationellt värdefulla landskapsområden eller
byggda kulturmiljöer.
När
det
gäller
arkeologiskt kulturarv finns ett fornminne
Svartbäck Klobborna I
(mj-beteckning
613010030) som är skyddat genom lagen om
fornminnen.
Miljökonsekvenser som ska bedömas
och bedömningsmetoder
Med miljökonsekvenser avses projektets
direkta och indirekta konsekvenser för

miljön.
Enligt
MKB-lagen
granskas
i
bedömningen projektets miljökonsekvenser
för
-

befolkningen samt människors hälsa,
levnadsförhållanden och trivsel
marken, markgrunden, vattnet, luften,
klimatet, växtligheten och organismer
samt för naturens mångfald
samhällsstrukturen, materiell egendom,
landskapet, stadsbilden och kulturarvet
utnyttjandet av naturresurser samt för
växelverkan mellan dessa faktorer.

Projektets miljökonsekvenser har bedömts
för ett genomförandealternativ där bygget av
en ny NEXBTL-anläggning på Nestes
industriområde i Borgå Sköldvik granskas,
inklusive övriga funktioner som anläggningen
kräver.
I
miljökonsekvensbeskrivningen
har
granskats miljökonsekvenserna av såväl
verksamheter inom projektområdet som
verksamheter som sträcker sig utanför det.
Verksamhet som sträcker sig utanför
projektområdet är till exempel land- och
sjötransporter av bränslen.
I miljökonsekvensbedömningen har utöver
konsekvenser
under
drift
även
konsekvenserna
av
anläggning
och
avveckling
beaktats.
Dessutom
har
projektets
eventuella
samverkande
konsekvenser med andra projekt som finns
eller planeras på området bedömts.
Konsekvensbedömningen har genomförts
som expertbedömning med befintligt material
som grund samt till en del med separata
utredningar som görs under projekttiden som
grund. Som en del i bedömningsarbetet har
följande särskilda utredningar gjorts som
stöd för befintligt material.
-

Beräkning av utsläppen av
växthusgaser under projektets hela
livscykel
Simulering av spridningen av utsläpp
till luften
Simulering av bullerspridning
Terrängsyn och naturkartläggning
Utredning av fågellivet
Fotomontage
Boendeenkät
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Sammandrag av projektets miljökonsekvenser och projektets
genomförbarhet
I tabell 1 visas bedömningsskala vid bedömning av konsekvensernas betydelse.
Tabell 1. Bedömningsskala vid bedömning av konsekvensernas betydelse.
Mycket stor ++++
Stor +++
Måttlig ++
Liten +
Betydelsen av
konsekvenser

Ingen påverkan
Liten Måttlig - Stor - - Mycket stor - - - -

I tabell 2 visas projektets viktigaste miljökonsekvenser och betydelsen av
konsekvenser på ett enhetligt sätt. Alla negativa konsekvenser av projektet har liten
betydelse. Projektets centrala positiva konsekvenser är minskade utsläpp av
växthusgaser globalt och främjande av cirkulär ekonomi samt avlägsnande av
markområden med skadliga ämnen. Dessutom innebär ett genomförande av
projektet positiva konsekvenser för områdets näringsliv och ekonomi.
Projektet är genomförbart enligt de bedömningar som gjorts. Dessutom kan
eventuella miljökonsekvenser av projektet lindras med de metoder för förebyggande
och lindring av skadliga konsekvenser som presenteras i konsekvensbedömningen,
när de beaktas vid fortsatt planering och genomförande av projektet.
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Tabell 2. Projektets viktigaste miljökonsekvenser.
Miljökonsekvenser av projektet

VE1, byggande

VE1, drift

(-) LITEN
Markanvändning
och planläggning

Projektet är i överensstämmelse med landskapsplanen och den godkända generalplanen samt den på området gällande byggnadsplanen och
stöder målen för dessa planer. Det pågår utarbetande och ändring av detaljplan för området. Projektets genomförande har inga betydande
konsekvenser för skyddszonerna A, B och C som definieras i utredningen Kilpilahden suuronnettomuuksien huomioiminen maankäytön suunnittelussa [Beaktande av stora olyckor i Sköldvik vid planering av markanvändning] och som styr boende och andra funktioner som ska placeras i närområdet.
Med hänsyn tagen till områdets nuvarande och planerade markanvändning är konsekvenserna under byggande och drift små.
(-) LITEN

Trafik och trafiksäkerhet

Trafikvolymerna ökar under byggtiden, speciellt på
Sköldviksvägen och Nestevägen. Under byggtiden uppskattas lastbilstrafiken till cirka 10–30 fordon per
dygn. Detta bedöms ha som mest en liten effekt på
trafiken och trafiksäkerheten.
(-) LITEN

Buller

Bullret bedöms inte överskrida de gränsvärden som
fastställts i oljeraffinaderiets miljötillstånd, men ljudhändelser speciellt av impulskaraktär kan observeras
på bostads- och rekreationsområden i närheten. Den
totala bullerpåverkan under byggtiden bedöms som liten.

(-) LITEN
Ökningen av den totala trafikvolymen är liten, men eftersom transportvolymerna med
tung trafik speciellt på Nestevägen och Sköldviksvägen skulle öka med som mest 0,7
% kan ökningen som mest ha en liten påverkan på vägarnas trafiksäkerhet och smidighet när den nuvarande situationen beaktas.
(-) LITEN
Den ökning av den totala bullernivån som anläggningen ger upphov till är liten (1–2
dB) vid bostadshusen väster om anläggningsområdet och den totala bullernivån underskrider fortfarande gränsvärdena i oljeraffinaderiets miljötillstånd. I andra riktningar är effekten från anläggningen obetydlig (0–1 dB). Verksamheten vid anläggningen medför inte överskridanden av oljeraffinaderiets gränsvärden (dagtid 55 dB,
nattetid 50 dB) vid bostadshus i närheten. Konsekvenserna för bullret från den ökning
av trafikvolymerna som anläggningens drift ger upphov till är mycket liten.
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(-) LITEN
Schaktning och transporter under byggtiden kan medföra tillfälliga vibrationer i marken i omedelbar närhet
till projektområdet. Vid sprängningar används mindre
laddningar som lämpar sig för området eller andra metoder än egentlig sprängning.
Vibrationer

Grunderna till det nya cisternområdet som ska placeras nära hamnen måste eventuellt pålas till en del,
men bullret och vibrationerna bedöms stanna på byggområdet.

(0) INGEN PÅVERKAN

När det gäller schaktningsvibrationer kan konsekvenserna minimeras till närområdet med riskbedömningar
och omsorgsfull schaktningsplanering. Då blir vibrationskonsekvenserna under byggtiden som mest små.
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(-) LITEN
Svaveldioxid- och kväveoxidutsläppen som orsakas av den nya NEXBTL-anläggningen
ger i spridningssimuleringen av utsläpp endast ett mycket litet tillägg till de halter
som alla utsläppskällor i Borgå oljeraffinaderi tillsammans ger upphov till. De svaveldioxid- och kväveoxidhalter i uteluften som alla utsläppskällor tillsammans ger
upphov till underskred klart gällande referensvärden för luftkvalitet.
Utsläpp till luft
och luftkvalitet

(-) LITEN
Närmast små konsekvenser som stannar på byggområdet. Inga märkbara konsekvenser för luftkvaliteten.

Utsläppen från den nya NEXBTL-anläggningen bedöms inte få betydande skadliga
konsekvenser på VOC-utsläppen (lättflyktiga organiska föreningar). I normaldrift
uppstår inga störande luktutsläpp.
Med de tekniska lösningar som planeras för anläggningen och driftserfarenheten och
miljökontrollresultaten från motsvarande befintliga anläggningar bedöms NEXBTL-anläggningen inte medföra betydande luktolägenheter i näromgivningarna under normal
drift.
Utsläppen från vägtrafiken är små jämfört med utsläppen från vägtrafiken i Borgåregionen.
(+++) STOR

Utsläpp av
växthusgaser

(-) LITEN
Utsläpp från trafiken har liten betydelse.

(-) LITEN
Avfall och restflöden

Avfallshanteringen och utnyttjandet av avfall på projektområdet under byggtiden bedöms inte medföra
miljökonsekvenser utanför projektområdet.

Den planerade NEXBTL-anläggningen minskar utsläppen av växthusgaser globalt när
de bränslen som framställs i anläggningen ersätter motsvarande fossila bränslen. Den
mängd utsläpp av växthusgaser som sparas in är 4 miljoner ton per år, vilket skulle
motsvara att 1,5 miljoner bilar togs ur trafik.
(++) MÅTTLIG
Anläggningen utnyttjar avfalls- och restflöden från andra aktörers verksamheter. Anläggningen planeras att vara materialeffektiv och processvinnet minimeras. Detta kan
anses ha måttliga positiva konsekvenser för avfallsåtervinning och främjande av cirkulär ekonomi.
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(-) LITEN
Utnyttjande av
naturresurser

Markgrund

Berggrund

Under byggtiden uppstår konsekvenser för naturresurser bland annat av schaktningen av berggrunden. Indirekta konsekvenser uppstår bland annat av utnyttjande av naturresurser för tillverkning av byggmaterial där konsekvensbedömningen inte ingår i denna
konsekvensbedömning.

(-) LITEN

(+) LITEN

(0) INGEN PÅVERKAN

Med hänsyn tagen till de kriterier som ställts för anskaffning av råvaror, anskaffningens hållbarhet samt tillgången på råvaror, bedöms den totala betydelsen av konsekvenser på utnyttjande av naturresurser som råvaruanskaffningen medför vara liten.

Konsekvenserna för markgrunden är svagt positiva om
markämnen med skadliga ämnen byts ut.
(-) LITEN

(0) INGEN PÅVERKAN

Berggrunden utsätts för påverkan genom schaktning.
(-) LITEN

Grundvatten

Konsekvenserna för grundvattnet under byggtiden
bedöms som små eftersom bildningen av grundvatten
på projektområdet är mycket liten i nuläget beroende
på bland annat rikligt med berg i dagen.

(0) INGEN PÅVERKAN
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(-) LITEN
Projektet bedöms inte öka anläggningens avloppsvattenbelastning på vattendrag.
Projektets avloppsvattenbelastning bedöms inte ha negativa konsekvenser för havsområdets status (vattenkvalitet, bottenfauna, växtlighet, fiskbestånd, utnyttjande av
vattendrag).
Vattendrag

(0) INGEN PÅVERKAN

Idag är kylvattnets inverkan på istäcket liten och kan inte separeras från andra faktorer som påverkar istäcket. Baserat på de utredningar som gjorts och nuvarande resultat av konsekvenskontroll, bedöms den mycket lilla temperaturstegring av kylvattnen (0,2 ⁰C) inte ha några betydande konsekvenser för havsområdets vattentemperatur, övergödning, strömmar eller istäcke.
Projektet äventyrar inte uppnående av god ekologisk eller kemisk status för ytvattnet
i havsmiljön. Projektet kan genom förbättringen av avloppsvattenbehandlingen
bedömas överensstämma med målen för vatten- och havsvården.
(-) LITEN

Fiskbestånd och
fiske

(0) INGEN PÅVERKAN

Projektet har inga betydande konsekvenser för fiskbeståndet eller fisket i området.
Projektet bedöms inte medföra sådan olägenhet för kommersiellt fiske som skulle
kräva nya fiskeersättningar.
Under drift kan lite fler fiskar hamna i kylvattenintaget.
Konsekvenserna av värmebelastningen under drift bedöms som mycket små och
sakna betydelse för fiskbeståndet eller fisket.
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(-) LITEN

Växtlighet, djurliv
och skyddsobjekt

En del av byggandet sker på områden som har
förändrats kraftigt från naturtillståndet och en del på
skogsområden. Det försvinner skog på sammanlagt
cirka 20 hektar och havsstrand nära naturtillstånd
längs en cirka 300 meters sträcka. Området är relativt
vanligt till sina naturvärden. Byggandet kan medföra
tillfällig störning för fåglar som häckar och söker föda i
närområdet. Byggandet medför inga konsekvenser för
naturskyddsområden, Natura-områden eller andra naturobjekt.

(-) LITEN
Konsekvenser för flora och fauna under driftstiden är små eftersom bullret och utsläppen i luft endast ökar mycket litet. Höga byggnader bedöms inte innebära kollisionsrisk för fåglar. Verksamheten medför inga betydande konsekvenser för närliggande
naturskyddsområden, Natura-områden eller andra naturobjekt.

(-) LITEN
Landskap och kulturmiljö

Konsekvenserna betonas i den omedelbara omgivningen till industriområdet. I fjärrlandskapet urskiljs inte konstruktionerna lika tydligt och
andra element bryter siktlinjen på många platser. Projektets konsekvenser för landskapet är dock små för området som helhet.
Projektet medför inga konsekvenser för områdets landskapsvärden och kulturmiljövärden.
I projektplanerna föreslås inget byggande på platsen för fornlämningen, så det är möjligt att bevara fornlämningen.
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(-) LITEN

(-) LITEN
Människors levnadsförhållanden,
trivsel, rekreationsanvändning
och hälsa

De viktigaste konsekvenserna för människors levnadsförhållanden och trivsel under byggtiden uppstår
av ökad trafik samt det buller, damm och vibrationer
detta medför. Störningarna under bygget kan tillfälligt
försämra rekreationsanvändningen av omgivningarna
till projektområdet.

Under anläggningens driftfas är konsekvenserna för människors levnadsförhållanden
och trivsel till sin karaktär störningar som minskar trivseln och riktar sig i huvudsak
till industriområdets närhet. Verksamheten ökar bullret något i riktning mot Emsalö,
men påverkan är liten, även om det minskar lugnet i naturen i området. Den ökade
fartygstrafiken orsakar också buller, men dess påverkan är liten, samt vågbildning
som kan påverka den vattenbundna rekreationsanvändningen i närområdet negativt,
som till exempel båtlivet. Den nya anläggningen ökar inte avloppsvattenutsläppen till
vattendrag och projektet har inte den vägen konsekvenser för bad, fiske eller båtliv.
Verksamheten vid anläggningen medför i normalläget inga betydande luktolägenheter
och jämförelsevärdena för luftkvalitet underskrids. Projektet har inga konsekvenser
för bärplockning och svampplockning utanför industriområdet. Konsekvenserna för
landskapet och trafiken är små med tanke på området som helhet. Projektet bedöms
inte ha några direkta skadliga hälsokonsekvenser.
(++++) MYCKET STOR

(++++) MYCKET STOR
Näringar och ekonomi

Anläggningens fyra år långa byggfas innebär mycket
stora positiva konsekvenser för näringar och ekonomi.
Investeringen ökar den ekonomiska aktiviteten och
efterfrågan på arbetskraft på området. Projektet har
också positiva konsekvenser för den offentliga ekonomin.

Direkta konsekvenser under driftsfasen är sysselsättningskonsekvenser, ersättningar
till anställda och ökad export. Ökade ersättningar till anställda påverkar köpkraften
positivt och ökar därmed konsumtionen.
Direkta konsekvenser av anläggningen är drift och underhåll av fabriken. Anläggningen kommer att ha cirka 60–100 direkt anställda. Dessutom skapar anläggningen
rikligt med indirekta arbetsplatser till exempel i leveranskedjan för råvaror samt i underhålls- och servicefunktioner.
Verksamheten skapar betydande konsekvenser av skattekaraktär genom fastighets-,
kommunal- och bolagsskatter.
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YVA-TYÖRYHMÄ
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen laatimisesta on vastannut konsulttityönä AFRY Finland
Oy. YVA-työryhmän asiantuntijat on esitetty oheisessa taulukossa.
Taulukko 1-1. YVA-konsultin työryhmä ja heidän pätevyytensä.

KOULUTUS

NIMI

ROOLI

KOKEMUS

MMM

Limnologia

Karoliina Jaatinen

YVAprojektipäällik
kö

Johtava
asiantuntija,
ympäristökonsultointi.
Työkokemus 12 v. Useita YVAprojekteja
ja
vaikutusarviointeja
projektipäällikön,
projektikoordinaattorin
tai
asiantuntijan
roolissa.
Erityisasiantuntemus
vesistövaikutuksista.

DI

Energiatekniikka ja
ympäristön
suojelu

Minna Jokinen

Projektipäällikön
varahenkilö,
laadunvarmistus

Osastopäällikkö,
ympäristökonsultointi. Yli 13
vuoden
kokemus
YVAmenettelyistä projektipäällikön
ja asiantuntijan rooleissa.

FM

Geologia

Riku Hakoniemi

Maaja
kallioperä,
pohjavedet

Pohjavesiasiantuntija. Yli 12
vuoden
kokemus
pohjavesiselvityksistä,
pohjavesivaikutuksien
arvioinneista
ja
virtausmallintamisesta.

DI

Konetekniik
ka

Tapio Lukkari

Melu ja tärinä

Ympäristöasiantuntija, Melu ja
tärinä. 4 vuoden työkokemus.
Teollisuus ja tiehankkeiden
meluselvitykset
ja
mallinnukset.

FM

Biologia

Soile Turkulainen

Luontoympäristö

Yli
10
vuoden
kokemus
luontoselvitysten laatimisesta,
luontovaikutusten
arvioinneista,
Naturaarvioinneista
ja
lupahakemuksista.

DI

Teollinen
prosessisuunnittelu

Ilkka Rantanen

Kemianteollisu
us ja öljynjalostus

Johtaja, kemia ja biojalostus.
20
vuoden
kokemus
suunnittelusta
raskaaseen
kemianteollisuuteen.
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FM

Luonnonmaantiede

Ari Nikula

Ihmisiin
kohdistuvat
vaikutukset,
liikenne,
terveys,
ilmasto,
talous,
turvallisuus.

SVA eritysasiantuntija. Yli 10
vuoden työkokemus useista
YVA-hankkeista. Toteuttanut
lukuisia
asukaskyselyitä,
pienryhmätyöpajoja ja muita
vuorovaikutusmenetelmiä.
Laaja-alainen koulutus, mikä
mahdollistaa
laajan
näkökulman
vaikutusarviointeihin.

FM

Työja
teollisuushygienia

Anna-Liisa
Koskinen

Jätteet
ja
sivutuotteet
sekä
niiden
käsittely;

Johtava
asiantuntija,
ympäristökonsultointi.
Työkokemusta
25
vuotta,
johon
sisältyy
YVAmenettelyjä
sekä
erilaisia
riski- ja turvallisuusarvioita.

Riskinarviointi
ja
onnettomuustilanteet
FM

Maantiede,
maisemaarkkitehti
FM

Pihla Sillanpää

Maankäyttö,
maisema
ja
kaavoitus

Erityisasiantuntija,
maankäytön
suunnittelu,
kaavoitus ja maisema. Yli 5
vuoden
kokemus
maankäytönsuunnitteluun ja
kaavoitukseen
liittyvistä
tehtävistä.
Erityisasiantuntemus
maisemasuunnittelusta
ja
kulttuuriympäristöistä.
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TERMIT JA LYHENTEET
YVA-selostuksessa on käytetty seuraavia termejä ja lyhenteitä:
TERMI

SELITE

Hiilijalanjälki

Tuotteen ja/tai toiminnan
kaasupäästöjen määrä.

Konversioprosessi

Konversioprosessilla tuotetaan haluttuja tuotteita kuten
propaania,
teollisuusbensiiniä,
lentopetrolia
tai
dieselpolttoainetta. Prosessi perustuu Neste Oyj:n omaan
teknologiaan.

NEXBTL

Next Generation Biomass to Liquid on Nesteen kehittämä
ja patentoima uusiutuva diesel sekä patentoidun
valmistustekniikan nimi.

MBR

MBR
eli
kalvobioreaktori
(englanniksi
membrane
bioreactor)
on
yhdistelmäprosessi,
jossa
aktiivilieteprosessin orgaanisen aineen poisto yhdistetään
kalvosuodatuksen
mekaaniseen
lietteen
poistoon.
Tekniikassa jätevesi ajetaan mikrosuodatus-kokoluokan
kalvojen läpi, jolloin jäteveden kiintoaine, mikromuovit,
lääkeainejäämät ja suurin osa patogeeneistä saadaan
eroteltua vedestä.

Renderöinti

Kuumennusprosessi, jolla lihantuotannossa
jätteiden taudinaiheuttajat poistetaan.

Strippaus

Strippauksella
nesteestä
poistetaan
kaasuvirran tai höyryn avulla.

Turvasoihtu

Soihdun tehtävä on polttaa mahdollisessa häiriötilanteessa
tai
yksikön
suunnitellussa
pysäytyksessä
tai
käynnistyksessä tuotantoprosessista purkautuvat kaasut
turvallisesti ja hallitusti.

YVA-ohjelma

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään tiedot
hankkeesta ja suunnitelma siitä, millä tavoin ja mitä
vaikutuksia YVA-menettelyssä arvioidaan.

YVA-menettely

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä tarkoitetaan
YVA-lainsäädännön mukaista prosessia, jossa laaditaan
arvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja kuullaan
hankkeen sidosryhmiä.

YVA-selostus

YVA-selostuksessa esitetään muun muassa tiedot
hankkeesta, kuvaus ympäristön nykytilasta, kuvaus
hankkeen
ja
sen
vaihtoehtojen
todennäköisesti
merkittävistä
ympäristövaikutuksista,
niiden
lieventämisestä, seurannasta ja vaihtoehtojen vertailusta

aiheuttamien

kasvihuone-

syntyvien

komponentteja
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sekä tiedot ympäristövaikutusten
toteuttamisesta.
Öljypelto

arviointimenettelyn

Hankealueella sijaitsee niin kutsuttu öljypelto, jossa on
hävitetty öljyisiä jätteitä peltokäsittelyllä 1980-luvulta
vuoteen 2005 asti. Peltoon levitetyistä jätteistä pääosan
ovat
muodostaneet
jätevesilaitoksen
mekaanisen
puhdistusvaiheen
lietteet,
jälkihapetuslammikoiden
lietteet,
säiliöiden
sakkoja
sekä
loka-autojen
tyhjennyspaikan öljyiset hiekat.
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1

JOHDANTO

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi Neste Oyj selvittää mahdollisuutta lisätä uusiutuvan polttoaineen
ja vedyn tuotantoa Porvoon Kilpilahdessa.
Hankkeessa suunnitellaan uusiutuvia polttoaineita valmistava NEXBTL-laitos nykyiselle Kilpilahden
teollisuusalueelle sataman välittömään läheisyyteen. Suunniteltu hankealue on kooltaan noin 30–
40 hehtaaria.
Hankekokonaisuus käsittää mm. NEXBTL-laitoksen, syötön esikäsittely-yksikön, jäteveden
esikäsittelyn, uuden vetylaitoksen, hiilidioksidin talteenottolaitteiston, kuumaöljyuunin,
varastosäiliöitä sekä turvasoihdun. Laitoksen raaka-aineet ovat mm. eläinrasvoja, kasvirasvoja ja
erilaisia uusiutuvia jäte- ja tähdevirtoja. Laitoksen tuotteet ovat mm. uusiutuva propaani,
uusiutuva teollisuusbensiini (nafta), uusiutuva lentopetroli ja -diesel.
Laitos käyttää raaka-aineinaan nykyisessä Porvoon öljynjalostamon ympäristölupapäätöksessä
kuvattuja syöttöaineita, jotka toimitetaan alueelle pääasiassa laivoilla. Suunniteltu NEXBTL-laitos
liitetään teollisuusalueen käyttöhyödykejärjestelmään ja jalostamon tuotelogistiikkaan.

2

HANKKEEN KUVAUS JA ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT

2.1

Hankkeesta vastaava

Hankkeesta vastaavana toimii Neste Oyj. Neste Oyj on maailman suurin jätteistä ja tähteistä
jalostetun uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen tuottaja, joka tuo uusiutuvia
ratkaisuja myös muovi- ja kemikaaliteollisuudelle. Neste on myös teknologinen edelläkävijä
korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja yhtiö tutkii parhaillaan, kuinka jätemuovista voisi
valmistaa muovituotteiden raaka-ainetta.
Neste sijoittui maailman kolmanneksi vastuullisimmaksi yritykseksi globaalilla vastuullisten
yritysten listalla vuonna 2020.
Vuonna 2019 Nesteen liikevaihto oli 15,8 miljardia euroa.
Nesteen uusiutuvat tuotteet valmistetaan Porvoon, Rotterdamin ja Singaporen jalostamoilla ja
erilaiset raakaöljypohjaiset öljytuotteet puolestaan Naantalissa ja Porvoossa.
Maaliskuussa 2020 Neste Oyj on sitoutunut hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä.
Tämä täydentää Nesteen toista strategista ilmastositoumusta, jonka tarkoituksena on vähentää
asiakkaiden kasvihuonekaasupäästöjä 20 miljoonalla tonnilla vuodessa vuoteen 2030 mennessä.
Sitoumus vastaa Suomen kunnianhimoista tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035
mennessä, ja se on edellä Euroopan unionin vastaavaa tavoitetta vuodelle 2050.

2.2

Hankkeen tausta, tarkoitus ja aikataulu

Hanke liittyy Neste Oyj:n Porvoo Capacity Growth -projektiin, joka tähtää uusiutuvien
polttoaineiden tuotannon kasvuun. Uusiutuvista raaka-aineista tuotetut kehittyneet polttoaineet
ovat keskeinen keino uusiutuvan energian lisäämiseksi liikenteessä – erityisesti tie- ja
lentoliikenteessä, mutta myös meriliikenteessä.
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Neste Oyj on merkittävä toimija uusiutuvissa- ja kiertotalousratkaisuissa. Tämä perustuu
ymmärrykseen siitä, että ilmastonmuutoksen torjunnassa ei ole aikaa hukattavana ja että
onnistuminen edellyttää toimintaa, uusien ratkaisujen innovointia ja niiden toteuttamista.
Ilmastonmuutoksen torjunnassa kasvihuonekaasujen (erityisesti hiilidioksidin, CO2) globaalin
ilmakehäpitoisuuksien nousuun pitää vaikuttaa välittömästi, jotta voidaan rajoittaa maapallon
kohoavaa keskilämpötilaa.
Globaaleista ilmastotavoitteista huolimatta maapallon väestön fossiilisen öljyn kulutus ja käyttö
on edelleen kasvanut vuosittain (Kuva 2-1).

Kuva 2-1.Öljyn kysyntä globaalisti kasvaa edelleen vuosittain. Öljyvarannot ovat pysyneet ennallaan
viimeiset kolme vuosikymmentä. (BP Statistical Review 2019)

Ilmastonmuutoksen torjunnassa kaikkia vaihtoehtoisia energiamuotoja on hyödynnettävä.
Liikenteessä muodostuvien CO2-päästöjen pienentämiseksi ja fossiilisen öljynkulutuksen
kasvaessa on Nesteen uusiutuvat tuotteet yksi vaihtoehto. Uusiutuvilla tuotteilla voidaan saada
elinkaaren aikana maksimissaan merkittävä päästövähenemä verrattuna fossiiliseen
polttoaineeseen. Samalla jäte- ja tähdeperäiset raaka-aineet edistävät kiertotaloutta.
Nesteen uusiutuvat tuotteet ja teknologia ovat käytettävissä ilman muutoksia mm. olemassa
olevissa liikennevälineissä ja täten niitä voidaan hyödyntää välittömästi.
Neste on laskenut uusiutuvien tuotteiden hiilijalanjäljen koko niiden elinkaaren ajalta raakaainetuotannosta tuotteen loppukäyttöön saakka. Esimerkiksi Neste MY uusiutuva diesel™ polttoaineen hiilijalanjälki on huomattavasti fossiilista dieseliä pienempi. Neste MY uusiutuvan
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dieselin käytöllä on mahdollisuus saavuttaa 50–90 % pienemmät kasvihuonekaasupäästöt
fossiiliseen dieseliin verrattuna.
Uusiutuvan dieselin käytöstä saatava kasvihuonekaasujen päästövähenemä vaihtelee sen
mukaan, mistä raaka-aineesta se on valmistettu. Suurin päästövähenemä saavutetaan jätteistä
ja tähteistä valmistetun dieselin käytöllä (Taulukko 2-1).
Taulukko 2-1. Uusiutuvan dieselin käytöstä saatava kasvihuonekaasujen päästövähenemä raaka-aineittain.

Raaka-aine

Päästövähenemä

Jätteet ja tähteet*

keskimäärin 90 %

Palmuöljy**

keskimäärin 69 %

Muut kasviöljyt (esim. rypsi)

50–60 %

* esim. eläin- ja kalarasvajäte, kasviöljyteollisuuden jätteet ja tähteet
** 27 % hankkimastamme palmuöljystä tuli puristamoista, joissa on metaanin talteenotto tai joissa metaanin syntyä on
pyritty ehkäisemään

Hanke on siirtymässä perussuunnitteluvaiheeseen ja alustavan aikataulun mukaan tuotannon on
suunniteltu olevan täysimittakaavaista vuonna 2025.

2.3

Hankkeen sijainti ja maankäyttötarve

Hankealue sijaitsee Porvoon Kilpilahden teollisuusalueella (Kuva 2-2).
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Kuva 2-2. Hankkeen suunniteltu sijaintipaikka.

2.4

Arvioitavat vaihtoehdot

YVA-menettelyssä vaihtoehtoina ovat:
-

2.5

VE0 0-vaihtoehto: NEXBTL-laitoksen rakentamatta jättäminen.
VE1:
Uuden
NEXBTL-laitoksen
rakentaminen
Porvoon
Kilpilahteen
Nesteen
teollisuusalueelle mukaan lukien laitoksen vaatimat muut toiminnot: lämpökäsittelyyksikön, jäteveden esikäsittelyn, uuden vetylaitoksen, kuumaöljyuunin, varastosäiliöt sekä
turvasoihdun.

Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin

Alueella tehdään selvitystä jäähdytysveden hukkalämmön talteenotosta kaukolämmöksi.
Hukkalämpöhankkeen yhteydessä rakennetaan lämpöpumppulaitoksia. Kaukolämmön siirtämisen
tarkemmat tekniset ratkaisut tarkentuvat hukkalämpöhankkeen suunnittelun edetessä.
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3

TEKNINEN KUVAUS

3.1

Laitoksen toiminta

Seuraavassa on esitetty YVA-ohjelmavaiheen jälkeen osin tarkentuneet tiedot, jotka tarkentuvat
edelleen hankkeen edetessä ympäristölupavaiheeseen.
Hanke on syksyllä 2020 etenemässä perussuunnitteluvaiheeseen. Perussuunnitteluvaiheessa
selvitetään kannattavuus, toteutustapa ja seuraavien vaiheiden aikataulut. Hankkeen
toteutusvaihe alkaa alustavan arvion mukaan vuonna 2022 ja laitoksen käynnistys ajoittuu
vuodelle 2025.

3.1.1

Toimintaperiaate ja rakenteet

Uuden NEXBTL-laitoksen toiminta käsittää mm. seuraavat toiminnot: raaka-aineiden syöttö,
esikäsittely ja jalostus. Laitoksen toiminnan periaatekaavio on esitetty kuvassa (Kuva 3-1).

Kuva 3-1. Laitoksen periaatekaavio.

Raaka-aineiden syöttö
Uuden NEXBTL-laitoksen uusiutuvat raaka-aineet toimitetaan laitokselle pääasiassa laivoilla,
mutta myös autokuljetukset ovat mahdollisia. Raaka-aineille rakennetaan 5–10 uutta säiliötä,
joiden kapasiteetiksi on suunniteltu 20 000 m3 per säiliö. Raaka-aine siirretään säiliöihin suljettua
järjestelmää pitkin.
Lastaus ja purku
Lastattaessa tai purettaessa laivan putkisto ja maaputkisto yhdistetään toisiinsa lastausvarrella
tai letkulla. Lasti puretaan pumppaamalla se laivan pumpuilla maaputkistoa pitkin maissa olevaan
säiliöön. Lastaus voi tapahtua painovoimaisesti maasäiliöstä tai maissa sijaitsevalla pumpulla.
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Raaka-aineiden esikäsittely
Raaka-aine esikäsitellään uudessa esikäsittely-yksikössä. Esikäsittely koostuu lämpökäsittelystä,
absorptio-osasta ja suodatuksesta. Lämpökäsittely on uutta teknologiaa, jota ei ole aiemmin ollut
käytössä Kilpilahdessa. Lämpökäsittelyssä uusiutuva raaka-aine kuumennetaan noin 200–300 °C
lämpötilaan epäpuhtauksien erottamiseksi. Samalla raaka-aineesta poistuu vettä ja keveitä
hiilivetyjä, jotka ovat pääosin peräisin kasvi- ja eläinrasvoista. Absorptio-osassa käytettävää
teknologiaa sovelletaan Kilpilahden alueella jo tällä hetkellä. Absorptio-osassa kemikaaleilla
(happo, lipeä, absorptiomaa, vesi) erotetaan suuri osa uusiutuvan raaka-aineen sisältämistä
epäpuhtauksista (fosfori ja metallit, kuten natrium). Esikäsittely-yksikkö sijoitetaan rakennuksen
sisälle. Esikäsitelty raaka-aine siirretään välisäiliöihin (1-5 kpl, 15 000 m3 per säiliö), joista se
ohjataan edelleen NEXBTL-prosessiin.
Jalostus
Konversioprosessilla
ja tislaamalla
tuotetaan haluttuja
tuotteita kuten
propaania,
teollisuusbensiiniä, lentopetrolia tai dieselpolttoainetta. Prosessi perustuu Neste Oyj:n omaan
teknologiaan.
Laitoksella valmistetut uusiutuvat nestemäiset tuotteet ohjataan öljynjalostamon olemassa
olevalle säiliöalueelle, josta ne ohjataan joko suoraan tai tuotesekoituksina nykyistä järjestelmää
hyödyntäen asiakkaille. Uuden laitosalueen sijainti Porvoon sataman läheisyydessä mahdollistaa
laiturien, säiliöiden ja muun logistiikan hyödyntämisen yhdessä Porvoon öljynjalostamon kanssa.
Uusiutuvaa propaania sisältävät prosessivirrat myös olemassa olevista NEXBTL 1 ja 2 yksiköistä
voidaan ohjata uudelle laitokselle käsiteltäväksi. Käsittelyssä propaani erotetaan prosessivirroista
tislaamalla yhdessä uuden laitoksen vastaavien virtojen kanssa. Uusiutuva nestekaasu (propaani)
ohjataan uuteen laitosalueelle rakennettavaan varastoon, jonka alueelle tulee uusia säiliöitä 5–10
kpl, joiden tilavuus on noin 2 500 m3 per säiliö. Uusiutuvan propaanin talteenotto tehostaa edelleen
raaka-aineen hyödyntämistä.
Uuden laitoksen tuotannossa syntyvät kevyet uusiutuvat kaasut käytetään hankealueella
polttokaasuina
ja
raaka-aineena
vedyn
valmistuksessa.
Kevyet
kaasut
pestään
amiinijärjestelmässä ennen niiden käyttöä.
Vetylaitos
Laitoksen yhteyteen rakennetaan erillinen vetylaitos, joka tuottaa vetyä NEXBTL-laitoksen
tarpeisiin. Uusi vetylaitos yhdistetään Porvoon öljynjalostamon vetyverkkoon. Vetylaitoksen
raaka-aineina käytetään maakaasua sekä NEXBTL-laitoksien kevyitä uusiutuvia kaasuja. Vety
valmistetaan höyryreformoinnilla tai muulla vastaavalla tekniikalla. Höyryreformoinnissa
syöttökaasusta valmistetaan katalyytin avulla vetyä ja samalla muodostuu hiilidioksidia (Kuva
3-2). Höyryreformointireaktorin polttotehoksi on alustavasti arvioitu noin 100–130 MW.
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Kuva 3-2. Höyryreformoinnin periaatekaavio. Lähde: hydrogeneurope.eu

Hiilidioksidin (CO2) talteenotto ja varastointi
Hiilidioksidia syntyy suunnitteilla olevalla laitoksella sekä vedyn valmistuksesta että itse NEXBTLprosessissa ja sitä on mahdollista ottaa talteen kummastakin yllä mainitusta yksikköprosessista.
Höyryreformointi on laajalti käytössä oleva vedyn valmistustekniikka. Höyryreformoinnissa
tapahtuu syöttökaasun sisältämien hiilivetyjen (metaani CH4 ja sitä raskaammat hiilivedyt)
konversio vedyksi H2, hiilimonoksidiksi CO ja hiilidioksidiksi CO2 niiden reagoidessa vesihöyryn
kanssa katalyytin läsnä ollessa reformeriuunissa. Kokonaisreaktio on voimakkaasti endoterminen
eli lämpöä kuluttava.
Vetylaitoksessa muodostuvan hiilidioksidin määräksi on arvioitu 600 000 tonnia vuodessa.
Hiilidioksidin talteeottoon ja varastointiin
(Carbon Capture and Storage, CCS) liittyvien
tekniikoiden tavoitteena on ilmakehään vapautuvan hiilidioksidin estäminen. Sekä varastointiin
että talteenottoon liittyy useita vaihtoehtoisia ratkaisuja, joita selvittään edelleen hankkeen
edetessä. Nyt suunniteltava CCS-laitos olisi ensimmäinen Suomessa. Talteenottotekniikoiden
avulla prosesseissa syntyvä hiilidioksidi otetaan talteen ennen sen vapautumista poistokaasujen
mukana ulkoilmaan.
Hiilidioksidin talteenottoa voidaan tehdä useilla eri tekniikoilla.
Vedyn valmistuksessa hiilidioksidin talteenotto voidaan tehdä prosessin eri vaiheissa. Prosesseista
talteenotettu hiilidioksidipitoinen kaasu käsitellään absorboimalla hiilidioksidi regeneroituun
amiiniliuokseen. Hiilidioksidipitoinen amiiniliuos johdetaan regeneraattorille, jossa hiilidioksidi
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erotetaan amiiniliuoksesta kuumentamalla, jolloin hiilidioksidi ohjautuu ylimenokaasuihin.
Regeneroitu puhdas amiiniliuos pumpataan regeneraattorilta takaisin pesurille. Hiilidioksidi
paineistetaan, jäähdytetään ja nesteytetään.
Vetylaitoksen polttokaasujen talteenotossa taas kaasun sisältämä hiilidioksidi rikastetaan
esimerkiksi
PSA-tekniikalla
(Pressure
Swing
Adsorption,
paineenvaihteluadsorptio).
Matalapaineinen kaasu paineistetaan kompressorilla ja ohjataan adsorptio-osaan. Adsorptioosassa on tyypillisesti useita adsorbereita, joista yhteen syötetään kaasua ja muut adsorberit ovat
joko regenrointivaiheessa, jossa hiilidioksidirikas kaasu poistetaan adsorberilta tai siirtymässä
joko adsorptio- tai regenerointivaiheeseen. Jäännöskaasu ohjataan takaisin prosessoitavaksi
laitokselle.
Yllä on kuvattu yleisesti käytössä olevia hiilidioksidin talteenoton tekniikoita, jotka tunnetaan
hyvin, ja joista on pitkät käyttökokemukset. Hiilidioksidin talteenottoon voidaan käyttää myös
membraanitekniikkaa, jossa puhdistus tehdään jäähdyttämällä kaasu ja käsittelemällä se
kalvoyksikössä (membraaniyksikkö). Tämän tekniikan hiilidioksidin talteenottoaste voi olla
alhaisempi kuin amiini- tai PSA-tekniikassa.
Nykysuunnitelman
mukaan
vetylaitoksen yhteyteen.

hiilidioksidin

talteenottolaitteisto

sijoitetaan

laitosalueella

Nesteytetty hiilidioksidi siirretään putkilinjaa pitkin varastoon (5–10 kpl vaakasäiliöitä), joka
sijoitetaan laiturin L8 läheisyyteen tai nykyiselle kierrätysalueelle (Kuva 3-3). Mikäli vaakasäiliöt
sijoitetaan laiturin L8:n läheisyyteen, ne maisemoidaan.
Varastointia varten hiilidioksidi toimitetaan laivoilla sopivalle varastointialueelle. Esimerkiksi
Pohjanmeren alueella on jo käynnistymässä koetoimintaa. Julkisesti saatavilla olevien tietojen
mukaan nesteytetty ja paineistettu hiilidioksidi lastataan talteenottopaikasta aluksille, jotka
kuljettavat sen tälle toiminnalle erillisen oman ympäristölupansa saaneeseen terminaaliin.
Terminaalissa hiilidioksidi siirretään laivasta mahdollisesti maalla oleviin välivarastointitankkeihin
tai putkilinjaa pitkin suoraan meren alla oleviin injektiokaivoihin tai geologisiin muodostumiin.
Hiilidioksidin puskurointi maissa oleviin välivarastointitankkeihin mahdollistaa hiilidioksidin
jatkuvan kuljettamisen putkilinjan kautta meren alla oleviin injektiokaivoihin, syvennyksiin tai
geologisiin muodostumiin. Tyypillisesti varastointikentät ovat vanhoja öljy- tai kaasukenttiä ja
sijaitsevat noin 1 000–3 300 metriä merenpohjan alla. (https://northernlightsccs.com/en)
Hiilidioksidin pitkäaikaisen varastoinnin turvallisuus ja ilmastokestävyys arvioidaan tarpeen
mukaan hankkeen lupavaiheessa. Talteenotetun hiilidioksidin määrän arvioidaan olevan noin
350 000–600 000 tonnia vuodessa ja vastaava määrä varastoitaisiin mikäli hiilidioksidin
varastointihanke toteutuu. Tämä tarkoittaisi noin yhtä uutta hiilidioksidilaivan käyntiä Kilpilahden
satamassa viikossa.
Jätevedet
Laitokselle rakennetaan uusi jätevesien esikäsittely. Jäteveden esikäsittelyyn ohjataan sekä uuden
NEXBTL-laitoksen että Porvoon öljynjalostamon olemassa olevien esikäsittely-yksiköiden (EK1 ja
EK2) jätevedet. Jätevesien käsittelyä varten rakennetaan 5-10 kpl uusia jätevesisäiliöitä, joiden
yhteenlaskettu tilavuus on noin 15 000 m3. Myös uusiutuvia raaka-aineita tuovien laivojen
tankkien pesuvedet johdetaan uuteen jätevesien esikäsittelyyn. Laivojen pesuvesiä kerätään
alueelle rakennettavaan uuteen säiliöön (2-3 kpl). Yhden pesuvesisäiliön tilavuus on noin
2 500 m3.
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Muut toiminnot
Uudella NEXBTL-laitoksella on omat käyttöhyödykejärjestelmät, kuten höyry, kuumaöljy ja
jäähdytysvesi. Järjestelmät yhdistetään Porvoon öljynjalostamon verkkoihin poislukien
kuumaöljyjärjestelmä. Käyttöhyödykejärjestelmiin kuuluu 2-6 kpl uusia säiliöitä, joissa
varastoidaan mm. lauhdevettä sekä huolto- ja juomavettä.
Maanpinnasta mitattuna korkein rakennelma on laitoksen turvasoihtu, jonka korkeus on noin 60–
100 metriä maanpinnasta. Lisäksi alueelle rakennetaan kaksi savupiippua, joiden korkeus
määritetään lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ennen ympäristölupahakemuksen laatimista.
Tarvittaessa
ilmapäästöjen
leviämismalli
tarkastellaan
uudelleen
lupavaiheessa.
Prosessilaitteiden korkeus maanpinnasta on noin 15–50 metriä.
Lisäksi alueelle rakennetaan puhtaiden sadevesien ja sammutusvesien keräilyjärjestelmät
erillisillä sulkuventtiileillä, tarvittavat muuntamot, ohjaamorakennus ja 2 kpl palovesisäiliötä
(puhdas vesi).
Laitteiden alustava sijainti hankealueella on esitetty kuvassa (Kuva 3-3).
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Kuva 3-3. Laitteiden sijoittelu. Lyhenteiden kuvaus *). Pohjakartta: Google Maps 2020. Kuvassa on esitetty
propaani- ja hiilidioksidisäiliöiden osalta kaksi vaihtoehtoista sijoituspaikkaa.
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*) Lyhenteiden kuvaus;
S/S

Muuntamorakennus

WWT

Uusi jätevesien esikäsittelylaitos

Control room

Ohjaamo ja tuotannon tukitila

PTU

Esikäsittely-yksikkö

Hot Oil

Kuumaöljy-yksikkö

HTU

Lämpökäsittely-yksikkö

SMR

Vetylaitos

CCS

Hiilidioksidin talteenottolaitos

Laydown area

Huoltokenttä

Utility

Käyttöhyödykkeet

NEXBTL

NEXBTL-yksikkö

Storm water&Flare

Sade- ja laattavesien keräilyallas ja soihtu

Fire water

Palovesipumppaamo

Propane storage

Propaanin tuotesäiliöt

CO2 storage

Hiilidioksidin varastosäiliöt

Propaanin sekä hiilidioksidin tuotesäiliöiden sijoituspaikka on suunnittelun nykyvaiheessa vielä
täsmentymättä. Propaani- ja hiilidioksidisäiliöt voidaan sijoittaa joko kuvassa (Kuva 3-3)
esitettyyn paikkaan tai laiturin 8 läheisyyteen. Säiliöiden paikka tarkentuu suunnittelun edetessä.
Propaanisäiliöt ovat vaakatasoon tulevia matalia rakenteita, jotka peitetään ja maisemoidaan
maa-aineksella. Tarvittaessa hiilidioksidin varastosäiliöt maisemoidaan.
Huolto
Uusi NEXBTL-laitos suunnitellaan siten, että se voidaan huoltaa omana kokonaisuutenaan. Uutta
laitosta ei siis suunnitella osaksi koko Porvoon öljynjalostamon noin 4–5 vuoden välein tapahtuvaa
suurhuoltopysäytystä (ns. suurseisokki) vaan tarvittavat huollot voidaan toteuttaa muuna
ajankohtana.
Uuden laitoksen eriyttäminen suurhuoltopysäytyksestä ei lisää Porvoon öljynjalostamon
poikkeuksellisen tilanteen päästöjä vaan luo mahdollisuuden hallita esimerkiksi jätevesilaitoksen
kuormitusta tehokkaammin. Esimerkiksi koko laitoksen huoltotilanteessa syntyy poikkeuksellisen
suuria määriä jätevesiä, joille voidaan suunnitella ja varata jalostamon jätevesilaitoksella
puskurikapasitettiä mahdollisimman hyvän puhdistustuloksen varmistamiseksi.

3.1.2

Raaka-aineet ja niiden määrät sekä laatu

Uudella NEXBTL-laitoksella käytetään raaka-aineina kasviöljyjä ja eläinrasvoja. Suurin osa
syötteistä on jätteitä tai teollisuusprosessien sivutuotteita tai tähteitä. Kaikki laitoksella
käytettävät raaka-aineet ovat uusiutuvia.
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Raaka-aineita ovat:
·
·

kasviöljyt ja -rasvat esim. rypsiöljy, rapsiöljy, soijaöljy, palmuöljy
eläinrasvat; renderöityjä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1774/2002 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden
terveyssäännöistä luokkien 1, 2 ja 3 eläinrasvoja.

Jäteraaka-aineet voivat olla peräisin:
·
·
·
·
·

lihan, kalan ja muiden eläinperäisten elintarvikkeiden valmistuksesta ja jalostuksesta,
kuten eläinrasva ja -öljy
kasviperäisten tuotteiden valmistuksesta ja jalostuksesta, kuten kasviöljyjen jalostuksen
jätteet
rasvojen, voiteiden ja vastaavien valmistuksesta syntyvistä sivuvurroista ja jätteistä, kuten
oleokemian teollisuuden ja biodieselin (rasvahappoesteri) valmistuksesta syntyvistä
rasvahapposeoksista
yhdyskuntajätteistä, kuten käytetty paistorasva (esimerkiksi ravintoloista) sekä rasvakaivoista ja viemäreistä kerätty rasva
metsäteollisuudesta.

Rasvat toimitetaan jalostamoalueelle nesteenä, eivätkä ne sisällä esimerkiksi eläinten osia.
Vedyn valmistuksen raaka-aineena käytetään maakaasua sekä NEXBTL-laitoksen tuottamia
kevyitä uusiutuvia kaasuja.
Kasviöljyjä, eläinrasvoja ja jätteitä tai tähteitä arvioidaan käytettävän noin 1 600 000 tonnia
vuodessa ja vetyrikasta kaasua noin 48 000 tonnia vuodessa.

3.1.3

Toiminnasta syntyvät tuotteet

Uusi NEXBTL-laitos tuottaa uusiutuvasta raaka-aineesta mm. uusiutuvaa propaania, uusiutuvaa
teollisuusbensiiniä, uusiutuvaa lentopetrolia sekä uusiutuvaa dieseliä.

3.1.4

Energian tarve

Uudelle NEXBTL-laitokselle rakennetaan kuumaöljyuuni, jonka teho on noin
Kuumaöljyuuni käyttää polttoaineenaan maakaasua sekä kevyttä uusiutuvaa kaasua.

40

MW.

Uusi NEXBTL-laitos ei lisää energiantuotantotarvetta Kilpilahden Voimalaitos Oy:n laitoksilla.
NEXBTL-laitoskokonaisuus tuottaa käyttöhyödykkeita ja syntyvän höyryn ylimäärä voidaan
hyödyntää Kilpilahden Voimalaitos Oy:n tuotannossa.
Suunniteltavan NEXBTL-laitoksen energiatarvetta minimoidaan mahdollisimman paljon
käyttämällä prosessivirroista vapautuvaa lämpöä toisten prosessivirtojen lämmittämiseen.

3.1.5

Veden tarve ja hankinta

Suunniteltu laitos kytketään osaksi Porvoon öljynjalostamon vesi- ja lauhdejärjestelmää.
Kilpilahden edustan merialueen pohjoisosaan laskee Mustijoki, joka tyydyttää alueen
raakavesitarpeen. Vesi varastoidaan jalostamoalueella olevaan tekojärveen, josta sitä voidaan
käyttää sammutusvetenä tai vesilaitoksella tapahtuvan puhdistuksen jälkeen öljynjalostamon
prosessien ja voimalaitoksen käyttötarpeisiin. Talousvetenä käytettävä vesi saadaan alueelle
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kaupungin vesiverkostosta erillistä syöttölinjaa pitkin. Raakavesi käsitellään öljynjalostamon
vesilaitoksella, josta se johdetaan uuteen vety-yksikköön Kilpilahden Voimalaitos Oy:n kautta.
Kuumavesijärjestelmässä vettä lämmitetään uuden NEXBTL-yksikön hukkalämmöllä, joka
käytetään hyödyksi säiliöiden lämmittämisessä.
Huoltovettä varten rakennetaan uusi huoltovesijärjestelmä, joka yhdistetään öljynjalostamon
huoltovesiverkkoon. Huoltovettä käytetään käyttöhyödykeasemilla ja maksimivirtausmäärä on 20
tonnia tunnissa.
Juomavettä varten rakennetaan uusi järjestelmä. Juomavettä käytetään juomavetenä, WC:n
huuhteluun,
laboratoriossa
ja
hätäsuihkuissa.
Juomavesi
saadaan
kunnallisesta
juomavesiverkosta ja sen maksimi virtausmäärä on 30 tonnia tunnissa.
Matalapainehöyryn lauhteet kerätään uuteen lauhdesäiliöön. Kulutuksen vaatimaa lauhdemäärää
pidetään yllä lauhduttamalla matalapainehöyryä.
Demineralisoitua vettä käytetään vety-yksikössä sekä höyrynkehityksessä että raaka-aineena
höyryreformoinnissa.
Seuraavassa kaaviossa on esitetty yksinkertaistettu NEXBTL-laitoksen vesitase (Kuva 3-4).

Kuva 3-4. Uuden NEXBTL-laitoksen yksinkertaistettu vesitase suunnittelun nykytilanteessa.

3.1.6

Jäähdytysvesi

Uusi NEXBTL-laitos liitetään osaksi teollisuusalueen merivesijärjestelmää. Laitoksella on oma
suljettu
jäähdytysvesikierto,
jota
jäähdytetään
merivedellä.
Jäähdytysveden
tarve
nykytilanteeseen nähden kasvaa, mutta sen kokonaismäärä 140 000 m3/h alittaa
ympäristöluvassa annetun maksimäärän 150 000 m3/h. Merivesipumppaamolle asennetaan uudet
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merivesipumput ja -vaihtimet. Uuden NEXBTL-laitoksen jäähdytysveden kautta mereen siirtyväksi
energiamääräksi on arvioitu noin 1 350 TJ/vuosi.

3.1.7

Jäte- ja hulevedet

Uudelle NEXBTL-laitokselle suunnitellaan oma jätevesien esikäsittely, jonka kautta syötön
esikäsittelyssä, NEXBTL-prosessissa (mm. hapanvesi-yksikkö) ja uusiutuvien raaka-ainelaivojen
tankkien pesussa muodostuvat jätevedet ohjataan edelleen Porvoon jalostamon jätevesilaitokselle
käsiteltäväksi. Lisäksi osa sadevesistä ohjataan tarvittaessa jätevesien käsittelylaitokselle.
Jätevedet
Porvoon jalostamon jätevesilaitoksella käsitellään nykyisin Porvoon öljynjalostamon ja Borealis
Polymers Oy:n Petrokemian tehtaiden jätevedet. Porvoon jalostamon jätevesilaitos on suunniteltu
öljyisten jätevesien käsittelyyn. Jätevesiä käsitellään jätevesilaitoksella mekaanisesti,
kemiallisesti ja biologisesti. Porvoon jalostamon jätevesilaitosta uudistettiin osittain vuonna 2019.
Porvoo jalostamon osittan uudistetulla jätevesilaitoksella on riittävästi kapasiteettia käsitellä myös
uudesta NEXBTL-laitoksesta tulevat jätevedet.
Porvoon jalostamon jätevesilaitoksen ensimmäinen puhdistusvaihe on mekaaninen puhdistus.
Mekaanisessa puhdistusvaiheessa tulevista jätevesistä erotetaan suurin osa irtoöljystä ja
jätevesien mukana tulevasta kiintoaineesta. Mekaanisen puhdistusvaiheen jälkeen jätevesi
johdetaan kemialliseen puhdistusvaiheeseen. Kemiallisessa puhdistuksessa (flotaatio) jatketaan
öljyn ja kiintoaineen sekä emulgoituneen aineksen erottamista jätevedestä. Kemiallisen
puhdistuksen tavoitteena on, että biologiseen puhdistukseen syötettävä vesi on öljytöntä, eikä
sisällä kiintoainetta. Kemiallisen puhdistusvaiheen jälkeen jätevedet puhdistetaan biologisesti.
Biologisessa vaiheessa jätevedestä poistetaan liuenneet orgaaniset epäpuhtaudet ja typpi.
Flotaatiossa käsitellyt jätevedet jaetaan kahteen identtiseen biologisen vaiheen altaaseen.
Hapettomassa tuloaltaassa luodaan optimaaliset kasvuolosuhteet typenpoistobakteereille sekä
vaikeutetaan epäedullisten bakteerien kasvua. Tuloaltaasta vesi virtaa typenpoistoaltaaseen, jota
voidaan käyttää hapettomana tai osittain ilmastettuna. Typenpoistoaltaasta vesi virtaa
ilmastusaltaaseen. Ilmastusaltaiden jälkeen vesi virtaa selkeytysaltaisiin, joissa biomassa
laskeutuu altaan pohjalle ja kirkaste jatkaa matkaa ylivuotona hapetuslammikkoon.
Selkeytysaltaista palautetaan suurin osa laskeutuneesta biomassasta takaisin biologisiin altaisiin.
Uuden NEXBTL-laitoksen jätevedet ohjataan ensin mekaaniseen öljynpoistoon. Esikäsittelyyn
syötettäväksi jäteveden määräksi on arvioitu noin 50 m3/h. Tämän jälkeen vesi käsitellään
yleisesti käytössä olevalla veden käsittelytekniikalla tai niiden yhdistelmillä, jonka jälkeen jätevesi
ohjataan Porvoon jalostamon jätevesilaitokselle käsittetäväksi.
Kuvassa (Kuva 3-5) on esitetty suunnitellun NEXBTL-laitoksen jätevesien esikäsittelyprosessi.
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Kuva 3-5. Uuden NEXBTL-laitoksen jätevesien esikäsittelyprosessi suunnittelun nykytilanteessa. Lyhenteissä
CPI tarkoittaa öljyn- ja rasvanerotusta, DAF kiintoaineiden poistoa ja MBR biologista puhdistusta
membraanitekniikalla.

Edellä kuvatun esikäsittelyn jälkeen vesi käsitellään yleisesti käytössä olevalla veden
käsittelytekniikalla tai niiden yhdistelmillä, jonka jälkeen jätevesi ohjataan Porvoon jalostamon
jätevesilaitokselle käsiteltäväksi. Ohessa on kuvattu Porvoon jalostamon jätevesilaitoksen
prosessi (Kuva 3-6).
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Kuva 3-6. Porvoon jalostamon jätevesien käsittelyprosessi.

Jäteveden esikäsittely tehdään, koska uuden NEXBTL-laitoksen jätevesien kemiallisen
hapenkulutuksen (COD) kuormaa tulee pienentää ennen ohjaamista Porvoon jalostamon
jätevesilaitokselle, jotta jätevesilaitoksen kuormitus ei kasvaisi. Uuden jäteveden esikäsittelyyksikön arvioidaan pienentävän Porvoon jalostamon jätevesilaitoksen kuormitusta. Kuormitus
pienenee, koska yksikkö suunnitellaan siten, että myös jalostamon jo olemassa olevien
esikäsittely-yksiköiden EK1 ja EK2 jätevedet ohjataan uuden esikäsittelyn kautta jalostamon
jätevesilaitokselle.
Jäteveden esikäsittelyssä muodostuu lietettä. Lietteen käsittelyllä on kaksi vaihetta: ensin liete
sakeutetaan, jonka jälkeen ylimääräinen vesi poistetaan sentrifugilla.
Uudella NEXBTL-laitoksella muodostuu ammoniakki- ja rikkipitoista hapanvettä. Hapanvedestä
erotetaan ammoniakki ja rikki strippaamalla. Käsitelty vesi ohjataan Porvoon jalostamon
jätevesilaitokselle käsiteltäväksi uuden jätevesien esikäsittely-yksikön kautta.
Hulevedet
Varsinaisten laitosrakenteiden alueet pinnoitetaan joko laatalla tai asfaltilla ja viemäröidään.
Laitosten väliset alueet jäävät osin pinnoittamattomiksi. Laatoitetun alueen pinta-alaksi on arvioitu
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noin 16 000 m2 ja säiliöiden vallitilojen pinta-alaksi noin 15 600 m2. Puhtaiden sadevesien
keräilyalueen pinta-alaksi on arvioitu 12 000 m2.
Laatoitettujen alueiden sadevedet kerätään sadevesialtaaseen, koska ne voivat sisältää
epäpuhtauksia. Sadevesialtaaseen kertyvän veden puhtaus varmistetaan analyysillä, jonka
jälkeen vesi ohjataan edelleen mereen tai tarvittaessa jätevesilaitokselle käsiteltäväksi. Sadevedet
puretaan mereen purkupaikan P1 kautta (Kuva 5-25).
Kun sadanta on 655 mm/a, joka on keskimääräinen vuosittainen sademäärä Porvoossa
vertailujaksolla 1971-2000 (Ilmatieteen laitos; säätilastot 2020), on öljyisten sadevesien
vuotuinen määrä noin 22 000 m3 ja puhtaiden sadevesien vuotuinen määrä noin 9 800 m3.
Tiealueilta, parkkipaikoita ja muilta vastaavilta puhtaita päällystetyillä alueilta vedet ohjataan
suoraan maastoon eikä öljynerotuskaivoja ole käytössä.
Sammutusvedet
Sammutusvesille rakennetaan keruualtaat (tilavuus 3 000–4 000 m3 per allas), jonne
sammutusvedet voidaan ohjata häiriötilanteessa. Keruualtaasta sammutusvedet toimitetaan
edelleen asianmukaiseen käsittelyyn joko laitosalueelle tai sen ulkopuolelle.
Saniteettivedet
Saniteettivedet käsitellään Porvoon jalostamon jätevesilaitoksella, samalla tavalla kuin nykyisen
toiminnan saniteettivedet.
Oheisessa taulukossa on kuvattu laitoksella syntyvien jätevesien laji, määrä ja käsittely.
Taulukko 3-1. Laitoksella syntyvien jätevesien jae, määrä ja käsittely.
Jätevesijae

Määrä, arvio perustuu
Käsittely
esisuunnittelutilanteeseen

Raaka-aineiden esikäsittelyssä
syntyvät jätevedet

91 500 tonnia/a

Käsitellään uudessa
jätevesien esikäsittelyyksikössä ja sen jälkeen
jalostamon jätevesilaitoksella

Jätevedet NEXBTL-yksikön
hapanvesi-yksiköstä

158 500 m3/a

Käsitellään uudessa
jätevesien esikäsittelyyksikössä ja sen jälkeen
jalostamon jätevesilaitoksella

Laivojen pesuvedet

1 300 m3/a

Käsitellään uudessa
jätevesien esikäsittelyyksikössä ja sen jälkeen
jalostamon jätevesilaitoksella
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Jätevesijae

Määrä, arvio perustuu
Käsittely
esisuunnittelutilanteeseen

Öljyinen sadevesi

22 000 m3/a

Kerätään öljyisen veden
altaaseen, josta puretaan
puhtaana suoraan mereen
tai tarvittaessa lähetetään
jätevesien käsittelyyn,
mikäli sisältää öljyjäämiä

Puhtaat sadevedet

9 800 m3/a

Puretaan mereen

Sammutusvedet

Määrä on riippuvainen
Johdetaan erilliseen
mahdollisesta palotilanteesta keruualtaaseen, josta
edelleen asianmukaiseen
käsittelyyn

Saniteettivesi

700 l/vrk

Käsitellään jalostamon
jätevesilaitoksella

Porvoon öljynjalostamon jätevesilaitoksen lupamääräykset
Porvoon jalostamon jätevesilaitosta on osittain uudistettu vuonna 2019. Luparajat
(ympäristölupapäätös ESAVI/1713/2016, lupamääräys 21) ovat tiukentuneet 1.1.2019 alkaen ja
jätevedet on käsiteltävä siten, että päästöt mereen ovat enintään seuraavan taulukon mukaiset
(Taulukko 3-2) sisältäen kaikki purkupisteet sekä poikkeus- ja häiriötilanteet.
Taulukko 3-2. Porvoon öljynjalostamon ympäristöluvan mukaiset luparajat.
Kuukausikeskiarvo

Vuosikeskiarvo*

Öljy

10 kg/d

5 kg/d

Fenoli

1,0 kg/d

-

Kokonaisfosfori

10 kg/d

6 kg/d

200 kg/d

110 kg/d

1 400 kg/d

1000 kg/d

Kokonaistyppi
CODCr

*Vuosikeskiarvot ovat tavoitteelliset
Porvoon öljynjalostamon nykyisen ympäristöluvan mukaiset BAT-päästörajat purkukohdassa 1 on
esitetty ohessa (Taulukko 3-3). Uuden NEXBTL-laitoksen ei arvioida nostavan nykyistä
kuormitusta. Nykyinen toteutunut kuormitus on ollut vuosina 2017–2019 alle luparajojen.
Ympäristöluvassa on lisäksi annettu purettavalle jätevedelle pitoisuusrajat kiintoaineen, lyijyn,
kadmiumin, nikkelin, elohopean ja bentseenin osalta lupamääräyksessa 22.
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Taulukko 3-3. Porvoon öljynjalostamon nykyisen ympäristöluvan mukaiset päästörajat purkukohdassa 1.
Vuosikeskiarvo
(mg/l)

Luparaja
Vuosikeskiarvo (mg/l)

Kiintoaine

5,9

20

Lyijy

0,001

0,01

Kadmium

0,0002

0,005

Nikkeli

0,005

0,05

Elohopea

0,0001

0,001

Bentseeni

0,0001

0,03

Euroopan päästörekisterin (E-PRTR) raportointikynnyksen ylittävät metalli- ja
Porvoon öljynjalostamolta mereen on esitetty taulukossa (Taulukko 3-4).

anionipäästöt

Taulukko 3-4. Porvoon öljynjalostamon E-PRTR raportointikynnyksen ylittävät metalli- ja anionipäästöt
mereen vuonna 2019.
Vuosikuorma
(kg/a)
Metallit
Arseeni

9,38

Nikkeli

33

Anionit
Fluoridit

9 601

Ympäristöluvan muutetun lupaehdon 23 A mukaan vuonna 2026 on esitettävä selvitys keinoista,
joilla jätevesilaitoksen puhdistustulosta voitaisiin entisestään parantaa (ESAVI/13175/2017 ja
ESAVI/13174/2017). Selvityksen perusteella Aluehallintovirasto voi tarvittaessa täsmentää
lupamääräyksiä, täydentää lupaa ja tarkistaa jätevesipäästöjen raja-arvoja. Tällöin uuden
NEXBTL-laitoksen osuus jätevesikuormituksesta ja vaikutus puhdistustulokseen tullaan
tarkastelemaan uudelleen laitoksen suunnitellun käynnistyksen jälkeen.

3.1.8

Toiminnasta syntyvät jätteet ja sivutuotteet

Uudella NEXBTL-laitoksella syntyviä jätteitä ovat käytöstä ja kunnossapidosta syntyvät jätteet
sekä yhdyskuntajäte. Laatu on vastaava kuin nykyisillä laitoksilla, mutta kunnossapitojätteiden
osalta määrät kasvavat.
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Hyötykäyttöön kelpaamaton
käsittelykeskukseen.

jäte

sekä

vaarallinen

jäte

toimitetaan

luvanvaraiseen

Jätevesien esikäsittelyssä muodostuu uusi lietevirta. Lietteen määräksi on arvioitu noin
3 100 tonnia vuodessa ja se toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn.
Käytettyä absorptiomaata syntyy uudessa esikäsittely-yksikössä noin 30 000 tonnia vuodessa.
Absorptiomaa menee edelleen hyötykäyttöön biokaasualan yritykselle tai toimitetaan
luvanvaraiseen vastaanottokeskukseen.
Hapanvesien käsittelyssä muodostuu uusia ammoniakkipitoisia virtoja noin 5 000 tonnia
vuodessa, joiden jatkokäyttömahdollisuuksia sivutuotteina selvitetään. Myös rikkipitoiselle vedelle
etsitään jatkokäyttöä. Mikäli jatkokäyttömahdollisuuksia ei löydy, ammoniakki- ja rikkipitoinen
vesi toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn laitosalueen ulkopuolelle.
Porvoon jalostamon jo käynnissä olevilla NEXBTL-laitoksilla ei ole havaittu haittaeläimien kuten
rottien määrän lisääntymistä laitoksen normaalissa toiminnassa.

3.1.9

Käytettävät kemikaalit

Kemikaalit ja katalyytit tuodaan laitokselle pääosin maantie- tai merikuljetuksin. Kemikaalit
varastoidaan hankealueella säiliöissä tai konteissa kemikaalimääräysten mukaisesti. Kemikaalien
varastointisäiliöiden
suunnittelussa
ja
toteutuksessa
tullaan
noudattamaan
kemikaaliturvallisuuslakia (Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta
390/2005, muutos 1030/2009). Lupa kemikaalien käyttämiseksi tullaan hakemaan kemikaali- ja
turvallisuuslainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Hankkeessa käytetään laajalti jo Porvoon öljynjalostamon alueella käytössä olevia kemikaaleja,
joiden määrät kasvavat uuden laitoksen myötä.
Merkittäviä käytettäviä kemikaaleja ovat hapot (kuten sitruunahappo ja fosforihappo), lipeä,
absorptiomaa, katalyytit, typpikaasu, glykoli, dimetyylidisulfidi ja dibutyyliamiini. Kemikaalien
käyttö tarkentuu suunnittelun edetessä. Esikäsittelyn adsoptio-osan tarvitsemat hapot
varastoidaan jo olemassa oleviin säiliöihin.
Koska uudella laitoksella on oma amiinijärjestelmä polttokaasun puhdistamiseen, laitos käyttää
kokonaan uudentyyppistä amiinia. Uuden amiinisäiliön tilavuus on noin 200 m3.
Lisäksi kuumaöljy voi poiketa alueella tyypillisesti käytössä olevasta kuumaöljystä.

3.1.10 Päästöt ilmaan
Uudella NEXBTL-laitoksella muodostuu normaalin toiminnan aikana kuumaöljyuunin ja
vetylaitoksen käytössä rikkioksidia ja typen oksideja. Lisäksi toiminnassa muodostuu haihtuvia
hiilivetyjä (VOC) ja hiilidioksidia.
Arvio päästömääristä on esitetty taulukossa (Taulukko 3-5).
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Taulukko 3-5. Porvoon öljynjalostamon nykyisen toiminnan ja uuden NEXBTL-laitoksen arvioidut päästöt
ilmaan (VE1). Yksiköt: t/a = tonnia vuodessa.
Päästö

Yksikkö

Porvoon
öljynjalostamon
päästöt 2019

VE1: NEXBTLlaitoksen päästöt

VE0: Uutta laitosta
ei rakenneta

Rikkidioksidi,
SO2

t/a

3 573

10

0

Typen
NOx

t/a

1 880

250

0

NMVOC

t/a

2 106

290*)

0

Hiilidioksidi CO2

t/a

2 960 000

785 000**)

0

oksidit,

*) Raaka-aineen ominaisuuksista riippuen
**) Lisäksi NEXBTL-prosessissa muodostuu eloperäistä hiilidioksidia noin 70 000 tonnia vuodessa.

VOC-päästöt on arvioitu olemassa olevien NEXBTL-laitosten päästömittaustietojen avulla. Koko
laitoksen NMVOC-päästöjen on arvioitu olevan noin 180–290 tonnia vuodessa raaka-aineiden
ominaisuuksista riippuen*). Pääosa uuden laitoksen NMVOC-päästöistä koostuu hajapäästöistä.
Edellä mainittujen kasvihuonekaasujen lisäksi nykyisen toiminnan pohjalta voidaan arvoida, että
metaani- ja N2O päästöt kasvavat alle 10 % nykyisestä.
Uutta NEXBTL-laitosta käytetään mahdollisimman tasaisesti ja turvallisesti, mutta mahdollisessa
poikkeavassa tilanteessa turvasoihdusta muodostuu lyhytkestoisesti myös yllä mainittuja
ilmapäästöjä.
Hajut
Haihtuvat orgaaniset hiilivedyt muodostavat osan uuden laitoksen hajuista. Hajapäästöistä
aiheutuvia hajuja voi muodostua myös raaka-aineen sekä jäteveden käsittelyssä.
Hajupäästöjä hallitaan rakentamalla suljettu putkisto, jota pitkin raaka-aineet puretaan laivasta
raaka-ainesäiliöihin. Säiliön kaasutilan happi korvataan typellä, jolloin hajukaasut eivät pääse
vapaasti ulkoilmaan eivätkä reagoi hapen kanssa. Lisäksi raaka-ainesäiliöt lämmitetään raakaaineen säilymisen varmistamiseksi. Esikäsittely-yksikköön rakennetaan tarvittaessa pesuri VOCpäästöjen vähentämiseksi. Jätevesien esikäsittelyssä käytetään suljettua järjestelyä, ei avoaltaita.
Porvoon öljynjalostamon jo käynnissä olevat NEXBTL 1 ja 2 laitokset ovat käyttäneen vuosien ajan
syöttöaineena mm. eläinperäisiä rasvoja.
Neste Oyj:n kaikki tuotantolaitokset Suomessa ja ulkomailla raportoivat poikkeamia yhteisen
raportointijärjestelmän kautta. Hajuhaittojen arviointia varten käytiin läpi Nesteen
tuotantolaitosten vuosina 2016–2019 raportoimat ympäristöhaittailmoitukset. Selvityksessä ei
löydetty NEXBTL-laitosten toiminnasta johtuvia hajuhaittailmoituksia.
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3.1.11 Kuljetukset ja henkilöliikenne
Lisääntyvä liikenne uudelle laitokselle koostuu pääosin raaka-aineiden tuonnista, tuotteiden
viennistä, tuotantokemikaalien sekä sivutuotteiden ja jätteiden kuljetuksista.
Hankkeen raaka-aineiden tuonti ja tuotteiden sekä hiilidioksidin vienti tarkoittaa noin 135
laivakäyntiä vuodessa Kilpilahden satamassa. Merkittävin osuus kuljetuksista liittyy hiilidioksidin
kuljetukseen edelleen varastointikohteisiin (CCS) sekä sivutuotteiden ja jätteiden kuljetuksista.
Laivakokojen optimoinnilla varmistetaan mahdollisimman tehokas sataman laiturikapasiteetin
käyttö ja suunnittelun lähtökohtana on, että laivakäyntien määrä minimoidaan, toisin sanoen
laivakoko maksimoidaan. Satamassa käyvien alusten kapasiteetti vaihtelee 5 000 tonnista 40 000
tonniin.
Autoliikenteen määrän arvioidaan kasvavan pääsääntöisesti kemikaali- ja jätekuljetusten takia.
Jakeluterminaalin kautta tapahtuvien tuotekuljetuksien määrän ei hankkeen nykyvaiheessa
arvoida kasvavan merkittävästi nykyisestä. Raaka-aineen autotuonnin määrän kasvun on arvioitu
olevan vähäistä nykytilanteeseen nähden.
Koko Kilpilahden teollisuusalueella työskentelee noin 3 500 henkilöä, joista suurin osa saapuu
alueelle henkilöautoilla. Teollisuusalueelle on julkisen liikenteen yhteys, ja alueelle tulee noin 30–
40 bussikäyntiä arkipäivässä. Lisäksi alueella työskentelevien henkilöiden määrä voi kasvaa
tilapäisten huoltojen yhteydessä jopa 3 000 henkilöllä. Työmatkaliikenteen ruuhkahuippuina
liittymät ruuhkautuvat ajoittain. Kilpilahden alueen asukkaiden liikennöinnin vaikutus alueen
kokonaisliikenteeseen on varsin vähäinen. Henkilökuljetusten määrän muutos hankkeen myötä on
vähäinen.
Autoliikenteen määrän arvioidaan kasvavan noin 5–10 ajoneuvolla päivässä, joista puolet on
henkilöautoja ja puolet raskasta liikennettä.

3.1.12 Melu ja tärinä
Ympäristömelun osalta laitoksen merkittävimpiä yksittäisiä melulähteitä ovat mm. kompressorit,
ilmajäähdyttimet, pumput ja turbiinit. Melulähteitä sijaitsee useissa eri laitoksen osissa. Eri
melulähteiden ja laitososien melua on mitattu Neste Oyj:n aikaisempien vastaavien
laitoshankkeiden osalta ja näin on saatu kattavasti tietoa eri laitososien tuottamasta
melupäästöstä ja ympäristömelusta. Uusi NEXBTL-laitos on toiminnan laajuudeltaan vastaava kuin
Neste Oyj:n Rotterdamin(1) vastaava NEXBTL-laitos. Rotterdamin laitokselle tehtyjä mittauksia
voidaan soveltaa uuden laitoksen melupäästöarvoina. Lisäksi laitoksen melua on kuvattu
seuraavassa Neste Oyj:n Singaporen(2) ja Kilpilahdessa(3) sijaitsevien eri yksiköille tehtyjen
melupäästömittaustulosten avulla. Alla olevassa taulukossa on esitetty uuden NEXBTL-laitoksen
eri yksiköiden kokonaismelupäästöarvot äänitehotason LWA avulla (Taulukko 3-6).
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Taulukko 3-6. Uuden NEXBTL-laitoksen kokonaismelupäästötiedot LWA yksiköittäin. Tiedot pohjautuvat
Neste Oyj:n (1) Rotterdamin, (2) Singaporen ja (3) Kilpilahdessa sijaitsevien yksiköiden
melupäästömittaustietoihin. (HMMT Partners Oy 2020)
Yksikkö

Kokonaismelupäästö,
Äänitehotaso LWA [dB]

NEXBTL-yksikkö(1)

114

HO - Kuumaöljy(1)

106

HTU - Lämpökäsittely(2)

108

HPU - Vedyntuotantolaitos(3)

110

CO2 - Talteenotto(3)

108

Utility - Käyttöhyödykkeet(1)

105

WWT - Jätevesien käsittely(2)

101

Flare - Soihtu: pilot-liekki(1)

90

Fire Water - Palovesi(2)

95

PTU - Esikäsittely(1)

101

Säiliöalue – Raaka-aine ja välivarasto(1)

103

WWT – Jätevesien esikäsittely(2)

107

NEXBTL-laitos yhteensä

118

Merkittävistä
melulähteistä
mm.
kompressorit
ja
turbiinit
sijoitetaan
tavallisesti
suojarakennukseen. Pumppuja ja venttiilejä koteloidaan, mutta kaikkia melua aiheuttavia laitteita
tai toimintoja ei voida prosessiturvallisuussyistä koteloida tai sijoittaa erilliseen rakennelmaan.
Höyryjen
ulospuhalluksiin
ja
polttoilmanottoihin
asennetaan
useimmissa
kohteissa
äänenvaimentimet.
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Häiriötilanteissa laitoksen soihtu on yksi melulähde (Taulukko 3-6). Poikkeavissa tilanteissa myös
höyryjen ulospuhallukset voivat aiheuttaa melua. Melulähteitä ovat myös laivakuljetukset ja niihin
liittyvät toiminnot satamassa. Satamassa säiliölaivan melua aiheutuu lähinnä sen apumoottoreista
ja pumpuista.
Hankkeen tärinävaikutukset liittyvät lähinnä rakentamisvaiheeseen.

3.1.13 Hankkeen vaatimat tukitoiminnot
Uusi NEXBTL-laitos liitetään muun muassa seuraaviin alueella jo nykyisin oleviin verkkoihin ja
järjestelmiin:
-

Höyryverkot
Lisä- ja syöttövesiverkot
110 kV sähköverkko
Maakaasu- ja öljyputkistot
Jäähdytysvesijärjestelmä
Viemäriverkko ja öljyisten vesien keräilyjärjestelmä

Hanke ei vaadi uusia liityntöjä Kilpilahden teollisuusalueen ulkopuolelle.

3.1.14 Käyttöikä
Tuotantolaitoksen tavanomaiseksi käyttöiäksi lasketaan noin 30–50 vuotta, mutta sitä voidaan
tarvittaessa pidentää uusimalla laitteistoja tarpeen mukaan.

3.1.15 Käytöstä poisto
Laitoksen purkutyöt muistuttavat rakennustyötä ja sen vaikutuksia. Purkamisen eri vaiheissa
syntyy pölyä, melua ja tärinää. Vaikutukset kohdistuvat lähinnä laitosalueelle ja sen
lähiympäristöön ja ne ajoittuvat yleensä päiväaikaan.

3.1.16 Satamatoiminnot
Porvoon öljynjalostamon satamaan ei ole suunnitteilla merkittäviä laiturimuutoksia NEXBTLhankkeeseen liittyen.
Porvoon öljynjalostamon sataman kemikaalilaiturilla 8 lastataan propaania laivaan. Laiturille 8
rakennetaan oma erillinen lastausvarsi uusiutuvan propaanin lastausta varten. Hiilidioksidin
lastausta laiturilta 8 tai laiturilta 9 selvitetään projektin suunnittelun edetessä.
Laituri 2:n syötön purkulinja tullaan suurentamaan.

3.2

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)

EU:n teollisuuspäästödirektiivin (2010/75/EU) ja Suomen ympäristönsuojelulain (527/2014)
mukaan ns. direktiivilaitosten päästöraja-arvojen, tarkkailun ja muiden lupamääräysten on
parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksen toteuttamiseksi perustuttava ns. BAT-päätelmiin.
Päästöille on ympäristöluvassa määrättävä päästöraja-arvot siten, että päätelmien päästötasoja
ei ylitetä laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa. BAT-päätelmillä (BAT, Best Available
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Techniques) tarkoitetaan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevan asiakirjan (BREF, BAT
Reference Document) päätelmiä tekniikasta, sen sovellettavuudesta sekä päästötasoista,
tarkkailusta ja kulutustasoista.
NEXBTL-laitoksen toimintaan liittyvät öljynjalostuksen BAT-päätelmät (REF, Refining of mineral oil
and gas, julkaistu 28.10.2014) sekä syöttöaineiden esikäsittelyn osalta elintarvikkeiden ja maidon
valmistus- ja jalostustekniikoiden BAT-päätelmät (FDM, Food, Drink and Milk Industry, julkaistu
4.12.2019). Lisäksi toimintaa ohjaavat ns. horisontaali-BREFit, jotka ovat yhteisiä eri toimialoille,
kuten esimerkiksi laitoksen jäähdytysjärjestelmää koskeva Industrial Cooling System -BREF (ICS,
Joulukuu 2001).

3.3

Laitoksen rakentamisen kuvaus

3.3.1

Rakentamisen kesto

Laitoksen maarakennustyöt kestävät arviolta vajaan vuoden ja ajoittuvat keväästä 2021
kevääseen 2022. Varsinaisten louhintatöiden sekä murskauksen on arvioitu ajoittuvan välille kevät
2021-syksy 2022. Louhinta ja murskaus tehdään pääsääntöisesti kello 6–22 välillä.
Laitoksen ja sen vaatimien rakenteiden rakentaminen ajoittuu puolestaan keväästä 2022
kevääseen 2025.

3.3.2

Maarakennustyöt

Pintamaiden poisto ja maansiirtotyöt
Rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa tehdään nk. öljypeltojen alueiden pilaantuneiden maaalueiden kunnostus siten, että kaikki pilaantunut maa-aines poistetaan ja toimitetaan
asianmukaiseen käsittelylaitokseen. Pilaantuneen maakerroksen paksuudeksi arvioidaan noin 2
metriä. Öljypeltoalue on kuvattu tarkemmin luvussa 5.5.
Rakentamisen toisessa vaiheessa tarvittavilta alueilta poistetaan puusto sekä muu kasvusto.
Kannot ja muut hakkuutähteet kerätään. Alueelta poistetaan pintamaat. Ruhjevyöhykkeiden kohdalla irtomaapeitteen paksuus voi olla paikoin yli 20 metriä, mutta ennalta arvioiden tällaisia alueita ei osu rakentamiskohteille. Lisäksi tehdään tarvittavat hankealueen sisäiset tiet (huoltotiet)
sekä maanrakennustyöt rakennuksia varten.
Kaivumaat pyritään ensisijaisesti käyttämään alueiden rakentamis- ja maisemointitarpeisiin
(rakennekerrokset, kenttärakenteet). Kaivumaita voidaan toimittaa myös lähialueen
rakennuskohteeseen hyödynnettäväksi (soveltuvuutensa mukaan esim. viheralueiden pohjiin,
infrahankkeiden rakenteisiin, meluvalleihin, tms.). Maa-aineksia varastoidaan tarpeen mukaan
Kilpilahden teollisuusalueella kasoissa ennen jatkokäyttöön toimittamista. Tarvittaessa
jatkokäyttöön
kelpaamattomia
kaivumaita
voidaan
toimittaa
myös
luvanvaraiselle
maankaatopaikalle alueen ulkopuolelle.
Hankealueella on varauduttu louhintatöihin ja rakennukset on laskettu perustettaviksi pääosin
maanvaraisesti. Louhinnan määrä on arviolta noin 250 000 m3 ktr (kiintokuutiometri). Louhe
murskataan työmaa-alueella ja on suunniteltu käytettäväksi kaikilta osin pohjan tasaukseen ja
muihin rakenteisiin.
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Prosessialue tasataan nykysuunnitelmien mukaan korkoon +17 mpy ja öljysataman vieressä oleva
säiliö- ja esikäsittelyalue korkoon +4-5 mpy. Alueella suoritettavat louhinnat aiheuttavat melua ja
tärinää. Melun ja tärinän arvioidaan jäävän hankealueen sisäpuolelle, sillä räjäytyksissä käytetään
alueelle soveltuvaa normaalista pienempää panostusta tai muita menetelmiä kuin varsinaista
räjäytystä. Murskauksen melun ja tärinän arvioidaan myös jäävän hankealueelle.

3.3.3

Rakennus- ja asennustyöt

Laitoksen rakentamiseen kuuluu rakennusten, laitteiden ja muiden rakenteiden perustustyöt sekä
maanalaisten muiden rakenteiden kuten viemäri- ja palovesiputkistojen asennus jonka jälkeen
tehdään teräsrakenteiden, laitteiden ja putkistojen asennus. Samanaikaisesti prosessilaitoksen
rakentamisen
kanssa
rakennetaan
muuntamorakennukset
ja
operointihenkilökunnan
tukitilarakennus. Rakentamisessa käytetään mm. nostureita, teline- ja erityisiä muottikalustoja,
betonin
kuljetuskalustoa,
betonin
pumppauskalustoa
sekä
muuta
tavanomaista
rakentamiskalustoa. Mekaaniset asennustyöt käsittävät koneiden, laitteiden ja putkistojen
asennuksia sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmien asennuksia.
Laitoksen rakentaminen ei aiheuta merkittävää melua tai tärinää. Sataman lähelle sijoittuvan
uuden säiliöalueen perustukset joudutaan mahdollisesti osittain paaluttamaan, mutta melun ja
tärinän arvioidaan jäävän rakennusalueelle.
Laitoksen rakentamisen aikana aiheutuu pölypäästöjä ja pakokaasupäästöjä työkoneiden
liikenteestä, maankaivu- ja siirtotöistä, louhinnasta ja murskauksesta, kuljetusliikenteestä sekä
henkilöliikenteestä.
Mahdolliset kivi- ja maa-aineskuljetukset aiheuttavat jonkin verran pölyämistä, etenkin kuivina
aikoina. Pölyvaikutukset voivat olla nähtävissä lähinnä hankealueen välittömässä läheisyydessä.
Louheiden murskauksessa käytetään pölynsidontaa pölyämisen esitämiseksi. Murskauksen
laitteisto käyttää vettä. Rakennusaikana pölynsidonta tehdään tarvittaessa kastelemalla vedellä,
suolausta ei käytetä.
Laitoksen rakenteet ovat terästä ja betonia. Rakentamisessa tarvittavan teräksen arvioitu määrä
on 15 800 kuutiometriä ja betonin arvioitu määrä on 55 000 kuutiometriä.
Rakentamisen aikaisten runsaiden sateiden mahdollisesti aiheuttamiin tulvatilanteisiin
varaudutaan suunnittelemalla laitosalueen rakentamiskohteet ilmastonmuutoksen huomioivien
suunnittelun vähimmäisvaatimusten mukaisesti (Hulevesirakenteet RT 103006; Hulevesien
hallinta RT 89-11196; Rakennustyömaan hulevesien hallinta, RTS 16:23 ohje; RT 103169,
Ilmasto, Perustietoa suunnittelijalle sekä RT 103170, Ilmastonmuutos, Hillintä ja sopeutuminen
rakennetussa ympäristössä). Rakentamisen aikaisten samennusta aiheuttavien hulevesien
laadullinen ja määrällinen hallinta ja käsittely suunnitellaan tarkemmin hankkeen myöhemmissä
suunnitteluvaiheissa.

3.3.4

Kuljetus- ja henkilöliikenne

Rakentamisaikana hankealueelle tuodaan erikokoisia laitos- ja rakennuskomponentteja,
prosessilaitteita ja muita rakenteita. Näiden kuljetukset tapahtuvat pääosin rakentamisen vuosien
2022–2024 aikana. Osa kuljetuksista on erikoiskuljetuksia. Liikennemäärä on käsitelty luvussa
(0). Liikennemäärät tarkentuvat hankkeen yksityiskohtaisen suunnittelun edetessä.
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Suurikokoisia laitteita ja esivalmisteita voidaan tuoda laivalla Kilpilahden satamaan. Kuljetusten
takia selvitetään mahdollisuutta vahvistaa sataman rantavallia, jotta raskaat kuljetukset saadaan
ohjattua laivasta suoraan hanke-alueelle.
Rakentamiseen liittyvien kuljetusten aiheuttama melu ja tärinä rajoittuvat rakennuspaikan ja
kuljetusreittien lähiympäristöön.

3.3.5

Rakennustyömaan turvallisuus- ja ympäristöasiat

Ennen
rakennustöiden
aloittamista
laaditaan
turvallisuusja
työmaasuunnitelmat.
Turvallisuussuunnitelman laadinnassa
otetaan
huomioon työmaata koskevat yleiset
työturvallisuusvaatimukset sekä rakennuttajan antamat turvallisuusvaatimukset ja -tiedot.
Turvallisuussuunnitelmassa esitetään muun muassa rakennusaikaiset liikennejärjestelyt ja
työntekijöitä koskevat turvallisuussäännöt. Työmaasuunnitelmassa esitetään suunnitelma
työmaa-alueen käytöstä, kuten rakennustarvikkeiden purku- ja lastauspaikat sekä työkoneiden ja
maamassojen sijainnit.
Rakennusprojektille laaditaan myös ympäristöasioiden hallintajärjestelmä ja ympäristöohjeistus.
Näin varmistetaan ennalta, että työmaan osapuolet hoitavat ympäristöasiat säädösten, lupien
sekä parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

4

YVA-MENETTELY

4.1

YVA-menettelyn tarve ja osapuolet

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) on lakisääteinen. Suomessa siitä on
säädetty YVA-lailla (252/2017) ja -asetuksella (277/2017). YVA-menettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia.
Hankkeen YVA-velvoite määräytyy YVA-hankeluettelon mukaisesti: ”kohta 6) kemianteollisuus:
d) laitokset, joissa valmistetaan tai tuotetaan teollisessa mittakaavassa bioetanolia tai bioöljyä.”
Hankevastaavana tässä hankkeessa toimii Neste Oyj ja yhteysviranomaisena Uudenmaan Elinkeino-, liikenne-, ympäristökeskus (Uudenmaan ELY-keskus).
Tämän ympäristövaikutusten arviointiselostuksen laatimisesta on vastannut konsulttityönä AFRY
Finland Oy, jonka YVA-työryhmä on esitetty YVA-selostuksen alussa olevassa taulukossa.
Hankevastaava on varmistanut tässä hankkeessa yhteysviranomaisena toimivalta ELYltä, että
hankkeelle on toteutettava YVA-menettely.

4.2

YVA-menettelyn tavoite ja sisältö

YVA-lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä huomioon
ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Samalla tavoitteena on lisätä kaikkien osapuolten
tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa arviointimenettelyssä hankesuunnittelun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vaihtoehtojen ollessa vielä avoinna. Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa
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päätöstä ennen arvioinnin päättymistä. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä,
vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi.
YVA-menettelyn keskeiset vaiheet on esitetty kuvassa 4-1.

Kuva 4-1. YVA-menettelyn vaiheet.
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4.2.1

Ennakkoneuvottelu

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

4.2.2

YVA-ohjelma

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma. YVA-ohjelma on suunnitelma (työohjelma) ympäristövaikutusten arviointimenettelyn järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä. Ohjelmassa esitetään muun muassa
perustiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja arvio hankkeen aikataulusta. Lisäksi kuvataan
hankkeen ympäristön nykytilaa ja esitetään ehdotus ympäristövaikutusten arviointimenetelmiksi
sekä suunnitelma osallistumisen järjestämisestä.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään tarpeellisessa määrin seuraavat tiedot:
-

Kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista, koosta,
maankäyttötarpeesta ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin.
Tiedot
hankkeesta
vastaavasta
sekä
arvio
hankkeen
suunnitteluja
toteuttamisaikataulusta.

-

Hankkeen vaihtoehdot ja nollavaihtoehto.

-

Tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista.

-

Kuvaus todennäköisen vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja kehityksestä.
Ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista ympäristövaikutuksista (ml. yhteisvaikutukset
muiden hankkeiden kanssa).

-

Tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityksistä sekä
aineiston hankinnassa ja arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja niihin liittyvistä
oletuksista.

-

Tiedot arviointiohjelman laatijoiden pätevyydestä.

-

Suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä sekä
näiden liittymisestä hankkeen suunnitteluun.

-

Arvio arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta.
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YVA-menettely käynnistyy virallisesti, kun YVA-ohjelma jätetään yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen tiedottaa YVA-menettelyn alkamisesta ja YVA-ohjelman nähtävilläolosta sähköisesti
omilla internetsivuillaan ja hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kunnissa. Nähtävilläoloaika
alkaa kuulutuksen julkaisemispäivästä ja kestää 30 päivää (erityisestä syystä aikaa voidaan pidentää enintään 60 päivän mittaiseksi). Tänä aikana YVA-ohjelmasta voi esittää mielipiteitä yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen myös pyytää lausuntoja ohjelmasta eri viranomaisilta.
Yhteysviranomainen kokoaa ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antaa niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle kuukauden kuluessa nähtävillä olon päättymisestä.

4.2.3

YVA-selostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus laaditaan arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon pohjalta. YVA-selostuksessa esitetään muun muassa tiedot hankkeesta, kuvaus
ympäristön nykytilasta, kuvaus hankkeen ja sen vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista, niiden lieventämisestä, seurannasta ja vaihtoehtojen vertailusta sekä tiedot
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toteuttamisesta. Arviointiselostus sisältää myös yleistajuisen yhteenvedon.
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Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään tarpeellisessa määrin seuraavat tiedot:
-

Kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista, koosta, maankäyttötarpeesta, ja
tärkeimmistä ominaisuuksista ottaen huomioon hankkeen rakentamis- ja käyttövaiheet
sekä mahdollinen purkaminen ja poikkeustilanteet.

-

Tiedot hankkeesta vastaavasta, hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta,
toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastettavista päätöksistä
sekä hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin.

-

Selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä
hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin
suunnitelmiin ja ohjelmiin.
Kuvaus vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja sen todennäköisestä kehityksestä, jos
hanketta ei toteuteta.

-

Arvio ja kuvaus hankkeen ja sen vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä
ympäristövaikutuksista. Todennäköisesti merkittävien ympäristövaikutusten arvio ja
kuvaus kattaa hankkeen välittömät ja välilliset, kasautuvat, lyhyen, keskipitkän ja pitkän
aikavälin pysyvät ja väliaikaiset, myönteiset ja kielteiset vaikutukset sekä
yhteisvaikutukset muiden olemassa olevien ja hyväksyttyjen hankkeiden kanssa.

-

Arvio mahdollisista onnettomuuksista ja niiden seurauksista.

-

Vaihtoehtojen ympäristövaikutusten vertailu.
Tiedot valitun vaihtoehdon tai vaihtoehtojen valintaan johtaneista pääasiallisista syistä,
mukaan lukien ympäristövaikutukset.

-

Ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja
merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

-

Ehdotus mahdollisista merkittäviin haitallisiin ympäristövaikutuksiin liittyvistä
seurantajärjestelyistä.
Selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen ja liittymisestä
hankkeen suunnitteluun.

-

Luettelo lähteistä, joita on käytetty selostukseen sisältyvien kuvausten ja arviointien
laadinnassa, kuvaus menetelmistä, joita on käytetty merkittävien ympäristövaikutusten
tunnistamisessa, ennustamisessa ja arvioinnissa sekä tiedot vaadittuja tietoja koottaessa
todetuista puutteista ja tärkeimmistä epävarmuustekijöistä.

-

Tiedot arviointiselostuksen laatijoiden pätevyydestä.

-

Selvitys siitä, miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on otettu
huomioon

-

Yleistajuinen ja havainnollinen tiivistelmä.

Yhteysviranomainen tiedottaa valmistuneesta arviointiselostuksesta samalla tavoin kuin arviointiohjelmasta. Arviointiselostus on nähtävillä vähintään 30 päivää ja enintään 60 päivää, jolloin
viranomaisilta pyydetään lausunnot ja asukkailla sekä muilla intressiryhmillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä yhteysviranomaiselle. Annetut mielipiteet ja lausunnot viranomainen ottaa huomioon omassa perustellussa päätelmässään.
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4.2.4

Perusteltu päätelmä

Yhteysviranomainen tarkistaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun
sekä laatii tämän jälkeen perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perustellussa päätelmässä esitetään yhteenveto YVA-selostuksesta annetuista muista lausunnoista ja mielipiteistä.
Perusteltu päätelmä on annettava kahden kuukauden kuluessa YVA-selostuksen lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.
YVA-menettely päättyy, kun yhteysviranomainen toimittaa perustellun päätelmän sekä muut lausunnot ja mielipiteet hankkeesta vastaavalle. Lisäksi yhteysviranomaisen on toimitettava perusteltu päätelmä tiedoksi hanketta käsitteleville viranomaisille, hankkeen vaikutusalueen kunnille
sekä tarvittaessa maakuntien liitoille ja muille asianomaisille viranomaisille sekä julkaistava yhteysviranomaisen internetsivuilla.

4.3

YVA-menettelyn aikataulu

YVA-menettelyn keskeiset vaiheet ja suunniteltu aikataulu on esitetty oheisessa kuvassa (Kuva
4-2). Aikataulu kuulemisiin ja yhteysviranomaisen lausunnon ja perustellun päätelmän antamiseen varatun ajan osalta on esitetty maksimikeston mukaisesti. Yhteysviranomaisen kanssa käytiin ennakkoneuvottelu 30.3.2020 ja 16.9.2020.

Kuva 4-2. Hankkeen YVA-menettelyn suunniteltu aikataulu.

4.4

Osallistuminen, vuorovaikutus ja tiedotus

YVA-menettely on avoin prosessi, jonka yhtenä tavoitteena on lisätä kaikkien osapuolten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyyn osallistumisella tarkoitetaan hankkeesta
vastaavan, yhteysviranomaisen, muiden viranomaisten ja niiden, joiden oloihin tai etuihin hanke
saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjen ja säätiöiden, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat
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koskea, välistä vuorovaikutusta ympäristövaikutusten arvioinnissa. Osallistumisen yhtenä keskeisenä tavoitteena on eri osapuolten näkemysten kokoaminen.
Kuvassa (Kuva 4-3) esitetty hankkeen YVA-menettelyyn osallistuvia tahoja.

Kuva 4-3. YVA-menettelyyn osallistuvia tahoja.

4.4.1

Arviointiselostuksesta kuuluttaminen ja nähtävillä olo

Yhteysviranomainen kuulutti YVA-ohjelman 27.4.–26.5.2020.
Yhteysviranomainen kuuluttaa YVA-selostuksen nähtävillä olosta internet-sivuillaan. Kuulutuksessa kerrotaan, missä YVA-selostus on nähtävillä sekä mihin mennessä selostusta koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa. Nähtävilläoloaikana hankkeen lähialueen yhteisöt, asukkaat
ja muut asianomaiset voivat esittää mielipiteensä esimerkiksi hankkeen vaikutusten arvioinnista
sekä siitä, ovatko YVA-selostuksessa esitetyt tiedot ja arvioinnit riittäviä.
YVA-menettelyn aikainen osallistuminen ja se, miten osallistumisen aikana saadut mielipiteet ja
kannanotot on otettu huomioon tehdyissä selvityksissä, on kuvattu tässä YVA-selostuksessa.
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4.4.2

Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet yleisölle

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestettiin yleisölle avoin tiedotustilaisuus 14.5.2020
ajankohtaan nähden soveltuvana ja korona-rajoitukset huomioivana online-tilaisuutena. Tilaisuudessa esiteltiin hanketta ja arviointiohjelmaa. Yleisöllä oli tilaisuudessa mahdollisuus esittää näkemyksiään ja kirjallisia kysymyksiä ympäristövaikutusten arviointityöstä, saada tietoa YVA-menettelystä hankkeesta vastaavan, yhteysviranomaisen ja YVA-ohjelman laatineiden asiantuntijoiden toimesta.
Toinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksen valmistuttua. Tilaisuudessa esitellään ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia. Yleisöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään tehdystä ympäristövaikutusten arviointityöstä ja sen riittävyydestä.
Tilaisuus järjestetään joko paikan päällä tai online-tilaisuutena riippuen sen hetkisistä koronaohjeistuksista.

4.4.3

Asukaskysely

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

4.4.4

Muu viestintä

Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista tiedotettiin myös yleisen tiedonvälityksen
yhteydessä, kuten hankkeesta vastaavan internet-sivujen välityksellä.
YVA-menettelyn kuluessa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa seurataan paikallisten sidosryhmien
näkemystä tiedonsaannin riittävyydestä. Hankkeesta ja sen YVA-menettelystä tiedottamista on
pyritty suunnittelemaan ja toteuttamaan niin, että se vastaa mahdollisimman hyvin tiedon tarpeeseen.
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5

YMPÄRISTÖN NYKYTILA

5.1

Maankäyttö ja rakennettu ympäristö

Hankealue sijaitsee Porvoossa Kilpilahden teollisuusalueella Neste Oyj:n omistamalla kiinteistöllä
(Kuva 5-1). Kilpilahden teollisuusalue sijaitsee noin 12 kilometriä Porvoon keskustasta lounaaseen, lähellä Porvoon kaupungin ja Sipoon kunnan rajaa, joka on lähimmillään noin 700 metrin
päässä teollisuusalueen rajasta lounaaseen. Porvoonväylä (valtatie 7) kulkee noin 3 kilometrin
päässä teollisuusalueen pohjoispuolella. Kilpilahden teollisuusalue rajoittuu sen pohjois−itä -suunnassa merialueeseen, Svartbäckinselkään, jonka vastarannalla sijaitsevat Tolkkinen ja Emäsalo.
Kilpilahden teollisuusalue on Suomen suurimpia teollisuusalueita ja Pohjoismaiden suurin öljynjalostuksen ja kemianteollisuuden keskus. Kilpilahden teollisuusalueeseen kuuluu noin 1 300 ha
maa-aluetta ja noin 300 ha vesialuetta, joista suurinta osaa käyttää Neste Oyj:n Porvoon öljynjalostamo. Neste Oyj:n Porvoon öljynjalostamon tuotanto on käynnistynyt vuonna 1965 ja sataman
toiminnot vuonna 1962.
Kilpilahden teollisuusalueella toimii Neste Oyj:n öljynjalostamon lisäksi Borealis Polymers Oy:n
muovi- ja petrokemian tehtaat, BEWiSynbra RAW Oy:n polystyreenin tuotantolaitos, lisäksi mm.
Ineos Composites Finland Oy:n polyesterihartsien tuotantolaitos, Oy Linde Gas Ab:n ilmakaasutehdas ja vedyntuotantolaitos, Kilpilahden Voimalaitos Oy:n voimalaitos ja Oy Innogas Ab (nestekaasujen toimitus) sekä alueen junaliikenteestä vastaava VR Transpoint Oy. Lisäksi alueella toimii
useita edellä mainittuja toiminnanharjoittajia palvelevia yrityksiä. Kilpilahden satama- ja teollisuusalueella on noin 3 500 vakituista työpaikkaa. (Kilpilahti.fi 2020)
Hankealue sijoittuu Kilpilahden teollisuusalueella Neste Oyj:n rautatiepurkausterminaalin ja öljysataman läheisyyteen, jolloin voidaan hyödyntää nykyisiä satamalaitureita ja säiliöitä sekä logistiikkaa.
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Kuva 5-1. Hankealueen ja lähiympäristön muut toiminnot sekä kiinteistöt. © Maanmittauslaitos.

5.1.1

Asutus ja herkät kohteet

Kilpilahden teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Ympäröivät maa-alueet
ovat pääosin maanviljelys- ja metsätalouskäytössä. Lähimmät asuinalueet ovat kylämäiset Nyby
Kilpilahden luoteispuolella ja Nikuby vastaavasti eteläpuolella (Kuva 5-1). Etäisyyttä hankealueelta
näiden alueiden lähimpiin asuinrakennuksiin on noin 900–1 600 metriä. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 300 metrin päässä hankealueen eteläpuolella. Tämä rakennus on tarkoitettu tilapäiseen Nesteen henkilökunnan yöpymiseen sekä neuvottelukäyttöön ja sinne pääsy on rajoitettu.
Loma-asuntoja sijaitsee Svartbäckinselän rannoilla molemmin puolin. Hankealuetta lähimmät
loma-asunnot sijaitsevat noin 700 metrin päässä hankealueesta etelään Svartbäckinselän Kilpilahden puoleisella rannalla. Emäsalossa Svartbäckinselän vastarannalla lähimmät loma-asunnot
sijaitsevat noin 1,5 kilometrin päässä hankealueesta. Nesteen vierasmaja, sauna ja Nesteen Venekerho ry:n tukitila sijaitsevat samoin Kilpilahden puoleisella rannalla. Nesteen Venekerhon tukitilassa ei saa yöpyä.
Teollisuusalueen läheisyydessä ei sijaitse kouluja tai päiväkoteja tai muita vastaavia herkkiä kohteita. Lähin koulu ja päiväkoti sijaitsevat Kulloossa noin viiden kilometrin päässä hankealueesta.
(Porvoon kaupunki 2020a)
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5.1.2

Virkistyskäyttö

Kilpilahden teollisuusalueen läheisyydessä sijaitsevat Keravan kaupungin Nikuvikenin ulkoilualue,
jossa on uimaranta ja venepaikkoja (Keravan kaupunki 2020). Nybyn ulkoilualue sijaitsee teollisuusalueen pohjoispuolella. Nybyn alueella on myös uimalaituri ja pienvenesatama. Emäsalonselällä sijaitseva Mäntysaari on Porvoon kaupungin ulkoilualue, jossa on uimaranta. Metsäalueita
käytetään virkistykseen ja marjastukseen ja merialueella veneillään ja kalastetaan. Svartbäckinselkä on kalastusaluetta. (Porvoon kaupunki 2020b)

5.1.3

Kaavoitus ja muut maankäytön suunnitelmat

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava
huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Tavoitteiden ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa
valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. (Valtioneuvosto 2017)
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat:
-

toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
tehokas liikennejärjestelmä
terveellinen ja turvallinen elinympäristö
elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja
uusiutumiskykyinen energiahuolto.

Tähän hankkeeseen liittyvät muun muassa seuraavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet:
-

Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan
edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.

-

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä.

-

Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla
edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka- ja kuljetusketjuille sekä tavara- ja henkilöliikenteen solmukohtien toimivuudelle.

-

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.

-

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys tai riskit hallitaan muulla
tavoin

-

Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen
tarpeisiin. Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin.
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-

Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja kaukokuljettamiseen tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet.
Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä.

Maakuntakaava
Porvoo kuuluu Uudenmaan maakuntaan, jonka alueella on voimassa useita maakuntakaavoja.
Alueella on voimassa 15.2.2010 vahvistettu (KHO 6.4.2011) Itä-Uudenmaan maakuntakaava, jota
on täydennetty 1.-4. vaihemaakuntakaavoilla.
1. vaihemaakuntakaava, vahvistettu 22.6.2010, lainvoimaiseksi kaava korkeimman
hallinto-oikeuden päätöksellä vuonna 2012. Kaavassa osoitetaan jätehuollon pitkän
aikavälin aluetarpeet, kiviaineshuollon alueet, moottoriurheilu- ja ampumarata-alueet, liikenteen varikot ja terminaalit sekä laajat yhtenäiset metsätalousalueet.
2. vaihemaakuntakaava, vahvistettu 30.10.2014, lainvoimaiseksi kaava korkeimman
hallinto-oikeuden päätöksellä vuonna 2016. Vaihekaavan tärkeimpiä ratkaisuja ovat
toimiva ja kestävä yhdyskuntarakenne, rakennetta tukeva liikennejärjestelmä, kaupan palveluverkko sekä maakunnallinen kyläverkko.
3. vaihemaakuntakaava, vahvistettu 14.12.2012, kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä lainvoiman vuonna 2014. Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaavassa
esitetään paikka uudelle jätevedenpuhdistamolle Espoon Blominmäessä sekä kumotaan aiemmista maakuntakaavoista Suomenojan puhdistamoa ja puhdistamon vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja koskevia merkintöjä.
4. vaihemaakuntakaava on hyväksytty 24.5.2017, ja maakuntahallitus päätti
21.8.2017, että kaava tulee voimaan ennen kuin se saa lainvoiman. Kaava täydentää tarkistaa voimassa olevia maakuntakaavoja seuraavien teemojen osalta: elinkeinot ja innovaatiotoiminta, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne sekä kulttuuriympäristöt.
Suunnittelussa tulee huomioida alueen eri maakuntakaavoissa voimassa olevat merkinnät ja määräykset. Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa koko Kilpilahden teollisuusalue on osoitettu teollisuustoimintojen alueeksi (T/kem: Teollisuus- ja varastoalue, jolla on/jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen) (Kuva 5-2). Teollisuusalueen
ympärille on osoitettu Seveso II -direktiivin mukainen konsultointivyöhyke (sev 1), jossa on rajoitettu asumista. Lisäksi teollisuusalueen ulkopuolelle on osoitettu Kilpilahden alueen suojavyöhykkeet (sv 1 ja sv 2), jotka rajoittavat maankäyttöä (mm. virkistysalueiden, uuden asutuksen, kaupallisten toimintojen ja oppilaitosten sijoittaminen alueille on kielletty). Teollisuusalueen
ranta on osoitettu satamatoimintojen alueeksi (LS).
Lainvoimaisessa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa teollisuusalueelle on osoitettu tasavirtakaapelin Estlink 2 yleispiirteinen sijainti (e2). Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1 mom. nojalla rakentamisrajoitus.
Voimaan tulleessa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa on osoitettu pieniä tarkistuksia Kilpilahden edustan laivaväyliin.
Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleis- tai asemakaavan alueella, mutta se on
ohjeena laadittaessa ja muutettaessa niitä.
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Kuva 5-2. Ote voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmästä. Yhdistelmä sisältää voimassa olevat merkinnät kaavoista: Itä-Uudenmaan maakuntakaava, Uudenmaan 1., 2., 3. ja 4. vaihemaakuntakaavat (Uudenmaan liitto 2020). Hankealueen likimääräinen sijainti punaisella.

Uudellamaalla on käynnistetty koko Uudenmaan alueen kattavan Uusimaa-kaavan 2050 laadinta.
Kaikki maankäytön keskeiset teemat yhteen kokoava maakuntakaava valmistellaan vuosina
2016−2020. Kaavaehdotus oli nähtävillä syksyllä 2019 ja palautteiden pohjalta kaava on viimeistelty hyväksymiskäsittelyyn. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt kaavakokonaisuuden elokuussa
2020. Uusimaa-kaavan hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuteen ja
edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Maakuntahallitus voi kuitenkin halutessaan päättää, että
kaava tulee voimaan valituksista huolimatta. Lainvoiman kaava saa vasta mahdollisen valitusprosessin päätyttyä.
Uusimaa-kaavan kokonaisuus kumoaa voimaan tullessaan aiemmat Uudenmaan maakuntakaavat.
Poikkeuksina voimaan jäävät Östersundomin alueen kaavaratkaisut ja neljännen vaihemaakuntakaavan tuulivoimaratkaisu. Uusimaa-kaavan aikatähtäin on vuodessa 2050 ja kaava koostuu yleis-
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piirteisestä pitkän aikavälin rakennekaavasta ja sitä tarkentavista seutujen vaihemaakuntakaavoista. Hankealue sijoittuu Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavaan (Kuva 5-3). Itä-Uudenmaan
vaihemaakuntakaava etenee samaan tahtiin Uusimaa-kaava 2050 kanssa. (Uudenmaan liitto
2020)
Kaavaehdotuksessa hankealueelle osoitettuja merkintöjä ovat:
-

Teollisuus- ja varastoalue, jolla on/jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja
valmistavan tai varastoivan laitoksen
Kilpilahden suojavyöhyke
Kilpilahden konsultointivyöhyke (Vyöhyke perustuu Seveso III -direktiiviin)
Liikennealue, satama (Aluevarausmerkinnällä osoitetaan alueita kansainvälisesti merkittäville satamille)
Laivaväylä
Kaukolämmön siirron yhteystarve
Yhdysrata
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Kuva 5-3. Ote Uusimaa-kaava 2050, Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta (Uudenmaan liitto
2020). Hankealueen likimääräinen sijainti punaisella.

Yleiskaava
Hankealue kuuluu vuonna 1988 vahvistetun (lainvoimaiseksi 1989) Sköldvikin osayleiskaavan alueeseen. Osayleiskaavassa hankealue on osoitettu teollisuusalueeksi (T) (Kuva 5-4). Osayleiskaavassa teollisuusalueen ulkopuoliset lähialueet on pääasiassa merkitty maatalousalueeksi (MT).
Alueen muuttuneiden tiejärjestelyjen, Kilpilahden uuden tieyhteyden ja maankäytön muutostarpeiden johdosta Sköldvikin osayleiskaavan muuttaminen on vireillä ja kaavan perusselvitysten
laadinta on käynnistynyt.
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Kuva 5-4. Ote Sköldvikin lainvoimaisesta osayleiskaavasta (Porvoon kaupunki 2020). Hankealueen likimääräinen sijainti punaisella.

Asemakaava
Hankealueella on voimassa pääosin Sköldvikin asemakaava (rk 74), joka on vahvistettu
27.4.1984. Kaavaa on osin muutettu asemakaavan muutoksella (rk 319), joka on vahvistettu
7.4.2000. Kaavamuutoksella mm. vahvistui ohjeellinen teollisuusraiteelle varattu alueen osa.
Hanke sijoittuu asemakaavan mukaiseen kortteliin 8. Hankealue on kaavassa merkitty teollisuusja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Korttelin 8 rakennusoikeus on 12 560 000 m³. Lisäksi
korttelissa on seuraava määräys: s = 0,5, suhdeluku, joka ilmoittaa suurimman sallitun rakenteiden peittämän alan suhteen korttelin tai korttelinosa rakennusalan pinta-alaan. Sataman edustan
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vesialue on aluetta, jolle asemakaavan mukaan saadaan rakentaa satamatoiminnan kannalta välttämättömiä laituri- ym. rakennuksia ja rakenteita (Ws). Kaavassa on osoitettu myös istutettavia
alueita. Kaavamääräyksen mukaan istutetuille rakennuspaikan osille sallitaan putkijohtojen ja siltojen rakentaminen. Kaavamääräysten mukaan teollisuuskortteliin saadaan rakentaa maanalaisia tiloja.

Kuva 5-5. Sköldvikin asemakaavan (rk 74) ote (Porvoon kaupunki 2020). Hankealueen likimääräinen sijainti
punaisella.
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5.2

Liikenne

5.2.1

Tiet

Liikenne Kilpilahden teollisuusalueelle, ja siten myös hankkeeseen liittyvä liikenne, kulkee Porvoonväylältä (valtatie 7) joko Nesteentietä (maantie 148) pitkin tai vaihtoehtoisesti Kilpilahdentietä (maantie 11746) pitkin (Kuva 5-6). Borealikselta on tieyhteys Spjutsundintielle (maantielle
1534. Tätä tieyhteyttä ei tulla käyttämään NEXBTL-hankkeessa.
Porvoonväylällä, Kilpilahden kohdalla, liikennemäärä oli 27 000–30 000 ajoneuvoa vuorokaudessa
vuonna 2019. Tästä raskasta liikennettä oli 1 900–2 400 ajoneuvoa vuorokaudessa. Porvoonväylän ja Kilpilahden teollisuusalueen välillä Nesteentiellä liikennemäärä oli noin 4 900 ajoneuvoa
vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä oli noin 600 ajoneuvoa/vrk. Kilpilahdentiellä liikennemäärä oli noin 1 400 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä noin 440 ajoneuvoa/vrk. Spjutsundintiellä Porvoonväylän ja Kilpilahden teollisuusalueelle johtavan Pekemantien
välisellä osuudella liikennemäärä vuonna 2019 oli noin 1 300 ajoneuvoa/vrk, josta raskasta liikennettä oli noin 65 ajoneuvoa/vrk. (Väylävirasto 2020)
Kilpilahden teollisuusalueen raskaan liikenteen kuljetukset ovat raaka-aine- ja tuotekuljetuksia.
Koko Kilpilahden teollisuusalueella työskentelee noin 3 500 henkilöä, joista suurin osa saapuu
alueelle henkilöautoilla. Teollisuusalueelle on julkisen liikenteen yhteys, ja alueelle tulee noin 40
bussikäyntiä arkipäivässä. Lisäksi alueella työskentelevien henkilöiden määrä voi kasvaa tilapäisten huoltojen yhteydessä jopa 3 000 henkilöllä.
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Kuva 5-6. Hankealueen ja lähiseudun teiden keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) sekä raskaiden ajoneuvojen osuus (RKVL) vuonna 2019. Lähde: Väylävirasto 2020.

5.2.2

Rautatieyhteys ja meriväylät

Kilpilahden teollisuusalueelle on rautatieyhteys sekä 15,3 metriä syvä laivaväylä (Kuva 5-7). Kilpilahdessa on Neste Oyj:n omistama satama (Sköldvikin satama), joka palvelee koko teollisuusalueen merikuljetustarpeita. Satama on tonnimääräisesti Suomen suurin satama, jossa käy noin
1 200–1 400 laivaa vuodessa. Satamassa puretaan ja lastataan vuosittain yhteensä 20-25 miljoonaa tonnia raakaöljyä ja öljytuotteita. Satama sijaitsee öljynjalostamon ja petrokemian tehtaiden
itäpuolella ja sen alue jakautuu öljysatamaan (pohjoisosa) ja laitureiden 8 ja 9 muodostamiin
erillisiin alueisiin. Raakaöljyn lisäksi sataman kautta tuodaan raaka-aineita myös alueen petrokemian- ja kemianteollisuudelle.
Satamassa on yhteensä yhdeksän laituripaikkaa (laiturit 1–9). Laiturit 1–7 kuuluvat öljysatamaan.
Laitureilla 1–5 voidaan sekä lastata että purkaa jalostamon tuotteita ja tuotekomponentteja. Lisäksi niillä voidaan purkaa jalostamolle tai petrokemian tehtaille tulevia syöttöaineita. Raakaöljyä
voidaan purkaa laitureilla 2, 4 ja 5. Öljysataman laituri 6 on rakennettu hinaajalaituriksi ja laituri
7 kuivarahtilaituriksi. Öljysataman eteläpuolella sijaitsevat laiturit 8 ja 9 muodostavat niin kutsutun kaasu- ja kemikaalisataman. Laiturilla 8 käsitellään Neste Oyj:n ja Borealis Polymers Oy:n
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petrokemian tehtaiden nestekaasuja sekä petrokemian tehtaiden syöttöaineita ja tuotteita. Laiturilla 9 käsitellään alueen kemianteollisuuden syöttöaineita, tuotteita ja välityskemikaaleja.
Alusten avustamisessa, saattohinauksessa ja jään särkemisessä, käytetään hinaajia. Neste Oyj:n
satamassa on 2 hinaajaa.
Väylän vieressä, Svartbäckinselällä, sijaitsee alusten ns. sisäankkurointipaikka, jonka vastuutaho
on Väylävirasto. Ankkuripaikalla kiinnittyvät myös muut väylällä liikennöivät alukset kuin Neste
Oyj:lle tulevat alukset. Laivat eivät ole ankkurissa jatkuvasti. Teollisuussatamaan tulevat laivat
odottavat pääasiassa ulkoankkurissa, joka sijaitsee avomerellä ja sisäankkuripaikka on toissijainen kiinnittymispaikka.
Sataman välittömässä läheisyydessä sen eteläpuolella sijaitsee Neste Oyj:n rautatievaunujen purkausterminaali, jonka liikennemäärä on noin 20-40 vaunua päivässä. Vastaavasti lastausterminaalin liikennemäärä on enintään 40 vaunua päivässä. Terminaaliin tuodaan rautateitse sekä raakaöljyä että muita öljynjalostamon raaka-aineita. Purkausterminaalissa öljynjalostamon raakaaineet siirretään pumppaamalla säiliöalueen säiliöihin.

_______________________________________________________________________________________________________________
Copyright © AFRY Finland Oy

Syyskuu 2020
57

Neste Oyj
NEXBTL laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen
YVA-selostus
_______________________________________________________________________________________________________________

Kuva 5-7. Kilpilahden teollisuussatamaan johtavat laivaväylät. Väyläalue esitetty harmaalla rajauksella. Hankealue esitetty punaisella rajauksella.

5.3

Melu ja tärinä

Kilpilahden teollisuusalueen ympäristölupavelvolliset toimijat seuraavat tuotantolaitostensa melutilannetta vuosittain. Ympäristömelutasoja on mitattu Porvoon öljynjalostamon ympäristössä
1980-luvulta saakka. Nykyään melua mitataan Porvoon öljynjalostamon osalta yhdeksässä melumittauspisteessä neljä kertaa vuoden aikana. Porvoon öljynjalostamon alueesta on tehty laaja
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melun leviämismallinnus vuonna 2011, joka pohjautuu melupäästömittauksiin ja leviämismallin
tarkastusmittauksiin. Melun leviämismallia on päivitetty myöhemmin vuosina 2015 ja 2017.
Tehtyjen mallinnusten mukaan Porvoon öljynjalostamon laskennallinen keskiäänitaso ei ylitä luoteen suunnan Nybyn kylän lähimpien asuintalojen luona nykyisen ympäristöluvan yöajan tiukempaa raja-arvoa 50 dB. Ympäristömelutasot ovat Nybyn asuintalojen luona Porvoon öljynjalostamon
vaikutuksesta 47-48 dB. Idän suunnan Tolkkisten ja Emäsalon puolella lasketut melutasot ovat
selvästi raja-arvoja pienempiä. Esimerkiksi Porvoon öljynjalostamon ja sataman sekä teollisuusalueen muiden toimijoiden yhteismelutaso on ollut Emäsalon lähimmillä rannoilla noin 36–38 dB.
Vuonna 2019 tehdyissä ympäristömelumittauksissa kaikkien mittauspisteiden tulokset ovat olleet
alle säädettyjen ympäristölupamääräysten (Neste Oyj 2019b).
Kilpilahden alueella tärinää voi aiheutua raskaasta liikenteestä ja raideliikenteestä liikenneväylien
välittömään läheisyyteen. Merkittävää tärinää voi syntyä hetkellisesti erilaisten rakennusprojektien yhteydessä (esim. louhinta). Hankealueen läheisyydessä ei ole tällä hetkellä rakennustyömaita

5.4

Ilmanlaatu ja ilmasto-olosuhteet

5.4.1

Ilmanlaatu

Kilpilahdessa on tarkkailtu ilmanlaatua 1970-luvulta lähtien. Ilmanlaatua seurataan tällä hetkellä
Neste Oyj:n kolmella jatkuvatoimisella mittausasemalla sekä erillisellä säähavaintoasemalla.
Vuonna 2019 rikkidioksidia mitattiin kolmella mittausasemalla ja typen oksideja, pelkistyneitä
rikkiyhdisteitä sekä otsonia yhdellä asemalla. (Neste Oyj 2019)
Porvoon keskustassa sijaitsee määrävälein sijoitettava jatkuvatoiminen ilmanlaadun
mittausasema Porvoon kaupungin ilmanlaadun seurantaa varten. Asemalla mitataan
hengitettävien hiukkasten ja typen oksidien määrää. Mittausasema sijaitsee vilkasliikenteisellä
alueella, jossa liikenteen päästöillä on suurin vaikutus tuloksiin. Keskimäärin alueen ilmanlaatu on
melko hyvä. (Porvoon kaupunki 2020c).
Porvoon öljynjalostamon kiinteiden päästölähteiden (mukaan lukien voimalaitos) aiheuttamat
rikkidioksidipäästöt
ilmaan olivat vuoden 2019 päästöraportin mukaan 3 573 tonnia,
typenoksidien päästöt 1 880 tonnia ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöt 2 106
tonnia. Porvoon öljynjalostamon typen oksidien ja VOC-yhdisteiden päästöt ovat laskeneet viime
vuosikymmeninä. Rikkidioksidipäästöjen määrät ovat pysyneet melko samalla tasolla 2000-luvulla
(Kuva 5-8).
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Kuva 5-8. Porvoon jalostamon ja Kilpilahden voimalaitoksen päästöt vuosina 2006–2018. (tonnia vuodessa).
(Neste Oyj 2019)

Kilpilahden koko teollisuusalueen päästöjen kehitys vuodesta 1993 on kuvattu alla olevassa
kuvassa (Kuva 5-9).
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Kuva 5-9. Kilpilahden teollisuusalueen päästöt vuosina 1993-2018. (Neste Oyj 2020)

Vuonna 2019 ulkoilman rikkidioksidipitoisuudet alittivat kaikilla Nesteen mittausverkoston
mittausasemilla ilmanlaadun raja- ja ohjearvot. Myös kasvillisuuden ja ekosysteemin
suojelemiseksi rikkidioksidille annettu kriittinen taso alittui. Mitatut rikkidioksidipitoisuudet olivat
samalla tasolla kuin vuosina 2015-2018. Pelkistyneitten rikkiyhdisteiden kokonaismäärä Nybyssä
ei ylittänyt valtioneuvoston antamaa ilmanlaadun ohjearvoa.
Mustijoen asemalla mitatut typpidioksidipitoisuudet alittivat ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot
selvästi.
Mustijoen
mittausasemalla
mitattuihin
typenoksidipitoisuuksiin
vaikuttavat
energiatuotannon lisäksi erityisesti läheisellä moottoritiellä syntyvät ajoneuvoliikenteen päästöt
sekä kaukokulkeutuminen.
Mustijoen mittausasemalla vuoden 2019 aikana otsonipitoisuus ylitti viitenä päivänä
terveyshaittojen ehkäisemiseksi annetun tavoitearvon numeronarvon. Ylityksiä sallitaan kuitenkin
25 kappaletta 3-vuoden keskiarvona. Kasvillisuuden suojelemiseksi ehdotettu otsonin tavoitearvo
ja pitkän ajan tavoitearvo (AOT40) alittuivat Mustijoen asemalla vuonna 2019. Suurimmat
otsonipitoisuudet havaitaan yleensä Etelä-Suomessa usealla mittausasemalla yhtä aikaa, mikä
viittaa otsonin kaukokulkeutumiseen.
Ilmanlaadun mittausten lisäksi Neste Oyj on tarkastellut Porvoon öljynjalostamon päästöjen
vaikutusta ilmanlaatuun ilmapäästöjen leviämismallilaskennoin tämän YVA-selostuksen
yhteydessä ja tätä ennen vuosina 2016, 2012 ja 2003.
Kilpilahden teollisuusalueen ilmanlaatua on seurattu säännöllisesti 1980-luvulta saakka myös
bioindikaattoritutkimuksin. Kilpilahden teollisuuslaitokset ovat osallistuneet myös viimeisimpiin
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Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan ilmanlaadun bioindikaattoriseurantoihin vuosina 2000-2001,
vuosina 2004–2005, 2009 sekä 2014. Seuraava Uudenmaan bioindikaattoriseuranta tehdään
vuonna 2020 ja sen tulokset raportoidaan 2021. Neste ja muut Kilpilahden teollisuuslaitokset
osallistuvat seurantaan.

5.4.2

Haju

Neste Oyj ja Borealis Polymers Oy ovat selvittäneet Kilpilahden teollisuusalueen lähialueiden
asukkaiden kokemuksia hajun esiintyvyydestä ja viihtyvyyshaitoista viimeksi vuonna 2010.
(Enwin 2011)
Hajututkimus sisälsi asukkaille tehdyn kertakyselyn sekä puoli vuotta kestäneen
asukaspaneelitutkimuksen. Työn toteutti Enwin Oy ja se perustui saksalaisiin VDI
hajukyselystandardeihin (VDI 3883, 1-2). Vastaavanlainen selvitys on tehty Kilpilahdessa
edellisen kerran vuonna 1994. Kertakysely ulottui 17 kilometrin etäisyydelle Kilpilahdesta ja sen
vastausprosentti oli 21 %. Asukaspaneelitutkimus keskittyi suppeammalle alueelle, noin viiden
kilometrin säteelle Kilpilahdesta vapaaehtoisesti paneeliin ilmoittautuneiden asukkaiden
asuinpaikkojen mukaisesti.
Hajujen esiintymistiheydet eli hajufrekvenssit ja hajujen häiritsevyysaste olivat korkeimmillaan
lähellä päästölähteitä ja pienenivät edettäessä kauemmas Kilpilahdesta sekä kertakyselyssä että
asukaspaneelitutkimuksessa. Asukkaiden luonnehdintojen mukaan hajut jaettiin ns. Kilpilahden
teollisuusalueen hajuihin (öljy, rikki, liuotin, aromaatti, savu) ja Metsäpirtin hajuihin (komposti,
liete) sekä liikenteen (pakokaasut) ja maatalouden (lietelanta, lanta) hajuihin ja ns.
määrittelemättömiin hajuihin. Kertakyselyn mukaan alle viiden kilometrin täisyydellä 45 %
vastaajista arvioi hajujen häiritsevän hyvin vähän tai vähän. Noin 25 % vastanneista piti
hajuhaittaa hyvin häiritsevänä ja 20 % vastaajista haju häiritsi selvästi. Noin 10 % asukkaista oli
lähialueella sitä mieltä, että hajut eivät häiritse ollenkaan. Asukaspaneelin mukaan häiritsevää
hajua koettiin alle 2 kilometrin etäisyydellä keskimäärin 1,2 % havainnointiajasta ja 2–5 kilometrin
etäisyydellä keskimäärin 0,3 % ajasta.

5.4.3

Ilmasto-olosuhteet ja sää

Neste Oyj:n mittausverkostoon kuuluu erillinen säähavaintoasema. (Neste 2019) Vuoden 2018
keskilämpötila Kilpilahdessa oli 7,3 ºC, joka oli korkeampi kuin vertailukauden 1971–2000
keskiarvo (4,6 ºC) sekä korkeampi kuin Kilpilahdessa vuosina 1993–2010 mitattu keskilämpötila
6,1 ºC.
Vallitseva tuulensuunta on lounaasta.
Vuonna 2018 satoi Kilpilahdessa noin 390 mm, kun keskimääräinen vuosittainen sademäärä on
655 mm vertailujaksolla 1971–2000. Vuoden 2018 kokonaissademäärä Kilpilahden
teollisuusalueella oli selvästi alhaisempi kuin vertailukauden 1971–2000 sademäärä Porvoossa.
(Neste 2019)

5.5

Maa- ja kallioperä sekä pohjavedet

Hankealueella ja sen ympäristössä on runsaasti avokallioita ja irtomaakerroksia esiintyy
pääasiassa epäyhtenäisinä vyöhykkeinä kalliokohoumien välisissä painanteissa (Kuva 5-10 ja
Kuva 5-11). Yhtenäisemmät irtomaakerrokset sijaitsevat kallioruhjeiden alueilla. Maanpinnan taso
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vaihtelee henkealueen ympäristössä noin +0,2 ja +40 (N2000) välillä, ollen yleisesti tason +10
yläpuolella. Hankealueella maanpinnan taso vaihtelee noin tasojen +0,2 ja +43 välillä, ollen hyvin
yleisesti tason +15 yläpuolella. Alimmat kohdat sijoittuvat merenrantavyöhykkeeseen sekä
merivesitunnelin aaltoilualtaan kohdalle.
Hankealueen länsipuolella sijaitsee kaksi likimain pohjois-eteläsuuntaista ja yksi koillinenlounaissuuntainen kallioperän ruhjevyöhyke. Hankealueen etelä-lounaispuolella sijaitsee kaksi
likimain itä-länsisuuntaista ruhjevyöhykettä. Lisäksi yksi luode-kaakkosuuntainen ruhjevyöhyke
ulottuu hankealueen pohjoisosaan. Kallioperän pääkivilaji on migmatiittigraniitti. Hankealueen
läheisyydessä, kallioperässä on nestemäisten ja kaasumaisten tuotteiden varastosäiliöitä. Lisäksi
kallioperään on louhittu merivesitunneli.
Hankealueella ja sen lähiympäristössä maanpintaa on vuosikymmenien aikana tasattu louhimalla
kalliota ja täyttämällä epätasaisuuksia. Luontaisia irtomaakerroksia esiintyy merenrantavyöhykkeessä ja kalliokohoumien välissä, sekä kallioperän ruhjevyöhykkeiden alueella. Luontaisen irtomaapeitteen yläosa koostuu tyypillisesti ohuesta turvekerroksesta ja tämän alla esiintyy savea.
Saven alla esiintyy silttiä, soraa ja moreenia. Irtomaapeite on pääsääntöisesti erittäin ohut, lukuun
ottamatta kallioperän ruhjevyöhykkeiden alueita. Ruhjevyöhykkeiden kohdalla irtomaapeitteen
paksuus voi olla paikoin yli 20 metriä. Hankealueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita, moreenimuodostumia, eikä tuuli- ja rantakerrostumia.
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Kuva 5-10. Maanpinnan korkeustaso ja avokalliot (Maanmittauslaitoksen maastotietokanta ja 2m korkeusmalli, 3/2020), sekä tulkitut kallioperän rikkonaisuusvyöhykkeet hankealueen ympäristössä.
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Kuva 5-11. Hankealueen ympäristön pohjamaalajit (Geologian tutkimuskeskus 2020). Pohjamaalajien selitykset kuvassa.

Maaperän maastotutkimuksia sekä riskinarviointeja on tehty vuosien varrella peltokäsittelyalueella nk. öljypellolla (mm. Neste Oil Oy 2007, Sito 2011, ÅF-Consulting Oy 2018) sekä vuonna
2020 uuden säiliöalueen osalta (Ramboll Finland Oy 2020).
Porvoon öljynjalostamon toiminta on alkanut vuonna 1965. Pitkän historian seurauksena on
maaperään päässyt öljytuotteita erilaisten vuotojen tai häiriöiden seurauksena ja
teollisuusalueella on monin paikoin todettavissa tällaista maaperää. Haitta-ainepitoista maaperää
on poistettu Kilpilahden alueella asennus-, perustus- ja perusparannustöiden yhteydessä
rakentamistöiden vaatimassa laajuudessa. Vuototapausten kunnostustöissä haitta-ainepitoista
maa-ainesta on poistettu siinä laajuudessa kuin se rakenteita vaarantamatta on ollut mahdollista.
Tästä syystä kohteisiin on yleensä jäänyt haitta-ainepitoista maa-ainesta (pääasiassa
öljyhiilivetyjen keskitisleitä). Vuosina 2005–2016 on Porvoon öljynjalostamon alueella
toimenpiteitä tehty yhteensä 106 kohteessa viranomaisten määräysten mukaisesti. Öljyhiilivetyjä
sisältävää maa-ainesta on toimitettu luvanvaraisiin käsittelykeskuksiin yli 50 000 tonnia. NEXBTLlaitoksen hankealueelle sijoittuu kaksi tunnistettua ja yksi arvioitu maaperän tilaan vaikuttava
riskikohde (Kuva 5-12).
Koko jalostamoalueelta on tehty perustilaselvitys vuonna 2016. Perustilaselvityksen mukaan
Porvoon öljynjalostamon maaperän tai pohjaveden ei arvioitu aiheuttavan ympäristö- tai
terveyshaittaa.
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Kuva 5-12. Maaperän riskikohteet suunnitellun NEXBTL-laitoksen hankealueen läheisyydessä. Kuva mukailtu
alkuperäisestä lähteestä. Lähde: ÅF-Consulting Oy 2018.

Uuden NEXBTL-laitoksen hankealueella sijaitsee sekä tunnistettuja että yksi arvioitu maaperän
tilaan vaikuttava riskikohde. Tunnistetut riskikohteet eivät ole pilaantuneita maa-alueita, vaan
tunnistettuja riskikohteita.
Yksi kohteista, jolle mahdollisesti kohdistuu hankkeessa uudisrakennusta, on uusi
paloharjoittelualue. Toinen kohde on peltokäsittelyalue (ns. öljypelto) sekä muut arvioidut
riskikohteet ovat purkausterminaali ja uuden voimalaitoksen alue.
Uusi paloharjoittelualue on kierrätysalueen reunalle tehty nykymääräysten mukainen
harjoittelualue. Kierrätysalue on puhtaiden maamassojen sekä puun ja metalliromun läjityspaikka
Porvoon öljynjalostamolla. Paloharjoittelussa ei normaalisti käytetä fluorattuja vaahtoja. Jos näitä
vaahtoja poikkeuksellisesti käytetään, ne on kerättävä talteen ja toimitettava ulkopuoliselle
luvanvaraiselle vastaanottokeskukselle käsiteltäväksi.
Uuden voimalaitoksen maaperää on kunnostettu viranomaisen määräysten mukaisesti ennen
voimalaitoksen rakentamista.
Purkausteminaali on arvioitu riskikohteeksi, koska siellä käsitellään öljyhiilivetyjä. Purkausalueet
ovat allastettuja, millä vähennetään maaperään ja pohjaveteen kohdistuvia riskejä.
Edellä mainitut kohteet eivät vaikuta rakentamiseen, koska niiden maaperään ei hankkeen
rakentamisessa kajota, eikä näiden alueiden maaperän tilan mahdollinen jatkotarkastelu ole osa
tätä hanketta.
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Lisäksi on huomioitava, että uusi NEXBTL-laitos ja säiliöalue eivät sijoitu edellä mainittujen
alueiden pohjavesien valuma-alueille.
Hankealueella sijaitsee niin kutsuttu öljypelto, jossa on hävitetty öljyisiä jätteitä peltokäsittelyllä
1980-luvulta vuoteen 2005 asti. Peltoon levitetyistä jätteistä pääosan ovat muodostaneet
jätevesilaitoksen mekaanisen puhdistusvaiheen lietteet, jälkihapetuslammikoiden lietteet,
säiliöiden sakkoja sekä loka-autojen tyhjennyspaikan öljyiset hiekat. Jätteiden sisältämät
haitalliset aineet ovat raakaöljyn jalostuksen öljyhiilivetyjakeita, polyaromaattisia yhdisteitä sekä
raakaöljystä peräisin olevia raskasmetalleja (V, Ni) sekä katalyyttijäämiä. Mikrobiologisesti
aktiivinen kompostointikerros ulottuu 0,6–1,7 metrin syvyyteen maapinnasta ja sen alapuolella
on tiivis 1–6,5 metriä paksu savi-silttimuodostuma (Neste Oil Oy 2007, Sito 2011).
Peltokäsittelyalueen pinta ala on noin 3,5 ha.
Uuden säiliöalueen osalta ei havaittu maaperän haitallisten aineiden ohjearvoja (VnA 214/2007)
ylityksiä maaperässä (Ramboll 2020). Alueella, jota käytetään teollisuusalueena, maaperää
pidetään yleensä pilaantuneena vasta, kun yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää ylemmän
ohjearvon ellei riskinarvioinnilla muuta todeta.

5.5.1

Pohjavedet

Hankealue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Lähin luokiteltu pohjavesialue (Mickelsböle, vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, pohjavesialuenumero 0161307) sijaitsee noin 5 kilometrin etäisyydellä hankealueen luoteispuolella.
Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei esiinny yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta merkittäviä pohjavettä varastoivia irtomaakerroksia. Vähäisiä määriä maapohjavettä esiintyy kalliomäkien välisissä painanteissa.
Maapohjaveden pinnan taso hankealueen sisällä vaihtelee pinnankorkeuksien mukaan. Merenrannan läheisyydessä maapohjaveden pinta on hyvin lähellä meriveden pinnan tasoa. Etäämpänä
rantaviivasta maapohjavesi on havaittu olevan tasolla +4 metriä meren pinnan yläpuolella (mpy).
Yhtenäisempiä maapohjavesikerroksia saattaa esiintyä lähinnä ruhjevyöhykkeiden kohdalla. Kalliopohjaveden pinnan taso vaihtelee alueella maastonmuotojen mukaan ollen lähimmässä havaintopisteessä noin tasolla +15 mpy. Kallioperään louhitut varastosäiliöt vaikuttavat kalliopohjaveden
pinnan tasoon, sillä pohjaveden virtaus suuntautuu kallioperästä kohti varastosäiliöitä.
Pohjaveden muodostuminen on maanpinnan topografiasta ja kallioisuudesta johtuen vähäistä ja
valunta suurta. Hankealueen peltokäsittelyalueen pohjavedessä on todettu pieniä määriä orgaanisia haitta-aineita sekä metalleja.
Porvoon öljynjalostamon alueen pohjavesiä tarkkaillaan ympäristölupamääräyksen mukaisella
velvoitetarkkailulla (Ramboll Finland Oy 2019). Kokonaisuuteen kuuluvat Porvoon öljynjalostamon, suljetun kaatopaikan, sataman, peltokäsittelyalueen pohja- ja pintaveden tarkkailut. Pohjaveden havaintopisteiden sijainti lähellä hankealuetta on esitetty kuvassa (Kuva 5-13). Pohjavesinäytteiden tulokset vuodelta 2019 olivat pääosin edellisvuosien tasoa.
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Kuva 5-13. Porvoon öljynjalostamon, suljetun kaatopaikan, sataman, peltokäsittelyalueen pohja- ja pintaveden tarkkailupaikat. Kuvassa esitetty tämän hankkeen kannalta olennaiset tarkkailupaikat. Kuva mukailtu
alkuperäisestä lähteestä, hankealueen itäreuna osoitettu suuntaa-antavasti punaisella viivalla. Lähde: Ramboll Finland 2019

Itään purkautuvien pohjavesien laatua on tarkkailtu säiliöalueen pohjoispuolella ja itäreunalla sijaitsevista tarkkailupisteistä sekä satama-alueen rengaskaivoista. Säiliöalueen vuoden 2019 poh-
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javesinäytteiden öljy- ja bensiinihiilivetypitoisuudet olivat aiempien vuosien tapaan matalia eivätkä tarkkailun tulokset poikenneet merkittävästä edellisvuoden tuloksista. Edellisvuosien tapaan, pohjaveden öljyhiilivetypitoisuus vaihteli hieman sataman kaivojen välillä. Pohjaveden öljyhiilivetypitoisuus oli satamassa olevassa kaivossa vuonna 2019 noin 0,2 mg/l, mikä on huomattavasti alhaisempi kuin I-luokan öljynerottimen erottelukykyvaatimus <5 mg/l.
Peltokäsittelyalueen maaperässä öljyhiilivetypitoisuudet ovat vaihdelleet huomattavasti tarkkailun
aikana. Vuoden 2019 tarkkailutulosten perusteella öljyhiilivetypitoisuudet maaperässä olivat korkeammat edeltäviin vuosiin verrattuna ja PAH-pitoisuudet olivat pääasiassa laskeneet. Peltokäsittelyalueen pohja- ja pintavesissä jalostamotoiminnasta peräisin olevien haitta-aineiden (öljyhiilivedyt, MTBE ja metallit) vuonna 2019 analysoidut pitoisuudet eivät kuitenkaan poikenneet merkittävästi tarkkailun aiempien vuosien tuloksista. Tarkkailutulosten perusteella peltokäsittelyalueelta ei aiheudu merkittävää haitta-ainekuormitusta ympäristöön eikä alueesta ole ympäristö- tai
terveyshaittaa.
Kilpilahden teollisuusalue on liittynyt Porvoon vesilaitoksen jakeluverkostoon, jonka toimittamaa
vettä käytetään talousvetenä. Myös noin kilometrin etäisyydellä hankealueen eteläpuolella sijaitseva Nikubyn alue on vedenjakeluverkoston piirissä.

5.6

Kasvillisuus, eläimistö ja suojelukohteet

5.6.1

Kasvillisuus

Yleispiirteet
Hankealue sijaitsee eteläboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen Lounaismaan ja Pohjanmaan
rannikon osa-alueella ja rajoittuu Suomenlahden merialueeseen (SYKE 2020). Eliömaakuntana on
Uusimaa. Porvoon kaupungin alueella on rakennettuja alueita ja erityisesti jokilaaksoissa laajoja
peltoalueita sekä niiden lisäksi monimuotoista ja arvokasta metsä-, suo- ja saaristoluontoa
(Porvoon kaupunki 2020). Kasvi- ja eläinlajistossa on sisämaan lajeja, rannikkoseudun ja
merenrannan lajeja ja alueelle mm. laivaliikenteen mukana kulkeutuneita lajeja.
Kilpilahden–Nybyn alueelle on tehty osayleiskaavaa varten luontoselvitys vuonna 2007 (Porvoon
kaupunki 2007). Sen mukaan pääosa alueen metsistä on mustikkatyypin ja puolukkatyypin
kangasmetsiä. Siellä täällä on pienialaisia rinnelehtoja ja kallioalueilla kuivia kangasmetsiä. Metsät
ovat rakentamisen takia pirstoutuneita. Kilpilahden teollisuusalue on pitkään teollisuus- ja
satamakäytössä ollutta rakennettua ympäristöä. Alkuperäistä luonnonympäristöä, kasvillisuutta
ja eläimistöä on jäljellä vain vähän.
Kasvillisuus
Hankkeseen liittyvä rakentaminen sijoittuisi Kilpilahden teollisuusalueen itäosaan osittain
metsäiselle alueelle lähelle merenrantaa. Alueelle on tehty luontoselvityksiä aikaisempien YVAhankkeiden yhteydessä vuosina 2010 (Sito Oy 2011) ja 2013 (Pöyry Finland Oy 2014).
Aikaisempien luontoselvitysten mukaan alueen rakentamattomissa osissa on mäntyä kasvavia
kalliokumpareita ja tuoreen ja kuivahkon kankaan sekametsiköitä. Huomionarvoisimpina kohteina
on mainittu muutamat pienet rämepainanteet ja kallio- tai sorapohjaiset ketomaiset laikut.
Uhanalaisista kasvilajeista alueella on havaittu keltamataraa, joka on arvioitu vaarantuneeksi
lajiksi (VU) (Hyvärinen ym. 2019). Keltamatara on vielä melko yleinen Etelä-Suomessa. Suurin
uhka lajille on risteytyminen lähilajin paimenmataran kanssa.
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Hanketta varten tehtiin biologin luontoselvityskäynti 23.6.2020. Käynnillä kartoitettiin
kasvillisuuden yleispiirteet ja arvokkaat kasvillisuus- ja luontotyyppikohteet niillä alueilla, joihin
hankkeeseen liittyvä rakentaminen sijoittuisi (kolme erillistä aluetta). Lisäksi kiinnitettiin huomiota
uhanalaisten tai muuten huomionarvoisten lajien sekä haitallisten vieraslajien esiintymiseen.
Seuraavassa on kuvattu tulokset alueittain.
1. Pohjoinen ranta-alue
Ranta-alue muodostuu avoimesta sorakentästä sekä noin viiden hehtaarin laajuisesta metsäisestä
rantakaistaleesta kentän ja meren välissä (Kuva 5-14). Sorakenttää käytetään varastoalueena, ja
se on pääosiltaan lähes kasviton. Reunoilla esiintyy paikoin joutomaiden kasvilajistoa kuten
leskenlehteä, alsikeapilaa, pujoa ja paimenmataraa. Kenttä on perustettu täyttömaalle osittain
entisen merenlahden kohdalle. Täyttömaa ulottuu kapeana kaistaleena metsän reunaan ja kentän
kaakkoispuolella mereen asti. Metsittyneellä täyttömaalla kasvaa nuorehkoa sekapuustoa. Kentän
kaakkoispuolen rantametsikön kenttäkerrosta vallitsevat heinät ja ruohot kuten nurmipuntarpää,
pelto-ohdake ja koiranputki. Keskiosassa on muodostunut täyttömaan ja kallion väliseen
painanteeseen pieni seisovan veden lampare, jossa kasvaa pullosaraa.

Kuva 5-14. Pohjoisen ranta-alueen kasvillisuuskuviot ja haitallisten vieraslajien havainnot.

Täyttömaakentän ja Gammelbyvikenin välisellä alueella on aikaisemmin sijainnut muutamia pieniä
taloja, pihoja ja peltolaikkuja. Vain muutamia rakennusten jäänteitä on jäljellä. Vanhoista
istutuksista on jäljellä hedelmäpuita, koristepensaita ja perennoja. Länsiosassa erottuu osittain
pensoittunut peltokaistale, jossa kasvaa korkeita heiniä ja ruohoja. Sen alueelle on levinnyt
komealupiinia ja länsireunalla kasvaa kurtturuusupensas ja vähän valkokarhunköynnöstä.
Komealupiini ja kurtturuusu kuuluvat kansallisesti haitallisiin vieraslajeihin, joiden kasvatus on
kielletty siirtymäajan jälkeen 1.6.2022 lähtien (Valtioneuvoston asetus vieraslajeista aiheutuvien
riskien hallinnasta 704/2019). Myös karhunköynnös on arvioitu haitalliseksi vieraslajiksi
(Vieraslajit.fi 2020).
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Muu osa rantakaistaleesta on kallioita ja niiden reunametsiä. Eteläosan korkea rantakallio on karu
merenrantakallio (Kuva 5-15, vasemmanpuoleinen kuva). Sen puustossa on yksittäisiä mäntyjä,
ja kalliopintoja peittävät jäkälät ja sammalet kuten kalliotierasammal, poronjäkälät ja
kuhmujäkälä. Muu lajisto on niukkaa. Siellä täällä kasvaa ahosuolaheinää ja metsälauhaa.
Sisäosan laajin kallio on länsiosassa. Sen runsaimpia lajeja ovat ahosuolaheinä, keto-orvokki ja
metsälauha. Lisäksi kasvaa vähän ahomansikkaa, kelta- ja isomaksaruohoa, paimenmataraa,
kalliohatikkaa, huhtahanhikkia, haisukurjenpolvea, särmäkuismaa, kalliokieloa, ketokelttoa ja
lituruohoa. Keskiosassa kasvaa katajaa ja isotuomipihlajaa ja pohjoisreunalla on soistunut
puustoinen painanne. Loivalla eteläreunalla lähellä entistä pihapiiriä ja peltoa kasvaa vadelmaa ja
niittylajistoa, johon kuuluvat mm. koiranputki, pietaryrtti, nurmipuntarpää, siankärsämö sekä
runsaampina kasvavat ahomansikka ja kelta- ja isomaksaruoho.

Kuva 5-15. Rantakallio ja keskiosan lehtipuustoa.

Rannan pienialaiset metsäkuviot ovat kalliomänniköitä ja painannekohtien hieman
kosteampipohjaisia kuusi- ja lehtimetsiköitä. Puusto on vaihtelevan ikäistä, mutta joukossa on
myös järeitä mäntyjä ja muutamia kookkaita kuusia. Kalliomänniköiden kenttäkerroksen
valtalajeja ovat puolukka, kanerva ja metsälauha. Painanteet ovat mustikkavaltaisia, ja muita
lajeja ovat mm. puolukka ja sananjalka. Länsiosassa erottuu rehevä lehtipuustoinen kaistale, josta
ainakin osa on entistä peltoa tai kasvimaata (Kuva 5-15, oikeanpuoleinen kuva). Puustossa on
harmaaleppiä ja tuomia ja keskellä erottuu vanha oja. Kenttäkerroksen lajeja ovat mm. nokkonen
ja rönsyleinikki. Muita lehtipuustoisia kohtia ovat itäosan pieni laikku, jossa kasvaa muutamia
järeitä tervaleppiä sekä länsiosan kallioreuna, jossa kasvaa pihlajia ja muuta nuorehkoa
lehtipuustoa. Niiden alla kasvaa kieloa ja taikinamarjaa.
Gammelbyvikenin lahden ranta on eteläosassa jyrkkää kalliorantaa. Pohjoisempana on
loivapiirteisiä silokallioita, lohkareita ja hienoainesrantaa, jossa kasvaa kapeana kaistaleena
järviruokoa. Lisäksi on pieni avoin rantaniitty, jonka valtalajina on keltaängelmä, ja jonka reunoilla
kasvaa nuorehkoja tervaleppiä.
Yhteenveto: Sorakentän ja täyttömaan alue on luonnontilaltaan voimakkaasti muuttunutta.
Itäreunalla on kaistale kallioista rantametsää, jossa näkyy vanhan asutuksen vaikutus.
Luonnontilaisin osa on eteläreunan karu merenrantakallio. Alueelle ei sijoitu edustavina
uhanalaisiksi arvioituja (Kontula & Raunio 2018) luontotyyppejä. Karut merenrantakalliot on
arvioitu elinvoimaiseksi luontotyypiksi, ja ne ovat alueella yleisiä. Rantakallio on mahdollinen
metsälain (10 §) erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluva vähäpuustoinen kallio, mutta
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metsälaki ei ole voimassa asemakaava-alueella muualla kuin maa- ja metsätalousalueilla.
Länsiosan kalliolla esiintyy jonkin verran keto- ja niittylajeja, mutta sitä ei pidetty uhanalaiseksi
luontotyypiksi arvioituna kallioketona. Haitallisista vieraslajeista esiintyy länsiosan entisellä
pellolla erityisesti komealupiinia. Uhanalaisia tai muuten huomionarvoisia kasvilajeja ei havaittu.
2. Peltokäsittelyalue (ns. Öljypelto)
Alueen keskellä sijaitsee noin neljän hehtaarin kokoinen peltokaistale, joka on toiminut öljyisten
jätteiden peltokäsittelyalueena eli ns. öljypeltona vuosina 1980-2005 (Kuva 5-16 ja Kuva 5-17,
vasemmanpuoleinen). Peltoa niitetään säännöllisesti. Pohjoispäässä on kasvatettu pienellä
koealalla rehuvuohenhernettä. Osa kasvustosta on edelleen jäljellä, eikä se ole levinnyt
ympäristöön. Rehuvuohenherne on luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi, sillä se voi levitä luontoon
ja vallata kasvupaikkoja lupiinin tapaan (Vieraslajit.fi 2020). Pellon pohjoispään kohdalle sijoittuu
voimajohto, jonka alla kasvaa lehtipuiden vesoja ja mm. vadelmaa ja sananjalkaa.
Peltoa reunustavat molemmilla puolilla kallioiset metsäalueet. Itäpuolella tarkastelu ulotettiin noin
50 metrin päähän vanhasta tieurasta ja länsipuolella noin 100 metrin päähän pellon reunasta.
Itäpuolella on pohjoisosassa varttunutta tuoreen kankaan mänty-koivusekametsää, joka muuttuu
eteläosassa kallion reunassa karummaksi ja mäntyvaltaiseksi. Pensakerroksessa on lehtipuiden
vesoja ja kenttäkerroksessa mm. mustikkaa, metsäkastikkaa, sananjalkaa ja lillukka. Pellon
reunaan on levinnyt myös niittylajeja kuten vuohenputkea. Alueella on ojia, joissa kasvaa mm.
korpikaislaa ja pellonreunaojassa leveäosmankäämiä ja rantapalpakkoa. Eteläosassa on
kenttäkerroksessa mustikkaa, puolukkaa ja kanervaa.
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Kuva 5-16. Öljypellon alueen kasvillisuuskuviot.

Pellonreunaan ulottuva matalahko kallio on vähäpuustoinen ja poronjäkälä- ja sammalpeitteinen
(Kuva 5-17, oikeanpuoleinen kuva). Joukossa on poron- ja hirvenjäkäliä ja kalliotierasammalta.
Lahopuuna on muutamia kelomäntyjä. Metsälauha on runsas ja ahosuolaheinää kasvaa varsinkin
lounaisosassa. Muita lajeja ovat mm. puolukka, kalliohatikka ja isomaksaruoho. Kallion
lounaispuolella rinteessä kasvaa nuoria mäntyjä, joiden alla ja etenkin pellon reunassa ketomaista.
Niitty- ja ketolajeja ovat mm. mäkitervakko, siankärsämö, ahomansikka, metsäapila, kissankello,
aho-orvokki, ahopukinjuuri ja ahdekaunokki. Lisäksi on muutamien neliöiden alalla kelta- tai
piennarmataraa.
Kallion eteläpuolella kasvaa pellonreunassa nuoria koivuja, haavan vesoja ja muutamia tuomia.
Pellon päässä on osin avointa sorakenttää, putkia ja muita rakenteita. Niiden jälkeen on pellon ja
rakennetun alueen pengerretyn reunan välissä nuorta koivuvaltaista puustoa pellon eteläpäähän
asti.
Kallion itäpuolella on tieuran molemmin puolin tuoreen kankaan mäntyvaltaista kangasmetsää.
Mäntyjen alla kasvaa koivunvesoja, mustikkaa ja sananjalkaa. Pohjoisosassa on tieuran itäpuolella
pellonreunakalliota korkeampi kalliomäki. Sen länsireunalla on avoimia poronjäkäläisiä
kalliopintoja, joissa kasvaa metsälauhaa, ahosuolaheinää ja vähän kalliohatikkaa. Itäosassa on
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harvaa kalliomännikköä ja kenttäkerroksessa laikkuina puolukkaa, kanervaa ja mustikkaa.
Muutamat männyistä ovat iäkkäitä, mutta pääosa nuorehkoja.

Kuva 5-17. Öljypellon eteläosaa ja kallio öljypellon itäpuolella.

Öljypellon länsipuolella on kallioinen rinne, jonka yläosassa on laaja avokallioalue. Osin se on
täysin puuton ja osin kasvaa harvassa mäntyjä sekä paikoin pieniä koivuja ja yksittäisiä katajia.
Osin kalliot ulottuvat alarinteeseen. Pohjoispuolella on erillinen pienempi kallio ja eteläosassa
kapea kallioselänne. Kallioiden välissä rinteessä on mäntyvaltaista tuoreen kankaan metsää, jossa
on joukossa pohjoisosassa koivuja ja harvakseltaan kuusia (Kuva 5-18, vasemmanpuoleinen
kuva). Eteläosan rinteessä kuusia on runsaammin. Tavallisimpia lajeja kenttäkerroksessa ovat
mustikka, puolukka, metsäkastikka ja sananjalka. Alarinteessä kasvaa myös paikoin kieloa ja
lillukkaa. Vanhoja puita ja lahopuuta on koko alueella niukasti.
Länsipuolen kallioilla lajisto on samantyyppistä kuin itäpuolen kallioilla. Avoimet kalliopinnat ovat
sammaleisia ja jäkäläisiä. Paikoin kasvaa metsälauhaa, ahosuolaheinää sekä siellä täällä
kalliohatikkaa, kalliokieloa ja isomaksaruohoa. Vain ihan pohjoisosassa on vanhan tieuran kohdalle
levinnyt mm. harakankelloa ja keto- ja nurmihärkkiä ja keltanoa.
Pellon länsipuolella on pohjoisosassa kallioiden välissä ohutturpeinen suopainanne, johon on
kaivettu joskus suorakaiteen muotoinen vesiallas. Puustossa on nuoria koivuja ja mäntyjä ja
aluskasvillisuudessa jokapaikansaraa, röyhyvihvilää ja reunoilla juolukkaa ja virpapajua. Altaassa
kasvaa vähän uistinvitaa. Suon alaosassa on soravalli, jonka kohdalta virtaa alas rinnettä noro.
Suo, lampare ja noro eivät ole luonnontilaisia. Etelämpänä on selvitysalueen ulkopuolella toinen
samantyyppinen suopainanne. Siellä kasvaa juolukkaa, tupasvillaa, jokapaikansaraa ja melko
runsaasti maariankämmekkää.
Pellon eteläosan länsipuolella on harvapuustoinen koivikko, joka saattaa olla entistä peltoa.
Koivujen alla kasvaa mm. niittynurmikkaa, koiranputkea, metsä- ja peltokortetta ja valkovuokkoa.
Siitä etelään päin kasvaa pellon reunassa järeitä kuusia pellon eteläpuolelle asti. Varsinkin aivan
eteläosassa on melko rehevää kasvillisuutta ja lehtomaisen kankaan lajeja kuten käenkaalia. Myös
hiirenporrasta kasvaa pienellä alueella, mutta sitten kenttäkerros muuttuu sananjalkavaltaiseksi.
Pellon eteläosan ja muun peltoalueen välissä on puustoinen kalliokumpare. Sen reunassa on pieni
ketomainen alue, jonka on lähes vallannut korkeana kasvava nurmipuntarpää (Kuva 5-18,
oikeanpuoleinen kuva). Keto- ja niittylajeista on jäljellä nurmitädykettä, niittynätkelmää,
ahdekaunokkia, mäkitervakkoa, ahomansikkaa, harakankelloa, särmäkuismaa, heinätähtimöä,
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lampaannataa, ahomansikkaa, kelta- ja isomaksaruohoa ja vähän ketoneilikkaa. Kumpareella
kasvaa kookkaita pihlajia ja nuorehkoa sekapuustoa. Keltamataraa tai piennarmataraa ja
paimenmataraa kasvaa myös tällä alueella. Samantyyppistä lajistoa on hieman pohjoisempana
rinnepellon läpi kulkevan tien pientareilla.

Kuva 5-18. Rinteen mäntymetsää öljypellon länsipuolella pieni ketolaikku pellon keskellä eteläosassa.

Yhteenveto: Öljypellon alue on luonnontilaltaan voimakkaasti muuttunutta. Sitä ympäröivät
talousmetsinä hoidetut kallioiset metsät. Kahdella ketomaisella kasvupaikalla kasvaa mahdollista
keltamataraa, joka on arvioitu vaarantuneeksi lajiksi (Hyvärinen ym. 2019). Ainakin osa kasveista
saattaa olla keltamataran ja paimenmataran risteymää piennarmataraa, sillä myös
paimenmataraa kasvaa samoilla alueilla. Maastokäynnin aikaan matarat eivät vielä kukkineet,
joten lajinmääritystä ei voitu varmuudella tehdä. Paimenmatara ja piennarmatara sekä pellon
pohjoispäässä kasvava rehuvuohenherne kuuluvat haitallisiin vieraslajeihin (Vieraslajit.fi 2020).
Alueelle ei sijoitu edustavia uhanalaisia luontotyyppejä (Kontula & Raunio 2018). Kalliot edustavat
lähinnä meren läheisyydessä sijaitsevia karuja kalliotierasammalkallioita, jotka on arvioitu
elinvoimaiseksi luontotyypiksi ja ovat alueella yleisiä. Kallioiden harvapuustoiset osat voisivat olla
mahdollisia metsälain (10 §) erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluvia vähäpuustoisia
kallioita, mutta metsälaki ei ole voimassa asemakaava-alueella muualla kuin maa- ja
metsätalousalueilla. Ketomaiset paikat ovet rehevöityneet, eikä niitä pidetty uhanalaisiksi
luontotyypeiksi arvioituina ketoina.
3. Eteläinen ranta-alue
Eteläisellä ranta-alueella sijaitsevat merenrannan korkea rantakallio ja sen takainen kangasmetsä
(Kuva 5-19). Kallio on karu ja meren suuntaan jyrkkärinteinen. Siellä kasvaa harvaa, kitukasvuista
ja melko iäkästä mäntypuustoa (Kuva 5-20, vasemmanpuoleinen kuva). Kalliopintoja peittävät
jäkälät ja sammalet ja paikoin kasvaa metsälauhaa ja ahosuolaheinää. Kalliolle sijoittuu
pronssikautinen hautapaikka.
Länsipuolella on kallion ja tien välissä varttuvaa mäntymetsää, jossa on joukossa joitakin
järeämpiä ja vanhempia mäntyjä (Kuva 5-20, oikeanpuoleinen kuva). Aluskasvillisuus on
mustikkavaltainen. Lisäksi on puolukkaa, kanervaa, vanamoa ja metsälauhaa. Etelärinteen
alaosassa kasvaa mäntyjen lisäksi koivuja ja kenttäkerroksessa on sananjalkaa ja metsäkastikkaa.
Varsinkin rinteessä on irtolohkareita.
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Yhteenveto: Alueelle ei sijoitu edustavia uhanalaisia luontotyyppejä (Kontula & Raunio 2018).
Karut merenrantakalliot on arvioitu elinvoimaiseksi luontotyypiksi, ja ne ovat alueella yleisiä.
Rantakallio on mahdollinen metsälain (10 §) erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluva
vähäpuustoinen kallio, mutta metsälaki ei ole voimassa asemakaava-alueella muualla kuin maaja metsätalousalueilla. Siellä ei havaittu uhanalaisia tai muuten huomionarvoisia kasvilajeja eikä
haitallisia vieraslajeja.

Kuva 5-19. Eteläisen ranta-alueen kasvillisuuskuviot.

Kuva 5-20. Eteläinen rantakallio ja sen taustametsä.

Edellisen alueen etelä- ja lounaispuolilla on lisäksi kaksi aluetta, joita suunnitellaan
hiilidioksidisäiliön vaihtoehtoisiksi sijoituspaikoiksi (Kuva 5-21). Niitä ei kartoitettu
maastokäynnillä, koska ne tulivat suunnitteluun mukaan vasta syksyllä 2020. Läntisempi
sijaintipaikka on kokonaan täyttömaata. Se toimii kierrätysalueena, johon on läjitetty puhtaita
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maa-aineksia ja louhetta ja jossa kerätään jätepuuta ja metallia. Aikaisemmin siellä on tehty myös
kiviaineksen ja betonin murskausta. Aluetta on kunnostettu 4-10 vuotta sitten. Toiseen kulmaan
on rakennettu Kilpilahden uusi voimalaitos.
Itäisemmän sijaintipaikkavaihtoehdon kohdalla on kallioista maastoa ja mäntyvaltaista puustoa,
joka on hyvin samantyyppistä, kuin jo kartoitettu propaanisäiliöiden sijoituspaikka (Kuva 5-22).

Kuva 5-21. Hiilidioksidisäiliön (CO2-säiliön) vaihtoehtoiset sijaintipaikat esitettynä suuntaa-antavasti kartalla.
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Kuva 5-22. Hiilidioksidisäiliön (CO2-säiliön) itäisemmän vaihtoehtoisen sijaintipaikan maastoa.

5.6.2

Eläimistö

Aikaisempien luontoselvitysten mukaan hankealueelta ei ole tiedossa havaintoja uhanalaisista
eläinlajeista eikä luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeista. Pohjoisella ranta-alueella sijaitsevien
rakennusten soveltuvuutta lepakoiden päiväpiiloiksi tai pesäpaikoiksi on arvioitu syksyllä 2010,
eikä niiden arvioitu soveltuvan sellaisiksi (Sito Oy 2011). Kilpilahden metsäisissä osissa liikkuu
mm. hirviä, valkohäntäpeuroja ja metsäkauriita sekä kettuja ja rusakoita. Aikaisempien
luontoselvitysten yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella alueen linnusto on melko niukkaa
ja koostuu tavanomaisista kangasmetsien lajeista.
Hankealueen pesimälinnusto selvitettiin tarkemmin NEXBTL-laitoksen YVA-hanketta varten
keväällä ja kesällä 2020. Lisäksi tarkkailtiin alueen yli lentävän muuttolinnuston ja hankealueen
lähellä pesivien lajien lentojen suuntautumista ja lentokorkeuksia. Selvityksen teki
linnustotutkimuksiin erikoistunut yritys Avescapes Oy. Selvitysmenetelmät on kuvattu luvussa
7.8.1, jossa on myös esitetty kartalla ylilentävien lintujen tarkkailupisteen sijainti. Selvitysraportti
on YVA-selostuksen liitteenä (Liite 6).
Linnustoselvityksen perusteella hankealueen pesimälinnusto on tyypillistä pohjoisen
havumetsävyöhykkeen lajistoa, jossa näkyy eteläisen rannikkoseudun ja pienen peltoalan (ns.
Öljypelto) vaikutus. Lajisto on monipuolinen, mutta melko tavanomainen. Hankealueella
todennäköisesti pesivinä havaittiin yksi viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa (Hyvärinen ym
2019) vaarantuneeksi (VU) arvioitu laji, neljä silmälläpidettäväksi arvioitua lajia sekä yksi
lintudirektiivin I liitteen laji (Taulukko 5-1, Kuva 5-23). Vaarantuneeksi arvioitu laji töyhtötiainen
on havumetsien lintu, joka suosii varsinkin vanhoja kalliomänniköitä. Ne huomionarvoiset
lintulajit, jotka havaittiin hankealueella, mutta jotka eivät todennäköisesti pesi siellä, on lueteltu
liiteraportissa (Liite 6). Suurin osa havainnoista koski alueen läheisyydessä vierailevia tai
läpimuuttavia yksilöitä.
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Taulukko 5-1. Hankealueella pesivinä havaitut huomionarvoiset lintulajit ja niiden arvioidut parimäärät.
Laji

Laji, tieteellinen nimi

Uhanalaisuusluokitus Arvioitu parimäärä

taivaanvuohi

Gallinago gallinago

NT

1

käenpiika

Jynx torquilla

NT

1

västäräkki

Motacilla alba

NT

2

pensaskerttu

Sylvia communis

NT

3

töyhtötiainen

Lophophanes cristatus

VU

1

Lintudirektiivin I liite

1

pikkulepinkäinen Lanius collurio

Kuva 5-23. Selvitysalueen (punaiset rajaukset) huomionarvoiset pesimälintuhavainnot.

Ylilentävää linnustoa tarkkailtiin, jotta pystytään arvioimaan uusien rakennusten ja rakenteiden
linnuille aiheuttamaa törmäysriskiä. Kilpilahden itäpuolelta kulkee huomionarvoinen lintujen
muuttoreitti (Lehtiniemi ym. 2013). Se ei ole alueen tärkeimpiä muuttoreittejä, mutta väylän
kapeus huomioon ottaen sen kautta kulkee merkittäviä määriä hanhia ja kuikkalintuja. Lisäksi
lokit käyttävät reittiä ympärivuotiseen siirtymiseen ruokailu-, levähdys- ja yöpymispaikkojen
välillä.
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Hankealueen yläpuolella havaituista linnuista suurin osa oli valkoposkihanhia ja kottaraisia
(Taulukko 5-2). Ylilentävien lintujen määrät ovat vähäisiä varsinkin pesimäaikaan. Lähialueilla
pesivät merilinnut eivät selvästikään helposti lähde lentämään hankealueen läpi sisämaahan päin.
Arviolta 2 % kaikista tarkkailupisteestä havaituista linnuista lensi hankealueen yläpuolella
(Taulukko 5-3). Satunnaiset muuttoparvet ja hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä
pesivät linnut kattoivat suurimman osan havainnoista.
Tarkkailussa kiinnitettiin erityistä huomiota merikotkapariin, joka on pesinyt noin 1,5 kilometrin
säteellä hankealueesta useampana vuonna peräkkäin. Kesällä 2020 pari sai kaksi poikasta.
Merikotkan havaittiin ylittävän hankealueen vain kahdesti (Taulukko 5-2). Lisäksi tarkkailtiin
Kilpilahden itäpuolella noin kilometrin päässä sijaitsevan merimetson pesimäkolonian lintujen
liikkeitä (kolonian sijanti on esitetty luvussa 7.8.1, Kuva 7-24). Merimetsojen pesämäärä oli
vuonna 2020 viidellä luodolla yhteensä 1 316 (SYKE 2020c). Pesämäärä lisääntyi vuodesta 2019
noin 30 % (P. Rusanen suullinen tiedonanto 2020). Myös merimetsojen lennot suuntautuivat
pääosin muualle kuin hankealueen suuntaan. Merimetsoja tarkkailtiin vain kolonian länsipuolisella
alueella (luvussa 7.8.1, Kuva 7-24). Jos merimetsojen määrä ekstrapoloidaan lähemmäksi
merimetsoyhdyskunnan todellista kokoa, on hankealueen yläpuolella lentäneiden lintujen osuus
kaikista lähialueen lennoista vain noin 0,4 % (Taulukko 5-3).
Taulukko 5-2. Hankealueen yläpuolella lentäneiden lintujen yksilömäärät lajeittain ja lentokorkeuksien
mukaan eriteltyinä (asteikolla 1–5). Määrät ovat yksilöitä. Lentokorkeusasteikon tulkinta: lukema 1 on
korkeimpien puiden tasalla tai matalammalla, 2 on nykyisten rakennelmien tasalla tai alapuolella, eli
metreissä <~100 m sekä 3 on rakennelmien yläpuolella. Korkeusluokat 1–2 vastaavat törmäysvaaraluokkaa
ja 3–5 törmäysvaarakorkeuden yläpuolella.

Laji

1

merihanhi

2

Kaikki
3 NA yhteensä

2

valkoposkihanhi

2
70

70

telkkä

2

2

isokoskelo

3

3

merimetso

4

2

harmaahaikara

1

1

merikotka

2

2

tuulihaukka

1

1

nuolihaukka

1

1

naurulokki

2

5

kalalokki

1

11

harmaalokki

1

2

3

5

5

kesykyyhky
sepelkyyhky

3

varis

2

2

11
2

1

3
7

2

1
1

3

14

4
3
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Laji

1

korppi
kottarainen
Kaikki yhteensä

2

Kaikki
3 NA yhteensä

3

3

60

60

23 93 76

3

195

Taulukko 5-3. Lennossa havaittujen lintujen kokonaismäärä ja hankealueen yli lentäneiden osuus niistä.
Yksilöä

Hankealueella %

Kaikki lennossa havaitut linnut

9 800

2,0

Merimetsot ekstrapoloituna + kaikki muut
lennossa havaitut linnut

51 200

0,4

5.6.3

Luonnonsuojelualueet ja muut luontokohteet

Porvoon laajimmat suojelualueet ovat saaristo- ja merialueella sekä Porvoonjoen suiston alueella.
Kilpilahden teollisuusalue sijoittuu melko etäälle niistä. Hankealueen ympäristöön noin viiden kilometrin etäisyydellä sijoittuvat seuraavat Natura 2000 -alueet, luonnonsuojelualueet ja tärkeät
lintualueet (Kuva 5-24) (SYKE 2020):
-

-

-

Klobbuddenin luonnonsuojelualue (YSA011544). Alue (4,4 ha) sijaitsee Kilpilahden teollisuusalueen kaakkoispuolella niemenkärjessä noin 2,2 kilometrin päässä hankealueesta.
Boxin soiden Natura-alue (FI0100068, Sipoo ja Porvoo, 156 ha, SAC). Alue koostuu
Sipoon ja Porvoon rajalla sijaitsevista kolmesta suoalueesta, jotka sisältyvät valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan. Niistä lähin on Kilpilahden teollisuusalueeseen rajoittuva
Fågelmossen noin 3,3 kilometrin päässä hankealueesta länteen. Muut ovat 5–6 kilometrin
päässä lännessä–lounaassa. Alueesta osa on suojeltu luonnonsuojelualueina (YSA204140,
YSA204139, YSA204053 ja YSA205361).
Haikkoonselän FINIBA-lintualue (230051, 507 ha). Suomen tärkeisiin lintualueisiin
(Leivo ym. 2002) kuuluva sisäsaariston selkävesialueen eteläosa Emäsalonselkä ulottuu
2,3 kilometrin päähän hankealueen itäkoillispuolelle.
Emäsalon soiden Natura-alue (FI0100076, Porvoo, 100 ha, SAC). Alueeseen kuuluu
neljä Emäsalon saaressa sijaitsevaa pienehköä suota, jotka sisältyvät osin valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan. Niistä lähin, Stornäsin tervaleppäluhta, sijaitsee noin 2,8
kilometrin päässä hankealueesta itään ja muut 6–10 kilometrin päässä kaakossa.
Porvoon kansallinen kaupunkipuisto. Porvoon jokisuun alueelle vuonna 2010 perustettu kansallinen kaupunkipuisto ulottuu Emäsalonselän vesialueelle lähimmillään noin 3,0
kilometrin päähän hankealueesta.

Kilpilahden osayleiskaavan luontoselvityksessä (Porvoon kaupunki 2007) on mainittu Kilpilahden teollisuusalueen ympäristöstä muutamia maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaita luontokohteita. Ne sijoittuvat lähimmillään noin kilometrin päähän hankealueesta. Porvoon kaupungilta (13.3.2020) saadun tiedon mukaan osayleiskaavan luontoselvitystä ollaan parhaillaan
päivittämässä, mutta selvitysraportti ei ole vielä valmistunut.
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Kuva 5-24. Hankealuetta lähimmät Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja muut valtakunnallisesti arvokkaat
luontokohteet.
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5.7

Vesistöt sekä kalasto ja kalatalous

Kilpilahden teollisuusalue sijaitsee Porvoon edustan rannikolla Svartbäckinselän pohjoisosassa ja
kuuluu Emäsalon vesimuodostumaan (Kuva 5-25). Svartbäckinselkä on yhteydessä Emäsalon itäpuoliseen Orrenkylänselkään kapean Kuggsundin salmen kautta.
Svartbäckinselän pohjoisosa on pääosin alle viiden metrin syvyistä vesialuetta. Kilpilahden kohdalla vesisyvyys alkaa kasvaa ja alueelle kulkee Sköldvikin syväväylä (15,3 metriä) sekä Tolkkisten väylä (7 metriä). Svartbäckinselkä viettää syvänä (20–30 metriä) avomerelle Kalvön itäpuolen
kautta. Kalvön länsipuoli on selvästi itäpuolta matalampi.
Kilpilahden teollisuusalueen pohjoispuolelle Kulloonlahteen laskee Mustijoki ja myös Porvoonjoen
vesiä kulkeutuu alueelle Kuggsundin salmen kautta. Jokivedet tuovat merialueelle suolapitoisuutta
alentavaa makeaa vettä sekä kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. Kilpilahden alueelta pintavedet
virtaavat useaa pienehköä puroa ja ojastoa pitkin tai suoraan pintavaluntana mereen. Porvoon
merialueelle laaditun 3D-virtausmallin (Korpinen ym. 2002) mukaan Svartbäckinselällä tyypillinen
virtaussuunta on vastapäivään: Emäsalon rannan tuntumassa rantaan päin ja länsirantaa takaisin
ulos merelle. Pohjanläheinen virtaus on yleensä pintavirtaukselle vastakkainen ja nopeudeltaan
hyvin pieni. Jokivedet kulkevat lähellä pintaa ohuena kerroksena.
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Kuva 5-25. Kilpilahden edustan merialueen valuma-alueet, alueelle laskevat joet sekä teollisuuden
käsiteltyjen jätevesien ja jäähdytysvesien purkupaikat. Lisäksi kuvaan osoitettu Porvoon kaupungin
yhdyskuntajätevedenpuhdistamon purkupaikka.

Ilmatieteen laitos on määritellyt harvoin odotettavissa olevien meritulvien korkeudet ja niiden
pohjalta on annettu uudet suositukset alimmista rakentamiskorkeuksista Suomen rannikolla
(Kahma ym. 2014). Päivitetyissä suosituksissa on otettu huomioon uusin tieto valtamerten
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pinnannoususta
ja
sen
alueellisesta
vaikutuksesta
Itämeren
vedenkorkeuteen,
maankohoamisesta, tuuliolosuhteiden muutoksista sekä vedenkorkeuden lyhytaikaisvaihteluista.
Alimpien suositeltavien rakentamiskorkeuksien lähtökohtana on merivedenkorkeus, joka
nykytiedon valossa saavutetaan korkeintaan kerran uusien rakennusten käyttöiän aikana (noin
200 vuotta). Valtamerten pinnannousun ennusteissa on kuitenkin suuria epävarmuuksia, eikä
vuotta 2100 pitemmälle ulottuvia, kaikki tekijät huomioon ottavia ennusteita ole toistaiseksi
mahdollista tehdä. Sen vuoksi suositusten perustaksi on otettu vedenkorkeus, joka saavutetaan
vuonna 2100 ylittymistaajuudella 1/250 tapausta vuodessa.
Alin suositeltava rakentamiskorkeus tarkoittaa korkeustasoa, jonka alapuolelle ei tulisi sijoittaa
kastuessaan vaurioituvia rakenteita. Alin suositeltava rakentamiskorkeus ilman aaltoiluvaraa
N2000-järjestelmässä on Haminan osalta 320 cm ja Helsingin osalta 280 cm (Porvoolle ei ole
erikseen annettu suositusta). Suositukset koskevat tavanomaista rakentamista, jonka suunniteltu
käyttöaika on parisataa vuotta ja jonka voidaan hyväksyä joutuvan tänä aikana kerran tulvalle
alttiiksi. Lyhytikäisemmätkin rakennukset, jotka korvataan samalle paikalle rakennettavalla
uudella rakennuksella, kuuluvat suositusten piiriin. Suositukset ovat sen sijaan liian matalia
rakennuksille tai rakenteille, jotka eivät saa joutua merivedelle alttiiksi kertaakaan käyttöikänsä
aikana. Uuden NEXBTL-laitoksen alimmat rakennelmat on nykysuunnitelman mukaan sijoitettu
korkeuteen 450 cm.

5.7.1

Kuormitus

Porvoon edustan merialueella suoritetaan viranomaisten edellyttämää velvoitetarkkailua ja sitä on
toteutettu alueen kuormittajien yhteistarkkailuna 1970-luvulta lähtien (Ramboll Analytics 2010).
Nykyinen vesistö- ja kalataloustarkkailu perustuu Ramboll Finland Oy:n (Ramboll Finland Oy 2011)
laatimaan yhteistarkkailuohjelmaan vuosille 2011– 2020. Seuraava kuvaus perustuu pääosin Porvoon edustan uusimpiin velvoitetarkkailuraportteihin (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2019 ja 2020)
sekä alueella tehtyihin jäähdytysvesien vaikutuksia koskeviin selvityksiin (Kiirikki ja Lindfors 2011
ja 2013, Haikonen 2011).
Nykyisin Porvoon edustan merialueelle tuleva pistekuormitus koostuu Kilpilahden teollisuustuotantolaitosten, Porvoon kaupungin Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamon sekä Tolkkisten höyryvoimalaitoksen (ei vaikutustarkkailuvelvoitetta) kuormituksesta. Merkittäviä ravinne- ja kiintoainekuormittajia ovat alueelle purkautuvat joet, Porvoonjoki ja Mustijoki.
Jätevesien mukana Nesteen Porvoon jalostamolta mereen pääsee ravinteiden ja happea kuluttavan aineen (COD) lisäksi myös vierasainekuormitusta (mm. öljy, fenoli, PFOS ja nikkeli). Kilpilahden jäte- ja jäähdytysvesien purkupaikat on esitetty kuvassa (Kuva 5-25). Öljysatamassa sijaitsevan purku 1:n kautta purkautuvat Neste Oyj:n sekä Borealis Polymers Oy:n petrokemian laitosten puhdistetut jätevedet. Vedet, jotka eivät sisällä öljyä tai liuenneita orgaanisia aineita, johdetaan osittain Kilpilahden jalostamoalueen läpi virtaaviin puroihin, ja ne purkautuvat mereen
purku 2:n kautta Porvoon öljynjalostamon pohjoispuolelta.
Borealis Polymers Oy:n muovitehtaiden, Ineos Composites Finland Oy:n ja BEWiSynbra RAW Oy:n
puhdistetut jätevedet purkautuvat mereen purku 3:n (merivesitunneli) kautta Kilpilahden eteläpuolelta. Edellä mainituista teollisuuslaitoksista tuleva ympäristöluvan mukaan seurattava kuormitus on fosforia, biologista hapenkulutusta lisäävää ainetta (BOD), kemiallista happea kuluttavaa
ainetta (COD), öljyhiilivetyjä, styreeniä ja fenoleita (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2019 ja 2020).
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Porvoon kaupungin Hermanninsaaren puhdistamon jätevedet on johdettu vuodesta 2001 alkaen
ulommaksi Svartbäckinselän keski/eteläosalle. Puhdistamon jätevesistä seurataan ympäristöluvan
mukaisesti biologista hapenkulutusta lisäävää ainetta (BOD), kemiallista happea kuluttavaa ainetta (COD) ja ravinteita.
Teollisuuden pistekuormituksen osuus koko Porvoon edustan merialueelle kohdistuvasta kuormituksesta on pieni, ravinteiden osalta noin 2–4 prosenttia, kiintoaineen sekä happea kuluttavan
aineen osalta alle yhden prosentin. Jokien tuoman kuormituksen osuus Porvoon edustan merialueella on yli 90 prosenttia. Porvoon edustan merialueelle vuosina 2018 ja 2019 kohdistunut jokivesien tuoma kuormitus on esitetty alla olevassa taulukossa (Taulukko 5-4).
Taulukko 5-4. Porvoonjoen ja Mustijoen tuoma yhteenlaskettu kuormitus vuosina 2018 ja 2019. (Kymijoen
vesi ja ympäristö ry 2019 ja 2020)
Joet

Virtaama
m3/v

Kiintoaine
kg/v

Kok. P
kg/v

Kok. N
kg/v

CODMn

2019

639 495 900

39 812 000

74 600

1 875 100

10 968 400

2018

479 776 600

19 635 000

36 450

1 071 500

6 950 100

kg/v

Pistekuormittajien Porvoon edustan merialueelle johdettava yhteenlaskettu jätevesimäärä oli
vuonna 2019 hieman edellisvuotta suurempi (Taulukko 5-5). Typpikuormitusta oli edellisvuotta
enemmän, kun taas kiintoainekuormitus oli huomattavasti pienentynyt edellisvuodesta. Fosforija CODcr-kuormitus olivat vuonna 2019 hieman edellistä vuotta vähäisempää. Pistekuormittajista
Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamo oli suurin kiintoaine- ja typpikuormittaja, ja Neste Oyj
suurin fosfori- ja CODcr -kuormittaja. (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2019 ja 2020)
Taulukko 5-5. Porvoon merialueen pistekuormittajien kokonaiskuormitus (kg/v) vuonna 2018 ja 2019. (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2019)
Virtaama
m3/v

Kiintoaine
kg/v

Kok. P
kg/v

Kok. N
kg/v

CODCr*)

2019

7 532614

ei seurata

1 397

43 878

267 574

2018

6 577 000

ei seurata

1 200

40 100

257 100

2019

19 956

ei seurata

ei seurata

ei seurata

433

2018

20 000

ei seurata

ei seurata

ei seurata

400

2019

954 974

2 511

74

ei seurata

20 550

2018

815 000

2 900

60

ei seurata

18 200

2019

150 574

2 633

76

1 103

4 224

Pistekuormittajat

kg/v

Neste Oyj

Ineos

Borealis
Polymers Oy
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Virtaama
m3/v

Kiintoaine
kg/v

Kok. P
kg/v

Kok. N
kg/v

CODCr*)

147 000

2 300

80

1 400

4 900

2019

4 459 882

11 342

554

53 560

120 052

2018

3 924000

25 500

900

50 700

141 400

2019

306 210

2 633

31

551

ei seurata

2018

600000

2 900

60

70

ei seurata

2019

13 424 211

17 597

2 131

99 092

412 834

2018

12 083 000

33 600

2 300

92 800

422 100

Pistekuormittajat
BEWiSynbra
RAW Oy

2018

Hermanninsaaren jvp
Tolkkisten
höyryvoimalaitos

kg/v

Yhteensä

*CODcr on kemiallista happea kuluttavaa ainetta voimakkaasti (cr) hapettava menetelmä, joka menetelmänä
poikkeaa jokivesistä mitattavasta CODMn-määrityksestä.

Kun verrataan Nesteen kuormitusta vesistöön kohdistuvaan kiintoaineen ja ravinteiden
kokonaiskuormitukseen, mukaan lukien jokien tuomat ainemäärät, on Nesteen jalostamon
kuormitusosuus vuosina 2018–2019 ollut noin 1–3 % (Taulukko 5-6).
Taulukko 5-6. Nesteen kuormituksen %-osuus vesistön kokonaiskuormituksesta.

% osuus

Kok. P

Kok. N

CODMn *)

2019

1,8 %

2,2 %

1,2 %

2018

3,1 %

3,4 %

1,8 %

Neste Oyj

*CODCr-kuormitusarvot on muunnettu CODMn-arvoiksi kertoimella 0,5

5.7.2

Jäähdytysvedet

Kilpilahden tuotantolaitosten jäähdytysvesi otetaan merivesitunnelin kautta 25–30 metrin syvyydestä Sandvikenin itäpuolelta ja lasketaan takaisin mereen 0–4 metrin syvyyteen noin 400 metriä
ottoaukon pohjoispuolella (Kuva 5-25). Teollisuuden jäähdytykseen käytettävä vesi kiertää
omassa suljetussa jäähdytysvesikierrossa, eikä ole kosketuksissa merivesikiertoon. Porvoon öljynjalostamon ympäristölupamääräyksen mukaisesti jäähdytysvesimäärä saa olla enintään
150 000 m³/h vuosikeskiarvona laskettuna. Vuosina 2018-2019 mereen johdettu jäähdytysvesimäärä on vaihdellut välillä 130 707-133 890 m³/h. Lämpökuorma on ollut samaa tasoa (3 588–
3 669 GJ/h) edellisvuosiin verrattuna (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2019, Neste Oy 2020).
Mereen johdettu lämpökuorma on 2010-luvulla vaihdellut välillä 3 300–4 600 GJ/h ja jäähdytysveden lämpötilan nousu ennen johtamista mereen on ollut vuositasolla keskimäärin noin 8–9 °C.
Porvoon öljynjalostamon ympäristölupapäätöksen mukaan mereen johdettavan jäähdytysveden
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lämpötila ei saa ylittää kuukausikeskiarvona +28 °C eikä se saa olla kuukausikeskiarvona yli 12 °C
otettavan veden lämpötilaa suurempi. Vuonna 2019 mereen johdettavan jäähdytysveden lämpötila oli korkeimmillaan +17,7 °C syyskuussa ja lämpötilaero oli enimmillään 7,5 °C huhtikuussa.
Vuoden 2018 tulosten perusteella Kilpilahden tuotantolaitosten jäähdytysvesien vaikutukset alueen vesimassan lämpötilaan ja suolapitoisuuteen olivat vuonna 2018 hyvin vähäisiä. Talvella havaittiin vesimassassa pientä lämpötilanousua merivesitunnelia lähinnä olevalla pisteellä 38 (Kuva
5-26) (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2019). Vuonna 2019 havaittiin myös talvella lämpötilanousua
pisteellä 38, mutta kesäkuussa lämpötila oli em. pisteellä alhaisempi kuin muualla (Kymijoen vesi
ja ympäristö ry 2020).
Jäähdytysvesien vaikutuksia jääpeitteeseen Svartbäckinselällä ja sen länsipuolisella merialueella
on selvitetty ympäristölupamääräyksen mukaisesti tarkemmin vuosina 2008–2010 (Kiirikki &
Lindfors 2011) ja tutkimusten perusteella laadittua matemaattista mallia on käytetty myös Kalvön
salmen jäätilanteen tarkasteluun vuosina 2010-2013 (Kiirikki & Lindfors 2013). Lisäksi vuonna
2015 on mallinnettu jäähdytysveden vaikutuksia merialueeseen vuoden 2019 olosuhteissa (Graaff
ym. 2015). Selvitysten perusteella jäähdytysvesien vaikutusalue Svartbäckinselällä riippuu sekä
meteorologisista että hydrologisista olosuhteista ja tilanne vaihtelee vuosittain. Jäähdytysvesien
leviämiseen vaikuttavat muun muassa vedenkorkeus, talven lämpötilaolot ja jokivirtaamat. Kilpilahden edustan satama-alueelle kohdistuu mittausten mukaan selvää lämpökuormaa, mutta satamatoiminnan ja jäähdytysvesien vaikutuksia on vaikea erottaa toisistaan.
Laivaliikenteen johdosta satama-alueelle ei pääse muodostumaan yhtenäistä jääpeitettä edes kylminä talvina. Myöskään Svartbäckinselän eteläosissa satamasta avomerelle ei ole yhtenäistä jääpeitettä Kalvön ja Emäsalon saarien välistä kulkevan syväväylän ympärivuotisen liikenteen vuoksi.
Talvisin lämpimän veden kerros sijaitsee 10 ja 15 metriä pinnan alapuolella (Graaff ym. 2015).
Aikaisin keväällä, kun merialueelle virtaavien jokivesien virtaama on suurimmillaan, lämmin vesi
kulkeutuu noin 2–8 metriä pinnan alapuolella etelän suuntaan. Jäähdytysveden vaikutukset näkyvät pintavedessä kohonneena lämpötilana ainoastaan aikaisin keväällä, kun jokivesien virtaamat
ovat suurimmillaan.
Noin viiden kilometrin etäisyydellä Kilpilahden teollisuusalueesta sijaitseva Kalvön saaren ja mantereen välinen väylä ei ole käytössä talvella, joten siellä jääpeitteeseen kohdistuvia tutkimuksia
oli mahdollista toteuttaa. Tietyissä olosuhteissa jäähdytysvesien havaittiin kulkeutuvan Kalvön
salmeen asti, mutta silloin (talvi 2008) alueella ei ollut jäätä. Tutkimusten lopputuloksena havaitaan, että jäähdytysvedet ovat voineet lyhentää kulkukelpoisen jään kestoa maalis-huhtikuussa
muutamista päivistä korkeintaan noin viikkoon.

5.7.3

Veden laatu

Porvoon edustan merialueen vuoden 2018 tarkkailupisteiden sijainti on esitetty kuvassa (Kuva
5-26). (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2019).
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Kuva 5-26. Vuonna 2018 mukana olleet tarkkailuasemat ja tutkimusalueen syvyysmalli (Metsähallitus,
VELMU-kartoitukset). (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2019)

Vuosien 2018 ja 2019 tarkkailutulosten perusteella jokivesien aiheuttamat vaikutukset ovat olleet
havaittavissa etenkin talviaikaan jokisuiden lähialueella, missä päällysvesi on ollut sameampaa ja
talvella myös typpipitoisempaa kuin ulompana tarkkailualueella. Vuonna 2019 mitattiin jokivesien
lähivaikutusalueella talvella poikkeuksellisen korkea typpipitoisuus ja syksyllä poikkeuksellisen
korkeita fosforipitoisuuksia. Happitilanne on pysynyt talvella alusvedessä hyvänä, paitsi Orrenkylänselällä missä mm. pohjan kynnysten takia vesi vaihtuu huonommin. Alusveden happitilanne on
ollut heikoimmillaan yleensä loppukesällä heinä-elokuussa. Orrenkylänselällä alusvesi oli heinäkuun 2018 lopulla hapetonta ja 2019 vastaavaan aikaan lähes hapetonta. Elokuussa 2019 alusvesi
oli hapetonta Kuggsundin alusvedessä. Huonosta happitilanteesta ja sisäisestä kuormituksesta
johtuen alusveden fosforipitoisuudet ovat olleet ajoittain koholla, etenkin loppukesällä.
Vedenlaadun kehitys pidemmällä aikavälillä osoittaa, että ravinneainepitoisuudet ovat hieman vähentyneet, eli rehevyys on vähentynyt alueella vuosien 1993–2019 välisellä ajalla (Kuva 5-27).
Kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuus ovat selvästi laskeneet 2000-luvun alun jälkeen. Vuoden 2019 hellekesän paikoin poikkeavan korkeat ravinnepitoisuudet näkyvät kehityskuvissa edeltäviä vuosia korkeampina keskipitoisuuksina. Liukoisten ravinteiden osalta vuosien välinen vaihtelu on ollut suurta. Keskimääräiset ammoniumtyppipitoisuudet ovat olleet vuodesta 2011 lähtien
selkeästi 2000-luvun alkua pienempiä. Kokonaisravinnesuhteen osalta Porvoon merialueella on
yleensä vallinnut yhteisrajoittuneisuus. Klorofylli-a -pitoisuus on myös vaihdellut paljon vuosien
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välillä, mutta trendi on laskeva. Hellekesinä 2018 ja 2019 klorofyllipitoisuudet olivat suurempia
kuin parina edellisenä kesänä, jotka olivat viileämpiä ja sateisempia (Kuva 5-27). Jokien tuoma
kuormitus ei ole osoittanut selvää laskevaa kehityssuuntaa pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna.
Kuormituksen ja vedenlaadun pidempiaikaista kehitystä tullaan tarkastelemaan lähemmin vuoden
2019 laajan tarkkailun raportissa, joka valmistuu lokakuussa 2020.

Kuva 5-27. Vedenlaadun kehitys pintavedessä (1 metri) kasvukaudella (touko-syys) Porvoon edustan
merialueella vuosina 1993–2019. Kuvissa on esitetty kunkin vuoden vuosikeskiarvo kaikilta tarkkailussa
nykyään suppeina vuosina mukana olevilta pisteiltä (8, 25, 27, 32, 38, 48, P3, P4, P5). Pisteet P3-P5 ovat
tulleet mukaan tarkkailuun vuonna 2001.
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5.7.4

Sedimentit

Porvoon edustan merialueella seurataan sedimenttien laatua ja haitta-ainepitoisuuksia yhteistarkkailun puitteissa. Vuonna 2019 öljyhiilivetyjen (fraktiot C10-C40) pitoisuus sedimentissä oli suurin,
792 mg/kg merivesitunnelin edustalla kuten aiempien vuosien tutkimuksissa. Normalisoitu pitoisuus oli merivesitunnelin edustalla Ruoppaus- ja läjitysohjeessa mainitulla tasolla 1B (Ympäristöministeriö 2015). Purkupaikan 1 edustalla normalisoitu pitoisuus (107 mg/kg) ylitti niukasti luonnontilaisen tason 1A. Tasot 1A ja 1B tarkoittavat, että sedimentit ovat tietyin kriteerein läjitettävissä meriläjitysalueille. Kaikilla muilla asemilla pitoisuudet olivat tasoa 1 eli läjityksen kannalta
näitä sedimenttejä voidaan pitää luonnontilaa vastaavina (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2020).
Yleinen kehityssuunta hiilivetypitoisuuksissa on ollut laskeva. Suurimmat pitoisuudet on mitattu
useimmilla asemilla tarkkailun aloitusvuonna 2003, mutta merivesitunnelin edustalla (as D) suurin
normalisoitu pitoisuus mitattiin vuonna 2007. Lähes kaikilla asemilla pitoisuudet olivat nyt pienempiä kuin aiemmin 2000-luvulla. Asemilla Q (purkupaikan edusta) ja V (Svartbäckinselän syvän
alueen asema) pitoisuus oli vuonna 2019 lievästi suurempi kuin edellisellä kerralla.
Dioksiinit ja dioksiinin kaltaiset yhdisteet (PCDD/F) ovat vesiympäristölle vaarallisten aineiden
asetuksen (1308/2015) liitteen 1C-listalla ja myös yksilöity vaaralliseksi aineeksi. Vesiympäristössä PCDD/F-yhdisteille on ympäristönlaatunormi määritetty eliöstölle (kala).
Porvoon edustan merialueella on tutkittu PCDD/F-yhdisteitä sedimentissä ja yhdisteiden normalisoitu pitoisuus oli suurin asemalla T (Klobbuddenin edusta), jossa pitoisuus oli tasoa 1C eli läjitettävissä sekä ns. hyvälle että tyydyttävälle läjitysalueelle (Ympäristöministeriö 2015) (41 ng/kg
ka) ja pienin uloimmalla asemalla PN12 (10 ng/kg ka). Vuonna 2019 normalisoidut pitoisuudet
olivat nousseet kaikilla näyteasemilla vuoden 2011 tasosta. Haitta-aineiden pitoisuudet ovat kuitenkin pieniä, varsinkin tarkasteltaessa tuloksia pitkältä aikaväliltä. Lisäksi on huomattava tuloksiin liittyvät epävarmuustekijät kuten erilaiset analysointimenetelmät ja menetelmien kehittyminen.
Tributyylitina (TBT) on mukana vesiympäristölle vaarallisten aineiden asetuksen (1308/2015) liitteen 1C-listalla ja myös yksilöity vaaralliseksi aineeksi. Vesiympäristössä tina-yhdisteille on ympäristönlaatunormi määritetty vesistölle. Sedimenteissä on Ruoppaus- ja läjitysohjeessa (Ympäristöministeriö 2015) TBT:n lisäksi huomioitu trifenyylitina (TPhT). Sekä TBT:tä (122 µg/kg ka)
että TPhT:tä (33 µg/kg ka) oli tutkimuspisteistä eniten aivan öljysataman edustalla, jossa normalisoidut pitoisuudet olivat molempien yhdisteiden osalta tasoa 1C. Muutoin pitoisuudet olivat lähinnä tasoa 1 tai 1A eli luonnontilaisia tai lähes luonnontilaisia. Ainoastaan uloimmalla asemalla
PN12 normalisoitu TBT pitoisuus nousi 1B tasolle. Asema PN12 sijaitsee kaukana öljysatamasta,
mutta laivaväylien risteysalueella, mikä todennäköisesti selittää kohonneita pitoisuuksia. Molempien em. tinayhdisteiden päälähteitä ovat veneiden ja laivojen pohjissa sekä vedenalaisissa rakenteissa käytetyt ja jo nyt kielletyt eliöidenestomaalit (antifouling) toissijaisena lähteenä ovat
jokivedet. TBT-maalien käyttö päättyi Suomessa jo vuonna 2006 ja koko EU:n alueella 2008.
Käyttökielloista huolimatta satamien ja laivaväylien alueilla mitataan edelleen korkeita TBT-pitoisuuksia. Sekä TBTn että TPhTn normalisoidut pitoisuudet olivat vuonna 2019 pienempiä kuin 2011.
Ainoastaan öljysataman edustalla TPhT-pitoisuus oli noussut vuodesta 2011.
Sedimentin elohopeapitoisuuksia tutkittiin ensimmäisen kerran vuoden 2019 tarkkailussa. Todetut
pitoisuudet olivat pieniä ja normalisoidut pitoisuudet olivat luonnontilaista tai lähes luonnontilaista
tasoa.
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Per- ja polyfluorattujen alkyyliyhdisteiden (PFAS) osalta vesiympäristölle vaarallisten aineiden
asetuksen liitteen 1C-listalla on huomioitu perfluoro-oktaanisulfonihappo (PFOS) ja sen
johdannaiset ja ne on myös yksilöity vaaralliseksi aineeksi. Per- ja polyfluorattujen
alkyyliyhdisteiden (PFAS) osalta on ympäristönlaatunormi määritetty eliöstölle (kala).
Sedimentissä PFOS-pitoisuutta lukuun ottamatta kaikkien muiden analysoitujen PFAS-yhdisteiden
pitoisuudet jäivät alle määritysrajan. Menetelmän määritysraja oli PFOS:lla 0,1 μg/kg ka, mutta
kaikilla muilla yhdisteillä 1 tai 5 μg/kg ka.

5.7.5

Pohjaeliöstö

Vuoden 2018 (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2019) tarkkailussa pohjaeläinlajistossa näkyi sekä
merialueen yleinen rehevyys että syvempien alueiden huono happitilanne. Vuoden 2019
laajemman pohjaeläintutkimuksen alustavien tulosten (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2020)
mukaan tutkimusalueen liejupohjien pohjaeläimistössä ei ollut havaittavissa paikallisen
kuormituksen suoria vaikutuksia. Kaiken kaikkiaan pohjaeläintutkimuksen perusteella pohjan tila
oli Svartbäckinselän liejupohjilla parempi kuin vastaavilla syvyysvyöhykkeillä Loviisan (AnttilaHuhtinen & Raunio 2018) tai Kymijoen edustan sisäsaaristossa (Anttila-Huhtinen 2018).
Kilpilahden edustan merialueen syvillä pohjilla on luonnostaan esiintynyt valkokatka (Monoporeia
affinis) – kilkki (Mesidotea entomon) – pohjaeläinyhteisöjä. Näitä ns. luonnontilaisia syvän veden
yhteisöä ei tutkimusalueen syvillä alueilla tavattu, kuten ei tätä nykyä muuallakaan itäisellä
Suomenlahdella; ainoastaan yhdellä näyteasemalla havaittiin yksittäisiä valkokatka- ja kilkkiyksilöitä. Marenzelleria-matojen suuret yksilötiheydet erityisesti syvillä pohjilla ilmensivät pohjan
huonoa happitilannetta. Kuitenkin toisaalta raakkuäyriäisten esiintyminen lajistossa ja paikoin
runsaatkin yksilömäärät kertoivat pohjan tilan kohenemisesta. Huomionarvoista oli se, että
öljysatamassa sijaitsevan purkuputken lähimmän näyteaseman näytteissä esiintyi runsaasti
liejusimpukkaa ja erityisen runsaasti raakkuäyriäistä. Ko. putken kautta puretaan Neste Oyj:n
sekä Borealis Polymersin petrokemian laitoksen jätevedet.
Pohjaeläimet ovat yksi luokittelutekijä rannikkoalueen ekologisen tilan luokittelussa. Tätä
luokittelutekijää kuvaava muuttuja on BBI-indeksi (Brackish water Benthic Index), joka on
kehitetty
ilmentämään
Itämeren
vähäsuolaisten
ja
-lajisten
pehmeiden
pohjien
pohjaeläinyhteisöjen tilaa (Vuori ym. 2009, Aroviita ym. 2012). Luokitteluindeksin perustana on
olettamus, että lajiston monimuotoisuus pienenee ympäristöstressin kasvaessa. Indeksin
laskennassa käytetään lajilukumääriä, eri lajien yksilömääriä sekä eri eläinlajien tai -ryhmien
ympäristöstressin sietokykyä kuvaavia herkkyysarvoja. BBI-indeksi voi saada arvon väliltä 0–noin
1. Lähempänä nollaa olevat indeksiarvot kuvaavat pohjaeläinyhteisön heikkoa tilaa. Vesipolitiikan
puitedirektiivin
lähestymistavan
mukaan
havaittua
BBI-indeksiarvoa
verrataan
vesistötyyppikohtaiseen BBI-vertailuarvoon (indeksin odotusarvo). Pohjaeläinyhteisön tilaluokka
määräytyy havaitun BBI-indeksin ja vastaavan BBI-vertailuarvon poikkeamien suuruuden
perusteella. Mikäli em. suhdeluku (BBI-ELS: BBI-ekologinen laatusuhde) on lähellä lukuarvoa 1,
tulkitaan paikan olevan ekologisesti häiriintymättömässä tilassa (Vuori ym. 2009).
Yksittäisistä asemakohtaisista tuloksista laskettujen BBI-ELS-arvojen ja luokkien mukaan
tutkimusalueen pohjien tila oli enimmäkseen hyvä–erinomainen. Tutkimusalueen BBIindeksituloksia nosti lähes kaikilla asemilla suhteellisen runsaina esiintyvät raakkuäyriäiset.
Ainoastaan rehevien jokivesien vaikutusalueella (Kuggsund ja Orrenkylänselän pohjoisosa) tila oli
tyydyttävä. Toisaalta myös Svartbäckinselän syvillä alueilla tila jäi tyydyttäväksi, ja juuri ko.
asemilla raakkuäyriäisten yksilötiheydet jäivät pieniksi. Oma tapauksensa oli pohjan tilaltaan
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huono erillinen syvänne Kalvön ja Kitön välissä, josta pohjaeläimistö puuttui täysin. Tuloksia
tarkasteltaessa täytyy huomioida, että esitetyt BBI-ELS-arvot perustuvat vain yhden näyteaseman
yhteen näytteenottoon. Yleensä ekologisen tilan arvioinnissa BBI-indeksi lasketaan koko
vesimuodostelmalle useamman vuoden ajanjaksolle, jolloin saadut indeksiarvot perustuvat
laajempaan aineistoon. Vuoden 2019 aineiston perusteella myös koko tämän vesimuodostuman
pohjan tilaluokka oli hyvä.
Pohjan tilan kehitystä pidemmällä aikavälillä voidaan tarkastella koko Emäsalon vesimuodostuman
alueella BBI-indeksiä hyödyntäen. Laajojen tutkimusvuosien pohjaeläinaineistojen perusteella
pohjan tila oli vuonna 2019 edelleen hyvä, vaikka indeksiarvo olikin hieman tipahtanut edellisestä
laajasta tutkimusvuodesta 2015. BBI-indeksin perusteella pohjan tila koheni merkittävästi vuosien
2011 ja 2015 välillä (Kuva 5-28) (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2020).

Kuva 5-28. BBI-ELS-arvojen mukainen tilaluokka Emäsalon-vesimuodostumalle vuosina 2010–2019, kun
aineistona on käytetty Porvoon merialueen tarkkailututkimuksen pohjaeläintuloksia ko. ajanjaksolta
(yhteensä 47 näytettä). Tilaluokka määräytyy hajontaa kuvaavan 20 % -jakauman mukaan, jolloin 80 %
aineistosta edustaa vähintään ko. tilaa. Tilaluokat ovat: huono (punainen), välttävä (oranssi), tyydyttävä
(keltainen), hyvä (vihreä) ja erinomainen (sininen). Laajoja tutkimusvuosia olivat vuodet 2011, 2015 ja 2019
(11 näyteasemaa/vuosi), joten em. tutkimusvuodet ovat keskenään vertailukelpoisia. Välivuosina
pohjaeläinnäytteet on otettu vain kahdelta näyteasemalta. (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2020)

5.7.6

Ekologinen ja kemiallinen tila

Porvoon edustan merialue kuuluu Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen, jolle on vesienhoitolain (1299/2004) mukaisesti laadittu vesienhoitosuunnitelma vuosille 2016–2021 (KymijoenSuomenlahden vesienhoitoalue 2015). Vesienhoitosuunnitelma sisältää muun muassa tiedot alu-
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een vesistöistä, niihin kohdistuvasta kuormituksesta sekä muista ihmisen aiheuttamista vaikutuksista, vesistön ekologisesta tilasta, vesienhoidon tavoitteista sekä tarvittavista vesiensuojelu- ja hoitotoimista.
Vesienhoitosuunnitelmassa on kuvattu teollisuutta koskevat ohjauskeinot kaudelle 2016–2021,
joita ovat mm.:
-

Edistetään ympäristöriskikartoituksia sekä riskienhallintasuunnitelmia onnettomuus- ja
häiriötilanteiden varalle pienille ja keskisuurille teollisuusyrityksille, mukaan lukien kemikaalien ja polttoaineiden varastointi.
Selvitetään vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden päästöt ja huuhtoumat
sekä vähennetään niitä ympäristölupamenettelyn avulla. Järjestetään haitallisten ja vaarallisten aineiden tarkkailut.
Vahvistetaan tiedonvaihtoa parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta ja varmistetaan BATpäätelmien hyvä soveltaminen lupamenettelyssä sekä kannustetaan uusien tekniikoiden
kehittämistä ja käyttöönottoa.
Selvitetään Kymijoen kautta Itämereen kohdistuvaa dioksiini- ja furaanikuormitusta ja sen
vaikutusaluetta.

Svartbäckinselkä on osa EU:n vesipuitedirektiivin mukaista Emäsalon vesimuodostumaa Suomenlahden sisäsaaristossa. Emäsalon vesialue on luokiteltu ekologiselta tilaltaan välttäväksi kolmannella luokittelukierroksella, joka perustui vuosien 2012–2017 vedenlaatuaineistoon ja valmistui
vuonna 2019. Luokitus perustuu pääosin biologisiin tekijöihin (kasviplanktonin a-klorofyllipitoisuus, rakkolevävyöhykkeen kasvusyvyys ja pohjaeläimet) ja fysikaalis-kemialliset tekijät, kuten
ravinnepitoisuudet, tukevat sitä. Myös hydrologis-morfologisia tekijöitä, kuten muutetun/rakennetun rantaviivan ja alueen osuutta, käytetään tila-arvion tukena.
Emäsalon vesimudoostuman ekologisen 3. luokittelukierroksen tiedot on esitetty taulukossa 5-7.
Luokittelutiedot on saatu Uudenmaan ELY-keskukselta ja ne ovat vielä alustavia kunnes vesienhoitosuunnitelmat kaudelle 2022-2027 on hyväksytty. ELY-keskuksen mukaan tila-arvio perustuu
laajaan vedenlaatuaineistoon koko luokittelukaudelta. Biologisista muuttujista kasviplanktonin
määrää kuvaavaa a-klorofylliaineistoa on koko luokittelukaudelta ja se ilmentää välttävää tilaa.
Pohjaeläinaineisto on suppeampi, pääasiassa luokittelujakson alkupuolelta ja tulokset vaihtelevat
huonosta hyvään paikan ja syvyyden mukaan, keskimäärin pohjaeläinaineisto ilmentää tyydyttävää tilaa. Kokonaisravinnepitoisuudet ovat hieman laskeneet edellisestä luokittelukaudesta, kokonaisfosforipitoisuus ilmentää aiempaan tapaan välttävää tilaa, mutta kokonaistyppipitoisuus on
tyydyttyvän ja välttävän rajalla. Happivajetta esiintyy laajasti. Emäsalon vesimudostuman hydrologis-morfologinen tila on tyydyttävä, tilaa laskevat lähinnä satama-, väylä- ja ruoppausalueiden
aiheuttamat morfologiset muutokset.
Taulukko 5-7. Ekologisen luokittelun laatutekijät ja muuttujat kolmannella luokittelukierroksella Emäsalon
vesimuodostumassa (Uudenmaan ELY-keskus 2020).
Biologinen tila
a-klorofylli
Fucus vyöhykkeen alaraja, suojaisa

0,41 SkaalELS

tyydyttävä

11,57 µg/l

välttävä

1,7 m

välttävä
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Fucus vyöhykkeen alaraja, suojaisa

2,6 m

tyydyttävä

0,44 ELS

tyydyttävä

35,5 µg/l

välttävä

418,9 µg/l

tyydyttävä

1,96 m

välttävä

Hydro-morfologinen tila

4 vaikutuspistettä

tyydyttävä

Muutetun/rakennetun rantaviivan osuus

vähäinen (< 10 %)

Pohjaeläimet, BBI-indeksi
Fysikaalis-kemiallinen tila
kokonaisfosfori
kokonaistyppi
näkösyvyys

muutettu alan osuus
Ekologinen kokonaistila

suuri (2-5 %)
välttävä

*Skaalattu ELS-arvo

Kemialliselta tilaltaan Emäsalon alue on Uudenmaan ELY-keskukselta saatujen 3. kauden luokitustietojen mukaan luokassa ”hyvää huonompi” perustuen mitattuun TBT-pitoisuuden ympäristönlaatunormin ylitykseen sekä lisäksi asiantuntija-arviona ylittyviin bromattujen difenyylieetterien (PBDE) sekä perfluoro-oktaanisulfonihapon ja sen johdannaisten (PFOS) pitoisuuksiin kalassa.
Kaikki mainitut aineet määritellään ns. ubikvitaarisiksi eli UBI-aineiksi, jotka ovat kaikkialla esiintyviä, laajalle alkuperäisistä päästölähteistään levinneitä, pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä aineita.
Näiden aineiden pitoisuuksiin ei voida vaikuttaa kansallisin toimenpitein ja siksi niiden osalta voidaan poiketa vesien hyvän tilan vaatimuksesta. Ilman UBI-aineita arvioituna Emäsalon vesimuodostuman kemiallinen tila on hyvä. Neste Oyj:n toiminnasta ei tule merkityksellistä TBT- tai PBDE
-kuormitusta mereen. PFOS-kuormituksen osalta on käynnissä riskienarviointityö. Tinayhdisteiden
(TPhT ja TBT) päälähteitä ovat veneiden ja laivojen pohjissa sekä vedenalaisissa rakenteissa käytetyt ja jo nyt kielletyt eliöidenestomaalit (antifouling) ja toissijaisena lähteenä ovat jokivedet.
TBT-maalien käyttö päättyi Suomessa jo vuonna 2006 ja koko EU:n alueella 2008. Käyttökielloista
huolimatta satamien ja laivaväylien alueilla mitataan edelleen korkeita TBT-pitoisuuksia. Bromattuja difenyylieettereitä (PBDE) käytettiin aikaisemmin palonestoaineina. PBDE-yhdisteet ovat laskeumana kaukokulkeutuvia, erittäin hitaasti hajoavia yhdisteitä ja vuonna 2015 tiukentunut ympäristölaatunormi ylittyy asiantuntia-arviona kaikkialla Euroopassa. Niiden käyttö on kielletty kansainvälisesti muutamia erikseen mainittuja poikkeustapauksia lukuun ottamatta. PFOS-yhdisteitä
on
käytetty
laajasti
useissa
erilaisissa
käyttötarkoituksissa,
mm.
pinnoitteissa,
sammutusvaahdoissa ja torjunta-aineissa. Niiden osalta kuormituspaineet eivät ole täysin tiedossa, mutta ilmaperäinen laskeuma voi olla merkittävää myös niiden osalta. PFOS-yhdisteiden
markkinoille saattaminen ja käyttö on EU:ssa rajoitettua.
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Kuva 5-29. EU:n vesipuitedirektiivin mukaisen pintavesien ekologisen tilan luokittelu. Lähde: Ympäristöhallinto 2020.

Ympäristöministeriö laatii yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön ja liikenne- ja
viestintäministeriön kanssa merenhoitosuunnitelman, joka kattaa Suomen aluevedet ja
talousvyöhykkeen. Työhön osallistuvat keskeisesti useat valtion tutkimuslaitokset ja virastot.
Merenhoitosuunnitelma on EU:n meristrategiapuitedirektiivin edellyttämä meristrategia.
Vesienhoidon ja merenhoidon lähtökohdat ja tavoitteet ovat varsin yhteneväisiä. Suomen
merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmassa esitetyt keskeiset rannikkoalueita koskevat
toimenpiteet esitetään myös Kymijoen-Suomenlahden pintavesien toimenpideohjelmassa vuosille
2016–2021. Rannikkovesien tilan arvioinnit ja seurannat on pyritty sovittamaan yhteen
vesienhoidon ja merenhoidon suunnitelmissa. Rantaviivasta yhden meripeninkulman (1 852 m)
päähän perusviivasta ulottuvat rannikkovedet kuuluvat molempien suunnittelujärjestelmien
soveltamisalaan.
Pelkästään
merenhoitosuunnitelmassa
käsiteltäviä
teemoja
ovat
ravinnekuormituksen ja rehevöitymisen vähentäminen, vaarallisten ja haitallisten aineiden
kuormituksen vähentäminen, merellisten luonnonvarojen kestävä käyttö ja hoito, meren
roskaantumisen ja vedenalaisen melun vähentäminen, vieraslajien torjunta ja luonnon
monimuotoisuuden parantaminen sekä merenkulun turvallisuus, alusten päästöt ja öljy- ja
kemikaalivahinkojen torjunta.
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Teollisuutta koskeviin tavoitteisiin liittyen meren tilan parantamisen kannalta kaikkia vaarallisia ja
haitallisia aineita koskevien nykyisten toimenpiteiden toimeenpanoa tulee tehostaa, mutta
erityisesti
tulee
tehostaa
vaarallisimpien
kemikaalien
käyttöä
vähentävien
vesienhoitosuunnitelmien
toimenpiteiden
ja
ohjauskeinojen
sekä
REACH-asetuksen
toimeenpanoa.
Merenkulun turvallisuuteen liittyvä yleinen tavoite on, että merenkulku on turvallista ja sillä on
mahdollisimman vähän haitallisia ympäristövaikutuksia. Merenkulun turvallisuuteen on
kiinnitettävä tulevaisuudessa yhä enemmän huomiota, koska lisääntyvät öljy- ja
kemikaalikuljetukset sekä matkustaja-alusliikenne kasvattavat myös ympäristölle tuhoisien ja
laaja-alaisten
onnettomuuksien
riskiä.
Merenhoidon
toimenpideohjelman
mukaan
nykytoimenpiteet merenkulun turvallisuuteen liittyen ovat pitkälti riittäviä, mutta lisätoimia
tarvitaan kehittämään liikenteenohjausta ja parantamaan alusten ja VTS-keskusten välistä
reaaliaikaista ja ajantasaista sähköistä tiedonvaihtoa esimerkiksi sää-, aallokko-, vedenkorkeusja jääolosuhteista sekä erikoistilanteista.
Itämeren kannalta merkittävimmät meriliikenteen päästöt ovat kansainvälisesti säännellyt rikkija ravinnepäästöt ilmaan (Ympäristöministeriö 2016). EU:n rikkidirektiivi (2005/33/EY) sisältää
määräykset laivapolttoaineen rikkipitoisuudesta. EU:n rikkidirektiivin määräykset tukevat
merenhoidon tavoitteita. Alusten päästökaasujen haittavaikutusten vähentämiseksi ja
öljyriippuvuudesta irtautumiseksi tulee merenhoidon tavoitteiden mukaan edistää nesteytetyn
maakaasun eli LNG:n käyttöä (liquefied natural gas) alusten polttoaineena. Tämä edellyttää
vähintään kaasun ja dieselin seoksella toimivaa dual-fuel -moottoritekniikkaa ja LNG:n käyttöä
tukevaa infrastruktuuria. Yhtenä vaihtoehtona rikkidirektiivissä mainitaan rikkipesurin käyttö:
pakokaasun puhdistus skrubberi-teknologian avulla, kun alus käyttää raskasta polttoainetta.
Kaiken kaikkiaan merenkulkuun liittyvien merenhoidon toimenpiteiden riittävyys voidaan arvioida
vasta, kun toimenpiteitä on toteutettu käytännössä jonkin aikaa.
Merenhoidon tavoitteena on, että meriympäristön hyvä tila on mahdollista ylläpitää tai se voidaan
saavuttaa vuoden 2020 loppuun mennessä. Merialueen tila voidaan arvioida joko hyväksi tai sitä
heikommaksi. Kokonaisuutena Itämeren tila on hyvää heikompi, mutta eri osa-alueiden ja
laatutekijöiden tila poikkeaa alueittain toisistaan. (Korpinen ym. 2018)

5.7.7

Kalasto ja kalastus

Vuonna 2018 tehdyn kalastustiedustelun (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2019) perusteella Kaupallisten kalastajien saalistiedustelun palautti vain yksi tutkimusalueella kalastanut kalastaja.
Kalastaja oli käyttänyt verkkoja, rysiä sekä katiskoita. Kalastusmatkoja kertyi kuukaudessa keskimäärin 16, mikä oli lähellä edellisvuoden tasoa. Verkkokalastuksen saalis koostui pääosin kuhasta, hauesta ja siiasta. Rysä- ja katiskasaaliissa valtalajina oli suutari. Kalastaja ei ollut havainnut kaloissa makuvirheitä, mutta lokakuussa vesi oli ollut normaalia sameampaa ja roskaisempaa.
Ammattikalastuksen merkitys alueella on pitkällä aikavälillä vähentynyt. Jätevesikuormitus ei
näyttänyt vaikuttavan kalaston rakenteeseen.
Vapaa-ajan kalastajat ovat havainneet yleisesti rehevyydestä kertovia ilmiöitä ja ne on koettu
keskeisimmiksi kalastusta haittaaviksi tekijöiksi. Yleisimmät saalislajit olivat lahna, suutari, kuha
ja särki. Kalastajien kokemuksen mukaan suutari- ja hyljekannat ovat lisääntyneet tasaisesti Porvoon edustalla.
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Jäähdytysvesien vaikutuksia alueen kalastoon on tutkittu ympäristölupamääräyksen mukaisesti
tarkemmin vuosina 2007–2010 (Haikonen 2011). Tutkimuksessa Kilpilahden teollisuuslaitosten
vedenottoon ajautuneissa kaloista havaittiin yhteensä 24 eri kalalajia. Kalojen biomassan perusteella merkittävimmät lajit olivat kuore, silakka, kuha ja kiiski. Kalojen kokonaismäärä on viimeisinä vuosina ollut yhtä poikkeusta lukuun ottamatta tasoa 70 000-100 000 kilogrammaa (Borealis
Polymers Oy 2019).

Kuva 5-30. Kilpilahden vedenottoon ajautuneiden kalojen biomassa vuosina 2009–2019. (Borealis Polymers
Oy 2019)

Suurin osa oli pienikokoisia kaloja. Kalojen ajautumiseen vaikutti eniten laitoksiin otettava vesimäärä: Mitä enemmän vettä otettiin, sitä enemmän laitoksiin ajautui kaloja. Keskimäärin jäähdytysveden mukana ajautui kalaa noin 13 yksilöä / 1 000 m3. Vesimäärän lisäksi kalamääriin vaikutti
vuodenaika sekä siihen liittyvät kalojen vaellukset lisääntymisalueiden ja syönnösalueiden välillä.
Myös kovien tuulien on havaittu vaikuttavan kalamääriin. Ammattikalastuksen kannalta merkittävintä kalalajia eli kuhaa oli kulkeutuneissa kaloissa noin 13–15 tonnia vuosittain. Siikaa havaittiin
vain vähän. Kuhamäärien perusteella jäähdytysvedenoton arvioitiin pienentävän alueen kuhasaaliita noin viisi prosenttia. Karkealla tasolla eroa Porvoon edustan ja Helsingin edustan kalansaalissa
ei kuitenkaan esiinny.
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5.8

Maisema ja kulttuuriympäristö

5.8.1

Maisemamaakunta ja maisemarakenne

Ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnössä Suomi on jaettu luonnon- ja kulttuurimaiseman piirteiden perusteella kymmeneen maisemamaakuntaan (Ympäristöministeriö
1992a). Maisemamaakuntajaossa selvitysalue kuuluu Eteläisen rantamaan maisemamaakuntaan
ja tarkemmassa seudullisessa jaottelussa Suomenlahden rannikkoseutuun.
Eteläinen rantamaa on korkokuvaltaan pää asiassa alavaa, mutta pienpiirteisyydessään hyvin
vaihtelevaa. Alue on muinaista merenpohjaa. Sen nykyisen maiseman peruselementtejä luonnehtivat pohjoisesta etelään suuntautuvat jokilaaksot ja niiden laajat viljavat savikot sekä näiden
välissä olevat kumpuilevat metsäiset ja paikoin paljastuneetkin kalliokkoalueet. Elävyyttä maisemaan luovat myös lähes pohjois-eteläsuuntaiset katkeilevat harjujaksot.
Suomenlahden rannikolla paljaiden ja metsäisten kalliomaiden osuus on huomattavan suuri. Erilaiset saaristoalueet ovat seudun ehkä tärkein erityispiirre. Maisemat ovat monivivahteisia, mikä
johtuu paitsi maa- ja kallioperän sekä merenlahtien aiheuttamasta rikkonaisuudesta myös perinteisten elinkeinojen monipuolisuudesta. (Ympäristöministeriö 1992a)
Hankealuetta ympäröivän maiseman perusrungon muodostavat saarten välistä työntyvä merenselkä sekä kallioiset selännealueet. Alue on maisemarakenteeltaan pohjois-eteläsuuntautunut.
Hankealue sijoittuu merialueesta jyrkästi nousevalle pirstaleiselle selännealueelle.

5.8.2

Lähimaisema ja maisemakuva

Hankealue sijaitsee Kilpilahden laajalla voimakkaasti muokatulla ja teollisten rakenteiden hallitsemalla noin 13 km2 kokoisella teollisuusalueella (Kuva 5-31). Hankkeeseen liittyvä rakentaminen
sijoittuisi Kilpilahden teollisuusalueen itäosaan osittain metsäiselle alueelle lähelle merenrantaa.
Alueen maisemakuvaan kuuluu metsä- ja kallioalueita sekä avointa sorakenttää ja öljypelto.
Hankealueen merta lähinnä oleva alue on tasoitettu ja toimii tällä hetkellä varastokenttänä (Kuva
5-32). Hankealueen ja meren väliin jää kapea puustoinen kaistale. Hankealueen keskiosassa on
rakentamaton kallioinen alue, joka osin louhitaan hankkeen myötä (Kuva 5-33). Hankealueen
keskiosaan sijoittuvat öljypellot (Kuva 5-34).
Hankealue rajautuu lännestä merialueeseen, Svartbäckinselkään, etelästä kallioiseen metsäalueeseen ja muilta suunnilta teollisuusalueeseen. Rantavyöhykettä leimaa kalliot ja jyrkänteet. Kilpilahden alueella selänteiden korkeimmat laet sijoittuvat korkeustasolle noin +40 metriä merenpinnan yläpuolella.
Hankealueelle aukeaa näkymiä lähiympäristön avointen tie- ja kenttäalueiden kautta. Muualta
katsottuna rakennukset ja rakenteet, maastonmuodot ja puusto katkaisevat näkymiä kohti hankealuetta. Laajemmin tarkasteltuna Kilpilahden alueen kookkaat, teolliset rakenteet näkyvät ympäröiville alueille, kuten avoimille vesialueille ja aluetta kohti suuntautuneille rannoille.
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Kuva 5-31. Ortokuva hankealueesta ja sen lähiympäristöstä.
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Kuva 5-32. Hankealueen itäosassa merta lähinnä oleva alue, joka toimii nykyisin varastokenttänä. Valokuva
otettu etelän suuntaan ja meri näkyy kuvassa vasemmassa reunassa.

Kuva 5-33. Hankealueen keskiosan rakentamatonta aluetta. Kuvaussuunta etelään.
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Kuva 5-34. Hankealueen keskiosassa sijaitseva öljypeltojen alue. Kuvaussuunta etelään.

5.8.3

Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet

Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet on selvitetty valtakunnallisten ja maakunnallisten
inventointien ja selvitysten sekä voimassa olevien kaavojen avulla.
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Valtioneuvosto teki 5.1.1995 periaatepäätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista
ja maisemanhoidon kehittämisestä. Päätös perustuu maisema-aluetyöryhmän mietintöön (työryhmän mietintö 66/1992, Osa 1 Maisemanhoito ja Osa II Arvokkaat maisema-alueet) ja siitä käytyyn
lausuntokierrokseen. (Ympäristöministeriö 1995)
Valtakunnalliset maisema-alueet on inventoitu uudestaan vuosina 2010–2014. Inventoinneista on
järjestetty hallintolain mukainen kuuleminen 2016, joiden pohjalta tehdään tarvittavat muutokset
ehdotukseen. Ehdotus valmistellaan valtioneuvoston päätöksentekoa varten. Päivitysinventointi
tuottaa valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista selvityksen, jonka on tarkoitus korvata
valtioneuvoston vuonna 1995 periaatepäätöksellä hyväksymä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamana viranomaisinventointina. Uudesta inventoinnista ei ole vielä tehty
päätöstä. (Ympäristöministeriö 2019a) Hankealueelle tai läheisyyteen ei sijoitu valtakunnallisesti
arvokkaita maisema-alueita tai päivitysinventoinnissa ehdotettuja uusia maisema-alueita.
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
Museoviraston rakennetusta kulttuuriympäristöstä laatima inventointi RKY on valtioneuvoston
päätöksellä (Valtioneuvoston päätös RKY 2009) otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi. Inventoinnin kohteet
tulee huomioida alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtana. Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen rakenne, kylä- ja kaupunkikuva pyritään turvaamaan sekä säilyttämään alueilla jo olevia rakennuksia ja ympäristöjä. Lisäksi tavoitteena on mahdollisen täydennysrakentamisen ja muiden muutosten sopeuttaminen kulttuuriympäristön ominaisluonteeseen ja
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erityispiirteisiin. Säilyttämisen ja muutosten laajuus ja sisältö ratkaistaan kaavoituksella. (Museovirasto 2020)
Hankealuetta lähin valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö on Kulloon kartano
yli kolmen kilometrin etäisyydellä hankealueesta (Kuva 5-35). Kulloon kartanon päärakennus on
harvoja 1600-luvun kartanonpaikalle 1900-luvun alussa rakennettuja, arkkitehtisuunnitelmiin perustuvia kartanoita Uudellamaalla. Kartanon talouskeskukseen kuuluu monipuolista, hyvin säilynyttä rakennuskantaa 1700- ja 1800-luvuilta. (Museovirasto 2020)
Maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt
Uudellamaalla on voimassa useita maakuntakaavoja. Itä-Uudenmaan on alueella voimassa oleva
kokonaiskaava, jossa on esitetty kaikki maankäyttömuodot. Vaihekaavat täydentävät ja päivittävät kokonaiskaavoja valittujen teemojen osalta. Neljännessä vaihemaakuntakaavassa on osoitetaan myös maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt. (Uudenmaan liitto 2020)
Hankealuetta lähimmät maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ovat alueen länsipuolelle
lähimmillään noin 2,5 kilometrin etäisyydelle sijoittuva Porvoon saaristokylät - Emäsalon kulttuurimaisema, koilliseen runsaan 2,5 kilometrin etäisyydelle sijoittuva Tolkkisten teollisuusympäristö,
pohjoiseen lähimmillään noin kolmen kilometrin etäisyydelle sijoittuva Mustijokilaakson kulttuurimaisema - Tjusterby, Treksilä, Brasas ja Åminsby sekä etelään noin puolentoista kilometrin etäisyydelle sijoittuva Svartbäckin kivilouhos ja Pedarsändan kalmisto (Kuva 5-35).
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Kuva 5-35. Maiseman ja kulttuuriympäristön valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kohteet. Hankealueen sijainti punaisella. (Aineisto Museovirasto 2020, Uudenmaan liitto 2020. Pohjakartta Maanmittauslaitos, Maastotietokannan aineistoja 2020)
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Muinaisjäännökset ja perinnemaisemat
Muinaisjäännöksiä suojellaan muistoina maamme aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta. Kulttuurimaisemassa muinaisjäännökset muodostavat vanhimman ajoitettavan elementin ja siten lähtökohdan maiseman eri osa-alueita tarkasteltaessa. Kiinteät muinaisjäännökset on Suomessa rauhoitettu muinaismuistolailla (295/63). Sen mukaan kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja
muistoina Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta. Ilman lain nojalla annettua lupaa on
kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty. Muinaismuistolaki rauhoittaa automaattisesti ilman eri
toimenpiteitä lain piiriin kuuluvat kiinteät muinaisjäännökset ja kieltää sellaiset toimenpiteet, jotka
saattavat olla vaaraksi muinaisjäännöksen säilymiselle. (Museovirasto 2020)
Kilpilahden alueelta on laadittu arkeologinen inventointi vuonna 2015 osana alueen yleiskaavoituksen perusselvityksiä (Laulumaa 2015). Ranta-alueilla ja teollisuusalueen lähistöllä on useita
muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Hankealueelle sijoittuu yksi kiinteä
muinaisjäännös; Svartbäck Klobborna I (mj-tunnus 613010030), joka on pronssikautinen hautaröykkiö (Kuva 5-36). Röykkiö sijaitsee Svartbäckfjärdenin länsirannalla itään päin viettävän merenrantakallion itäreunalla. Kohde on merkitty maastoon muinaisjäännöstaululla ja rautakettingillä. Ranta-alueelle sijoittuu muitakin kiinteisiin muinaisjäännöksiin kuuluvia hautaröykkiöitä;
Svartbäck Klobborna II (mj-tunnus 613010031), Sandvik (mj-tunnus 613010060), Bergudd Lervik
(mj-tunnus 613010032), Klobbudden (mj-tunnus 613010033), Sköldvikbergen (mj-tunnus
613010029).
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Kuva 5-36. Muinaisjäännökset. Hankealueen sijainti punaisella. (Aineisto Museovirasto 2020. Pohjakartta
Maanmittauslaitos, Maastotietokannan aineistoja 2020)

Perinnemaisema on muodostunut perinteisten elinkeinojen ja maankäyttötapojen myötä vuosisatojen kuluessa ennen nopeaa ja laajamittaista yhteiskunnan muutosta. Perinteiseen maatalouteen
liittyi pellon ulkopuolisten alueiden, kuten niittymaiden ja luonnonlaitumien, hyödyntäminen. Perinnebiotooppeja ovat perinnemaisemiin liittyvät kulttuurivaikutteiset luontotyypit, joilla on arvokasta, uhanalaista kasvillisuutta. Hankealueella tai sen lähiympäristöön ei sijoitu ympäristöministeriön luokittelemia arvokkaita perinnemaisemia.
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6

VAIKUTUSARVIOINNIN TOTEUTUS

6.1

Arvioitavat vaikutukset

Tässä hankkeessa ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä
vaikutuksia ympäristöön. YVA-lain mukaisesti arvioinnissa tarkastellaan hankkeen aiheuttamia
ympäristövaikutuksia:
-

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

Hankkeen ympäristövaikutuksia on arvioitu yhden toteutusvaihtoehdon osalta, jossa tarkastelun
kohteena on uuden NEXBTL-laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen Nesteen teollisuusalueelle. Lisäksi arvioidaan hankkeen toteuttamatta jättämisen vaihtoehdon vaikutuksia.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa on huomioitu käytön aikaisten vaikutusten lisäksi rakentamistöiden sekä käytöstä poistamisen vaikutukset. Lisäksi hankkeen mahdollisia yhteisvaikutuksia alueella olevien tai suunniteltujen muiden hankkeiden kanssa on arvioitu. Vaikutusten arviointi on
toteutettu asiantuntija-arviona.

6.2

Tarkastelu- ja vaikutusalueiden rajaukset

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan sekä hankealueen sisälle että hankealueen ulkopuolelle ulottuvien toimintojen ympäristövaikutuksia. Hankealueen ulkopuolelle ulottuvaa toimintaa on esimerkiksi kuljetukset maa- ja meriteitse.
Tarkastelualueella tarkoitetaan kullekin vaikutustyypille määriteltyä aluetta, jolla kyseistä ympäristövaikutusta selvitetään ja arvioidaan. Se määritellään niin suureksi, ettei merkityksellisiä ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän alueen ulkopuolella. Vaikutusalueella tarkoitetaan aluetta, jolla ympäristövaikutusten arvioidaan ilmenevän. Jos arviointityön aikana kuitenkin käy ilmi,
että jollakin ympäristövaikutuksella on ennalta arvioitua laajempi vaikutusalue, määritellään tarkastelu- ja vaikutusalueiden laajuudet kyseisen vaikutuksen osalta uudestaan. Näin varsinainen
vaikutusalueiden määrittely on tehty arviointityön tuloksena tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Ympäristövaikutuksille on määritelty seuraavat vaikutusalueet.
NEXBTL-hankkeen välittömiä maankäyttövaikutuksia on tarkasteltu varsinaisella hankealueella
sekä 1–2 kilometriä leveällä vyöhykkeellä sen ympärillä. Tarkasteluvyöhyke on rajattu niin laajaksi, että maankäyttöön suoranaisesti vaikuttavat fyysiset tekijät, kuten meluvaikutukset jäävät
aluerajauksen sisälle.
Maisemavaikutusten tarkastelualueen laajuudeksi on määritelty noin 1–2 kilometriä. Tarkastelualueen laajuus perustuu pääasiassa hankkeen arvioituun visuaaliseen vaikutusalueeseen. Tarkastelualuetta laajennetaan kuitenkin tarvittaessa, mikäli yleispiirteisessä arvioinnissa havaitaan
merkittäviä vaikutuksia kauemmas sijoittuviin kohteisiin. Tarkastelun tueksi tehdään havainnollistavia valokuvasovitteita uusien rakenteiden sijoittumisesta maisemaan.
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Ilmanlaatuvaikutusten arvioinnin tueksi on laadittu NEXBTL-laitoksen aiheuttamien ilmapäästöjen
leviämismallinnus noin 15 kilometrin etäisyydelle hankealueesta. Vaikutuksia ilmanlaatuun on
tarkasteltu siinä laajuudessa, kuin mitä leviämismallinnuksessa on arvioitu hankkeesta
aiheutuvan. Lisäksi hankkeen päästömääriä on verrattu Kilpilahden alueen päästömääriin.
Kuljetusten ilmanlaatuvaikutuksia on arvioitu kuljetusreittien läheisyydessä.
Ilmastovaikutusten arvioinnissa on huomioitu hankkeen koko elinkaaren kasvihuonekaasupäästöt.
Arvioidun hiilijalanjäljen perusteella voidaan arvioida NEXBTL-laitoksessa valmistettavien
polttoaineiden tuottamia päästövähenemiä, kun niillä korvataan vastaavia fossiilisia polttoaineita.
Meluvaikutuksia on tarkasteltu siinä laajuudessa, kuin mitä melumallinnuksessa on arvioitu
hankkeesta aiheutuvan. Melun leviämismallinnuksen tarkastelualueena on noin kahden kilometrin
säde hankealueesta. Tarvittaessa tarkasteltava vaikutusalueen laajuus ulotetaan lähimmille
luonnonsuojelualueille asti.
Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön on arvioitu hankealueella. Vaikutuksia suojelualueisiin
on arvioitu niiden suojelualueiden osalta (luonnonsuojelualueet ja kaavojen LUO-alueet), jotka
sijaitsevat hankealueen läheisyydessä, sekä joiden suojeluperusteisiin hankkeesta mahdollisesti
arvioidaan kohdistuvan vaikutuksia. Vaikutukset on arvioitu myös hankkeen vaikutusalueella erityisesti luontodirektiivin liitteen IV lajien osalta.
Maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin kohdistuvia vaikutuksia on tarkasteltu hankealueella ja sen
välittömässä läheisyydessä, noin 0,5 kilometrin etäisyydellä hankealueesta.
Vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön on tarkasteltu alueellisesti ja valtakunnallisesti.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten (terveydelliset, taloudelliset ja sosiaaliset) arvioinnissa on tunnistettu, arvioitu ja kuvattu ympäristön muutoksia ja niistä johtuvia vaikutuksia ihmisten elinoloihin. Hankkeen sosiaalisia vaikutuksia on arvioitu hyödyntämällä muissa vaikutusarviointiosioissa
syntyviä laskennallisia ja laadullisia arvioita. Elinoloihin ja viihtyvyyteen vaikuttavien tekijöiden
(melu, maisema, liikenne) vaikutuksia on tarkasteltu alueellisesti siinä laajuudessa, kuin mitä
hankkeen vaikutusarviot ovat osoittaneet hankkeesta aiheutuvan vaikutuksia. Osa sosiaalisista
vaikutuksista (esim. elinkeinovaikutukset) ulottuvat laajemmalle alueelle ja niitä on arvioitu seutukohtaisesti. Lisäksi vaikutusten arvioinnissa on hyödynnetty asukaskyselyn tuloksia.
YVA-ohjelman vesistöjen ja vedenlaadun sekä ekologisen tilan kannalta tarkastelu- ja vaikutusalue on Kilpilahden teollisuusalueen edusta.
Vaikutuksia purkuvesistön kalastoon ja kalastukseen on tarkasteltu siinä laajuudessa, kuin mitä
hankkeen vesistövaikutusarvio on osoittanut hankkeesta aiheutuvan vaikutuksia.
Liikenteellisten vaikutusten tarkastelualueeksi on määritetty maantiekuljetusten osalta valtatie
7:n ja jalostamoalueen väliset tieosuudet maantiellä 148 (Nesteentie) ja maantiellä 11746. Lisäksi
liikennevaikutusten tarkastelussa on huomioitu mahdolliset rautatie- ja laivakuljetukset sekä jalostamoalueen sisäiset kuljetukset. Vaikutusarvioinnissa on keskitytty laivakuljetuksien vaikutusten arviointiin, sillä raaka-aineet toimitetaan laitokselle pääasiassa laivoilla.
Seuraavassa on esitetty kartalla vyöhykkeinä etäisyys (km) suhteessa alueeseen (Kuva 6-1).
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Kuva 6-1. Etäisyysvyöhykkeet hankealueesta.
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6.3

Alustavasti merkittävimpien ympäristövaikutusten
tunnistaminen

Ympäristövaikutuksia selvitettäessä painopiste asetetaan YVA-lain mukaisesti todennäköisesti
merkittäviksi
arvioituihin
ja
koettuihin
vaikutuksiin.
Todennäköisesti
merkittävien
ympäristövaikutusten arvion ja kuvauksen on katettava hankkeen välittömät ja välilliset,
kasautuvat, lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin pysyvät ja väliaikaiset, myönteiset ja kielteiset
vaikutukset sekä yhteisvaikutukset muiden olemassa olevien ja hyväksyttyjen hankkeiden kanssa.
Erilaisten ympäristövaikutusten merkittävyyttä on alustavasti arvioitu YVA-ohjelmavaiheessa
toiminnan luonne, laajuus, sijainti ja olosuhteet huomioon ottaen. Alustavasta merkittävyyden
arvioinnista on keskusteltu yhteysviranomaisen kanssa YVA-menettelyn ennakkoneuvottelussa.
Ohjelmavaiheessa alustavasti arvioitiin, että merkittävin painoarvo kohdistuu toiminnan aikaisista
vaikutuksista liikenteeseen, ilmanlaatuun, ilmastoon, hajuun, meluun, vesistöön ja ihmisiin.
Tässä YVA-selostuksessa ympäristövaikutukset on arvioitu hankkeesta mahdollisesti aiheutuvien
ympäristövaikutusten osalta (luku 7). Arviointityön tuloksena on esitetty päätelmä hankkeen
kokonaisuutena merkittävimmistä ympäristövaikutuksista (luku 8).

6.4

Vaikutusten merkittävyyden arviointi ja vertailu

Hankkeesta aiheutuvien ympäristövaikutusten keskinäisiä suhteita on arvioitu yhteistyössä eri
alojen asiantuntijoiden kesken. Arviointityössä on hyödynnetty soveltuvin osin EU:n LIFE+
IMPERIA -hankkeessa (https:www.imperia.jyu.fi) kehitettyjä monitavoitearvioinnin käytäntöjä ja
työkaluja vaikutusten merkittävyyden arviointiin.
Vaikutusten merkittävyys muodostuu alueen tai kohteen herkkyydestä sekä hankkeen
aiheuttaman muutoksen suuruudesta (Kuva 6-2). Vaikutuskohteen herkkyys kuvaa
vaikutuskohteen tai -alueen ominaispiirteitä. Sen osatekijöitä ovat vaikutukseen liittyvä
lainsäädännöllinen ohjaus, alueen tai asian yhteiskunnallinen merkitys sekä kohteen alttius
muutoksille. Muutoksen suuruus kuvaa hankkeen aiheuttaman muutoksen ominaispiirteitä, jossa
muutoksen suunta voi olla joko kielteinen tai myönteinen. Suuruus koostuu muutoksen
voimakkuudesta ja suunnasta, alueellisesta laajuudesta ja kestosta.
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Lainsäädännöllinen
ohjaus
Vaikutuskohteen
herkkyys

Yhteiskunnallinen
merkitys
Alttius muutoksille

Vaikutuksen
merkittävyys
Voimakkuus ja suunta
Muutoksen
suuruus

Alueellinen laajuus
Kesto

Kuva 6-2. Vaikutuksen merkittävyyden osatekijät, ARVI-lähestymistapa. (Imperia 2015)

Vaikutusten merkittävyyttä on arvioitu edellä kuvattujen vaikutuskohteen herkkyyden ja
hankkeen aiheuttaman muutoksen suuruuden perusteella soveltaen IMPERIA-hankkeessa
kehitettyä arviointikehikkoa (Imperia 2015; Taulukko 6-1). Taulukossa punainen väri kuvaa
haitallista ja vihreä väri myönteistä vaikutusta. Jokaisen vaikutusarviointiosioon on tämän pohjalta
muodostettu kokonaisarvio vaikutusten merkittävyydestä ja esitetty arvio yhteenvetotaulukoin
(Taulukko 6-2).
Hankkeen ympäristövaikutukset on koottu taulukkoon, jossa vaikutukset on esitetty osa-alueittain
tiivistetysti ja luokiteltuna myönteisiin, kielteisiin ja neutraaleihin ympäristövaikutuksiin.
Hankkeen ympäristövaikutuksia on tarkasteltu vertaamalla hankkeen toteutuksen aiheuttamia
muutoksia nykytilanteeseen. Arvioinnin tulosten perusteella arvioidaan hankkeen ympäristöllinen
toteutettavuus.
Taulukko 6-1. Viitteellinen taulukko vaikutuksen kokonaismerkittävyydestä. (Imperia 2015).

* Etenkin näissä

tapauksissa merkittävyys voi olla tarpeen arvioida vähäisemmäksi, mikäli herkkyys tai muutos on luokan alarajalla
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Vaikutuksen
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Suuri
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Suuri

Erittäin
suuri

Vähäinen

Suuri*

Kohtalainen*

Vähäinen

Vähäinen

Ei vaikutusta

Vähäinen

Vähäinen

Kohtalainen*

Suuri*

Kohtalainen

Suuri

Suuri*

Kohtalai
nen

Vähäinen

Ei vaikutusta
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Kohtalainen

Suuri*

Suuri

Suuri

Erittäin
suuri

Suuri
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Ei vaikutusta

Kohtalainen*

Suuri*

Suuri

Erittäin
suuri

Erittäin
suuri

Erittäin
suuri

Erittäin
suuri

Suuri

Suuri*

Ei vaikutusta

Suuri*

Suuri

Erittäin
suuri

Erittäin
suuri
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Taulukko 6-2. Arviointiasteikko vaikutusten kokonaismerkittävyyden arvioinnissa.

Vaikutusten
merkittävyys

6.5

Erittäin suuri ++++

Hanke aiheuttaa erittäin selvästi havaittavan myönteisen ja
pitkäaikaisen muutoksen, joka vaikuttaa alueellisesti ihmisten
päivittäiseen elämään tai ympäröivään luontoon.

Suuri +++

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan myönteisen ja pitkäaikaisen
muutoksen, joka vaikuttaa alueellisesti ihmisten päivittäiseen
elämään tai ympäröivään luontoon.

Kohtalainen ++

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan myönteisen muutoksen, joka
vaikuttaa paikallisesti päivittäiseen elämään tai ympäröivään
luontoon.

Vähäinen +

Hankkeen aiheuttama myönteinen muutos on havaittavissa, mutta
se ei juuri aiheuta muutosta ihmisten päivittäisiin toimiin tai
ympäröivään luontoon.

Ei vaikutusta

Muutos on niin pientä, että se ei käytännössä ole havaittavissa eikä
se aiheuta haittaa tai hyötyä.

Vähäinen -

Hankkeen aiheuttama kielteinen muutos on havaittavissa, mutta se
ei juuri aiheuta muutosta ihmisten päivittäisiin toimiin tai
ympäröivään luontoon.

Kohtalainen - -

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan kielteisen muutoksen, joka
vaikuttaa paikallisesti päivittäiseen elämään tai ympäröivään
luontoon.

Suuri - - -

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan kielteisen ja pitkäaikaisen
muutoksen, joka vaikuttaa alueellisesti ihmisten päivittäiseen
elämään tai ympäröivään luontoon.

Erittäin suuri - - - -

Hanke aiheuttaa erittäin selvästi havaittavan kielteisen ja
pitkäaikaisen muutoksen, joka vaikuttaa alueellisesti ihmisten
päivittäiseen elämään tai ympäröivään luontoon.

Lähtöaineistot ja hankkeessa tehdyt selvitykset

Ympäristövaikutusten arvioinnissa on käytetty saatavissa ollutta tietoa alueen nykyisestä
toiminnasta, päästöistä ja vaikutuksista sekä perussuunnittelusta saatua teknistä tietoa. Lisäksi
on hyödynnetty soveltuvin osin Neste Oyj:n Singaporen ja Rotterdamin NEXBTL-laitoksien tietoja
referenssilaitoksina. Käytetyt lähtöaineistot on kuvattu vaikutusarviointien yhteydessä luvussa 7.
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Arviointityön osana on tehty seuraavat erillisselvitykset tukemaan olemassa olevaa aineistoa:
-

Kasvihuonekaasupäästölaskenta sisältäen hankkeen koko elinkaaren
Ilmapäästöjen leviämismallinnus
Melumallinnus
Maastokäynti ja luontokartoitus
Linnustoselvitys
Valokuvasovitteet
Asukaskysely

Hankkeen
myöhemmissä
vaiheissa
tullaan
toteuttamaan
tarvittaessa
perustilaselvitys satamakentän sekä hiilidioksidi(CO2)-säiliöiden sijoitusalueille.

6.6

hankealueen

Epävarmuustekijät

Käytössä oleviin ympäristötietoihin ja vaikutusten arviointiin liittyy aina oletuksia ja yleistyksiä.
Samoin käytettävissä olevat tekniset tiedot voivat hankeen suunnittelun edetessä vielä muuttua.
Tiedon puutteet voivat aiheuttaa epävarmuutta ja epätarkkuutta selvitystyössä. Arviointityön
aikana tunnistetaan mahdolliset epävarmuustekijät mahdollisimman kattavasti sekä arvioidaan
niiden merkitys vaikutusarvioiden luotettavuudelle.
Arviointityön aikana on pyritty tunnistamaan mahdolliset epävarmuustekijät mahdollisimman
kattavasti ja arvioimaan niiden merkitys vaikutusarvioiden luotettavuudelle. Nämä tekijät on
kuvattu vaikutusarviointien yhteydessä luvussa 7.

6.7

Haittojen ehkäisy ja lieventäminen

Arviointityön aikana on selvitetty mahdollisuuksia ehkäistä ja rajoittaa hankkeen haittavaikutuksia suunnittelun ja toteutuksen keinoin. Selvitys lieventämistoimenpiteistä on esitetty
kunkin osa-alueen vaikutusarvioinnin yhteydessä luvussa 7.

7

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

7.1

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja rakennettuun ympäristöön

7.1.1

Yhteenveto

Hankealue sijoittuu Kilpilahden teollisuusympäristöön pääasiassa rakentamattomalle alueelle
olemassa olevien teollisuusrakennusten ja -rakenteiden läheisyyteen. Kilpilahden teollisuusalueen
välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta, kouluja, päiväkoteja tai muita vastaavia herkkiä
kohteita. Kilpilahden teollisuusalueen eteläpuolella sijaitsee Keravan kaupungin Nikuvikenin
ulkoilualue, jossa on uimaranta ja venepaikkoja. Rakentamisen aikaiset vaikutukset nykyiseen
maankäyttöön muodostuvat pääasiassa melusta ja tärinästä, jotka syntyvät alueella tehtävästä
louheen murskauksesta, sataman läheisyyteen sijoittuvan uuden säiliöalueen perustusten
paaluttamista, työmaakoneiden ja laitteiden käytöstä sekä alueelle suuntautuvasta liikenteestä.
Teollisuusalueelle sijoittuvan hankealueen rakentamisen aikaiset vaikutukset nykyiseen
maankäyttöön jäävät vähäisiksi. Rakentamisen vaikutus rajoittuu pääasiassa rakennuspaikoille ja
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niiden lähiympäristöön. Hankkeen toiminnan aikaiset vaikutukset nykyiseen maankäyttöön
muodostuvat pääasiassa laitoksen aiheuttamasta melusta, liikennemelusta ja sataman lastaus- ja
purkaustoiminnan aiheuttamasta melusta sekä rakennusten ja rakenteiden näkymisestä
ympäristöön. Hanke sijoittuu nykyiselle teollisuusalueelle olemassa olevien teollisuusrakennusten
ja -rakenteiden läheisyyteen, joten hankealueen toiminnan aikaiset vaikutukset lähiympäristöön
eivät ole merkittäviä.
Hanke on maakuntakaavan ja hyväksytyn yleiskaavan sekä alueella voimassa olevien
asemakaavojen mukainen ja tukee näiden kaavojen tavoitteita. Alueelle on vireillä yleiskaavan
laadinta ja muutos. Maankäyttö alueella tiivistyy alueidenkäytön tavoitteiden mukaisesti.
Hankkeen toteuttamisella ei ole merkittävää vaikutusta Kilpilahden suuronnettomuuksien
huomioiminen maankäytön suunnittelussa -selvityksessä määriteltyihin suojavyöhykkeisiin A, B
ja C, jotka ohjaavat lähialueille sijoitettavaa asutusta ja muuta toimintaa. Ottaen huomioon alueen
nykyisen ja suunnitellun maankäytön, rakentamisen ja toiminnan aikaisten vaikutuksen
vaikutusten merkittävyys on vähäinen.

7.1.2

Arviointimenetelmät ja epävarmuustekijät

Tässä YVA-selostuksessa on kuvattu alueen yhdyskuntarakenteen, maankäytön ja rakennetun
ympäristön nykytilaa. Hankealueen ja sen ympäristön maankäytön nykytila on selvitetty karttaja ilmakuvatarkasteluihin sekä maastokäyntiin perustuen. Vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen
ja maankäyttöön arvioitaessa hyödynnettiin jo olemassa olevia selvityksiä sekä YVA-menettelyn
aikana tehtyjen selvitysten ja maastokäyntien tuottamia tietoja. Arviointia varten on selvitetty
välittömän vaikutusalueen voimassa ja vireillä olevat kaavat sekä muut maankäytön suunnitelmat.
Vaikutusten arvioinnissa on kuvattu hankkeen suhdetta sekä nykyiseen että suunniteltuun yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja kaavoitukseen. Lisäksi on arvioitu hankkeen suhdetta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin nähden. Mahdolliset maankäytön ristiriidat ja kaavojen
muutostarpeet on osoitettu ja kuvattu.
Hankkeen vaikutuksia on tarkasteltu eri aluetasoilla: Onko hankkeen toteuttamisella vaikutuksia
Kilpilahden yhdyskuntarakenteeseen, lähiympäristön maankäyttöön tai yksittäisiin kohteisiin
hankkeen välittömällä vaikutusalueella. Vastaavasti on tarkasteltu hanketta suhteessa voimassa
ja vireillä oleviin kaavoihin ja muihin suunnitelmiin tai tavoitteisiin. Näitä ovat mm. valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, Itä-Uudenmaan maakuntakaava ja 1.-4. vaihemaakuntakaavat, valmisteilla oleva Uusimaa-kaava 2050 ja Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaava, Sköldvikin osayleiskaava ja voimassa olevat asemakaavat.
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön 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, kuten esimerkiksi
lisääntyvästä tai vähenevästä liikenteestä, melusta tai päästöistä. Erityishuomio arvioinnissa kiinnitettiin hankealueiden läheisyydessä sijaitseviin häiriintymiselle alttiisiin kohteisiin, kuten asutus- , loma-asutus-, suojelu-, palvelu- ja virkistysalueisiin.
Arviointi tehtiin asiantuntija-arviona maisema-arkkitehdin toimesta.
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7.1.3

Vaikutukset nykyiseen maankäyttöön

Hankealue sijoittuu Kilpilahden teollisuusympäristöön pääasiassa rakentamattomalle alueelle
olemassa olevien teollisuusrakennusten ja -rakenteiden läheisyyteen. Kilpilahden teollisuusalueen
välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Ympäröivät maa-alueet ovat pääosin maanviljelys- ja
metsätalouskäytössä. Lähimmät asuinalueet ovat kylämäiset Nyby Kilpilahden luoteispuolella ja
Nikuby vastaavasti eteläpuolella. Etäisyyttä hankealueelta näiden alueiden lähimpiin
asuinrakennuksiin on noin 900–1 600 metriä. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 300 metrin
päässä hankealueen eteläpuolella. Tämä rakennus on tarkoitettu tilapäiseen Nesteen henkilökunnan yöpymiseen sekä neuvottelukäyttöön ja sinne pääsy on rajoitettu. Loma-asuntoja sijaitsee
Svartbäckinselän rannoilla molemmin puolin. Hankealuetta lähimmät loma-asunnot sijaitsevat
noin 700 metrin päässä hankealueesta etelään Svartbäckinselän Kilpilahden puoleisella rannalla.
Emäsalossa Svartbäckinselän vastarannalla lähimmät loma-asunnot sijaitsevat noin 2 kilometrin
päässä hankealueesta.
Teollisuusalueen läheisyydessä ei sijaitse kouluja tai päiväkoteja tai muita vastaavia herkkiä kohteita. Lähin koulu ja päiväkoti sijaitsevat Kulloossa noin viiden kilometrin päässä hankealueesta.
(Porvoon kaupunki 2020a)
Kilpilahden teollisuusalueen läheisyydessä sijaitsevat Keravan kaupungin Nikuvikenin ulkoilualue,
jossa on uimaranta ja venepaikkoja (Keravan kaupunki 2020). Nybyn ulkoilualue sijaitsee teollisuusalueen pohjoispuolella. Emäsalonselällä sijaitseva Mäntysaari on Porvoon kaupungin ulkoilualue. Metsäalueita käytetään virkistykseen ja marjastukseen ja merialueella veneillään ja kalastetaan. (Porvoon kaupunki 2020b)
Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Rakentamisen aikaiset vaikutukset nykyiseen maankäyttöön muodostuvat pääasiassa melusta ja
tärinästä, jotka syntyvät alueella tehtävästä louhinnasta, louheen murskauksesta, sataman
läheisyyteen sijoittuvan uuden säiliöalueen perustusten paaluttamista, työmaakoneiden ja
laitteiden käytöstä sekä alueelle suuntautuvasta liikenteestä. Alueelle suoritettavan louhinnan
aiheuttaman tärinän arvioidaan jäävän hankealueen sisäpuolelle, sillä räjäytyksissä on käytössä
alueelle soveltuvaa pienempää panostusta tai muita menetelmiä kuin räjäytystä. Murskauksen
tärinän arvioidaan jäävän hankealueelle. Rakentaminen ja operointi eivät aiheuta merkittävää
tärinää. Säiliöalueen perustusten paaluttamisen tärinän arvioidaan jäävän rakennusalueelle.
Rakentamisen ja kuljetusten aiheuttama tärinä rajoittuvat rakennuspaikan ja kuljetusreittien
lähiympäristöön.
Laitoksen rakentamisen aikana aiheutuu pölypäästöjä ja pakokaasupäästöjä työkoneiden
liikenteestä, maankaivu- ja siirtotöistä, louhinnasta ja murskauksesta, kuljetusliikenteestä sekä
henkilöliikenteestä. Mahdolliset kivi- ja maa-aineskuljetukset aiheuttavat jonkin verran
pölyämistä, etenkin kuivina aikoina. Pölyvaikutukset voivat olla nähtävissä lähinnä hankealueen
välittömässä
läheisyydessä.
Louheiden
murskauksessa
käytetään
pölynsidontaa.
Kuljetusliikennettä vähentää murskatun louheen käyttäminen alueella pohjan tasauksessa sekä
puhtaiden pintamaiden läjittäminen alueelle.
Teollisuusalueelle sijoittuvan hankealueen rakentamisen aikaiset vaikutukset nykyiseen
maankäyttöön jäävät vähäisiksi. Rakentamisen vaikutus rajoittuu pääasiassa rakennuspaikoille ja
niiden lähiympäristöön. Rakentamisaikainen melu voi ajoittaisesti vaikuttaa laajemmallakin
alueella. Puuston poistaminen rakentamisen tieltä vaikuttaa pääasiassa vain paikallisesti
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lähialueen maisemaan, mutta pohjoisen ranta-alueen puuston poistaminen pienentää samalla
nykyistä näkemäestettä teollisuusalueen ja meren väliltä, jolla on vaikutusta erityisesti Kilpilahden
teollisuusalueen näkymiseen merialueelle ja Emäsaloon.
Toiminnan aikaiset vaikutukset
Hankkeen toiminnan aikaiset vaikutukset nykyiseen maankäyttöön muodostuvat pääasiassa
laitoksen aiheuttamasta melusta, liikennemelusta ja sataman lastaus- ja purkaustoiminnan
aiheuttamasta melusta sekä rakennusten ja rakenteiden näkymisestä ympäristöön. Hanke
sijoittuu nykyiselle teollisuusalueelle olemassa olevien teollisuusrakennusten ja -rakenteiden
läheisyyteen, joten hankealueen toiminnan aikaiset vaikutukset lähiympäristöön eivät ole
merkittäviä.
Uuden NEXBTL-laitoksen melu alittaa nykyisessä Porvoon öljynjalostamon ympäristöluvassa
määrätyt raja-arvot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa (luku 7.3.4). Liikenne lisääntyminen on
vähäistä ja vaikutukset kokonaisliikennemääriin ovat pieniä, vain 0,2–3,5 % tieosuudesta riippuen
(luku 7.2.4). Uuden laitoksen aiheuttamalla liikennemäärän lisäyksellä ei ole vaikutusta lähistön
herkkien kohteiden ympäristömeluun.
Porvoon
kaupunki
on
laatinut
yhteistyössä
eri
toimijoiden
kanssa
Kilpilahden
suuronnettomuuksien huomioiminen maankäytön suunnittelussa -selvityksen päivityksen 2018
(Gaia Consulting Oy 2018).
Selvityksessä Kilpilahden alueelle on määritelty suojavyöhykkeet A, B ja C, jotka ohjaavat
lähialueille sijoitettavaa asutusta ja muuta toimintaa (Kuva 7-1) ja suojavyöhykkeiden määritelmä
löytyy nykyisestä selvityksestä.
Seuraavassa esitetty Neste Oyj:n asiantuntija-arvio perustuu samanakaltaisista laitoksista
tehtyihin riskinarviointeihin, joissa on arvioitu pahimman mahdollisen skenaarion vaikutukset.
Selvitykset ovat: 1. Neste Expansion Plant QRA (Singapore). 2. Facility Siting Study and
Quatitative Risk Assessment (Rotterdam, The Netherlands) (Neste Oyj 2020b). Nesteen tekemissä
kuvissa on määritetty A, B ja C vyöhykkeet tekstissä kuvatulla tavalla ja ne on esitetty sinisellä
värillä.
Uuden NEXBTL-laitoksen mahdollisen myrkyllisen kaasun leviämisen vaikutukset ja
räjähdysvaikutukset pysyvät selvityksessä esitettyjen suojavyöhykkeiden sisällä (Kuva 7-2 ja
Kuva 7-3).
Nyt suunnitteilla olevan uuden laitoksen ei arvioida kasvattavan myrkyllisten aineiden AEGL2- ja
AEGL3-alueita, jotka Neste Oyj on esittänyt turvallisuusselvityksessä vuonna 2015. Nykyisen
suunnitelman myrkytysvaikutukset ovat (Kuva 7-2):
-

A-vyöhyke: AEGL3/10 min eli 76 ppm
B-vyöhyke: AEGL2/10 min eli 41 ppm (arvio)
C-vyöhyke: AEGL2/30 min eli 32 ppm

Uuden NXBTL-yksikön myrkytysvaikutukset
vastaava alue merkitty kuvaan.

pysyvät nykyisten

alueiden sisällä. C-vyöhykettä

Uuden NXBTL-yksikön räjähdyspainevaikutukset pysyvät nykyisten alueiden sisällä (Kuva 7-3). Cvyöhykettä vastaava alue merkitty kuvaan. A-vyöhykettä vastaava painevaikutus pysyy Nesteen
alueen sisäpuolella. Nykyisen suunnitelman räjähdyspainevaikutukset on arvioitu olevan:
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-

A-vyöhyke: 15 kPa
B-vyöhyke: 5 … 15 kPa
C-vyöhyke: 5 kPa

Tulipalon aiheuttaman lämpösäteilyn vaikutukset vastaavat B- ja C-vyöhykkeitä, mutta nykyinen
A-vyöhyke laajenee jonkin verran koillisen suuntaan (Kuva 7-4). A-vyöhykkeen laajenemisalue
sijoittuu pääasiassa hankealueen sisään, eikä alueelle sijoitu toiminnoiltaan herkkiä kohteita.
Uuden NEXBTL-yksikön tulipalosta johtuvan lämpösäteilyn vaikutukset ovat:
-

A-vyöhyke: 530 m
B-vyöhyke: 570 m
C-vyöhyke: 950 m

A- ja B-vyöhykkeet jäävät kaikissa edellä tarkastelluissa tapauksissa vyöhykkeen C sisäpuolelle.
Lisäksi A- ja B-vyöhykkeet rajoittuvat Kilpilahden teollisuusalueelle sekä merialueelle. Hankkeen
toteuttamisella ei tältä osin ole merkittävää vaikutusta nykyiseen maankäyttöön.

Kuva 7-1. Nykyisen maankäytön suunnitelman suojavyöhykkeet. (Gaia Consulting Oy 2018)
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Kuva 7-2. Suojavyöhykkeet uuden NEXBTL-laitoksen toiminnasta aiheutuvan mahdollisen myrkyllisen kaasun
leviämisen tilanteessa. (Neste Oyj 2020b)
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Kuva 7-3. Suojavyöhykkeet uuden NEXBTL-laitoksen toiminnasta aiheutuvan mahdollisen räjähdyksen
paineaallon leviämisen tilanteessa. (Neste Oyj 2020b)
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Kuva 7-4. Suojavyöhykkeet uuden NEXBTL-laitoksen toiminnasta aiheutuvan mahdollisen tulipalon
lämpösäteilyn leviämisen tilanteessa. (Neste Oyj 2020b)

Hankkeen myötä toteutettava NEXBTL-laitos lisää koko teollisuusalueen kokonaismelua
hankealueen sisällä sekä jonkin verran Emäsalon suuntaan ja erittäin vähän tai olemattomasti
muihin suuntiin. Muutokset nykyisen maankäytön kannalta ovat vähäisiä ja keskiäänitasot
alittavat lisäyksen jälkeenkin selvästi Porvoon öljynjalostamon ympäristöluvan raja-arvot.
Hankkeen maisemalliset vaikutukset ovat alueen kokonaisuuden kannalta vähäiset, sillä hanke
sijoittuu olemassa olevalle teollisuusalueelle muiden teollisuusrakenteiden läheisyyteen ja
ympäröivät metsäiset selännealueet rajaavat suoria näkymiä ympäristöstä hankealueen suuntaan.
Melu- ja maisemavaikutuksia on käsitelty tarkemmin YVA-selostuksen omissa luvuissaan (7.3 ja
7.12).

7.1.4

Vaikutukset suunniteltuun maankäyttöön

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sisältävät
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keskenään hyvin eriluonteisia tavoitteita. Kussakin hankkeessa tulee arvioida kyseisen hankkeen
kannalta olennaisten tavoitteiden toteutuminen.
Hankkeen toteuttaminen ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
Hanke edistää valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita muun muassa luomalla edellytykset
vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen sekä luomalla edellytyksiä elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle.
Hankkeella varaudutaan myös uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen
ratkaisujen tarpeisiin. Toiminnan sijoittamisessa on huomioitu etäisyydet herkkiin kohteisiin.
Maakuntakaava
Hankealueella on voimassa 15.2.2010 vahvistettu (KHO 6.4.2011) Itä-Uudenmaan
maakuntakaava, jota on täydennetty 1.-4. vaihemaakuntakaavoilla. Itä-Uudenmaan
maakuntakaavassa koko Kilpilahden teollisuusalue on osoitettu teollisuustoimintojen alueeksi
(T/kem: Teollisuus- ja varastoalue, jolla on/jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja
valmistavan tai varastoivan laitoksen).
Suunniteltu hanke on linjassa maakuntakaavassa alueelle esityn pääkäyttötarkoituksen (T) kanssa
sekä kaavassa osoitettujen konsultointi- ja suojavyöhykkeiden (sev 1, sv 1 ja sv 2) kanssa.
Uudellamaalla on käynnissä Uudenmaan alueen kattavan Uusimaa-kaavan 2050 ja sitä
tarkentavien seutujen vaihemaakuntakaavojen laadinta. Hankealue sijoittuu Itä-Uudenmaan
vaihemaakuntakaavaan. Hanke alue on kaavassa osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi (T/kem),
jolla on/jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan
laitoksen. Suunniteltu hanke on linjassa maakuntakaavassa alueelle esityn pääkäyttötarkoituksen
(T/kem) kanssa sekä kaavassa osoitettujen konsultointi- ja suojavyöhykkeiden (sev 1 ja sv-t)
kanssa. Konsultointivyöhykkeelle sijoittuvien hankkeiden osalta on kaavamääräyksen mukaan
pyydettävä pelastusviranomaisen ja tarvittaessa Turvatekniikan keskuksen (TUKES) lausunto.
TUKES on lausunnossaan maininnut, että se tulee erikseen luvittamaan ja arvioimaan uuden
laitoksen varautumisen kemikaalionnettomuuksiin.
Yleiskaava
Kilpilahdessa on voimassa oikeusvaikutteinen Sköldvikin osayleiskaava, joka on vahvistettu 1988
ja tullut lainvoimaiseksi 1989. Yleiskaavassa hankealue on osoitettu teollisuusalueeksi (T).
Osayleiskaavassa
teollisuusalueen
ulkopuoliset
lähialueet
on
pääasiassa
merkitty
maatalousalueeksi (MT).
Hankkeen sijoittuminen ei ole ristiriidassa Sköldvikin osayleiskaavan kaavallisten tavoitteiden
kanssa. Teollisuusalue (T) vastaa alueelle suunniteltua maankäyttöä ja on linjassa jo alueella
olevan vastaavan toiminnan kanssa. Hankkeen liikennejärjestelyt eivät myöskään ole ristiriidassa
kaavallisten tavoitteiden kanssa, vaan tukeutuvat nykyisiin liikenteellisiin ratkaisuihin.
Teollisuusalueen kokonaismelu on hankkeen toteuttamisen jälkeenkin nykyisen ympäristöluvan
mukainen, joten hanke ei tältä osin vaikuta suunniteltuun maankäyttöön.
Porvoon kaupunki valmistelee parhaillaan Kilpilahden, Kulloon ja Mickelsbälen osayleiskaavaa,
jonka tarkoituksena on Sköldvikin osayleiskaavan uudistaminen sekä Kulloon ja Mickelsbölen
kyläasutusta ohjaavan osayleiskaavan laatiminen. Kaavan valmistelun yhteydessä kaupunki on
laatinut Kilpilahden suuronnettomuuksien huomioiminen maankäytön suunnittelussa -selvityksen
päivityksen (Gaia Consulting Oy 2018). Selvityksessä Kilpilahden alueelle on määritelty
suojavyöhykkeet A, B ja C, jotka ohjaavat lähialueille sijoitettavaa asutusta ja muuta toimintaa.
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Uuden NEXBTL-laitoksen mahdollisen myrkyllisen kaasun leviämisen vaikutukset ja
räjähdysvaikutukset pysyvät nykyisten suojavyöhykkeiden sisällä. Tulipalon aiheuttaman
lämpösäteilyn vaikutukset vastaavat B- ja C-vyöhykkeitä, mutta nykyinen A-vyöhyke laajenee
jonkin verran koillisen suuntaan. A-vyöhykkeen laajenemisalue sijoittuu pääasiassa hankealueen
sisään eikä alueelle sijoitu tällä hetkellä toiminnoiltaan herkkiä kohteita, vaan alue sijoittuu
olemassa olevan teollisuusalueen yhteyteen. Hankkeen toteuttamisella ei tältä osin ole
merkittävää vaikutusta tulevaisuuden maankäyttöön.
Asemakaava
Hankealueella on voimassa pääosin Sköldvikin asemakaava (rk 74), joka on vahvistettu
27.4.1984. Kaavaa on osin muutettu asemakaavan muutoksella (rk 319), joka on vahvistettu
7.4.2000. Hankealue on kaavassa merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T).
Hanke on linjassa asemakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen kanssa. Teollisuusalueen
kokonaismelu on hankkeen toteuttamisen jälkeenkin alle nykyisen Porvoon jalostamon
ympäristöluvan raja-arvojen, joten hanke ei tältäkään osin vaikuta suunniteltuun maankäyttöön.
Asemakaavassa on osoitettu käyttötarkoituksen mukaista korttelialuetta koskien määräyksiä,
jotka tulee huomioida jatkosuunnittelussa. Määräykset eivät ole ristiriidassa hankesuunnitelmien
kanssa ja ne voidaan huomioida alueen toteutuksessa. Määräykset, jotka koskevat teollisuus- ja
varastorakennusten korttelialuetta, jolle hankealue sijoittuu: s = 0,5, suhdeluku, joka ilmoittaa
suurimman sallitun rakenteiden peittämän alan suhteen korttelin tai korttelinosa rakennusalan
pinta-alaan. Kaavassa on osoitettu myös istutettavia alueita. Kaavamääräyksen mukaan
istutetuille rakennuspaikan osille sallitaan putkijohtojen ja -siltojen rakentaminen.
Kaavamääräysten mukaan teollisuuskortteliin saadaan rakentaa maanalaisia tiloja. Istutettavalle
alueelle on suunniteltu sijoitettavan laitokseen liittyvä propaani- ja hiilidioksidisäiliöalue. Säiliöt
peitetään maa-aineksella tai maisemoidaan eivätkä ne aiheuta onnettomuusvaaraa lähimmille
asuinkiinteistöille, eikä asemakaavassa vapaa-ajan rakennuksille varatulle korttelin osalle (tvmerkintä). Hankkeen suunnitelma on asemakaavan mukainen eikä edellytä sen muuttamista.

7.1.5

Haittojen ehkäisy ja lieventäminen

Alueella voimassa olevassa asemakaavassa on osoitettu hankealueelle korttelialuetta koskevia
määräyksiä (s=0,5), aluerajauksia ja sekä lähialuetta koskevia määräyksiä, jotka tulee huomioida
jatkosuunnittelussa. Myöhemmässä vaiheessa eri lupien ehdoilla ja lupaehtojen mukaisella
toiminnalla voidaan ehkäistä vaikutuksia ja toiminnan riskejä.
Hankkeen haitallisia vaikutuksia maankäyttöön voidaan lieventää jättämällä riittävät
suojaetäisyydet suunniteltujen rakentamistoimenpiteiden ja mahdollisesti häiriintyvien kohteiden
välille.
Suojaetäisyyksiä
määritellään
tarvittaessa
tarkemmin
ympäristöluvassa.
Maisemavaikutusten osalta on annettu suosituksia puuston säilyttämisestä ja hoitamisesta luvussa
7.12.6.
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7.2

Kuljetukset ja niiden vaikutukset liikenteeseen

7.2.1

Yhteenveto

Kuljetuksien vaikutuksia liikenteeseen on arvioitu tieliikenteen ja laivaliikenteen osalta.
Raidelliikennettä ei ole suunniteltu hyödynnettävän. Vaikutuksissa on huomioitu erikseen raskas
liikenne ja henkilöliikenne. Lisäksi vaikutukset on jaettu rakentamisen ja toiminnan aikaisiin
vaikutuksiin.
Rakentamisen
aikainen
työmaaliikenne
lisää
hetkellisesti
liikennemääriä
erityisesti
Kilpilahdentiellä (10 %), mikäli noin 40 % liikenteestä suuntautuu kulkelmaan sitä kautta. Päästöt
lisääntyvät hieman Porvoon tasolla tie- ja laivaliikenteen johdosta rakentamisen aikana
(tieliikenne 1,3 % ja laivaliikenne 0,2 %). Rakentamisen aikainen liikenneturvallisuuden
heikentyminen on vähäistä. Onnettomuudet lisääntyvät laskennallisesti noin 0,3 onnettomuudella
vuodessa.
Käytön aikana liikennemäärä lisääntyy maltillisesti ja liikennemäärät lisääntyvät enimmilläänkin
alle 1 % tiekohtaisesti. Myös päästöjen lisääntyminen on pientä, alle 0,1 % vuodessa niin tie- kuin
laivaliikenteen osalta. Vaikutukset liikenneturvallisuuteen ovat niin ikään pieniä. Onnettomuudet
lisääntyvät laskennallisesti noin 0,01–0,02 onnettomuudella vuodessa.

7.2.2

Arviointimenetelmät ja epävarmuustekijät

Liikennevaikutuksia on tarkasteltu arvioimalla hankkeeseen liittyvien kuljetusten määriä ja käytettyjä reittejä hankealueelle johtavilla liikenneväylillä. Vaikutusten arvioinnissa on huomioitu eri
kuljetusmuodot mukaan lukien vaarallisten kemikaalien kuljetukset ja niiden riskit. Arvioinnissa
on tarkasteltu sekä rakentamisen että toiminnan aikaisen liikenteen vaikutuksia. Toiminnan ajan
vaikutusarvioinnissa on keskitytty laivakuljetuksien vaikutusten arviointiin, sillä raaka-aineet toimitetaan laitokselle pääasiassa laivoilla.
Maantieliikenteen osalta tarkastelussa on otettu huomioon erikseen raskaan liikenteen ja henkilöliikenteen määrän muutos hankkeen seurauksena. Laivakuljetuksissa on tarkasteltu laivaliikenteen kuljetusmäärien muutoksen vaikutusta satamaan ja muuhun lähialueen laivaliikenteeseen.
Raideyhteyden hyödyntämistä laitoksen toiminnassa ei ole suunniteltu.
Liikennemäärien muutoksesta aiheutuvat vaikutukset liikenneturvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen on arvioitu. Erityistä huomiota on kiinnitetty kuljetusreittien varrella sijaitseviin herkkiin
kohteisiin, kuten asutukseen, päiväkoteihin ja virkistysalueisiin.
Kuljetuksista aiheutuvat päästöt ja niiden vaikutukset ilmanlaatuun, meluvaikutukset sekä vaikutukset viihtyisyyteen ja liikenneturvallisuuteen on arvioitu liikenteellisten muutosten perusteella.
Liikenteellisiä vaikutuksia on tarkasteltu hankealueelle johtavien teiden ja muiden liikenneväylien
ympäristössä. Liikenneväylien nykytila ja tiedossa olevat suunnitelmat on otettu huomioon arvioinnissa. Kuljetusreitit ja muutokset liikennemäärissä on esitetty havainnollisina karttakuvina.
Kuljetusten pakokaasupäästöjä on arvioitu VTT:n LIPASTO tietokannan mukaisten päästötietojen
avulla. Kuljetuksen pakokaasupäästöt ovat laskennallisia päästöjä, joka perustuvat keskimääräiseen ajomatkaan ajoneuvotyypeittäin.
Arvioinnin on suorittanut ympäristötekniikan diplomi-insinööri.
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7.2.3

Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Rakennusaikaisen kuorma-auto liikenteen liikennemäärien arvioidaan olevan noin 10–30 kuormaa
päivässä. Intensiivisin liikenne arvioidaan olevan rakentamisen ensimmäisen vuoden aikana,
jolloin tehdään maansiirtotöitä sekä laitoksen rakentamisvaiheessa. Päivittäin rakennusaikaista
liikennettä on noin 10 tunnin ajan päivässä ja 250 päivää vuodessa.
Suurten laitoskomponenttien kuljetus toteutetaan erikoiskuljetuksina. Kuljetus tarvitsee
erikoiskuljetusluvan, jos se ylittää normaaliliikenteelle sallitut mitta- ja/tai massarajat.
Erikoiskuljetukset voivat aiheuttaa kulkureitille hetkellisiä hidasteita. Erikoiskuljetusten
liikenteenohjauksen ja varoitusautojen vähimmäisvaatimus määräytyy kuljetuksen mittojen
perusteella. Kaikissa tapauksissa varoitusauton käyttö ei vaadi liikenteenohjaajaa eikä
liikenteenohjaajan käyttö varoitusautoa. Moottoriteillä ja muilla teillä, joilla vastaantulevaa
liikennettä ei ole, varoitusauto tai -autot kulkevat kuljetuksen takana. Kun erikoiskuljetus liikkuu
kapeilla teillä, missä ohittaminen on mahdotonta, takavaroitusauto voi puolestaan yhdessä
etuvaroitusauton kanssa liikkua kuljetuksen edellä. Erikoiskuljetusluvassa voidaan tarvittaessa
edellyttää vähimmäismäärää suurempien varoitustoimenpiteiden käyttöä. Erikoiskuljetusautot
tulee varustaa varoitustauluin ja -valaisimin.
Kuljetuksen ollessa 3,5 metriä leveämpi suurin sallittu nopeus on 60 km/h. Kun kysymyksessä on
yliraskas
kuljetus,
renkaille ja akselille kohdistuva massa
rajoittaa ajonopeutta
Erikoiskuljetusasetuksen mukaisesti. Esimerkiksi kun parirenkailla varustetulla akselilla massa on
suurempi kuin 15 tonnia, on suurin sallittu ajonopeus 40 km/h. Nopeus ei saa kuitenkaan ylittää
kuljetusajoneuvolle rekisteriin merkittyjä nopeuksia tai liikennemerkeillä osoitettuja nopeuksia.
Erikoiskuljetuksille on myös erillisiä aikarajoitteita, joiden puitteissa kuljetuksia saa toteuttaa.
Osa suurista laitoskomponenteistä kuljetetaan työmaalle vesiteitse, joten rakentamisen aikaisiin
vaikutuksiin luetaan mukaan myös laivaliikenne. Suuria laitoskomponentteja voidaan kuljettaa
vesiteitse välillä Tolkkinen-Kilpilahden satama. Laivaliikenne rakentamisen aikana on noin yksi
alus viikossa, joka ajoittuu ajallisesti yhden vuoden ajalle.
Rakentamisen aikainen lisäys henkilöliikennemääriin on arvioitu olevan noin 500 ajoneuvoa
vuorokaudessa.
Yhteisvaikutukset liikennemääriin
Taulukossa 7-1 on esitetty arviot hankealueella rakennusvaiheessa tarvittaen kuljetusten määrien
suuruusluokista.
Taulukko 7-1. Raskaan liikenteen ajoneuvojen arvioitu määrä rakentamisen aikana.
Rakennustoimenpide
Maansiirto
Perustukset
Muu raskas liikenne
YHTEENSÄ

VE1
7 620
2 540
7 620
17 780

Liikennemäärien muutosten arvioinnissa on arvioitu liikenne Porvoonväylälle saakka
henkilöliikenteen, tavarankuljetusten ja maa-ainesten kuljetusten osalta. Louhetta kuljetetaan
alueen sisällä, jolloin maksimietäisyydeksi on arvioitu yksi kilometri. Arvioinnissa on huomioitu
edestakainen matka.
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Taulukossa 7-2 on esitetty arviot rakentamisen aikaisen raskaan liikenteen lisääntymisen
aiheuttamista muutoksista liikennemääriin hankealueen lähiympäristön teillä. Raskaan liikenteen
vaikutukset hankealueen yhdysteillä, Nesteentiellä ja Kilpilahden tiellä on arvioitu olevan noin 1,1–
1,2 %, kun liikenne jakautuu siten että 60 % liikenteestä suuntautuu Nesteentielle ja 40 %
liikenteestä Kilpilahdentielle. Rakentamisesta johtuvan suuren henkilöliikenteen määrän
lisääntymisen johdosta kokonaisliikennemäärät muuttuvat Kilpilahden tiellä 10 % ja Nesteentiellä
4,4 %.
Taulukko 7-2. Rakentamisen aikaisen (4 vuotta) raskaan liikenteen lisääntymisen aiheuttama muutos
liikennemääriin lähialueen teillä.
Tie

Tien nimi, sijainti

Nykytila

VE1

KokonaisRaskas
Raskas liikenne
liikenne
liikenne
/ vuorokausi
/vuorokausi muutos %
27 000–
1 900–2 400
0,5 %
30 000

Kokonaisliikenne muutos
%

Valtatie 7

Porvoonväylä

maantie 148

Nesteentie

600

4900

1,2 %

4,4 %

maantie 11746

Kilpilahdentie

440

1400

1,1 %

10,3 %

1,2 %

Pakokaasupäästöt
Pakokaasupäästöt laskettiin LIPASTO-tietokannasta saatujen liikenteen yksikköpäästökertoimien
mukaan (VTT 2020) ja arvoitujen kuljetusmatkojen perusteella. Rakentamisen aikaisissa
päästöissä keskityttiin suurimpiin kujetuksista aiheutuviin päästölähteisiin. Rakentamiseen
laskettin mukaan alueella tehtävät maaperän kunnostustoimenpiteet. Ajoneuvona maaperän
kunnostustoimiin liittyvissä kuljetuksessa käytettiin täysperävaunua. Maa-ainesten osalta
kuljetusmatka laskettiin Porvoonväylälle asti. Louheen ja työkoneiden osalta arvioitiin liikenne
tehdasalueella noin yhden kilometrin säteellä. Muun kuorma-autoliikenteen määräksi arvioitiin 10
rekka-autoa vuorokaudessa, joka sisältää rakennusmateriaalin tuomisen alueelle. Kuljetusmatka
laskettiin Porvoonväylälle asti. Rakentamisen aikaiseksi henkilöautoliikenteeksi arvioitiin 500
autoa vuorokaudessa ja liikenne laskettiin Porvoonväylälle asti.
Laivoilla kuljetetaan tehdaskomponentteja keskimäärin vuoden ajan yhdellä laivalla viikossa.
Laivaliikenne laskettiin lähimmälle ankkurointipaikalle asti. Rakentamisen aikaiset päästöt ja
niiden arvioitu lisäys Porvoon kunnan liikennepästöihin on esitetty taulukossa 7-3.
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Taulukko 7-3. Rakentamisen aiheuttama pakokaasupäästöjen lisääntyminen neljän vuoden aikana sekä
niiden lisäys Porvoon tieliikenteen päästöihin saman aikana. Lähteet: Tieliikenne: LIISA-tietokanta (VTT
2020), laivaliikenne: SYKE ALAS-laskenta (SYKE 2020b)
VE1

Parametri

Häkä (CO)

Päästöt tieliikenne (t)

Päästöt laivaliikenne
(t)

Lisäys Porvoon tieliikenteen päästöihin (%)

4

0,08

1,0 %

0,27

0,03

0,7 %

5

0,69

1,6 %

Hiukkaset (PM)

0,12

0,02

1,4 %

Metaani (CH4)

0,01

0,003

0,4 %

Typpioksiduuli (N2O)

0,03

0,001

1,1 %

Hiilivedyt (HC)
Typen oksidit (NOx)

Rikkidioksidi (SO2)

0,006

0,02

1,2 %

Hiilidioksidi (CO2)
Hiilidioksidiekvivalentti
(CO2e)

1504

36,52

1,3 %

1514

36,87

1,3 %

Lisäys Porvoon laivaliikenteen päästöihin (%)

0,2 %

Liikenneturvallisuus
Rakentamisvaiheessa aiheutuu lisääntynyt määrä raskasta liikennettä, joka heikentää
liikenneturvallisuutta kuljetusreiteillä etenkin hankealueen lähiseudulla. Raskas liikenne vaikuttaa
myös koettuun turvallisuuteen.
Liikennemäärien kasvun vaikutusta onnettomuusmääriin voidaan arvioida onnettomuuksien
sattumisen todennäköisyyksien avulla. Yleisesti puhutaan onnettomuusriskistä, joka voidaan
määritellä tieosuuden onnettomuuksien suhteena tieosuudella liikkuvien altistumisen riskille,
tyypillisesti liikennesuoritteeseen. Jos liikennemäärän kasvaessa ei tehdä liikenneturvallisuutta
kehittäviä toimenpiteitä, myös onnettomuuksien määrän voidaan arvioida kasvavan samassa
suhteessa. Tällä tavoin arvioituna liikenneonnettomuuksien määrät kasvavat tarkastelluilla
tieosuuksilla (tiet 148 ja 11746 taulukon 7-2 mukaisilla osuuksilla) keskimäärin 0,3 kpl vuodessa.
On kuitenkin huomioitava, että käytännössä rakentamisen aikainen raskas liikenne on syklittäistä,
eli liikennemäärät kasvavat ajoittain huomattavasti voimakkaammin ja tällöin myös
onnettomuusriski kasvaa.
Kuljetusreittien varrella on teollisuustoimintaa ja asutusten määrä alueella on vähäinen. Täten
kuljetuksista ei aiheudu erityistä vaaraa esimerkiksi kevyelle liikeneelle.

7.2.4

Toiminnan aikaiset vaikutukset

Lisääntyvä liikenne uudelle laitokselle koostuu pääosin raaka-aineiden tuonnista, tuotteiden
viennistä, tuotantokemikaalien sekä sivutuotteiden ja jätteiden kuljetuksista.
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Hankkeen raaka-aineiden tuonti ja tuotteiden sekä hiilidioksidin vienti tarkoittaa noin 135
laivakäyntiä vuodessa Kilpilahden satamassa. Merkittävin osuus kuljetuksista liittyy hiilidioksidin
kuljetusvarastointiin (CCS).
Laivakokojen optimoinnilla varmistetaan mahdollisimman tehokas sataman laiturikapasiteetin
käyttö ja suunnitelun lähtökohtana on, että laivakäyntien määrä minimoidaan. Satamassa käyvien
alusten kapasiteetti vaihtelee 5 000 tonnista 40 000 tonniin. Päästöt on laskettu suurimman
kapasiteetin mukaisesti.
Autoliikenteen määrän arvoidaan kasvavan pääsääntöisesti kemikaali- ja jätekuljetusten takia.
Jakeluterminaalin kautta tapahtuvien tuotekuljetuksien määrän ei hankkeen nykyvaiheessa
arvoida kasvavan merkittävästi nykyisestä. Raaka-aineen tuonnin määrän kasvun on arvioitu
olevan marginaalista nykytilanteeseen nähden.
Koko Kilpilahden teollisuusalueella työskentelee noin 3 500 henkilöä, joista suurin osa saapuu
alueelle henkilöautoilla. Teollisuusalueelle on julkisen liikenteen yhteys, ja alueelle tulee noin 30–
40 bussikäyntiä arkipäivässä. Lisäksi alueella työskentelevien henkilöiden määrä voi kasvaa
tilapäisten huoltojen yhteydessä jopa 3 000 henkilöllä. Työmatkaliikenteen ruuhkahuippuina
liittymät ruuhkautuvat ajoittain. Kilpilahden alueen asukkaiden liikennöinnin vaikutus alueen
kokonaisliikenteeseen on varsin vähäinen. Henkilökuljetusten määrän muutos hankkeen myötä on
vähäinen.
Autoliikenteen määrän arvoidaan kasvavan noin 5–10 ajoneuvolla päivässä, joista puolet on
henkilöautoja ja puolet raskasta liikennettä.
Vaikutukset liikennemääriin
Raskas liikenne hankealueelta Porvoonväylälle lisääntyy arviolta 2 544 ajoneuvolla vuodessa.
Taulukossa 7-4 on esitetty arvio hankealueelle ja sieltä poispäin suuntautuvan raskaan liikenteen
muutoksesta pääväylillä käytön aikana. Raskaan liikenteen määrät kasvavat maltillisesti ja
vaikutukset liikennemäärin ovat pieniä alle 1 %.
Taulukko 7-4 Hankealueelle suuntautuvien raskaan liikenteen kuljetusten määrämuutos toiminnan aikana
vuodessa.
Tie

Tien nimi,
sijainti

Nykytila

Raskasliikenne /
vuorokausi

VE1

Kokonaisliikenne
/vuorokausi

Raskas liikenne
muutos %

Kokonaisliikenne muutos
%

1 900–2 400

27 000–
30 000

0,3 %

0,1 %

Nesteentie

600

4900

0,7 %

0,2 %

Kilpilahdentie

440

1400

0,6 %

0,5 %

Valtatie 7

Porvoonväylä

maantie 148
maantie
11746
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Kuva 7-5. Hankealueen ja lähiseudun teiden keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) sekä raskaiden ajoneuvojen osuus (RKVL) vuonna 2019 sekä hankkeen aiheuttama toiminnan aikainen liikennelisäys prosentteina hankealueelta lähtevillä pääreiteillä. Lähde: Väylävirasto 2020.

Pakokaasupäästöt
Toiminnan aikaisten pakokaasupäästöjen arvioitu lisäys Porvoon liikenteen pakokaasupäästöihin
on pieni alle 0,1 %.
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Taulukko 7-5 Liikenteen arvioidut pakokaasupäästöt käytön aikana, sekä muutos liikenteen
kokonaispäästöihin. (Lähteet: Tieliiktulee pänne LIISA tietokanta, laivaliikenne SYKE ALAS-laskenta)
VE1
Lisäys Porvoon
Päästöt laivatieliikenteen
liikenne (t)
päästöihin (%)

Parametri

Päästöt tieliikenne (t)

Häkä (CO)

0,1

0,08

0,02 %

0,01

0,03

0,03 %

0,4

0,69

0,11 %

Hiukkaset (PM)

0,01

0,02

0,07 %

Metaani (CH4)

0,0004

0,003

0,01 %

0,001

0,001

0,05 %

Rikkidioksidi (SO2)

0,0002

0,04

0,04 %

Hiilidioksidi (CO2)

59

73,15

0,05 %

Hiilidioksidiekvivalentti
(CO2e)

59

73,85

0,05 %

Hiilivedyt (HC)
Typen oksidit (NOx)

Typpioksiduuli (N2O)

Lisäys Porvoon laivaliikenteen päästöihin (%)

0,5 %

Kun arvioidaan liikenneonnettomuuksien määrän kasvua samaan tapaan kuin rakentamisvaiheen
vastaavia, määrät kasvavat tarkastelluilla tieosuuksilla (tiet 148 ja 11746 taulukon 7-2 mukaisilla
osuuksilla) keskimäärin 0,01–0,02 kpl vuodessa. Vaikutukset ovat täten vähäisiä.

7.2.5

Haittojen ehkäisy ja lieventäminen

Rakentamisen aikaisten kuljetusten määriä voidaan vähentää hyödyntämällä maa-, ja
kaivumassoja mahdollisimman paljon hankealueella. Lisäksi henkilöliikennettä voidaan vähentää
esimerkiksi järjestämällä alueelle julkisen liikenteen kulkuyhteyksiä nykyiseen tapaan.
NEXBTL-laitoksen toiminnan aikaiset kuljetukset voidaan suunnitella siten, että liikenteen
ruuhkautuminen laitokselle johtavilla tieosuuksilla voitaisiin välttää.
Kemikaali- ja jätekuljetuksien kuljettajille annetaan kuorman lastaus- ja purkuajat. Raaka-aineja tuotekuljetuksissa hyödynnetään pääosin laivakuljetuksia, mikä vähentää maantiekuljetusten
määrää.
Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa huolehtimalla erityisesti Nesteentien ja Kilpilahdentien
liittymien ja risteysalueen turvallisuudesta sekä liikenteen yleisestä sujuvuudesta.
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7.3

Meluvaikutukset

7.3.1

Yhteenveto

Laitoksen melua on arvioitu rakentamisen ja käytön ajalta. Rakentamisen ajan meluvaikutuksien
arviointi pohjautuu suunnittelutietoihin ja kokemuksiin vastaavista tilanteista. Käytönajan
meluvaikutusia on arvioitu melumallinnuksen avulla. Mallinnuksen maastomalli huomioi
ympäristömeluun vaikuttava tekijät (mm. maanpinnan muodot sekä akustinen kovuus) sekä
mahdollistaa uusien toimintojen tuoman meluvaikutuksen tarkastelun alueen nykytilan meluun
verrattuna. Laitoksen toimintojen melupäästötiedot pohjautuvat pääosin Neste Oyj:n Rotterdamin
vastaavan NEXBTL-laitoksen mitattuihin tietoihin.
Rakentamisen aikana melua aiheutuu alueen maanmuokkaustöistä sekä alueelle suuntatuvasta
liikenteestä. Maanmuokkastöiden alkuvaiheessa suoritetaan louhintaa, jolloin melu on
taustamelusta helposti erottuvaa. Rakentamisvaihetta varten tehdään erillinen meluilmoitus
Porvoon kaupungille. Rakentamisen aikainen liikenenmäärä on vähäinen verrattuna nykytilan
liikennemäärään, joten liikennemäärän muutoksella ei ole käytännön vaikutusta ympäristömeluun
liikennereittien varrella.
Käytönaikana NEXBTL-laitos lisää teollisuusalueen kokonaismelua Emäsalon suuntaan vähäisesti
1-2 dB. Muissa suunnissa ympäristömelun muutos on erittäin vähäinen (alle 1 dB Klobbuddenissa)
tai olematon (Nikuby, Nyby, Rantakylä). NEXBTL-laitoksen aiheuttaman lisäyksen jälkeenkin
keskiäänitaso LAeq 39 dB on vähäinen Emäsalossa, sillä melu on yli 10 dB pienempi kuin nykyisen
Porvoon öljynjalostamon ympäristöluvan yöajan tiukempi raja-arvo 50 dB. Liikennemäärällä (1020 ajon./vrk) ei ole vaiktusta ympäristömeluun.

7.3.2

Arviointimenetelmät ja epävarmuustekijät

Meluvaikutusten arviointi tehdään melun leviämismallinnuksen avulla. Mallinnuksessa
tarkastellaan laitoksen ja siihen liittyvän satamatoiminnan aiheuttamaa melua niiden
ympäristössä olevien lähimpien häiriintyvien kohteiden luona eli noin kahden kilometrin
etäisyydelle asti. Laitoksen toimintojen melupäästötiedot pohjautuvat pääosin Neste Oyj:n
Rotterdamin vastaavan NEXBTL-laitoksen vuoden 2012 mitattuihin tietoihin. Lisäksi
mallinnuksessa on hyödennetty muiden Neste Oyj:n NEXBTL-laitosten (Singapore) mitattuja
melutietoja sekä koko Kilpilahden teollisuusalueen eri toimijoiden mitattuja melupäästötietoja.
Melun leviämisen laskentaan käytetään yhteispohjoismaista teollisuuden ympäristömelun
laskentamallia. Mallin tarvitsemia lähtötietoja ovat kunkin melulähteen sijainti ja melupäästö sekä
laitosalueen ja sen ympäristön maasto, joka koostuu maanpinnan muodoista ja laadusta sekä
rakennuksista ja muista esteistä. Laskentapisteissä esiintyvän melutason määräävät lähteiden
melupäästöt, lähteen ja pisteen välinen etäisyys sekä melun etenemisreittien akustiset
ominaisuudet. Ne määräytyvät heijastavina tai absorboivina pintoina sekä meluesteinä toimivista
maaston muodoista ja rakennuksista. Pintojen heijastavuus riippuu niiden akustisesta
pehmeydestä: mm. asfaltti ja vesi ovat kovia ja useimmat muut maanpinnat pehmeitä.
Pehmeän maanpinnan ja esteiden vaikutus on teollisuusmelumallissa muodossa, joka vastaa
melun leviämistä suosivia sääolosuhteita. Niitä ovat kohtalainen myötätuuli ja tyyni selkeä yö.
Pitkäaikaisen keskimääräisen melutason eli keskiäänitason kannalta melun leviämiselle edullisten
olosuhteiden painoarvo on merkittävin. Tästä syystä laskentamallin sisältämät olosuhteet
tuottavat laskentatuloksen, joka vastaa pitkän ajanjakson keskiäänitasoa.
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Melun laskenta on tehty kolmiulotteisessa akustisessa melulähde- ja maastomallissa, joka käsittää
uuden laitoksen, muun tehdasalueen sekä niiden ympäristön. Maastomalli muodostetaan yleisesti
saatavilla olevasta digitaalisesta maastoaineistosta sekä tehdasalueen ja laitosten
suunnittelutiedoista. Kilpilahden alueen jo olemassa olevaa akustista maastomallia on täydennetty
ja muokattu tarvittavassa määrin. Malli sisältää maaston muotojen lisäksi rakennukset ja muut
esteinä toimivat rakenteet sekä ääntä heijastavien tai absorboivien pintojen akustiset pehmeydet.
Ympäristön melutasojen laskenta on tehty melumallinnusohjelmalla Datakustik Cadna/A 2020
MR2, joka sisältää käytettävän melulaskentamallin. Mallinnuksen tulokset on esitetty
havainnollisina melukarttoina sekä melutasotietoina yksittäsissä tarkastelupisteissä lähimpien
häiriintyvien kohteiden luona.
Kilpilahden teollisuusalueen suurimpien toimijoiden normaalitoiminnan aikana esiintyvän melun
mallinnustulokset on esitetty kokonaismelutason avulla, jossa on huomioitu osamelutasot uudesta
NEXBTL-laitoksesta, nykyisestä teollisuusmelusta sekä sataman laivojen tuottamasta melusta.
Osamelutasojen avulla pystytään arvioimaan, mitkä toiminnot aiheuttavat tarkastelupisteissä
havaitun ympäristömelun kokonaismelutason arvot.
Tuloksia on tarkasteltu ensisijaisesti ympäristömelulle altistuvissa eli ns. herkissä kohteissa, joita
ovat erityisesti Emäsalon rannoilla ja Nikubyssä sijaitsevat asuinrakennusten piha-alueet.
Toiminta-alueen läheisyydessä ei ole kouluja, päiväkoteja tai hoitolaitoksia. Koska uuden laitoksen
ja koko teollisuusalueen normaalitoiminnan melu on tasaista ja jatkuvaa, meluvaikutusten arviointi on tehty vertaamalla altistuvien kohteiden melutasoa alueen nykyisten ympäristölupien
tiukempaan eli yöajan meluraja-arvoon LAeq 50 dB.
Uuden NEXBTL-laitoksen ympäristömelun ennakkoselvityksen on tehnyt erillisraporttina HMMT
Partners Oy vuonna 2020 (HMMT Partners Oy 2020), josta tiedot tähän ympäristövaikutusten
arviointiin on kerätty.
Ympäristömelusta lyhyesti
Äänen voimakkuuden mittayksikkö on desibeli (dB). Äänen voimakkuutta on havainnollistettu
taulukossa (Taulukko 7-6), jossa on esitetty esimerkkejä erilaisten äänien desibelitasoista.
Melu on subjektiivinen käsite, jolla ymmärretään äänen negatiivisia vaikutuksia, ei- toivottua
ääntä, josta seuraa ihmisille haittaa, ja jossa kuulijan omilla tuntemuksilla ja äänenerotuskyvyllä
on suuri merkitys. Melua voidaan mitata sen fysikaalisten ominaisuuksien perusteella.
Taulukko 7-6. Esimerkkejä erilaisten äänien desibelitasoista.
Tyypillinen äänilähde
kuulokynnys

Äänenpainetaso, dB
0

lehtien havina

10

rannekellon tikitys

20

kuiskaus

30–40

toimisto

50–60

ravintola, tavaratalo

60

vilkasliikenteinen katu

80
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Tyypillinen äänilähde

Äänenpainetaso, dB

rekan ohiajo
rock-konsertti

90
100–120

kipukynnys

130

suihkukone

140

Sovellettavat vertailuarvot
Porvoon öljynjalostamon voimassa
ympäristömelusta seuraavasti:

olevassa

ympäristöluvassa

(2016)

on

määrätty

Jalostamon ja sen energiantuotantoyksiköiden toiminnasta aiheutuva melu ei saa yhdessä
Kilpilahden teollisuusalueen muiden ympäristölupavelvollisten toimintojen melun kanssa ylittää
melulle altistuvien asuinrakennusten piha-alueilla päivällä klo 7-22 ekvivalenttimelutasoa [po. Akeskiäänita-soa] (LAeq) 55 dB eikä yöllä kello 22–7 ekvivalenttimelutasoa (LAeq) 50 dB. Melun
ollessa luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB
ennen sen vertaamista raja-arvoon. Meluraja-arvot eivät koske häiriötilanteita, joiksi katsotaan
meluraja-arvojen noudattamista arvioitaessa jalostamon pääsoihtujen (1–4) soihdutukset, höyryn
ulospuhallustilanteet sekä FCC-yksikön jätelämpökattilan ohitustilanteet.
Neste Oyj:n Porvoon öljynjalostamon sekä muiden Kilpilahden toimijoiden melu (HMMT Partners
Oy 2020) on tasaista vuorokauden ympäri, joten käytännössä laitoksen yöajan raja-arvo LAeq 50
dB on määräävä.

7.3.3

Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Uuden NEXBTL-laitoksen rakentamisen aikana melua syntyy työmaan koneiden ja laitteiden
käytöstä sekä alueelle suuntautuvasta liikenteestä. Rakentamisen ajan liikennemäärä vaihtelee
rakentamisen aikana, mutta vilkkaimiillaankin liikennemäärä (500 ajon./vrk) on huomattavasti
vähäisempi kuin teollisuusalueelle suuntautuva nykytilanteen liikennemäärä (4 900 ajon./vrk).
Täten rakentamisen ajalla ei ole käytännössä vaikutusta liikennemeluun.
Alueella suoritetaan rakentamisen alkuvaiheessa louhintatöitä, joten melu voi olla lähialueella
normaalia suurempaa. Aiempien kokemusten mukaan kivenottotoimintojen (poraus, räjäytykset
yms.) melu vaimenee kilometrin matkalla noin 50 dB(A):iin, joten toteutuessaan toiminnat eivät
aiheuta Porvoon öljynjalostamon ympäristöluvassa asetettujen melutasojen raja-arvojen ylityksiä,
mutta muuttavat tältä osin lähialueiden äänimaisemaa. Rakennusajan melu voi olla hetkittäisesti
impulssimaista.

7.3.4

Toiminnan aikaiset vaikutukset

Koko Kilpilahden teollisuus- ja satama-alueiden ympäristömelun leviämismallinnus mahdollistaa
uuden NEXBTL-laitoksen toiminnan tuoman muutoksen havoinnollistamisen lähimpien
häiriintyvien kohteiden luona havaittavaan ympäristömeluun. Taulukossa (Taulukko 7-7) on
esitetty ympäristömelumallinnuksen kokonaismelutason tulokset tarkastelupisteissä eli lähimpien
häiriintyvien kohteiden luona. Tarkastelupisteiden sijainnit ovat esitetty ympäristömelun
leviämiskartoissa. Kokonaismelutaso koostuu uuden NEXBTL-laitoksen, nykyisen Kilpilahden
teollisuusalueen ja laiturissa olevien laivojen yhteismelusta, joiden osamelutasojen arvot ovat
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myös esitetty taulukossa. Osamelutasojen arvoja tarkastelemalla havaitaan mitkä toiminnot ovat
merkittäviä kokonaismelun muodostumisen kannalta tarkasteltavissa kohteissa. Merkittävät
osamelutasot ovat lihavoitu taulukossa.
Taulukko 7-7. Kokonaismelutasot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa, kun huomioidaan uusi NEXBTL-laitos,
koko Kilpilahden teollisuusalueen nykyiset toiminnot sekä sataman laiturissa olevien laivojen melu. (HMMT
Partners Oy 2020)
Kokonaismelu LAeq
[dB]

Kokonaismelu LAeq
[dB]

Ilman
NEXBTLlaitosta

NEXBTLlaitoksen
kanssa

P8 Emäsalo pohjoinen

37

P7 Emäsalo keski

Osamelutaso LAeq
Pelkkä uusi
NEXBTL-laitos

Pelkkä
teollisuusalue
(nykytila)

Pelkät
laivat
laiturissa

38

31

34

34

37

39

35

34

35

P9 Klobbudden

41

42

32

41

31

P10 Nikuby

46

46

33

46

30

P1 Nyby

49

49

30

49

25

P3 Rantakylä

45

45

31

45

30

Kuvassa (Kuva 7-6) on esitetty ympäristömelun meluvyöhykekartta pelkästään NEXBTL-laitoksen
tuottamalle ympäristömelulle sekä vertailun vuoksi kuvassa (Kuva 7-7) on esitetty
ympäristömelun vyöhykekartta koko Kilpilahden teollisuualueelle ja sataman toiminnoille.
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P3

P1

P8

P7

P10
P9
Kuva 7-6. Uuden NEXBTL-laitoksen melu (ei alueen muita melulähteitä) sekä toiminta-alueen lähimmät
häiriintyvät kohteet. (HMMT Partners Oy 2020)

Uuden NEXBTL-laitoksen yksin aiheuttama ympäristömelu (Kuva 7-6) alittaa nykyisessä Porvoon
öljynjalostamon ympäristöluvassa määrätyt raja-arvot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Myös
määräävänä raja-arvona oleva yöajan tiukempi keskiäänitaso LAeq 50 dB alittuu. Ero raja-arvoihin
on merkittävä, koska mallinnuksen tulosten perusteella pelkän NEXBTL-laitoksen tuottama
keskiäänitaso LAeq on lähimpien häiriintyvien kohteiden luona 30–35 dB.
Vastaavan NEXBTL-laitoksen melumittausten perusteella suunnitellun uuden NEXBTL-laitoksen
melu on ominaisuuksiltaan samanlaista kuin nykyisen Kilpilahden teollisuusalueen melu, joten
uuden toiminnan aiheuttama ympäristömelu ei ole kapeakaistaista tai impulssimaista. Melu ei ole
erityisen pienitaajuista eikä sisällä infraääntä.
Autoliikenteen määrän arvoidaan kasvavan noin 10-20 ajoneuvolla päivässä uuden toiminnan
myötä, joista puolet on henkilöautoja ja puolet raskasta liikennettä, kun edestakainen liikenne
huomioidaan. Porvoonväylän ja Kilpilahden välillä liikennemäärä nykytilantessa on noin 4 900
ajoneuvoa vuorokaudessa, joten uuden laitoksen aiheuttamalla liikennemäärän lisäyksellä ei ole
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vaikutusta lähistön herkkien kohteiden ympäristömeluun. Vasta kokonaisliikennemäärän
kaksinkertaistuminen lisäisi ympäristömelua lähialueilla 3 dB, jonka muutoksen ihminen kykenisi
havaitsemaan.

Kuva 7-7. Uuden NEXBTL-laitoksen sekä nykyisen Kilpilahden teollisuusalueen ja sataman kokonaismelu,
vyöhykekartassa merkittynä myös toiminta-alueen lähimmät häiriintyvät kohteet. (HMMT Partners Oy 2020)
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Kuva 7-8. Kilpilahden teollisuusalueen nykyinen kokonaismelun vyöhykekartta (vasen kuva) sekä
kokonaismelu lisättynä uudella NEXBTL-laitoksella (oikea kuva) (HTTM Partners Oy 2020, Akukon 2019)

Koko Kilpilahden teollisuusalueen ml. uusi NEXBTL-laitos sekä sataman tuottama kokonaismelu
(Kuva 7-7) alittaa nykyisen Porvoon jalostamon ympäristöluvassa määrätyt raja-arvot.
NEXBTL-laitos lisää teollisuusalueen kokonaismelua Emäsalon suuntaan (Taulukko 7-7, Kuva 7-8).
Lisäys Emäsalossa havaittavaan koko teollisuusalueen ympäristömeluun yhdessä sataman
laivamelun kanssa on 1–2 dB. Osamelutasoista huomataan, että uusi NEXBTL-laitos vaikutta vain
lähimpien Emäsalon häiriintyvien kohteiden ympäristömeluun. NEXBTL-laitoksen aiheuttaman
lisäyksen jälkeenkin keskiäänitaso LAeq 39 dB on vähäinen Emäsalossa, sillä melu on yli 10 dB
pienempi kuin nykyisen Porvoon öljynjalostamon ympäristöluvan yöajan tiukempi raja-arvo 50
dB. Muissa suunnissa ympäristömelun muutos on erittäin vähäinen (alle 1 dB Klobbuddenissa) tai
olematon (Nikuby, Nyby, Rantakylä). (HMMT Partners Oy 2020)
Säiliölaivojen meluvaikutuksia sisäsaariston laivaväylän läheisyyden asuin- ja lomarakennusten
luona on arvioitu liikennemäärän muutoksen sekä akustiikan yleisien melunleviämisen
perussääntöjen avulla asiantuntija-arviona. Nykytilassa laivaväylän liikennemäärä suurten alusten
osalta on 1 200–1 400 vuodessa ja hankkeen myötä laivaliikenteen on arvioitu kasvavan 135
aluksella (n. 10 % kasvu) vuodessa. Näin ollen uuden tilanteen tuoma 135 aluksen vaikutus
melutason keskiäänitasoon on erittäin vähäinen. Vasta liikennemäärän kaksinkertaistuminen
kasvattaisi tuotetun ympäristömelun keskiäänitasoa 3 dB:llä, jonka muutoksen ihminen pystyy
havaitsemaan.
Laivaväylän sisäankkuripaikalla (katso tarkemmat tiedot luku 5.2.2) säiliölaivojen tyhjäkäynnin
tuottamaa
ympäristömelua
tarkasteltiin
yksinkertaisen
melumallinnuksen
avulla
yhteispohjoismaisen laskentastandardin mukaisesti. Yksittäisen laivan keskimääräinen
melupäästö LW=109 dB (HMMT Partners Oy 2020) on määritetty aikaisempien mittausten
perusteella. Edellä mainittuun perustuen yksittäisen laivan keskimääräisen melupäästön vaikutus
ankkuripaikasta 1 500 metrin etäisyydellä sijaitsevien lomarakennuksien pihoille on noin 37 dB,
joka ei ylitä Porvoon jalostamon nykyisen ympäristöluvan raja-arvoja.
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Alusten sisäankkuripaikkaan kiinnittymisen meluavaikutuksia tarkasteltiin lisäksi vuonna 2019
(Lahti 2019). Melutaso asuintalojen luona oli kaikissa tapauksissa selvästi pienempi kuin
ympäristöluvan melun raja-arvot. Laivojen melu ei sisällä infra-ääntä.

7.3.5

Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen

Uuden NEXBTL-laitoksen melua voidaan ennaltaehkäistä suunnittelemalla ja toteuttamalla laitteet,
rakennukset ja toiminnot siten, että laitoksen ulkopuolelle kuuluvan melun määrä on
mahdollisimman vähäinen. Tähän voidaan päästä suosimalla vähämeluisia laitteita, käyttämällä
laitteissa ja rakennuksissa äänieristyksiä ja sijoittamalla tietyt ääntä aiheuttavat laitteet
sisätiloihin.

7.3.6

Poikkeustilanne – Soihdutus

Laitoksen toiminnan poikkeustilanteessa käytettävän soihdun melua on myös tarkasteltu
ympäristömelun leviämismallinnuksen avulla. Soihdutuksen aikana kokonaismelutaso LAeq
Emäsalossa oli 40 dB ja Klobbuddenissa 44 dB sekä muissa tarkastelupisteissä 0 dB–1 dB
suurempi kuin normaalitilanteessa.
Nykyisen ympäristöluvan raja-arvot eivät koske poikkeustilanteen soihdusta. Tehdyn
mallinnuksen mukaan uuden laitoksen soihtu ei
ylittäisi nykyisen Porvoon jalostamon
ympäristöluvan yöajan ympäristömelun raja-arvoa LAeq 50 dB. (HMMT Partners Oy 2020)

7.4

Tärinävaikutukset

7.4.1

Yhteenveto

Laitoksen tärinävaikutuksia on arvioitu laitoksen rakentamisen ja käytön ajalta. Arvionti perustuu
hankkeen suunnittelutietoihin, kirjallisuuteen ja kokemuksiin vastaavista tilanteista.
Rakentamisen aikainen tärinä syntyy pääsääntöisesti maanmuokkaustöiden, erityisesti
mahdollisten räjäytysten aiheuttamasta tärinästä. Louhinnan aiheuttama tärinä voi olla rakenteita
vaurioittavaa 50–100 metrin etäisyydelle räjäytyspaikasta ja tärinä vaimenee 500 metrin
etäisyydelle havaitsemattomaksi. Räjäytyksillä ei ole vaikutusta asuinviihtyvyyteen, koska
hankealueesta 500 metrin säteellä ei sijaitse yksityiskäytössä olevia asuin- tai lomarakennuksia.
Alueella sijaitsee teollisuusalueen rakennuskantaa, joka huomioidaan räjäytysten suunnittelussa
siten, että rakenteellisia vaurioita ei tapahdu. Sataman lähelle sijoittuvan uuden säiliöalueen
perustukset joudutaan mahdollisesti osittain paaluttamaan, mutta melun ja tärinän arvioidaan
jäävän rakennusalueelle.
Käytönaikana tärinää muodostuu alueelle suuntautuvasta maantieliikenteestä tien välittömään
läheisyyteen. Hankkeessa ei rakenneta merkittäviä uusia tie- tai raideosuuksia ja lähietäisyydellä
ei ole yksityisiä asuin- tai lomarakennuksia, joihin tärinävaikutusten voitaisiin arvioida yltävän.
Hankkeella ei arvioda olevan käytönajan tärinävaikutuksia.

7.4.2

Arviointimenetelmät ja epävarmuustekijät

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin louhinnan räjäytystöiden sekä kuljetusten
aiheuttamaa tärinää. Tärinän voimakkuutta arvioitiin suhteessa etäisyyteen tärinälähteestä
saatavilla olevan tiedon ja aiempien kokemusten perusteella. Arvioinnissa huomioitiin
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hankealueen läheisyydessä sijaitsevat rakennukset sekä ihmisten mahdollisesti kokemat
häiriövaikutukset.
Tärinävaikutusten arviointiin sisältyy useita epävarmuustekijöitä, joita ovat tärinän leviämiseen
vaikuttavat geologiset ominaisuudet sekä mahdollisella vaikutusalueella olevien rakennusten
rakenteelliset ominaisuudet. Lisäksi tärinän häiritsevyyden kokemiseen ja vahinkojen
mahdolliseen syntymiseen vaikuttavat useat eri tekijät.

7.4.3

Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Rakentamisen aikainen tärinä syntyy pääsääntöisesti maanmuokkaustöiden, erityisesti
mahdollisten räjäytysten, aiheuttamasta tärinästä. Myös maantie- ja junaliikenteestä syntyy
tärinää. Räjäytyksissä syntyvän tärinän suuruuteen vaikuttaa eniten momentaaninen (täysin
samanaikaisesti räjähtävä) räjähdysainemäärä. Lisäksi syntyvään tärinään vaikuttavat erilaiset
räjäytystekniset seikat, kuten räjähdysaineen laatu, porauksen ja sytytyksen suuntaus, niin
sanotun etutäytteen käyttö ja sytytysjärjestelmän valinta. Tärinän suuruuteen vaikuttavat
merkittävästi myös kallion ja maaperän rakenne, niiden kosteus ja lämpötila sekä topografia.
Kovassa maapohjassa (esimerkiksi kiinteä kallio ja moreeni) tärinä vaimenee erittäin nopeasti.
Räjäytyksessä kallioon syntyy jännitysaalto, joka aiheuttaa tärinää. Tärinä voidaan kuvata sen
heilahdusnopeuden (mm/s) ja taajuuden (Hz) avulla. Lähellä louhintaräjäytys- paikkaa tärinän
heilahdusnopeus voi olosuhteista riippuen nousta yli tason 100 mm/s. Kauempana olevissa
kohteissa tärinä jää usein kymmenesosaan tästä, sillä jännitysaalto menettää energiaansa
etäisyyden kasvaessa. Tärinän taajuus lähietäisyyksillä on noin 50–220 Hz, mutta pienenee
etäisyyden kasvaessa.
Yleisesti tärinä voi olla rakenteita ja herkkiä laitteita vaurioittavaa sekä ihmisiä ja eläimiä
häiritsevää. Rakennusten rakennevaurioiden synty ei johdu pelkästään tärinän voimakkuudesta,
vaan myös rakenteen oma paino, kunto sekä muut ominaisuudet ja rasitukset vaikuttavat
rakenteen tärinänkestoon. Tärinälle herkkiä laitteita ovat esimerkiksi tietokoneet, mikroskoopit ja
mittalaitteet, joihin tärinä voi aiheuttaa vaurioita tai rikkoutumisia. Käytännössä riski rakenteiden
ja laitteiden vaurioitumiselle louhintatärinän seurauksena on noin 50–100 metriä suoraan
louhinnasta mitattuna. Ihminen kokee tärinän yksilöllisesti. Yhdysvaltalaisen Bureau of Mines tutkimuslaitoksen mukaan ihminen havaitsee tärinän, kun sen heilahdusnopeus on 2–10 mm/s.
Heilahdusnopeudeltaan yli 20 mm/s tärinä koetaan usein häiritsevänä.
Louhintaräjäytyksistä aiheutuva tärinävaikutus on luonteeltaan lyhytaikaista. Räjäytyksen
aiheuttama tärinä kestää yleensä joitakin sekunteja kerrallaan. Tärinä on havaittavaa yleensä
korkeintaan 500 metrin etäisyydellä räjäytyspaikasta, kun räjäytykset tehdään hallitusti. Tärinä
voi kuitenkin kantautua kauemmaksi riippuen muun muassa maaperän geologisista tekijöistä.
Räjäytyksillä ei ole vaikutusta asuinviihtyvyyteen, koska hankealueesta 500 metrin säteellä ei
sijaitse asuin- tai lomarakennuksia. Alueella sijaitsee teollisuusalueen rakennuskantaa, joka
huomioidaan räjäytysten suunnittelussa siten, että rakenteellisia vaurioita ei tapahdu.
Tärinän arvioidaan jäävän hankealueen sisäpuolelle, sillä räjäytyksissä on käytössä alueelle
soveltuvaa pienempää panostusta tai muita menetelmiä kuin varsinainen räjäytys. Murskauksen
melun ja tärinän arvioidaan myös jäävän hankealueelle.
Sataman lähelle sijoittuvan uuden säiliöalueen perustukset joudutaan mahdollisesti osittain
paaluttamaan, mutta melun ja tärinän arvioidaan jäävän rakennusalueelle.
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Rakentamisen aikana maantieliikenteen raskaat ajoneuvot voivat synnyttää tärinää teiden
lähiympäristöön. Liikennetärinällä ei arvioida olevan vaikutuksia lähialueen asuin- tai
lomarakennuksille.

7.4.4

Toiminnan aikaiset vaikutukset

Laitoksen toiminnan aikana tärinää muodostuu jonkin verran alueelle suuntautuvasta
maantieliikenteestä. Liikennetärinän haitta-alue on laajin pehmeikköalueilla. Kovemmilla
maalajeilla ongelmaksi voi muodostua maan kautta välittyvä runkoääni. (Törnqvist & Talja 2006)
Yleisesti liikenteen aiheuttamaa tärinää voidaan pitää asuinmukavuutta heikentävänä haittana.
Liikenteestä aiheutuvaan tärinän suuruuteen vaikuttavat muun muassa ajoneuvon ominaisuudet,
tieväylän ominaisuudet ja ajonopeudet. Lisäksi maaperän ominaisuudet, etäisyys ja rakennuksen
ominaisuudet vaikuttavat tärinäaallon etenemiseen. Rakennusten tyyppi vaikuttaa havaittavan
tärinän suuruuteen. (Törnqvist & Talja 2006) Kaksikerroksiset kevytrakenteiset (puurakenteiset
tms.) pientalot ovat herkimpiä tärinävaikutuksille ja kivirakenteiset rakennukset sietävät
parhaiten tärinää (tärinä ei voimistu siirtyessään maaperästä rakennukseen). Tärinä voidaan
kokea eri tavoin tien läheisyydessä olevissa asuinrakennuksissa. Silloin, kun tärinä häiritsee lepoa,
voi vaikutuksesta olla myös terveydellistä haittaa (Törnqvist & Talja 2006).
Hankkeessa ei rakenneta merkittäviä uusia tie- ja raideosuuksia ja lähietäisyydellä ei ole asuintai lomarakennuksia, joihin tärinävaikutusten voitaisiin arvioida yltävän.

7.4.5

Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen

Räjäytysten tärinävaikutuksia voidaan vähentää hyvällä louhintasuunnittelulla. Töistä aiheutuville
paineaalloille ja värähtelylle asetetaan erityisrajoituksia. Tarvittaessa räjähdeainemäärää voidaan
pienentää, jolloin tärinävaikutuksen etäisyys pienenee. Räjäytyskentät peitetään huolellisesti niin,
ettei irtokiviä lennä räjäytysalueen ulkopuolelle.
Tärinästä aiheutuvia ympäristöhaittoja voidaan ehkäistä ja lieventää tiedottamalla alueen muita
toimijoita ja asukkaita tulevista räjäytystöistä sekä ajoittamalla tärinää aiheuttavat työvaiheet
päiväaikaan ja mahdollisesti kesälomakauden (heinäkuu) ulkopuolelle. Läheisillä teollisuusalueen
kiinteistöillä voidaan tarvittaessa suorittaa katselmus, jossa huomioidaan talon mahdolliset vauriot
ennen räjäytystöitä. Räjäytystöiden jälkeen suoritetaan uusi katselmus, jolloin mahdolliset
räjäytysten aiheuttamat vauriot voidaan havaita ja korjata. Kiinteistöjen tärinäherkät laitteet
voidaan suojata tärinänvaimentimin.
Liikenteestä aiheutuvan tärinän vaikutuksia voidaan lieventää muun muassa rajoittamalla
ajonopeuksia sekä huolehtimalla teiden kunnosta ja kalustosta.

7.5

Päästöt ilmaan ja niiden vaikutukset ilmanlaatuun

7.5.1

Yhteenveto

Päästöjen leviämismallilaskelmien mukaan uuden NEXBTL-laitoksen aiheuttamat rikkidioksidi- ja
typenoksidipäästöt tuovat vain hyvin pienen lisän koko Porvoon öljynjalostamon kaikkien
päästölähteiden yhdessä aiheuttamiin pitoisuuksiin. Kaikkien päästölähteiden yhdessä
aiheuttamat ulkoilman rikkidioksidi- ja typpidioksidipitoisuudet alittivat selvästi voimassa olevat
ilmanlaadun vertailuarvot.
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Uuden NEXBTL-laitoksen päästöillä ei arvioida olevan merkittävää haitallista vaikutusta VOCpäästöihin (haihtuvat orgaaniset yhdisteet). Laitokselle suunniteltujen teknisten ratkaisujen ja
olemassa olevien vastaavien laitosten käyttökokemusten ja ympäristötarkkailutulosten
perusteella NEXBTL-laitoksen ei arvioida aiheuttavan merkittäviä hajuhaittoja lähiympäristöön
laitoksen normaalitoiminnan aikana.
Tieliikenteen päästöt ovat vähäisiä verrattuna Porvoon alueella syntyviin tieliikenteen päästöihin.

7.5.2

Arviointimenetelmät ja epävarmuustekijät

Ilmanlaatuvaikutusten arvioinnissa on huomioitu NEXBTL-laitoksen toiminnan (rikkidioksidi, typen
oksidit ja VOC-päästöt sekä hajukaasut) ja siihen liittyvien kuljetusten aiheuttamat päästöt
(rikkidioksidi, typen oksidit ja hiukkaset) sekä näistä aiheutuvat päästöjen muutokset nykytilaan
verrattuna. Rakentamisen aikaiset ja toiminnan aikaiset vaikutukset on arvioitu erikseen.
NEXBTL-laitoksen toiminnan aikaisten rikkidioksidi- ja typen oksidipäästöjen vaikutus
ilmanlaatuun arvioitiin leviämismallilaskelmien avulla. Mallinnusmenetelmät ja siihen liittyvät
epävarmuudet on kuvattu tarkemmin mallinnusta käsittelevässä kohdassa.
Hajukaasujen ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vaikutusta ilmanlaatuun arvioitiin
asiantuntijatyönä perustuen laitoksen teknisiin tietoihin, vastaavista hankkeista saataviin tietoihin
sekä tietoihin alueen nykyisestä ilmanlaadusta.
Kuljetuksen päästöjen ilmanlaatuvaikutusta arvioitiin hankkeesta aiheutuvien kuljetusten
päästömäärien ja alueen nykyisen ilmanlaadun perusteella. Päästöjen laskennassa käytettiin
VTT:n julkaisemia liikennepäästöjen laskentaohjeita ja päästökertoimia.
Arvioinnin on suorittanut ilmanlaatuun kohdistuvien vaikutusten arviointiin erikoistunut diplomiinsinööri. Leviämismallilaskelmat on laatinut Ilmatieteenlaitos.

7.5.3

Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Laitoksen rakentamisen aikana rakentamisalueella aiheutuu pölypäästöjä sekä pakokaasupäästöjä
työkoneiden maankaivu- ja siirtotöistä, alueen sisäisestä liikenteestä, kuljetusliikenteestä sekä
henkilöliikenteestä.
Rakentamisaikana liikenteen määrä ja siten myös päästöt vaihtelevat rakentamisvaiheesta
riippuen. Laitoksen maarakennustyöt kestävät arviolta vajaan vuoden ja varsinainen laitoksen
rakentaminen noin kolme vuotta. Päästöjen jakautuminen tieosuuksille on riippuvainen
kuljetusreiteistä. Päästöihin vaikuttavat mm. käytettävän kaluston määrä, ikä, kunto ja
käyttömäärät sekä henkilöliikenteessä henkilöstön määrä.
Pölypäästöjen leviäminen ympäristöön riippuu useista tekijöistä, kuten päästön suuruudesta ja
hiukkaskokojakaumasta sekä sääolosuhteista ja ympäristön pinnanmuodoista (mm. topografia ja
kasvillisuus). Rakentamisen aikana mahdollisesti muodostuva maa-aines- ja kiviainespöly on
partikkelikooltaan suhteellisen suurikokoista ja hengitettävien hiukkasten (PM10) sekä
pienhiukkasten (PM2,5) osuus kiviainespölystä on pienempi. Karkeimmat hiukkaset kulkeutuvat
ilmassa vain lyhyitä matkoja, kun taas pienhiukkaset voivat kulkeutua laajemmalle alueelle.
Maanrakennustöihin liittyvän pölyämisen vaikutukset ja suurimmat pitoisuudet rajoittuvat
toiminnallisen alueen välittömään läheisyyteen eli työmaa-alueelle. Ajallisesti haitta rajoittuu
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rakentamisen työaikaan. Pölypäästöjen aiheuttama haitta on luonteeltaan ympäristön
likaantumista, joka rajoittuu teollisuusalueen sisälle, eikä näin ollen aiheuta viihtyvyyshaittaa.
Mahdolliset kivi- ja maa-aineskuljetukset aiheuttavat jonkin verran pölyämistä, etenkin kuivina
aikoina. Kuljetuksista aiheutuvat pölypäästöt ja niiden vaikutukset ovat kuitenkin suhteellisen
vähäisiä. Pölyvaikutukset voivat olla nähtävissä lähinnä hankealueen välittömässä läheisyydessä
tieosuuksilla, joissa tielle voi kulkeutua kiviainesta kuljetuskaluston pyöristä, lavoilta ja pinnoilta,
ja jossa liikenteen ajoviima voi nostaa pölyä ilmaan.
Rakentamisen aikaiset päästöt ilmaan ja mahdolliset ympäristöön aiheutuvat haitat arvioidaan
kokonaisuudessaan merkittävyydeltään vähäisiksi.

7.5.4

Toiminnan aikaiset vaikutukset

Laitoksen ilmapäästöjen leviäminen ja vaikutus ilmanlaatuun
Leviämismallilaskelmien menetelmäkuvaus ja lähtötiedot
NEXBTL-laitoksen rikkidioksidin, typpidioksidin ja typen oksidien leviämistä arvioitiin
leviämismallilaskelmilla, jotka laati Ilmatieteen laitos (Rasila ym. 2020). Leviämismallilaskelmilla
tarkasteltiin ilmapäästöjen ulkoilmaan aiheuttamia rikkidioksidin, typpidioksidin ja typen oksidien
pitoisuuksia sekä päästöjen aiheuttamaa rikkilaskeumaa. Tutkimuksessa arvioitiin erikseen uuden
NEXBTL-laitoksen päästöjen (kuumaöljyuuni ja vetylaitos) vaikutusta lähiympäristön ilmanlaatuun
sekä NEXBTL-laitoksen ja Porvoon öljynjalostamon kaikkien päästölähteiden (17 kpl)
yhteisvaikutusta ilmanlaatuun. Porvoon öljynjalostamolle on aikaisemmin tehty vastaavia
ilmapäästöjen leviämismallilaskelmia vuosina 2012 ja 2016 (Alaviippola ja Lóven 2012 sekä Rasila,
ym. 2016). Uusien päästölähteiden (kuumaöljyuuni ja vetylaitos) tiedot sekä Porvoon
öljynjalostamon päästölähteiden tiedot päivitettiin vastaamaan nykytilannetta sekä alueella
sijaitseva voimalaitos huomioitiin myös laskelmissa. Mallilaskelmista jätettiin pois soihdut ja
sellaiset päästölähteet, joille ei ole arvioitu ilmapäästöjä ja joiden päästöt ovat vähäisiä ja
satunnaisia. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja muiden hajupäästöjen vaikutukset on arvioitu
erikseen seuraavissa kohdissa.
Tutkimuksen tarkastelualue oli kooltaan 20 × 20 km. Päästöjen aiheuttamat ulkoilman
epäpuhtauspitoisuudet laskettiin kahden metrin korkeudelle eli noin ihmisten hengityskorkeudelle.
Pitoisuudet laskettiin laskentapisteikköön, jossa pisteiden välisiä etäisyyksiä oli tihennetty
pitoisuuksien muodostumisen kannalta merkittävimmällä alueella eli päästölähteiden
lähiympäristössä. Laskentapisteikön pisteet olivat tiheimmillään tehdasalueella päästölähteiden
lähellä 20 metrin etäisyydellä toisistaan ja harvimmillaan tutkimusalueen reunoilla 150 metrin
etäisyydellä toisistaan. Tutkimusalueen maanpinnan korkeuserot huomioitiin laskentapisteissä
Maanmittauslaitoksen maastonkorkeusmallin mukaisesti.
Mallinnuksen päästötietoina (Taulukko 7-8) käytettiin uuden NEXBTL-laitoksen päästölähteiden
suunnittelutietojen mukaisia rikkidioksidi- ja typenoksidipäästömääriä. Olemassa olevien
lähteiden tietoina käytettiin SO2-päästöistä vuosien 2016–2017 keskiarvoja ja NOx-päästöjen
osalta vuoden 2019 tietoja sekä Kilpilahden uuden voimalaitoksen arvioituja päästöjä.
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Taulukko 7-8 Päästöjen leviämismallinnuksessa käytetyt päästötiedot
Päästö

Yksikkö

Porvoon
jalostamon
mallinnuksessa
käytetyt
päästöt

VE1: NEXBTL-laitoksen
päästöt

Rikkidioksidi, SO2

t/a

4 083

10

Typen oksidit, NOx

t/a

2 119

250

Leviämismallilaskelman lähteiden normaalitoiminnan tunneittaiset päästöaikasarjat muodostettiin
satunnaistamalla ja hajauttamalla keskimääräiset vuosittaiset päästömäärät (hajautettu
päästövaihtelu ± 30 %). Aikasarjoissa huomioitiin myös kunkin päästölähteen mitattu tai arvioitu
savukaasuvirtaama, savukaasujen lämpötila ja vuosittaiset käyntituntimäärät sekä laitosten
tekniset tiedot. Päästöjen leviämislaskelmat tehtiin erikseen uusille rakennettavaksi suunnitelluille
lähteille (kuumaöljyuuni ja vetylaitos) sekä kaikille päästölähteille (17 kpl).
Leviämismallin tarvitseman meteorologisen aikasarjan muodostuksessa käytettiin Ilmatieteen
laitoksella kehitettyä meteorologisten tietojen käsittelymallia, jonka avulla voidaan
meteorologisten rutiinihavaintojen ja fysiikan perusyhtälöiden avulla arvioida rajakerroksen tilaan
vaikuttavat muuttujat, joita tarvitaan päästöjen leviämismallilaskelmissa. Menetelmässä
huomioidaan tutkimusalueen paikalliset tekijät, kuten leviämisalustan rosoisuus ja vuodenaikaiset
albedoarvot (maanpinnan kyky heijastaa auringon säteilyä) eri maanpinnan laaduille.
Laskelmissa käytettiin kolmen vuoden pituista tutkimusalueen sääolosuhteita edustavaa
meteorologista aineistoa. Laskelmissa käytettäviksi sääasemiksi valittiin tutkimusaluetta
edustavimmat sääasemat (Ilmatieteen laitoksen Porvoon Harabackan ja Kilpilahden sataman
sääasemat), joilla mitataan kaikkia mallin tarvitsemia suureita. Tutkimusalueella lounais- ja
etelätuulet ovat vallitsevia, kun taas itä- ja koillistuulia esiintyy vähemmän.
Leviämismallilaskelmilla saatavien tulosten luotettavuuteen vaikuttavat malliin syötettävät
lähtötiedot sekä itse mallin toiminta. Mallilaskelmilla kuvataan ilmiöiden tavanomaista
kehittymistä pitkällä aikavälillä yksinkertaistaen jossain määrin todellisuutta. Malliin sisältyy
olettamuksia ja yksinkertaistuksia, jotka ovat välttämättömiä mallin toiminnan ja lähtötietojen
puutteellisen saatavuuden vuoksi. Yleensä leviämismallilaskelmien tuloksiin liittyy epävarmuutta
sitä enemmän mitä lyhyemmän jakson pitoisuusarvoista on kyse. Mallitulosten epävarmuuden
pienentämiseksi laskennassa tarkastellaan pitkää kolmen vuoden aikasarjaa (yli 26 000
tarkastelutuntia), jolloin tilastolliset raja- ja ohjearvoihin verrannolliset pitoisuudet ovat
mahdollisimman edustavia.
Yleiskuvaus tulosten tulkinnasta
Leviämismallilaskelmien pitoisuustulokset esitetään karttakuvina, joissa on esitetty eri päivinä ja
eri tunteina esiintyvien, raja- ja ohjearvoihin verrannollisten pitoisuuksien maksimitasoa
tutkimusalueen eri osissa. Vertailuarvot eli ohje-, raja- ja tavoitearvot sekä kriittinen taso tulevat
Valtioneuvoston ilmanlaatua koskevasta asetuksesta (VnA 79/2017). Suurimman osan ajasta
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pitoisuudet ovat kaikissa laskentapisteissä selvästi pienempiä kuin aluejakaumakuvissa esitetyt
korkeimmat arvot. Lisäksi suurimmassa osassa tutkimusaluetta pitoisuudet ovat jatkuvasti
merkittävästi pienempiä kuin niissä kohteissa, joissa maksimiarvot esiintyvät.
Tuloksissa
esitetyt
vuosikeskiarvopitoisuudet
edustavat
vallitsevaa
keskimääräistä
pitoisuustilannetta pitkällä ajanjaksolla ja vuorokausi- ja tuntikeskiarvopitoisuudet edustavat
lyhytkestoisempia episoditilanteita, jolloin meteorologinen tilanne on paikallisesti päästöjen
laimenemisen ja sekoittumisen kannalta epäedullinen. Huomionarvoista on, että suurimman osan
ajasta epäpuhtauspitoisuudet ovat pienempiä kuin korkeimmat hetkelliset pitoisuudet.
Mallinnettuja pitoisuuksia verrattiin ilmanlaadun vertailuarvoihin (VnA 79/2017) eli ohje-, raja- ja
tavoitearvoihin sekä kriittiseen tasoon. Ilmanlaadun ohjearvot tulisi ottaa huomioon esimerkiksi
kaavoituksessa ja suunnittelussa, jolloin pyritään etukäteen välttämään ihmisten altistuminen
terveydelle haitallisen korkeille ilmansaasteiden pitoisuuksille. Terveysperusteiset ilmanlaadun
raja-arvot ovat ohjearvoja sitovampia, eivätkä ne saa ylittyä alueella, joilla asuu tai oleskelee
ihmisiä. Tavoitearvolla tarkoitetaan ilmassa olevaa pitoisuutta, joka on mahdollisuuksien mukaan
alitettava määräajassa ja jolla pyritään välttämään, ehkäisemään tai vähentämään ihmisten
terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Kasvillisuuden ja ekosysteemien
suojelemiseksi on rikkidioksidin ja typenoksidin vuosikeskiarvopitoisuuksille annettu kriittiset
tasot, joita sovelletaan rakennetun ympäristön ulkopuolella olevilla alueilla, kuten luonnonsuojelun
kannalta merkityksellisillä alueilla ja laajoilla maa- ja metsätalousalueilla. Käytännössä mikään
yksittäinen laitos tai prosessi ei saa yksinään ylittää ilmanlaadun vertailuarvoja, sillä niiden avulla
pyritään säätelemään alueen kaikkien päästölähteiden, eli liikenteen, energiantuotannon ja
teollisuuden yhdessä ympäristöönsä aiheuttamaa kuormitusta.
Ulkoilmanlaatua koskevat ohje-, raja- ja tavoitearvot tai kriittiset tasot eivät ole voimassa
teollisuusalueella, kuten Kilpilahden teollisuusalueella, jossa sovelletaan omia työterveyttä ja
työturvallisuutta koskevia säännöksiä.
Rikkidioksidipitoisuudet
Leviämismallilaskelmien tuloksina uuden NEXBTL-laitoksen ja Porvoon öljynjalostamon kaikkien
päästölähteiden yhteisvaikutuksen aiheuttamat ulkoilman rikkidioksidipitoisuuksien (SO2)
suurimmat arvot tutkimusalueella on esitetty oheisessa taulukossa (Taulukko 7-9). Jalostamon
kaikkien päästölähteiden, mukaan lukien uusi NEXBTL-laitos, yhdessä aiheuttama
rikkidioksidipitoisuus alittaa selvästi voimassa olevat ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot sekä
kriittisen tason. Näiden päästöjen aiheuttamat rikkidioksidipitoisuudet olivat suurimmillaan noin
40 % ilmanlaadun ohjearvoista ja 16 % raja-arvoista ja kriittisestä tasosta. Uuden NEXBTLlaitoksen päästölähteiden yksinään aiheuttama rikkidioksidipitoisuus jäi alle 0,5 % raja- ja
ohjearvoista ja kriittisestä tasosta.
Taulukko 7-9. Uuden NEXBTL-laitoksen päästölähteiden ja Porvoon öljynjalostamon kaikkien päästölähteiden
yhteisvaikutuksen aiheuttamat suurimmat ulkoilman rikkidioksidipitoisuudet (SO2) tutkimusalueella
verrattuina vastaaviin ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin.

Rikkidioksidipitoisuus (µg/m³)

Raja-arvo
ohjearvo

Korkein vuosikeskiarvo

20 (*

tai

NEXBTL-laitos

Kaikki
päästölähteet

0,03

3,2

_______________________________________________________________________________________________________________
Copyright © AFRY Finland Oy

Syyskuu 2020
143

Neste Oyj
NEXBTL laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen
YVA-selostus
_______________________________________________________________________________________________________________

Rikkidioksidipitoisuus (µg/m³)

Raja-arvo
ohjearvo

Korkein vuorokausiohjearvoon verrannollinen
pitoisuus

tai

NEXBTL-laitos

Kaikki
päästölähteet

80 (***

0,2

31

Korkein
vuorokausiraja-arvoon
verrannollinen pitoisuus

125 (**

0,2

20

Korkein
pitoisuus

tuntiohjearvoon

verrannollinen

250 (***

0,6

92

Korkein
pitoisuus

tuntiraja-arvoon

verrannollinen

350 (**

0,5

55

(* kriitinen taso kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi
(** raja-arvo
(*** ohjearvo
Oheisessa kuvassa (Kuva 7-9) on esitetty pylväskuvaajana leviämislaskelmien tuloksina saatujen
ulkoilman korkeimpien rikkidioksidipitoisuuksien suhde (%) voimassa oleviin ilmanlaadun ohje- ja
raja-arvoihin.
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Kuva 7-9. Uuden NEXBTL-laitoksen sekä Porvoon öljynjalostamon kaikkien päästölähteiden
yhteisvaikutuksesta aiheutuneiden korkeimpien rikkioksidipitoisuuksien (SO2) suhde (%) voimassa oleviin
ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin.

Seuraavissa karttakuvissa on esitetty uuden NEXBTL-laitoksen ja Porvoon öljynjalostamon
kaikkien päästölähteiden yhdessä aiheuttamat rikkidioksidin vertailuarvoihin verrannolliset vuosi, vuorokausi- ja tuntikeskiarvopitoisuudet. Mallilaskelmien mukaan korkeimmat rikkidioksidipitoisuudet muodostuvat tehdasalueelle tai vallitsevien tuulensuuntien mukaisesti teollisuuslueen
pohjois-koillispuolelle,
pääasiassa
merialueelle.
Tuloskuvien,
tulostaulukoiden
ja
aluejakaumakuvien pitoisuusarvoissa ei ole huomioitu rikkidioksidin alueellista taustapitoisuutta,
joka tutkimusaluetta lähinnä olevalla Virolahden taustamittausasemalla on viime vuosina ollut
vuosikeskiarvona noin 1 µg/m³.
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Kuva 7-10. Uuden NEXBTL-laitoksen sekä
yhteisvaikutuksen
aiheuttamat
ulkoilman
rikkidioksidipitoisuudet (SO2) tutkimusalueella.

Porvoon öljynjalostamon
korkeimmat
kriittiseen

kaikkien
tasoon

päästölähteiden
verrannolliset
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Kuva 7-11. Uuden NEXBTL-laitoksen sekä
yhteisvaikutuksen
aiheuttamat
ulkoilman
rikkidioksidipitoisuudet (SO2) tutkimusalueella.

Porvoon öljynjalostamon kaikkien päästölähteiden
korkeimmat
vuorokausiohjearvoon
verrannolliset
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Kuva 7-12. Uuden NEXBTL-laitoksen sekä
yhteisvaikutuksen
aiheuttamat
ulkoilman
rikkidioksidipitoisuudet (SO2) tutkimusalueella.

Porvoon öljynjalostamon kaikkien päästölähteiden
korkeimmat
vuorokausiraja-arvoon
verrannolliset
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Kuva 7-13. Uuden NEXBTL-laitoksen sekä Porvoon öljynjalostamon kaikkien päästölähteiden
yhteisvaikutuksen aiheuttamat ulkoilman korkeimmat tuntiohjearvoon verrannolliset rikkidioksidipitoisuudet
(SO2) tutkimusalueella.
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Kuva 7-14. Uuden NEXBTL-laitoksen sekä jalos Porvoon öljynjalostamon tamon kaikkien päästölähteiden
yhteisvaikutuksen aiheuttamat ulkoilman korkeimmat tuntiraja-arvoon verrannolliset rikkidioksidipitoisuudet
(SO2) tutkimusalueella.

Rikkilaskeuma
Leviämislaskelmien tuloksina saatu uuden NEXBTL-laitoksen päästölähteiden ja Porvoon
öljynjalostamon kaikkien päästölähteiden yhteisvaikutuksen aiheuttamat rikkilaskeuman
alueelliset jakaumat on esitetty oheisessa kuvassa (Kuva 7-15). Rikkilaskeumamallissa
sulfaattirikin (SO4-S) laskeuma muodostuu rikkidioksidin märkä- ja kuivalaskeumasta.
Korkeimmillaan rikin vuosilaskeuma oli jalostamoalueella ja jalostamoalueen pohjoiskoillispuolella merialueella, eli samoilla alueilla, jossa myös ulkoilman rikkidioksidipitoisuudet ovat
korkeimmat. Jalostamon aiheuttama laskeumavaikutus painottuu jalostamon lähialueelle ja
vähenee nopeasti etäisyyden kasvaessa jalostamoalueesta. Leviämislaskelmien perusteella maaja metsätalousalueilla sekä luonnonsuojelun kannalta merkityksellisillä alueilla voimassa oleva
happamoitumisen ehkäisemiseksi annettu rikkilaskeuman tavoitearvo 300 mg(S)/m2 alittuu koko
tarkastelualueella. Haikon ja Emäsalon alueilla rikkilaskeuma on korkeimmillaan noin 30‒50
mg(S)/m²/a. Oheisen kuvan (Kuva 7-15) jakaumissa ei ole huomioitu rikin alueellista
taustalaskeumaa.
Mallinnettua rikkilaskeumaa on oheisessa kuvassa (Kuva 7-15) verrattu Etelä-Suomen taustaasemilla vuosina 2017–2019 mitattuihin laskeumapitoisuuksiin. Samassa kuvaajassa on myös
tausta-asemien mitatut sademäärät kultakin vuodelta. Laskeuman suuruus tausta-asemilla
vaihtelee merkittävästi eri vuosien välillä ja sademäärillä on myös vaikutusta sen suuruuteen.
Mallinnettu korkein rikkilaskeumapitoisuus (270 mg(S)/m²/a) Porvoon öljynjalostamoalueella on
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suurempi kuin Virolahden tausta-asemalla viime vuosina mitatut rikkilaskeumat, mutta jo
muutaman kilometrin etäisyydellä jalostamoalueesta laskeumapitoisuus on samaa tasoa kuin
viime vuosina Hyytiälän ja Lammin tausta-alueilla mitatut rikkilaskeuma-arvot.

Kuva 7-15. Uuden NEXBTL-laitoksen päästölähteiden ja Porvoon öljynjalostamon kaikkien päästölähteiden
yhteisvaikutuksen aiheuttamat sulfaattirikin (SO4-S) vuosilaskeumat tutkimusalueella.
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Kuva 7-16. Rikkilaskeuma ja sademäärä ilmanlaadun tausta-asemilla Hyytiälässä, Lammilla ja Virolahdella
vuosina 2017–2019 sekä leviämislaskelmin saatu Neste Oyj:n Porvoon jalostamon kaikkien päästölähteiden
yhteisvaikutuksen aiheuttama sulfaattirikin vuosilaskeuma (kuvassa ’Mallitulos’). Mallituloksessa ei ole
huomioitu alueellista taustalaskeumaa.

Typpidioksidipitoisuudet
Leviämismallilaskelmien tuloksina saadut uuden NEXBTL-laitoksen päästöistä ja kaikkien Porvoon
öljynjalostamon päästölähteiden yhteysvaikutuksesta aiheutuneet ulkoilman typpidioksidipitoisuuksien (NO2) suurimmat arvot tutkimusalueella on esitetty oheisessa taulukossa (Taulukko
7-10). Taulukossa on esitetty erikseen uuden NEXBTL-laitoksen aiheuttama pitoisuus ja kaikkien
Porvoon öljynjalostamon päästölähteiden yhdessä aiheuttama pitoisuus. Kaikkien päästölähteiden
yhdessä aiheuttama typpidioksidipitoisuus alittaa erittäin selvästi voimassa olevat ilmanlaadun
ohje- ja raja-arvot. Jalostamon päästöjen aiheuttamat typpidioksidipitoisuudet olivat
suurimmillaankin alle 4 % ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoista. Uuden NEXBTL-laitoksen aiheuttama
typpidioksidipitoisuus jäi alle 0,5 % raja- ja ohjearvoista.
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Taulukko 7-10. Uuden NEXBTL-laitoksen ja Porvoon öljynjalostamon kaikkien päästölähteiden
yhteisvaikutuksen aiheuttamat suurimmat ulkoilman typpidioksidipitoisuudet (NO2) tutkimusalueella
verrattuina vastaaviin ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin.

Raja-arvo tai
ohjearvo

NEXBTL-laitos

Kaikki
päästölähteet

Korkein vuosikeskiarvo

40 (*

0,05

0,2

Korkein vuorokausiohjearvoon
verrannollinen pitoisuus

80 (**

0,4

1,8

Korkein tuntiohjearvoon verrannollinen
pitoisuus

150 (**

1,1

5,5

Korkein tuntiraja-arvoon verrannollinen
pitoisuus

200 (*

1,1

5,7

Typpidioksidipitoisuus (µg/m³)

(* raja-arvo
(** ohjearvo

Oheisessa kuvassa (Kuva 7-17) on esitetty pylväskuvaajina leviämislaskelmien tuloksina saatujen
ulkoilman korkeimpien typpidioksidipitoisuuksien suhde (%) voimassa oleviin ilmanlaadun ohjeja raja-arvoihin.
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Kuva 7-17. Uuden NEXBTL-laitoksen ja Porvoon öljynjalostamon kaikkien päästölähteiden
yhteisvaikutuksesta aiheutuneiden korkeimpien typpidioksidipitoisuuksien (NO2) suhde (%) voimassa oleviin
ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin.

Typpidioksidipitoisuuksien alueellinen jakautuminen tutkimusalueella on esitetty seuraavissa
karttakuvissa. Näissä aluejakaumakuvissa on esitetty erikseen uuden NEXBTL-laitoksen yksin
sekä Porvoon öljynjalostamon kaikkien päästölähteiden yhdessä aiheuttamat typpidioksidin ohjeja raja-arvoihin verrannolliset vuosi-, vuorokausi- ja tuntikeskiarvopitoisuudet. Päästöjen
aiheuttamat typpidioksidipitoisuudet ovat pieniä. Mallilaskelmien mukaan korkeimmat
typpidioksidipitoisuudet muodostuvat teollisuusalueelle tai vallitsevien tuulensuuntien mukaisesti
painottuen
teollisuusalueen
pohjois-koillispuolelle.
Tuloskuvien,
tulostaulukoiden
ja
aluejakaumakuvien pitoisuusarvoissa ei ole huomioitu typpidioksidin alueellista taustapitoisuutta,
joka tutkimusaluetta lähinnä olevalla Virolahden taustamittausasemalla on viime vuosina ollut
vuosikeskiarvona noin 4 µg/m³.
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Kuva 7-18. Uuden NEXBTL-laitoksen ja Porvoon öljynjalostamon kaikkien päästölähteiden yhteisvaikutuksen
aiheuttamat ulkoilman korkeimmat vuosiraja-arvoon verrannolliset typpidioksidipitoisuudet (NO2)
tutkimusalueella.
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Kuva 7-19. Uuden NEXBTL-laitoksen ja Porvoon öljynjalostamon kaikkien päästölähteiden yhteisvaikutuksen
aiheuttamat ulkoilman korkeimmat vuorokausiohjearvoon verrannolliset typpidioksidipitoisuudet (NO2)
tutkimusalueella.
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Kuva 7-20. Uuden NEXBTL-laitoksen ja Porvoon öljynjalostamon kaikkien päästölähteiden yhteisvaikutuksen
aiheuttamat ulkoilman korkeimmat tuntiohjearvoon verrannolliset typpidioksidipitoisuudet (NO2)
tutkimusalueella.

Typenoksidipitoisuudet
Uuden NEXBTL-laitoksen aiheuttama ulkoilman kokonaistypenoksidipitoisuuksien (kokonais-NOx
= NO + NO2) vuosikeskiarvo oli 0,3 µg/m³ ja kaikkien päästölähteiden yhteisvaikutuksen
aiheuttama vuosikeskiarvo puolestaan 2,9 µg/m³. Pitoisuudet olivat hyvin matalia. Pitoisuudet
alittivat selvästi typenoksidien vuosipitoisuudelle kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi
määritetyn kriittisen tason 30 µg/m³, joka on voimassa laajoilla maa- ja metsätalous-alueilla sekä
luonnonsuojelun kannalta merkityksellisillä alueilla. Uusien NEXBTL-laitoksen päästölähteiden
aiheuttama typenoksidipitoisuus oli korkeimmillaan noin 2 % ja kaikkien lähteiden aiheuttama
pitoisuus noin 10 % kriittisestä tasosta.
Typenoksidipitoisuuksien alueellinen jakautuminen tutkimusalueella on esitetty oheisessa kuvassa
(Kuva 7-21). Leviämismallilaskelmien mukaan korkeimmat typenoksidipitoisuudet muodostuvat
jalostamoalueelle.
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Kuva 7-21. Uuden NEXBTL-laitoksen ja Porvoon öljynjalostamon kaikkien päästölähteiden yhteisvaikutuksen
aiheuttamat ulkoilman korkeimmat vuosiraja-arvoon (kriittinen taso) verrannolliset typenoksidipitoisuudet
(NOx) tutkimusalueella.

Leviämismallilaskelmien yhteenveto ja johtopäätökset
Uuden NEXBTL-laitoksen aiheuttamat päästöt tuovat vain hyvin pienen lisän koko Porvoon
öljynjalostamon kaikkien päästölähteiden yhdessä aiheuttamiin pitoisuuksiin. NEXBTL-laitoksen
aiheuttama ulkoilman rikkidioksidi- ja typpidioksidipitoisuus oli korkeimmillaankin alle 1 %
vastaavista ilmanlaadun raja- ja ohjearvoista sekä enintään 2 % kriittisestä tasosta.
Porvoon öljynjalostamon kaikkien päästölähteiden yhdessä aiheuttamat ulkoilman rikkidioksidi- ja
typpidioksidipitoisuudet alittivat selvästi voimassa olevat ilmanlaadun vertailuarvot. Kaikkien
päästölähteiden (myös uuden NEXBTL-laitoksen) aiheuttamat rikkidioksidipitoisuudet olivat
suurimmillaan noin 40 % ohjearvoista, 16 % raja-arvoista ja kriittisestä tasosta. Vastaavasti
päästöjen aiheuttamat typpidioksidipitoisuudet olivat suurimmillaankin alle 4 % vastaavista
ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoista ja typenoksidipitoisuudet noin 10 % kriittisestä tasosta.
Leviämismallilaskelmien
mukaan
korkeimmat
rikkidioksidija typpidioksidipitoisuudet
muodostuivat teollisuusoalueelle tai vallitsevien tuulensuuntien mukaisesti teollisuusalueen
pohjois-koillispuolelle, pääasiassa merialueelle.
Uuden NEXBTL-laitoksen päästöjen aiheuttaman sulfaattirikin (SO4-S) laskeuma oli erittäin pieni
ja kaikkien päästölähteiden aiheuttaman sulfaattirikin (SO4-S) laskeuma oli korkeimmillaan
tehdasalueella ja tehdasalueen pohjois-koillispuolella merialueella, eli samoilla alueilla, jossa myös
ulkoilman rikkidioksidipitoisuudet olivat korkeimmillaan. Rikkilaskeuman tavoitearvo 300
mg(S)/m2 alittui koko tarkastelualueella, mutta tehdasalueella laskeuma oli korkeimmillaan 90 %
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tavoitearvosta. Happamoitumisen ehkäisemiseksi annettu tavoitearvo on voimassa maa- ja
metsätalousalueilla sekä luonnonsuojelun kannalta merkityksellisillä alueilla.
Tehtyjen leviämismallilaskelmien tulosten perusteella voidaan arvioida, että suunnitellun uuden
NEXBTL-laitoksen ilmapäästöt eivät aiheuta riskiä lähialueen asukkaille tai lähialueen luonnolle,
sillä terveyden suojelemiseksi annetut ilmanlaadun raja- ja ohjearvot sekä kasvillisuuden ja
ekosysteemien suojelemiseksi annetut kriittiset tasot ja rikkilaskeuman tavoitearvo alittuvat
selvästi
NEXBTL-laitoksen
normaalitoiminnan
päästöillä.
Päästöjen
leviämisja
laimenemisolosuhteet ovat ilmanlaadun kannalta riittävän hyvät uuden laitoksen suunnitellun
mukaisilla poistopiipuilla. Ilmanlaadun vertailuarvot alittuvat myös Porvoon öljynjalostamon
kaikkien päästölähteiden yhteisvaikutuksesta.
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
Rikki- ja typenoksidipäästöjen lisäksi NEXBTL-laitoksella muodostuu haihtuvia orgaanisia
hiilivetyjä NMVOC (haihtuvat orgaaniset yhdisteet pois lukien metaani Non-Methane Volatile
Organic Compounds) noin 180–290 tonnia vuodessa. Näistä päästöistä suurin osa on
hajapäästöjä. NMVOC-päästöt on arvioitu Porvoon öljynjalostamon olemassa olevien NEXBTL1 ja
-2 laitosten päästötietojen avulla. Käytettävä raaka-aine vaikuttaa NMVOC päästöihin.
Esikäsittely-yksikössä vapautuu sekä raaka-aineen tavanomaisia VOC-yhdisteitä että tiettyjen
raaka-aineiden puhdistuksessa käytettyjen liuottimien jäämiä. Haittojen vähentämiseksi syötön
esikäsittely-yksiköstä muodostuvat VOC-hajukaasut käsitellään tarvittaessa pesurissa.
Ilmaan
vapautuvien
NMVOC-päästöjen
määrää
vähennetään
suunnittelulla,
mm.
venttiilivalintojen osalta sekä käytön aikana tekemällä myös NEXBTL-laitoksella Porvoon
öljynjalostamon normaalin käyttöön kuuluvat NMVOC-mittaukset ja niiden yhteydessä
tarvittavassa kiristämällä tai muuten korjaamalla mittauksissa havaitut vuotavat laitteet.
Koko Kilpilahden teollisuusalueen VOC-päästöjen määrä oli 3 275 tonnia vuonna 2018 ja 3 213
tonnia vuonna 2019 (luku 5.4.1).
Verrattuna alueen nykyiseen VOC-päästöjen määrään, uuden NEXBTL-laitoksen päästöillä ei
arvioida olevan merkittävää haitallista vaikutusta ilmanlaatuun.
Hajukaasupäästöjen ja hajua aiheuttavien VOC-päästöjen vaikutuksia on arvioitu seuraavassa
kohdassa.
Hajukaasupäästöjen vaikutukset
Edellisessä kohdassa esitetyt haihtuvat orgaaniset hiilivedyt muodostavat osan uuden laitoksen
hajuista. Vain osa VOC-päästöistä, rikkiyhdisteet, on haisevia yhdisteitä. Esim. suoraketjuiset
hiilivedyt (propaani, butaani, etaani jne) ovat lähes hajuttomia.
Hajapäästöistä aiheutuvia hajuja voi muodostua myös raaka-aineen sekä jäteveden käsittelyssä.
Hajupäästöjä hallitaan rakentamalla suljettu putkisto, jota pitkin raaka-aineet puretaan laivasta
raaka-ainesäiliöihin.
Raaka-ainesäiliön kaasutilan happi korvataan typellä jolloin hajukaasut eivät vapaasti pääse
ulkoilmaan eivätkä reagoi hapen kanssa. Lisäksi raaka-ainesäiliöt lämmitetään raaka-aineen
säilymisen varmistamiseksi (hajoamisprosessit pysähtyvät).
Tarvittaessa esikäsittelyn haiseville kaasuille voidaan rakentaa pesuri. Jätevesien esikäsittelyssä
käytetään suljettua järjestelyä, ei avoaltaita.
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Nesteen olemassa olevilla vastaavilla NEXTBTL-laitoksilla Singaporessa ja Rotterdamissa on
selvitetty laitosten hajukaasupäästöjen leviämistä laitosalueiden ympäristössä. Molempien
laitosten hajupäästöjen todettiin olevan hyvin vähäisiä eikä niillä arvioitu olevan vaikutuksia
laitoksen ulkopuolella asuin- tai muille herkille alueille. Laitoksille ei ollut myöskään tehty
valituksia hajuahaitoista.
Laitokselle suunniteltujen teknisten ratkaisujen ja olemassa olevien vastaavien laitosten
käyttökokemusten ja ympäristötarkkailutulosten perusteella NEXBTL-laitoksen ei arvioida
aiheuttavan merkittäviä hajuhaittoja lähiympäristöön laitoksen normaalitoiminnan aikana.
Häiriötilanteissa laitoksella voi syntyä hetkellisesti häiriöpäästöjä mukaan lukien hajupäästöt,
jotka voivat aiheuttaa lähialueella viihtyvyyshaittoja. Häiriötilanteet kestävät rajatun ajan ja näitä
sattuu vain satunnaisesti, joten viihtyvyyshaitoilla ei ole merkittäviä vaikutuksia lähialueen
ihmisten elinoloihin.

7.5.5

Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen

Ilmanlaatuvaikutusten ehkäisemis- ja lieventämiskeinoja on esitetty kunkin päästökomponentin
osalta erikseen.

7.6

Vaikutukset ilmastoon

7.6.1

Yhteenveto

Suunniteltu NEXBTL-laitos vähentää kasvihuonekaasupäästöjä globaalisti, kun laitoksessa
valmistettavilla
polttoaineilla
korvataan
vastaavia
fossiilisia
polttoaineita.
Säästyvä
kasvihuonekaasupäästöjen määrä on 4 miljoonaa tonnia vuodessa, mikä vastaisi vuosittain 1,5
miljoonan auton poistamista liikenteestä.
Tässä YVA-selostuksessa esitettyihin NEXBTL tuotteen ilmastohyötyihin ei ole otettu mukaan
hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin vaikutusta (ks. luku 3.1). Mikäli NEXBTL-hankkeen
yhteyteen suunniteltu CCS (hiilidioksidin talteenotto ja varastointi) voidaan toteuttaa, olisi
NEXBTL-tuotteen globaali ilmastohyöty nyt esitettyä suurempi.

7.6.2

Arviointimenetelmät ja epävarmuustekijät

Hankkeen vaikutuksia ilmastoon ja kasvihuonekaasupäästöihin tarkasteltiin esittämällä arvio
Porvooseen suunnitteilla olevassa NEXBTL-laitoksessa tuotettujen biopolttoaineiden elinkaaren
aikaisista kasvihuonekaasupäästöistä (laitoksen hiilijalanjälki). Tarkastelu tehtiin uusiutuvan
energian direktiivin (ns. RED-direktiivi 2009/28/EY) mukaan. Direktiivin päivitystä (RED II) ei ole
vielä pantu täytäntöön jäsenmaissa. RED II -direktiivissä päivitetty laskentametodologia on
sovellettavissa täytäntöönpanon jälkeen.
Nestemäisille biopolttoaineille on asetettu lainsäädännössä (RED-direktiivi ja polttoaine-direktiivi
”FQD” 2009/30/EC, laki 170/2018) ns. kestävyyskriteerit, joissa määritellään paljonko
polttoaineen elinkaaren aikaisen kasvihuonekaasupäästövähenemän tulee olla. Elinkaaren
aikaisen kasvihuonekaasupäästön arviointiin tulee sisällyttää viljely tai keräily, raaka-aineen
prosessointi, raaka-aineen kuljetus, tuotteen valmistus, tuotteen kuljetus ja loppukäyttö (Kuva
7-22).
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Lisäksi kestävyyskriteerit kieltävät mm. korkean biodiversiteetin metsistä, kosteikoilta,
turvemailta ja luonnonsuojelualueilta peräisin olevien raaka-aineiden käytön. Lisäksi joidenkin
raaka-aineiden käytölle on määritelty yläraja. Biopolttoaineiden tulee olla jäljitettäviä koko
elinkaaren ajalta, eli esimerkiksi kasviöljy viljelypaikkaan asti ja jäte- tai tähderaaka-aine jätteen
tai tähderaaka-aineen syntypaikkaan asti.

Kuva 7-22. Uusiutuvan polttoaineen elinkaaren vaiheet.

Tuoteketjun eri osien kasvihuonekaasupäästöjen summaa verrataan direktiivissä annettuun
raakaöljyperäisen
tuoteketjun
päästöihin
ja
tulokseksi
saadaan
biopolttoaineen
kasvihuonekaasupäästövähenemä. RED II:n vaatimus biopolttoaineen elinkaaren aikaiselle
kasvihuonekaasuvähenemälle on
-

Vähintään 50 % vähenemä, kun biopolttoaineen tuotantolaitos on aloittanut toimintansa
ennen 5.10.2015,
Vähintään 60 % vähenemä, kun laitos on aloittanut 5.10.2015-31.12.2020 tai
Vähintään 65 % vähenemä, kun laitos on aloittanut 1.1.2021 jälkeen.

Direktiiveissä RED, FQD ja RED II on annettu oletusarvoja elinkaaren aikaisista
kasvihuonekaasupäästövähenemistä, joita toiminnanharjoittaja voi halutessaan käyttää osalle
elinkaaren vaiheista tai koko elinkaarelle todellisista arvoista laskettujen tilalla. Todellisten arvojen
laskennalle direktiivit antavat yksityiskohtaiset ohjeet. Lainsäädännön laskentametodologia ottaa
huomioon biogeenisen hiilidioksidin kierron takaisin kasvien kasvuun ja täten uusiutuvan
polttoaineen käyttö on kasvihuonekaasupäästöjen osalta nollapäästöistä.
Uuden NEXBTL-laitoksen kasvihuonekaasupäästölaskennassa arvioitiin tyypillisiä Nesteen
käyttämiä raaka-aineita, esimerkiksi eläinrasvajätettä ja käytettyä paistinrasvaa. Arviossa
käytettiinn viljeltyjä kasviöljyjä 0-20 % syötöstä ja jäte- ja tähderaaka-aineita 80-100 %.
Uusiutuva raaka-aine kuljetetaan Kilpilahteen laivalla tai säiliöautolla ja prosessoidaan
suunnitteilla olevassa NEXBTL-laitoksessa.
NEXBTL-laitoksen
käytön
aikaiset
päästöt
tulevat
huomioiduksi
elinkaariarvioinnin
prosessointiosuudessa. Tärkeimmät käyttöhyödykkeet ovat sähkö, höyry ja vety. Lisäksi laitos
tarvitsee käyttöhyödykkeinä mm. käyttövettä, jäähdytysvettä (merivesi), typpeä, ilmaa sekä
pieniä määriä kemikaaleja kuten natriumhydroksidia. Vedyn tuotantoa varten tuotantoprosessin
läheisyyteen rakennetaan uusi vetylaitos, jossa vetyä valmistetaan maakaasusta ja mahdollisesti
laitoksen uusiutuvista prosessikaasuista. Vetylaitoksen maakaasu saadaan olemassa olevasta
maakaasuverkosta. Mahdollisesti osa maakaasusta voidaan tulevaisuudessa korvata biokaasulla,
joka toimitetaan alueelle maakaasuverkon kautta. Vetylaitoksen yhteyteen saatetaan myöhemmin
rakentaa hiilidioksidin talteenottolaitos, johon on useita teknologiavaihtoehtoja. Hiilidioksidin
talteenoton kasvihuonekaasupäästöjä vähentävä vaikutus voidaan RED-direktiivin mukaan
huomioida
kasvihuonekaasupäästölaskelmassa.
RED-direktiivissä
ei
ole
vahvistettu
päästökertoimia uusille teknologioille, joten hiilidioksidin talteenoton vaikutuksen tarkkaa
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suuruutta on vaikea arvioida. Kansainvälisen energiajärjestön työryhmän IEAGHG:n CCS raportin
(2017) mukaan erilaiset teknologiavaihtoehdot osittaiselle hiilidioksidin talteenotolle vähentäisivät
NEXBTL-tyyppisessä
laitoksessa
kasvihuonekaasupäästöjä
arviolta
3-5
grammaa
hiilidioksidiekvivalenttia energiayksikköä kohti. Tämä näkyisi vastaavana parannuksena
lopputuotteen kasvihuonekaasuvähenemässä.
Biopolttoaineen tuottajalta vaaditaan lisäksi vuosittainen kestävyyskriteerien kolmannen
osapuolen varmennus/verifiointi (esim. ISCC sertifikaatti), jotta polttoaineen voidaan osoittaa
täyttävän lainsäädännön mukaiset kestävyyskriteerit ja siten tuottajalla osoittaa olevan oikeus
myydä polttoaine biopolttoaineena. Kasvihuonekaasulaskenta ja sen tulokset ovat yksi kolmannen
osapuolen vuosittain varmentamista kestävyyskriteereistä. Varmennuksessa tarkistetaan
laskentametodologian oikeellisuuden lisäksi kaikki tuotteen valmistukseen liittyvä prosessidata,
kuten energian kulutus, ostettujen kemikaalien ja käyttöhyödykkeiden määrät ja ominaisuudet
sekä päästökertoimien lainsäädännön mukainen käyttö. Neste Oyj:llä on ISCC sertifikaatti
kestävyyskriteerien ja laskentametodologian toteutumisesta.

7.6.3

Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Rakentamisen aikaisia ilmastovaikutuksia ei oteta huomioon uusiutuvien polttoaineiden
lainsäädännössä, eikä sellaisesta ole vakiintuneita käytäntöjä. Rakentamisen aikaiset
ilmastopäästöt ovat kertaluonteinen tapahtuma ja tuotteiden ilmastohyödyt puolestaan jatkuvat.
Rakennusten rakentamiseen ja niiden materiaalien käyttöön on viime aikoina kehitetty
päästölaskentametodologiaa. Nesteen tiedon mukaan teollisuuden tuotannon prosessiyksiköiden
rakentamiseen ei ole olemassa luotettavaa metodologiaa.
Materiaalien käyttöön liittyvää materiaalin elinkaaren aikaista päästöarviointia voi karkealla tasolla
kuitenkin soveltaa. Tällä perusteella NEXBTL-laitoksen rakentamisessa voidaan arvioida, että
merkittävimmät kasvihuonekaasupäästöt syntyisivät betonin ja teräksen käytöstä. Näiden
materiaalien karkean määräarvion perusteella arvioitiin, että laitoksen käyttämistä materiaaleista
syntyisi 60 000 tonnia CO2e materiaalin elinkaaren aikaisia päästöjä. Tällaisen laitoksen
rakentamisessa ei betonille ja teräkselle ole käyttökelpoisia vaihtoehtoja. Päästökertoimien
lähteenä on käytetty mm. Rakennusteollisuuden ympäristöselosteita (EPD Environmental Product
Declaration).
Lisäksi on arvioitu, että laitoksen rakentamisen aikaisesta työmaaliikenteestä ja työkoneiden
käytöstä syntyisi arviolta 13 000 tonnia CO2e päästöjä koko rakentamisen aikana. Rakentamisen
aikaisia liikenteen päästöjä voi pyrkiä vähentämään esimerkiksi urakoitsijoille tehdyllä
suosituksella uusiutuvan dieselin käytöstä. Päästökertoimien lähteenä on käytetty mm. VTT:n
Lipasto -päästötietokantaa (VTT 2020).
Myös esimerkiksi räjähteiden käytössä syntyy kasvihuonekaasupäästöjä ja puiden kaatamisen
myötä hiilen sidonta vähenee, mutta näiden vaikutus on häviävän pieni, eikä niitä sen vuoksi ole
arvioitu numeerisesti.
Mikäli NEXBTL-laitosta ei rakenneta yllä arvioituja rakentamiseen liittyviä päästöjä yhteensä
arviolta 73 000 tonnia ei synny, mutta vastaavasti laitoksen tuotteiden käytöstä saatava globaali
kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä noin 4 000 000 tonnia vuodessa, kumulatiivisesti
esimerkiksi 40 miljoonaa tonnia 10 vuodessa, jää saavuttamatta.
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7.6.4

Toiminnan aikaiset vaikutukset

Nesteen uusiutuva polttoaine vähentää tällä hetkellä kasvihuonekaasupäästöjä 50-90 %
tuotantolaitoksesta riippuen. RED II tullessa voimaan Nesteen uusiutuva polttoaine tulee
täyttämään
sen
hetkiset
lainsäädännön
mukaiset
kasvihuonekaasupäästön
vähenemävaatimukset.
Suunnitteilla olevassa NEXBTL-tuotantolaitoksessa jäte- tai tähdepohjaisesta raaka-aineesta
tuotetun uusiutuvan dieselin elinkaaren aikaisten kasvihuonekaasupäästöjen ja -vähenemän
laskentaesimerkki ilman hiilidioksidin talteenoton tai biokaasun vaikutusta on esitetty oheisessa
kuvassa (Kuva 7-23).

* Uusiutuvan dieselin käytön hiilipäästöt ovat nolla, koska palamisessa vapautuneen biopohjaisen
hiilidioksidin määrä vastaa raaka-aineen aiemmin sitomaa määrää.
Kuva 7-23. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Neste MY uusiutuva diesel -polttoaineella. Fossiilisen
dieselin vaihtaminen sataprosenttiseen Neste MY dieseliin pienentää kasvihuonekaasuja (GHG, gCO2e/MJ)
jopa 85 % polttoaineen koko elinkaaren ajalta laskettuna. Laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvan energian
direktiivin (2009/28/EY) mukainen.

Mikäli raaka-aine on kestävällä tavalla viljeltyä kasviöljyä, viljelyn päästöt huomioidaan
laskennassa ja koko elinkaaren aikaiset päästöt ovat noin 30 g CO2eq/MJ uusiutuvaa dieseliä taaten
vähintään 65 % vähenemän. Tässä laskemassa ilmastohyötyihin ei ole otettu mukaan hiilidioksidin
talteenoton ja varastoinnin vaikutusta.
Polttoaineiden elinkaaren aikaisen kasvihuonekaasupäästöjen arvioinnin laskentaan käytetyt
päästökertoimet ovat REDin metodologian mukaisia ja laskennat päästökertoimineen auditoidaan
ja sertifioidaan vuosittain kolmannen osapuolen toimesta.
Suunniteltu NEXBTL-laitos säästäisi kasvihuonekaasupäästöjä globaalisti 4 miljoonaa tonnia
vuodessa, mikä vastaisi vuosittain 1,5 miljoonan auton poistamista liikenteestä.
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NEXBTL-hanke tukee sekä globaaleja että EU-tason kasvihuonekaasupäästövähennystavoitteita
sekä tavoitteita uusiutuvan energian käytölle. Päivitetyn uusiutuvan energian direktiivin (“RED II”,
2018/2001/EU) mukaan jokaista Euroopan unionin jäsenvaltiota velvoitetaan vähentämään
kasvihuonekaasupäästöjä käyttämällä vähintään 14 % maantie- ja junaliikenteen energiasta
uusiutuvaa energiaa. Päivityksen tulee olla osana jäsenmaiden lainsäädäntöä 30.6.2021.
Polttoainedirektiivi (“FQD” 2009/30/EC) puolestaan velvoittaa polttoaineen jakelijaa vähentämään
polttoaineen elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä 6 % vuoteen 2020 mennessä.
Asiantuntija-arvion mukaan velvoite jatkuu 2020 jälkeen. Lisäksi moni jäsenmaa on asettanut
direktiivejä
vaativampia
tavoitteita. Esimerkiksi
Suomi
kasvattaa maantieliikenteen
biopolttoaineiden energian osuutta vähintään 30 %:iin vuoteen 2029 mennessä.
Porvoon kaupunki on liittynyt ns. HINKU-verkostoon. HINKU-kunnat ovat sitoutuneet
tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.
HINKU-päästölaskennan periaatteena on laskea mukaan ne päästöt, joihin kunta voi itse
vaikuttaa. Päästöihin ei lasketa mukaan esimerkiksi päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten
polttoaineiden käyttöä tai teollisuuden sähkönkulutusta. Edellä esitetyt NEXTBTL-laitoksen koko
elinkaaren ajalle arvioidut kasvihuonekaasupäästöt eivät näin ollen vaikuta merkittävästi Porvoon
HINKU-tavoitteiden toteutumiseen.
Mikäli Porvoo ja muut Uudenmaan kunnat tekevät päätöksiä liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämisestä uusiutuvalla polttoaineella, kunnat hyötyvät Porvoon uuden laajennuksen
investoinnista, jolla lisätään uusiutuvien polttoaineiden saatavuutta. Suunnitteilla oleva laitos lisää
uusiutuvien polttoaineiden valmistuskapasiteettia Suomessa merkittävästi.
Hankkeessa suunnitellaan rakennettavaksi hiilidioksidin talteenottolaitteisto, joka mahdollistaa
talteen otetun hiilidioksidin kuljettamisen varastoitavaksi Suomen ulkopuolella sijaitsevaan
pysyväksi tarkoitettuun varastointipaikkaan, joka esimerkiksi voisi sijaita Pohjanmerellä.
Pohjanmerelle on suunnitteilla norjalainen hanke, josta saatavien tietojen perusteella edellä on
selostettu hiilidioksidin pitkäaikaisen varastoinnin periaatteet liiteluettelossa olevaa viitettä
käyttäen (luku 3.1.1) Neste Oyj ei siis olisi CO2-varastoinnin rakentamisen tai operoinnin osapuoli,
vaan varastointipalvelun asiakas. Tällöin ilmeisesti noudatettaisiin periaatetta, jonka mukaan
Suomesta saisi toimittaa hiilidioksidia varastoitavaksi asianmukaiseen luvan saaneeseen ja
riittävän ilmastokestäväksi arvioituun varastointipaikkaan.
Varastointivaiheen ilmastovaikutuksia ei ole tarkemmin mahdollista vielä tässä vaiheessa arvioida.
Varastoinnin tulee kuitenkin olla turvallista ja ilmastokestävää. Edellä (luku 3.1.1) on todettu, että
nämä seikat arvioidaan varastointihankkeen lupavaiheessa. Tällöin arvioidaan varastointivaiheen
ilmastovaikutukset, joita ovat esimerkiksi hiilidioksidin varastointioperaation päästöt suhteessa
varastoitaviin hiilidioksimääriin, varastoinnin luotettavuus ja varastoinnin mahdolliset
vuotopäästöt1.
Käytettävissä olevien tietojen mukaan varastoinnille sallittaisiin enintään hyvin vähäiset
vuotopäästöt, jolloin varastointivaiheen ilmastovaikutus syntyisi lähinnä talteenotetun
hiilidioksidin kuljetuksen päästöistä ja varastoon pumppauksen päästöistä. Tällöin on ilmeistä, että

Viite DIRECTIVE 2009/31/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2009 on the geological storage of carbon
dioxide and amending Council Directive 85/337/EEC, European Parliament and Council Directives 2000/60/EC, 2001/80/EC, 2004/35/EC,
2006/12/EC, 2008/1/EC and Regulation (EC) No 1013/2006
1
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varastointivaiheen haitallinen ilmastovaikutus olisi erittäin vähäinen suhteessa talteenotetun ja
pysyvästi varastoidun hiilidioksidin ilmastohyötyyn.
Toinen mahdollisuus on varastoidun hiilidioksidin hyödyntäminen raaka-aineena uusiutuvan
tuotteen valmsitamiseksi. Eräs esimerkki on hiilivedyn valmistaminen elektrolyysimenetelmällä
(ns. power-to-x). Tälläisiä teollisen mittakaavan hankkeita ei tällä hetkellä ole vireillä.

7.6.5

Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen

NEXBTL-laitos suunnitellaan siten,
että prosessi
on mahdollisimman tehokas
ja
käyttöhyödykkeiden määrä on minimoitu. Laitokseen liittyvät kuljetukset pyritään optimoimaan
siten, että kuljetusmäärät ja niistä aiheutuvat päästöt ovat mahdollisimman vähäisiä.
Vetylaitoksen yhteyteen saatetaan myöhemmin rakentaa hiilidioksidin talteenottolaitos, jonka
kasvihuonekaasupäästöjä vähentävä vaikutus näkyisi vastaavana parannuksena lopputuotteen
kasvihuonekaasupäästövähenemässä.

7.7

Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin

7.7.1

Yhteenveto

Maaperään kohdistuvat vaikutukset ovat rakentamisen myötä lievästi positiivisia, mikäli haittaaineilla pilaantuneiksi todetut maa-ainekset vaihdetaan. Laitoksen rakentamisen myötä louhitaan
kalliota. Laitoksen normaalista toiminnasta ei arvioida kohdistuvan vaikutuksia maa- tai
kallioperään.
Rakentamisen aikaiset vaikutukset pohjaveteen arvioidaan vähäisiksi, sillä pohjaveden
muodostuminen hankealueella on nykytilanteessakin erittäin vähäistä mm. avokallioiden
runsaudesta johtuen. Laitoksen normaalista toiminnasta ei arvioida kohdistuvan vaikutuksia
pohjaveteen.

7.7.2

Arviointimenetelmät ja epävarmuustekijät

Hankealue sijoittuu teollisuusalueelle, eikä alueella sijaitse arvokkaita kallioalueita, arvokkaita
moreenimuodostumia tai tuulikerrostumia, pohjavesialueita eikä myöskään talousvesikaivoja.
Hankealueen kallioperän, maaperän ja pohjaveden nykytila selvitettiin ympäristöhallinnon, Geologian tutkimuskeskuksen, paikallisten ympäristönsuojeluviranomaisten ja muiden saatavilla olevien julkisten tietojen sekä Neste Oyj:tä tai muilta alueen toiminnanharjoittajilta saatavien tietojen
perusteella.
Vaikutuksia maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen on arvioitu asiantuntijatyönä. Vaikutuksia on
tarkasteltu hankkeen rakentamisalueella ja sen lähiympäristössä noin kilometrin säteellä. Rakentamisen ja käytön aikaiset vaikutukset on arvioitu erikseen. Lisäksi on arvioitu haitallisten vaikutuksien syntymisen todennäköisyys ja merkittävyys, sekä poikkeustilanteen vaikutukset ja esitetty toimenpiteet haitallisten vaikutuksien ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi.
Tutkimuksissa hankealueella on todettu haitta-ainepitoisia maa-aineksia (nk. öljypelto). Jonkin
verran epävarmuutta sisältyy haitta-aineita sisältävien maa-aineisten määriin ja sijaintiin, jotka
tarkennetaan hankkeen seuraavissa suunnitteluvaiheissa ja viranomaisilmoitus (ns. PIMA-ilmoitus) tehdään ennen rakentamisen aloittamista. Epävarmuustekijöiden merkittävyys vaikutusarvion luotettavuuden kannalta on vähäinen.
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Arvioinnin on suorittanut maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen erikoistuneet asiantuntijat.

7.7.3

Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Uuden NEXBTL-laitoksen rakentaminen muuttaa kallioperää ja maaperää paikallisesti rakennettavan alueen kohdalla. Kallioperää louhitaan ja tasataan rakennuspohjaksi, joten kalliopinnan korkokuva teollisuusalueella muuttuu. Rakennuspohjaksi soveltumattomat irtomaakerrokset (mm.
savi ja turve) poistetaan ja korvataan alueen kallioperän louhinnasta saatavilla tai muualta tuotavilla materiaaleilla. Rakennettavalle alueelle sijoittuvat haitta-aineita sisältävät maamassat (nk.
öljypeltojen alue) poistetaan ja maaperään kohdistuvat vaikutukset ovat tältä osin positiivisia.
Maaperän maastotutkimuksia sekä riskinarviointeja on tehty vuosien varrella öljypeltojen alueella
(Neste Oil Oy 2007, Sito 2011, ÅF-Consulting Oy 2018) sekä vuonna 2020 uuden säiliöalueen
osalta (Ramboll Finland Oy 2020). Ympäristölupavaiheessa tehdään tarvittaessa maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys hankealueen osalta.
Ennen hankkeen rakentamista viranomaiselle ns. PIMA-ilmoitus. Ympäristönsuojelulain (YSL
527/2014) 136 §:n mukaan pilaantuneen maaperän puhdistamiseen ja puhdistamisen yhteydessä
kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla
käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä ilmoitus.
Kohteen kunnostuksen suunnittelu toteutetaan hankkeen seuraavissa suunnitteluvaiheissa. Mikäli
kunnostuksen jälkeen kohteeseen jää haitta-ainepitoisia maita, tehdään alueelle riskienarviointi
noudattaen ympäristöhallinnon ohjetta ”Ympäristöhallinnon ohjeita 6/2014” (Ympäristöministeriö
2014). Ohjeessa kuvataan myös kestävän riskinhallinnan ja kunnostuksen arviointia ja periaatteita sekä annetaan niitä koskevia yleisiä suosituksia.
Rakentamisen aikaiset vaikutukset pohjaveteen arvioidaan vähäisiksi, sillä pohjaveden muodostuminen hankealueella on nykytilanteessakin erittäin vähäistä mm. avokallioiden runsaudesta johtuen.

7.7.4

Toiminnan aikaiset vaikutukset

Pinnoitettujen alueiden maapinta-ala tulee kasvamaan nykytilanteeseen verrattuna. Pinnoitetuille
alueille kertyvät vedet johdetaan viemäriin, joten pohjaveden muodostumista ei tapahdu jatkossa
näillä alueilla. Toisaalta pohjaveden muodostuminen hankealueella on nykytilanteessakin erittäin
vähäistä mm. avokallioiden runsaudesta johtuen, joten pohjaveden muodostumismäärään kohdistuvat vaikutukset jäävät vähäisiksi.
Lähtökohtaisesti hankkeesta ei laitoksen normaalissa käyttötilanteessa aiheudu pohjaveden laadulliseen tilaan kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Haitta-aineita sisältävien maamassojen poistamisella hankealueelta on positiivisia pohjavesivaikutuksia, sillä tällä tavoin haitta-aineiden kulkeutumisriski maaperästä pohjaveteen pienenee.

7.7.5

Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen

Rakentamisen ja käytön aikana mahdollisesti syntyvät haittavaikutukset rajoittuvat lähinnä
normaalista poikkeaviin tilanteisiin esim. onnettomuuksiin. Poikkeustilanteessa maaperään ja
edelleen pohjaveteen saattaa päätyä erityisesti nestemäisessä olomuodossa olevia haitta-aineita.
Haittoja voidaan kuitenkin ehkäistä sekä teknisin että toiminnallisin keinoin.
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Teknisten ehkäisykeinojen avulla haitta-aineen kulkeutuminen maaperään ja edelleen
pohjaveteen voidaan estää. Toiminnallisina ehkäisykeinoina ovat rakentamisen aikaisen
henkilöstön ja varsinaisen toiminnan aikaisen henkilöstön ohjeistaminen ja koulutus. Erityisesti
haittojen syntymistä voidaan ehkäistä ohjeistamalla ja kouluttamalla riskialttiiden toimintojen
suorittamista, kuten säiliön täyttöä, työkoneen tankkausta ym. toimenpiteitä.

7.8

Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin

7.8.1

Yhteenveto

Vaihtoehdon 1 mukainen uusi NEXBTL-laitos ja siihen liittyvät muut toiminnot sijoittuvat olemassa
olevalle teollisuusalueelle, jossa on osittain luonnontilaltaan muuttuneita alueita ja osittain
nykyisin metsäisiä alueita. Lähtötietojen ja kesällä 2020 tehdyn kohdekäynnin perusteella
hankealue on kasvilajistoltaan ja luontotyypeiltään melko tavanomaista kallioista metsämaastoa
sekä pellon ja muutamien vanhojen rakennuspaikkojen lähiympäristöä. Merkittävimpänä
rakentamisen negatiivista vaikutusta voidaan pitää pohjoisella ranta-alueella, jossa häviää
nykyistä merenrantaa noin 300 metrin matkalta. Myös ns. öljypellon lähiympäristössä
tavanomaista metsäaluetta häviää melko laaja alue.
Hankealueen pesimälinnusto on vuoden 2020 linnustoselvityksen perusteella melko monipuolinen
mutta tavanomainen. Huomionarvoisimpia pesimälintulajeja olivat töyhtötiainen, taivaanvuohi,
käenpiika, västäräkki, pensaskerttu ja pikkulepinkäinen. Niistä töyhtötiainen on arvioitu
vaarantuneeksi
(VU)
(Hyvärinen
ym.
2019).
Rakentamisvaiheessä
merkittävimmät
linnustovaikutukset aiheutuvat pesimäbiotooppien häviämisestä sekä melusta ja muusta
tilapäisestä häiriöstä rakennuspaikkojen lähellä pesiville ja ruokaileville linnuille.
Ylilentävien lintujen tarkkailussa kesällä 2020 hankealueen yli havaittiin lentävän vain vähän
lintuja. Suunniteltujen uusien korkeiden rakennusten ei arvioida aiheuttavan suuresti kasvanutta
törmäysriskiä muuttolinnuille, vaikka alue sijoittuu suhteellisen vilkkaalle muuttoreitille.
Muuttolinnut osaavat todennäköisesti väistää uudet rakenteet samalla tavalla kuin nykyiset.
Kilpilahden teollisuusalueen toiminnot eivät ole vaikuttaneet haitallisesti noin kilometrin päässä
pesiviin merimetsoihin, vaan pesimäkolonia on kasvanut. Kesän 2020 seurannan perusteella
merimetsot eivät lennä ruokailupaikoille hankealueen yli. Myös merikotka on pesinyt alle kahden
kilometrin päässä hankealueesta useampana vuonna peräkkäin.
Linnustoselvityksen perusteella hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia
linnustoon. Rakentamisen ja toiminnan aikaiset linnustovaikutukset on koottu taulukkoon
(Taulukko 7-11). Myös hankken muut luontovaikutukset ovat suhteellisen vähäisiä.
Rakentamisella tai toiminnalla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia lähimpiin, yli kahden
kilometrin päässä hankealueesta sijaitseviin luonnonsuojelualueisiin, Natura 2000 -alueisiin tai
muihin arvokkaisiin luontokohteisiin. Natura-alueiden osalta ei pidetä tarpeellisena laatia
luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista vaikutusten arviointia.
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Taulukko 7-11. Hankealueen rakentamisen arvioidut vaikutukset linnustonselvityksessä havaittuihin
huomionarvoisiin lajeihin. Rakentamisen aikaiset ja toiminnan aikaiset vaikutukset on eritelty värikoodeilla
seuraavasti: punainen = rakentamisen aikainen, sininen = toimintavaihe.

Laji

Status
hankealueella
Laji, tieteellinen välittömässä
nimi
läheisyydessä

valkoposkihanhi
EUD1

Branta leucopsis

läpimuuttaja/vierailija

ei ei

isokoskelo NT

Mergus
merganser

läpimuuttaja/vierailija

ei ei

tukkakoskelo NT

Mergus serrator

läpimuuttaja/vierailija

ei ei

kuikka EUD1

Gavia arctica

läpimuuttaja/vierailija

ei ei

kalasääski EUD1

Pandion haliaetus

läpimuuttaja/vierailija

ei ei

merikotka EUD1

Haliaeetus
albicilla

läpimuuttaja
pesimälaji

hiirihaukka VU

Buteo buteo

läpimuuttaja/vierailija

ei ei

kurki EUD1

Grus grus

läpimuuttaja/vierailija

ei ei

liro EUD1, NT

Tringa glareola

läpimuuttaja/vierailija

ei ei

valkoviklo NT

Tringa nebularia

läpimuuttaja/vierailija

ei ei

taivaanvuohi NT

naurulokki VU

harmaalokki VU

Gallinago
gallinago

Rakennusvaihe Rakennusvaihe
Toimintavaihe Toimintavaihe
Pesimälinnut
Läpimuuttajat Syy

vähäiset
ei/vähäiset

Melu,
rauhallisen
ruokailuhabitaatin
ei ei vähentyminen

Pesimäpaikan
häiriöt
/Pesimähabitaatin
häviäminen

huomattava
huomattava

läpimuuttaja/vierailija

Rauhallisen
vähäiset ruokailuhabitaatin
ei/vähäiset vähentyminen

läpimuuttaja/vierailija

Melu,
rauhallisen
vähäiset ruokailuhabitaatin
ei/vähäiset vähentyminen

läpimuuttaja/vierailija

Melu,
rauhallisen
vähäiset ruokailuhabitaatin
ei/vähäiset vähentyminen

läpimuuttaja/vierailija

Melu,
rauhallisen
vähäiset ruokailuhabitaatin
ei/vähäiset vähentyminen

läpimuuttaja/vierailija

Melu,
rauhallisen
vähäiset ruokailuhabitaatin
ei/vähäiset vähentyminen

Sterna paradisaea läpimuuttaja/vierailija

Melu,
rauhallisen
vähäiset ruokailuhabitaatin
ei/vähäiset vähentyminen

Larus ridibundus

Larus argentatus

Larus marinus

selkälokki EN

Larus
fuscus

lapintiira EUD1

&

pesimälaji

merilokki VU

kalatiira EUD1

/

fuscus

Sterna hirundo
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Status
hankealueella
Laji, tieteellinen välittömässä
nimi
läheisyydessä

Laji

/

Rakennusvaihe Rakennusvaihe
Toimintavaihe Toimintavaihe
Pesimälinnut
Läpimuuttajat Syy
Melu,
rauhallisen
vähäiset ruokailuhabitaatin
ei/vähäiset vähentyminen

räyskä EUD1

Sterna caspia

läpimuuttaja/vierailija

tervapäsky EN

Apus apus

läpimuuttaja/vierailija

ei ei

palokärki EUD1

Dryocopus
martius

läpimuuttaja/vierailija

ei ei

valkoselkätikka
EUD1

Dendrocopos
leucotos

läpimuuttaja/vierailija

ei ei

käenpiika NT

Jynx torquilla

pesimälaji

haarapääsky VU

Hirundo rustica

läpimuuttaja/vierailija

västäräkki NT

pensaskerttu NT

Motacilla alba

Sylvia communis

Lophophanes
töyhtötiainen VU cristatus

pikkulepinkäinen
EUD1
Lanius collurio

7.8.2

pesimälaji

pesimälaji

pesimälaji

pesimälaji

Pesimäpaikan
häiriöt
/Pesimähabitaatin
häviäminen

huomattava
huomattava
ei ei

huomattava
vähäinen

Pesimäpaikan
häiriöt
/Pesimähabitaatin
häviäminen

huomattava
huomattava

Pesimäpaikan
häiriöt
/Pesimähabitaatin
häviäminen

huomattava
huomattava

Pesimäpaikan
häiriöt
/Pesimähabitaatin
häviäminen

huomattava
huomattava

Pesimäpaikan
häiriöt
/Pesimähabitaatin
häviäminen

Arviointimenetelmät ja epävarmuustekijät

YVA-selostuksessa on kuvattu alueen luonnonympäristön nykytila sekä arvioitu ne vaikutukset,
joita hankkeen eri vaihtoehtojen toteuttamisella on kasvillisuuteen, eläimistöön (mukaan lukien
linnusto), luontotyyppeihin, uhanalaisiin ja huomionarvoisiin lajeihin sekä Natura 2000-alueisiin,
luonnonsuojelualueisiin ja muihin luontokohteisiin. Lisäksi on tarkasteltu laajemmin vaikutuksia
luonnon monimuotoisuuteen ja ekologisiin yhteyksiin sekä mm. haitallisten vieraslajien
leviämiseen. Luontovaikutusten arvioinnin teki biologeista koostuva tiimi, jolla on kokemusta vastaavista vaikutusarvioinneista. Arviointia varten on saatu tietoja muista YVA-menettelyn aikana
tehdyistä vaikutusarvioinneista kuten melu- ja päästöarvioinneista.
Arvioinnissa on otettu huomioon luontoavaikutusten arviointia koskeva ohjeistus (Söderman
2003, Ympäristöministeriö 2019). Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa on tarkasteltu
luontotyyppien ominaispiirteitä ja herkkyyttä muutoksille ja lajien elinympäristö- ja
kasvupaikkavaatimuksia. Lisäksi on otettu huomioon viimeisimmät arvioinnit luontotyyppien ja
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lajien uhanalaisuudesta Suomessa. Natura 2000 -alueiden osalta on arvioitu luonnonsuojelulain
65 §:n mukaisen Natura-arvioinnin tarpeellisuus. Lisäksi arvioinnissa on annettu suosituksia
mahdollisten haitallisten vaikutusten lieventämisestä ja vaikutusten seurannasta.
Arviointi varten olivat käytettävissä aikaisempien YVA-hankkeiden luontoselvitykset vuosilta 2010
ja 2013 (Sito Oy 2011 ja Pöyry Finland Oy 2014). Niiden tiedot päivitettiin kasvillisuuden ja
luontotyyppien osalta biologin maastokäynnillä 23.6.2020. Lisäksi hanketta varten laadittiin
linnustoselvitys, jossa kartoitettiin hankealueen pesimälinnusto sekä tarkkailtiin sen yli lentävää
linnustoa. Linnustoselvityksen teki linnustotutkimuksiin erikoistunut yritys Avescapes Oy.
Pesimälinnusto selvitettiin Koskimiehen ja Väisäsen (1988) kuvaamaa kartoitusmenetelmää
soveltaen. Alueella tehtiin kaksi kattavaa laskentakierrosta 17.5. ja 3.6.2020. Hankealueen yli
lentäviä lintuja seurattiin pistehavainnoinnilla Dyvikenin eteläpuoliselta kalliolta (Kuva 7-24).
Havainnointia tehtiin yhteensä 40 tuntia viidellä eri havainnointikerralla (17.5., 3.6., 29.6., 8.7.
ja 3.8.2020). Kaikki havainnointipaikan ohittaneet linnut kirjattiin ylös. Lentävistä linnuista
kirjattiin yksilömäärä, lentosuunta, linnun etäisyys havainnoijasta ja lentokorkeus. Hankealueen
lähellä pesivän merikotkaparin sekä läheisillä saarilla pesivien merimetsojen käyttäytymistä ja
liikkumista seurattiin erityisen tarkasti, jotta voitiin selvittää niiden liikkeet alueella ja mahdolliset
pesintään vaikuttavat häiriötekijät. Merimetsojen osalta havainnointialuetta rajattiin lintujen
suuren määrän vuoksi (Kuva 7-24), mutta tietyin väliajoin kirjattiin kuitenkin ylös kaikki
merimetsohavainnot. Linnustoselvityksen menetelmät on kuvattu tarkemmin liiteraportissa (liite
6).
Linnustoselvityksen sisällöstä ja menetelmistä sovittiin yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen
kanssa (kokous 6.4.2020 Huolman-Jaatinen-Eriksson). ELY-keskus ei YVA-ohjelmasta
antamassaan lausunnossa edellyttänyt linnustoselvitystä, vaan se tehtiin hankkeesta vastaavan
aloitteesta.
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Kuva 7-24. Ylilentävien lintujen havainnointipaikan ja merimetsokolonioiden sijainti
hankealueeseen sekä ilmakuvaan vihreällä varjostettuna merimetsojen havainnointialue.

suhteessa

Epävarmuustekijät
Luontoselvityksiin liittyy aina jonkin verran mm. selvitysmenetelmistä aiheutuvaa epävarmuutta.
Hankkeen luontoselvitykset on kuitenkin tehty oikea-aikaisesti ja vaikutusten arviointia varten
riittävällä tarkkuudella, joten niihin liittyvä epävarmuus ei ole tavanomaisesta poikkeavaa.
Selvitykset kattoivat koko hankealueen lukuun ottamatta toista hiilidioksidisäiliölle suunnitelta
sijoituspaikkaa. Mahdolliset sijoituspaikat ovat pinta-alaltaan pieniä, ja niistä oli käytettävissä
hankkeesta vastaavan toimittamia tietoja ja valokuvia. Niiden perustella pystyttiin toteamaan
melko luotettavasti, ettei paikoilla ole erityisiä luontoarvoja. Kasvillisuudesta ja kasvilajistosta olisi
saatu jonkin verran enemmän tietoa useammalla kasvukauden aikaisella käynnillä. Keltamataran
lajinmääritys jäi epävarmaksi, mutta vaikutusten arvioinnin kannalta sillä ei ole suurta merkitystä.
Linnustoselvitykseen epävarmuutta aiheuttavat mm. seuraavat tekijät: tarkkailua ei tehty
yöaikaan, pienikokoisten lintujen havainnointi on vaikeampaa kuin suurikokoisten sekä, että
tarkkailu keskittyi pesimäaikaisen aktiviteetin selvittämiseen, eikä kattanut vilkkainta
muuttoaikaa. Lisäksi sääolot tarkkailuaikoina ovat yksi epävarmuustekijä. Kokonaisuudessaan
linnustosta saatiin kuitenkin suhteellisen kattava kuva ja näin ollen vaikutusarviointia voidaan
pitää riittävän luotettavana.

_______________________________________________________________________________________________________________
Copyright © AFRY Finland Oy

Syyskuu 2020
171

Neste Oyj
NEXBTL laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen
YVA-selostus
_______________________________________________________________________________________________________________

7.8.3

Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Vaihtoehdon 1 mukainen uusi NEXBTL-laitos ja siihen liittyvät muut toiminnot sijoittuvat osittain
luonnontilaltaan muuttuneille alueille ja osittain nykyisin metsäisille alueille. Öljypellon alueella
rakentaminen keskittyy pellon kohdalle noin kolmen hehtaarin alueelle, mutta ulottuu myös pellon
reunojen metsäalueille noin 15 hehtaarin alueella. Pohjoisella ranta-alueella rakentaminen
sijoittuu pääosin sorakentälle, mutta myös noin viiden hehtaarin laajuinen rantametsäkaistale
Gammelbyviken pohjoispuolelta häviää. Eteläisellä ranta-alueella säiliöt rakennetaan rantakallion
takaiselle metsäalueelle noin hehtaarin alueelle, ja rantakallio säilyy. Sen eteläpuolelle tulee
hiilidioksidisäiliöt joko luonnontilaltaan muuttuneelle täyttömaa- ja kierrätystoiminta-alueelle tai
kallioiselle metsäalueelle.
Alueiden raivaaminen, tasoittaminen ja rakentaminen hävittävät niiden nykyisen kasvillisuuden ja
eläimistön kokonaan. Lisäksi lajisto voi muuttua lähiympäristössä lyhyellä tai pitkällä aikavälillä
valaistus- ja kosteusolosuhteiden muuttumisen ja muun reunavaikutuksen takia. Eläimistö pystyy
kuitenkin jossain määrin siirtymään sopiviin elinympäristöihin lähialueilla. Lintujen osalta lajien
vaste pesimäympäristön muutokseen vaihtelee paljon lajin mukaan (Dolman & Sutherland 1995).
Pesimäbiotoopin häviäminen ja sirpaloituminen aiheuttavat lintupopulaatioiden pienentymistä
(Pimm et al. 1995). Hankealueen lähistöllä on kuitenkin runsaasti vastaavia biotooppeja, joihin
osa yksilöistä todennäköisesti pystyy siirtymään. Pesimälajien joukossa oli vain muutamia
huomionarvoisia lajeja, eivätkä minkään niistä kannat heikkene merkittävästi rakentamisen takia.
Rakennettavista alueista tulee pääosin asfalttipintaisia, eikä niihin tule istutuksia. Suora
negatiivinen vaikutus kasvi- ja eläinlajistoon ja luontotyyppeihin on suurin nykyisillä metsäisillä
alueilla. Öljypelto, pohjoisen ranta-alueen sorakenttä ja hiilidioksidisäiliön toinen mahdollinen
sijoituspaikka ovat luonnontilaltaan muuttuneita alueita, joiden kasvi- ja eläinlajisto on
nykytilanteessa niukkaa. Niissä muutos on vähäinen nykytilanteeseen verrattuna.
Merkittävimpänä rakentamisen negatiivista vaikutusta tällä teollisuusalueella voidaan pitää
pohjoisella ranta-alueella, jossa häviää melko luonnontilaista merenrantaa noin 300 metrin
matkalta. Samalla poistuu metsäkaistaleen nykyinen suojavaikutus teollisuusalueen ja meren
väliltä. Myös ns. öljypellon lähiympäristössä tavanomaista metsäaluetta häviää melko laaja alue.
Vaikka rakentamisella on vaikutusta teollisuusalueen sisällä oleviin metsäalueisiin, vähentää
vaikutuksen merkittävyyttä se, että alueet ovat luontoarvoiltaan melko tavanomaisia sekä
sijaitsevat teollisuusalueen sisällä. Niihin ei sijoitu uhanalaisiksi arvioituja luontotyyppejä (Kontula
& Raunio 2018), luonnonsuojelulain (29 §) suojeltuja luontotyyppejä tai vesilailla (2:11 §)
suojeltuja vesiluontotyyppejä. Vain vähäpuustoiset kalliot ovat mahdollisia metsälain (10 §)
kohteita, mutta metsälaki ei ole voimassa asemakaava-alueella, kun alueita ei ole osoitettu maaja metsätalouskäyttöön. Uhanalaisista kasvilajeista havaittiin mahdollista keltamataraa öljypellon
ympäristössä kahdella kasvupaikalla. Laji on arvioitu vaarantuneeksi (VU) (Hyvärinen ym. 2019),
mutta on etelärannikolla melko yleinen (Laji.fi 2020). Rakentamisella ei ole vaikutuksia lähimpiin
luonnonsuojelualueisiin, Natura 2000 -alueisiin tai muihin arvokkaisiin luontokohteisiin.
Rakentamisen seurauksena luonnon monimuotoisuus Kilpilahden teollisuusalueella vähenee,
mutta alueelle säilyy kuitenkin edelleen metsäisiä osia ja luonnontilaista merenrantaa.
Rakentamisen vaikutus rajoittuu rakennuspaikoille ja niiden lähiympäristöön, eikä rakentamisella
ole vaikutusta laajemmin luonnon monimuotoisuuteen Kilpilahdessa tai kunta- tai
maakuntatasolla. On myös otettava huomioon, että alue on tarkoitettu ja kaavoissa osoitettu
teolliseen käyttöön, joten luonnonympäristön säilyttäminen alueen sisällä ei ole
tarkoituksenmukaista. Myös pitkä historia teollisuusalueena on aiheuttanut jo jonkin verran
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muutoksia alueen luonnonympäristössä, minkä vuoksi
kauempana teollisuusalueesta sijatsevasta alueesta.

se

eroaa vastaavan tyyppisestä,

Öljypellon kohdalla on haitta-ainepitoista maaperää, joka poistetaan ennen rakentamisen
aloittamista, jolloin rakentamisella on osin myös positiivinen vaikutus luonnonympäristöön.
Merkittävistä haitallisista vieraslajeista alueella esiintyy vain komealupiinia ja kurtturuusua
pienialaisesti pohjoisella ranta-alueella ja rehuvuohenhernettä viljelykoealalla öljypellon päässä.
Kasvustojen hävittäminen asianmukaisesti rakentamisen aikana estää lajien leviämistä luontoon.
Rakentamisen aikana luontovaikutuksia voivat aiheuttaa myös muun muassa melu, pöly ja tärinä.
Ne rajoittuvat rakennuspaikan ja kuljetusreittien lähiympäristöön, ja luontovaikusten arvioidaan
olevan vähäisiä. Voimakkaat äänet ja liikkumisesta johtuva rakentamisen aikainen häiriö voivat
karkottaa lähialueelta lintuja ja altistaa linnut ja niiden pesät saalistukselle. Vartioimattomia pesiä
tuhoavat etenkin maapedot ja varislinnut. Häiriöt myös altistavat lintuja saalistukselle, sillä
lentoon pelästyneillä linnuilla on kohonnut riski jäädä petolinnun saaliiksi (Møller 2008, Gil &
Brumm 2014). Helsingin Arabianrannan rakentamisen yhteydessä rakentamismelua on tutkittu
koepaalutusten avulla. Tutkimuksessa havaittiin, että vesi- ja lokkilintujen määrät eivät
vähentyneet paalutuksen takia, mutta vesilintujen havaittiin pakenevan paalutusmelua jopa
kilometriin asti paalutuspaikasta. Vesilintujen häiriöt olivat suurimmat alle 250 metrin etäisyydellä
paalutuspaikasta, jolloin linnut lähtivät joko lentoon tai uivat karkuun ruovikoiden suojaan
(Mikkola-Roos & Hirvonen 1996). Kilpilahdessa ei ole hankealueen välittömässä läheisyydessä
merkittäviä linnuston pesimäalueita, ja lähialueen lintujen voidaan olettaa jo jossain määrin
tottuneen meluun. Merimetsojen pesäluodot ovat noin kilometrin päässä ja merikotkan pesäpaikka
yli kilometrin päässä, joiten ne eivät todennäköisesti häiriinny rakentamisesta.

7.8.4

Toiminnan aikaiset vaikutukset

Laitoksen toiminnan aikaiset vaikutukset luontoon ovat melko vähäisiä. Yhteismelulaskelmien
mukaan kokonaismelutaso kasvaa hieman hankealueen ympäristössä, sillä alueelle tulee uusia
melulähteitä ja liikennettä. Nykyisten satama- ja teollisuustoimintojen ja liikenteen aiheuttamaan
meluun verrattuna muutos on kuitenkin pieni.
Hankealueen lisääntyneen aktiviteetin ja teollisuusalueelta tulevan melun vaikutusta lähialueen
pesimäluotojen ja -saarten lintukantoihin on vaikeaa arvioida, sillä lintujen vaste ääniin vaihtelee
paljon lajien ja yksilöiden kesken (Gil & Brumm 2014). Herkimmillään linnut ovat häiriöille
pesimäaikana. Useissa tutkimuksissa on vertailtu energiateollisuuden käytössä olevien
kompressoriasemien lähistöllä pesivää linnustoa. Tutkimusten mukaan melu voi vähentää sekä
pesivien parien että pesivien lajien määrää (Gil & Brumm 2014). Merimetsojen osalta näyttäisi
siltä, että nykyinen melutaso ei ole vaikuttanut suuresti pesivien parien määrään, koska
pesimäkanta on kasvanut viime vuosina. Koskai hankkeen toiminnan aikaisen melun taso ei
poikkea suuresti nykyisestä, on todennäköistä, että vaikutukset merimetsoihin ovat vähäiset tai
olemattomat. Merikotkapari on pesinyt menestyksekkäästi hankealueesta 1,5 kilometrin säteellä
useampana vuonna peräkkäin. Myöskään siihen laitoksen toiminnalla ei arvioida olevan
vaikutuksia.
Laitoksen päästöjen vaikutukset ilman typenoksidipitoisuuksiin ja rikkidioksidipitoisuuksiin jäävät
hyvin vähäisiksi. Niillä ei arvioida olevan merkittäviä haitallisia luontovaikutuksia. Lauhdevesillä
on vain vähäinen vaikutus merialueen lämpötilaan, eivätkä jätevedenpuhdistamon kautta mereen
johdettavat jätevedet lisää kuormitusta nykyisestä. Lämpötilan nousun vaikutusta
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vesikasvillisuuteen on tarkasteltu vesistövaikutusten arvioinnin yhteydessä. Hulevesien määrä
lisääntyy, kun asfaltoidut pinnat lisääntyvät. Hulevedet johdetaan pois ja käsitellään
asianmukaisesti. Hankealueen lähellä ei ole luontokohteita, joiden vesitalous voisi muuttua
hulevesijärjestelyjen takia.
Hankealueelle tulevien korkeiden rakennusten ei arvioida aiheuttavan linnuille merkittävää
törmäysriskiä. Kesällä 2020 tehdyn tarkkailun perusteella suuret linnut eivät juurikaan lennä
hankealueen yli. Hankealueelle suunnitellut korkeat rakenteet eivät myöskään eroa korkeudeltaan
Kilpilahden alueen nykyisistä rakenteista. Ne olisivat kiinteitä, eikä niissä olisi nopeasti liikkuvia
ulokkeita tai laajoja lasipintoja korkealla maanpinnan yläpuolella. Näin ollen niiden voidaan olettaa
olevan linnuille helpommin väistettäviä kuin esimerkiksi tuulivoimaloiden tai lasipintaisten
rakennusten. Myös valaistuksella voi vaikuttaa törmäysriskin suuruuteen. Jos korkeissa
rakenteissa on voimakkaita valonlähteitä, niin ne saattavat houkutella lintuja majakkailmiön
tavoin ja lisätä lintujen törmäämisriskiä. Varsinkin heikossa säässä ja valaistusolosuhteessa,
linnuilla on korkea riski hakeutua kohti valoa, tuli se sitten ympäröivästä infrastruktuurista tai
korkeiden rakenteiden valaisimista (Drewitt & Langston 2008).
Laitoksen toiminnalla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia lähimpiin luonnonsuojelualueisiin,
Natura 2000 -alueisiin tai muihin arvokkaisiin luontokohteisiin.

7.8.5

Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen

NEXBTL-laitoksen rakentamisella ja toiminnalla ei arvioida olevan haitallisia luontovaikutuksia,
joiden ehkäisy ja lieventäminen olisi välttämätöntä. Muissa arviointiosuuksissa kuvatut
toimenpiteet, joilla vähennetään esimerkiksi melua, ovat kuitenkin suositeltavia myös haitallisten
luontovaikutusten minimoimisen näkökulmasta.
Rakentamisvaiheen merkittäviä linnustovaikutuksia voi lieventää toimintojen ajoituksella.
Pesimisbiotoopin käsittelyn (esimerkiksi hakkuut) voi ajoittaa lintujen pesimäkauden ulkopuolelle.
Rakennusmelun haittavaikutuksia voi lieventää töiden ajoituksella.
Korkeiden rakenteiden
linnuille aiheuttama törmäysriski arvioitiin pieneksi, mutta sitä voidaan vähentää muun muassa
pintojen ja valaistuksen suunnittelulla.

7.9

Vaikutukset vesistöihin

7.9.1

Yhteenveto

Uudesta NEXBTL-laitoksesta ei rakentamisaikana aiheudu suoria vaikutuksia vesistöön, sillä hanke
ei edellytä vesirakentamista vaan siinä hyödynnetään jo olemassaolevia purkujärjestelyitä.
Uuden NEXBTL-laitoksen toiminnanaikaiset jätevedet johdetaan esikäsittelyn jälkeen olemassa
olevaan Porvoon öljynjalostamon jätevedenpuhdistamoon. Rakennettavalla uudella esikäsittelyyksiköllä saadaan tehostettua myös olemassa olevien yksiköiden esikäsittelyä, minkä seurauksena
vesistöön johdettavan jätevesikuormituksen ei arvioida kasvavan. Porvoon öljynjalostamon
jätevedenpuhdistamoa on vasta osittain uudistettu vuonna 2019 ja puhdistamolla on otettu
käyttöön uudet alhaisemmat päästörajat, jotka osaltaan edesauttavat merialueen hyvän tilan
tavoitteen saavuttamista. Tavoitteena on, että uuden NEXBTL-laitoksen toiminta ei vaaranna
puhdistamon uusien raja-arvojen (luparajojen) noudattamista.
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Uudella NEXBTL-laitoksella tulee olemaan oma suljettu jäähdytysvesikierto, jossa hyödynnetään
teollisuusalueen nykyistä jäähdytysvesijärjestelmää. NEXBTL-laitos lisää teollisuusalueen
jäähdytysveden tarvetta noin 5–10 %, mutta otettavan jäähdytysveden määrä ja mereen
palautettavan veden lämpötila sekä lämpötilamuutos pysyvät nykyisen luvan luparajojen
puitteissa. Jäähdytysveden lämpötilanousun arvioidaan olevan kuukausikeskiarvona noin 0,2 °C.
Porvoon öljynjalostamon nykyisten jäädytysvesien vaikutuksia on tutkittu merialueella mittauksin
ja mallinnuksin. Teollisuusalueen edustalle kohdistuu selvää lämpökuormaa, mutta sen
vaikutuksia jääpeitteeseen on vaikea erottaa muusta toiminnasta kuten esim. laivaliikenteen
vaikutuksista.
Teollisuusalueen
jäähdytysvesien
on
arvioitu
lyhentävän
Kilpilahden
jalostamoalueesta noin 5 km etelään sijaitsevan Kalvön edustan kulkukelpoisen jääpeitteen kestoa
muutamista päivistä korkeintaa viikkoon. Vähäisellä jäähdytysvesien määrän ja lämpökuorman
kasvulla uuden NEXBTL-laitoksen myötä ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta merialueen
lämpötilaan, virtauksiin tai jääpeitteeseen. Jäähdytysvesien vaikutukset välillisesti rehevyyteen ja
vesieliöstöön jäävät hyvin vähäiseiksi, sillä ravinnekuormitus ei kasva. Hankkeesta aiheutuu hyvin
lieviä vaikutuksia vesistöön jäähdytysvesijärjestelmään joutuvien kalojen kautta.
Hankkeen raaka-aineiden tuonti ja tuotteiden sekä hiilidioksidin vienti tarkoittaa noin 135
laivakäyntiä vuodessa Kilpilahden satamassa. Sataman alusliikennemäärä on noin 1 200–1 400
laivaa vuodessa. Alusliikenteen vähäisellä kasvulla syväväylällä ei arvioida olevan vaikutusta jo
nykyisellään vilkkaasti liikennöidyn merialueen tilaan.
Kokonaisuudessaan NEXBTL-laitoksen toiminnan ei arvioida heikentävän merialueen ekologista
tilaa tai vaarantavan hyvän ekologisen tilan saavuttamista. Uuden laitoksen ei arvioida lisäävän
haitta-ainekuormitusta, joka vaikuttaisi merialueen kemialliseen tilaan. NEXBTL-laitoksen
toiminnalla ei ole merkitystä merialueen kemialliseen kuormitukseen, koska PFOS-aineen käytöstä
on luovuttu kemikaalilainsäädännön rajoitusmääräysten perusteella.
Yleisesti pistekuormituksen osuus merialueen kuormituksesta on pieni ja valtaosa
ainekuormituksesta tulee jokivesien kautta. Hankkeen voidaan arvioida olevan jätevesien
käsittelyn tehostumisen kautta linjassa vesien- ja merenhoidon tavoitteiden kanssa.

7.9.2

Arviointimenetelmät ja epävarmuustekijät

Nykytilan osalta (luku 5.7) on kuvattu hankealueen edustan vesialueen vedenlaatua, pintaveden
ekologista ja kemiallista tilaa, sedimentin laatua, pohjaeläimistöä sekä kalastoa ja kalastusta lähialueilla. Työssä on hyödynnetty alueen vedenlaatutarkkailujen, kalataloustarkkailujen ja muiden
alueella tehtyjen selvitysten tuloksia (mm. Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2020, Kymijoen vesi ja
ympäristö ry 2019).
Uudella NEXBTL-laitoksella tarvittavan prosessiveden määrä, käyttötarkoitukset sekä jäte- ja
jäähdytysvesien määrät ja jätevesien käsittely on esitetty teknisen kuvauksen yhteydessä luvussa
0. Lisäksi on kuvattu jäte- ja jäähdytysvesien purkujärjestelyt ja purkupaikka.
Seuraavassa arvioidaan jäähdytys- ja jätevesikuormituksen vaikutukset vesialueen veden laatuun, eliöstöön, sedimentteihin ja kalastoon. Vaikutusten arvioinnissa on huomioitu sekä suorat
että epäsuorat vaikutukset. Vesistövaikutuksia on tarkasteltu vertaamalla uuden hankkeen vaikutuksia alueen nykytilaan. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa on kiinnitetty erityisesti huomiota mahdollisiin muutoksiin alueen vesistön tilassa nykytilanteeseen verrattuna.
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Laitoksen jätevedet johdetaan jätevesien esikäsittelyn jälkeen olemassa olevaan Porvoon jalostamon jätevedenpuhdistamoon. Jätevesien esikäsittelyssä jätevedet puhdistetaan ennen öljynjalostamon jätevesien käsittelyä. Uusi NEXBTL-laitos liitetään osaksi teollisuusalueen merivesijärjestelmää. Tässä tapauksessa laitoksella on oma suljettu jäähdytysvesikierto, jota jäähdytetään merivedellä.
Uuden NEXBTL-laitoksen jäähdytys- ja jätevesikuormituksen vaikutuksia vesialueen veden laatuun, eliöstöön, sedimentteihin ja kalastoon on arvioitu asiantuntijayönä hyödyntäen tietoa vesialueen nykytilasta olemassa olevan tutkimus- ja tarkkailutiedon perusteella sekä uuden laitoksen
suunnittelu- ja kuormitustietoja. Jäte- ja jäähdytysvesien purkujärjestelyt ja purkupaikat ovat samat kuin alueen nykyisten laitosten ja arvioinnissa keskitytään vesistökuormituksessa tapahtuviin
muutoksiin ja niiden aiheuttamiin vaikutuksiin verrattuna nykyiseen tilanteeseen. Tarkastelualueena on Kilpilahden teollisuusalueen edusta merialue eli Svartbäckinselkä ja laajemmin Emäsalon
vesimuodostuma.
Arviointi perustuu asiantuntija-arvioon, eikä uusia mallinnuksia hankkeen yhteydessä tehty. Arvioinnissa hyödynnettiin aiempia alueella tehtyjä virtaus- ja jäähdytysveden leviämisen mallinnuksia (mm. Graaff ym. 2015, Kiirikki ja Lindfors 2013), joiden pohjalta hankkeen aiheuttaman
muutoksen vaikutuksia nykytilaan arvioitiin. On otettava huomioon, että mallit ovat
tarkimmillaankin yksinkertaistuksia todellisesta elävästä maailmasta, eivätkä ne kuvaa
aukottomasti luonnon monimutkaisia prosesseja. Aiemmin tehtyjen mallinnusten pohjalta saatiin
kuitenkin hyvä kuva niistä muuttujista, jotka vaikuttavat merialueen tilaan ja ovat melko pysyviä
(kuten virtauksiin vaikuttavat tekijät). Asiantuntija-arviona aiempiin mallinnuksiin pohjautuvan
vaikutusarvioinnin epävarmuustekijät voidaan arvioida melko pieniksi.
Arvioinnin on toteuttanut teollisuuslaitosten vesistövaikutusten arviointiin perehtynyt limnologeista sekä matemaattisesta mallintajasta koostuva työryhmä.

7.9.3

Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Jäte- ja jäähdytysvesien purkujärjestelyt ja purkupaikat ovat samat kuin alueen nykyisten laitosten, eikä NEXBTL-laitoksen rakentaminen aiheuta suoria vesistöön kohdistuvia vaikutuksia.
Laivoilla kuljetetaan tehdaskomponentteja keskimäärin vuoden ajan yhdellä laivalla viikossa.
Rakentamisen aikaisesta laivaliikenteestä merenpohjaan potkurivirtojen kautta kohdistuvat
vaikutukset ovat erittäin vähäiset.

7.9.4

Toiminnan aikaiset vaikutukset

Uuden NEXBTL-laitoksen jätevedet johdetaan esikäsittelyn jälkeen olemassa olevaan Porvoon jalostamon jätevedenpuhdistamoon. Uudelle NEXBTL-laitokselle tulee oma jätevesien esikäsittely,
jonka kautta jätevedet (syötön esikäsittely, prosessivedet ml. hapanvedet, laivojen pesuvedet ja
osa hulevesistä) ohjataan edelleen jalostamon nykyiselle jätevesilaitokselle käsiteltäväksi.
Jätevesiä
käsitellään
jätevesilaitoksella
mekaanisesti,
kemiallisesti
ja
biologisesti
(aktiivilietelaitos). Puhdistettu jätevesi johdetaan jälkiselkeytyksen kautta mereen.
NEXBTL-laitoksen uuden jäteveden esikäsittely-yksikön arvioidaan pienentävän Porvoon
jalostamon jätevesilaitokselle tulevaa kokonaiskuormitusta. Kuormitus pienenee, koska
esikäsittely-yksikkö suunnitellaan siten, että sillä voidaan käsitellä myös öljynjalostamon jo
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olemassa olevien esikäsittely-yksiköiden EK1 ja EK2 jätevedet. Siten uusi laitos ei kasvata
kokonaisuutena Nesteen jalostamon vesistöön johdettavia jätevesipäästöjä.
Jätevesilaitosta uudistettiin osittain ja sen puhdistustehoa parannettiin vuonna 2019. Samalla
jätevesilaitoksen luparajat kiristyivät vuoden 2019 alusta lukien. Uusia luparajoja asettaessa on
otettu huomioon merialueen hyvän tilan saavuttaminen, kun esim. typen ja fosforin päästörajoja
tiukennettiin. Tavoitteena on, että uuden NEXBTL-laitoksen toimita ei vaaranna jalostamon
jätevesilaitoksen uusienkaan raja-arvojen (luparajojen) noudattamista.
Uusi NEXBTL-laitos hyödyntää Kilpilahden teollisuusalueen nykyistä jäähdytysvesijärjestelmää ja
nykyistä purkupistettä. Laitoksella tulee olemaan oma suljettu jäähdytysvesikierto, jota jäähdytetään merivedellä. NEXBTL-laitos lisää teollisuusalueen jäähdytysveden tarvetta noin 5–10 %.
Jäähdytysveden tarve nykytilanteeseen nähden kasvaa, mutta jäähdytysveden kokonaismäärä
140 000 m3/h alittaa ympäristöluvassa annetun maksimäärän 150 000 m3/h. Jäähdytysvesistä
aiheutuu merialueelle lämpökuormaa, joka tulee kasvamaan noin 1 350 TJ/a.
Taulukossa (Taulukko 7-12) on esitetty jäähdytysvesien lämpötila ja uuden NEXBTL-laitoksen
vaikutus lämpötilaan kuukausikohtaisesti. Vuonna 2019 jäähdytysvesi on johdettu takaisin
mereen noin 5,4–7,5 °C lämpimämpänä, kuin otettu vesi. Palautuvan jäähdytysveden veden
lämpötila ja sen nousu vaihtelevat kuukausittain riippuen jäähdytystarpeesta ja jäähdytysveden
virtausmäärästä. Kesällä saman jäähdytystehon saavuttamiseen vaaditaan suurempi
jäähdytysvesimäärä kuin talvella. Uuden NEXBTL-laitoksen normaalissa operoinnissa
jäähdytystehon tarve on suhteellisen vakio (25 MW) aiheuttaen purettavaan jäähdytysveteen
arviolta noin 0,2 °C lämpötilan nousun nykytilanteeseen verrattuna. Suunnittelu tarkentuu
hankkeen myöhemmissä vaiheissa (mm. lämmönvaihtimet, merivesipumput), mutta vaikka
jäähdytysveden virtaus pysyisi teoreettisesti nykyisellä tasolla, olisi lämpötilanousu
enimmilläänkin välillä 0,1–0,3 °C.
Porvoon öljynjalostamon nykyisten lupamääräysten mukaan jäähdytysvesi voidaan palauttaa
kuukausikeskiarvona 12 ºC lämpimämpänä takaisin mereen kuitenkin niin, ettei palautetun veden
lämpötila kuukausikeskiarvona ylitä 28 ºC:ta. Uuden NEXBTL-laitoksen myötä jäähdytysvedet
tulevat edelleen täyttämään myös tämän lupaehdon, eivätkä vaaranna sen noudattamista.
Taulukko 7-12. Mereen johdettavan jäähdytysveden lämpötila, lämpötilannousu, jäähdytysteho ja energia
nykytilanteessa (2019) sekä NEXBTL-laitoksen ollessa käynnissä kuukausittain.
Nykytila

Uusi NEXBTL-laitos käynnissä

Palautettu
vesi °C

Lämpötilan
nousu °C

jäähdytys
teho MW

Energia
TJ

Palautettu
vesi °C

Lämpötilan
nousu °C

jäähdytys
teho MW

Energia
TJ

tammi

9,0

6,8

916

2452

9,2

7,0

941

2520

helmi

8,7

7,2

1042

2522

8,9

7,4

1067

2583

maalis

9,0

7,4

1092

2920

9,2

7,6

1117

2988

huhti

9,9

7,5

1095

2838

10,1

7,7

1120

2904

touko

12,9

7,0

988

2646

13,1

7,2

1013

2714
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Nykytila

Uusi NEXBTL-laitos käynnissä

Palautettu
vesi °C

Lämpötilan
nousu °C

jäähdytys
teho MW

Energia
TJ

Palautettu
vesi °C

Lämpötilan
nousu °C

jäähdytys
teho MW

Energia
TJ

kesä

13,4

6,9

1101

2853

13,6

7,1

1126

2919

heinä

17,0

6,4

1064

2849

17,2

6,6

1089

2917

elo

17,6

6,1

1145

3068

17,7

6,2

1170

3136

syys

17,7

5,4

960

2487

17,9

5,6

985

2552

loka

16,2

5,9

982

2639

16,4

6,1

1007

2697

marras

13,7

6,4

979

2538

13,9

6,6

1004

2604

joulu

11,8

6,3

925

2478

12,0

6,5

950

2546

Kilpilahden edustan satama-alueelle kohdistuu nykytilanteessa selvää lämpökuormaa, mutta
vaikutusalue Svartbäckinselällä vaihtelee paljon vuosittain riippuen mm. sääolosuhteista sekä
vedenkorkeuksista ja jokivirtaamista. Lisäksi alueen satamatoiminnan takia yhtenäistä jääpeitettä
muodostuu alueelle harvoin, joka hankaloittaa jäähdytysvesien vaikutusten arviointia
jääpeitteeseen.
Kilpilahden teollisuusalueen jäähdytysvesien vaikutuksia Svartbäckinselällä on selvitetty
mittauksin ja mallinnuksin. Vuosien 2008–2013 tutkimusaineiston ja laaditun matemaattisen
mallin (mm. Kiirikki ja Lindfors 2013) sekä mallinnuksen (Graaff ym. 2015) tulosten perusteella
jäähdytysvesien kulkeutuminen Kalvön salmeen on todennäköistä. Pääasialliset vaikutukset
rajoittuvat maalis-huhtikuun tilanteeseen, jolloin kevättulvat ovat käynnistyneet. Tulosten
perusteella jäähdytysvesien on arvioitu lyhentävän Kalvönsalmen kulkukelpoisen jään kestoa
muutamista päivistä korkeintaan viikkoon.
Jäähdytysvesi ei likaannu prosessissa eikä siitä aiheudu lämpökuormituksen lisäksi muuta
merkittävää kuormitusta.
Perustuen tehtyihin selvityksiin ja nykyisiin vaikutustarkkailutuloksiin, uuden NEXBTL-laitoksen
toiminnasta aiheutuvalla jäähdytysvesien erittäin vähäisellä lämpötilanousulla (0,2 °C) ei arvioida
olevan vaikutusta merialueen veden lämpötilaan, virtauksiin tai jääpeitteeseen. Kuten edellä on
todettu, nykyisin jäähdytysveden vaikutus jääpeitteeseen on vähäinen, eikä sitä voida
nykyiselläänkään erottaa muista jääpeitteeseen vaikuttavista tekijöistä.
Jäähdytysvedenotto aiheuttaa kalojen ajautumista jäähdytysvesijärjestelmän kala- ja
leväsiivilöihin. Tutkimusten perusteella merkittävimmät kalalajit ovat olleet kuore, silakka, kuha
ja kiiski. Kalojen ajautumiseen järjestelmään vaikuttaa mm. otettava vesimäärä.
Jäähdytysvesimäärän kasvu voi hieman lisätä kalabiomassan määrää.
Lämpökuormasta aiheutuva veden lämpötilan nousu nopeuttaa biologisia toimintoja ja pidentää
kasvukautta lisäten siten vesistön perustuotantoa. Lämpimämpänä ja kevyempänä jäähdytysvesi
kulkeutuu ensin pintakerroksessa, kunnes se jäähtyy ja sekoittuu.
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Uuden NEXBTL-laitoksen aiheuttama lämpötilannousu on vähäinen, eikä alueelle purettavien
jätevesien ravinnekuormitus kasva, minkä vuoksi hankkeen aiheuttama vaikutusten merialueen
rehevyyteen ja eliöstöön arvioidaan jäävän hyvin vähäisiksi tai niitä ei käytännössä voida erottaa
muusta ympäristön tilassa tapahtuvasta luontaisesta vaihtelusta.
Edellä olevan perusteella asiantuntija-arvion lopputuloksena NEXBTL-laitoksen toiminnan (VE1) ei
arvioida heikentävän merialueen veden laatua eikä lämpökuorman vähäisen kasvun arvioida
merkittävästi lisäävän merialueen rehevyyttä eikä näin ollen heikentävän merialueen ekologista
tilaa tai vaarantavan hyvän ekologisen tilan saavuttamista.
Valtaosa merialueelle kohdistuvasta ainekuormituksesta tulee jokivesien kautta. On myös otettava
huomioon, että teollisuuden pistekuormituksen osuus koko Porvoon edustan merialueelle
kohdistuvasta kuormituksesta on pieni, ravinteiden osalta noin 2–4 prosenttia, kiintoaineen sekä
happea kuluttavan aineen osalta alle yhden prosentin. Jokien tuoman kuormituksen osuus Porvoon
edustan merialueen on yli 90 prosenttia. Näin ollen teollisuusperäisen pistekuormituksen
muutoksilla on hyvin vähäinen vaikutus Porvoon edustan merialueen tilan kehitykseen. Nesteen
jalostamon koko toiminnan osuus vesistöön kohdistuvasta ravinteiden ja happeakuluttavan aineen
(COD) kokonaiskuormituksesta on noin 1-3 % (luku 5.7.1, Taulukko 5-6).
Uuden laitoksen ei arvoida lisäävän haitta-ainekuormitusta, joka vaikuttaisi merialueen
kemialliseen tilaan.
Hanke ei ole ristiriidassa teollisuuteen liittyvien merienhoidon tavoitteiden kanssa.
Hankkeen raaka-aineiden tuonti ja tuotteiden sekä hiilidioksidin vienti tarkoittaa noin 135
laivakäyntiä vuodessa Kilpilahden satamassa. Sataman alusliikennemäärä on noin 1 200–1 400
laivaa vuodessa. Alusliikenteen vähäisellä kasvulla syväväylällä ei arvioida olevan vaikutusta jo
nykyisellään vilkkaasti liikennöidyn merialueen tilaan.

7.10

Jätteiden ja sivutuotteiden käsittelyn ja loppusijoituksen
vaikutukset

7.10.1 Yhteenveto
Rakentamisen aikana muodostuvien jätteiden käsittelystä ja hyötykäytöstä hankealueella ei
arvioida aiheutuvan ympäristövaikutuksia hankealueen ulkopuolelle.
Laitos hyödyntää muiden toimijoiden toiminnasta syntyviä jäte- ja tähdevirtoja. Laitos
suunnitellaan materiaalitehokkaaksi ja prosessihävikki minimoidaan. Tällä voidaan katsoa olevan
kohtalaisia positiivisia vaikutuksia jätteiden kierrätykseen ja kiertotalouden edistämiseen.

7.10.2 Arviointimenetelmät ja epävarmuustekijät
Rakentamisen ja käytön aikana muodostuvien jätteiden ja sivutuotteiden (ml. maamassat) määrät, laatu, käsittelytekniikat sekä hyötykäyttö- ja loppusijoitusratkaisut on kuvattu ja niiden perusteella on arvioitu jätteiden ja sivutuotteiden käsittelystä aiheutuvat ympäristövaikutukset asiantuntija-arviona. Arvioinnissa on hyödynnetty teknisestä suunnittelusta ja vastaavan kaltaisista
hankkeista saatavia tietoja. Toimet jätteiden sekä sivutuotteiden määrän minimoimiseksi on kuvattu.
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Mahdollisesti maa-alueilta louhittava ja murskattava kivimateriaali on tämän hetkisten suunnitelmien mukaan lähtökohtaisesti urakoitsijan vastuulla ja urakoitsijan ympäristöluvan piirissä tai tarvittaessa hanketta varten haettavan erillisen ympäristöluvan piirissä. Näin ollen ympäristövaikutukset on arvoitu hankealueella tehtävän käsittelyn ja hyötykäytön sekä mahdollisten kuljetusten
osalta. Lähtökohtaisesti hyödynnetään olemassa olevia käsittely- ja loppusijoitusalueita.

7.10.3 Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Rakentamisen aikana muodostuu pääasiassa puhtaita ylijäämämaita ja ylijäämäkiviainesta sekä
muuta tyypillistä rakentamisjätettä.
Hankealueella on pilaantuneiden maiden kohde (ns. öljypelto), joka kunnostetan ennen
rakentamisen aloittamista. Ennen hankkeen kaivutöitä viranomaiselle tehdään ns. PIMA-ilmoitus.
Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 136 §:n mukaan pilaantuneen maaperän puhdistamiseen
ja puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä ilmoitus.
Kohteen haitta-ainepitoisten maiden kunnostuksen suunnittelu toteutetaan hankkeen seuraavissa
suunnitteluvaiheissa. Mikäli kunnostuksen jälkeen kohteeseen jää haitta-ainepitoisia maita, tehdään alueelle riskienarviointi noudattaen ympäristöhallinnon ohjetta ”Ympäristöhallinnon ohjeita
6/2014” (Ympäristöministeriö 2014). Ohjeessa kuvataan myös kestävän riskinhallinnan ja kunnostuksen arviointia ja periaatteita sekä annetaan niitä koskevia yleisiä suosituksia.
Rakentamisen aikana muodostuvia puhtaita massoja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan
hankealueella, esimerkiksi kenttäalueiden rakentamisessa sekä muissa alueen täytöissä ja
massanvaihdoissa. Tämä vähentää muodostuvan ylijäämämaan/kiviaineksen määrää.
Louhinnan määrä on arviolta noin 250 000 m3 ktr (kiintokuutiometri). Louhe murskataan työmaaalueella ja on suunniteltu käytettäväksi kaikilta osin pohjan tasaukseen ja muihin rakenteisiin. Osa
massoista kuljetetaan tarvittaessa muualle hyödynnettäväksi tai loppusijoitettavaksi. Muut
rakentamisen aikaiset jätteet toimitetaan mahdollisuuksien mukaan hyödynnettäviksi tai
asianmukaiseen loppusijoitukseen.
Rakentamisen aikana muodostuvien jätteiden käsittelystä ja hyötykäytöstä hankealueella ei
arvioida aiheutuvan ympäristövaikutuksia hankealueen ulkopuolelle.

7.10.4 Toiminnan aikaiset vaikutukset
Uusi NEXBTL-laitos käyttää raaka-aineena pääosin muiden toimijoiden toiminnasta syntyviä jäteja tähdevirtoja. Laitoksella käytetään raaka-aineina kasviöljyjä ja eläinrasvoja. Suurin osa
syötteistä on jätteitä tai teollisuusprosessien sivutuotteita tai tähteitä.
Kiinteiden
jätteiden
syntymistä
tuotantoprosessissa
pyritään
välttämään
hyvällä
materiaalitehokkuudella eli raaka-aineiden tehokkaalla hyödyntämisellä ja prosessihävikkien
minimoimisella. Tavoitteena on saada hyödynnettyä mahdollisimman suuri osa kaikista raakaaineista ja tähdevirroista, jolloin myös muodostuvien jätteiden määrä on mahdollisimman
vähäinen. Lähtökohtaisesti NEXBTL-laitoksen raaka-aineista ei muodostu merkittävää määrää
jätettä, koska raaka-aineet pyritään käyttämään mahdollisimman tehokkaasti. NEXBTL-laitoksen
toiminta on linjassa valtakunnallisen jätesuunnitelman vuoteen 2023 (Ympäristöministeriö 2017)
kanssa, jossa esitettynä tavoitteena on siirtyä kierrätyksestä kiertotalouteen. Jätesuunnitelman
päivitys vastaamaan muun muassa uutta jätedirektiiviä on meneillään vuoden 2020 aikana.
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Tavoitteena päivityksessä on kierrätysasteen nostaminen vähintään EU:n kierrätystavoitteiden
tasolle.
Jätesuunnitelmassa esitetyt tavoitteet, kuten laadukas jätehuolto osana kiertotaloutta,
materiaalitehokas tuotanto ja haitattomat materiaalikierrot ovat myös NEXBTL-laitoksen
toiminnan lähtökohtia. Jätevirtoihin perustuva raaka-aine ja materiaalitehokas tuotanto säästävät
luonnonvaroja sekä hillitsevät ilmastonmuutosta. (Ympäristöministeriö 2017)
Tämän perusteella voidaan arvioida, että laitoksen toiminnalla on positiivisia vaikutuksia
jätevirtojen hyötykäytön lisäämiseen globaalisti ja Suomen kiertotalouden edistämiseen.
Nestemäiset rasvat varastoidaan asianmukaisissa säiliöissä, joista ne siirretään putkea pitkin
prosessiin. Hajukaasujen vapautuminen ympäristöön estetään suunnittelemalla kuormien purku
sekä rasvan johtaminen prosessiin siten, etteivät mahdolliset hajukaasut pääse vapaasti
haihtumaan purkualueelta ympäristöön. Eläimistä peräisin olevat jäterasvat renderöityjä
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 muiden kuin ihmisravinnoksi
tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä luokkien 1, 2 ja 3 eläinrasvoja,
jolloin käsittelyssä ja varastoinnissa huomioidaan tarpeenmukaiset toimitavat. Laitoksen
henkilöstä koulutetaan turvallisiin työskentelytapoihin ja heidän on käytettävä asianmukaisia
suojavaatteita.
Uudella NEXBTL-laitoksella syntyviä jätteitä ovat käytöstä ja kunnossapidosta syntyvät jätteet
sekä yhdyskuntajäte. Laatu on vastaava kuin nykyisillä laitoksilla, mutta kunnossapitojätteiden
osalta määrät kasvavat.
Hyötykäyttöön kelpaamaton
käsittelykeskukseen.

jäte

sekä

vaarallinen

jäte

toimitetaan

luvanvaraiseen

Jätevesien esikäsittelyssä muodostuu uusi lietevirta. Lietteen määräksi on arvioitu noin 3 100
tonnia vuodessa. Lietteet toimitetaan laitoksen ulkopuoliselle luvanvaraiselle käsittelijälle.
Käytettyä absorptiomaata syntyy uudessa esikäsittely-yksikössä noin 30 000 t/a. Absorptiomaa
menee edelleen hyötykäyttöön biokaasualan yritykselle tai toimitetaan luvanvaraiseen
vastaanottokeskukseen.
Hapanvesien käsittelyssä muodostuu uusia ammoniakkipitoisia virtoja noin 5 000 tonnia/a, joiden
jatkokäyttömahdollisuuksia sivutuotteina selvitetään. Myös rikkipitoiselle vedelle etsitään
jatkokäyttöä.
Hyötykäyttöön toimitettavia jätejakeita ei käsitellä tai varastoida pitkäaikaisesti laitosalueella.
Jätteiden käsittely, varastointi ja kuljetus toteutetaan siten, etteivät jätteet pääse leviämään
ympäristöön. Nestepitoiset jätteet varastoidaan säiliöissä, joista nesteet eivät pääse valumaan
ympäristöön (tarvittaessa varoaltaat). Vaaralliset jätteet varastoidaan asianmukaisesti lukitussa
tai valvotussa tilassa omissa keräysastioissaan, siten ettei päästöjä ympäristöön tapahdu.
Hankkeen toiminnan aikaisesta jätteiden ja tähdevirtojen käsittelystä ei arvioida aiheutuvan
ympäristövaikutuksia. Mahdollisissa poikkeustilanteissa syntyneet bioperäiset rasvajätteet ja
sekalaiset öljyiset jätteet, kuten rätit ja trasselit, kerätään erilliskeräyksenä ja toimitetaan
asianmukaiseen ongelmajätteen käsittelyyn.
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7.11

Vaikutukset luonnonvarojen käyttöön

7.11.1 Yhteenveto
Rakentamisaikana vaikutuksia luonnonvaroihin kohdistuu mm. kallioperän louhinnasta. Välillisiä
vaikutuksia
syntyy
muun
muassa
rakennusmateriaalien
tuottamiseen
käytettävien
luonnonvarojen
hyödyntämisestä,
joiden
vaikutusten
arviointi
ei
kuulu
tämän
ympäristövaikutusten arvioinnin rajaukseen.
Ottaen huomioon hankkeen raaka-aineiden hankinnalle asetetut kriteerit, hankinnan kestävyyden
sekä raaka-aineen saatavuuden, arvioidaan raaka-aineiden hankinnan aiheuttamien toiminnan
aikaisten vaikutusten kokonaismerkittävyyden luonnonvarojen käyttöön olevan vähäinen.

7.11.2 Arviointimenetelmät ja epävarmuustekijät
Seuraavassa on kuvattu luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvat vaikutukset, joita voi aiheutua sekä luonnonvarojen käytöstä että käytön estymisestä. Luonnonvarojen hyödyntämisessä on
tarkasteltu muu muun muassa rakentamisessa mahdollisesti syntyvän louheen hyödyntämistä ja
käyttöä sekä hankkeen tarvitsemien materiaalien kulutusta yleisellä tasolla.
Toiminnan aikana kohdistuu vaikutuksia luonnonvaroihin uusiutuvien raaka-aineiden hankinnan
ja käytön kautta sekä prosessissa tarvittavien kemikaalien kautta. Lisäksi arvioinnissa on huomioitu jätteiden hyödyntäminen raaka-aineena/energiana ja näin fossiilisten polttoaineiden korvaaminen.
Arvion lähtökohtana on voimassaolevien ja parhaiden käytäntöjen mukaisten suositusten
noudattaminen. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa luonnonvarojen riittävään
uusiutumiseen, resurssitehokkuuteen sekä uusio- ja toisiokäyttöön sekä kierrätykseen.

7.11.3 Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Rakentamisaikana vaikutuksia luonnonvaroihin kohdistuu mm. kallioperän louhinnasta. Välillisiä
vaikutuksia
syntyy
muun
muassa
rakennusmateriaalien
tuottamiseen
käytettävien
luonnonvarojen
hyödyntämisestä,
joiden
vaikutusten
arviointi
ei
kuulu
tämän
ympäristövaikutusten arvioinnin rajaukseen.

7.11.4 Toiminnan aikaiset vaikutukset
Raaka-aineiden hankinnan ympäristövaikutukset
Uudella NEXBTL-laitoksella käytetään raaka-aineina kasviöljyjä ja eläinrasvoja. Suurin osa
syötteistä on jätteitä tai teollisuusprosessien sivutuotteita tai tähteitä.
Raaka-aineet ovat pääosin teollisuuden tähde- ja jätevirtoja, eikä niiden sekundaarisella
hyödyntämisellä ole suoranaista vaikutusta luonnonvarojen käyttöön. Tämän lisäksi tähde-ja
jätevirtojen sekundaarinen hyödyntäminen voi vähentää fossiilisen raakaöljyn käyttöä. Rasvat ja
öljyt
joko
hankitaan
sertifioituina
(Biopolttoaineille
hyväksytyillä
vapaaehtoisilla
kestävyyssertifikaateilla) tai ne sisällytetään Neste Oyj:n oman kestävyyssertifioinnin piiriin.
Kestävyyssertifioinnilla
varmistetaan
biopolttoaineilta
vaadittujen
kestävyyskriteerien
täyttyminen ja verifioidaan kasvihuonekaasulaskenta.
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Suurin osa raaka-aineesta hankitaan globaalisti. Raaka-aineketjut ovat jäljitettävissä uusiutuvan
energian direktiivin (RED) mukaisesti.

7.12

Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriympäristöön

7.12.1 Yhteenveto
Hankealue rajautuu pohjoisen ja lännen suunnalta olemassa olevaan teollisuusalueeseen, jonka
rakennukset ja rakenteet rajaavat näkymiä hankealueelle. Teollisuusalueen ympärillä on lisäksi
metsäisiä selännealueita, jotka rajaavat näkymiä hankealueelle erityisesti etelän, lounaan ja
pohjoisen suunnalta. Hankealue rajautuu idän suunnalla merialueeseen, jonka yli avautuu
näkymiä erityisesti Emäsalon suuntaan. Ranta-alueella osittain säilyvä puusto rajaa mereltä
avautuvia näkymiä hankealueen suuntaan, minkä lisäksi mereltä katsottuna uudet laitosrakenteet
sijoittuvat osaksi olemassa olevaa teollisuusmaisemaa. Hankealueen ja sen välittömän
lähiympäristön maisema muuttuu erityisesti metsäisten alueiden rakentamisen ja alueen
tasoittamisen myötä. Hanke sijoittuu kuitenkin teollisuusalueelle olemassa olevien
teollisuusrakennusten ja -rakenteiden läheisyyteen. Hankkeen maisemalliset vaikutukset ovat
alueen kokonaisuuden kannalta kuitenkin vähäiset.
Hankkeen välittömään läheisyyteen ei sijoitu arvokkaita maisema-alueita tai rakennettuja
kulttuuriympäristöjä. Maastonmuodot ja puusto rajaavat näkymiä niin, ettei maiseman tai
kulttuuriympäristön
arvoalueilta
avaudu
merkittäviä
suoria
näkymiä
hankealueelle.
Teollisuusalueen muut rakennukset ja rakenteet toimivat myös näköesteenä, minkä lisäksi uusi
hankealue sijoittuu osaksi jo teollista maisemaa. Tällä perusteella alueen maiseman ja
kulttuuriympäristön arvoihin ei hankkeen myötä kohdistu vaikutuksia.
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta hankealueelta tunnetaan yksi muinaismuistolain
rauhoittama muinaisjäännös Svartbäck Klobborna I (mj-tunnus 613010030). Muinaisjäännöksen
paikalle ei ole hankkeen suunnitelmissa esitetty rakentamista, joten muinaisjäännös on
mahdollista säilyttää. Sen eteläpuolelle on kuitenkin suunniteltu propaanisäiliöitä. Huomioimalla
muinaisjäännös jatkosuunnittelussa, louhintasuunnitelmassa, rakentamisen toteutuksessa ja
rakentamisaikaisessa suojauksessa sekä maisemoinnissa ei hankkeella arvioida olevan
merkittävää vaikutusta arkeologiseen perintöön. Muinaisjäännöksen säilymisen takaamiseksi
varmin keino olisi säiliörakenteiden sijoittaminen etäämmälle kohteesta, sillä hautaröykkiön ja
rakentamisalueen läheisyys sisältää riskin muinaisjäännöksen vaurioitumisesta, joka kuitenkin
arvioidaan erittäin vähäiseksi.

7.12.2 Arviointimenetelmät ja epävarmuustekijät
YVA-selostuksessa on kuvattu alueen maiseman ja kulttuuriympäristön nykytila, muun muassa
alueen maiseman perusrakenne, maisemakuva ja kulttuuriympäristön keskeiset piirteet sekä
niiden arvot. Nykytilakuvaus on laadittu saatavilla olleiden selvitys- ja inventointiaineistojen,
kartta- ja ilmakuva-aineistojen, rekisteritietojen (mm. Museoviraston muinaisjäännösrekisteri)
sekä maastokäyntien perusteella.
Maisemavaikutuksia on tarkasteltu sekä lähi- että kaukomaisemassa. Lähi- ja kaukomaiseman
vyöhyke ei ole tarkkarajainen, vaan kuvaa yleispiirteisesti aluetta, jolla vaikutuksia muodostuu.
Hankealueen välitön lähiympäristö voidaan määritellä noin 500 metrin etäisyydelle ja
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lähimaisemavyöhyke enintään noin 2 km etäisyydelle hankealueesta. Vaikutukset korostuvat
välittömässä lähiympäristössä. Kaukomaisemassa rakennelmat eivät erotu yhtä merkittävästi ja
muut elementit katkaisevat näkymiä monin paikoin. Kaukomaiseman osalta tarkastelu on
yleispiirteisellä tasolla ulotettu noin 5 km etäisyydelle hankealueesta. Arviointi on kohdennettu
arvokkaisiin kohteisiin sekä alueisiin, joihin voidaan olettaa aiheutuvan vaikutuksia.
Vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäristöön on hahmotettu alueen nykyisen tilan, kartta-,
kuvasovite- ja ilmakuvatarkasteluiden sekä hankesuunnitelmien perusteella. Hankesuunnitelmista
on saatu arvioinnin kannalta riittävässä laajuudessa rakennusten ja rakenteiden sijainnit,
korkeudet sekä laajuudet. Hankkeen vaikutuksia ja sopeutumista alueen maisemaan ja
kulttuuriympäristöön sekä alueet, joille vaikutukset tulevat kohdistumaan, on arvioitu.
Hankealueen maisemallisen näkyvyyden havainnollistamiseksi laitoksen rakentamisalueista on
laadittu kuvasovitteita merkityksellisimmiksi todetuista katselusuunnista (Kuva 7-25).
Merkityksellisiksi suunniksi valikoitiin katselukohdat, mihin laitoksen rakennukset ja rakenteet
voivat näkyä selkeimmin. Moneen suuntaan metsäiset selännealueet ja Kilpilahden
teollisuusalueen muut toiminnot rajoittavat näkyvyyttä. Nykytilan valokuvat on otettu
maastokäynnin yhteydessä 18-55 mm objektiivilla (polttoväli 18 mm). Kuvasovitteiden pohjalle
on laadittu 3D-malli laitosalueen suunnitelman ja maastomallin perusteella. 3D-mallin kamera on
asetettu vastaamaan todellisen kuvan kameran paikkaa, jotta näkymä on saatu mittasuhteiltaan
ja sijainniltaan vastamaan todellisuutta. 3D-mallin kuva laitosalueesta on istutettu valittuun
valokuvaan kuvankäsittelyllä. Nämä vaiheet on mallinnusta lukuun ottamatta toteutettu erikseen
jokaisesta katselusuunnasta.
Vaikutusten arvioinnissa on selvitetty myös hankkeen suhdetta olemassa olevaan
rakennuskantaan ja infrastruktuuriverkkoon sekä vaikutuksia rakennetun kulttuuriympäristön
arvokohteisiin tai maisemallisesti edustaviin kohteisiin. Lisäksi on arvioitu hankkeen vaikutukset
hankealueen ympäristössä oleviin muinaisjäännöksiin. Arvioinnissa on kiinnitetty erityisesti
huomiota muutoksen tarkasteluun eli siihen, miten alue ja maisema muuttuu hankkeen
vaikutuksesta.
Maisemaan kohdistuva arviointi laaditaan objektiivisena asiantuntija-arviona, käyttäen laajasti
erilaisia lähtötietoja ja inventointeja sekä maastohavaintoja. Hankkeen aiheuttamien muutosten
subjektiivista kokemista ei arvioida maisemavaikutusten kautta. Arvioidut vaikutukset on kuvattu
tekstein sekä havainnollistettu valokuvasovitteiden avulla.
Maiseman ja kulttuuriympäristön osalta arvioinnin epävarmuustekijät liittyvät arvioinnin menetelmiin. Maisemaan kohdistuvaa arviointia ei tehdä laskennallisesti vaan se laaditaan objektiivisena
asiantuntija-arviona. Hankkeen aiheuttamien muutosten subjektiivista kokemista ei arvioida maisemavaikutusten kautta. Maisema myös muuttuu koko ajan eri tekijöiden johdosta, mikä voi osaltaan vaikuttaa hankkeen maisemavaikutuksiin ja niiden kokemiseen.
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Kuva 7-25. Kuvauspaikat ja kuvaussuunnat. (Pohjakartta Maanmittauslaitos, Maastotietokannan aineistoja
2020)

7.12.3 Vaikutusten muodostuminen
Maisema on elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmistoiminnan vaikutuksesta syntynyt kokonaisuus, jonka osatekijöitä ovat mm. maa- ja kallioperä, kasvillisuus, ilmasto-olot, vesisuhteet ja
ihmisen toiminnan merkit. Maisemaan liittyy myös ei-aineellisia tekijöitä. Alueen historia sekä ihmisten kokemukset, toiveet, arvostukset ja asenteet vaikuttavat maiseman kokemiseen. Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen mukaan maisema tarkoittaa aluetta sellaisena kuin ihmiset sen
mieltävät, ja jonka ominaisuudet johtuvat luonnon ja/tai ihmisen toiminnasta ja vuorovaikutuksesta. Maisemaan liittyy siten myös subjektiivisesti koettuja tekijöitä. Arviot samasta maisemasta
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tai uuden hankkeen aiheuttamien maisemavaikutusten merkittävyydestä voivat em. syystä poiketa toisistaan merkittävästikin.
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. (mm.
Ympäristöministeriö 2006)

7.12.4 Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvat vaikutukset
Maisemavaikutukset yleispiirteisesti
Hankealue rajautuu pohjoisen ja lännen suunnalta olemassa olevaan teollisuusalueeseen, jonka
rakennukset ja rakenteet rajaavat näkymiä hankealueelle. Teollisuusalueen ympärillä on lisäksi
metsäisiä selännealueita, jotka rajaavat näkymiä hankealueelle erityisesti etelän, lounaan ja pohjoisen suunnalta. Hankealue rajautuu idän suunnalla merialueeseen, jonka yli avautuu näkymiä
erityisesti Emäsalon suuntaan. Ranta-alueella osittain säilyvä puusto edelleen rajaa mereltä avautuvia näkymiä hankealueen suuntaan, minkä lisäksi mereltä katsottuna uudet laitosrakenteet sijoittuvat osaksi olemassa olevaa teollisuusmaisemaa. Hankkeen maisemalliset vaikutukset ovat
alueen kokonaisuuden kannalta kuitenkin vähäiset.
Maisemavaikutukset alueittain
Kilpilahti
Kilpilahden alueen maisemaa hallitsevat teollisuusalueen rakennukset, rakenteet ja laajat asfaltoidut alueet. Teollisuusalue rajautuu idän suunnalla osittain suoraan merialueeseen. Muilta suunnilta aluetta rajaavat pääasiassa metsäiset selännealueet. Hankealue sijoittuu Kilpilahden teollisuusalueen keskelle pääasiassa puustoiselle ja kallioiselle alueelle. Osa alueesta on öljypeltoa.
Hankealueen ja sen välittömän lähiympäristön maisema muuttuu erityisesti metsäisten alueiden
rakentamisen ja alueen tasoittamisen myötä. Hanke sijoittuu kuitenkin teollisuusalueelle olemassa
olevien teollisuusrakennusten ja -rakenteiden lähelle, joten vaikutukset välittömään lähiympäristöön jää vähäisiksi.
Emäsalo
Emäsalon saari sijaitsee Svartbäckinselän vastarannalla lähimmillään noin 1,5 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Emäsalo on suuri saari, jonka ranta-alueille sijoittuu runsaasti asuin- ja lomarakennuksia. Saaren keskiosa on pääasiassa rakentamatonta metsäaluetta. Emäsalossa on
myös jonkin verran peltoalueita sijoittuen pääasiassa saaren itäpuolelle. Emäsalo sijoittuu osittain
hankealueen lähimaisemavyöhykkeelle. Emäsalon saarelle saavutaan mantereelta Kuggsundin siltaa pitkin, josta avautuu esteetön näkymä Kilpilahden suuntaan.
Hankealueen uudet rakennukset ja rakenteet muodostavat uuden teollisen elementin Emäsalon ja
Kuggsundin sillan suunnalta Kilpilahden maisemaan (Kuva 7-26 ja Kuva 7-27). Hankealueen pohjoisosan ranta-alueen (Gammelbyviken pohjoispuolen) puuston poistaminen vaikuttaa myös Kilpilahden teollisuusalueen näkymiseen Emäsalon ranta-alueilta. Hankealueen etelärannalle sijoittuvien säiliöiden rakentamisen myötä poistettava puusto ei merkittävästi vaikutta Emäsalon suun-
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nalta katsottuna Kilpilahden siluettiin, minkä lisäksi alueen maisemointi lieventää vaikutuksia. Uudet rakennukset ja rakenteet sijoittuvat Emäsalon ja Kuggsundin sillan suunnalta katsottuna
osaksi olemassa olevaa teollisuusympäristöä, joten hanke ei muuta maisemaa merkittävästi.

Kuva 7-26. a ja b. Yläkuvassa nykytilainen näkymä hankealueelle ja alakuvassa havainnekuva, jossa on
esitetty suunnitellut rakenteet (hankkeen näkyminen osoitettu nuolella). Kuva on otettu luoteeseen Emäsalon
rannasta.
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Kuva 7-27. a ja b. Yläkuvassa nykytilainen näkymä hankealueelle ja alakuvassa havainnekuva, jossa on
esitetty suunnitellut rakenteet (hankkeen näkyminen osoitettu nuolella). Kuva on otettu lounaaseen
Kuggsundin sillalta.

Nikuby ja Svartbäck
Nikubyn ja Svartbäckin alueet sijaitsevat hankealueesta etelään lähimmillään noin kilometrin
päässä. Nikubyn ja Svartbäckin maisemalle tyypillisiä ovat kallioiset metsäselänteet ja peltoalueet.
Alueella on asuin- ja lomarakennuksia erityisesti merenrannoilla sekä peltoalueiden reunoilla. Keravan kaupungin Nikuvikenin ulkoilualue, jossa on uimaranta ja venepaikkoja sijaitsee myös alueella (Keravan kaupunki 2020).
Hankealueen näkymistä Nikubyn ja Svartbäckin alueille rajaavat metsäiset selännealueet (Kuva
7-28 ja Kuva 7-29). Hankkeella ei ole merkittäviä maisemavaikutuksia Nikubyn ja Svartbäckin
alueelle.
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Kuva 7-28. Hankealue jää Svartbäckin suunnalta tarkasteltuna metsäisten selänteiden taakse. Kuva on otettu
koilliseen Svartbäckintieltä Löfkullan kohdalta.

Kuva 7-29. Pedarsändan selännealueelta ei aukea suoria näkymiä hankealueen suuntaan suojaavan puuston
vuoksi. Kuva on otettu pohjoiskoilliseen Pedarsändan alueelta.

Nyby
Nybyn kylämäinen alue sijaitsee hankealueesta luoteeseen ja Nybyn ulkoilualue sijaitsee teollisuusalueen pohjoispuolella. Nybyn alueella on myös uimalaituri ja pienvenesatama. Nybyn alueen
maisemaan kuuluvat merenranta- ja peltoalueet sekä jyrkästikin maastosta nousevat metsäiset
selänteet.
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Metsäiset selännealueet rajaavat Kilpilahden teollisuusalueen näkymistä merenranta-alueille sekä
avoimille viljelyalueille. Hankealue sijoittuu Nybystä katsottuna teollisuusalueen vastakkaiselle laidalle, joten myös muut teollisuusalueen rakennukset ja rakenteet rajaavat näkyvyyttä hankealueelle. Hankkeella ei näin ollen ole merkittävää vaikutusta Nybyn maisemaan.
Åminsbyn Köukuddenin ulkoilualue
Köukuddenin ulkoilualue sijaitsee Åminsbyssä. Alue on pääasiassa metsäaluetta, jonka keskellä
on korkea kallioalue. Alue sijaitsee meren ympäröimällä niemellä, jonka etelärannalta avautuu
näkymiä Kilpilahden suuntaan.
Hankkeen rakenteet näkyvät Köukuddenin ulkoilualueen etelärannalle hieman Kilpilahden pohjoisosan metsäselänteiden yli jääden kuitenkin muiden teollisuusalueen rakenteiden taustalle (Kuva
7-30). Ulkoilualueen korkealta kallioalueelta ei aukea merkittäviä suoria näkymiä hankealueen
suuntaan suojaavan puuston vuoksi (Kuva 7-31). Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta Köukuddenin ulkoilualueen tai laajemmin Åminsbyn alueen maisemaan.

_______________________________________________________________________________________________________________
Copyright © AFRY Finland Oy

Syyskuu 2020
190

Neste Oyj
NEXBTL laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen
YVA-selostus
_______________________________________________________________________________________________________________

Kuva 7-30 a ja b. Yläkuvassa nykytilainen näkymä hankealueelle ja alakuvassa havainnekuva, jossa on
esitetty suunnitellut rakenteet (hankkeen näkyminen osoitettu nuolella). Kuva on otettu etelälounaaseen
Köukuddenin ulkoilualueen rannasta.

Kuva 7-31. Köukuddenin ulkoilualueen korkealta kallioalueelta ei aukea merkittäviä suoria näkymiä
hankealueen suuntaan suojaavan puuston vuoksi. Kuva on otettu etelälounaaseen Köukuddenin
ulkoilualueelta.

7.12.5 Vaikutukset maiseman ja kulttuuriympäristön arvoihin
Hankkeen välittömään läheisyyteen ei sijoitu arvokkaita maisema-alueita tai rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Maastonmuodot ja puusto rajaavat näkymiä niin, ettei maiseman tai kulttuuriympäristön arvoalueilta avaudu merkittäviä suoria näkymiä hankealueelle. Teollisuusalueen
muut rakennukset ja rakenteet toimivat myös näköesteenä, minkä lisäksi uusi hankealue sijoittuu
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osaksi jo teollista maisemaa. Tällä perusteella alueen maiseman ja kulttuuriympäristön arvoihin
ei hankkeen myötä kohdistu vaikutuksia.
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta hankealueelta tunnetaan yksi muinaismuistolain rauhoittama muinaisjäännös Svartbäck Klobborna I (mj-tunnus 613010030). Kyseessä on pronssikautinen hautaröykkiö, joka sijoittuu hankealueen itäosaan merenrantakalliolle. Kohde on merkitty
maastoon muinaisjäännöstaululla. Muinaisjäännöksen paikalle ei ole hankkeen suunnitelmissa esitetty rakentamista, joten muinaisjäännös on mahdollista säilyttää. Sen eteläpuolelle on kuitenkin
suunniteltu propaanisäiliöitä, joiden tarkemmassa suunnittelussa ja rakentamisalueen rajaamisessa on huomioitava lähellä sijaitseva muinaisjäännös. Propaanisäiliöiden ja muinaisjäännöksen
lyhyen välimatkan vuoksi rakentamisvaiheessa suositellaan muinaisjäännösalueen selkeää rajaamista rakentamisalueesta vaikutusten ehkäisemiseksi.
Rakentamisen aikainen tärinä voi myös vaikuttaa kivistä rakennettuun hautaröykkiöön. Tärinän
aiheuttamien vaurioiden synty ei johdu pelkästään tärinän voimakkuudesta, vaan myös rakenteen
oma paino, kunto sekä muut ominaisuudet ja rasitukset vaikuttavat rakenteen tärinänkestoon.
Normaalissa louhinnassa, kun lähistöllä ei ole tärinäherkkiä kohteita riski rakenteiden vaurioitumiselle louhintatärinän seurauksena on noin 50–100 metriä suoraan louhinnasta mitattuna. Muinaisjäännös sijoittuu tälle riskialueelle. Räjäytysten tärinävaikutuksia voidaan kuitenkin vähentää
kattavalla louhintasuunnittelulla. Töistä aiheutuville paineaalloille ja värähtelylle asetetaan erityisrajoituksia. Tarvittaessa räjähdeainemäärää voidaan pienentää, jolloin tärinävaikutuksen etäisyys
pienenee. Lisäksi tärinään voidaan vaikuttaa erilaisilla räjäytysteknisillä seikoilla, kuten räjähdysaineen laatu, porauksen ja sytytyksen suuntaus, niin sanotun etutäytteen käyttö ja sytytysjärjestelmän valinta. Räjäytyskentät peitetään huolellisesti niin, ettei irtokiviä lennä räjäytysalueen ulkopuolelle. Tärinävaikutukset tulee huomioida louhintasuunnitelmassa siten, että vaikutuksia ei
lähistön muinaisjäännökseen synny.
Propaanisäiliön alueelta puusto poistetaan ja rakenne nousee nykyisen maanpinnan yläpuolelle,
mutta alue rakentamisvaiheen jälkeen maisemoidaan myös turvallisuussyistä. Laadukkaalla ja
ympäristöön sopeutuvalla maisemoinnilla voidaan varmistaa, ettei säiliön rakentaminen merkittävästi muuta muinaisjäännöksen ympäröivää maisemaa.

7.12.6 Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen
Maisemavaikutusten ehkäisemisen ja lieventämisen kannalta on keskeistä säilyttää ja hoitaa puustoa etenkin hankkeen välittömässä läheisyydessä sekä ympäröivillä selänne- ja ranta-alueilla. Rakentamisvaiheessa poistettavan puuston alueet on syytä maisemoida etenkin asemakaavan istutettavan alueen osalta. Emäsalon suuntaan pohjoisen ranta-alueen uusien rakenteiden ja puuston
poistamisen maisemavaikutusta voidaan hieman pehmentää ranta-alueiden maisemoinnilla (Kuva
7-32).
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Kuva 7-32 a ja b. Yläkuvassa näkymä hankealueelle ilman maisemointia ja alakuvassa havainnekuva, jossa
on esitetty pohjoiselle ranta-alueelle maisemointia (hankkeen näkyminen osoitettu nuolella). Kuva on otettu
luoteeseen Emäsalon rannasta.

Hankealueelle
sijoittuva
muinaisjäännös
tulee
huomioida
jatkosuunnittelussa,
louhintasuunnitelmassa, rakentamisen toteutuksessa ja rakentamisaikaisessa suojauksessa sekä
maisemoinnissa, jotta muinaisjäännökseen tai sen ympäröivään maisemaan ei kohdistu
merkittäviä vaikutuksia hankkeen myötä.
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7.13

Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä elinkeinoihin ja aineelliseen omaisuuteen

7.13.1 Yhteenveto
Hankkeen vaikutuksia ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen on arvioitu hyödyntämällä
muiden vaikutusarviointiosioiden tuloksia. Arvioinnin tueksi toteutettiin lisäksi asukaskysely
lähialueen asukkaille.
Jos hanke jää toteutumatta (VE0), Kilpilahden teollisuusalueen toimintojen ympäristövaikutukset
pysyvät pääpiirteissään nykyisellä tasolla eivätkä vaikutukset ihmisten elinoloihin muutu. Hankeen
toteutuessa (VE1) rakentamisen aikaisesta melusta ja tärinästä voi ajoittain olla lievää häiriötä
lähialueella, mutta Kilpilahden teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta, eivätkä
Porvoon
jalostamon
nykyisen
ympäristöluvan
melun
raja-arvot
ylity
lähimmissä
yksityiskiinteistöissä. Työn aiheuttama pölyäminen on paikallista ja lyhytaikaista eikä vaikuta
merkittävästi lähialueiden viihtyisyyteen. Rakentamisen aikaisesta liikennöinnistä aiheutuu
enintään vähäistä häiriötä liikenteen sujuvuudelle sekä melua. Hankkeen rakentamisvaiheessa ei
arvioida aiheutuvan merkittäviä terveysvaikutuksia.
Laitoksen toimintavaiheessa ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia voi
syntyä lähinnä laivakuljetuksista sekä melu-, maisemavaikutuksista. Vaikutukset ovat
luonteeltaan viihtyvyyttä heikentäviä häiriövaikutuksia. Melusta ja tärinästä ei arvion mukaan
hankkeen myötä aiheudu nykyistä suurempaa haittaa ihmisten elinoloihin tai viihtyvyyteen
lukuunottamatta
lisääntyvästä
laivaliikenteestä
aiheutuvaa melua erityisesti
Kalvön
pohjoispuolella sijaitsevan sisäankkuripaikan lähialueella. Laivaliikenteen määrän kasvu (noin 10
%) on kuitenkin siinä määrin pieni, että sen vaikutus melutason keskiäänitasoon on erittäin
vähäinen. Laitoksen toiminnasta ei normaalitilanteessa aiheudu merkittäviä hajuhaittoja ja
ilmanlaadun vertailuarvot alittuvat. Hankkeen maisemalliset vaikutukset ovat alueen
kokonaisuuden kannalta vähäiset. Maantieliikenteen määrä kasvaa toimintavaiheessa vain vähän
ja sillä ei ole käytännön vaikutusta ihmisten elinoloihin.
Hankkeen toiminnan aikaiset häiriövaikutukset keskittyvät pääasiassa teollisuusalueen läheisyyteen, jossa ei ole virkistyskäyttöä tai se on vähäistä. Toiminta lisää hieman melua Emäsalon
suuntaan, mutta sen vaikutus virkistyskäytön kannalta on vähäinen, joskin se osaltaan heikentää
alueen luonnonrauhaa. Lisääntyvä laivaliikenne aiheuttaa melua ja aallonmuodostusta, joka voi
vaikuttaa haitallisesti erityisesti lähialueella tapahtuvaan vesistösidonnaiseen virkistyskäyttöön,
esim. veneilyyn. Uusi laitos ei kasvata Nesteen jalostamon vesistöön johdettavia jätevesipäästöjä,
eikä hankkeella ole sitä kautta vaikutusta uintiin, kalastukseen tai veneilyyn. Hankkeella ei ole
vaikutuksia teollisuusalueen ulkopuolella harrastettavaan marjastukseen ja sienestykseen.
Hankkeella ei arvioida olevan suoria haitallisia terveysvaikutuksia, mutta on kuitenkin huomioitava
että osa ihmisistä voi havaita pienetkin muutokset ympäristössään.
Laitoksen rakentamisesta ja toiminnasta muodostuu merkittäviä positiivisia elinkeino-, talous- ja
työllisyysvaikutuksia, joista merkittävä osa kohdistuu Itä-Uudenmaan maakuntaan.
Rakentamisvaiheen aikana hanke työllistää enimmillään noin 2 000 henkilöä ja toimintavaiheessa
laitoksella tulee olemaan noin 60–100 suoraa työpaikkaa. Lisäksi tehdas luo runsaasti välillisiä
työpaikkoja esimerkiksi raaka-aineiden hankintaketjuissa tai huolto- ja kunnosapitotöissä.
Investointi lisää alueen taloudellista toimeliaisuutta ja verotuloja ja sitä kautta esimerkiksi
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palveluiden käyttöä. Hankkeella ei ole sen toiminnan aikana vaikutuksia lähialueiden kiinteän tai
irtaimen omaisuuden käyttöön.
Asukaskyselyn vastauksissa korostui teollisuusalueen ulkopuolisen alueen merkitys arvokkaana
vakituisena sekä vapaa-ajan asuinalueena. Lähiympäristön monipuolinen virkistyskäyttö on
asukkaille tärkeää liittyen esimerkiksi ulkona tai luonnossa liikkumiseen, marjastukseen tai
sienestykseen, uintiin ja veneilyyn. Vastaajat arvioivat hankkeen mahdolliset vaikutukset
elinympäristössään neutraaleiksi tai kielteisiksi. Erityisen herkkänä hankkeen mahdollisena
vaikutuskohteena mainittiin yleisimmin vesistö. Yhteiskunnallisista vaikutuksista hankkeen
myönteisimmiksi vaikutuksiksi arvioitiin vaikutukset uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntämiseen
sekä alueen työllisyyteen ja talouteen. Vastaajat olivat erityisen huolissaan vesistövaikutuksista,
melusta, hajuhaitoista sekä lisääntyvästä laivaliikenteestä.
Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan
kokonaismerkittävyydeltään vähäisiksi.

sekä

rakentamis-

että

toimintavaiheessa

7.13.2 Arviointimenetelmät ja epävarmuustekijät
Hankkeen vaikutuksia ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen on arvioitu hyödyntämällä
muissa vaikutusarviointiosioissa syntyviä laskennallisia ja laadullisia arvioita muun muassa ilmanlaatu-, melu- ja liikennevaikutuksista. Arvioinnissa on huomioitu alueen nykyinen käyttö ja tarkasteltu hankkeesta aiheutuvia muutoksia suhteessa alueen nykytilanteeseen. Tausta-aineistona
on käytetty hankealuetta kuvaavia tietoja, kuten esimerkiksi asutuksen ja virkistysalueiden sekä
niin sanottujen herkkien kohteiden kuten päiväkotien ja koulujen sijoittumista. Hankkeen yhteydessä tehtyä asukaskyselyä on lisäksi hyödynnetty arvioinnissa.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi yhdistää terveysvaikutusten arvioinnin ja sosiaalisten
vaikutusten arvioinnin (SVA) (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015). Terveyteen kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu vertaamalla hankkeen arvioituja vaikutuksia kunkin vaikutuksen terveysperusteiseen viitearvoon tai suositukseen. Terveyteen kohdistuvia vaikutuksia saattavat aiheuttaa
esimerkiksi liikenne, melu, pöly, ilmapäästöt sekä vaikutukset pintavesiin. Hankkeen riskinarvioinnissa on huomioitu mahdolliset poikkeustilanteet, jotka saattavat vaikuttaa ihmisten terveyteen. Näiden lisäksi on arvioitu koettuja vaikutuksia eli miten ihmiset kokevat edellä mainitut
vaikutukset.
YVA-selostuksessa on tarkasteltu yleispiirteisesti hankkeen rakentamisen ja toiminnan aikaisia
elinkeino- ja työllisyysvaikutuksia.
YVA-selostuksessa on huomioitu YVA-lain mukaisesti myös hankkeen todennäköisesti merkittävät
vaikutukset siihen, miten kiinteää ja irtainta omaisuutta käytetään. Ympäristövaikutusten arviointiin ei kuulu niiden vaikutusten arviointi, jotka liittyvät kiinteän ja irtaimen omaisuuden arvoon.
Asukaskysely
Osana hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) toteutettiin hankkeesta
vastaavan toimesta kysely lähialueen vakituisille asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille. Kysely on
hankkeesta vastaavan vapaaehtoista osallistumista ja tiedottamista, joka tehtiin YVA-lain
määräämän virallisen kuulemisen lisäksi.
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Epävarmuustekijät
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa kuvatut ihmisten kokemukset saattavat muuttua
hankkeen edetessä. Vaikutusten merkittävyyden arviointi on usein arvosidonnaista ja myös
ihmisten vaikutuksiin liittyvät kokemukset ovat subjektiivista, mikä tuo vaikutusten
tunnistamiseen ja arviointiin epävarmuutta. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa
hyödynnetään muiden osioiden laadullisia ja laskennallisia arvioita. Näin ollen myös muiden
vaikutusten arviointiosioiden epävarmuudet tuovat epävarmuutta ihmisiin kohdistuvien
vaikutusten arviointiin.
Arviointiin liittyvät epävarmuudet aiheutuvat laajan ihmis- ja osallisjoukon arvioinnin näkemysten
subjektiivisuudesta. Asukaskyselyn tuloksissa kuvatut tiedot toiminnan koetuista vaikutuksista ja
sidosryhmien arviot eri vaihtoehtojen vaikutuksista eivät edusta kaikkien alueella toimivien
näkemyksiä. Asukaskyselyn avulla saatiin kerättyä hankkeen lähialueen vakituisten ja vapaa-ajan
asukkaiden näkemyksiä hankkeesta ja sen vaikutuksista. Asukaskyselyn tulokset edustavat 114
vastaajan näkemyksiä.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa ei ole käytettävissä tarkkoja raja-arvoja.
Epävarmuustekijänä on myös se, miten nopeasti hankkeen vaikutuspiirin ihmisillä tapahtuu
sopeutumista mahdollisiin muuttuviin olosuhteisiin. Yksittäisten vaikutusten välille on vaikea
määrittää rajoja, ja osa ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista on päällekkäisiä ja luonteeltaan
yhteisvaikutuksia.

7.13.3 Asukaskyselyn tulokset
Kyselyn tavoitteena oli tiedottaa lähiasukkaita hankkeesta sekä kerätä asukkaiden näkemyksiä
ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tueksi. Asukaskysely toteutettiin kesä-heinäkuussa
2020 lähettämällä kysely postitse kaikkiin talouksiin noin 3 kilometrin etäisyydellä hankealueesta
sekä osaan talouksista satunnaisotannalla noin 3–4 kilometrin etäisyydellä. Lisäksi kysely
lähetettiin kaikkiin Emäsalon saaren länsirannan talouksiin Varlaxvikenin pohjoispuolelle saakka,
ja niinikään kaikille Kalvön saaressa sekä sen pohjois- ja itäpuolen saarissa sijaitseville talouksille.
Kysely ei saatujen tietojen perusteella saavuttanut aivan kaikkia Kalvön saaren asukkaita, mutta
sen ei arvioida heikentävän kyselyn edustavuutta, sillä kysely saavutti suurimman osan
talouksista.
Yksityiskohtaisempi raportti asukaskyselyn tuloksista on liitteessä 5.
Vastauksia palautui 114 kpl ja vastausprosenttia (23) voidaan pitää vastaavantyyppisten
hankkeiden kyselytutkimuksiin verrattuna tavanomaisena. Vastaajista 68 % oli vapaa-ajan
asukkaita ja loput vakituisia asukkaita. Kaksi kolmasosaa vastaajista oli yli 60-vuotiaita ja 96 %
yli 40-vuotiaita, joten vastaajien keski-ikä oli varsin korkea. Reilu kolmasosa vastaajista arvioi
asunnoltaan olevan näköyhteyden hankealueelle ja valtaosa vastaajista ilmoitti asunnolleen
kuuluvan nykyisin ääniä Kilpilahden teollisuusalueelta.
Neljä viidestä vastaajasta tunsi hankealueen lähiympäristön teollisuusalueen ulkopuolella
vähintään melko hyvin. Alueella on vaihteleva merkitys asukkaille, mutta vastauksissa korostui
sen merkitys arvokkaana vakituisena sekä vapaa-ajan asuinalueena. Lähiympäristön
monipuolinen virkistyskäyttö on asukkaille tärkeää liittyen esimerkiksi ulkona tai luonnossa
liikkumiseen, marjastukseen tai sienestykseen, uintiin ja veneilyyn.
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Vajaa puolet vastaajista suhtautui Kilpilahden teollisuusalueen nykyiseen toimintaan
kokonaisuutena neutraalisti. Reilu kolmasosa vastaajista suhtautui toimintaan kielteisesti ja
viidesosa myönteisesti. Hieman yli puolet vastaajista oli kokenut konkreettista haittaa Kilpilahden
teollisuusalueen nykyisestä laivaliikenteestä ja valtaosa vastaajista koki, että teollisuusalueen
toiminnalla on ollut haitallisia vaikutuksia asuntonsa lähiympäristössä.
Vastaajat arvioivat hankkeen mahdolliset vaikutukset elinympäristössään neutraaleiksi tai
kielteisiksi. Erityisen kielteiseksi arvioitiin vaikutukset lähialueen ilmanlaatuun, asunnolle kuuluviin
ääniin, kiinteistöjen arvoon, vesistöön ja asumisviihtyisyyteen. Vakituiset asukkaat arvioivat
vaikutukset pääosin hieman kielteisemmiksi kuin vapaa-ajan asukkaat. Sen sijaan vastaajan
asunnon tai vapaa-ajan asunnon sijainnilla ei näyttänyt olevan selvää vaikutusta arvioihin.
Erityisen herkkänä hankkeen mahdollisena vaikutuskohteena mainittiin yleisimmin vesistö, eli
merialue. Vastaajat olivat erityisen huolissaan vesistövaikutuksista, melusta, hajuhaitoista sekä
lisääntyvästä laivaliikenteestä. Yhteiskunnallisista vaikutuksista hankkeen myönteisimmiksi
vaikutuksiksi arvioitiin vaikutukset uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntämiseen sekä alueen
työllisyyteen ja talouteen.
Lievä enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että parempi hankevaihtoehto olisi hankkeen
toteuttamatta jättäminen. Vastaajista 43 % piti hanketta kannatettavana. Vastaajan asunnon tai
vapaa-ajan asunnon etäisyydellä hankealueesta ei näyttänyt olevan selvää yhteyttä
suhtautumiseen hankkeeseen. Vastaajien suhtautumisella Kilpilahden teollisuusalueen nykyiseen
toimintaan oli selvä yhteys suhtautumiseen NEXBTL-laitoshankkeeseen: nykyiseen toimintaan
myönteisesti suhtautuvat suhtautuivat myönteisesti myös uuteen hankkeeseen ja päinvastoin.
Hanke ei ole ollut kovin paljon mediassa esillä, sillä kolme neljästä vastaajasta luki hankkeesta
ensimmäisen kerran tämän kyselyn yhteydessä. Lisätietoa kaivattiin erityisesti liittyen hankkeesta
aiheutuviin päästöihin ja niiden ympäristövaikutuksiin. Vastaajat toivoivatkin laitoksen
suunnittelussa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa huomioitavan etenkin vesistöön, meluun,
ilmanlaatuun ja laivaliikenteeseen liittyvät vaikutukset ja niiden minimoimisen.
Asukaskyselyn tulokset olivat yleispiirteittäin samansuuntaisia kuin vastaavien hankkeiden
kyselyissä yleisesti. Asukaskyselyihin vastaajien keski-ikä on tyypillisesti korkea ja keskeisin
hankealueen lähiympäristön käyttömuoto liittyy luonnossa ja vesistössä liikkumiseen. Hankkeiden
positiivisimpana vaikutuksena nähdään yleisesti vaikutukset talouteen ja työllisyyteen, mutta
vaikutukset oman elinympäristön kannalta arvioidaan usein negatiivisiksi. Niin ikään on tyypillistä,
että suurempi osa kyselyihin vastaajista ei kannata hankkeita kuin kannattaa. Tavanomaisesti
kyselyihin vastaa noin 25-35 % kyselyn saaneista ja on mahdollista, että hankkeisiin negatiivisesti
suhtautuvat vastaavat kyselyihin aktiivisemmin kuin he, joilla ei ole hankkeisiin liittyviin asioihin
kantaa tai suhtautuminen on positiivinen. Edellä mainitut seikat tuovat epävarmuutta kyselyn
vastausten yleistettävyyteen.

7.13.4 Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Vaikutukset elinoloihin, viihtyvyyteen ja virkistykseen sekä terveyteen
Hankkeen rakennustyöt tehdään pääsääntöisesti kello 6–22 välisenä aikana, jolloin myös rakennustöiden vaikutukset ajoittuvat päivä- ja ilta-aikaan. Rakentamisen aikaisia merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat työkoneiden ja rakentamisen aiheuttama melu, tärinä ja pölyäminen. Rakentamisen aikaisesta melusta ja tärinästä voi ajoittain olla lievää häiriötä lähialueella, mutta Kilpilahden teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta, eivätkä Porvoon jalostamon
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nykyisen ympäristöluvan raja-arvot ylity lähimmissä yksityiskiinteistöissä. Työn aiheuttama pölyäminen on paikallista ja lyhytaikaista eikä vaikuta merkittävästi lähialueiden viihtyisyyteen.
Hankkeen rakentamiseen liittyvä teollisuusalueen ulkopuolinen liikennöinti tehdään pääasiassa
Nesteentien ja Kilpilahdentien kautta noin 10 tunnin ajan päivässä noin 250 vuorokauden siten,
että kuorma-autoja kulkee keskimäärin 10–30 kpl/vrk. Henkilöliikenteen määrä on noin 500 autoa/vrk. Kilpilahdentien varrella ei sijaitse asutusta, joten liikenteestä aiheutuvat häiriövaikutukset
(lähinnä liikenteen sujuvuus ja melu) kohdistuvat Nesteentien varrella asuviin asukkaisiin. On
kuitenkin huomioitava, että tien liikenteen määrä on varsin suuri jo nykytilassa. Rakentamisaikana
tehdään laivakuljetuksia noin yksi alus viikossa, joten sen vaikutus ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen on vähäinen.
Hankkeen rakentamisvaiheessa ei arvioida aiheutuvan merkittäviä terveysvaikutuksia.
Rakentamisvaiheen mahdolliset terveysvaikutukset liittyvät ilmanlaadussa tapahtuviin muutoksiin
sekä mahdollisiin melu- ja tärinävaikutuksiin, joiden arvioidaan jäävän hankealueelle.
Rakentamisesta ei aiheudu vesistöpäästöjä, jotka voisivat aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia.
Vaikka hankkeesta ei rakentamisen aikana aiheudu merkittäviä suoria terveysvaikutuksia, on
mahdollista, että uudella elinympäristöä muuttavalla hankkeella on vaikutuksia koetun terveyden
kannalta.
Hankkeen rakentamisvaiheessa lähialueiden äänimaisema muuttuu louhinnan ja räjäytysten
myötä. Alueella suoritetaan rakentamisen alkuvaiheessa louhintatöitä, joten melu voi olla
lähialueella havaittavissa. Aiempien kokemusten mukaan kivenottotoimintojen (poraus,
räjäytykset yms.) melu vaimenee kilometrin matkalla noin 50 dB(A):iin, joten toteutuessaan
toiminnat eivät aiheuta Porvoon jalostamon nykyisessä ympäristöluvassa asetettujen raja-arvojen
ylityksiä, mutta muuttavat lähialueiden äänimaisemaa. Rakennusajan melu voi olla hetkittäisesti
impulssimaista.
Maanrakennustöihin liittyvän pölyäminen voi aiheuttaa hengitettävien hiukkasten pitoisuustason
nousua paikallisesti ja väliaikaisesti. Vaikutukset ja suurimmat pitoisuudet rajoittuvat
toiminnallisen alueen välittömään läheisyyteen eli työmaa-alueelle.
Liikenne voi vaikuttaa ihmisten terveyteen pakokaasupäästöjen kautta. Kuljetuksista aiheutuu
pakokaasupäästöjä, jotka sisältävät mm. typen oksideja, hiilidioksidia ja hiukkasia. Päästöihin
vaikuttavat mm. käytettävän kaluston määrä, ikä, kunto ja käyttömäärät.
Vaikutukset elinkeinoihin ja talouteen
Uuden NEXBTL-laitoksen rakentamisesta muodostuu erittäin merkittäviä positiivisia elinkeino- ja
talousvaikutuksia. Vaikutuksista merkittävä osa kohdistuu Itä-Uudenmaan maakuntaan.
Rakentamisvaiheen on arvioitu kestävän noin neljä vuotta.
Rakennusvaiheessa välittömiä työllisyysvaikutuksia ovat investoinnin edellyttämät suunnittelu- ja
rakentamistyöt suoraan rakentajan, urakoitsijoiden, aliurakoitsijoiden ja palveluntoimittajien
toteuttamina. Välittömien vaikutusten lisäksi investointi synnyttää pitkän välituotepanosten
toimitusketjun. Välituotepanoksilla tarkoitetaan investoinnissa tarvittavia rakennusmateriaaleja ja
-tarvikkeita sekä kuljetuspalveluita, alihankintaa ja muita investoinnin tarvitsemia palveluita.
Sekä välittömien että välillisten työllisyysvaikutusten seurauksena syntyy palkkatuloa, jota
käytetään kulutukseen. Kulutuksen kasvu näkyy kauppojen ja muiden yritysten liiketoiminnassa
ja työvoiman käytössä. Rakentamisvaiheessa esimerkiksi majoitus- ja ravintolapalveluiden
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kysyntä kasvaa. Kasvanut kulutus lisää näin edelleen investoinnin myötä välillisesti työllistyneiden
määrää. Rakentamisvaiheen aikana hanke työllistää parhaimmillaan arviolta noin 2 000 henkilöä.
Rakentamisen aikainen investointi kohdistuu rakennusteknisiin töihin ja työmaan tarvitsemiin
palveluihin sekä myös kone- ja laitehankintoihin. Erityisesti rakennustekniset työt ja
rakentamiseen liittyvä alihankinta ja palvelutarve voivat työllistää alueen ihmisiä. Olennainen
tekijä vaikutusten kohdentumisessa on kuitenkin alueen yritysten kilpailukyky urakoitsijoita ja
laitetoimittajia valittaessa.
Merkittävä investointi lisää alueen taloudellista toimeliaisuutta ja työvoiman kysyntää. Paikallisen
työvoiman hyödyntämistä saattaa rajoittaa ammattitaitoisen työvoiman tarjonnan rajallisuus
rakentamisjakson aikana. Lisäksi osa tehtävistä saattaa edellyttää erikoisosaamista, jota alueelta
ei välttämättä löydy. Välillisiä työllisyysvaikutuksia syntyy välituotepanoksia ja palveluita
toimittavien yritysten kautta. Välillisiin työllisyysvaikutuksiin kuuluvat muun muassa
alihankintatyöt, rakennusaineet, -materiaalit ja -tarvikkeet sekä kuljetuspalvelut.
Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia myös julkiseen talouteen. Rakentamisvaiheessa
maksettavat tuloverot kasvattavat valtion, työntekijöiden kotikunnan ja seurakuntien
verokertymää. Veroa kertyy sekä välittömästi että välillisesti työllistyviltä sekä myös lisääntyvän
kulutuskysynnän välillisten vaikutusten kautta. Verotuloja muodostuu myös yritysverotuksen
kautta. NEXBTL-laitoksesta maksetaan kiinteistöveroa. Kiinteistöveron määrä on suurimmillaan
laitoksen valmistumishetkellä.

7.13.5 Toiminnan aikaiset vaikutukset
Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen
Laitoksen toimintavaiheessa ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia voi syntyä lähinnä laivakuljetuksista sekä melu- ja maisemavaikutuksista. Vaikutukset ovat luonteeltaan
viihtyvyyshaittaa.
Laitoksen toiminta lisää Kilpilahden satamassa käyvien laivojen määrää noin 135:lla vuodessa.
Asukaskyselyyn vastanneista 54 % on kokenut konkreettista haittaa Kilpilahden teollisuusalueen
nykyisestä laivaliikenteestä. Aiheutuvista haitoista mainittiin asukaskyselyssä useimmin melu ja
aallonmuodostus, mutta myös hajuhaitat sopivissa olosuhteissa tuotiin esiin. Lisääntyvä laivaliikenne satamassa lisää näitä haittoja, joten on tärkeää pyrkiä minimoimaan laivakäyntien määrä.
Liikenne
Laitoksen toimintaan liittyvän autoliikenteen määrän arvioidaan olevan noin 5–10 ajoneuvoa
vuorokaudessa, joista puolet on henkilöautoja. Liikenteen määrän kasvun vaikutus lähiseudun
teiden liikenneturvallisuuteen, liikenteen sujuvuuteen, meluun ja ilmanlaatuun on erittäin pieni ja
tällä ei ole käytännön vaikutusta ihmisten elinoloihin.
Melu ja tärinä
NEXBTL-laitoksen aiheuttama ympäristömelu on ominaisuuksiltaan samanlaista kuin nykyisen
Kilpilahden teollisuusalueen melu. Koko Kilpilahden teollisuusalueen (ml. uusi NEXBTL-laitos) sekä
sataman tuottama kokonaismelu alittaa nykyisen Porvoon öljynjalostamon ympäristöluvan rajaarvot. Laitos lisää hieman melua Emäsalon suuntaan, mutta lisäyksen jälkeenkin keskiäänitaso on
Emäsalossa silti selvästi alle raja-arvojen. Muissa suunnissa ympäristömelun muutos on erittäin
vähäinen tai olematon. Uuden laitoksen aiheuttamalla liikennemäärän lisäyksellä ei ole vaikutusta
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lähistön häiriintyvien kohteiden ympäristömeluun. Laitoksen toiminnan poikkeustilanteessa
käytettävä soihtu ei ylitä yöajan ympäristömelun raja-arvoa. Laitoksen toiminnan aikana
muodostuu tärinää jonkin verran alueelle suuntautuvasta maantieliikenteestä.
Melusta ja tärinästä ei arvion mukaan hankkeen myötä aiheudu nykyistä suurempaa haittaa
ihmisten elinoloihin.
Säiliölaivojen meluvaikutuksia sisäsaariston laivaväylän läheisyyden asuin- ja lomarakennusten
luona on arvioitu liikennemäärän muutoksen sekä akustiikan yleisien melunleviämisen
perussääntöjen avulla. Nykytilassa laivaväylän kokonaisliikennemäärä suurten alusten osalta on
1 200–1 400 vuodessa ja hankkeen myötä laivaliikenteen on arvioitu kasvavan 135 aluksella
(noin 10 % kasvu) vuodessa. Näin ollen uuden tilanteen tuoma vaikutus melutason
keskiäänitasoon on erittäin vähäinen. Vasta liikennemäärän kaksinkertaistuminen kasvattaisi
tuotetun ympäristömelun keskiäänitasoa 3 dB:llä, jonka muutoksen ihminen pystyy
havaitsemaan.
Ilmapäästöt
NEXBTL-laitoksen ilmapäästöjen ei arvioida heikentävän elinoloja ja viihtyvyyttä, sillä ilmanaadun
vertailuarvot alittuvat huomioiden myös Porvoon öljynjalostamon kaikkien päästölähteiden
yhteisvaikutukset. Laitoksen toiminnasta ei normaalitoiminnassa aiheudu merkittäviä
hajuhaittoja. Asukaskyselyssä esiin nousivat teollisuusalueen nykyisen toiminnan aiheuttamat
hajuhaitat lähiympäristössä, joten on tärkeää minimoida uuden laitoksen toiminnan ja raakaainekuljetusten mahdollisten häiriötilanteiden aiheuttamat hajuhaitat.
Vesistö
NEXBTL-laitoksen uuden jäteveden esikäsittely-yksikön arvioidaan pienentävän Porvoon
jalostamon jätevesilaitoksen vesistöön johdettavaa kokonaiskuormitusta. Kuormitus pienenee,
koska esikäsittely-yksikkö suunnitellaan siten, että sillä voidaan käsitellä myös jalostamon jo
olemassa olevien esikäsittely-yksiköiden jätevedet. Siten uusi laitos ei kasvata Nesteen
jalostamon vesistöön johdettavia jätevesipäästöjä.
Jalostamon edustalle satama-alueelle kohdistuu nykytilanteessa selvää lämpökuormaa, mutta vaikutusalue Svartbäckin selällä vaihtelee paljon vuosittain riippuen mm. sääolosuhteista sekä vedenkorkeuksista ja jokivirtaamista. Lisäksi alueen satamatoiminnan takia yhtenäistä jääpeitettä
muodostuu alueelle harvoin ja jäähdytysvesien vaikutuksia jääpeitteeseen on vaikea arvioida. Kilpilahden teollisuusalueen jäähdytysvesien vaikutuksia Svartbäckinselällä on selvitetty mittauksin
ja mallinnuksin. Tutkimusjakson 2010–2013 aineiston perusteella laaditun matemaattisen mallin
(mm. Graaff ym. 2015) tulosten perusteella jäähdytysvesien kulkeutuminen Kalvön salmeen on
todennäköistä. Pääasialliset vaikutukset rajoittuvat maalis-huhtikuun tilanteeseen, jolloin
kevättulvat ovat käynnistyneet. Tulosten perusteella jäähdytysvesien on kuitenkin arvioitu lyhentävän Kalvönsalmen kulkukelpoisen jään kestoa muutamista päivistä korkeintaan viikkoon.
NEXTBTL-laitos lisää teollisuusalueen jäähdytysveden tarvetta noin 5–10 % ja jäähdytysveden
kokonaismäärä jää uuden laitoksen myötä edelleen nykyisen ympäristöluvan lupaehtojen alle.
Maisema
Hankealue rajautuu osittain olemassa olevaan teollisuusalueeseen, jonka rakenteet rajaavat
näkymiä hankealueelle. Teollisuusalueen ympärillä on lisäksi metsäisiä selännealueita, jotka
rajaavat näkymiä. Hankealueelle avautuu näkymiä Emäsalon suunnasta, mutta ranta-alueella
osittain säilyvä puusto rajaa näkymiä, minkä lisäksi uudet laitosrakenteet sijoittuvat osaksi
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olemassa olevaa teollisuusmaisemaa. Näin ollen hankkeen maisemalliset vaikutukset ovat alueen
kokonaisuuden kannalta vähäiset, eikä niistä arvioida aiheutuvan haitallisia vaikutuksia ihmisten
elinoloihin tai viihtyvyyteen.
Vaikutukset virkistyskäyttöön
Asukaskyselyn mukaan hankkeen lähialueen käyttö monenlaiseen ulkona tapahtuvaan virkistäytymiseen on tärkeää. Erityisesti luontoon ja vesistöön liittyvät aktiviteetit tuotiin esiin: yleisimmin
mainittiin uinti, veneily, kalastus, marjastus, sienestys, ulkoilu ja luonnon tarkkailu.
Lähiympäristön luonnon ja vesistön puhtautta pidettiin tärkeinä, kuten myös luonnonrauhaa.
Hankkeen toiminnan aikaiset häiriövaikutukset keskittyvät pääasiassa teollisuusalueen läheisyyteen, jossa virkistyskäyttöä ei ole tai se on vähäistä.
Hankkeella ei arvioida olevan vaikutusta uintiin, kalastukseen tai veneilyyn.
Laitoksen rakentamisen vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimiin rajoittuvat rakennuspaikkojen
lähiympäristöön teollisuusalueella. Laitoksen ilmapäästöillä ei arvioida olevan vaikutusta
kasvillisuuteen, koska kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi annetut kriittiset tasot ja
rikkilaskeuman tavoitearvo alittuvat selvästi. Näin ollen hankkeella ei ole vaikutuksia
teollisuusalueen ulkopuolella harrastettavaan marjastukseen ja sienestykseen, eikä myöskään
laajemmin luonnon monimuotoisuuteen ja siihen liittyvään virkistyskäyttöön, esim. lintujen tarkkailuun.
Laitoksen toiminta lisää hieman melua Emäsalon suuntaan, mutta sen vaikutus virkistyskäytön
kannalta on vähäinen, joskin se osaltaan heikentää alueen luonnonrauhaa.
Lisääntyvä
laivaliikenne aiheuttaa melua ja aallonmuodostusta, joka voi vaikuttaa haitallisesti erityisesti
lähialueella tapahtuvaan vesistösidonnaiseen virkistyskäyttöön, esim. veneilyyn.
Hankkeen maisemalliset vaikutukset ovat teollisuusalueen kokonaisuuden kannalta vähäiset,
eivätkä ne heikennä lähialueen virkistysarvoja.
Hankkeella ei ole vaikutuksia lähialueen ulkoilu- ja virkistysalueiden käyttöön Nikubyssä (uimaranta ja venepaikkoja), Nybyssä (uimalaituri, pienvenesatama ja etäämmällä golfkenttä) ja Köukuddenissa (ulkoilualue).
Vaikka yksittäisten häiriötekijöiden vaikutukset ovat suurimmalta osin vähäisiä virkistyskäytön
kannalta, muodostavat ne kuitenkin yhdessä viihtyvyyshaittaa lisäävän elementin olemassa olevan teollisuusalueen vaikutuksiin, ja näin heikentävät osaltaan lähialueen luonnonrauhaa. On kuitenkin huomioitava, että alueen asukkaat ovat jossain määrin tottuneet olemassa olevan teollisuusalueen toimintaa jo vuosikymmenten ajan.
Vaikutukset terveyteen
Teollisesta toiminnannasta mahdollisesti aiheutuvat terveyshaitat liittyvät lähinnä toiminnan
aiheuttamiin päästöihin, melun ja liikenteeseen. Jotta terveysvaikutuksia aiheutuisi, häiriön on
oltava riittävän suuri ja toisaalta sen tulee sijoittua paikkaan, missä ihmiset voivat altistua
häiriölle.
Vesistöpäästöjen kautta ihmisille saattaa aiheutua epäsuoria terveysvaikutuksia, mikäli haittaaineita päätyy juomaveteen, muuhun käyttöveteen tai ravintona käytettäviin kaloihin. NEXBTLlaitokselle rakennettava jäteveden esikäsittely-yksikkö pienentää Porvoon jalostamon
jätevesilaitoksen kuormitusta ja näin ollen laitoksen toiminnasta ei arvioida aiheutuvan
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terveysvaikutuksia. Toiminnan päästöt vesistöön eivät heikennä lähialueen kalojen
käyttökelpoisuutta, eikä kaloista aiheudu terveysvaikutuksia noudatettaessa Elintarvikeviraston
laatimia kansallisia kalansyöntisuosituksia. Maaperään ja pohjaveteen ei normaalitoiminnasta
aiheudu päästöjä.
Laitoksen ilmapäästöt eivät aiheuta terveyshaittaa lähialueen asukkaille. Terveyden
suojelemiseksi annetut ilmanlaadun raja- ja ohjearvot alittuvat selvästi laitoksen
normaalitoiminnan rikkidioksidi – ja typenoksidien päästöillä. Ilmanlaadun vertailuarvot alittuvat
myös jalostamon kaikkien päästölähteiden yhteisvaikutuksesta. Laitoksen normaalista
toiminnasta ei synny merkittäviä hajuhaittoja laitosalueen ulkopuolelle, eikä VOC-päästöillä
arvioida olevan merkittävää haitallista vaikutusta ilmanlaatuun.
Melu voi vaikuttaa terveyteen mm. heikentämällä viihtyisyyttä, häiritsemällä unta sekä
aiheuttamalla elimistöön stressitilan, joka voi osaltaan lisätä erilaisten sairauksien riskiä.
Kilpilahden teollisuusalueen ja sataman kokonaismelu ei ylitä nykyisen ympäristöluvan määräämiä
raja-arvoja silloinkaan, kun NEXBTL-laitos on toiminnassa. Melu ei myöskään ole impulssimaista.
Näin ollen melusta aiheutuvien suorien terveyshaittojen ei arvioida lisääntyvän NEXBTL-laitoksen
toiminnan myötä. Lähialueen ihmiset, jotka nykyisellään kokevat teollisuusalueen toimintojen melun haitalliseksi, voivat siitä huolimatta myös jatkossa häiriintyä.
Liikenteen terveysvaikutukset voivat liittyä meluun, tärinään, pakokaasupäästöihin ja
liikenneturvallisuuteen. Hankkeesta aiheutuvat maantieliikennemäärien lisäykset ovat niin pieniä,
ettei niillä arvioida olevan terveysvaikutuksia.
Vaikkei hankkeella arvioida olevan suoria haitallisia terveysvaikutuksia, on kuitenkin huomioitava
että herkille ihmisille pienetkin muutokset tai muut häiriötekijät voivat aiheuttaa haittaa. On myös
mahdollista, että hankkeella voi olla vaikutuksia koetun terveyden kautta. Hanke tai sen
vaikutukset saattavat aiheuttaa stressiä, jolla on puolestaan yhteys fyysiseen terveyteen.
Vaikutukset elinkeinoihin ja talouteen
Uusi NEXTBL-laitoksen toiminta tulee lisäämään kokonaistuotosta Itä-Uudellamaalla ja muualla
Suomessa. Toimintavaiheen suoria vaikutuksia ovat työllisyysvaikutukset, palkansaajakorvaukset
sekä tuonnin ja viennin kasvu. Lisääntyvät palkansaajakorvaukset vaikuttavat myönteisesti
ostovoimaan ja sitä kautta lisäävät kulutusta.
Hankkeen välittömiä vaikutuksia ovat laitoksen käyttö- ja kunnossapito. NEXBTL-laitoksella tulee
olemaan noin 60–100 suoraa työpaikkaa. Lisäksi tehdas luo runsaasti välillisiä työpaikkoja
esimerkiksi raaka-aineiden hankintaketjuissa tai huolto- ja kunnossapitotöissä. Välillisiä
vaikutuksia aiheuttavat erityisesti käytettävät raaka-aineet ja palvelut, joista merkittävimpiä ovat
nestemäisten raaka-aineiden hankinta, varastointi sekä niihin tarvittavat kuljetukset. Raakaaineiden hankinta on globaalia. Kasviöljyjä, eläinrasvoja ja jätteitä tai tähteitä arvioidaan
käytettävän noin 1 600 000 tonnia vuodessa ja vetyrikasta kaasua noin 48 000 tonnia vuodessa.
Toiminta-aikana hankkeesta muodostuu merkittäviä veroluonteisia vaikutuksia kiinteistö-,
kunnallis- ja yhteisöverojen kautta. Kaiken kaikkiaan hankkeen taloudelliset vaikutukset ovat
merkittävät niin valtakunnallisesti kuin erityisesti alueellisesti. Hankkeen ei arvioida aiheuttavan
merkittäviä haittoja muille elinkeinoille.
Hankkeella ei ole sen toiminnan aikana vaikutuksia lähialueiden kiinteän tai irtaimen omaisuuden
käyttöön.
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7.13.6 Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen
Hankkeesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää hankkeen huolellisella
suunnittelulla sekä tiedottamalla alueen asukkaita ja muita toimijoita hankkeen etenemisestä
aktiivisesti. Haittojen ehkäisemisessä ja lieventämisessä tulisi huomioida myös muissa
arviointiosioissa esitetyt lieventämiskeinot, joilla voidaan lieventää ihmisiin kohdistuvia
vaikutuksia.

7.14
7.14.1

Onnettomuus- ja häiriötilanteiden vaikutukset
Arviointimenetelmät ja epävarmuustekijät

Hankkeen onnettomuus- ja häiriötilanteet on arvioitu asiantuntijatyönä.
Hankekokonaisuuden ympäristöonnettomuuksien ja turvallisuusriskien tyyppi, todennäköisyys ja
ympäristövaikutukset on arvioitu normaali- ja häiriötilanteessa rakentamisen ja toiminnan aikana.
Tarkasteluun sisältyy kaikki hankekokonaisuuden toiminnot mukaan lukien lastaus- ja purkualueet
sekä laiva- ja tieliikenne. Hankekokonaisuuden vaikutukset Kilpilahden alueen nykyiseen ympäristöriskiarvioon ja riskeihin varautumiseen on arvioitu. Arvioinnin tulosten perusteella on esitetty
keinoja tunnistettujen onnettomuus- ja häiriöriskien estämiseksi ja seurausten lieventämiseksi.
Onnettomuus- ja häiriötilanteiden vaikutusten arvioinnissa on huomioitu lähellä olevat suuronnettomuusvaaralliset kemikaalikohteet (Seveso III-direktiivin mukaiset laitokset) sekä luonnonsuojelualueet, asutus ja muut herkät alueet. Lisäksi työssä on hyödynnetty soveltuvin osin julkaisua
”Uudenmaan alueellinen riskiarvio 2018” (Uudenmaan alueellisen riskiarvion työryhmä 2018) sekä
”Kilpilahden suuronnettomuuksien huomioiminen maankäytön suunnittelussa – selvityksen päivitys 2018” (Raivio ym. 2018).
Arvioinnin on suorittanut teollisuusprosessien onnettomuus- ja häiriöriskeihin perehtynyt asiantuntijatiimi (Neste Oyj ja AFRY Finland Oy) ja riskienarvioinnissa on hyödynnetty tunnettuja riskienarviointimenetelmiä kuten potentiaalisten ongelmien analyysia (POA).
Arvioinnin pohjana on käytetty sekä hankkeesta saatavilla olevaa suunnittelutietoa ja käytössä
olevia palo- ja paineaaltojen leviämismallinnuksia ja muita riskianalyysejä kuten HAZOP-analyysejä (Hazard and Operability Study). Neste käyttää hankkeiden riskinarvioinneissa Six Step -menetelmää, jossa tehdään riskinarviointia vaiheittain ja varmistetaan systemaattinen riskienhallinta
hankkeen eri vaiheissa. Riskienarviointi aloitetaan esiselvitysvaiheessa ja se sisältää hankkeen
riskit aina suunnittelusta laitoksen käyttöön.
Koska laitos on luokiteltu suuronnettomuusvaaralliseksi laitokseksi, laaditaan uudelle laitokselle
ennen käyttöönottoa turvallisuuslainsäädännön edellyttämä turvallisuusselvitys joka liitetään
osaksi koko toiminnan turvallisuusselvitystä. Aiempien laitosten osalta turvallisuusselvitys on
tehty vuonna 2017.
Arvioinnissa on hyödynnetty Kilpilahden alueen vaaratilanne- sekä onnettomuusraportointeja
sekä olemassa olevaa pelastautumis- ja turvallissuunnitelmaa. Kilpilahden teollisuusalueella on
ympäri vuorokauden valmiudessa oleva tehdaspalokunta.
Hankekokonaisuuden suunnittelussa huomioidaan kemikaalilainsäädäntö ja TUKESin ohjeet sekä
pelastustoimen toimintavalmiuden ohjeistukset (Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje 21/2012) sekä rakenteiden paloturvallisuusvaatimukset. Riittävä sammutusveden saanti
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sekä sammutusvesien keruujärjestelmä suunnitellaan TUKES:n ja pelastuslaitoksen ohjeistuksen
mukaisesti. Kaasu- tai pölyräjähdysvaarallisissa tiloissa käytetään laitteita, jotka täyttävät ATEXmääräykset. Paineastiat ovat painelaitelainsäädännön ja säännöllisen valvonnan piirissä. Kemikaalinen varastointi, lastaus ja purku tehdään lakisääteisin turvajärjestelmin varustetuilla alueilla
ja säiliöissä.
Vaikutusarvion tulokset otetaan huomioon toiminnan jatkosuunnittelussa.
Arviointiin aiheutuu epävarmuutta teknisen suunnittelun tarkkuustasosta johtuen. YVAmenettelyn vaiheessa tiedossa ovat keskeiset prosessitiedot, mutta laitevalintoja ja kemikaalien
tarkempaa valintaa ei ole tehty. Laitoksen suunnittelutyön edetessä tehdään prosessi- ja
laitekohtaisia onnettomuusriskien analyysejä, joiden tulokset huomioidaan laitteiden ja
turvalaitteiden valinnassa sekä toimintojen sijoittamisessa tehdasalueelle.
Alueen merkittävimmät ympäristöriskit muodostuvat nykyisin Borealis Polymers:n petrokemian
tehtaiden ja Neste Oyj:n öljynjalostamon sekä nykyisten NEXBTL-laitosten (1 ja 2) häiriöistä. Kilpilahden voimalaitos Oy:n voimalaitoksen toiminnan häiriöt, katkokset tai onnettomuudet aiheuttavat ympäristöriskejä lähinnä välillisesti.
Vaikutusten arvioinnissa on lähtökohtaisesti tarkasteltu vaikutuksia yhdessä alueen muiden toimintojen kanssa, koska NEXBTL-laitos sijoittuu muun teollisuuden yhteyteen.

7.14.2 Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Työnaikaiset liikenneonnettomuudet ovat mahdollisia lisääntyneen liikenteen ja tilapäisten
liikennejärjestelyiden vuoksi. Työmaa-alueet merkitään selkeästi ja erotetaan varoitussiimoin ja aidoin ympäristöstä onnettomuuksien välttämiseksi. Työmaiden liikennejärjestelyt suunnitellaan
ja toteutetaan siten, että aiheutetaan mahdollisimman vähän häiriötä elinympäristöön. Työmaa
sijaitsee kokonaan aidoilla suljetulla ja vartiodulla teollisuusalueella.
Työmaakoneiden polttoaineena käytetään tyypillisesti dieseliä, joka maaperään joutuessaan voi
aiheuttaa maaperän- ja pohjaveden pilaantumista. Kaksivaippainen polttoainesäiliö sijoitetaan
tiiviille alustalle, jonka läheisyyteen sijoitetaan imeytysainetta vuotojen puhdistamiseen, jolloin
pilaantumista ei pääse tapahtumaan.
Työkoneen rikkoutuminen ja mahdollinen hydrauliikkaöljyvuoto aiheuttaa vähäisen maaperän
pilaantumisriskin
tapahtumapaikalla.
Maahan
valunut
hydrauliikkaöljy
imeyttäminen
imeytysturpeeseen on mahdollista tehdä nopeasti. Työmaa-alueella huolehditaan riittävästä
öljyntorjuntavälineistöstä.
Urakoitsija kerää rakennustoiminnassa syntyneet vaaralliset jätteet tiiviisiin keräilyastioihin, jotka
toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn.
Rakentamisen aikana tapahtuvan tulipalon (työkone tai muu vastaava) leviäminen
rakennusalueen ulkopuolelle aiheuttaa vaaran alueella sijaitsevien kemikaalivarastojen vuoksi.
Rakennusvaiheen laajamittainen tulipalo on epätodennäköinen. Työmaalle laaditaan työmaan
turvallisuussuunnitelma ja tulitöitä ei saa tehdä ilman lupaa.

7.14.3 Toiminnan aikaiset vaikutukset
Neste on omaksunut turvallisuuskulttuuriin, johon sisältyy turvallisuusohjeet, henkilöstön
säännöllinen koulutus ja muun muassa säännölliset turvallisuuskatselmoinnit sekä häiriö- ja
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poikkeustilanteiden raportointi. Turvallisuutta lisää se, että henkilökunta tuntee jo entuudestaan
myös nyt suunniteltavalla uudella NEXBTL-laitoksella käytettävien raaka-aineiden ja kemikaalien
turvalliset käsittelytavat.
Mahdolliset onnettomuuteen johtavat tilanteet pyritään tunnistamaan ennalta edellä selostetuilla
riskinarvioinneilla, jolloin tarvittavat toimenpiteet onnettomuuden estämiseksi huomioidaan
suunnittelussa. Tapahtumien todennäköisyydet ovat yleisesti ottaen epätodennäköisiä ottaen
huomioon, että laitos tullaan rakentamaan kemikaaliturvallisuuslainsäädännön, teollisuuden
standardien ja alan hyvien käytäntöjen mukaisesti ja samaa teknologiaa käyttävistä laitoksista on
Nesteellä jo käyttökokemusta.
Seuraavassa on kuvattu NEXBTL-laitoksen toiminnassa tunnistettuja riskejä ja niiden hallintaa.
Taulukossa (Taulukko 7-13) on koottu yhteen häiriö- ja onnettomuustilanteen, niiden seuraukset
sekä varautuminen.
Prosesseihin liittyvät riskit
NEXBTL-laitos
NEXBTL-laitoksen riskien on tunnistettu liittyvän seuraaviin onnettomuustilanteisiin:
-

-

raaka-aineen syttyminen varastoinnin ja käsittelyn aikana
Palavien kaasujen ja nesteiden vuoto tai räjähdys tai nestekaasun suihkupalo
Kaasupilviräjähdys
Varastosäiliön vallitilan lammikkopalo
Vetypäästö
Hiilidioksidin päästö (CO2-talteenotto)
Kuumaöljyprosessin tulipalo tai vuoto
Rikkivetypäästö
Hajukaasujen keräilyhäiriö
Laitteistojen
kuten
kompressoreiden,
turvasoihdun
tai
ulospuhalluslaitteiden
rikkoontuminen tai toimintahäiriöt
Raaka-aineen käsittelyssä ja vetykäsittelyssä syntyvien jätevesien putkiston vuoto ennen
jätevesien esikäsittelyä tai Porvoon jalostamon jäteveden puhdistamoa mekaanisen
rikkoutumisen vuoksi
Tuotteiden siirtoputkisto- tai prosessivuodot
Säiliöt ja kuljetus:
o Kemikaalisäiliön venttiilirikko tai täytön aikainen onnettomuus
o Tuotesäiliön varastointi- ja käsittelylaitteistojen rikkoontuminen
o Vedenkäsittelykemikaalien (lipeä, happo) vuoto säiliöitä täytettäessä
o Kuljetuskaluston onnettomuus
Laitoksen käynnistyksen ja seisokkien aikana onnettomuuteen johtava tapahtuma

Jalostamoalue
Porvoon jalostamon turvallisuus on varmistettu monella eri tavalla, mutta vakavien onnettomuuksien mahdollisuutta ei voida täysin sulkea pois. Seuraavassa on kuvattu nykyisen
jalostamotoiminnan onnettomuustilanteita ja riskejä sekä mahdollisia suuronnettomuustilanteita.
Jalostamotoiminnan riskejä on kuvattu sen vuoksi, että saadaan kokonaiskuva alueellisista
riskeistä mutta useat riskeistä liittyvät myös nyt suunniteltavaan NEXBTL-laitokseen.
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Laitos sunnitellaan siten että se on oma toiminnallinen kokonaisuutensa eikä sen häiriö- tai
onnettomuustilanteiden arvioida vaikuttavan merkittävästi öljynjalostamon toimintaan.
Suuronnettomuusvaaroja öljynjalostamolla voivat aiheuttaa (NEXBTL-laitoksen vaarat lihavoitu):
-

syttyvät kaasut (nestekaasu, vety ja muut kaasut)
syttyvät nesteet
myrkylliset tai terveydelle vaaralliset kemikaalit (fluorivetyhappo, rikkivety, häkä)
öljy-ja kemikaalipäästöt maaperään tai veteen (ETBE, TAEE, etanoli, fenoli, styreeni,
raakaöljy ja öljytuotteet tai uusiutuvat nestemäiset tuotteet kuten diesel).

Muita vaaraa aiheuttavia aineita ovat mm.:
-

rikkidioksidi
bentseeni, butadieeni ja muut karsinogeeniset aineet

Jalostamon tulipalo -ja räjähdysvaikutukset (lämpösäteily ja painevaikutukset) eivät ulotu
Nesteen tuotantolaitosten alueen ulkopuolelle muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta:
-

Jalostamoalueen dominovaikutukset kohdistuvat Oy Linde Gas Ab:n
hiilidioksidin
talteenottolaitokseen (merkittävät lämpösäteily ja ylipainevaikutukset).
Nestekaasun autolastausalueella propaanivuodon mahdollinen jälkisyttyminen voi
aiheuttaa lievempiä ylipainevaikutuksia ratapiha-alueella sekä Innogas Oy:n alueella.

NEXBTL-laitoksen tulipalo- ja räjähdysvaikutukset eivät lisää Kilpilahden teollisuusalueen nykyisiä
suuronnettomuusvaaraskenaarioiden suojaetäisyyksiä. NEXBTL-laitoksen suojaetäisyydet on
esitetty aiemmin luvussa 7.1.3.
Poikkeukset on tarkemmin kuvattu Kilpilahden dominoselvityksessä. Toiminnoista, jossa
tapahtuvalla onnettomuudella voi olla välitöntä vaikutusta alueen ulkopuoliseen henkilöstöön tai
toimintoihin, on laadittu kuvaukset vakavimmista mahdollisista suuronnettomuustapauksista.
Nämä selvitykset löytyvät Neste Oyj:n turvallisuusselvityksestä vuodelta 2017 (Neste Oyj 2017).
Ulkoisten vaarojen kuten maanjäristyksien ja tulvien ei arvioida aiheuttavan vaaraa Porvoon
jalostamon alueella tai riski on erittäin pieni. Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulvariskeihin
huomioidaan hankkeen suunnittelussa.
Nykyisin käytössä olevat hyvät toimintavavat onnettomuus- ja häiriötilanteiden ehkäisemiseen ja
torjuntaan oteetaan käyttöön myös uudella laitoksella. Porvoon öljynjalostamolla ei ole vuoden
2000 jälkeen tapahtunut suuronnettomuutta. Viimeisin merkittävä onnettomuus on tapahtunut
vuonna 1989, jolloin heksaanisäiliö syttyi palamaan Porvoon öljynjalostamon säiliöalueella.
Satama ja rautatieterminaali
Laivojen purkuun ja lastauksen merkittävät riskit ovat lastausvarren rikkoontumisesta johtuvia
vuotoja. Automatiikasta ja valvonnasta huolimatta vuoto voi olla suuri ennen kuin toiminta
saadaan pysäytettyä, sillä virtausnopeudet voivat olla satoja kuutioita tunnissa. Seurauksena voi
olla suuri vuoto mereen ja maastoon tai iso tulipalo.
Alusten käsittelyyn liittyvänä riskinä on myös laivapalo. Laivapalossa syntyvät savukaasut leviävät
vallitsevan tuuleen suunnassa lähielueille. Laivapalo on mahdollinen mutta ei kovin todennkäinen.
Kilpilahden satama-alueella ei ole ollut
laivapaloja. Junavaunujen ja nestekaasuautojen
lastaukseen ja purkuun liittyviä onnettomuusskenaarioita ovat paineistettua ja nesteytettyä
kaasua sisältävän säiliön räjähdys sekä kaasupilviräjähdys. Junaterminaaleilla myös suuri tulipalo
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on mahdollinen skenaario vaunujen suuren volyymin takia. Öljy- ja aluskemikaalivahingon vaaraa
aiheuttaviksi kohteiksi on arvioitu satamalaiturit (1, 2, 3, 4, 5, 8 ja 9), missä tuotteiden siirtolinjat
sijaitsevat joitain metrejä vesirajasta. Rantaviivaa on jalostamon alueella kokonaisuudessaan
noin 1,3 km.
Uuden NEXBTL-laitoksen toiminnassa tullaan hyödyntämään tämän hetkisen suunnittelutiedon
perusteella laitureita 8 ja 9. Rautatieyhteyttä ei ole suunniteltu hyödynnettävän.
Säiliöalueen, terminaalien ja sataman toiminnan vaarat liittyvät laiterikkoihin sekä lastaukseen ja
purkaukseen. Laitteiston rikkoontumisen tai letkuliitoksen pettämisen seurauksena voi olla öljyja kemikaalipäästö maaperään tai veteen.
Öljynjalostamon jätevesilaitoksen vakava häiriö tai erotusaltaiden tulviminen voivat myös
aiheuttaa samankaltaisen tilanteen.
Onnettomuusriskien ohella raaka-ainelastien purkamisen yhteydessä voi tapahtua tilapäisiä
hajupäästöjä esim. putkiston rikon vuoksi. Häiriötilanteet estetään laitteistojen säännöllisellä
huollolla. Hajukaasujen häiriöpäästö aiheuttaa tilapäistä hajuhaittaa lähinnä satama-alueella.
Pitkäaikainen raaka-ainelastin purkamisen aiheuttama hajuhaitta läjialueilla on epätodennäköistä.
Muut toimijat
Lähialueen muilla tuotantolaitoksilla ja varastoalueilla mahdollisesti sattuvat onnettomuudet
voivat aiheuttaa sisäsuojautumisen haitallisen savukaasun muodostumisen tai kemikaalipilven
takia. Alueen yritysten toisilleen ja ympäristölle aiheuttamista suuronnettomuusriskeistä on
laadittu vuonna 2018 viimeisin selvitys ”Kilpilahden suuronnettomuuksien huomioiminen maankäytön suunnittelussa – selvityksen päivitys 2018” (Raivio ym. 2018).
Prosessien riskien hallinta ja toiminta onnettomuustilanteessa
Prosessien riskit on analysoitu ja tulokset on otettu suunnittelussa ja ohjeistuksessa huomioon.
Prosessien ohjauksessa käytetään automaattista ohjausjärjestelmää. Operaattorit valvovat
toimintaa ohjaamossa ja kentällä. Häiriötilanteiden hallitsemiseksi on prosesseissa erillinen
suojaus- ja lukitusjärjestelmä sekä varopuhallus- ja soihtujärjestelmä. Näiden avulla
varmistetaan, että yksiköt häiriötilanteessa ohjautuvat turvalliseen tilaan. Laitteiden kuntoa
valvotaan säännöllisin laitetarkastuksin sekä käynnin aikana operaattoreiden ja kunnossapidon
toimesta. Tarkastus ja kunnossapitotoiminnan kohdentaminen perustuu pitkään kokemukseen
sekä laitteiden systemaattiseen kriittisyysluokitteluun. Näin pyritään paitsi minimoimaan vuotojen
riski niin myös takaamaan operoinnin luotettavuus ja käytettävyys. Jalostamolla on kattava
valvontakameroita, kaasunilmaisimia, viemärivesien keruujärjestelmä, palo-vesijärjestelmä sekä
oma tehdaspalokunta mahdollisten vaaratilanteiden havaitsemiseksi ja hallitsemiseksi.
Öljyntorjunta on järjestetty toimipaikalla siten, että öljyntorjuntavalmiutta ylläpidetään
lainsäädäntöä ja toiminnan laatu huomioiden. Oma henkilöstö koulutetaan torjuntavalmiuden
ylläpitämiseksi (palokunta, puolivakinainen palokunta, satama). Teollisuuspalokunta varmistaa
lisäresurssit ja kutsuu tarvittaessa sopimusurakoitsijat paikalle. Sattuneen öljyvahingon jälkeen
käynnistetään heti toimenpiteet, joilla vahinko rajataan mahdollisimman pieneksi. Neste Oyj:n
henkilöstö (vahinko-alueella työskentelevä) avustaa öljyntorjuntahenkilöstöä mahdollisuuksiensa
mukaan. Onnettomuuspaikan tuotannollisia operointeja ja torjuntatoimia tuetaan kunnossapito-,
korjaus- ja huoltotoiminnalla.
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Yhteenveto
Oheisessa taulukossa (Taulukko 7-13) on esitetty yhteenveto NEXBTL-laitoksen toimintaan
liittyvistä häiriö- ja onnettomuustilanteista, niiden seurauksista ja mahdollisista vaikutuksista sekä
siitä, kuinka häiriötilanteiden estämiseen varaudutaan. Suurin osa mahdollisista häiriö- ja
vahinkotilanteen vaikutuksista rajautuu laitosalueelle ja niillä ei ole vaikutusta ympäristön
asukkaille ja luonnolle tai vesistöön.
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Taulukko 7-13. Häiriötilanteet, niiden seurauksia ja mahdolliset vaikutukset sekä varautuminen häiriötilanteiden estämiseen.
Häiriötilanne

Seuraus

Mahdollinen vaikutus ja todennäköisyys

Varautuminen
-

1. Raaka-aineen
syttyminen varastoinnin ja Tulipalo
käsittelyn aikana

-

Henkilövahingot
Taloudelliset vahingot
Suurpalossa savukaasujen leviäminen
ympäristöön
Suurpalossa sammutusvesien valuminen
ympäristöön
Todennäköisyys pieni

-

2. Palavien kaasujen ja
nesteiden vuoto tai
räjähdys, nestekaasun jet
fire (pistoliekki)

Räjähdys ja tulipalo

Kuten edellä.
Suurpalossa
dominovaikutus
viereisille
kemikaalivarastoalueille.
Suuronnettomuuden
vaara.
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-

Ennaltaehkäisevä palontorjunta
Paikallinen palontorjuntakalusto
Henkilöstön koulutus
Laitoksen suunnitteluvaiheessa mallinnetaan
tulipalon/räjähdyksen lämpösäteily- ja
painevaikutukset. Tulokset huomioidaan
tarvittaessa toimintojen sijoituksessa ja
varotoimenpiteiden suunnittelussa.
Säiliöiden suunnittelussa huomioitu ja minimoitu
syttyvien kaasujen tilavuus
Tulipaloon tai räjähdykseen johtavan tilanteen
ennaltaehkäiseminen on teknisen suunnittelun
ensisijainen tavoite.
Laitoksen käyttöhenkilöstölle on asianmukaiset
pätevyysvaatimukset ja ylläpito.
Teollisuusalueen toiminnanharjoittajien yhteinen
palo- ja pelastussuunnitelma ja yhteistyö.
Laitos tulee olemaan Tukesin luvan ja valvonnan
alainen laitos
Kuten edellä.
Porvoon jalostamolla nestekaasun varastosäiliöt on
sijoitettu mahdollisimman kauas muista
toiminnoista.

Neste Oyj
NEXBTL laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen
YVA-selostus
_______________________________________________________________________________________________________________

Räjähdyksen
todennäköisyys
jalostamolla on pieni.

Porvoon -

-

-

-

-
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Nestekaasuvuodon todennäköisyyttä on minimoitu
varaston säännöllisellä päivittäisellä tarkkailulla ja
valvonnalla.
Säiliöt on varustettu jatkuvatoimisin pinnan-,
paineen-ja lämpötilamittauksin, joista raja-arvoista
myös on hälytykset ohjaamoon.
Nestekaasulaitteiston kunnossapito tarkastuksineen
on säännöllistä ja jatkuvaa, mahdolliset vauriot
korjataan. Säiliöihin on asennettu jatkuvatoimiset
akustiset mit-taukset, joista tieto ohjaamoon.
Säiliöiden tukijalat on tarkastettu.
Nestekaasusäiliöalueelle on asennettu mahdollisten
vuotojen havaitsemiseksi hiilive-tyanalysaattorit.
Valelut voidaan käynnistää sekä ohjaamosta että
kentältä turvallisesta paikasta. Valelulaitteistot
koeistetaan vuosittain. Palovesilinjat
vesivalelulinjoineen on uusittu.
Tuotepumput on uusittu, käytössä on
vuotamattomat hermeettiset pumput.
Nestekaasusäiliöalue on valumien kertymisen
ehkäisemiseksi allastettu ja viemäröity.
Alueella on myös kameravalvonta ja näytöt
ohjaamoon.
Propaanisäiliöt peitetään maa-aineksella.
Turvasoihdulla voidaan tarvittaessa tehdä
hätäpäineenalennus onnettomuuden estämiseksi.
Kemikaalilainsäädännön määräyksiä, säiliö- ja
putkistorakenteiden ja Tukesin turvallisuusohjeita
noudatetaan.
Turvaetäisyydet viereisille kemikaalivarastoalueille.

Neste Oyj
NEXBTL laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen
YVA-selostus
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-

-

-

-

3. Kaasupilviräjähdys

Räjähdys

Kuten edellä.

-

4. Varastosäiliön vallitilan
lammikkopalo

Tulipalo

-

Henkilövahingot
Taloudelliset vahingot
Suurpalossa savukaasujen leviäminen
ympäristöön
Suurpalossa sammutusvesien valuminen
ympäristöön
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Onnettomuuksista, joista voi olla seurauksen päästö
ilmaan, maaperään tai vesistöön ja tulipaloista
ilmoitetaan palo- ja pelastustoimelle
Tilaluokitukset ja laitteistot ATEX-määräysten
mukaisesti.
Suunnitteluvaiheessa tehdään tarkentavia
riskinarviointeja, kuten HAZOP-tarkastelua kaikista
laitoksen prosesseista ja toiminnoista.
Hiilivetyvuotojen todennäköisyyttä on minimoitu,
säännöllisillä käynninaikaisilla tarkastuksilla sekä
yksiköiden määräaikaisilla huolloilla.
Prosessi- ja säilöalueille on sijoitettu
kaasunhaistajia. Kaasunhaistajat on sijoiteltu
kokemukseen perustuen riskin ja vaarojen
arvioinneissa tunnistettuihin kohteisiin.
Yksiköiden toimintaa valvotaan ohjaamosta
automaatiojärjestelmän avulla koko ajan.
Operaattorit tekevät alueella säännöllisiä
kenttäkierroksia vuoronsa aikana.
Säiliöalueella, terminaaleilla, satamassa sekä
tuotantolinjoilla on tallentava kameravalvonta.
Ajoneuvojen ja työkoneiden liikkuminen alueella on
luvanvaraista (törmäysvauriot).

Vuotojen todennäköisyyttä on pyritty pienentämään
hyödyntämällä parasta saatavilla oleva tekniikkaa:
- Kevyiden tuotteiden säiliöt on varustettu kiinteällä
ja uivalla välikatolla.
- Säiliön kiinteän ja välikaton väliin on asennettu
jatkuvasti toimivia hiilivetymittareita.

Neste Oyj
NEXBTL laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen
YVA-selostus
_______________________________________________________________________________________________________________

-

Olemassa olevilla varautumisilla
todennäköisyys täyden vallitilan tulipalolle
on erittäin pieni.

-

-

-

-

5. Vetypäästö

Räjähdys ja tulipalo

Kuten edellä

-
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Säiliöt on varustettu jatkuvasti toimivin pinnan ja
lämpötilamittauksin, jotka on liitetty
tietojärjestelmään siirtojen ja tuotemäärien
mittaamiseksi.
Säiliön korkeasta pinnasta saadaan hälytykset
ohjaamoon
Kriittisissä tuotesäiliöissä on säiliön yläpinnasta
lukitukset tuotevirtaan.
Säiliöalueella on jatkuva tarkkailu niin kentällä kuin
ohjaamossa. Säiliöalueella on käytössä kattava ja
tehokas kameravalvonta.
Kunnossapito ja kunnon tarkastukset ovat
säännöllisiä ja kattavia.
Jakuva kunnossapito, Säiliöiden perusparannukset
ylläpitoinvestointeineen on aloitettu 2000-luvulla
jatkuen edelleen. Säiliöiden perustukset, pohjat ja
mahdollisesti katot on uusittu meneillään olevassa
perusparannusohjelmassa, myös instrumentointia
on uusittu ja vallitilojen rakenteita on parannettu.
Joihinkin säiliöihin on asennettu vesityskaivoihin
pintamittauslaitteet korkean pinnan hälytykset.
Täyden vallitilan tulipalo edellyttää joko
varastosäiliön repeytymistä tai pitkään jatkuvaa
ylitäyttöä.
Laitteistot täyttävät vedyn valmistuksen ja
käsittelyn turvallisuusvaatimukset.
Tilaluokitukset ja laitteistot ATEX-määräysten
mukaisesti.

Neste Oyj
NEXBTL laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen
YVA-selostus
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-

6. Hiilidioksidin päästö
(CO2-talteenotto)

Vuoto

Henkilövahingot
läheisyydessä

vuodon

välittömässä

-

7. Kuumaöljyprosessin
häiriö

Tulipalo
Vuoto

Henkilö- ja omaisuusvahingot laitosalueella

-

8. Rikkivetypäästö

Hapankaasuvuotoon
liittyvä rikkivetyvaara

Henkilö- ja omaisuusvahingot

-

Räjähdys ja tulipalo

9. Hajukaasujen
keräilyhäiriö

Hajukaasupäästö

Epämiellyttävä
haju
laitosalueella
ja
ympäristössä.
Pitkittyneessä
vuodossa (epätodennäköinen) hajua myös tehdasalueen
ulkopuolella.
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Henkilöstön pätevyysvaatimukset ja pätevyyksien
ylläpito
Turvasoihdulla voidaan tarvittaessa tehdä
hätäpäineenalennus onnettomuuden estämiseksi

Käsittely ja varastointi tehdään lain ja asetusten
mukaisesti.
Kiinteät kaasumittarit prosessialueella..
ks. kohta 1: Raaka-aineen syttyminen varastoinnin
ja käsittelyn aikana
Kemikaalilainsäädännön määräyksiä, säiliö- ja
putkistorakenteiden ja Tukesin turvallisuusohjeita
noudatetaan.
Suunnitteluvaiheessa huomioidaan vuotojen
estäminen
Prosessialueelle asennetaan kiinteitä
kaasumittareita, jotka antavat hälytyksen
Tilaluokitukset ja laitteistot ATEX-määräysten
mukaisesti
Henkilöstön pätevyysvaatimukset
Mahdolliset häiriöstä johtuvat hajutilanteet
kartoitetaan ennakolta, jotta niihin voidaan
varautua ja ehkäistä haittoja tehokkaasti etukäteen

Neste Oyj
NEXBTL laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen
YVA-selostus
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-

-

-

-

10. Laitteistojen kuten
kompressoreiden,
turvasoihdun tai
ulospuhalluslaitteiden
rikkoontuminen tai
toimintahäiriöt

Melu

Tilapäisesti kohonnut ympäristön melutaso, joka
voi levitä tehdasalueen ulkopuolelle
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-

Prosessialueelle asennetaan kiinteitä
kaasumittareita, jotka antavat hälytyksen
havaitessaan ilmassa rikkivetyä tai muita vaarallisia
komponentteja
Hajukaasujen käsittelyyn liittyvät laitteisto, kuten
pesuri, virtausmittarit ja automaattiset hälytykset
huolletaan säännöllisesti.
Hajupäästöjä hallitaan rakentamalla suljettu
järjestelmä, jota pitkin raaka-aineet puertaan
laivasta raaka-ainesäiliöihin. Säiliön kaasutilan
happi korvataan typellä ja tällöin hajukaasut eivät
vapaasti pääse ulkoilmaan eivätkä hapetu.
Lisäksi raaka-ainesäiliöt lämmitettään raaka-aineen
säilymisen varmistamiseksi eikä biologiessa
hajoamisessa syntyviä haisevia kaasuja muodostu.
Jätevesien esikäsittelyssä käytetään suljettua
järjestelmää, ei avoaltaita.
Laitteiden ennakkohuolto-ohjelma.
Ulospuhalluslaitteiden äänenvaimennus joko
koteloinnilla tai asentamalla äänenvaimennin
Soihdun tekninen toteutus siten, että meluaminen
käytön aikana tai häiriö tilanteissa mahdollisimman
vähäistä.

Neste Oyj
NEXBTL laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen
YVA-selostus
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11. Raaka-aineen
käsittelyssä ja
vetykäsittelyssä syntyvien
jätevesien putkiston vuoto
ennen Porvoon jalostamon
jäteveden puhdistamoa
mekaanisen
rikkoutumisen vuoksi.

Jätevettä
päätyy
maaperään
ja
mahdollisesti
ojia Maaperän ravinne kuormitus kasvaa, meren
Jäteveden virtausmittarit.
myöten
tai ravinnekuormitus kasvaa tilapäisesti.
pintavaluntana mereen
jalostamoalueella.

-

12. Tuotteiden
siirtoputkisto- tai
prosessivuodot

Uusituvan
propaanin,
teollisuusbensiinin,
lentopetrolin ja -dieselin
pääsy
jätevesitai
jäähdytysvesiputkistoon.

Suuri
kemikaalipäästö
jalostamon
jätevedenpuhdistamolle
voi
pahimmillaan
hävittää mikrobikannan tai heikentää sen
toimintaa.
Prosessikemikaalien
tai
tuotteiden
pääsy
jäähdytysvesiputkistoon
on
hyvin
epätodennäköistä. Jäähdytysvesi ei ole suorassa
kosketuksessa
prosessikemikaaliputkiston
kanssa. Jäähdytysvesikierto on suljettu kierto.
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-

Prosessikemikaalipäästöjä ehkäistään
prosessilaitteistojen ennakkohuollolla, joka
tehdään säännöllisesti. Lisäksi vuodot
prosessialueen ulkopuolelle estetään vuotojen
keräilyjärjestelmällä. Raaka-aineen käsittely ja
prosessialue varustetaanöljyisten vesien
keräilyjärjestelmällä ja tasaussäiliöillä joihin
vuodot ohjautuvat ja joista vuodot voidaan
pumpata jäteveden puhdistamolle tai
saianmukaiseen käsittelyyn laitosalueen
ulkopuolelle. . Öljyisen veden
keräilyjärjestelmästä ei ole yhteyttä
jäähdytysvesiputkistoon.
Suunnittelutyön edetessä tehdään putki- ja
viemärilinjakohtaisia riskianalyysejä (HAZOP),
jotta jo suunnitteluvaiheessa tunnistetaan
mahdolliset ympäristö- ja turvallisuusriskit ja
suunnitella putkisto turvalliseksi ja varustaa
tarvittavilla turvalaitteilla.

Neste Oyj
NEXBTL laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen
YVA-selostus
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-

-

-

13. Kemikaalisäiliön
venttiilirikko tai täytön
aikainen onnettomuus.
Tuotesäiliön varastointija käsittelylaitteistojen
rikkoontuminen
Vedenkäsittelykemikaalien
(lipeä, happo) vuoto
säiliöitä täytettäessä.

Kemikaalivuoto maahan,
vesistöön tai jäteveden
puhdistamolle
tai
sadevesijärjestelmään.

Vuoto säiliöalueella. Maaperään joutuessaan
maaperä likaantuu ja vesistöön joutuessaan
suuri
kemikaalipäästö
voi
aiheuttaa
vesistössä/ojissa kalakuolemia.
Kuljetuskaluston
onnettomuudessa
vuoto
lähiympäristöön.
Todennäköisyys pieni.

-

-

-
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Prosessiin asennetaan automaattinen ohjaus- ja
hälytysjärjestelmä, joka reagoi äkillisiin paineen
tai virtauksen muutoksiin.
Jäteveden laatua tarkkaillaan soveltuvin
jatkuvatoimisin mittalaittein, jotka hälyttävät
valvomoon.

Uudet kemikaalisäiliöt on varustettu ylitäytön
estimillä ja pinnan hälytyksellä sekä suojaaltailla, joiden tilavuus on 110 %.
Purkausalueelle rakennetaan
kemikaalitiivispohja sekä suurimman
säiliöauton kuljetussäiliön tilavuuden omaava
suoja-allas.
Kemikaalien käsittelykoulutus henkilöstölle.
Lakisääteisen vastuuhenkilön nimeäminen.
Onnettomuuksista, joista voi olla seurauksen
päästö ilmaan, maaperään tai vesistöön ja
tulipaloista ilmoitetaan palo- ja pelastustoimelle
Kemikaalikuljetuskalusto täyttää vaarallisten
aineiden kuljetusmääräykset. Vaarallisten

Neste Oyj
NEXBTL laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen
YVA-selostus
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Kuljetuskaluston
onnettomuus

-

14. Laitoksen
käynnistyksen ja
pysäytyksen aikana
onnettomuuteen johtava
tapahtuma

Henkilövahingot
Kemikaalivuoto, tulipalo, Taloudelliset menetykset
räjähdykset
Ympäristövaikutukset maaperään,
vesistöön

ilmaan

Toimenpiteiden
ohjeistus,
henkilöstön
pätevyysvaatimukset, tulityöluvat, henkilöstön ohjeistus
ja ja koulutus
-

-

15. Onnettomuustilanne
Kilpilahden
jalostamoalueella

Suuronnettomuuteen
johtava
tulipalo
tai
räjähdys
on vakavin
tunnistettu onnettomuus

Suuronnettomuus, joka on aiheutunut jonkun
toisen toimijan toiminnassa tai laitoksen
aiheuttamana (dominoefekti). Tällä hetkellä ei
ole tunnistettu tekijää jolla voisi olla vaikutusta
Kilpilahden muihin toimijoihin.
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kemikaalien kuljetuskaluston ja kuljettajan
pätevyysvaatimukset ovat lakisääteisiä.
Vaatimusten tarkoitus on lisätä
kemikaalikuljetusten turvallisuutta.
Jalostamoalueen liikennejärjestelyt ja
nopeusrajoitukset vähentävät onnettomuuden
mahdollisuutta.

-

Teollisuusalueen toiminnanharjoittajien
yhteinen palo- ja pelastussuunnitelma ja
yhteistyö.
NEXBTL-laitos on Turvallisuus- ja
kemikaaliviraston valvoma laajamittaista
kemikaalien käsittelyä ja varastointia
harjoittava laitos.
Lupahakemuksessa esitetään toimintaan
liittyvät turvallisuus- ja ympäristöriskit,
arvioidaan suuronnettomuuden mahdollisuus ja
kerrotaan onnettomuuksien ennaltaehkäisystä
ja vaaratilanteisiin varautumisesta. Toimintaa
ei voida aloittaa ennen TUKESin lupapäätöstä.
Kemikaalien käsittelyä ja prosessin
turvallisuutta ympäristön kannalta arvioidaan
ympäristöluvituksessa. Alueelle tullaan
laatimaan lakisääteinen

Neste Oyj
NEXBTL laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen
YVA-selostus
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varautumissuunnitelma, jossa esitetään kuinka
onnettomuustilanteessa toimitaan vahinkojen
estämiseksi ja rajoittamiseksi.

16. Arvaamaton
vedenpinnan nousu,
tulviminen

Tulvaveden
nousun
aiheuttama
kemikaalisäiliöiden
ja
niihin
liittyvien Kemikaalipäästö vesistöön.
putkistojen ja laitteiden erittäin pieneksi.
vaurioituminen,
jonka
seurauksena
tapahtuu
kemikaalipäästö.

Riski
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Hankkeen
teknisessä
suunnittelussa
ja
alueen
kaavoituksessa
tullaan
ottamaan
huomioon
Ilmatieteenlaitoksen
suostuksia
alimmista
rakentamiskorkeuksista Suomen rannikolla.
Alin
suositeltava
rakentamiskorkeus
tarkoittaa
korkeustasoa,
jonka
alapuolelle
ei
tulisi
sijoittaa
arvioidaan
kastuessaan vaurioituvia rakenteita. Alin suositeltava
rakentamiskorkeus
ilman
aaltoiluvaraa
N2000järjestelmässä on Haminan osalta 320 cm ja Helsingin
osalta 280 cm. Porvoolle ei ole erikseen annettu
suositusta. NEXBTL-laitoksen prosessialueen korkeus on
noin +17 mpy ja säiliö- ja esikäsittelyalueen korkeus
sataman läheisyydessä 4-5 mpy.

Neste Oyj
NEXBTL laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen
YVA-selostus
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7.15

Käytöstä poiston vaikutukset

Arviointiselostuksessa huomioidaan yleispiirteisesti hankkeen toimintojen käytöstä
poisto YVA-lain edellyttämän elinkaariajattelun mukaisesti. Käytöstä poiston pitkäaikaisia vaikutuksia ympäristöön arvioidaan alustavasti saatavilla olevien tietojen perusteella.

7.16

Nollavaihtoehdon vaikutukset

Hankkeen toteuttamatta jättämisen osalta tarkastellaan tilannetta, jossa alue säilyy
nykyisen kaltaisena. Tällöin hankkeen ympäristövaikutukset jäävät toteutumatta.
Hankealue säilyy samanlaisena kuin tähänkin saakka ennen kuin se otetaan muuhun
käyttöön. Laitoksen aiheuttamien Porvoon alueelle pääosin kohdistuvien vaikutusten
tilalle syntyy tällöin uusia, niin negatiivisia kuin positiivisia paikallisia vaikutuksia.
Hankkeen toteuttamatta jättämisellä on suurimmat negatiiviset vaikutukset
hiilidioksidipäästöjen kehittymiselle. Laskennan perusteella laitoksella tuotetut
biopolttoaineet vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä jopa 85
% verrattuna
fossiiliseen polttoaineeseen. Jos hanketta ei toteuteta, ei päästövähennystä
liikennesektorilla synny. Hankkeessa tuotettavilla uusiutuvilla polttoaineilla on
arvioitu olevan noin 4 000 000
tonnin CO2-ekvivalentti vähenemä
kasvihuonekaasupäästöistä globaalisti. Hankkeen toteuttamatta jättämisellä
päästövähenemää ei synny.
Hankkeen toteuttamatta jättämisellä on myös epäsuorasti negatiivisia vaikutuksia
Suomen jätesuunnitelman toteutumiseen, kun hankkeen toteuttamatta jättämisen
myötä hankkeeseen liittyvät jätevirtojen hyötykäytön lisääminen ja Suomen
kiertotalouden edistäminen jäävät toteutumatta. Samalla hankkeen tuoma lisäarvo
Suomen maineen kehittymiselle kiertotalouden edelläkävijänä jää toteutumatta.

7.17

Yhteisvaikutusten arviointi

Hankealueen läheisyydessä sijaitsevien nykyisten toimintojen yhteisvaikutuksia
NEXBTL-hankkeen kanssa on arvioitu kussakin vaikutusarviointiluvussa, mikäli
yhteisvaikutuksia syntyy.
Alueella
tehdään
selvitystä
jäähdytysveden
hukkalämmön
talteenotosta
kaukolämmöksi.
Hukkalämpöhankkeen
yhteydessä
rakennettaisiin
lämpöpumppulaitoksia. Kaukolämmön siirtämisen tarkemmat tekniset ratkaisut
tarkentuvat hukkalämpöhankkeen suunnittelun edetessä. Koska suunnittelu
hukkalämpö-hankkeessa
on
vasta
hyvin
alkuvaiheessa,
ei
tarkempaa
yhteisvaikutusten arviointia voida tässä YVA-menettelyssä toteuttaa.

7.18

Epävarmuustekijät

Käytössä oleviin ympäristötietoihin ja vaikutusten arviointiin liittyy aina oletuksia ja
yleistyksiä. Samoin käytettävissä olevat tekniset tiedot ovat vielä alustavia hankkeen
ollessa esisuunnitteluvaiheessa. Tiedon puutteet voivat aiheuttaa epävarmuutta ja
epätarkkuutta selvitystyössä.
Arviointityön aikana tunnistetaan mahdolliset epävarmuustekijät mahdollisimman
kattavasti ja arvioidaan niiden merkitys vaikutusarvioiden luotettavuudelle. Nämä
asiat on kuvattu arviointiselostuksessa.
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Neste Oyj
NEXBTL laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen
YVA-selostus
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8

VAIKUTUSTEN VERTAILU JA MERKITTÄVYYDEN
ARVIOINTI

Arvioitavana olevan hankkeen ominaisuudet ja ympäristövaikutusten kannalta
olennaiset
tekijät
on
selvitetty
esisuunnittelutietojen
perusteella.
Ympäristövaikutusten arviointia varten on tehty selvitys ympäristön nykytilasta ja
siihen vaikuttavista tekijöistä olemassa olevan tiedon perusteella.
Hankkeen ympäristövaikutuksia on tarkasteltu vertaamalla hankkeen toteutuksen
aiheuttamia muutoksia nykytilanteeseen. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa
on sovellettu IMPERIA-hankkeessa kehitettyä arviointikehikkoa (Imperia 2015). YVAselostuksen luvussa 6.3 on kuvattu arviointikriteerit ja asteikko vaikutusten
merkittävyyden arvioinnissa on lisäksi tiivistelmän yhteydessä asiakirjan alussa
(Taulukko 1). Taulukossa 2 on esitetty yhdenmukaisesti hankkeen keskeiset
ympäristövaikutukset ja vaikutusten merkittävyys. Vaikutukset on esitetty ns.
pahimman mahdollisen tilanteen kautta, jolloin syntyisi suurimmat mahdolliset
ympäristövaikutukset. Todellisuudessa vaikutukset jäävät pienemmäksi esitetystä ja
lisäksi niitä voidaan lieventää erilaisilla haittojen ehkäisy- ja lievennyskeinoilla.
Hankkeen kaikki negatiiviset vaikutukset ovat merkittävyydeltään vähäisiä.
Hankkeen merkittäviä positiivisia vaikutuksia ovat kasvihuonekaasupäästöjen
väheneminen, jätteiden kierrätyksen ja kiertotalouden edistäminen ja mahdollinen
haitta-ainepitoisten maa-ainesten poisto. Lisäksi alueen elinkeinoihin ja talouteen
kohdistuu positiivisia vaikutuksia hankkeen toteutumisen myötä.
Hanke on tehtyjen arviointien perusteella toteuttamiskelpoinen. Lisäksi
arviointiselostuksessa
esitetyillä
haitallisten
vaikutusten
ehkäisemisja
lieventämiskeinoilla voidaan hankkeen mahdollisia ympäristövaikutuksia lieventää,
kun ne otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa
ja toteutuksessa.
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Taulukko 8-1. Arviointiasteikko vaikutusten kokonaismerkittävyyden arvioinnissa.

VAIKUTUSTEN
MERKITTÄVYYS

Suuri +++

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan myönteisen ja pitkäaikaisen muutoksen, joka vaikuttaa alueellisesti ihmisten päivittäiseen elämään tai ympäröivään luontoon.

Kohtalainen ++

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan myönteisen muutoksen, joka vaikuttaa paikallisesti päivittäiseen elämään tai
ympäröivään luontoon.

Vähäinen +

Hankkeen aiheuttama myönteinen muutos on havaittavissa,
mutta se ei juuri aiheuta muutosta ihmisten päivittäisiin toimiin tai ympäröivään luontoon.

Ei vaikutusta

Muutos on niin pientä, että se ei käytännössä ole havaittavissa eikä se aiheuta haittaa tai hyötyä.

Vähäinen -

Hankkeen aiheuttama kielteinen muutos on havaittavissa,
mutta se ei juuri aiheuta muutosta ihmisten päivittäisiin toimiin tai ympäröivään luontoon.

Kohtalainen - -

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan kielteisen muutoksen,
joka vaikuttaa paikallisesti päivittäiseen elämään tai ympäröivään luontoon.

Suuri - - -

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan kielteisen ja pitkäaikaisen muutoksen, joka vaikuttaa alueellisesti ihmisten päivittäiseen elämään tai ympäröivään luontoon.
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9

VAIKUTUSTEN SEURANTA JA TARKKAILU

Ympäristölainsäädäntö edellyttää ympäristöön vaikuttavista hankkeista ja
toiminnoista vastaavilta ympäristövaikutusten seurantaa. Päästöjen seurantaa
koskevat, juridisesti sitovat velvoitteet annetaan hankkeen ympäristölupapäätöksen
lupaehdoissa. Hankkeen vaikutuksia ympäristöön on seurattava viranomaisten
hyväksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti.
Tarkkailuohjelmat laaditaan yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa ja niissä
määritellään suoritettavan kuormitus- ja ympäristötarkkailun ja raportoinnin yksityiskohdat. Nykyään ympäristötarkkailut pyritään toteuttamaan yhteistarkkailuina,
jolloin kaikki tietyn alueen tarkkailuvelvolliset osallistuvat yhteisen tarkkailuohjelman
toteuttamiskustannuksiin. Näin vältytään päällekkäiseltä työltä sekä saadaan
tarkkailusta kattavampi ja yhtenäisempi.
Ympäristövaikutusten tarkkailuohjelma on suunnitelma tietojen keräämisestä säännöllisin aikavälein hankkeen aiheuttamasta ympäristökuormituksesta, ympäristövaikutuksista sekä ympäristön muutoksista hankkeen vaikutusalueella. Seurannan
tavoitteita ovat:
-

tuottaa tietoa toiminnan ympäristökuormituksesta ja -vaikutuksista
selvittää, mitkä ympäristön tilan muutokset ovat seurauksia hankkeen
toiminnasta ja mitkä aiheutuvat muista tekijöistä
selvittää, miten ympäristövaikutusten ennuste- ja arviointimenetelmät
vastaavat todellisuutta
selvittää, miten haittojen lieventämistoimet ovat onnistuneet
käynnistää tarvittavat toimet, jos esiintyy ennakoimattomia haittoja

Tarkkailun tuloksista raportoidaan määräajoin, yleensä vuosittain ja raportit toimitetaan ympäristöviranomaisille. Tarkkailuraportit ovat julkisia asiakirjoja.
Vaikka yksityiskohtaiset ympäristövaikutusten seurantaohjelmat laaditaankin vasta
ympäristölupavaiheessa, ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa voidaan
kuitenkin esittää ympäristötarkkailun sisältö pääpiirteittäin. Seuraavassa on esitetty
ympäristövaikutusten seurannan pääpiirteet.
NEXBTL-laitoksen rakentamisen ja toiminnan aikana ympäristövaikutuksia tullaan
seuraamaan ja tarkkailemaan mm. seuraavasti:

9.1

Jätevesi-, jäähdytysvesi- ja vesistötarkkailu

Hankkeen käsitellyn jäteveden purussa sekä jäähdytysveden otossa ja purussa
hyödynnetään nykyisiä otto- ja purkurakenteita vesistössä. Näin ollen hanke ei
aiheuta tarvetta vesistörakentamiselle.
Vesistöön johdettavien jäähdytysvesien määrää, laatua ja vesistövaikutuksia
tarkkaillaan viranomaisten edellyttämällä tavalla. Viemäri- ja öljyisten vesien
verkostoon ja edelleen Porvoon jalostamon jätevedenpuhdistamolle johdettavien
jätevesien muodostumista ja satunnaispäästöjä seurataan automaatiojärjestelmän
sekä tehdaskierrosten avulla. Jätevesiä tarkkaillaan jatkuvatoimisilla mittareilla ja
laboratorioanalyyseillä. Veteen johdettavien muiden päästöjen (jäähdytysveden
lämpökuorma) tarkkailu suoritetaan BAT-päätelmien mukaisesti noudattaen
näytteenottostandardeja. Jäähdytysvedestä seurataan määrää ja lämpötilaa.
Vesistö- ja kalataloustarkkailu tullaan myös suorittamaan osallistumalla nykyiseen
merialueen yhteistarkkailuun. Merialueella seurataan viranomaisen vaatimusten
mukaisesti mahdollisesti mm. veden fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia sekä
biologisia muuttujia, kuten kasviplanktonia, pohjaeläimiä ja vesikasvillisuutta sekä
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kalastoa ja kalastusta. Lisäksi seurataan jääolosuhteita ja jäättömän alueen
laajuutta.

9.2

Pohjavesiseuranta

Toiminnasta aiheutuvat ja pohjaveden laadulliseen tilaan kohdistuvat vaikutukset
voidaan todentaa tai pois sulkea ainoastaan tarkkailemalla pohjaveden laadullisessa
tilassa tapahtuvia muutoksia.
Pohjaveden laadullista tilaa ja pohjaveden pinnan tasoa tarkkaillaan ennen
varsinaisen käyttötoiminnan aloittamista rakentamisaikana, erityisesti huomioiden
haitta-ainepitoisten
maiden
poistovaihe
ja
toiminnan
aikana
nykyisen
seurantaohjelman mukaisesti. Käytön aikaista tarkkailua varteen alueelle asennetaan
tarvittavat
maaja
kalliopohjaveden
havaintoputket,
jotka
soveltuvat
pohjavesinäytteenottoon.

9.3

Jätekirjanpito

Laitoksella muodostuvien jätteiden laadusta, määrästä ja hyödyntämisestä pidetään
jätekirjanpitoa jätelain ja ympäristöluvan edellyttämällä tavalla. Kirjanpidosta ilmenee muun muassa jätteen laatu, määrä, käsittely- ja hyödyntämistavat ja sijoituspaikka. Hyötykäyttöön toimitettavien mahdollisten jäte-erien (esim. liete)
soveltuvuus maarakentamiseen tai lannoitekäyttöön tutkitaan vaatimusten
mukaisesti.

9.4

Melumittaukset

Toiminnasta aiheutuvaa melua voidaan todentaa ympäristömelumittausten avulla
lähimpien asuinrakennusten luona. Mittauksia voidaan suorittaa niin lyhyt- kuin
pitkäaikaisesti.
Hanketta koskien on laadittu melun leviämismalli, jota päivitetään lähtömelutasojen
mukaan tarvittaessa suunnittelun tarkentuessa.
Tyypillisesti teollisuuslaitosten ympäristömelumittaukset toistetaan lähimpien
asuinrakennusten luona 3–5 vuoden välein. Näin meluun vaikuttavien tekijöiden
muutoksiin pystytään reagoimaan. Meluun vaikuttavat muutokset voivat olla
tuotantokapasiteettien ja liikennemäärien muutokset sekä laitteiden rikkoutumiset.
Porvoon jalostamon alueella tehdään nykyisellään säännöllistä melun tarkkailua.
Laitoksen melutarkkailu liitetään osaksi nykyistä tarkkailuohjelmaa.

9.5

Ilmaan johdettavien päästöjen tarkkailu

Ilmaan johdettavien päästöjen tarkkailu suoritetaan laitosta koskevien BATpäätelmien vaatimusten mukaisesti. Päästöjen tarkkailua varten voidaan asentaa
jatkuvatoimisia savukaasuanalysaattoreita mm. höyrykattilalle (höyryreformointi) ja
muille osaprosesseille, joista syntyy piippupäästöinä päästöjä ilmaan. Niiltä osin, kun
luotettavia jatkuvatoimisia mittauksia ei ole saatavilla, täydennetään mittauksia
luotettavaksi todetuilla kertamittauksilla säännöllisesti. Jatkuvatoimisille mittauksille
tullaan tekemään vuosittain vertailumittaukset. Mittaukset suoritetaan ulkopuolisen
akreditoidun mittaajan toimesta. Kertaluonteiset mittaukset tehdään standardoiduin
menetelmin tai laitoksen päästöjen seurantaan soveltuvia mittausmenetelmiä
käyttäen.
Laitoksen käytönvalvontajärjestelmän tiedot, kuten laitoksen ajotilanteiden
muutokset ja häiriöt, sekä päästömittaustulokset kootaan tietokantaan, jonka avulla
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niitä voidaan jatkuvasti seurata. Käyttö- ja päästötiedot raportoidaan säännöllisin
väliajoin viranomaisille ympäristöluvan edellyttämällä tavalla.
Laitos tulee osallistumaan Porvoon jalostamoalueen ilmanlaadun yhteistarkkailuun.
Laitoksen
päästöjen
ja
vaikutusten
tarkkailu
esitetään
tarkemmin
ympäristölupahakemuksen yhteydessä ja laitokselle laaditaan tarkkailusuunnitelma.

9.6

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten seuranta

Mahdollisia tapoja seurata ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia ovat esimerkiksi
säännöllisesti järjestettävät keskustelutilaisuudet, asukaskyselyt, haastattelut sekä
sähköiset palautekanavat. Asukkaille ja muille sidosryhmille voidaan osoittaa
hankevastaavan taholta yhteyshenkilö, johon voi olla yhteydessä, mikäli häiritseviä
vaikutuksia havaitaan. Avoimella tiedonvaihdolla lähialueen asukkaiden kanssa
hankevastaava voi saada tietoa hankkeen vaikutuksista, sekä keinoista, joilla
haitallisia vaikutuksia voisi lieventää tai ehkäistä.

10

HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT, SUUNNITELMAT JA PÄÄTÖKSET

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn päätyttyä hanke etenee lupavaiheisiin.
YVA-selostus sekä siitä annettu yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä liitetään
tarvittaviin lupahakemuksiin. Seuraavissa luvuissa on kerrottu lyhyesti, mitä lupia ja
päätöksiä hanke voi edellyttää.

10.1

Kaavoitus

Laitoksen rakentaminen Neste Oyj:n laitosalueelle ei alustavan arvion perusteella
edellytä voimassa olevien kaavojen muuttamista. Hankealue on asemakaavassa
osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T).
Kilpilahden teollisuusalueen ympärille on osoitettu Seveso II -direktiivin (96/82/EY)
mukainen konsultointivyöhyke. Seveso II -direktiivi koskee laitoksia, jotka voivat aiheuttaa suuronnettomuusvaaran niissä käsiteltävistä vaarallisista aineista johtuen.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on määrittänyt suuronnettomuusvaarallisille laitoksille sekä niitä ympäröiville alueille niin sanotut konsultointivyöhykkeet, jolla tapahtuvaan kaavoitukseen ja rakentamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Näillä
alueilla tapahtuvista kaavoitusmuutoksista tai merkittävämmästä rakentamisesta on
pyydettävä lausunto TUKESilta ja pelastusviranomaiselta.

10.2

Ympäristö- ja vesilupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Luvanvaraisuus perustuu ympäristönsuojelulakiin
(527/2014) ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen ympäristönsuojelusta (713/2014). Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen
vaaraa.
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.
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10.3

Päästölupa

Alustavan arvion mukaan uusi vetylaitos kuuluu päästökauppalain (311/2011) soveltamisalaan. Kaikilla päästökauppaan kuuluvilla laitoksilla tulee olla päästölupa, jonka
myöntää Energiavirasto. Päästölupaa on haettava vähintään kuusi kuukautta ennen
toiminnan suunniteltua aloitusta. Päästölupahakemuksessa esitetään tiedot laitoksen
kasvihuonekaasupäästöjen lähteistä ja kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta.

10.4

Kemikaalilupa

NEXBTL-laitoksen toiminnalle haetaan laajamittaisen vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin edellyttämä lupa Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta
(TUKES). Hakemus ja lupa perustuvat lakiin (390/2005) vaarallisten kemikaalien ja
räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta, asetukseen (685/2015) vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta sekä asetukseen (856/2012) vaarallisten
kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista. Nämä säädökset perustuvat suuronnettomuusvaaran torjuntaa koskevaan Seveso III -direktiiviin (2012/18/EU).

10.5

EU:n sivutuoteasetuksen (1069/2009) mukainen
lupa tai rekisteröinti

Neste Oyj on käynnistänyt selvityksen täytyykö uusi tuotantolinja hyväksyttää erikseen EU:n sivutuoteasetuksen nojalla. Osa tulevan laitoksen raaka-aineista kuuluu
EU:n sivutuoteasetuksen (1069/2009) soveltamisalan piiriin, joten laitoksen tulee
täyttää tämän asetuksen mukaiset vaatimukset.

10.6

Rakentamisen aikaiset luvat ja lausunnot

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 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.
Ilmailulain (1194/2009) mukaan määrätyn korkuisen laitteen, rakennuksen tai rakennelman ja merkin asettamiseen tarvitaan liikenteen turvallisuusviraston Trafin
lupa, jos este voi häiritä lentoliikennettä. Trafille toimitettavaan lupahakemukseen
on liitettävä ilmaliikennepalvelujen tarjoajan eli Finavian lausunto esteestä.
Hankealueella on haitta-ainepitoinen maa-alue, joka kunnostetan ennen
rakentamisen aloittamista. Ennen hankkeen rakentamista viranomaiselle tehdään ns.
PIMA-ilmoitus. Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 136 §:n mukaan pilaantuneen
maaperän puhdistamiseen ja puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi
voidaan ryhtyä tekemällä ilmoitus.

10.6.1 Muut mahdolliset luvat
Muut luvat, joilla on liittymäkohtia ympäristöasioihin, ovat pääosin teknisiä lupia, joiden pääasiallinen tarkoitus on työturvallisuuden varmistaminen ja aineellisten vahinkojen estäminen.
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