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TIIVISTELMÄ
Kemin Satama on käynnistänyt Ajoksen satamaa koskevan
yleissuunnittelun, jonka tavoitteena on turvata sataman kuljetus- ja lastauskapasiteetin riittävyys seuraavien vuosikymmenien aikana sataman kautta. Sataman tavaraliikenteeseen
odotetaan tulevaisuudessa voimakasta kasvua PohjoisSkandinavian ja Lapin alueelle suunniteltujen kaivoshankkeiden vuoksi. Ajoksen sataman laajennus käsittää ensisijaisesti kaivosteollisuuden käyttöön tulevan uuden satamanosan rakentamisen nykyisen öljysataman ympäristöön vanhan satama-alueen itäpuolelle, malmien ja malmirikasteiden
käsittelyyn ja ahtaukseen tarvittavien satamalaitteiden sekä
välivarastojen rakentamisen sekä erillisen malmiterminaalin
rakentamisen satama-alueen pohjoispuolelle soranotto- ja
pienteollisuusalueelle. Sataman laajennuksen ympäristövaikutukset tullaan arvioimaan YVA-lain mukaisessa arviointimenettelyssä. Tarkasteltavaan hankekokonaisuuteen kuuluvat
em. satamarakennustyöt, hankkeen yhteydessä suoritettavat
maantäytöt ja ruoppaukset sekä liikenneyhteyksien rakentaminen uusille satama- ja terminaalialueille.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltavat vaihtoehdot perustuvat sataman laajennuksesta laadittuihin yleissuunnitelmiin, jotka on laadittu vaiheittain sataman kautta
kuljetettavien malmimäärien mukaan. Kaikkiaan YVA:ssa tarkastellaan kuutta varsinaista hankevaihtoehtoa, joiden lisäksi
arvioinnissa ovat mukana YVA-lain mukainen nollavaihtoehto (hanketta ei toteuteta) sekä vaihtoehto 0+, joka käsittää
ainoastaan sataman nykyisen bulk-laiturin pidentämisen ja
sen yhteyteen suunnitellun bulk-terminaalin rakentamisen satama-alueen pohjoisosiin.
Hankkeen suunnittelualue sijoittuu Ajoksen länsiosiin nykyisen öljysataman ympäristöön sekä sen edustan matalille
merialueille Siikamatalan ja Inakarin vesialueille. Hankkeen
yhteydessä joudutaan hankevaihtoehdosta riippuen suorittamaan verraten suuria maantäyttö- ja ruoppaustöitä, jotka voivat vaikuttaa mm. ympäröivien alueiden luontoon ja virkistyskäyttöön. Rakentamistoimien lisäksi sataman laajentaminen
lisää osaltaan laiva-, raide- ja maantieliikennemääriä Ajoksen
alueella, jotka voivat osaltaan aiheuttaa ympäristövaikutuksia. Etukäteen arvioituna suunnitellun hankkeen merkittävimpiä ympäristövaikutuksia, joiden myös YVA-menettelyssä
keskitytään, ovat:
• Sataman laajentamisen rakentamisvaiheeseen liittyvien ruoppausten ja täyttöjen vaikutukset ympäröivään
merialueeseen

• Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat sosiaaliset vaikutukset (satama-alueen laajeneminen vs. läheiset
asuinalueet, virkistyskäyttö, yhteiskunnalliset vaikutukset,
työllisyys, elinkeinoelämä)
• Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen (erityisesti
huomattava rakentamisen aikainen maa-aineksen tarve)
• Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
• Vaikutukset kaavoitukseen
YVA-menettelyn tueksi on perustettu erilliset hanke-, ohjaus- ja seurantaryhmät, joiden tarkoituksena on ohjata arviointityötä ja turvata sen laatu ja kattavuus prosessin eri vaiheissa.
YVA-menettely käynnistyy, kun hankkeesta vastaava toimittaa
yhteisviranomaisena toimivalle Lapin ympäristökeskukselle
tämän arviointiohjelman. YVA-menettely pyritään saamaan
päätökseensä kesäkuuhun 2010 mennessä.

• Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen
• Meluvaikutukset (rakentamisaika sekä hankkeesta johtuva alus-, maantie- ja raideliikenteen lisääntyminen)
• Vaikutukset liikenteeseen (raskas, henkilö- ja kevyt
liikenne)
• Vaikutukset ilmanlaatuun
• Vaikutukset maankäyttöön ja maisemaan
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ESIPUHE
Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma on suunnitelma
Kemin Ajoksella sijaitsevan Lapin syväsataman laajentamista koskevan ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamiseksi.
Arviointiohjelman on laatinut Ramboll Finland Oy Kemin sataman toimeksiannosta.
Ohjelman laatimiseen ovat osallistuneet tutkimuspäällikkö FT Joonas Hokkanen, rakennusinsinööri Pekka AlaTuuhonen, FM vesistötutkija Veli-Matti Hilla, FM hydrogeologi
Maija Jylhä-Ollilla, FM biologi Tarja Ojala, FM Asko Ijäs, FM
maantieteilijä Dennis Söderholm, rakennusarkkitehti (amk)
Pirjo Pellikka ja suunnitteluavustaja Kirsti Kautto.
Kemin Sataman puolelta työtä ovat ohjanneet Reijo Viitala
ja Jukka Kotajärvi.

YHTEYSTIEDOT
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JOHDANTO

Kemin Satama on käynnistänyt Ajoksen satamaa koskevan
yleissuunnittelun, jonka tavoitteena on turvata sataman kuljetus- ja lastauskapasiteetin riittävyys seuraavien vuosikymmenien aikana. Satama-alueen kautta suoritettavalle tavaraliikenteelle odotetaan lähivuosien ja vuosikymmenien aikana
voimakasta kasvua Pohjois-Skandinavian ja Lapin alueelle
suunniteltujen kaivoshankkeiden vuoksi. Perustettavien kaivosten tuottamien malmien ja malmirikasteiden kuljettamiselle
Kemin satama tarjoaa logistisesti kustannustehokkaan vaihtoehdon, jonka kautta tuotteet saadaan nopeasti toimitettua
kaivosalueilta Keski-Euroopan ja Pohjois-Amerikan suurille
markkinoille. Ajoksen sataman laajennus käsittää pääasiassa kaivosteollisuuden käyttöön tulevan uuden satamanosan
rakentamisen nykyisen öljysataman ympäristöön vanhan
satama-alueen itäpuolelle sekä malmien ja malmirikasteiden
käsittelyyn ja ahtaukseen tarvittavien satamalaitteiden sekä
välivarastojen rakentamisen uudelle satama-alueelle. Lisäksi
ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltavaan hankekokonaisuuteen kuuluvat myös pääasiassa malmikuljetusten
purkuun ja varastointiin käytettävän malmiterminaalin rakentaminen satama-alueen pohjoispuolelle sekä uusien satamaalueiden ja malmiterminaalin edellyttämien raide- ja tieliikenneyhteyksien kehittäminen satamatoimintojen sujuvuuden
ja turvallisuuden takaamiseksi. Suunnittelualue sijoittuu osin
Ajoksen ranta-alueille ja osin rannikon matalille merialueille,
joista jälkimmäisten osalta hankkeen yhteydessä joudutaan
varsinaisten rakentamistoimien ohella suorittamaan ruoppaus- ja maantäyttötoimenpiteitä. Hankkeen yleissuunnittelu
toteutetaan vaiheittaisesti kaivosteollisuuden kasvavien tuotantomäärien mukaan ottamalla huomioon eri malmikuljetusmäärien asettamat vaatimukset satama-toimintojen laajuudelle ja niiden riittävyydelle.

Ajoksen sataman laajentamisen ympäristövaikutukset
tullaan hankkeen yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä
selvittämään YVA-lain (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 468/1994) ja YVA-asetuksen (asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 713/2006) mukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeen määrittelyyn sovelletaan YVAasetuksen 6 §:ssä esitetyn hankeluettelon kohtaa 9f, jonka
nojalla yli 1350 tonnin suuruisille, pääosin kauppamerenkulun
käyttöön suunnitelluille aluksille rakennettavien meriväylien,
satamien sekä lastaus- tai purkulaiturien ympäristövaikutukset on arvioitava YVA-lain mukaisessa arviointimenettelyssä.
Menettelyn tarkoituksena on edistää erilaisista hankkeista aiheutuvien ympäristövaikutusten arviointia sekä niiden yhtenäistä huomioon ottamista osana hankkeen suunnittelu- ja
päätöksentekoprosessia. Menettelyn avulla pyritään lisäksi
parantamaan kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia hankesuunnittelun ja sen ympäristövaikutusten
minimoinnin kannalta. YVA-menettelyn aikana tullaan selvittämään hankkeen keskeiset ympäristövaikutukset, joihin
kuuluvat luontovaikutusten ohella esimerkiksi hankkeen keskeiset vaikutukset ihmisiin sekä alueen yhteiskunnalliseen ja
taloudelliseen kehitykseen. Arvioinnin keskeisiä tekijöitä ovat
avoimuus sekä toimiva vuorovaikutus eri toimijoiden ja sidosryhmien kesken, joihin pyritään erityisesti tehokkaan tiedottamisen avulla.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyy, kun
Kemin satama jättää tämän arviointiohjelman Lapin ympäristökeskukselle, joka toimii hankkeen YVA-yhteysviranomaisena.

 Kuva 1-1. Ilmakuva Ajoksen satamasta
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2
HANKKEESTA VASTAAVA JA SEN
	TOIMINNAN YLEISKUVAUS
2.1

Kemin Satama

2.2

Kemin Satama on Kemin kaupungin omistama kunnallinen
liikelaitos, jonka tehtävänä on riittävien, ajanmukaisten ja oikea-aikaisten meriliikenne- ja satamapalvelujen tarjoaminen
sataman asiakkaille kustannuksiltaan kilpailukykyiseen hintaan. Kemin Sataman tehtävät koostuvat hallinnollisista tehtävistä sekä satama- ja aluspalveluista, joiden lisäksi laitos
vastaa osaltaan myös satama-alueen kunnostus-, ylläpito- ja
rakennustöistä. Sataman tuottamia palveluja ovat Kemin satama-alueilla mm.
• laituripaikat ja varastokentät
• maantiet ja rautatiet satama-alueella
• alusten irrotus ja kiinnitys
• alusten tarvitsemat vedenanto-, jätehuolto-, ym. palvelut
• hinaus- ja jäänmurtopalvelut satama-alueella
• hinaus- ja jäänmurtopalveluiden myynti
yhteistyökumppaneille
• satama-alueen, öljyvarastoalueen, kalasataman ja pienvenesatamien kunnossapito, valaistus ja valvonta
• satama-altaan sekä Ajoksen ja kaupungin välisen väylän
merenkulun turvalaitteet
Kemin Sataman toimintaa ohjaa Lapin lääninhallituksen
22.3.1994 vahvistama Kemin kaupungin satamajärjestys,
jossa on säädetty mm. tarpeellisista ilmoituksista, alusten
saapumisesta ja sijoittumisesta satamaan, lastien käsittelystä ja varastoinnista, sataman mataloitumisen ja saastumisen ehkäisemisestä, tulipalojen estämisestä, ajoneuvo- ja
rauta-tieliikenteestä sekä toimenpiteistä vahinkotilanteissa.
Satamajärjestyksen ohella sataman toimintaa ohjaavat nykyisin standardoidut toiminta- ja laatujärjestelmät (laatustandardi ISO 9001:2000, ympäristöstandardi ISO 14001:2004, työterveys- ja turvallisuusstandardi OHSAS 18001), jonka myötä
liikelaitos on sitoutunut toimintansa jatkuvaan kehittämiseen,
laadun ylläpitämiseen sekä ympäristöasioiden ja kestävän
kehityksen huomioonottamiseen osana toimintojensa kehittämistä. Ajoksen sataman edustalle on vuosien 2006–2009
aikana rakennettu Suomen tällä hetkellä suurin, teholtaan 30
megawatin suuruinen tuulivoimapuisto, jonka rakentamiseen
Kemin Satama on osallistunut mm. tarjoamalla rakentajien
käyttöön maa- ja laiturialueita. Kaikkiaan Kemin satamaliikelaitos työllistää vuosittain noin 30 vakituista ja 6−8 osa-aikaista työntekijää (Kemin Satama 2008).
Varsinaisen satamaliikelaitoksen ohella Kemin satamaalueella sekä sen läheisyydessä toimii lisäksi useita ahtaus-,
huolinta-, ja kuljetusalan yrityksiä sekä teollisuuslaitoksia, jotka vastaavat omasta toiminnastaan (mm. ympäristöluvat) ja
joiden päätöksentekoon Kemin Satamalla ei ole suoraa vaikutusvaltaa. Yhteensä satama-alueella toimivien työnantajien
palveluksessa on noin 200 työntekijää ja välillisesti Kemin satamien on arvioitu työllistävän kaikkiaan yli 400 työntekijää.
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Kemin sataman osa-alueet

Kemin satama koostuu kolmesta osa-alueesta, jotka ovat
Ajoksen saaren lounaiskärjessä sijaitseva Lapin syväsatama
(kutsutaan tässä arviointiohjelmassa yleisesti nimellä Ajoksen
satama), Veitsiluodon satama Ajoksen itäpuolella sekä Kemin
öljysatama, joka on sijoitettu Ajoksen sataman yhteyteen.
Ajoksen satama muodostaa Kemin pääasiallisen vientisataman, jonka kautta hoidetaan kokonaisuudessaan Kemin
satamien kautta lähtevä tavaraliikenne (vuonna 2008 noin 1,1
miljoonaa tonnia). Ajoksen sataman sijainti Perämeren pohjukassa tekee siitä kuljetuskustannusten kannalta järkevän vaihtoehdon tavaran kuljettamiselle koko Pohjois-Skandinavian
alueelta sekä Luoteis-Venäjän laajoilta teollisuusalueilta, mm.
Murmanskista, Keski-Euroopan markkinoille. Ajoksen satamasta on vakiolinjayhteys Itä- ja Pohjanmeren alueiden suuriin satamiin, mm. Antwerpeniin, Göteborgiin ja Lyypekkiin,
kolmesti viikossa sekä kolmen viikon välein liikennöitävä yhteys Pohjois-Amerikkaan. Ajoksen satamassa on tällä hetkellä
käytössä neljä rahtilaivojen käytössä olevaa lastauslaituria,
joiden pituudet ja kulkusyväykset ovat 178 m/11,4 m, 178
m/11,4 m, 161 m/10,0 m ja 283 m/8,7 m. Ahtauksessa käytetään kahta nosturia, joiden maksiminostoteho on 6 tonnia.
Lastit käsitellään koneellisesti kullekin lastille soveltuvilla välineillä suurimman mahdollisen tehokkuuden saavuttamiseksi.
Ajoksen satamaa on laajennettu viimeksi 2000-luvun alussa,
jolloin satamaan rakennettiin kaksi 178 metriä pitkää ja peräportein varustettua terminaalilaituria, satama-alueen varastotiloja laajennettiin sekä laitureille johtavaa tuloväylää sekä
satama- ja kääntöaltaita ruopattiin. Tämä laajennushanke
valmistui vuonna 2006, jolloin Kemin satamien kautta kulkeva
vientiliikenne siirrettiin kokonaisuudessaan Ajokselle. Katettua
varastotilaa on Ajoksen satama-alueella käytettävissä yhteensä noin 63 000 m2, joiden lisäksi alueella on yhteensä noin 10
hehtaaria päällystettyjä varasto/konttikenttiä sekä 5 hehtaaria sorapintaisia kenttiä. Ajoksen satamaan johtaa nykyisin
kulkusyväykseltään 10 metrin syvyinen ja minimileveydeltään
100 metrin levyinen laivaväylä, joka mahdollistaa kokonaisuudessaan 30 000 tonnin suuruisen kertalaivauksen. Väylän syventämisestä on keskusteltu mm. Merenkulkulaitoksella, mutta sen toteuttamisesta ei kuitenkaan ole olemassa päätöstä.
Veitsiluodon satama toimii nykyään puhtaana tuontisatamana, jonka kautta kuljetetaan raaka-aineita paikallisten
tehtaiden ja teollisuuslaitosten, pääasiassa Stora Enson
Veitsiluodon tehtaan, tarpeisiin. Ensisijaisesti satamaan tuodaan raakapuuta sekä paperin täyteaineita mutta jonkin verran myös mm. kemikaaleja konttikuljetuksina. Veitsiluodon
satamassa on yhteensä seitsemän laituripaikkaa ja sataman
liikennöitävä syvyys on vastaavasti 7,0 metriä.
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Ajoksen sataman yhteydessä olevan öljysataman kautta
tuodaan öljytuotteita rannikkokuljetuksina koko Lapin alueelle
ja myös osaan Oulun läänin pohjoisosia. Öljysatamassa on
kaksi kevyiden polttoaineiden ja yksi raskaan öljyn purkauslinja sekä yksi kemikaaliputkilinja.

 Kuva 2-1. Kemin Sataman toiminnot (Kemin Satama).Laituri I, laituri II, laituri III, laituri IV, vapaavarasto F, Öljysatama O.

2.3

Kemin satamien nykyiset liikenne- ja 		
tavaramäärät

Kemin satamissa käy vuosittain 500–600 alusta, joista valtaosan muodostavat rahtilaivat. Vuoden 2008 aikana alusten
yhteisluku oli kaikkiaan 545, joista Ajoksen sataman osuus
oli noin 70 prosenttia (387 alusta). Sataman kautta kulkeva
tavaraliikenne nousee vuosittain hieman yli 2 miljoonaan tonniin (Kuva 2-2), joka jakautuu yleisesti melko tasan tuontija vientiliikenteen välille. Pääosan Kemin sataman viennistä
muodostavat metsäteollisuuden tuotteet, selluloosa (osuus
vuoden 2008 viennistä 53,7 %) ja paperi (21,5 %), joiden lisäksi sataman kautta viedään myös mm. kraftliner- ja flutingkartonkia sekä sahatavaraa. Vastaavasti valtaosan Kemin
sataman tuontiliikenteestä muodostavat öljytuotteet (osuus
vuoden 2008 tuonnista 35,2 %), raakapuu (35,8 %) ja pigmentit (14,7 %). Tuontitavaroiden jakaumaa selittää ensisijaisesti
Veitsiluodon sataman käyttö ensisijaisesti läheisen paperitehtaan raaka-aineiden tuontikanavana sekä Kemin öljysataman
kautta suoritettavat kuljetukset. Kemin satamien konttiliikenne
koostuu pääasiassa viennistä, minkä takia satamaan joudutaan jatkuvasti tuomaan tyhjiä kontteja. Vuonna 2008 kontteja kulki satamien kautta yhteensä 18146 konttiyksikköä eli
TEU:ta (Twenty-foot Equivalent Unit, konttiliikenteen määrää
kuvaava yksikkö), josta tyhjien konttien osuus oli kaikkiaan
9758 TEU:ta. Normaalin konttiliikenteen lisäksi Stora Enson
paperitehtaan tuotteita viedään Kemin Satamista maailmalle
myös käyttämällä nk. SECU-kontteja (Stora Enso Cargo Unit),
jotka on suunniteltu erityisesti suurien paperirullien kuljettamiseen. Vuonna 2008 SECU-kontteja kuljetettiin Kemin satamien kautta yhteensä 5637 kappaletta.

2009 Ramboll

Vuoden 2008 lopulla alkanut talouden laskusuhdanne heijastui selvästi myös Kemin sataman toimintaan ja sen kautta
kuljetetun tavaraliikenteen määrään. Kokonaisuudessaan tavaraliikenne väheni vuodesta 2007 24,1 prosenttia lähinnä hiljaisen joulukuun takia. Liikennemääriin vaikuttivat loppuvuodesta erityisesti metsäteollisuuden tuotannon väheneminen,
joka heijastui sekä sataman kautta kuljetettuihin metsäteollisuuden raaka-aineiden että metsäteollisuuden lopputuotteiden vientiin.
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 Kuva 2-3. Kemin sataman kokonaisliikenne (tonnia) vuosina 1990–2008

 Kuva 2-4. Kemin satamien tärkeimmät vientituotteet ja niiden määrät (tonnia) vuosina 2004–2008

 Kuva 2-5. Kemin satamien tärkeimmät tuontituotteet ja niiden määrät (tonnia) vuosina 2004–2008
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3

HANKKEEN TARVE, TAVOITTEET JA
SUUNNITTELUTILANNE

3.1 Hankkeen tarve, tavoitteet ja alueellinen
		 merkitys
Suunnitellun hankkeen tavoitteena on Kemissä sijaitsevan
Ajoksen satama-alueen (Lapin syväsatama) toimintaedellytysten ja erityisesti sataman siirto- ja lastauskapasiteetin riittävyyden turvaaminen myös tulevaisuudessa. Pohjois-Kalotin
alueella Suomen ja Ruotsin pohjoisosissa sekä LuoteisVenäjällä on suunniteltu huomattavaa kaivosteollisuuden
kasvua sekä samalla useiden uusien kaivoshankkeiden
käynnistämistä. Kaivosteollisuuden kasvu lisää samanaikaisesti merkittävällä tavalla kuljetusyhteyksien tarvetta PohjoisEuroopan alueelta Keski-Eurooppaan sekä Atlantin toiselle
puolelle. Kemin satama muodostaakin tässä yhteydessä monin paikoin suorimman ja samalla logistisesti kustannustehokkaimman vaihtoehdon tuotetun malmin sekä malmirikasteiden kuljettamiselle.
Kemin satama ja useat kaivos- ja huolinta-alan yritykset
ovat 6.2.2009 solmineet aiesopimuksen Kemin Ajoksen sataman kehittämisestä rautarikasteiden kuljettamista varten.
Tehty sopimus koskee Ruotsin Pajalaan avattavasta Tapulin
(Tapulivuoman) rautakaivoksesta louhittavan rautamalmin ja
malmirikasteiden kuljettamista Ajoksen kautta edelleen maailmalle jatkojalostusta varten. Ensimmäiset rautamalmikuljetukset Tapulin kaivokselta Ajoksen satamaan on suunniteltu lähtemään vuoden 2011 lopulla. Kaivosyhtiön esittämien
suunnitelmien mukaan rautarikasteiden kokonaiskuljetusmäärän on arvioitu kehittyvän vuosina 2011–2015 taulukon
3.1. mukaisesti.
 Taulukko 3‑1. Ajoksen kautta kuljettavien rautarikasteiden suunnitellut määrät vuosina 2011–2015.
Vuosi

2011

2012

2013

2014

2015

Määrä (Mt/v)

0,2

2

3,5

4,5
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Kaikkiaan suunnitellut malmikuljetukset moninkertaistaisivat Ajoksen sataman vuosittaisen tavaraliikenteen ja kasvattaisivat huomattavasti Kemin Sataman merkitystä yhtenä
Pohjois-Euroopan rahtiliikenteen solmukohdista. Suomen ja
Ruotsin alueelle on Tapulin kaivoksen ohella suunnitteilla useita muitakin kaivoshankkeita (mm. Pajalan Sahavaaran magnetiitti-, Savukosken Soklin fosfori- sekä Hannukaisen yhdistetty kupari-kulta-rautaoksidikaivos), jotka voivat käynnistyessään merkittävällä tavalla lisätä edelleen Ajoksen satamaan
kohdistuvaa kuljetustarvetta kaivannaistuotteiden osalta.
Sataman laajennuksen yleissuunnittelussa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa pyritään osaltaan ottamaan huomioon
myös näiden kaivoshankkeiden mahdolliset kuljetustarpeet
ja laatimaan sataman yleissuunnitelma siten, että myös näiden kaivosten kuljetukset pystytään tarvittaessa johtamaan
Ajoksen sataman kautta.

2009 Ramboll

Ajoksen sataman kuljetusmääriä on nykyisten satamatoimintojen sekä niille myönnetyn ympäristöluvan puitteissa
mahdollista laajentaa kaikkiaan noin neljään miljoonaan tonniin vuodessa. Lupaan eivät kuitenkaan sisälly malmikuljetukset, minkä takia niiden johtaminen Ajoksen kautta edellyttää osaltaan satama-alueella suoritettavia investointeja sekä
ympäristöluvan päivittämistä muuttuneiden kuljetusmäärien
ja toimintojen seurauksena.
Ajoksen satamassa malmikuljetusten alkaminen tulee näkymään erityisesti sataman kautta kuljetettavan irtotavaran eli
bulkin määrässä, jonka osuuden arvioidaan moninkertaistuvan kaivannaisteollisuuden suunnittelemien kuljetusten myötä. Ajoksen satamassa ei nykyisin käsitellä lainkaan tummaa
bulkkia eikä satama-alueella tästä syystä ole sen kuormaamiseen ja huolintaan sopivaa aluetta tai siihen soveltuvaa
lastausvälineistöä. Tummalla bulkilla tarkoitetaan pääasiassa
raskaita kivi- tai metallipohjaisia raaka-aineita, kuten mm. rautapohjaisia malmeja, rautapellettejä tai sinkkirikasteita. Tästä
syystä Pajalan-Kolarin alueen malmikuljetusten johtaminen
Ajoksen sataman kautta edellyttää osaltaan uuden satamaalueen rakentamista sekä nykyisten satama- ja ahtaustoimintojen laajentamista kuljetusten ominaispiirteet silmälläpitäen.
Kehittämistarpeet liittyvät ensisijaisesti sataman perusrakenteisiin ja infrastruktuuriin, materiaalin käsittelyyn sekä välivarastointiin sataman alueella. Varsinaisten satamatoimintojen
ohella lisääntyvä tavaraliikenne asettaa omat vaatimuksensa
myös tie-, rautatie- ja laivalinjojen kehittämiselle varsinaisella
satama-alueella sekä sille johtavilla yhteyslinjoilla, jotta malmikuljetusten sujuvuus, käsittelyn tehokkuus ja liikenneturvallisuus pystytään takaamaan lisääntyvistä liikennemääristä
huolimatta.
Kokonaisuudessaan malmikuljetukset sekä niiden edellyttämä Ajoksen satama-alueen laajentaminen voivat toteutuessaan tuoda huomattavia aluetaloudellisia hyötyjä sekä Kemin
kaupungin, mutta myös koko Kemin-Tornion seutukunnan
alueelle, yleisen taloudellisen kasvun, sataman toiminnasta
saatavien tavaramaksujen lisääntymisen sekä seutukunnalle
syntyvien uusien työpaikkojen kautta. Malmikuljetusten ja niiden oheistoimintojen aluetaloudellisia vaikutuksia Etelä-Lapin
alueella on arvioitu Ruralia-instituutin kehittämän RegFinmallin avulla. Pelkästään Ajoksen sataman laajentamisen
on arvioitu synnyttävän Kemin-Tornion seutukunnan alueelle
kokonaisuudessaan jopa 2 prosenttiyksikön suuruisen taloudellisen kasvun sekä luovan alueelle kaikkiaan yli 300 uutta
työpaikkaa vuoteen 2016 mennessä, mikäli investoinnit toteutetaan täydessä mitassaan (Törmä & Reini 2009). Lapin liitto
on vuosille 2009–2011 tekemässään toiminta- ja taloussuunnitelmassa (Lapin liitto 2009) esittänyt puoltavansa malmikuljetusten toteuttamista Ajoksen sataman kautta sekä samalla
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myös satama-alueen kehittämistä malmikuljetusten toteuttamisen turvaamiseksi.

3.2

Suunnittelutilanne ja toteutusaikataulu

Sataman laajentamisen tekninen yleissuunnittelu toteutetaan
rinnan hankkeelle laadittavan ympäristövaikutusten arvioinnin
kanssa, jolloin hankkeesta sen suunnittelun yhteydessä saatava tieto pystytään tehokkaalla tavalla hyödyntämään ympäristövaikutusten arvioinnissa ja päinvastoin. Yleissuunnitelman
ja ympäristövaikutusten arvioinnin aikataulun osalta keskeiset
tekijät ovat seuraavat:
• Sataman laajentamisen yleissuunnittelu on aloitettu toukokuussa 2009
• Laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointi valmistuu maaliskuussa 2010

• Simon Karsikonniemen ydinvoimalaitos (Fennovoima
Oy) ja sitä varten laadittava Kemi-Tornion alueen ydinvoimamaakuntakaava (Lapin liitto) sekä kuntakohtaiset osayleiskaavan muutokset ja Simon ydinvoimaasemakaava.
• Ajoksen tuulivoimapuiston laajentaminen (PVOInnopower Oy, ympäristövaikutusten arviointi)
• Perämeren merihiekan nosto (Morenia Oy, YVA
käynnissä)
• Biodiesel-tehtaan perustaminen (Metsäliitto ja VAPO,
YVA alkamassa)

3.3.1

• Hankkeen lopullinen yleissuunnitelma valmistuu lokakuussa 2010,
• Sataman laajentamisen edellyttämät rakennustyöt on
tarkoitus aloittaa jo vuoden 2010 lopulla

3.3

• Valtatie 4 parantaminen välillä Maksniemi-Kemijoki
(Tiehallinto/Lapin tiepiiri, hanke valmistuu syksyllä 2010)

Hankkeen liittyminen muihin suunnitelmiin,
ohjelmiin ja hankkeisiin

Sataman laajentamishanke liittyy keskeisesti useisiin suunnitelmiin, ohjelmiin ja hankkeisiin, joista tärkeimpiä ovat:
• Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
• Lapin maakuntaohjelma 2007–2010 ja maakuntasuunnitelma 2020
• Länsi-Lapin seutukaava (2003)

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet

Valtioneuvosto päätti 13.11.2008 valtakunnallisten alueiden
käyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkistuksen pääteemana
oli ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. lisäksi tavoitteiden vaikuttavuutta lisättiin täsmentämällä tavoitemuotoiluja
sekä vahvistamalla niiden velvoittavuutta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009.Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:
1.
toimiva aluerakenne
2.
eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön
laatu
3.
kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja 		
luonnonvarat
4.
toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
5.
Helsingin seudun erityiskysymykset
6.
luonto- ja kulttuuriympäristöaluekokonaisuudet

• Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaava
(2005)
• Luonnonsuojeluohjelmat (mm. Natura 2000)
• Suomen Itämeren suojeluohjelma (Valtioneuvoston periaatepäätös 26.4.2002)
• Itämeren ja sisävesien suojelun toimenpideohjelma
(Ympäristöministeriö 2005)
• Maakuntakaavan päivitys käynnistyy v. 2009 lopussa
• Maakuntaohjelma ja –suunnitelma tulevat hyväksyttäväksi v. 2009
• Merialueiden tutkimusohjelmat (mm. Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelma (VELMU)
ja Metsähallituksen meribiologinen inventointiohjelma
(MERLIN))
• MESI 2007 -2016 Meri- ja sisävesiväylien
kehittämisohjelma
• Perämeren kansallispuiston, Perämeren saarten ja
Röytän Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma (Metsähallitus 2009)
• Kemin Ajoksen meriväylän syventäminen
(Merenkulkulaitos, hankkeen toteuttamisesta ei
päätöstä)
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4

HANKKEEN KUVAUS JA VAIHTOEHDOT

Arvioitavan hankkeen tavoitteena on laajentaa Kemin Ajoksen
satama-aluetta, jotta sataman toiminnallinen kapasiteetti ja
ahtaustoimintojen riittävyys pystytään takaamaan myös sataman kautta suunniteltujen rautamalmikuljetusten osalta.
Suunnittelualue sijoittuu Ajoksen nykyisen satama-alueen
eteläosiin sekä sen edustan matalille merialueille Inakarin,
Siikamatalan ja Ison Etukarin ympäristöön. Laajentamishanke
kohdistuu pääasiassa sataman perusinfrastruktuurin kehittämiseen, joka käsittää yleissuunnitelman laajimmissa vaihtoehdoissa kaikkiaan noin 1500 metriä uusia laiturirakenteita, uuden bulkterminaalin rakentamisen sataman pohjoisosiin sekä
noin 36 hehtaaria uusia kenttä- ja varastoalueita. Varsinaisen
satamarakentamisen ohella lisäksi hankkeen yhteydessä sataman pohjoispuolelle rakennetaan erillinen malmiterminaalialue kaivannaiskuljetusten purkuun ja malmimineraalien varastointia varten.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa käsiteltävään hankekokonaisuuteen kuuluvat sataman laajentamiseksi toteutettavat
rakentamistoimenpiteet sataman ja suunnitellun malmiterminaalialueen osalta, rakentamisen edellyttämät maantäyttöja ruoppaustoimenpiteet Ajoksen rantavyöhykkeellä ja sen
edustan merialueilla sekä uusien aallonmurtajien rakentamisen satama-alueen ulkopuolelle. Lisäksi arvioitavaan hankkeeseen kuuluvat raideyhteyksien vetäminen uusilta laiturialueilta satama-alueen pohjoispuolelle rakennettavalle malmiterminaalialueelle sekä muut hankkeen edellyttämät liikennejärjestelyt Ajoksen satama-alueella.

4.1

Sataman pohjoisosaan rakennetaan arvioitavan hankkeen
yhteydessä erillinen bulkterminaali, joka käsittää nykyisen roro -laiturin pidentämisen yhteismitaltaan 480 metrin pituiseksi
sekä uuden terminaalin edellyttämien oheisalueiden (tiejärjestelyt, raidetyöt, junavaunujen purkupaikan sekä mahdolliset varastoalueet) rakentamiseen pääasiassa jo sataman
käytössä olevalle alueelle.
Sataman laajentamisen yleissuunnitelmassa satama-alueen kehittämiselle on laadittu kaksi vaihtoehtoista toimintamallia (yleissuunnitelmat A ja B), jotka eroavat toisistaan ensisijaisesti öljylaiturin siirron vaiheistuksen, laiturilinjausten sekä
satama-altaan laajuuden osalta. Arvioitavan hankkeen ympäristövaikutuksia arvioidaan ensisijaisesti näiden yleissuunnitelmien pohjalta, joissa satamaa laajennetaan vaiheittaisesti
malmikuljetusten määrän ja niiden kehityksen mukaan. Bulkterminaalin sijoitus ja sen edellyttämät toimenpiteet ovat samat molemmissa yleissuunnitelmavaihtoehdoissa. Kaikkiaan
terminaalin rakentaminen edellyttää 80 000 m3 suuruisia
maantäyttötöitä, joiden seurauksena sataman kenttäalueiden
määrä kasvaa kaikkiaan 63 000 m2. Nämä luvut on osaltaan
huomioitu sataman yleissuunnitelman mukaisissa hankevaihtoehdoissa (mm. taulukko 4-3).

Satama-alueen laajentaminen

Satama-alueen laajennus toteutetaan osittain Ajoksen vanhalle satama-alueelle sekä maantäyttöjen avulla sataman
edustan merialueille. Uusille laituriosuuksille rakennetaan
hankkeen yhteydessä kaksi uutta malminlastauspaikkaa, uudet öljy- ja bulk-laiturit sekä varauksen kahdelle lisälaiturille
malmikuljetuksia ja kappaletavaran käsittelyä varten. Uudet
satama-alueet ja laituripaikat sijoittuvat satama-alueen eteläosiin Ajoksen nykyisen öljysataman alueelle, minkä takia öljysataman käyttöön joudutaan sataman laajentamisen yhteydessä rakentamaan uusi laituri. Myös jäänmurtaja Sammon
laituripaikkaa joudutaan malmilaitureiden rakentamisen yhteydessä muuttamaan. Laiturirakenteet toteutetaan käyttämällä
teräsbetonisia tukimuurielementtejä, joiden sijoittamisen yhteydessä joudutaan suorittamaan kaivuu- ja maantäyttötöitä.
Laiturit varustetaan rakentamisvaiheessa tarvittavilla kiinnityspollareilla, fendereillä, reunasuojilla ja laituritikkailla sekä
rampit tarvittavilla ajopuomeilla. Laiturien teknistä huoltoa
varten niille rakennetaan lisäksi tarvittavat vesi- ja harmaavesiliittymät sekä kaapelikanavavaraukset alueen liittämiseksi
maasähköverkkoon.

2009 Ramboll
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 Taulukko 4‑1. Yleissuunnitelman A mukaiset rakentamistoimenpiteet Ajoksen sataman laajennuksen eri vaiheissa
Vaihe 1 (malmikuljetusmäärä 0,5–3,5 Mt/v)

Vaihe 2 (malmikuljetusmäärä 4,5–6,5 Mt/v)

Vaihe 3 (malmikuljetusmäärä 7,5–10 Mt/v)

•

1. malmilaiturin rakentaminen
2010–2011

•

VE 1 mukaiset toimenpiteet

•

VE 2 mukaiset toimenpiteet

•

3. malmilaiturin rakentaminen*

Satama-altaan ruoppaus

2. malmilaiturin rakentaminen
2013–2015

•

•

•

•

Täyttötyöt

•

Satama-altaan ruoppaus

•

Öljylaiturin rakentaminen 2010–2011

•

Täyttötyöt

Uusien kenttäalueiden rakentaminen
Inakarin, Siikamatalan ja Ison Etukarin
alueelle

•

Uuden laiturin rakentaminen jäänmurtaja Sampolle

•

Satama-altaan ruoppaus

•

Täyttötyöt

•

Aallonmurtajan rakentaminen

•

Aallonmurtajan rakentaminen

•

Bulk-terminaalin rakentaminen

*rakentaminen riippuu liikenteen jatkokehityksestä

 Taulukko 4‑2. Yleissuunnitelman B mukaiset rakentamistoimenpiteet Ajoksen sataman laajennuksen eri vaiheissa
Vaihe 1 (malmikuljetusmäärä 0,5–3,5 Mt/v)

Vaihe 2 (malmikuljetusmäärä 4,5–6,5 Mt/v)

Vaihe 3 (malmikuljetusmäärä 7,5–10 Mt/v)

•

1. malmilaiturin rakentaminen
2010–2011

•

VE 1 mukaiset toimenpiteet

•

VE 2 mukaiset toimenpiteet

•

3. malmilaiturin rakentaminen

Satama-altaan ruoppaus

2. malmilaiturin rakentaminen
2013–2015

•

•

•

•

Täyttötyöt

•

Satama-altaan ruoppaus

•

Uuden laiturin rakentaminen jäänmurtaja Sampolle

•

Täyttötyöt

Uusien kenttäalueiden rakentaminen
Inakarin, Siikamatalan ja Ison Etukarin
alueelle

•

Aallonmurtajan rakentaminen

•

Satama-altaan ruoppaus

Uuden öljylaiturin rakentaminen
2011–2013

•

Täyttötyöt

•

Aallonmurtajan rakentaminen

•

Bulk-terminaalin rakentaminen

•

*rakentaminen riippuu liikenteen jatkokehityksestä

 Taulukko 4‑3. Ajoksen sataman laajennuksen teknisiä ominaisuuksia (ml. bulk-terminaali)

Yleissuunnitelma A

Yleissuunnitelma A

12

Uusien laiturien pituus

Tarvittavat täytöt

Uusien kenttärakenteiden määrä

1. vaihe

900 m

386 000 m3

99 000 m2

2. vaihe
3. vaihe

1 200 m
1 800 m

461 000 m
3 691 000 m3

149 000 m2
554 000 m2

1. vaihe
2. vaihe
3. vaihe

600 m
1 200 m
1 800 m

245 000 m3
895 000 m3
4 095 000 m3

118 000 m2
154 000 m2
584 000 m2

3

Kemin satama, Ajoksen sataman laajentaminen, ympäristövaikutusten
 arviointiohjelma
Kuva 4-3. Bulkterminaali

 Kuva 4-2. Sataman laajentaminen yleissuunnitelmavaihtoehdon A mukaisesti vaihe 3 (Ohjelman liitteenä
yleissuunnitelman vaihekuvat).

 Kuva 4-3. Sataman laajentaminen yleissuunnitelmavaihtoehdon B mukaisesti vaihe 3 (Ohjelman liitteenä
yleissuunnitelman vaihekuvat).

2009 Ramboll
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4.2

Malmiterminaali

Sataman yleissuunnitelman mukaisen laajennuksen lisäksi YVA-menettelyssä tarkasteltavaan hankekokonaisuuteen
kuuluu myös sataman pohjoispuolelle pääasiassa soranottoja pienteollisuusalueelle suunniteltu malmiterminaalialue, jota
käytetään satamaan tulevien malmijunien kuorman purkamiseen ja malmirikasteiden varastointiin. Terminaalialueesta,
sillä käytettävistä lastinkäsittelyjärjestelmistä sekä sen edellyttämistä raide- ja liikennejärjestelyistä on laadittu yleissuunnitelma malmikuljetuksia koskevan aiesopimuksen allekirjoittaneiden yritysten kesken. Yleissuunnitelma on laadittu vaiheittain sataman kautta kuljetettavien malmimäärien mukaisesti ja sen eri vaiheissa tarvittavat rakennustoimenpiteet on
esitetty taulukossa 4-4.
 Taulukko 4‑4. Malmiterminaalin rakentamisen vaiheet ja niiden
edellyttämät toimenpiteet
Vaihe 1 (malmikuljetusmäärä 0,5–3,5 Mt/v,
valmistuu 2011)

Vaihe 2 (malmikuljetusmäärä 4,5–6,5 Mt/v,
valmistuu 2013)

Vaihe 3 (malmikuljetusmäärä 7,5–10 Mt/v)

•

Pääraiteistojen rakentaminen

•

Vaiheen 1 mukaiset toimenpiteet

•

Vaiheen 2 mukaiset toimenpiteet

terminaalialueelle

•

2. bulk-varaston rakentaminen

•

•

1. rautatievaunujen purkuaseman
rakentaminen

•

2. alusten lastainvarren rakentaminen

2. rautatievaunujen purkuaseman
rakentaminen

2. malmikuljettimen rakentaminen

3. bulk-varaston rakentaminen

1. bulk-varaston rakentaminen

•

•

•

•

3. alusten lastainvarren rakentaminen

•

1. alusten lastainvarren rakentaminen

•

3. malmikuljettimen rakentaminen

•

1. malmikuljettimen rakentaminen

•

Väliaikainen rautatievaunujen purkuasema (tarvittaessa)

 Kuva 4-4. Suunniteltu malmiterminaalialue ja sen eri toiminnot, sekä bulkterminaali.
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4.3

Ruoppaukset ja läjitykset

4.4

Hankkeen toteuttaminen edellyttää osaltaan Ajoksen sataman satama-altaan sekä tuloväylän ruoppaamista kulkusyväykseltään 12–14 metriin syvyyteen hankevaihtoehdosta ja
laiturialueesta riippuen. Lisäksi satama-altaan kokoa joudutaan osaltaan laajentamaan satama-alueen laajentumisen
myötä. Taulukossa 4-5 ja 4-6 on esitetty hankkeen arvioidut
ruoppausmäärät eri yleissuunnitelmavaihtoehtojen ja kulkusyväyksien osalta. Päätös satama-altaan syvyydestä tehdään
hankesuunnitelmien tarkentuessa. Ruoppausmäärissä on
huomioitu bulk-terminaalin edellyttämät ruoppaustyöt (322
000 m3). Bulk-laiturin kulkusyväys on kaikissa vaihtoehdoissa
10 metriä.
Ruoppaustöissä käytettävät menetelmät määritellään hankkeen aikana merenpohjan rakenteen ja merenpohjan sedimenttien ominaisuuksien perusteella. Pehmeitä sedimenttejä
ruopattaessa voidaan yleisesti käyttää imuruoppausta, kun
taas karujen ja kallioisten hiekka- tai hiekkamoreenipohjien
osalta käyttökelpoisin menetelmä on mekaaninen kauharuoppaus. Ruoppauksessa saatavat maamassat pyritään
mahdollisimman tehokkaasti hyödyntämään hankkeen rakentamistoimenpiteiden edellyttämissä maantäytöissä, joissa käytetään lisäksi tarpeen mukaan myös muualta saatavia
hiekka- ja moreenimassoja. Täyttöön kelpaamattomat maat
tullaan läjittämään erikseen osoitettavalle läjitys/täyttöalueelle. Ruoppausmassa voidaan vaihtoehtoisesti läjittää myös
merialueille. Meriläjityksen osalta satamahankkeessa tullaan
selvittämään Merenkulkulaitoksen tarpeet ruoppausmassojen läjitykselle Ajoksen laivaväylän syventämisen osalta.
Ensisijaisesti meriläjitysalueet tullaan sijoittamaan Ajoksen
nykyiselle meriväyläalueelle. Massojen läjitystä merelle ja
sen mahdollisia ympäristövaikutuksia tullaan tarkastelemaan
erikseen Merenkulkulaitoksen Ajoksen väylän syventämistä
käsittelevän YVA:n yhteydessä.
Ruopattavien massojen ominaisuudet ja käyttötavat tarkentuvat hankkeen suunnittelun edetessä, kun alueella tehtävät
pohjatutkimukset valmistuvat.
 Taulukko 4‑5. Sataman laajennuksen yleissuunnitelman A mukaiset ruoppausmäärät eri kulkusyväyksien osalta (ml. bulk-terminaali)

Vaihe 1
Vaihe 2
Vaihe 3

12 m
1 799 000 m3
1 906 000 m3
2 426 000 m3

Kulkusyväys
13 m
2 188 000 m3
2 337 000 m3
2 923 000 m3

14 m
2 545 000 m3
2 734 000 m3
3 381 000 m3

 Taulukko 4‑6. Sataman laajennuksen yleissuunnitelman B mukaiset ruoppausmäärät (ml. bulk-terminaali)

Vaihe 1
Vaihe 2
Vaihe 3

2009 Ramboll

12 m
1 452 000 m3
1 980 000 m3
2 544 000 m3

Kulkusyväys
13 m
1 868 000 m3
2 485 000 m3
3 136 000 m3

14 m
2 250 000 m3
2 949 000 m3
3 679 000 m3

Arvioitavat vaihtoehdot

Ajoksen sataman laajentaminen ja sen suuruusluokka ovat
voimakkaasti sidoksissa kaivosyhtiöiden toiminnan kehitykseen Lapin alueella, minkä takia myös ympäristövaikutusten
arvioinnissa tarkasteltavat vaihtoehdot pohjautuvat pääasiassa kaivosyhtiöiden esittämiin suunnitelmiin malmikuljetusten
määrästä ja niiden satamatoiminnoille asettamista vaatimuksista. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kaikkiaan kuutta varsinaista hankevaihtoehtoa, jotka muodostuvat
laadittujen yleissuunnitelmavaihtoehtojen vaiheittaisen toteuttamisen mukaan. Hankevaihtoehtojen ohella YVA:ssa tarkastellaan lisäksi nollavaihtoehtoa, joka vastaa satama-alueen
nykytilaa ja sen oletettua kehitystä lähivuosina olettaen, että
suunniteltua laajennushanketta ei toteuteta.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltavat vaihtoehdot
ovat:
• VE 0: Hanketta ei toteuteta
• VE 0+: Sataman laajennus toteutetaan ainoastaan alueen pohjoisosaan suunnitellun bulk-terminaalin osalta.
• VE 1: Sataman laajennus toteutetaan yleissuunnitelmavaihtoehdon A mukaisesti vastaamaan 0,5–3,5 Mt suuruista vuosittaista malmikuljetusmäärää (yleissuunnitelman vaihe 1).
• VE 2: Sataman laajennus toteutetaan yleissuunnitelmavaihtoehdon B mukaisesti vastaamaan 0,5–3,5 Mt suuruista vuosittaista malmikuljetusmäärää (yleissuunnitelman vaihe 1).
• VE 3: Sataman laajennus toteutetaan yleissuunnitelmavaihtoehdon A mukaisesti vastaamaan 4,5–6,5 Mt suuruista vuosittaista malmikuljetusmäärää (yleissuunnitelman vaihe 2).
• VE 4: Sataman laajennus toteutetaan yleissuunnitelmavaihtoehdon B mukaisesti vastaamaan 4,5–6,5 Mt suuruista vuosittaista malmikuljetusmäärää (yleissuunnitelman vaihe 2).
• VE 5: Sataman laajennus toteutetaan yleissuunnitelmavaihtoehdon A mukaisesti vastaamaan 7,5–10 Mt suuruista vuosittaista malmikuljetusmäärää (yleissuunnitelman vaihe 3).
• VE 6: Sataman laajennus toteutetaan yleissuunnitelmavaihtoehdon B mukaisesti vastaamaan 7,5–10 Mt suuruista vuosittaista malmikuljetusmäärää (yleissuunnitelman vaihe 3).
Malmiterminaalin rakentaminen toteutetaan kunkin hankevaihtoehdon osalta vastaamaan suunniteltuja malmikuljetusmääriä taulukossa 4-4 esitettyjen vaiheiden mukaisesti.
Nollavaihtoehto vastaa Ajoksen sataman osalta nykyisen
ympäristöluvan mukaista toimintaa, eikä siihen sisälly malmikuljetuksia tai merkittäviä satama-alueen laajentamistoimia.
Tässä tapauksessa suunnitellut malmikuljetukset hoidetaan
Pohjois-Kalotin alueen muiden satamien kautta, jolloin Kemin
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kaupunki jää paitsi sekä itse kuljetusten että sataman laajentamisen mukanaan tuomista taloudellisista ja yhteiskunnallisista hyödyistä. Nollavaihtoehdon toteutuessa Tapulin suunniteltujen malmikuljetusten todennäköisiä kulkureittejä olisivat
käytännössä Perämeren alueen muut satamat, mm. Tornion
ja Oulun satamat, mutta myös Norjan Narvik, jolloin kuljetuksista saatavat taloudelliset hyödyt kohdentuisivat lähes kokonaan Suomen talousalueen ulkopuolelle. Nollavaihtoehdossa
suunnittelualueen nykytila sekä esimerkiksi kalastus- ja virkistyskäyttömahdollisuudet Ajoksella ja sitä ympäröivillä merialueilla säilyvät ennallaan.
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5

YMPÄRISTÖN NYKYTILA

Seuraavassa kappaleissa kuvataan yleispiirteisesti arvioitavan suunnittelualueen ympäristön nykytilaa, alueen nykyistä
maankäyttöä sekä eri suojelukohteita. Tarkempi selvitys alueen nykytilasta laaditaan vaikutusten arvioinnin yhteydessä
ja julkaistaan edelleen arviointiselostuksessa. Tämän yleiskuvauksen tehtävänä on ohjata vaikutusten arviointia tärkeisiin
asioihin.

5.1

Suunnittelualueen sijainti ja maankäyttö

5.1.1

Sijainti ja maanomistus

Ajoksen satama sijaitsee Kemin kaupungin lounaispuolella
noin seitsemän kilometriä mantereelta meren suuntaan sijoittuvan Ajoksen saaren kärjessä. Nykyinen satama-alue rajoittuu pohjoisessa teollisuus- ja varastorakennusten alueeseen
sekä suojaviheralueeseen. Suojaviheralueen pohjoispuolella sijaitsevat Ajoksen luotsiasema sekä kalastajien, mutta
myös vapaa-ajan veneilijöiden käytössä oleva kalasatama.
Sataman itäpuolella sijaitsevat Kemin öljysatama, polttoaineiden varmuusvarasto sekä edelleen Takalahden vesialue.
Satama-alueen yhteyteen sekä sen edustan merialueille on
vuosien 2006–2008 aikana rakennettu yhteensä kymmenen
3 megawatin kokoista tuulivoimalaitosta Pohjolan Voiman
(PVO) tuulivoimantuotantoon keskittyneen tytäryhtiön PVOInnopower Oy:n toimesta. Ajoksen sataman kokonaispinta-ala on nykyisin noin 690 hehtaaria, josta maa-aluetta on
noin 205 ja merta 484 hehtaaria. Sataman suunniteltu laajennusalue sijoittuu nykyisen satama-alueen kaakkois- ja
eteläpuolelle Takalahden ja Ison Etukarin ranta-alueille sekä
Siikamatalan ja Inakarin merialueille, joiden osalta hankkeen
yhteydessä joudutaan suorittamaan maantäyttöä.

5.1.2

Nykyinen maankäyttö

Asutus ja loma-asutus
Asutus on Ajoksella keskittynyt pääasiassa saaren pohjoisja itäosiin Koroistennokan alueelle. Satamaa lähin pysyvä
asutus sijaitsee siitä noin yhden kilometrin päässä satamaan
johtavan Ajoksentien varressa. Ajoksen laajemmalle asutusalueelle kertyy satamasta matkaa vastaavasti noin kolme kilometriä. Saaren ranta-alueilla sekä sitä ympäröivillä saarilla
asutus on huomattavasti hajanaisempaa koostuen pääasiassa loma-asutuksesta. Suunnittelualueen kannalta lähimmät loma-asunnot sijoittuvat Ajoksen Murhaniemelle noin 1,1
kilometrin päähän suunnittelualueesta. Murhaniemen ohella
vapaa-ajan asutusta sijaitsee lisäksi myös Ajoksen pohjoisrannalla Tuomilahdella sekä aluetta ympäröivistä saarista ainakin Ajoskrunnilla, Kuukalla sekä Lehtikrunnin-Selkäsaaren
alueella. Mahdollisesti häiriintyvistä kohteista Ajoksen saarella ei sijaitse kouluja tai päiväkoteja, vaan niistä lähimmät sijaitsevat mantereen puolella Hepolan kaupunginosassa noin
6 kilometrin päässä satama-alueesta.
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Elinkeinot
Kemin alueen elinkeinoelämä tukeutuu nykyisin voimakkaasti raskaaseen teollisuuteen, erityisesti metsä- ja paperiteollisuuteen sekä terästuotantoon, mikä näkyy osaltaan alueen
elinkeinorakenteessa jalostuksessa olevien työpaikkojen
suurena määränä. Vuoden 2005 tilastojen mukaan kaikkiaan
noin 27 % Kemin kaupungin työpaikoista sijoittui teollisuuden alalle (Taulukko 5-1.). Kemin teollisuuslaitoksista suurimpia ovat työntekijöiden määrillä mitattuna Stora Enson
Veitsiluodon sekä Ab Metsä Botnia Oy:n Kemin tehtaat, jotka
kuuluvat molemmat Kemin alueen merkittävimpiin työllistäjiin
yhdessä Kemin kaupungin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän ohella (Kemin kaupunki 2008).
Ajoksen saari ja läheinen Veitsiluodon alue ovat nykyisin
pääasiassa satama- ja teollisten toimintojen aluetta, mistä
syystä näiden alojen merkitys on Ajoksen läheisyydessä asuvien ihmisten työpaikkojen osalta huomattava. Teollisuus- ja
satamatoiminnan ohella Ajosta ympäröivillä merialueilla harjoitetaan elinkeinoista myös jonkin verran ammattikalastusta.
Kemin kalasatama sijoittuu Ajoksen sataman yhteyteen saaren luoteiskärkeen. Kalastusta tarkastellaan erikseen kappaleessa 5.5.6.
 Taulukko 5‑1. Kemin kaupungin työpaikat toimialoittain vuoden
2005 lopussa (Kemin kaupunki 2008)
Työpaikat

%

Maa- ja metsätalous

118

1,2

Teollisuus
Rakennustoiminta
Kauppa
Liikenne
Palvelut
Yhteensä

2713
541
1342
839
4557
10110

26,8
5,3
13,3
8,3
45,1
100

Virkistyskäyttö ja matkailu
Ajoksen satamassa käy rahtiliikenteen ohella vuosittain useita
matkustaja-aluksia ja risteilijöitä, jotka tuovat mukanaan matkailijoita. Vuoden 2008 aikana satamassa kävi kaikkiaan kolme suurempaa risteilijää, jotka toivat Kemiin yhteensä 2200
vierasta (Kemin Satama 2008). Lisäksi satama-alueella toimivalla jäänmurtaja Sampolla järjestetään vuosittain useita
risteilyjä paikalliselle väestölle sekä alueella vieraileville turisteille. Kaikkiaan jäänmurtajaristeilyillä on käynyt viime vuosien
aikana noin 10 000 matkustajaa vuosittain (Kemin Satama
2008).
Yleisesti Ajoksen satama-alue ja sen lähiympäristöt ovat
pääasiassa rakennettua teollisuus- ja varastoaluetta, minkä takia niiden merkitys ihmisten vapaa-ajan vieton ja matkailun kannalta on pieni. Ajoksen saaren kaakkoisosissa Murhaniemen suojelualueella kulkee karttoihin merkitty
luontopolku ja niemen eteläkärjessä on lisäksi laavu. Ajosta
ympäröiviä merialueita käytetään vapaa-ajanviettotavoista
virkistyskalastukseen ja veneilyyn. Vapaa-ajan veneilijöil-
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le ja kalastajille tarkoitettuja venepaikkoja on Ajoksen sataman ympäristössä ainakin Ajoksen kalasatamassa satamaalueen pohjoispuolella sekä Paavonkarin venesatamassa
Veitsiluodossa. Vapaa-ajan veneilyn ohella Ajoksella on lisäksi merkitystä Perämeren kansallispuistoon suuntautuvan matkailun kannalta. Kansallispuiston vuosittaiseksi kävijämääräksi on arvioitu 5000–6000 retkeilijää, jotka saapuvat kansallispuistoon kesäisin pääasiassa moottori- ja purjeveneillä
kansallispuistoa ympäröivistä satamista sekä talvella hiihtäen
ja moottorikelkoilla. Ajoksen sataman ohella liikennettä kansallispuistoon tapahtuu myös mm. Tornion Röytän sataman
kautta (Metsähallitus 2009).

5.1.3

Yhdyskuntatekniikka ja muu tekninen huolto

Ajoksen satama-alue kuuluu Kemin kaupungin vesijohtoverkon piiriin, joiden lisäksi alueella on viemärijärjestelmät
sekä hule- että harmaiden jätevesien käsittelemiseksi. Lisäksi
satamayhtiö ylläpitää valaistusta satama-alueilla ja niiden välisillä kulkuväylillä.
 Kuva 5‑1. Ote Länsi-Lapin seutukaavasta

5.2

Kaavoitustilanne

5.2.1	Länsi-Lapin maakuntakaava

5.2.3

Länsi-Lapin maakuntakaavatyö on käynnistymässä vuoden 2009 lopussa. Valmistuessaan maakuntakaava kumoaa Länsi-Lapin seutukaavan ja Lapin meri- ja rannikkoalueen
tuulivoimamaakuntakaavan.

Kemi-Tornio alueelle on suunnitteilla ydinvoimamaakuntakaava, joka käsittää Simon kunnan Karsikon niemen alueelle
suunnitellun ydinvoimalaitoksen sekä sen suojavyöhykkeen
edellyttämät alueet. Ydinvoimamaakuntakaavan laatimisesta
on päättänyt Lapin liiton hallitus 4.2.2008 tekemällään päätöksellä ja kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 15.6.–
14.8.2009. Kaavaehdotuksessa suunnitellun ydinvoimalaitoksen suojavyöhykkeen ulkoreuna (merkintä sv-1) sijoittuu
Murhaniemen kaakkoiskärkeen lähimmillään noin 200 metrin etäisyydelle Ajoksen sataman laajennusalueesta. KemiTornio alueen ydinvoimamaakuntakaava on tarkoitus esittää hyväksyttäväksi Lapin liiton valtuustossa marraskuussa
2009, jonka jälkeen kaava saatetaan Ympäristöministeriöön
vahvistettavaksi.

5.2.2	Länsi-Lapin seutukaava
Länsi-Lapin seutukaavassa (vahvistettu ympäristöministeriössä 25.2.2003) Ajoksen lounais- ja länsiosat on määritelty
vesiliikenteen alueeksi (merkintä LV), jolle sekä sataman nykyinen alue sekä sen suunniteltu laajennusosa maa-alueiden
puolesta sijoittuvat. Ajoksen satamaan johtava laivaväylä,
ja siitä erkanevat laivaväylät Veitsiluodon ja Tornion Röyttän
satamiin on osoitettu laivaväyliksi (merkintä lv).Muuten Ajos
on merkitty seutukaavassa pääasiassa taajamatoimintojen
alueeksi (merkintä A). Merkinnällä osoitetaan maa-alueita
lähinnä asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, virkistys- ja
puistoalueita sekä erityisalueita. Ajoksen keskiosiin on seutukaavassa määritelty lisäksi pohjavesien suojelualue (merkintä sp). Ajoksentie on osoitettu seututieksi (st) ja Murhaniemi
luonnonsuojelualueeksi merkinnällä (SL). Seutukaavan tuulivoimaloita koskevat aluemerkinnät on kumottu Lapin meri- ja
rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaavan yhteydessä.

Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaava

 Kuva 5‑2. Ote Kemin-Tornion alueen ydinvoimamaakuntakaavaeh-

dotuksesta.
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5.2.4	Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaava
Lapin meri- ja rannikkoalueiden tuulivoimaakuntakaava on
vahvistettu ympäristöministeriössä 16.6.2005. ja sillä on kumottu 25.2.2003 vahvistetun Länsi-Lapin seutukaavan varaukset tuulivoimala-alueiden osalta. Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaavassa Ajoksen satama-alueen
edustalle on sijoitettu tuulivoimalaitosten sijoitusalue (merkintä tv 2282), jolle Ajoksen sataman edustalle jo rakennettu
tuulivoimapuisto sijoittuu. Sataman merenpuoleiselle alueelle suunniteltu laajennus sijoittuvat osin kaavassa määritellyn
tuulivoima-alueen sisään. Tuulivoimamaakuntakaavassa on
valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti osoitettu Perämeren
meri- ja rannikkoalueelle tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet.

kaavoittaminen satama-alueiden käyttöön edellyttää osaltaan lisäselvityksiä alueen ominaisuuksista. Yleiskaavassa on
Ajoksen keski- ja itäosien harjualueelle merkitty lisäksi pohjavesialue (pv). Ajosta ympäröivät merialueet on tuulivoimalaalueen ulkopuolella osoitettu pääosin vesialueiksi (merkintä
W), jolle on merkitty useita laivaväyliä kulkusyväyksineen.
Suunnittelualueen ympäristössä sijaitsee useita yleiskaavassa suojelualuemerkinnöillä (SL tai SL/N) varattuja kohteita. Ajoksen saarella näistä sijaitsevat Ajoksen letto
sekä Perämeren saarten Natura 2000 alueeseen kuuluvat
Murhaniemen ja Ajoksen hietapankin- ja rannan kohteet.
Lisäksi Ajosta ympäröiville saarille ja luodoille on merkitty
useita suojelualueita, joista suurin on Natura 2000-verkostoon kuuluva Perämeren kansallispuiston alue satama-alueen länsipuolella.

 Kuva 5-3. Ote Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakunta-

 Kuva 5‑4. Ote Kemin kaupungin oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta

kaavasta

Ajoksen saaren osalta.

5.2.5
kaava

Kemin kaupungin oikeusvaikutteinen yleis-

Kemin kaupungin oikeusvaikutteinen yleiskaava on Ajoksen
osalta saanut lainvoiman 3.11.2001. Yleiskaavassa Ajoksen
saari on nykyisten satama-alueen osalta merkitty satamaalueeksi (LS). Pohjois- ja itäreunastaan satama-alue rajautuu teollisuus- ja varastorakennusten alueeseen (T) sekä
paikoin suojaviheralueeseen (EV). Satama-alueen eteläpuolelle on osoitettu energianhuollon alue (EN), jolle on rajattu
tuulivoimaloiden alue (tv), jonka alueen käyttöönotto edellyttää asemakaavan laatimista alueelle. Satama-alueelle on
osoitettu energiahuollon rakennuksille ja laitteille varattu alueen osa (en), jolla sijaitsee polttoaineiden varmuusvarasto.
Suunniteltu sataman laajennus sijoittuu merialueiden osalta
osin tälle tuulivoimaloiden alueelle. Sataman länsiosasta on
osoitettu ulkoilureitti Kuukkaan.
Maa-alueiden osalta sataman laajennushankkeen suunnittelualue on pääosin määritelty selvitysalueeksi (SE), jonka
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5.2.6

Asemakaava

Ajoksen sataman sekä läheiset teollisuusalueet käsittävä
Ajoksen asemakaava on hyväksytty Kemin kaupunginhallituksessa 18.6.2001. Asemakaavassa alueet, joilla satamatoimintaa nykyisin harjoitetaan, on kaavoitettu yleiskaavan
tapaan satama-alueeksi (LS), jonka yhteyteen on lisäksi sijoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita (T).
Malmiterminaalin laajennusalue sijoittuu osin asemakaavoittamattomalle alueelle Takalahden ja soramontun alueella
sekä raidelinjausten osalta asemakaavoitetulle lähivirkistysalueelle (VL) ja suojaviheralueelle (EV), jolle on jo rakennettu tuulivoimalaitoksia. Sataman laajennusalue rajautuu myös
asemakaavassa merialueiden osalta pääasiassa energianhuollon alueeksi (EN) määritetylle alueelle, jolle on jo rakennettu tuulivoimalaitoksia.
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5.3.2

 Kuva 5‑5. Ote Ajoksen asemakaavasta.

5.3	Liikenne
5.3.1	Laivaliikenne
Ajoksen satamaan johtaa nykyisin etelän suunnalta 10 metrin
syvyinen laivaväylä, jolta erkanevat Ajoksen edustalla lisäksi
8/7 m metrin syvyinen laivaväylä Veitsiluodon ja 9 m syvyinen
laivaväyläTornion Röytän satamiin. Syväväylän ohella Ajoksen
satamaan johtaa lisäksi matala, 2,4 metrin syvyinen veneväylä Kemin keskustasta Uleninrannan vierasvenesatamasta.
Ajoksen satamassa käy vuosittain 400−500 alusta (katso
tarkemmin kappale 2.3).
Kemin Satama vastaa osaltaan satama-altaiden sekä
väylien ylläpidosta sekä tarvittavista kunnostus- ja huoltotoimenpiteistä sataman alueella mukaan lukien vesialueiden pitäminen auki talvikauden aikana jäänmurtajien avulla. Satamien ulkopuolella laivaväylien hallinnoinnista vastaa
Merenkulkulaitos.
Kaivosyhtiöiden tavoitteena on kuljettaa malmeja mahdollisimman suurilla bulk-aluksilla, jotka vaatisivat osaltaan Kemin
Ajoksen meriväylän syventämisen nykyisestä 10 metrin kulkusyväyksestä 12–14 metriin. Valtion nykyisen meriväylän on
arvioitu syvyytensä puolesta riittävän kaikkiaan 3 miljoonan
tonnin malmikuljetuksiin. Väylän syventämiselle on esitetty
seuraavia kustannusarvioita:
• 12 metrin syvyinen väylä, 19 miljoonaa euroa
• 12,5 metrin syvyinen väylä, 38 miljoonaa euroa
• 13 metrin syvyinen väylä, 80 miljoonaa euroa
• 14 metrin syvyinen väylä, 132 miljoonaa euroa
Ajoksen meriväylän
toteutuspäätöstä.

syventämisestä

ei

ole

Maantieliikenne

Ajoksen satamaan on tieyhteys koillisen suunnalta valtatieltä 4 (E8/E75), jolta satamaan erkanee edelleen seututie 920
(Ajoksentie). Ajoksentieltä on lisäksi yhteydet Stora Enson
tehtaille Veitsiluotoon, Veitsiluodon satamaan. Liikennemäärä
Ajoksentiellä on keskimäärin 2 600 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on kaikkiaan 230 ajoneuvoa. Vastaavasti valtatiellä 4 Ajoksentien liittymän kohdalla
kulkee keskimäärin 10 400 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta
raskasta liikennettä on noin 1 220 ajoneuvoa (Tiehallinnon
liikennemääräkartat 2008).
Ajoksen satamaan tuleva ja sieltä lähtevä liikenne hoidetaan pääosin sataman pääportin kautta. Portilla suoritetun liikennevalvonnan mukaan kaksisuuntaisen liikenteen määrä
oli satama-alueella vuoden 2008 aikana kaikkiaan noin 300
738 ajoneuvoa (ml. öljysataman liikennemäärät), joka vastaa
keskimäärin 820 ajoneuvon vuorokausittaista liikennemäärää. Tästä raskaan liikenteen osuus on noin puolet. Satamaalueelle suuntautuva liikenne jakautuu yleensä varsin tasaisesti eri vuodenajoille sen ollessa kuitenkin vilkkainta kesäkuukausien aikana.
Valtatie 4 osalta on Kemin kohdalla käynnissä mittava tienparannushanke, jonka tavoitteena on parantaa tien liikennöitävyyttä sekä vähentää tieliikenneonnettomuuksia tällä tieosuudella. Hankkeessa Kemin etelärajalta alkava ja lähelle
Ajoksen liittymää päättyvä tieosuus parannetaan keskikaiteelliseksi nelikaistatieksi, jossa ajosuunnat erotetaan toisistaan
kaiteella. Nykyinen Ajoksen liittymän pohjoispuolinen moottoriliikennetie parannetaan moottoritieksi. Lisäksi Kemijoen yli
rakennetaan kaksi uutta siltaa ja Kemin keskustan eteläpuolelle kolme uutta eritasoliittymää sekä lisätään melusuojauksien ja riista-aitojen määrää tieosuudella. Hankkeesta vastaa
Lapin tiepiiri ja sen on tarkoitus valmistua kokonaisuudessaan syyskuuhun 2010 mennessä. Tieyhteyden kehittämisestä valtatieltä 4 Ajoksen satamaan ei ole olemassa kehittämissuunnitelmia. Tien kehittämisestä vastaa yleisen tien osalta
Tiehallinto.

5.3.3

Raideliikenne

Ajoksen satamaan on Ratahallintokeskuksen ylläpitämä
rautatieyhteys pohjoisen suunnalta Kemin keskustasta.
Rautatieyhteys kulkee Ajoksella pääosin satama-alueelle
johtavan Ajoksentien varressa. Pääraiteelta on lisäksi erilliset yhteydet Kemin Veitsiluodon satamaan sekä Stora Enson
Veitsiluodon paperitehtaille. Molempien satamanosien rautatieliikennettä ohjataan vaihtotyönä Kemin ratapihalta käsin.
Raideliikenteen määrä on Ajoksen satamaan johtavalla radalla ollut viime vuosina keskimäärin 2-3 junaa päivässä, mutta
tämän määrän on arvioitu kasvavan merkittävästi malmikuljetusten alkaessa.
Kemin Satama ylläpitää satama-alueella olevia, joko rakentamiaan tai kaupungilta vuokraamiaan raiteita.

tehty

5.4	Ilmanlaatu
Satama-alueen toiminnassa vaikutuksia ilmaan aiheuttavat
ensisijaisesti satamaan tulevien alusten, maantie- ja raidelii-
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kenteen sekä sataman työkoneiden synnyttämät pakokaasupäästöt sekä talvisaikaan suoritettava satama-alueen hiekoitus. Pakokaasujen mukana ilmaan pääsee mm. rikin ja typen
eri oksideja, häkää, hiilivetyjä sekä pienhiukkasia. Satamaalueen pakokaasupäästöjä on arvioitu vuonna 2003 laivaliikenteen osalta VTT:n kehittämällä MEERI-laskentamallilla
sekä vastaavasti auto- ja raideliikenteen päästöjä LIISA
2002- ja RAILI 2002-mallien avulla. Ajoksen sataman laivaliikenteen vuosipäästöjen suuruudeksi arvioitiin tuolloin typen
oksidien osalta noin 49,8 tonnia ja rikkidioksidin 20,4 tonnia.
Maaliikenteen (auto- ja raideliikenne) aiheuttamien päästöjen suuruudeksi on samojen yhdisteiden osalta arvioitu 3,6 ja
0,03 tonnia (Ajoksen sataman ympäristölupa 2005).
Ilmanlaatu on Kemin-Keminmaan alueella viime vuosikymmenien aikana huomattavasti parantunut erityisesti teollisuuslaitosten tekemien prosessimuutosten, tehostuneemman savukaasujen käsittelyn sekä vähentyneen polttoöljyn
käytön seurauksena. Näiden toimenpiteiden seurauksena
Kemin alueen rikkipäästöjä on pystytty merkittävästi vähentämään (Kuva 5-6.). Vuoden 2008 aikana Kemin-Keminmaan
alueen rikkipäästöt ilmaan olivat puhtaaksi rikiksi laskettuna
kaikkiaan noin 485 tonnia (Kemin kaupunki 2009).
Ilmanlaatua seurataan nykyisen ympäristöluvan mukaisesti
vuosittain. Kemin-Keminmaan alueen ilmanlaatua on seurattu
jatkuvatoimisesti vuodesta 1992 alkaen yhteistyössä Kemin
kaupungin ja Keminmaan kunnan sekä alueen suurimpien
teollisten toimijoiden (mm. Stora Enso Oy ja Ab Metsä Botnia
Oy) kanssa. Tarkkailujärjestelmä koostuu neljästä mittausasemasta, joista kolme sijaitsee Kemissä (Paattio, Takajärvi,
Paloasema) sekä yksi Keminmaalla (Keminmaa). Kaikilla mittausasemilla seurataan ilman rikkidioksidin ja pelkistyneiden
rikkiyhdisteiden (haisevien rikkiyhdisteiden) pitoisuuksia, joiden lisäksi Kemin paloaseman mittausasemalla on sääoloja
mittaava anturi. Vuoden 2008 aikana ilman rikkidioksidin tuntikeskiarvot vaihtelivat tarkkailualueella 1–17 μg/m3 (yleinen
ohjearvo 250 μg/m3) ja vuorokausikeskiarvot vastaavasti 1–6
μg/m3 (yleinen ohjearvo 80 μg/m3). Haiseville rikkiyhdisteille kuukauden toiseksi suurimmat vuorokausikeskiarvot olivat
vastaavasti 1–3 μg/m3 (yleinen ohjearvo 10 μg/m3) (Kemin
kaupunki 2009).
Kemin-Keminmaan alueella on toteutettu vuosina 1979,
1989 ja 1999 ilmanlaadun bioindikaattoritutkimukset, joilla on
seurattu erityisesti rikkipäästöjen kertymistä ja vaikutuksia havunneulasiin. Tutkimusten tulosten perusteella neulasten rikkipitoisuudet ovat tutkimusten välillä selkeästi pudonneet, mikä
heijastelee osaltaan myös havaittua ilman rikkipitoisuuksien
laskua. Tarkkailualueella on ympäristölupapäätösten puitteissa tarkoitus toteuttaa uusi bioindikaattoreihin perustuva seurantatutkimus vuoden 2009 aikana.

5.5

Ajoksen edustalla meriveden suolapitoisuus on hyvin pieni
johtuen erityisesti suurten jokien mukanaan tuomasta makeasta vedestä. Suurista joista Kemin-Tornion alueelle laskevat
sekä Kemin- että Tornionjoki, jotka tuovat alueelle yhteensä
noin 30 km3 makeaa vettä vuodessa. Veden kerrostuminen
on Perämeren alueella avoveden aikaan usein varsin heikkoa,
koska tuulet pääsevät matalassa vedessä tasaamaan vedessä esiintyviä lämpötila- ja suolaisuuseroja. Tyynellä säällä ja
talvisaikaan jokien tuoma makea vesi voi kuitenkin jäädä raskaamman, suolaisen veden päälle muodostaen meriveteen
suolapitoisuusgradientin ja sen aiheuttaman vesimassojen
kerrostuman.
Suomen ympäristökeskuksen vuosien 2000–2003 laatiman
vesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan vedenlaatu on Kemin edustan rannikkovyöhykkeellä pääasiassa
tyydyttävä ja ulommilla merialueilla vastaavasti joko hyvä tai
erinomainen. Vedenlaadultaan huonoksi tai välttäväksi luokiteltavia vesialueita esiintyy Kemin edustan merialueilla ainoastaan Siikalahden eteläosissa, jossa vesi on pienellä alueella laadultaan välttävää. Perämeren rannikon tuntumassa
veden laatua heikentävät erityisesti mereen laskevien suurien
jokien mukanaan tuoma ravinne- ja kiintoainekuormitus sekä
myös puhdistetut jätevedet, joiden laskemiseen rannikkovesiin on useille teollisuuslaitoksille ja mm. jätevedenpuhdistamoille annettu lupa. Jätevesien vaikutuksia Kemin-Tornion
alueen merialueisiin on seurattu velvoitetarkkailuohjelman
mukaisesti vuodesta 1994 alkaen. Seurantatulosten perusteella rannikkovesien laatu on seurannan aloittamisen jälkeen
osoittanut selkeitä toipumisen merkkejä 1980-luvun voimakkaista kuormituksista, mikä näkyy mm. vesien ravinnepitoisuuksien alenemina 1990-luvun alun tasoon nähden.

Merialue

5.5.1

Vedenlaatu

Perämeren aluetta luonnehtivat yleisesti merialueen mataluus
(keskisyvyys noin 40 metriä), kauas merelle ulottuvien saaristojen puuttuminen laajoilta alueilta, meriveden pieni suolapitoisuus (2−5 ‰) sekä laaja valuma-alue (280 000 km2).
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 Kuva 5‑7. Vedenlaatu Ajoksen ympäristössä (Ympäristöhallinnon
Oiva-tietopalvelu)
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Lapin ympäristökeskuksen ylläpitämiä yleisiä vedenlaadun tarkkailupisteitä on Ajoksen ympäristössä kaksi, toinen
Hebenmatalan alueella noin 1,6 kilometrin päässä Inakarin
lounaispuolella (Perämeri LAV 1) sekä toinen matalikolla 1,8
kilometrin päässä Keminkraaselin länsipuolella (Perämeri
LAV 2). Näiden pisteiden lisäksi veden laatua on suunnittelualueen ympäristössä seurattu säännöllisesti myös Karsikon
niemen läheisyydessä Veitsiluotoon vievän laivaväylän varressa (Perämeri KE 13), Perämeren kansallispuiston alueella Pohjantähden lounaispuolella (Perämeri LAV 4) sekä
Selkäsaaren ja Munakarin välisellä merialueella Ajoksen saaren pohjoispuolella (Perämeri KE 3) (Kuva 5-8). Kaikilta näiltä
pisteiltä on olemassa pitkiä, yli 30 vuotta pitkiä

Vastaavasti hienojakoiset sedimenttikerrokset ovat Ajoksen
matalilla merialueilla monin paikoin ohuita tai ne voivat jopa
puuttua kokonaan (PSV-Maa ja Vesi 2001a, Pohjolan Voima
2006).
Pohjasedimenttien haitta-ainepitoisuuksia on Ajoksen sataman ympäristössä tutkittu viimeksi vuosina 2002 ja 2006,
jolloin sedimenttinäytteistä tutkittiin mm. yleisimpien raskasmetallien sekä PCB-aineiden (polyklooratut bifenyylit), kloorifenolien ja PCDD/F-aineiden (polyklooratut dibentsodioksiinit/furaanit) pitoisuuksia. Monesta satama-alueelta otetusta
näytteestä onkin löydetty Ympäristöministeriön ruoppaus- ja
läjitysohjeiden (2004) mukaisessa läjityskelpoisuusluokittelussa tason 1 (mahdollisesti pilaantunut ruoppausmassa)
ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia erityisesti PAH-yhdisteiden,
öljyhiilivetyjen, PCDD/F-yhdisteiden sekä lyijyn ja elohopean
osalta. Tästä syystä sedimentit luokitellaan läjitysohjeen mukaisesti yleisesti likaantuneiksi. Löydetyt pitoisuudet jäävät
kuitenkin alle tason 2 (pilaantunut ruoppausmassa) mukaisten raja-arvojen, minkä takia alueen sedimenttejä ei luokitella vielä varsinaisesti saastuneiksi. Inakarin ja Ison Etukarin
ympäristöstä otetuissa sedimenttinäytteissä ei vuonna 2006
havaittu minkään haitta-aineen osalta näitä raja-arvoja ylittäviä pitoisuuksia.

5.5.3

 Kuva 5-8. Veden laadun tarkkailupisteet Ajoksen ympäristössä
(Ympäristöhallinnon Oiva-tietokanta)

5.5.2

Merenpohjan rakenne ja sedimentit

Jokien rannikkovesiin tuoman maa-aineksen kulkeutuminen
on Perämeren rannikon matalilla merialueilla hyvin voimakasta, minkä takia erityisesti pienien orgaanisten hiukkasten sedimentoitumista tapahtuu monin paikoin varsin vähän.
Orgaanisesta aineksesta muodostuvien sedimenttikerrosten
muodostumista hidastavat osaltaan lisäksi vaihtelevat tuuliolosuhteet sekä aallokko, jotka irrottavat tehokkaasti moreenipitoiseen merenpohjaan kiinnittyneitä hiukkasia ja kuljettavat niitä merialueen syvempiin osiin kauemmas rannasta.
Merenpohjat ovatkin Perämeren matalilla rannikkoalueilla
usein varsin karuja, hiukkaskooltaan varsin suurikokoisesta maa-aineksesta koostuvia kivikkopohjia (Kronholm ym.
2005).
Merenpohjan laatua ja rakennetta on Ajoksen sataman
edustalla ja sen ympäristössä tutkittu viime vuosien aikana
mm. Kemin Sataman velvoitetarkkailuiden, Ajoksen syväsataman edellisen laajennushankkeen (Kemin Satama 2002)
sekä Ajoksen 30 MW tuulipuiston (Wintuuli 2004) rakentamisen yhteydessä. Merenpohja on Ajoksen ympäristössä monin paikoin Perämerelle tyypilliseen tapaan vähäravinteisista, varsin karkeajakoista hiekkaa, soraa tai hiekkamoreenia.
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Meriveden korkeus ja virtaukset

Meriveden korkeuteen vaikuttavat Itämeren alueella voimakkaimmin ilmanpaine, vaihtelevat tuuliolot, Tanskan salmien
kautta tapahtuva virtaus sekä talvella myös jääkatteen paksuus ja laajuus. Kemin edustalla vedenpinta on yleensä korkeimmillaan marras–joulukuun aikana ja matalimmillaan vastaavasti huhti–toukokuussa (kuva 5-7). Tutkimusalueen lähin
mareografi sijaitsee Ajoksen saarella, jossa meriveden korkeuden ääriarvot ovat vuonna 1922 alkaneiden mittausten aikana olleet teoreettiseen keskiveden suhteen laskettuna +201
cm ja -125 cm.

 Kuva 5‑7. Meriveden korkeuden vaihtelu Kemin edustan merialueella (Ilmatieteen laitos).

Kemin satama, Ajoksen sataman laajentaminen, ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Veden virtauksien perussuunta on Ajoksen edustan merialueilla pääasiassa kohti pohjoista. Meriveden pintavirtaukset
vaihtelevat kuitenkin tuulen suunnan mukaisesti. Koposen ym.
(1992) tutkimuksen mukaan virtaukset suuntautuvat Kemin
edustalla lounais-, länsi- ja luoteistuulien aikana pääsääntöisesti kaakkoon ja vastaavasti itä-, etelä- ja kaakkoistuulien
aikana pääsääntöisesti länsi-lounaaseen. Näistä tapauksista
jälkimmäisessä virtaus ulottuu aina ulkomerelle asti.

5.5.4

Sääolot ja merialueen jäätyminen

Pohjoisesta sijainnista johtuen talvikausi on Perämeren alueella pitkä ja vuoden keskilämpötila siitä syystä hyvin alhainen, noin 1,5 °C. Perämeren rannikolla sataa yleensä varsin
vähän, koska suurin osa Atlantilta tulevasta kosteudesta
muuttuu sateeksi jo Norjan rannikolla ja Skandien vuoristossa, eivätkä sadepilvet siksi yllä Perämerelle asti. Keskimäärin
Kemin alueella sataa noin 500 millimetriä vuodessa runsaimpien sateiden painottuessa loppukesään ja syyskaudelle.
Tuuliolosuhteet vaihtelevat alueella voimakkaasti sekä vuoden- että vuorokaudenajan mukaan. Kesäisin eteläiset ja lounaiset tuulensuunnat ovat alueella vallitsevia, kun taas talvikautena myös pohjoistuulet ovat yleisiä. Yleensä tuulet ovat
Perämeren pohjoisosissa voimakkuudeltaan kohtalaisia tuulennopeuden ollessa rannikkoalueella keskimäärin 5−7 m/s.
Ajoksen sataman välittömässä läheisyydessä sen koillispuolella sijaitsee Ilmatieteen laitoksen Ajoksen automaattinen
säähavaintoasema.
Jääpeitteisen ajan pituus vaihtelee Pohjanlahden eri osaalueilla niiden maantieteellisen sijainnin mukaan. Selkämeri
voi leutoina talvina pysyä koko talven avoimena, kun vastaavasti Perämeri jäätyy lähes joka vuosi kokonaan. Itämeren
jäätyminen alkaa yleensä Perämeren pohjoisosista loka-marraskuun aikana jatkuen sieltä edelleen kohti Merenkurkkua
ja pohjoista Itämerta. Perämeri on yleensä jäässä noin kuusi kuukautta vuodessa vapautuen jäästä usein vasta varsin
myöhään toukokuun loppupuolella. Pohjanlahdella jää esiintyy yleensä kiinto- tai ajojäänä merialueen sijainnin ja sen
fysikaalisten olosuhteiden mukaan. Kiintojää on nimensä
mukaisesti paikallaan pysyvää jäätä, joka on kiinnittynyt esimerkiksi saariin, kareihin tai matalikkoihin. Kiintojäätä esiintyy
yleensä erityisesti rannikoiden ja saaristojen läheisyydessä,
jossa veden syvyys pysyy pääosin alle 15 metrissä. Ajoksen
satama-alueen ympäristö on satama-altaan ja laivaväylien
ulkopuolella pääasiassa hyvin matalaa, minkä takia alueella
esiintyy usein todennäköisimmin kiintojäätä. Ulapoilla merijää
on sen sijaan useammin ajojäätä, joka liikkuu tuulten ja virtausten voimasta. Ajojään peittävyys voi merenselällä vaihdella
1 – 100 prosenttiin. Jään liike aiheuttaa usein lisäksi tasaisen
jään hajoamisen lautoiksi, joiden halkaisijat voivat olla suurimmillaan useita kilometrejä. Lisäksi jäiden liike voi synnyttää
jääpeitteeseen railoja, halkeamia, sohjovöitä tai jäiden ahtautumista toistensa päälle (ahtojää).
Kemin satamia sekä niihin johtavia laivaväyliä joudutaan
talvikauden aikana pitämään auki jäänmurtajien avulla, jotka
toimivat myös hinausapuna satamaan tuleville rahtialuksille.
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Kemin Satamalla on käytössään kaksi satamahinaajajäänmurtajaa (M/S Jääsalo ja M/S Ulla), joiden lisäksi jäänmurtamistoimintaa harjoittavat Merenkulkulaitoksen ylläpitämillä
laivaväylillä myös valtion omistamat suuret jäänmurtajat.

5.5.5

Vesikasvillisuus

Vähäsuolainen merivesi sekä vaihtelevat ympäristöolosuhteet tekevät Perämeren alueesta vaikean elinympäristön
useille vesikasvilajeille, mikä rajoittaa osaltaan merenpohjan
vesikasvillisuuden määrää Perämeren alueella. Murtovesi vaikeuttaa useiden pohjaan kiinnittyvien kasvilajien sopeutumista ja lisäksi ajojäät ja kovat tuulet repivät usein irti matalille
merialueille juurtuneiden kasvien versoja. Perämeren varsin
karuilla ja kovapintaisilla pohjilla menestyvätkin yleensä parhaiten yksivuotiset kasvilajit, kuten rihmamaiset viherlevät,
palleroahdinparta ja ahdinparta, sekä kivien pinnoilla erilaiset
piilevälajit.

5.5.6

Pohjaeläimistö

Itämeren rannikkoalueella vedenalaisen eliölajiston koostumukseen vaikuttavat erityisesti veden suola- ja happipitoisuus, lämpötila, rantojen ja pohjien rakenne sekä saatavilla
olevan ravinnon määrä ja laatu. Pääasiassa pohjaeläimistön
perusravinnon muodostaa merialueilla orgaaninen aines, jota
laskeutuu pohjalle levätuotannon seurauksena mutta myös
jokien rannikoille tuoman makeanveden sekä rantavesiin laskettujen jätevesien mukana. Perämeren vähäsuolainen vesi
ja voimakkaasti vaihtelevat ympäristöolosuhteet tekevät siitä osaltaan hankalan elinympäristön myös pohjaeliöstölle.
Alueen pohjaeläinyhteisö onkin Itämeren muihin osiin verrattuna varsin karu ja vähälajinen.
Kemin edustan velvoitetarkkailujen (PSV-Maa ja Vesi 2001a)
sekä Ajoksen tuulipuiston rakentamisenaikaisten vaikutusten
tarkkailuohjelman (PVO-Innopower 2008) puitteissa otettujen
näytteiden perusteella pohjaeläinyhteisön keskimääräinen
yksilötiheys vaihtelee Ajoksen edustalla perusteella 600–700
pohjaeläinyksilöön neliömetrillä. Alueen pohjaeläimistön muodostavat pääasiassa harvasukamadot (Oligochaeta) sekä
surviaissääskien (Chironomidae) toukat, joiden lisäksi alueella esiintyy paikoitellen myös mm. kilkkiä (Saduria entomon),
valkokatkaa (Monoporeia affinis), hernesimpukoita (Pisidium
casertanum) sekä värysmatoja (Turbellaria). Pohjaeläimistön
karuuteen ja vähälajisuuteen vaikuttavat Ajoksen edustalla
Perämeren yleisten olosuhteiden ohella erityisesti merenpohjan laatu, joka on monin paikoin vähäravinteista hiekkaa tai
hiesua eikä pohja siksi pysty ylläpitämään monimuotoista
pohjaeläimistöä tai ravintoverkkoa.

5.5.7

Kalasto ja kalastus

Kalastoa ja kalastusta on Kemin edustalla seurattu viime vuosien aikana sekä Kemin edustan velvoitetarkkailuiden (PSVMaa ja Vesi 2001b) että Ajoksen tuulipuiston ympäristövaikutusten arvioinnin (Wintuuli 2004) ja seurannan (PVO-Innopwer
2008) yhteydessä. Menetelminä seurannassa on pääasiassa
käytetty ammatti- ja kotitarvekalastajille suunnattuja kyselyitä,
joiden avulla on selvitetty mm. saalismääriä sekä kalastajien
käsitystä alueen merkittävimmistä kalastus- ja kutualueista.
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Perämeren alueen kalasto koostuu meriveden pienen suolapitoisuuden vuoksi pääasiassa makean veden lajistosta,
joita merialueella tavataan kaikkiaan 20 lajia. Merilajien määrä jää alueella vastaavasti kahdeksaan (Kronholm ym. 2005).
Ajoskrunnin edustalla vuonna 2000 tehtyjen koekalastusten
perusteella Ajoksen edustan yleisimpiä kalalajeja ovat ahven,
särki, silakka, seipi, sekä hauki. Ammattikalastuksen kannalta
alueen merkittävimpiin saalislajeihin lukeutuu näistä kuitenkin
vain ahven. Kalastajien tavoitellumpaa saalista ovat ensisijaisesti silakka sekä eri lohikalat, kuten lohi, taimen, merimuikku
(maiva) sekä useat alueella esiintyvät siikalajit. Kemin edustan siika-, taimen- ja lohikantojen arvioidaan kuitenkin olevan
suurelta osin lähtöisin alueella suoritetuista velvoiteistutuksista. Perämereen laskevista joista lisäksi Simon- ja Tornionjoet
toimivat nykyisin lohen luontaisina kutujokina, joihin nousee
myös merkittäviä määriä vaelluslohta Itämeren eteläosista.
Ammattimainen kalastus perustuu Ajoksen edustalla pääasiassa rysä-, loukku- ja verkkopyyntiin sekä pienissä määrin
myös troolaukseen. Saalismäärillä mitattuna rysä- ja verkkokalastajien pääasiallista saalista ovat alueella lohi ja merimuikku sekä troolaajien vastaavasti silakka ja merimuikku.
Ajoksen ympäristön tärkeimmät kalojen kutualueet sijoittuvat Kallion ja Inakarin lähivesille sekä saaren pohjoispuolelle Kuukan ja Lehtikrunnin alueille, jotka lukeutuvat myös
paikallisten ammattikalastajien tärkeimpien kalastusalueisiin. Tiedossa olevat kutualueet ovat pääasiassa melko
avoimia saarten ja matalikoiden rajaamia rantavesiä, joihin
ei aallokon kuluttavasta vaikutuksesta johtuen pääse syntymään hienoista sedimenttijakeista koostuvia pohjakerroksia.
Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevilla kutualueilla lisääntyvät kalalajeista ainakin siika, muikku, made ja ahven,
joista siika ja muikku ovat elinkierroltaan syyskutuisia, made
talvikutuinen ja ahven vastaavasti kevät-/kesäkutuinen.
Vapaa-ajan kalastajien kannalta Ajoksen ympäristön merkittävimmät kalastusalueet sijoittuvat Selkäsaaren ja Ajoksen
väliselle alueelle sekä Ajoksen edustalle, jotka muodostavat
yhdessä koko Kemin edustan kotitarve- ja harrastajakalastajien toiseksi tärkeimmän kalastusalueen heti Kemijoen suun
jälkeen. Kolmannes noin 445:stä kalastusta harrastavasta
taloudesta ilmoitti vuonna 2000 kalastavansa em. alueella.
Kotitarvekalastajien pääasiallinen pyydys on Kemin edustan
merialueilla verkko.

5.6

 Kuva 5‑8. Pohjavesialueet suunnittelualueen läheisyydessä

Maa- ja kallioperä sekä pohjavedet

(Suomen ympäristökeskus, Hertta-tietokanta 2009)

Ajos on maaperältään pitkälle huuhtoutunut saari, joka yhdistyy pohjoisreunastaan mantereeseen pitkällä, kapealla maakannaksella. Kallioperältään alue kuuluu Perä-Pohjolan liuskealueeseen, jonka metamorfiset liuskeet ovat pääasiassa
kvartsiittia, fylliittiä tai kiilleliuskeita. Alueella tiedetään esiintyvän kuitenkin paikoin myös kalkkikiveä sekä Murhaniemen
alueella myös syväkiviin kuuluvaa harvinaista pallograniittia
(Kemin kaupunki 1991). Ajoksen saarella kallioperää peittää
viime jääkauden lopussa syntynyt reunamuodostuma, joka
on satama-alueella pääasiassa hiekkakerrosten peittämää
moreenia. Ajoksen keskiosissa hiekkakerrokset ovat paksut.
Reuna-alueilla maalaji on hienorakeisempaa hiekkaa ja silttiä.
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Hiekkakerrostumia tiedetään esiintyvän myös Ajoksen länsipuolisilla merialueilla aallokon ja merivirtojen kasaamina särkkinä. Kalliopaljastumia on Ajokselta erityisesti Murhaniemen
ja Takalahden välisellä ranta-alueella, joka on luonteeltaan
loivapiirteistä ja kivikkoista maankohoamisrantaa. Koko
Ajoksen alue on maaperältään varsin nuorta ja esimerkiksi
suunnittelualueen mantereen puoleiset osat ovat kohonneet
merestä viimeisten vuosisatojen aikana. Sataman suunniteltu laajennusalue sijoittuu Ajoksen saaren länsirantaan, joka
on alueena jo laajalti otettu satama- tai teollisuustoimintojen
käyttöön.
Sataman itäpuolella sijaitsee I-luokan pohjavesialue (Ajos
1224001), joka on lisäksi luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaisiin pohjavesialueisiin. Satamatoimintoihin liittyvä malmiterminaali sijoittuu osittain pohjavesialueelle. Pohjavesialueet
luokitellaan yleisesti kolmeen luokkaan, joista I-luokkaan sijoitetaan vedenhankinnan kannalta tärkeät, jo käytössä olevat
pohjavesialueet. Ajoksen pohjavesialueella sijaitsee nykyisin
Kemin kaupungin omistama pohjavedenottamo, pumppaamo sekä yksi kaivo, jotka sijaitsevat lähimmillään noin 800
metrin päässä suunnittelualueen reunasta. Ajoksen vedenottamon kautta tuotetaan vuosittain noin 9 prosenttia Kemin
kaupungin kuluttamasta vedestä (Kemin Vesi 2008).

5.7
5.7.1

Kasvillisuus, eläimistö ja suojelukohteet
Kasvillisuus

Kemin Ajos sijaitsee keskiboreaalisella vyöhykkeellä ja sijoittuu siinä edelleen Lapin kolmion ja Pohjois-Pohjanmaan
rannikon vaihettumisvyöhykkeelle. Keskiboreaaliselle vyöhykkeelle on ominaista soiden runsaus ja eteläboreaalista vyöhykettä äärevämmät ja voimakkaammin vaihtelevat ilmastoolosuhteet, mikä Ajoksessa näkyy mm. sisämaata selkeästi
matalamassa puustossa.
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Suunnittelualue on voimakkaasti ihmisen muokkaamaa ja
muuttamaa, minkä vuoksi alueen luonnonolosuhteita voidaan
luonnehtia vaatimattomiksi. Varsinaisen satama-alueen ulkopuolella on kuitenkin paikoitellen näkyvissä vanhan maankäytön muovaamia elinympäristöjä kuten niittyjä ja laidunnettuja
metsiä. Alueen pääpuulaji on mänty ja myös koivikoita esiintyy etenkin kosteammilla alueilla. Alueen metsät ovat nuoria ja
pääosa metsistä on kehitysluokaltaan nuoria kasvatusmetsiä,
joita on käsitelty hakkuin.
Suunnittelualueen eteläosassa on Takalahdeksi nimetty kaksiosainen vesistö, joka on erotettu merestä penkalla. Vesistöön
on johdettu ojia, minkä vuoksi kelluslehtinen kasvillisuus ja
ruovikot ovat levinneet ja aiheuttaneet voimakasta umpeenkasvua. Vesistön pohjoispuolella on laaja soranottoalue.
Ajoksen alueella on tehty poikkeuksellisen paljon havaintoja uhanalaisista putkilokasveista. Valtaosa havainnoista on
kämmeköistä, joita rantojen lisäksi kasvaa myös soramontun
alueella.

5.7.2	Linnusto
Ajoksen alueen sekä sen edustalla olevien saarien ja luotojen pesimälinnustoa on kartoitettu koko Kemin kaupungin
alueelle laaditun lintuatlaksen (Rauhala & Suopajärvi 2002)
sekä Ajoksen tuulipuiston ympäristövaikutusten arvioinnin
(Wintuuli 2004) yhteydessä.
Ajoksen ja sitä ympäröivien saarien ja luotojen linnusto koostuu pääasiassa Perämeren rannikkoalueelle tavanomaisesta
lajistosta, jossa runsaina esiintyvät lähinnä eri lokki- ja tiiralajit
sekä vesilinnuista mm. tukkasotka ja tukkakoskelo. Muita alueelle tyypillisiä lintulajeja ovat mm. karikukko, meriharakka,
tylli ja punajalkaviklo. Sataman laajennuksen merenpuoleinen
laajennusalue sijoittuu pääasiassa matalalle merialueelle nykyisen satama-alueen ja Inakarin väliin merialueelle, jolla ei ole
lintujen kannalta erityisen merkittäviä pesimäsaaria tai -luotoja lukuunottamatta Siikamatalan aluetta.Huomionarvoisinta
Ajosta ympäröivien saarien linnusto on noin 400 metrin päässä suunnittelualueen kaakkoispuolella sijaitsevalla Kallion
saarella sekä sitä ympäröivillä kareilla, joilla pesivät mm. vaarantuneiksi (VU) luokiteltavat nauru- ja selkälokki. Kallion alue
ei kuitenkaan kuulu Suomen valtakunnallisesti merkittävien
lintualueiden (FINIBA) joukkoon. Naurulokki pesii myös hankeen laajimmassa vaihtoehdossa suunnittelualueen reunaan
sijoittuvalla Siikamatalan alueella.
Ajoksen pääsaaren pesimälinnusto on selkeästi ympäröiviä
saaria manner-maisempaa koostuen pääasiassa lehti- ja sekametsille (esim. peippo, lehtokerttu, punakylkirastas ja kirjosieppo) sekä pensaikkoisille avomaille (esim. ruokokerttunen sekä kivi- ja pensastasku) tyypillisistä lajeista. Ajoksen
eteläosien pesimälajeista tiltaltti luokitellaan Suomen lajien
uhanalaisuustarkastelussa (Rassi ym. 2001) nykyisin vaarantuneeksi (VU) lajiksi ja vastaavasti kivi- ja pensastasku
silmälläpidettävien (NT) lajien joukkoon. Silmälläpidettävien
lajien kantoja pyritään pitämään silmällä niiden havaitun taantumisen vuoksi, vaikka ne eivät vielä täytäkään uhanalaisuuden kriteerejä. Sataman suunniteltu laajennusalue sijoittuu
kaakkoisreunastaan osittain Takalahden matalalle vesialueelle, jonka pesimälinnustoon kuuluvat vesilintulajeista mm.

2009 Ramboll

sinisorsa, haapana, telkkä ja silkkiuikku sekä kahlaajalajeista
ainakin isokuovi javalkoviklo. Ajoksen nykyinen satama-alue
on ollut jo pitkään teollisuuskäytössä, minkä takia sen pesimälinnusto on harvaa ja luonnontilaltaan muuttunutta.

5.7.3

Suojelualueet

Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevista luonnonsuojelualueista merkittävimpiä ovat Ajoksella sekä sitä ympäröivillä
saarilla sijaitsevat saaristo- ja merenrannikkokohteet, jotka on
sisällytetty Perämeren saarten Natura-alueeseen sekä lähimmillään noin 4 kilometrin päähän Ajoksen sataman laajennusalueen länsipuolelle sijoittuva Perämeren kansallispuisto, joka
myös on sisällytetty osaksi Suomen Natura 2000 -verkostoa.
Natura-alueiden ohella Ajoksen pääsaarella sijaitsee lisäksipienialainen Ajoksen lettoalue (YSA122838), joka on rauhoitettu luonnonsuojelulain mukaiseksi luonnonsuojelualueeksi.
Ajoksen letto on sisällytetty myös osaksi soidensuojeluohjelmaa puolet pienemmällä rajauksella (SSO120496).
Ajoksen saarella sijaitsevat Murhaniemen sekä Ajoksen hietapankin ja –rannan (toiselta nimeltään Puidenpuuttuma)
kohteet sekä osia sen pohjoispuolella sijaitsevista Kuukan ja
Lehtikrunnin saarista on sisällytetty Perämeren saarten Natura
2000-alueeseen (FI1300302, 7 136 ha). Lähimpänä suunnittelualuetta sijaitsee näistä Murhaniemen alue, jonka suojelusta valtaosa on toteutettu rauhoittamalla alueen tiloja yksityisiksi luonnonsuojelualueiksi. Murhaniemestä on matkaa
suunnittelualueelle noin 1,1 kilometriä. Kokonaisuudessaan
Perämeren saarten Natura-alue muodostuu Kemin, Tornion,
Simon, Kuivaniemen, Iin, Haukiputaan, Oulun, Oulunsalon ja
Hailuodon edustalla olevista saarista, luodoista ja matalikoista ja sen tarkoituksena on osaltaan täydentää Perämeren kansallispuiston sekä yleensä koko Perämeren alueen maankohoamisrannikolle ominaisten luontotyyppien ja lajien suojelua.
Natura-verkostoon kansallispuisto on sisällytetty sekä arvokkaiden luontotyyppien (SCI, Sites of Community Importance)
että arvokkaan linnustonsa (SPA, Specially Protected Areas)
perusteella. Perämeren saarten Natura-tietolomakkeelle listatut luontodirektiivin mukaiset luontotyypit ovat pääosin maanpäällisiä luontotyyppejä (Taulukko 5-1).

25

 Taulukko 5‑1. Perämeren saarten alueella esiintyvät luontodirektii-

 Taulukko 5‑2. Perämeren kansallispuiston alueella esiintyvät luon-

vin luontotyypit(* = priorisoitu eli ensisijaisesti suojeltu luontotyyppi)

todirektiivin luontotyypit (Ympäristöhallinnon internetsivut).

Luontodirektiivin luontotyypit
1110 Vedenalaiset hiekkasärkät
1130 Jokisuistot
1150 *Rannikon laguunit
1220 Kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus
1620 Itämeren boreaaliset luodot ja saaret
1630 *Itämeren boreaaliset rantaniityt
1640 Itämeren boreaaliset hiekkarannat, joilla on
monivuotista
ruohovartista kasvillisuutta
2120 Rannikon liikkuvat Ammophila arenariarantakauradyynit
(”valkoiset dyynit”)
2130 *Rannikoiden kiinteät, ruohokasvillisuuden
peittämät dyynit
(”harmaat dyynit”)
2320 Kuivat Calluna ja Empetrum nigrum-nummet/dyynit
6270 *Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja
tuoreet niityt
9030 *Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden
luonnontilaiset metsät

Osuus suojelualueen pintaalasta
<1 %
1%
<1 %
3%
<1 %
3%
1%

<1 %
<1 %

<1 %
1%

<1 %

9070 Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet

<1 %

Noin 4 kilometrin päässä suunnitellun satama-alueen länsipuolella sijaitsee Perämeren kansallispuisto (KPU120021),
joka on sisällytetty kokonaisuudessaan Suomen Natura 2000
-verkostoon (FI1300301). Kansallispuisto koostuu kaikkiaan
noin 30 matalasta moreenisaaresta tai saariryhmästä, jotka
antavat kansallispuistolle sen luonteenomaisen avaran ja laakean maisemakuvan. Lisäksi alueen avaraa yleiskuvaa korostaa osaltaan vesialueen suuri osuus (noin 98,4 %) kansallispuiston kokonaispinta-alasta. Perämeren saaristoalueen luontoa ovat vuosisatojen aikana muokanneet erityisesti maankohoaminen sekä laidunnus, jotka ovat osaltaan antaneet
saarille niille luonteenomaisen yleisilmeen. Kansallispuiston
kasvillisuuden erityispiirteisiin lukeutuvat vähäsuolaisen veden eliöstö sekä maankohoamisrannoille ominainen, rantojen suuntaisesti vyöhykkeinen kasvillisuus (Taulukko 5-2).
Kansallispuiston alueella on jäljellä paljon merkkejä vanhasta kalastuskulttuurista, kuten kalakämppiä (mm. rakennusasetuksella suojeltu Ailinpieti Selkä-Sarven saarella), kellarien jäänteitä, verkkotelineitä sekä valoton tunnusmajakka eli
pooki, jotka muodostavat kansallispuiston alueelle kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita ja kokonaisuuksia. Natura
-verkostoon kansallispuisto on sisällytetty sekä arvokkaiden
luontotyyppiensä (SCI) että arvokkaan linnustonsa (SPA) perusteella. Kansallispuiston alueelle on laadittu yhteinen hoitoja käyttösuunnitelma Perämeren saarten ja Röytän Naturaalueiden kanssa vuonna 2009 (Metsähallitus 2009).
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Osuus suojelualueen
pinta-alasta

1110 Vedenalaiset hiekkasärkät
1150 *Rannikon laguunit
1220 Kivikkoisten rantojen monivuotinen
kasvillisuus
1620 Itämeren boreaaliset luodot ja saaret
1630 *Itämeren boreaaliset rantaniityt
1640 Itämeren boreaaliset hiekkarannat, joilla
on monivuotista ruohovartista kasvillisuutta
2130 *Rannikoiden kiinteät, ruohokasvillisuuden
peittämät dyynit (”harmaat dyynit”)
2320 Kuivat Calluna ja Empetrum nigrumnummet/dyynit
6270 *Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja
tuoreet niityt

2%
<1%
<1%

9030 *Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät

<1%

<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
1%

*priorisoitu luontotyyppi

1%

9050 Boreaaliset lehdot

Luontodirektiivin luontotyypit

Ajoksen pääsaarella sijaitseva Ajoksen letto on pienialainen, kasvillisuudeltaan hyvin rehevä suoalue, joka on määritelty luonnonsuojelulain nojalla luonnonsuojelualueeksi.
Lettoalue sijaitsee Ajoksen pohjoisrannan läheisyydessä noin
700 metrin päässä suunnitellun satama-alueen reunasta.
Leton ympärille on rakennettu useita mökkejä ja suojelualueella kulkee mökeille meneviä teitä tai tiepohjia. Aivan suojelualueen eteläpuolelta kulkevat syväsataman alueelle kulkeva
Ajoksentie sekä Kemin keskustasta tuleva rautatielinja.

Kemin satama, Ajoksen sataman laajentaminen, ympäristövaikutusten arviointiohjelma

 Kuva 5‑9. Hankealueen lähiympäristön Natura- sekä muut luonnonsuojeluohjelmiin ja -strategioihin kuuluvat alueet (Suomen ympäristökeskus, Hertta-tietokanta 2009).

5.8

Maisema ja kulttuuriperintö

5.8.1

Yleistä Kemin alueen maisemakuvasta

Suunnittelualue kuuluu osaltaan Perämeren matalaan rannikkovyöhykkeeseen, jonka ominaisia piirteitä ovat ranta-alueen
rikkonaisuus, saariston puuttuminen monin paikoin sekä suuret jokisuistot. Maisemamaakuntajaossa Kemin-Tornion alue
kuuluu Peräpohjolan-Lapin maisemamaakuntaan ja sen sisällä edelleen Keminmaan maisemaseutuun. Nopea maankohoaminen (keskimäärin 7,2 mm vuodessa) on synnyttänyt
Perämeren alueelle monin paikoin luonteenomaisen, vyöhykkeisen kasvillisuuden, joka muuttuu siirryttäessä rantaviivasta
poispäin asteittain matalakasvustoisista merenrantaniityistä
ensin pajupensaikoihin ja siitä edelleen reheviin lehtimetsiin.
Perämeren rannikon saaret ovat korkokuvaltaan matalapiirteisiä koostuen pääasiassa hiekka- tai moreenikerroksista.
Loma-asutuksen määrä on Perämeren rannikolla ja saaristoalueilla varsin suuri, mikä on osaltaan vaikuttanut alueen
yleiseen maisemakuvaan. Vakituinen asutus on alueella vastaavasti painottunut selkeästi rannikon ja suurten jokiuomien,
mm. Simo-, Kemi- ja Tornionjoen, läheisyyteen, mikä näkyy
erityisesti jokivarren kylissä ja kaupungeissa asutuksen nauhamaisena sijoittumisena vesialueen läheisyyteen. Alueen
suurimpia kaupunkeja tai kaupunkikeskuksia ovat pääasiassa isoimpien jokien jokisuihin syntyneet Kemin-Keminmaan
alue sekä Tornio.
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Ajos ja läheinen Veitsiluodon alue ovat jo vuosikymmeniä
olleet voimakkaita metsäteollisuuden ja satamatoimintojen
keskuksia, minkä takia näiden alueiden maisemakuvaa hallitsevat monin paikoin teollinen infrastruktuuri sekä sen eri
oheistoiminnot.

5.8.2

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ympäristöt

Sataman suunnitellulla laajennusalueella ei sijaitse kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi arvioituja alueita tai ympäristöjä.
Suunnittelualueen ympäristössä näitä kohteita ovat
• Karsikon entinen kalastajakylä, Simo
• Kemi Oy:n Karihaaran teollisuusympäristö, Kemi
• Kemin kirkko ympäristöineen ja kortteli 107, Sauvosaari
• Veitsiluoto Oy:n konttori, Kemi
• Kemijoen ranta-asutus, Keminmaa
• Kemin maaseurakunnan kirkot Kemijoen kulttuurimaisemassa, Keminmaa
• Saavanojan niityt ja niittytuvat, Keminmaa
Näistä lähimpänä suunnittelualuetta ovat Veitsiluoto Oy:n
konttori, sekä Karsikon entinen kalastajakylä, jotka jäävät kuitenkin noin 4,5 ja 6 kilometrin päähän varsinaisesta satamaalueesta.
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Valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympäristöjä (Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt RKY-93
luettelo) ovat Veitsiluoto Oy:n konttori, Kemin kirkko ympäristöineen ja kortteli 107, Sauvosaari sekä Kemi Oy:n Karihaaran
teollisuusympäristö.
Lisäksi alueella sijaitsee Neuvostosotilaiden hautausmaa
sotavangintien alkupäässä.

5.8.3

Maisema-alueet ja perinnemaisemat

Suunnittelualueen läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti
tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai perinnemaisemia, vaan niistä lähin, Simojoen suun kulttuurimaisema-alue, sijaitsee yli 10 kilometrin päässä Ajoksen satamaalueesta.
Merkittäviä perinnemaisemia on suunnittelualueen ympäristöstä löydettävissä pääasiassa Perämeren kansallispuiston
saarilta, joissa eläinten laidunnus on yhdessä maankohoamisen kanssa synnyttänyt alueelle leimaa antavia merenrantaniittyjä. Laidunalueiden lisäksi alueella on useita vanhoja kalastajakyliä ja -tukikohtia, mm. Selkä-Sarvella ja Iso-Huiturilla,
jotka luokitellaan arvokkaiden perinnemaisemien joukkoon.
Nämä kohteet sijoittuvat kuitenkin yli 8 kilometrin päähän
Ajoksen satama-alueesta.

5.8.3

Hylyt ja muinaisjäännökset

Ajoksen satama-alueella ei ole tiedossa historiallisesti merkittäviä laivanhylkyjä. Ainoa alueelta tiedossa oleva hylky, vuonna 1901 uponnut höyrylaiva Hebe, sijaitsee Hebenmatalan ja
Inakarin välissä Ajoksen satamaan vievän 10 metrin syvyisen
laivaväylän varressa.
Suunnittelualueen läheisyydessä olevista muinaisjäännöksistä Ajoksen Murhaniemen jatulintarha sekä niemellä
sijainnut muinaisranta ovat käytännössä tuhoutuneet niiden ympäristöön kohdistuneen maankäytön seurauksena,
eikä niitä voida enää pitää merkittävinä kohteina. Sen sijaan
satama-alueen kaakkoispuolella Ajoskrunnin saarella sijaitseva jatulintarha (240010009) on säilynyt vielä pääasiassa
hyväkuntoisena.

 Kuva 5‑12. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ympäristöjen ja muinaisjäännösten sijainti suunnittelualueen
lähiympäristössä (Suomen ympäristokeskus, Hertta-tietokanta 2009).
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6

ARVIOITAVAT YMPÄRISTÖ-		
VAIKUTUKSET JA ARVIOINTIMENETELMÄT

6.1

Arviointitehtävä

Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (268/1999) perustuva menettely, jonka tarkoituksena on arvioida merkittävien
hankkeiden ympäristövaikutukset, tutkia mahdollisuudet haitallisten vaikutusten vähentämiseen sekä turvata kansalaisten osallistumismahdollisuudet hankkeen suunnitteluun ja
päätöksentekoon. Jos toiminnanharjoittaja päättää arvioinnin
jälkeen edistää hanketta, siihen on haettava ja saatava asianomaiset luvat ennen toteutukseen ryhtymistä. Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa tehtävänä on arvioida Ajoksen sataman (Lapin syväsatama) laajentamisesta aiheutuvat ympäristövaikutukset suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä
YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla ja tarkkuudella.
Arviointimenettelyn yhteydessä mm.
• Sataman laajentamisen rakentamisvaiheeseen liittyvien
ruoppausten ja täyttöjen vaikutukset ympäröivään merialueeseen: samentuminen, ravinteet, sedimentin haitalliset aineet, virtausten muutokset, vaikutukset eliöstöön
• Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen
• Meluvaikutukset (rakentamisaika sekä hankkeesta johtuva alus-, maantie- ja raideliikenteen lisääntyminen)
• Vaikutukset liikenteeseen (raskas, henkilö- ja kevyt
liikenne)
• Vaikutukset ilmanlaatuun
• Vaikutukset maisemaan
• Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat sosiaaliset vaikutukset (satama-alueen laajeneminen vs. läheiset
asuinalueet, virkistyskäyttö, yhteiskunnalliset vaikutukset,
työllisyys, elinkeinoelämä)
• Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen (erityisesti
huomattava rakentamisen aikainen maa-aineksen tarve)
• Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
• Vaikutukset kaavoitukseen

6.2

Arvioitavat ympäristövaikutukset

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan
hankkeen vaikutukset YVA-lain ja -asetuksen edellyttämässä laajuudessaan. Yleisesti arvioitavaksi tulevat kuvassa 6-1. esitetyt vaikutusryhmät sekä näiden keskinäiset
vuorovaikutussuhteet.

 Kuva 6‑1. Arvioitavat ympäristövaikutukset (lähde: laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta, 2 §,
1.4.1999).

Ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioitavan hankkeen
ympäristövaikutuksia tarkastellaan sen koko elinkaaren ajalta. Ajoksen sataman laajennuksen yhteydessä keskitytään
erityisesti hankkeen rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin, joiden lisäksi arvioinnissa tarkastellaan myös sataman laajentamisen vaikutuksia satama-alueen käyttöön sekä edelleen sen
toiminnasta aiheutuviin ympäristövaikutuksiin.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa keskitytään erityisesti hankkeen merkittävimpiin vaikutuksiin ja vaikutusryhmiin,
joiksi on satama-hankkeissa aikaisempien tutkimustulosten
ja asiantuntija-arvioiden perusteella tunnistettu seuraavat:
• Sataman laajentamisen rakentamisvaiheeseen liittyvien
ruoppausten ja täyttöjen vaikutukset ympäröivään merialueeseen: samentuminen, ravinteet, sedimentin haitalliset aineet, virtausten muutokset, vaikutukset eliöstöön
• Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen
• Meluvaikutukset (rakentamisaika sekä hankkeesta johtuva alus-, maantie- ja raideliikenteen lisääntyminen)
• Vaikutukset liikenteeseen (raskas, henkilö- ja kevyt
liikenne)
• Vaikutukset ilmanlaatuun
• Vaikutukset maisemaan
• Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat sosiaaliset vaikutukset (satama-alueen laajeneminen vs. läheiset
asuinalueet, virkistyskäyttö, yhteiskunnalliset vaikutukset,
työllisyys, elinkeinoelämä)
• Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen (erityisesti
huomattava rakentamisen aikainen maa-aineksen tarve)
• Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
• Vaikutukset kaavoitukseen
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan sekä hankkeen positiivisia että negatiivisia vaikutuksia sen koko elinkaaren aikana. Lisäksi arvioinnissa tarkastellaan mahdollisia
riskitilanteita sekä niiden vaikutuksia ympäristön kannalta.
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6.3

• Arvioinnin aikana tarkennettaviin hankkeen yleissuunnitelmiin ja toteutustapoihin

Ehdotus vaikutusalueen rajaukseksi

Tarkastelualue pyritään ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä määrittelemään niin suureksi, ettei merkittäviä ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän enää tarkasteltavan
alueen ulkopuolella. Jos arviointityön aikana kuitenkin käy
ilmi, että jollakin ympäristövaikutuksella on ennalta arvioitua
laajempi vaikutusalue, määritellään tarkastelualueen laajuus
kyseisen vaikutuksen osalta siinä yhteydessä uudestaan.
Varsinainen vaikutusalueiden määrittely tehdään ympäristövaikutusten arviointiselostuksen yhteydessä arviointityön aikana toteutettuihin selvityksiin ja niiden tuloksiin perustuen.
Ympäristövaikutusten alustava tarkastelualue kattaa
Ajoksen alueen Ajoksentien eritasoliittymään asti, sitä ympäröivät saaret ja luodot sekä Perämeren rannikkoalueen
Kemin edustalta pohjoisessa Keminmaalle ja etelässä Simon
Karsikonniemeen asti. Lisäksi tarkastelualueeseen sisällytetään lisääntyvän liikenteen osalta satamaan johtavat tie- ja
meriväylät sekä niiden lähiympäristöt liikenteestä aiheutuvien
ympäristövaikutusten osalta.

• Olemassa oleviin ympäristön nykytilan selvityksiin
• Meneillään oleviin ja arviointimenettelyn aikana tehtäviin
lisäselvityksiin kuten maastokartoituksiin, inventointeihin
jne.
• Vaikutusarvioihin
• Kirjallisuuteen
• Tiedotus- ja asukastilaisuuksissa ilmeneviin asioihin, sekä lausunnoissa ja mielipiteissä esitettäviin
näkökohtiin
Arvioinnissa kuvataan suunnitellun hankkeen vaikutukset
ja sen aiheuttamat muutokset tarkastelualueen nykytilaan
sekä alueella ja sen läheisyydessä harjoitettavaan toimintaan.
Hankkeen suunnittelua tarkennetaan ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn aikana ja uusi tieto pyritään ottamaan välittömästi mukaan arviointiprosessiin. Vastaavasti arviointi voi
tuottaa uusia selvitettäviä kysymyksiä ja suunniteltavia ratkaisuja liittyen esimerkiksi haitallisten ympäristövaikutusten
vähentämistoimiin. Vaikutuksia tullaan arviointiselostuksessa
kuvaamaan ja vertailemaan tekstein, teemakartoin, valokuvin
ja havainnekuvin sekä erilaisten laskelmien, mallinnustulosten ja grafiikoiden avulla.
Seuraavissa kappaleissa esitetään vaikutuskohtaisesti arvioitavia vaikutuksia sekä arvioinnissa käytettäviä menetelmiä.

6.5 Arvioitavat ympäristövaikutukset ja
arviointimenetelmät
6.5.1

 Kuva 6‑2. Ehdotus vaikutusalueen rajaukseksi

6.4

Arvioinnin toteutus ja käytettävä aineisto

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä hyödynnetään
olemassa oleviin selvityksiin ja suunnitelmiin kerättyä tietoa
tarkasteltavan hankkeen suunnittelualueesta, sen ympäristöstä sekä hankkeen teknisistä toteutusvaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Lisäksi arvioinnin yhteydessä tullaan puuttuvien tietojen osalta suorittamaan täydentäviä selvityksiä ja
tutkimuksia. Aineiston hankinnan ja menetelmien osalta ympäristövaikutusten arviointi tulee perustumaan:
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Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen

Sataman laajentamisen vaikutukset maa- ja kallioperään ja
pohjavesiin aiheutuvat pääasiassa hankkeen vaatimista rakennus- ja maanmuokkaustoimista, minkä takia hankkeen
ympäristövaikutusten arvioinnissa keskitytään pääasiassa
näihin vaikutuksiin.
Satamaan suunniteltu malmiterminaali sijaitsee osittain
Ajoksen I-luokan pohjavesialueella. Pohjavesialuerajaus on
alueella suurpiirteinen, jonka vuoksi koko terminaali saattaa
sijoittua pohjaveden suojelun kannalta merkittävälle alueelle.
Hankkeen pohjavesivaikutusten arviointityötä varten on erityisen tärkeää selvittää, laajeneeko satama vedenottamoiden
valuma-alueelle. Hankkeen vaikutuksista pohjaveteen tehdään kvalitatiivinen riskiarvio.
Arvioinnin lähtötiedoiksi kootaan alueen maaperä-, kallioja pohjavesikartat sekä näitä täydentävät luotaus-, kairaus- ja
pohjavesitutkimukset. Lähtötiedot alueen nykytilasta sekä siitä laaditut selvitykset saadaan käyttöön Kemin kaupungilta.
Lisäksi tietoja pohjavesialueen kloridipitoisuuksista saadaan
ympäristövaikutusten arvioinnin käyttöön Tiehallinnolta.
Aineistojen perusteella arvioidaan jatkotutkimusten tarve.
Mikäli olemassa olevista aineistoista ei saada riittävää tietoa
alueen maaperän laadusta ja pohjaveden virtaussuunnista,
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malmiterminaalin alueella tehdään maastotutkimuksia, joihin sisältyy hydrogeologinen maastotarkastelu, maaperäkairaukset, väliaikaisten pohjaveden havaintoputkien asentaminen, pohjaveden korkeuden mittaus, tutkimuspisteiden
paikantaminen.

6.5.2

Vaikutukset merenpohjaan ja pohjasedimentteihin

Sataman laajentaminen edellyttää rakennusvaiheessaan merenpohjan ruoppaus- ja täyttötoimenpiteitä, joilla voi olla eriasteisia välillisiä vaikutuksia meriveden laatuun, meriveden
virtauksiin sekä vesieliöstöön toimenpiteiden laajuudesta ja
sijainnista riippuen. Suunnittelualueen merenpohjaa ja sen
ominaisuuksia on selvitetty viime vuosien aikana mm. Kemin
Sataman sekä paikallisten teollisuuslaitosten velvoitetarkkailuiden sekä useiden suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuneiden hankkeiden (mm. Ajoksen merituulipuisto (Wintuuli
2004), Ajoksen syväsatamahanke (Kemin Satama 2002))
ympäristövaikutusten arviointien yhteydessä. Sataman laajentamisen vaikutukset merenpohjaan arvioidaan käytettävissä olevan aineiston sekä pohjasedimenttien osalta laadittavien lisäselvitysten perusteella. Arvioinnit perustuvat ensisijaisesti asiantuntija-arvioihin suunnittelualueen nykytilasta
sekä muista vastaavista hankkeista tehtyihin tutkimuksiin ja
selvityksiin.
Tietoja suunnittelualueen merenpohjan sedimenttien laadusta sekä mahdollisista haitta-ainepitoisuuksista tullaan ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä täydentämään alueelta otettavien sedimenttinäytteiden avulla. Näytteidenotto
painottuu maantäyttöön suunnitelluille merialueille nykyisten
laiturien itä- ja eteläpuolille. Näytteenottosyvyydet suhteutetaan hankkeen mukaisiin suunnitelmiin tarvittavista ruoppaussyvyyksistä suunnittelualueen eri osissa. Sedimenttien
haitta-ainepitoisuuksien avulla arvioidaan edelleen mm. ruopattavien massojen läjityskelpoisuutta sekä niiden ekologia
vaikutuksia.
Alustavan arvion mukaan satama-alueelle sijoitetaan n. 15
- 20 sedimenttipistettä. Näytteistä muodostetaan syvyysvyöhykkeittäin kokoomanäytteitä, myös osa yksittäisnäytteistä
analysoidaan. Näytteistä analysoidaan raskasmetallit, PCB:t
sekä osasta näytteitä orgaaniset tinayhdisteet.

Vaikutuksia vesieliöstöön arvioidaan merenpohjan muutosten sekä vedenlaatumuutosten perusteella. Erityistä huomiota kiinnitetään täyttöalueiden merenpohjan eliöstöön.
Arvioinnissa huomioidaan myös mahdollinen veden ravinneja haitta-ainepitoisuuksien nousu sekä samentuman leviäminen täyttöalueen ulkopuolelle. Vaikutusten arviointia varten
kerätään muualla toteutetuista ruoppaus- ja täyttöhankkeista
hankittu seurantatieto ja sovelletaan tutkimustulokset paikallisiin olosuhteisin.
Tutkimusalueella ja sen läheisyydessä toteutetaan pohjan videokuvaus sekä pohjaeläintutkimus syksyllä 2009.
Videokuvauksella kerätään tietoa pohjan laadusta sekä selvitetään makrofyyttilevien esiintymistä alueella. Videokuvaus
keskitetään pääosin täyttöalueille. Videokuvauspisteitä sijoitetaan täyttöalueelle alustavan arvion mukaan yhteensä noin
30 kappaletta. Videokuvauksen lisäksi alueelta otetaan pohjaeläinnäytteitä 5−10 pisteeltä. Näytteenottopaikat jaetaan
eri puolille täytettäviä ja ruopattavia alueita.

6.5.4

6.5.5
6.5.3

Vaikutukset meriveteen, vesikasvillisuuteen ja
pohjaeliöstöön

Meriveden laatua ja virtauksia Ajoksen ympäristössä on aikaisemmin selvitetty sekä Kemin Sataman että muiden alueen
toimijoiden tarkkailuiden yhteydessä. Vedenlaatu- ja virtausmallitulosten sekä merenpohjan tilaa kuvaavien ominaisuuksien perusteella (kts. 6.5.2.) arvioidaan edelleen sataman
laajennuksen vaikutuksia meriveden laatuun, virtauksiin sekä
merialueen tilaan Ajoksen edustalla ja sen lähiympäristössä.
Tarkastelussa kiinnitetään huomiota erityisesti meriveden kiintoaine-, ravinne- sekä haitta-ainepitoisuuksiin ja niiden arvioituihin muutoksiin ottamalla huomioon suunniteltavan hankkeen tekniset tiedot, töiden ajoittuminen, merialueen virtausolot, merialueen nykytila sekä alueelle kohdistuva kuormitus.
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Vaikutukset kalastoon ja kalastukseen

Sataman laajentaminen voi vaikuttaa suunnittelualueen kalastoon ja kalastukseen ensisijaisesti vesirakentamisen aiheuttamien merenpohjan muutosten kautta. Konkreettisena
vaikutuksena voidaan todeta mm. kalojen karkottuminen satama-alueen läheisyydestä ruoppauksesta johtuvan samentuman johdosta.
Sataman lähiympäristön merkitys kalaston ja kalastuksen
kannalta selvitetään YVA:n aikana. Keskeisiä selvitettäviä asioita ovat: taloudellisesti arvokkaiden kalalajien kutualueet,
kalastusaktiivisuus ja kalansaalis sekä käytettävät pyydysmuodot ja niiden sijoittuminen.
Kalastoa ja kalastusta koskevaa tietoa kerätään aikaisemmista julkaisuista sekä ammattikalastajilta, kalatalousviranomaisilta ja tutkimuslaitoksilta. Tietojen keräämiseksi tehdään haastatteluita / kirjallisia kyselyitä ammattikalastajille
sekä selvitetään alueen merkitystä vapaa-ajankalastukselle.
Kalastoon ja sitä kautta kalastukseen kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan nykytilan tietojen, aikaisempien tutkimusten
sekä satamatöiden aiheuttamien samentuma- ja vedenlaatumuutosten perusteella.

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluun

Hankkeen luontovaikutukset aiheutuvat sekä uuden alueen
ottamisesta satamatoimintojen käyttöön että nykyisen merialueen täyttämisestä, jotka muuttavat osaltaan suunnittelualueen luonnonympäristöjen nykytilaa. Kasvillisuuteen, lajistoon
ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvia vaikutuksia tarkastellaan YVA:ssa luontotyyppi- ja lajistotasolla painottamalla erityisesti suojelu- ym. luontoarvojensa suhteen merkittäviä kohteita. Tarkastelujen pohjana ovat alueella aikaisemmin
tehdyt luontoselvitykset sekä Lapin ympäristökeskuksella olevat tiedot alueen uhanalaisesta lajistosta. Suunnittelualueen
maa-alueilla toteutettiin kesällä 2009 maastoinventointi, jonka yhteydessä täydennettiin tietoja erityisesti suunnittelualueen kasvillisuustyypeistä ja mahdollisista uhanalaisesta
kasvilajeista.
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Sataman laajennuksen vaikutuksia suunnittelualueen pesimälinnustoon arvioidaan olemassa olevien linnustotietojen ja
selvitysten perusteella, joita alueelta on laadittu mm. Ajoksen
merituulipuiston ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä.
Luontovaikutusten arvioinnin yhteydessä laaditaan lisäksi
tarveharkinta arvioitavan hankkeen vaikutuksista suunnittelualueen ympäristössä sijaitseviin Natura 2000 -alueisiin. Mikäli
tarveharkinta osoittaa, että sataman laajentamisella voi olla
vaikutusta näihin kohteisiin, tullaan YVA-menettelyn aikana
laatimaan myös varsinainen NATURA-arviointi.

6.5.6

Vaikutukset maisemaan

Ympäristövaikutusten arviointia varten suunnittelualueesta ja
sen lähiympäristöstä laaditaan maisema-analyysi, jossa kuvataan maisema- ja taajamakuvan tärkeimmät tekijät, vahvuudet ja ongelmakohdat sekä maisemakuvaltaan herkimmät alueet. Maisema-analyysin avulla arvioidaan edelleen
hankkeen vaikutuksia alueen lähi- ja kaukomaisemaan, erityisesti merimaiseman osalta ja sen mahdollisia estevaikutuksia
sekä esitetään toimenpiteitä haitallisten maisemavaikutusten
minimoimiseksi. Maisemavaikutusten arviointi suoritetaan
läheisessä yhteistyössä paikallisten asukkaiden, yritysten ja
kaavoittajien kanssa, joilla selvitetään työn alkuvaiheessa
maiseman paikalliset ja alueelliset merkitykset. Sidostyhmiltä
saadun palautteen perusteella arvioidaan lisäksi hyvinvointiin, kuten estetiikkaan, sekä lähivirkistys- ja retkeilyalueisiin
aiheutuvia muutoksia. Ajoksen alueen maisema- ja kaupunkikuvassa tapahtuvia muutoksia havainnollistetaan poikkileikkaus- ja ilmakuvien sekä erilaisten kuvasovitteiden avulla.

6.5.7

Vaikutukset kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin

Suunnittelualueen läheisyydessä olevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden, kuten vanhojen rakennusten,
rakennuskokonaisuuksien, kulttuuriympäristöjen ja muinaisjäännösten, sijainnit selvitetään hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä ja tiedot niistä kootaan teemakartoille. Arvokkaiden kohteiden säilymisen edellytyksiä tarkastellaan arvioinnin yhteydessä ja niiden osalta annetaan
tarvittaessa suosituksia hankkeen jatkosuunnittelua varten.
Arviointi suoritetaan yhteistyössä Museoviraston ja Lapin ympäristökeskuksen kanssa.

6.5.8

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja 		
maankäyttöön

Suunnittelualueen ja sen ympäristön nykyisestä maankäytöstä selvitetään satamahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin aikana:
• Maankäytön perusluokat vaikutusalueella
• Asutus
• Loma-asutus
• Virkistyskäyttö
• Tieyhteydet
• Väylät
• Elinkeinot, kuten kalastus ja matkailu
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Tiedot selvitetään maastokäynneillä, kartta- ja paikkatietoaineistoilla (mm. slices-aineisto), kyselyillä ja haastatteluilla. Alueen suunnitellusta maankäytöstä selvitetään eritasoiset kaavat ja muut suunnitelmat, luvat sekä suojelualueet.
Hankkeen vaikutuksia Ajoksen saaren virkistyskäyttöön arvioidaan olemassa olevien selvitysten (mm. kalastuskyselyt,
kalastuslupatilastot) sekä työn aikana tehtävien maastokäyntien, haastattelujen, kyselyjen ja selvitysten avulla. Hankkeen
aiheuttamia muutoksia suunnittelualueen virkistyskäytön kannalta arvioidaan lisäksi mahdollisten vedenlaadun muutosten
sekä kalastossa, linnustossa ym. eliöstössä tapahtuvien vaikutusten kautta.

6.5.9

Vaikutukset kaavoitukseen

Arvioinnin lähtökohtana on eri kaavatasoilla hankkeen vaikutusalueelle osoitettu maankäyttö. Arvioinnissa huomioidaan voimassa olevien kaavojen mukainen maankäyttö sekä
mahdolliset vireillä olevat kaavasuunnitelmat.

6.5.10

Vaikutukset liikenteeseen

Ympäristövaikutusten arviointiselostukseen kootaan tiedot
Ajoksen alueen nykyisistä liikennemääristä sekä arvioidaan
suunnitellun hankkeen aiheuttamaa liikenteen lisäystä ja sen
vaikutuksia mm. liikenneturvallisuuteen ja liikenteestä aiheutuvaan meluun. Tarkasteluun sisältyvät sataman toimintaan
liittyvä laiva-, raide- ja maantieliikenne, joiden jokaisen vaikutuksia arvioidaan YVA-menettelyn aikana erikseen mutta
myös yhdessä liikenteen yhdysvaikutusten määrittelemiseksi.
Liikennevaikutusten arvioinnissa tullaan lisäksi huomioimaan
erikseen vaarallisten aineiden kuljetukset niin raide- kuin
maantieliikenteessäkin sekä arvioimaan niiden aiheuttamia
riskejä mm. alueen luonnolle ja paikalliselle väestölle.
Liikenteen aiheuttamia meluvaikutuksia tarkastellaan yhdessä hankkeen muiden mahdollisten melun aiheuttajien kanssa
(katso kappale 6.5.10)

6.5.11

Melu ja tärinä

Satamatoiminnassa melua aiheutuu pääasiassa nostureilla
ja lastauskoneilla tehtävästä lastinkäsittelystä sekä ajoittain
myös alueella suoritettavasta romujen ja romumetallin käsittelystä. Sataman toiminnasta aiheutuvaan meluun vaikuttavat
lisäksi keskeisesti myös alueella ja sen läheisyydessä harjoitettava alus-, maantie- ja raideliikenne, jonka voidaan arvioida lisääntyvän merkittävästi sataman laajennuksen sekä
mahdollisten malmikuljetusten myötä. Liikenne ja lastaustoiminnot voivat melun ohella synnyttää satama-alueelle ja sen
lähiympäristöön myös häiritsevää tärinää. Sataman rakentamisvaiheessa lisämelua voivat aiheuttaa lisäksi ruoppaus- ja
maantäyttötyöt.
Satamatoiminnassa meluntorjunta ja melun aiheuttamien haittojen minimointi ovat merkittävässä asemassa.
Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä sataman laajennuksen vaikutuksia Ajoksen alueen melutasoihin arvioidaan
melumallinnuksen avulla. Mallinnus suoritetaan käyttämällä
kolmiulotteista SoundPlan-laskentamallia, jonka avulla pystytään laskemaan tutkimusalueen meluvyöhykkeet alueen
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lähtömelutasojen sekä suunnitellun hankkeen teknisten ominaisuuksien avulla. Äänilähteiden ohella mallissa pystytään
lisäksi ottamaan huomioon melun kulkeutumiseen vaikuttavat
tekijät, joita ovat mm. maastonmuodot, rakennusten mahdolliset este- ja heijastevaikutukset sekä maaperän melua vaimentavat tekijät. Melun lähtöarvoina arvioinnissa käytetään
parhaita saatavilla olevia arvoja vastaavista toiminnoista
ympäristövaikutusten arvioinnin tarkkuustaso huomioiden.
Mallinnusohjelman ansiosta eri hankevaihtoehtojen meluvaikutuksia voidaan tarkastella nopeasti ja melko yksinkertaisin
muutoksin. Erityisesti meluvaikutusten arvioinnissa tarkastellaan pysyvän asutuksen, loma-asuntojen sekä virkistysalueiden sijaintia suhteessa syntyvään meluun ja sen leviämiseen
alueella. Vaikutustarkastelussa melun kannalta ongelmallisiin
kohtiin voidaan esittää ratkaisumalleja melun torjumiseksi. Näitä voivat olla esimerkiksi herkkien alueiden ympärille
jätettävät, eri levyiset suojavyöhykkeet sekä rakennettavat
meluvallit.

6.5.12

Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon

Satamatoiminnot vaikuttavat suunnittelualueen ilmanlaatuun
ensisijaisesti laivojen, työkoneiden ja kuljetusajoneuvojen
synnyttämien pakokaasupäästöjen sekä malmin purku, käsittely ja lastaus sekä mm. suunnittelualueen hiekoituksesta johtuvan pölyämisen kautta. Lisäksi hankkeen rakennusvaiheessa ilmanlaatuun voivat vaikuttaa näiden ohella myös
mm. massansiirroista ja varastoinnista aiheutuva pölyäminen
sekä työkoneiden aiheuttamat päästöt.
Arviot satama-alueen laajentamisen sekä lisääntyvän satamaliikenteen vaikutuksista ilmanlaatuun laaditaan asiantuntija-arvioina hyödyntäen olemassa olevia tutkimuksia sekä
arvioita syntyvistä liikennemääristä ja niiden ilmapäästöistä.
Arvioinnissa tullaan keskittymään erityisesti raskaiden rahtialusten sekä lastinkäsittelykaluston, kuljetusliikenteen sekä
raideliikenteen päästöihin sekä niiden kasvaneiden määrien
vaikutuksiin alueen ilmanlaadun kannalta.

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa selvitetään ne ryhmät, joihin vaikutukset erityisesti
kohdistuvat. Samalla arvioidaan, miten haittavaikutuksia näihin ihmisryhmiin voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti ehkäistä tai minimoida.
Sosiaalisten vaikutusten arviointimenetelminä käytetään
kartta- ja tilastoaineistojen, lehtikirjoitusten, eri työn vaiheissa
saadun palautteen (mm. yleisötilaisuudet, internet) sekä mahdollisten ryhmähaastattelujen tulosten analyysia. Hankkeen
vaikutuksia selvitetään sekä asiantuntija-arvioiden että paikallisten ihmisten kokemusten perusteella. Vaikutusarvioiden
pohjaksi analysoidaan alueen väestöstä kertovia tilastotietoja, karttoja ym. alueen palveluista ja toiminnasta kertovia julkaisuja, jotka kuvaavat osaltaan alueen nykytilaa ennen suunniteltua hanketta. Sidosryhmätyöskentely on yksi osallistavan
suunnittelun muodoista ja ryhmähaastattelut edelleen yksi
sen keskeisimmistä toimintamuodoista. Ryhmähaastatteluilla
selvitetään paikallisten asukkaiden ja sidosryhmien näkemyksiä hankkeen mahdollisista vaikutuksista, eri tahojen
arvokkaina pitämistä asioista sekä niiden merkityksestä.
Ryhmähaastatteluja voidaan järjestää tarpeen mukaan mm.
seuraaville kohderyhmille: vakituiset asukkaat, loma-asukkaat, virkistysalueiden käyttäjät, veneilijät.

6.5.14

Vaikutukset terveyteen

Sataman laajennuksen vaikutuksia ihmisten terveyteen käsitellään erikseen ilma- ja vesipäästöjen, melu- ja liikennevaikutusten sekä ympäristöriskien arvioinnin yhteydessä.
Lisäksi arviointiselostuksen yhteydessä kuvataan hankkeen
muut, merkitykseltään pienemmät terveysperusteiset vaikutukset. Arvioinnin lähtökohtana on hanketta koskevien lupamenettelyjen näkökulmasta se, että terveysvaikutuksia
aiheuttava vaihtoehto ei koskaan ole toteuttamiskelpoinen.
Terveysvaikutusten arviointi liittyy terveydensuojelua koskevan erityislainsäädännön ohella läheisesti myös ilmaa, pintaja pohjavesiä ja maaperää koskevien vaikutusten arviointiin
sekä suunnittelualuetta koskevan kaavoituksen lähtökohtiin.

6.5.13	Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn sisältyvät keskeisesti ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset. Näihin vaikutuksiin luetaan tässä yhteydessä
kuuluviksi myös hankkeen yhteiskunnallis-taloudelliset vaikutukset sekä esimerkiksi sen vaikutukset alueen työllisyyteen.
Ihmisiin kohdistuvina vaikutuksina arvioidaan satamahankkeen osalta vaikutuksia:
• Pysyvään asumiseen, loma-asumiseen, viihtyvyyteen ja
maisemaan
• Alueiden virkistyskäyttöön ja harrastusmahdollisuuksiin
(kuten kalastus, veneily)
• Asenteisiin, ennakkokäsityksiin ja pelkoihin
• Yhteisöllisyyteen
• Ihmisryhmien välisiin ristiriitoihin

6.5.15

Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen

Uusien satama- ja laiturialueiden rakentaminen edellyttää rakennusvaiheessa suuria määriä maa-ainesmassoja, joiden
kulutuksella voidaan arvioida olevan eriasteisia vaikutuksia
luonnonvarojen hyödyntämiseen seutukunnan alueella tarvittavien hiekka- ja moreenimaiden laadusta ja saatavuudesta
riippuen. Osa tarvittavasta täyttömaasta saadaan suoraan
hankkeen yhteydessä toteutettavien ruoppausten yhteydessä, mikä vähentää osaltaan ulkopuolisten maa-ainevarojen
tarvetta.
Vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön arvioidaan YVA:n
yhteydessä asiantuntija-arviona perustuen yleissuunnitelman antamiin tietoihin hankkeen massatarpeesta sekä
yleisiin tietoihin esim. maa-aineksen kulutuksesta ja sen
ympäristövaikutuksista.

• Elinkeinon harjoittamiseen, palveluihin ja työllisyyteen
• Työllisyyteen ja elinkeinoelämään
• Alue- ja kuntatalouteen ja sen kehitykseen
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6.5.16

Arvio ympäristöriskeistä

Hankkeesta aiheutuvia ympäristöriskejä voidaan vähentää oikeanlaisella suunnittelulla ja suunnittelun aikaisella riskienhallinnalla, jonka tulokset huomioidaan edelleen satama-alueen
suunnittelussa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tunnistetaan tarkasteltavaan hankkeeseen liittyviä mahdollisia häiriötapahtumia ja vaikutusketjuja sekä häiriöiden seurauksia.
Suunnitellun hankkeen toiminnan aikaisista riskitekijöistä
merkittävimpiä ovat mm. karille ajot, liikenneonnettomuudet,
tulipalot ja räjähdykset, kemikaalien varastointi ja käyttö, sähkökatkot sekä sataman huolto ja kunnossapito. Vastaavasti
hankkeen rakentamisen osalta merkittävimmät ympäristöriskit kohdistuvat erityisesti suunnittelualueen pohjasedimentteihin ja niihin sitoutuneisiin haitta-aineisiin. Riskitarkastelu
tehdään analysoimalla tapahtumista mahdollisesti seuraavat
ongelmat ja arvioimalla miten ongelmavaikutukset minimoidaan sekä esittämällä korjaavia toimenpiteitä.

6.6

Epävarmuustekijät ja oletukset

Hankkeen suunnitteluun ja ympäristövaikutusten arviointiin
vaikuttaa kaikki se epävarmuus, mikä liittyy arvioinnissa käytettyyn aineistoon, sen keräysmenetelmiin sekä vaikutusten
arvioinnissa käytettyihin menetelmiin. Arvioinnissa selvitetään, miten arvioinnin epävarmuus voi vaikuttaa hankkeen toteuttamiseen ja eri vaihtoehtojen arviointiin sekä lisäksi, kuinka merkittäviä esiintyvät epävarmuustekijät ovat suhteessa
tehtyihin vaikutusarvioihin.

6.7

tyksistä saatavan tiedon perusteella. Vaihtoehtoja vertaillaan
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisesti seuraavien vaikutusten perusteella:
1. vaikutukset ihmisiin
2. vaikutukset luontoon
3. vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
4. vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen.
Vertailussa kuvataan eri hankevaihtoehtojen eroja niiden
aiheuttamien ympäristövaikutusten suhteen sekä arvioidaan
edelleen vaikutusten merkittävyyttä.

6.9

Vaikutusten seuranta

Arvioitujen vaikutusten ja niiden merkittävyyden perusteella
arviointiselostuksen yhteyteen laaditaan suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten tarkkailemiseksi. Ohjelman sisältö
laaditaan siten, että tulosten perusteella hankkeesta aiheutuvat seuraukset suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä
voidaan erottaa luonnon taustatilasta sekä muuallakin rannikkovesissä tapahtuvasta kehityksestä. Seurannan avulla
voidaan havainnoida mm. sitä, kuinka hyvin nyt tehty arviointi
vastaa todellisuutta. Lisäksi voidaan selvittää sitä, aiheuttavatko rakennustyöt sellaisia ympäristön tilan muutoksia, että
niiden estämiseksi on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Haitallisten vaikutusten vähentämiskeinot

Ympäristövaikutusten arvioinnin tehtävänä on hankkeesta aiheutuvien vaikutusten määrittelyn ohella esittää toimenpiteitä,
joilla sen haitallisia ympäristövaikutuksia pystytään osaltaan
vähentämään ja ehkäisemään erilaisten teknisten ratkaisuiden ja toteutustapojen avulla. Vaikutusten ehkäisykeinot
määritellään yksityiskohtaisemmin arviointiprosessin edetessä ja ne tuodaan esiin arviointiselostuksessa.

6.8

Vaihtoehtojen vertailu

Ympäristövaikutusten arvioinnissa vertaillaan hankkeen ja
sen toteuttamatta jättämisen ympäristövaikutuksia suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä. Tämä tehdään käytettävissä olevan sekä YVA:n yhteydessä toteutettavista lisäselvi-
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7

HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT 		
SUUNNITELMAT JA LUVAT

Satama-alueen laajentaminen edellyttää useita sekä maa- ja
vesialueiden käyttöön että sataman käytännön toimintaan ja
siitä aiheutuvien ympäristöhaittojen minimointiin liittyviä lupia.
Luvanhakuprosessissa ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä laadittava arviointiselostus sekä siitä annettavat mielipiteet ja lausunnot toimivat taustatietoina, joihin nojautuen
luvan myöntäjän on mahdollista tehdä päätöksensä hankkeen toteuttamisen ja sen vaatimien lupamääräysten osalta.
Lupien haku tulee ajankohtaiseksi siinä vaiheessa, kun hankkeesta vastaava, tässä tapauksessa Kemin Satama, tekee
päätöksensä laajennushankkeen toteuttamisesta.

7.4

7.1

7.5

Hankkeen yleissuunnittelu

Hankkeen yleissuunnittelua tehdään rinnan hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kanssa, jolloin arvioinnissa saatavat tiedot suunnittelualueesta ja sen ominaispiirteistä
pystytään tehokkaasti ottamaan huomioon hankesuunnitelmia laadittaessa. Yleissuunnittelu jatkuu ja tarkentuu edelleen
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn jälkeen.

7.2

Kaavoitus

Satama-alueen laajentaminen edellyttää alueen kaavoittamista. Ajoksen alueen yleis- ja asemakaavatilanne mahdollistaa satama-alueen laajentamisen ensimmäiset vaiheet.
Kehittämisvaihtoehtojen esille tulevat kaavojen tarkistamiset
käynnistetään suunnittelutyön aikana yhteistyössä Kemin
kaupungin kanssa. Sataman raideyhteyksien kehittämiseksi tarkastellaan lisäksi mahdollisuuksia varata osia entisestä,
yleiskaavassa selvitysaluemerkinnällä varustetusta soranottoalueesta sataman käyttöön. Sataman suunniteltujen laajennusalueen kaavoitustilannetta on tarkasteltu lähemmin kappaleessa 5.2.

7.3

Vesilain mukaiset luvat

Rakennusluvat

Uusien rakennusten sijoittaminen satama-alueelle edellyttää
rakennusluvan hakemista Kemin kaupungin rakennusvalvontaviranomaisilta. Suunnittelualueella voimassa olevan kaavan
oikeusvaikutuksista riippuen rakentaminen voi edellyttää lisäksi myös suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamista maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 72 §:n mukaisesta ranta-alueen
rakentamisrajoituksesta. Maisemaa muuttaville rakennustöille sekä esim. puiden kaatamiselle haetaan lisäksi erikseen
maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maisematyölupa.

Ympäristöluvat

Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 1 momentin kohdan 12
a) mukaan pääosin kauppamerenkulun käyttöön tarkoitetulla ja yli 1 350 tonnin vetoisille aluksille soveltuvalla satamalla tai lastaus- tai purkulaiturilla on oltava ympäristölupa.
Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto on 7.4.2005 antamallaan päätöksellä (Nro 23/05/1) myöntänyt Kemin Satamalle
ympäristöluvan nykyisten satamatoimintojen toteuttamiseen
Ajoksen satamassa. Nykyinen ympäristölupa sallii mm. laiturien rakentamisen, mutta malmikuljetukset sekä ensisijaisesti niitä varten suoritettava satama-alueen tulevat osaltaan
edellyttämään nykyisen ympäristöluvan ja sen lupaehtojen
päivittämistä.

7.6

Muut luvat

Satama-alueelle voi sen laajentamisen yhteydessä tulla toimijoita tai toimintoja, joilta edellytetään lainsäädännössä oma
erillinen lupansa. Tällaisia lupia tai niihin verrattavia sopimuksia voivat olla esimerkiksi ympäristöluvat, kemikaalilain mukaiset luvat tai jätevesilaitoksen kanssa tehtävät sopimukset
jätevesien johtamisesta viemäriverkkoon. Näistä luvista vastaavat itsenäisesti toiminnanharjoittajat.

Sataman laajentaminen edellyttää nollavaihtoehtoa lukuun
ottamatta vesilain mukaista lupaa nykyisen satama-alueen
edustalla suoritettavalle vesirakentamiselle, ruoppauksille
sekä ruoppausmassojen läjitykselle. Kemissä suoritettaville
hankkeille vesilain mukaiset luvat myöntää Pohjois-Suomen
ympäristölupavirasto. Vesistön pilaantumista aiheuttavat näkökohdat käsitellään ympäristönsuojelulain nojalla, mutta
nämä asiat voidaan osaltaan sisällyttää vesilain mukaiseen
lupaan. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ei vielä
käsitellä maa- ja vesialueiden omistukseen ja korvausmenettelyyn liittyviä asioita. Korvauskysymykset tulevat käsiteltäviksi vasta vesilain mukaisessa lupamenettelyssä.
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8

ARVIOINTIMENETTELYN JA 		
OSALLISTUMISEN JÄRJESTÄMINEN

8.1

Kansalaisten osallistuminen

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua
kaikki kansalaiset ja ihmisryhmät, joiden oloihin ja etuihin kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon
tai muihin elinoloihin toteutettava hanke saattaa vaikuttaa.
Kansalaiset voivat lainsäädännön mukaan:
• Esittää kannanottonsa hankkeen vaikutusten selvitystarpeista silloin, kun hankkeen arviointiohjelman vireilläolosta ilmoitetaan
• Esittää kannanottonsa arviointiselostuksen sisällöstä kuten tehtyjen selvitysten riittävyydestä arviointiselostuksen
tiedottamisen yhteydessä
Ihmisten tavoitteet ja mielipiteet ovat arviointimenettelyn
kannalta tärkeitä ja ne pyritään ottamaan huomioon osana
arviointiprosessia. Keskenään ristiriitaiset tavoitteet voidaan
siten suunnittelussa nostaa esille niin, että kaikki näkemykset
voidaan mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon hanketta
koskevassa päätöksenteossa.
Hankkeeseen liittyen järjestetään kaksi yleisötilaisuutta, toinen ohjelmavaiheessa ja toinen selostusvaiheessa.
Yleisötilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki, joita hanke kiinnostaa. Lisäksi Ajoksen sataman vaikutusten arviointia varten on
perustettu erilliset suunnittelu-, ohjaus- ja seurantaryhmät,
jotka on esitelty kappaleissa 8.2–8.4.

8.2

Hankeryhmä

Hankeryhmä vastaa arvioinnin käytännön toteutuksesta, kuten
lähtötietojen kokoamisesta, laadittavista dokumenteista sekä
hanketta koskevasta tiedottamisesta. Laajennushankkeen
osalta hankeryhmään osallistuvat:
• Kemin Satama
• Ramboll

• Lapin lääninhallitus
• Metsähallitus
• Museovirasto
• Merenkulkulaitos, Länsi-Suomen väyläyksikkö
• Ratahallintokeskus
• Luotsausliikelaitos
• Lapin TE-keskus
• Tiehallinto, Lapin tiepiiri
• Northland Resources Inc.
Ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 17.9.2009.
Kokouksessa esiteltiin arvioitava hanke, hankkeesta vastaava
sekä yleispiirteissään hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin alustavaa ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa.

8.4

Seurantaryhmä

YVA-seurantaryhmän tarkoituksena on varmistaa tarvittavien selvitysten asianmukaisuus ja riittävyys sekä kansalaisten
osallistumismahdollisuudet hankkeen osalta. Seurantaryhmän
asema on ympäristövaikutusten arvioinnin laadun kannalta
keskeinen.
Seurantaryhmään on kutsuttu edustajat ohjausryhmässä
mukana olevien toimijoiden lisäksi seuraavilta tahoilta:
• Lapin lääninhallitus
• Keminmaan kunta
• Simon kunta
• Länsi-Suomen merivartiosto
• Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

• Kemin kaupunki

• Pohjois-Perämeren Ammattikalastajat ry

• Lapin ympäristökeskus

8.3

• Lapin maakuntaliitto

• Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry
• Lapin luonnonsuojelupiiri ry

Ohjausryhmä

• Kemin seudun luonnonsuojeluyhdistys ry

Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata arviointiprosessia ja osaltaan varmistaa toteutettavien arviointien asianmukaisuus
ja laatu. Ohjausryhmä koostuu mm. Kemin kaupungin ja
Keminmaan kunnan sekä paikallisten ympäristöviranomaisten edustajista. Edellisten lisäksi ohjausryhmätyöskentelyyn
osallistuvat hankkeesta vastaavan (Kemin Satama) ja YVAkonsultin (Ramboll Finland Oy) edustajat. Kokonaisuudessaan
ohjausryhmään on kutsuttu seuraavat tahot:
• Lapin ympäristökeskus

• Kemin Moottorivenekerho ry

• Kemin kaupunki (tekninen, kaavoitus ja
ympäristösektorit)

Seurantaryhmän
17.9.2009.
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• Kemin Työväen Pursiseura ry
• Kemin Purjehdusseura ry
• Kemi-Tornion lintuharrastajat Xenus ry
• Lapin TE-keskus
• PVO Innopower Oy
• Inakarin yhteinen vesi- ja vesijättöalue
ensimmäinen

kokous

järjestettiin
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8.5

Yleisö- ja tiedotustilaisuudet

Suunnittelu-, ohjaus- ja seurantaryhmätyöskentelyn lisäksi
ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä halutaan tavoittaa vaikutusalueen asukkaita, maanomistajia ja muita intressiryhmiä laajasti. Menettelyn aikana pidetään yleisötilaisuuksia, joiden tavoitteena on saada kartoitettua konkreettisia
vaikutuksia, joita paikalliset asukkaat ja alueen käyttäjät haluavat arvioinnissa ja tulevassa päätöksenteossa otettavaksi
huomioon.
Ohjelmavaiheen yleisötilaisuus järjestetään 13.10.2009.
Selostusvaiheen yleisötilaisuus järjestetään arviointiselostusvaiheessa. Yleisötilaisuuksien yhteydessä järjestetään myös
hanketta ja sen ympäristövaikutusten arviointia koskevat tiedotustilaisuudet tiedotusvälineille.

8.6	Tiedottaminen
Osallistumisen onnistuminen vaatii tehokasta tiedottamista.
Onnistunut viestintä varmistaa, että tieto kulkee hankkeesta
vastaavan, osallisten, päätöksentekijöiden ja muiden sidosryhmien välillä, jolloin kaikki arvioinnissa mukana olevat tahot
pystyvät esittämään omat näkökantansa koskien suunniteltavaa hanketta ja sen ympäristövaikutuksia. Tiedonvälitykseen
on monia menetelmiä, joista tehokkaimpia ovat yleisesti paikalliset lehdet ja radiokanavat.
Kemin Satama julkisti päätöksensä arviointimenettelyn
käynnistämisestä ja toimitti sitä koskevan tiedotteen paikallisille tiedotusvälineille kesäkuussa 2009.
Kemin Sataman internetsivuille (www.keminsatama.fi)
laaditaan hankkeen yleissuunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin aikana internetsivut, joilla esitellään hanketta,
toteutettavia selvityksiä, ympäristövaikutusten arviointia ja
aikanaan sen tuloksia. Arviointiohjelma, arviointiselostus ja
yhteysviranomaisen antamat lausunnot arviointiohjelmasta
ja arviointiselostuksesta tulevat nähtäville ympäristöhallinnon
internetsivuille www.ymparisto.fi.

8.7

8.7.1

Arviointiohjelman nähtävilläolo

Yhteysviranomaisena toimiva Lapin ympäristökeskus ilmoittaa arviointiohjelman nähtävilläolopaikoista ja -ajoista ohjelman valmistumisen jälkeen. Kuulutus julkaistaan kuntien virallisilla ilmoitustauluilla, alueen pääsanomalehdissä, kirjastoissa ja ympäristöhallinnon internet-sivuilla www.ymparisto.
fi. Mielipiteet arviointiohjelmasta on toimitettava Lapin ympäristökeskukseen ilmoitetun ajan kuluessa. Määräaika alkaa
kuulutuksen julkaisemispäivästä ja sen pituus on 1 – 2 kuukautta. Lapin ympäristökeskus pyytää lisäksi kirjallisesti lausuntoja arviointiohjelmasta eri tahoilta.

8.7.2

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta

Yhteysviranomainen kokoaa eri tahojen lausunnot ja mielipiteet arviointiohjelmasta ja antaa lisäksi oman lausuntonsa
1 kuukauden kuluessa ohjelman nähtävilläoloajan päättymisestä. Lausunto asetetaan nähtäväksi samoihin paikkoihin,
missä arviointiohjelma on ollut esillä.

8.7.3

Arviointiselostuksen nähtävilläolo

Arviointiselostus toimitetaan alustavien suunnitelmien mukaan Lapin ympäristökeskukselle kesän 2010 aikana, jonka
jälkeen yhteysviranomainen kuuluttaa arviointiselostuksen
nähtävilläolosta. Nähtävilläolo toteutetaan vastaavasti kuin
arviointiohjelman tapauksessa. Määräaika mielipiteiden ja
lausuntojen toimittamiseksi yhteysviranomaiselle on jälleen
1 – 2 kuukautta.

8.7.4

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta

YVA-menettely päättyy, kun yhteysviranomaisen toimiva Lapin
ympäristökeskus antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta 2
kuukauden kuluessa nähtävilläoloajan päättymisestä.

Yhteysviranomaisen tehtävät

Yhteysviranomainen päättää virallisiin kuulemisiin liittyvistä järjestelyistä YVA-laissa säädetyllä tavalla. Lain mukaan
hankkeesta vastaava ja yhteysviranomainen voivat tämän
lisäksi sopia tiedottamisesta myös muulla tavoin, mikäli se
nähdään hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeelliseksi.
Virallinen tiedottaminen ja kuuleminen ovat tarpeen ainakin
arviointiohjelman nähtäville asettamisen yhteydessä sekä
arviointiselostuksen käsittelyvaiheessa. Kansalaisilla on tällöin mahdollisuus tuoda esille näkemyksiään vaikutuksista ja
vaihtoehdoista.
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Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma jätettiin yhteysviranomaiselle 2009. Ympäristövaikutusten arviointiselostus on vastaavasti tarkoitus jättää yhteysviranomaiselle
maalis-huhtikuun 2010 aikana. Taulukossa 9.1 on esitetty
alustava aikataulu toteutettavalle ympäristövaikutusten arviointimenettelylle. Lopulliseen aikatauluun vaikuttavat mm.
selvitysten laatimis-, nähtävilläolo- ja lausuntoajat.

Kaavoittajan tehtävät:

Viranomaisen tehtävät:
Päätös asemakaavan
muutoksesta ja laajennuksesta, vireillepano

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen

lokakuu
2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville

- yleisötilaisuus
Mahdollinen viranomaisneuvottelu,
palaute osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta
Kaavaluonnoksen laatiminen

joulukuu

maalishuhtikuu

Valmisteluaineiston
nähtävilläolo

Hankkeesta vastaavan tehtävät:

Arviointiohjelman laadinta

- tiedotus
- yleisötilaisuus
- ohjaus- ja seurantaryhmä

Yleissuunnittelu, selvitysten
laadinta, vaikutusten arviointi,
vaihtoehtojen vertailu arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen lausunnon mukaisesti

Ympäristövaikutusten
arviointiselostuksen
laatiminen

Ajankohta

YVA alkaa

lokakuu
2009

Kaavaehdotuksen laatiminen
- yleisötilaisuus

kesäkuu
2010

Kaavaehdotus nähtäville

Arviointiohjelman kuulutus
ja tiedottaminen

Kansalaisten ja viranomaisten
mielipiteet ja lausunnot
arviointiohjelmasta

joulukuu

Yhteysviranomaisen lausunto
arviointiohjelmasta

maalishuhtikuu

Arviointiselostuksen kuuluttaminen ja tiedottaminen

Muistutukset ja lausunnot
mahd. viranomaisneuvottelu
- tiedotus
- yleisötilaisuus
- ohjaus- ja seurantaryhmä

Yhteysviranomaisten tehtävät:

Lausunnot ja mielipiteet
arviointiselostuksesta

kesäkuu
2010

Yhteysviranomaisen lausunto
arviointiselostuksesta

Muistutukset ja lausunnot
Kaavaehdotuksen
täydentäminen

Mahd. viranomaisneuvottelu
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuuston kaavan
hyväksyminen

Päätökset, lupahakemukset
ja luvat
Toteuttaminen, seuranta

Valitusaik 30 vrk, voimaantulo

 Kuva 9‑1. YVA-menettelyn alustava tavoiteaikataulu.
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SANASTO JA LYHENTEET
Ahtaus

Satamassa suoritettava lastaustoiminta

Bulk/bulkki

Irtotavara, raaka-aine. Määrä mitataan usein tonneina (vrt. kappaletavara)

Bulk-satama

Satama, jossa käsitellään ensisijaisesti irtotavaraa

Fenderi

Laiturin kylkeen kiinnitettävä pehmuste, joka suunniteltu ehkäisemään
aluksen kylkien vahingoittumista laituriin kiinnittymisen aikana

Huolinta

Tavarakuljetuksien kokonaisvaltainen hoitaminen. Kuuluu osaksi logistiikkaa
Erillisinä yksiköinä kuljetettavat tuotteet. yhteismäärä mitataan ensisijaisesti lukumääränä (vrt. bulk)
Tolppa, johon aluksen kiinnitysköydet voidaan sitoa

Kappaletavara
Kiinnityspollari
Kontti

Kuljetussäiliö, joka voidaan siirtää kuljetusvälineestä toiseen ilman
sisällön uudelleenlastausta

Kulkusyväys

Väylän suurin sallittu, turvallinen liikennöintisyvyys

Lo-lo (lift-on/lift-off)

Lasti nostetaan alukseen nosturilla pystysuoraan alukseen kansiluukkujen kautta (vrt. ro-ro)

Läjitys

Ruoppausmassojen sijoittaminen ennalta valitulle paikalle maalle tai
merelle

PAH-yhdisteet

Yhteen liittyneistä aromaattisista hiilirenkaista koostuvia hiilivetyjä, jotka
ovat luonteeltaan usein syöpää tai mutaatioita aiheuttavia.

Proomu

Merikuljetuksissa käytettävä hinattava alus

Ro-ro (roll-on/roll-of)

Lasti siirretään alukseen pyörien päällä esimerkiksi rekoissa, rekkojen
perävaunuissa tai lauttavaunuissa, eikä sen lastaamisessa siksi tarvita
nosturia (vrt. lo-lo)

SECU

Stora Enso Cargo Unit, tavaroiden kuljetuksessa käytettävä suuryksikkö, joka on suunniteltu erityisesti paperirullien kuljetukseen.

Sedimentti

Vesistön pohjalle laskeutuvan saven, mudan tai liejun muodostava
kiintoainekerros

Storo (stowable ro-ro)

Lasti viedään laivan ruumaan lauttavaunuilla, ahdetaan paikalleen
trukeilla ja tyhjät lauttavaunut viedään takaisin varastoon.

Suuryksikkö

Kontit, rekat, perävaunut, lauttavaunut

TEU

Twenty-foot Equivalent Unit, konttiliikenteen määrää kuvaava yksikkö,
joka tarkoittaa yhtä 20 jalkaa pitkää, 8 jalkaa leveää ja 8,5 jalkaa korkeata konttia.

Tumma bulk

Painoltaan raskaat, pääasiassa kivi- ja malmipohjaiset irtotavaratuotteet, mm. kivi- ja kalliomurskeet sekä malmirikasteet

Vaalea bulk

Painoltaan kevyet irtotavaratuotteet, mm. puu, suola, viljat, sementti

Liitteet
Sataman yleissuunnitelman vaihtoehdot ja vaiheet
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