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TIIVISTELMÄ
Tausta
Stora Enso Publication Papers Oy Ltd suunnittelee Anjalan tehtaiden höyryvoimalaitoksessa poltettavan kierrätyspolttoaineen määrän lisäämistä. Hankkeesta käytetään
nimeä ”K2 OPTI”. Osana hankkeen valmistelua on käynnistetty ympäristövaikutusten
arviointia koskevan lain (YVA-laki) mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely. YVA-menettelyllä saadaan hyödyllistä tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista.
YVA-menettely on tarkoitus saada päätökseen syyskuussa 2007. Höyryvoimalaitoksen ympäristölupa on osa Stora Enso Oyj:n Anjalankosken tehtaiden ympäristölupaa.
Ympäristöluvan muutoshakemus on tarkoitus laatia välittömästi YVA-menettelyn
päätyttyä. Ympäristölupahakemuskäsittelyn arvioidaan päättyvän keväällä 2008.
Höyryvoimalaitoksen muutostyöt valmistellaan siten, että varsinaiset toimenpiteet on
mahdollista tehdä kuukauden mittaisen seisokin aikana. Hankkeesta ei ole tehty investointipäätöstä. YVAn ja ympäristöluvan aikataulu mahdollistaa investoinnin toteutuksen aikaisintaan kesällä 2008.
Hankkeen tarkoitus
Hanke varmistaa tehtaiden energian saantia ja siten myös turvaa paperiteollisuuden
jatkuvuutta Suomessa. Hankkeella vähennetään riippuvuutta fossiileista polttoaineista
lämmön- ja sähköntuotannossa.
Hanke ja sen vaihtoehto
Höyryvoimalaitos sijaitsee Stora Enso Oyj:n Anjalankosken tehdasalueen pohjoisella
Stora Enso Publication Papers Oy Ltd:n paperitehtaan alueella Inkeroisten taajaman
pohjoispuolella Kymijoen itärannalla.
Hankevaihtoehtona (VE 1) tarkastellaan höyryvoimalaitoksessa poltettavan kierrätyspolttoaineen PDF määrän kasvattamista 50 000 tonnista 135 000 tonniin vuodessa.
Poltettavan kierrätyspolttoaineen määrän lisääminen edellyttää muutoksia höyryvoimalaitoksessa. Muutos käsittää polttoainejärjestelmän ja leijupedin laajennuksen, savukaasupuhdistuksen modernisoinnin tai uusinnan ja uuden piipun rakentamisen. Savukaasujen puhdistusjärjestelmän lopullista valintaa ei ole vielä tehty. Kaukolämpöverkkoon, sähköverkkoon tai vesi/viemäriverkkoon ei tarvitse tehdä merkittäviä muutoksia.
Hankevaihtoehdossa käytettävän kierrätyspolttoaineen määrä lisääntyy. Ostosähkön ja
fossiileiden polttoaineiden tarve pienenee vastaavasti. Tehtaiden energian tarpeen
kasvu tyydytetään PDF:llä.
Nollavaihtoehtona (VE 0) tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämistä. Kierrätyspolttoaineiden käyttöä jatketaan höyryvoimalaitoksen olemassa olevilla polttolaitteilla. Tehtaiden tuotannon kasvun vaatima energiantarve tyydytetään lisäämällä fossiilien polttoaineiden ja ostosähkön käyttöä.
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Rakentamisen vaikutukset
Höyryvoimalaitoksen muutostyöt on tarkoitus valmistella etukäteen siten, että varsinaiset muutostyöt voidaan tehdä kuukauden mittaisen seisokin aikana. Rakentamisen
aikaiset, merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät työkoneiden ja materiaalikuljetusten aiheuttamaan pölyämiseen, meluun ja tärinään. Haitat kestävät rakentamisen
ajan ja ovat paikallisia kohdistuen lähialueelle (alle 0,5 km).
Rakentamisella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta maaperään, vesistöön, kasvillisuuteen tai eläimistöön. Muutostöiden vaatiman rakentamisen työllisyysvaikutuksen tehdasalueella arvioidaan olevan noin 120 henkilötyökuukautta.
Kuljetusten vaikutukset
Höyryvoimalaitoksen muutoksen myötä kuljetusten tarve kasvaa. Nykyisin ja nollavaihtoehdossa (VE 0) PDF:n kuljetuksia tulee laitokselle 8-10 rekkaa vuorokaudessa.
PDF:n suunnitellulla enimmäiskäytöllä hankevaihtoehdossa (VE 1) rekkoja saapuu
laitokselle arvion mukaan 16-24 vuorokaudessa. Kuljetukset tapahtuvat olemassa olevaa tiestöä pitkin nykyisillä kuljetusreiteillä. Hankevaihtoehdossa (VE 1) liikennemäärän lisäyksen ja sen vaikutusten ei arvioida olevan erityisen merkittäviä suhteutettuna kuljetusreittien nykytilanteeseen.
Vaikutukset maisemaan, maankäyttöön ja rakennettuun ympäristöön
Hankkeesta aiheutuu muutos lähimaisemassa tehdasalueella. Hanke ei edellytä kaavoitusmuutoksia. Höyryvoimalaitoksen muutoksella ei arvioida olevan merkittävää
vaikutusta yhdyskuntarakenteeseen tai kulttuurihistoriallisiin kohteisiin.
Hankevaihtoehdon (VE 1) ja nollavaihtoehdon (VE 0) vaikutukset eivät merkittävästi
eroa toisistaan.
Vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntaan
Lähiympäristössä esiintyy rakentamisaikana (1 kk) väliaikaista, rakennustoiminnalle
tyypillistä melu- ja pölyhaittaa.
Leviämismalliselvityksen perusteella sekä hankevaihtoehdossa (VE 1) että nollavaihtoehdossa (VE 0) höyryvoimalaitoksen aiheuttamat savukaasupäästöjen epäpuhtauspitoisuudet ovat pieniä verrattuna terveysperusteisiin ohjearvoihin. Ilman laadussa ei tapahdu merkittävää muutosta.
Kuljetuksesta, polttoaineen käsittelystä ja varastoinnista ei aiheudu pölypäästöjä tai
roskaantumista ympäristöön. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melu ei ylitä melulle
asetettuja ohjearvoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.
Hankkeen toteuttamisella ei arvioida olevan terveysvaikutuksia.
Höyryvoimalaitokselle ei synny uusia työpaikkoja. Rakentamisaikainen työllisyysvaikutus tehdasalueella on noin 120 henkilötyökuukautta.
Hankkeen myötä lisääntyvät kuljetukset saatetaan voimalaitoksen lähialueilla kokea
viihtyvyyshaittana. Liikenne nousi esiin myös tehdyssä asukaskyselyssä.
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Vaikutukset luonnonympäristöön
Hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia ilman laatuun, maaperään, pohjaveteen tai vesistöön.
Päästöjen leviämisselvityksen mukaan voimalaitoksen aiheuttamat savukaasupäästöjen epäpuhtauspitoisuudet sekä hankevaihtoehdossa (VE 1) että nollavaihtoehdossa
(VE 0) ovat pieniä verrattuna kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi annettuihin raja-arvoihin. Hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin, luonnon monimuotoisuuteen eikä Natura 2000 –alueisiin.
Nollavaihtoehdon (VE 0) vaikutukset eivät merkittävästi eroa hankevaihtoehdon (VE
1) vaikutuksista.
Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
Hankevaihtoehdosssa (VE 1) kierrätyspolttoaine korvaa fossiilisia polttoaineita. Nollavaihtoehdossa (VE 0) kierrätyspolttoaineiden käyttö on vähäisempää kuin hankevaihtoehdossa (VE 1).
Tuhkalla korvataan luonnon mineraaliaineksia sekä hankevaihtoehdossa (VE 1) että
nollavaihtoehdossa (VE 0).
Ympäristöonnettomuusriskit ja niiden vaikutukset
Höyryvoimalaitoksen suunnittelussa otetaan huomioon ympäristöonnettomuusriskit ja
niiden toteutuminen ehkäistään rakenteellisin ja teknisin ratkaisuin, toimintaohjeiden
sekä henkilökunnan koulutuksen avulla.
Hankevaihtoehdon (VE 1) ja nollavaihtoehdon (VE 0) onnettomuus- ja häiriötilanteista aiheutuvien ympäristöonnettomuuksien riski arvioidaan vähäiseksi.
Vaihtoehtojen vertailu
Ympäristövaikutuksiltaan hankevaihtoehto (VE 1) ja nollavaihtoehto (VE 0) eivät
oleellisesti eroa toisistaan. Vaihtoehtojen välillä olevista eroista voidaan mainita suurempi polttoaineen ja tuhkan vaatima kuljetusmäärä hankevaihtoehdossa (VE 1) ja
suuremmat kasvihuonekaasupäästöt nollavaihtoehdossa (VE 0).
Hankevaihtoehto (VE 1) ja nollavaihtoehto (VE 0) ovat osoittautuneet ympäristövaikutusten kannalta toteuttamiskelpoisiksi vaihtoehdoiksi.
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YVA-SELOSTUKSESSA KÄYTETTYÄ SANASTOA
Seuraavat määrittelyt on esitetty siten, kuin ne tässä yhteydessä tulkitaan.
BAT

Paras käytettävissä oleva (käyttökelpoinen) tekniikka.

Kasvihuonekaasu

Ilmaston lämpenemistä edistävä kaasu.
Esimerkiksi hiilidioksidi (CO2) ja metaani (CH4).

Kierrätyspolttoaine /
PDF

Kaupan keskusliikkeiden sekä pienen ja keskisuuren teollisuuden
pakkausmateriaaleista syntypaikkalajiteltua, erilliskerättyä sekä
käsiteltyä polttoainetta.

K2 OPTI

Nimi tämän YVA-menettelyn kohteena olevalle hankkeelle, jossa
höyryvoimalaitoksen kattilassa (K2) poltettavan kierrätyspolttoaineen määrää lisätään 50 000 tonnista 135 000 tonniin vuodessa.

Lauhdeturbiini

Lauhdetuotannossa (=vain sähkön tuotantoa) käytettävä höyryturbiini.

Leiju(kerros)kattila

Kattila, jossa polttoaine poltetaan ilmavirran mukana kuuman
hiekkamassan joukossa.

Lentotuhka

Polttoaineen palaessa kattilassa syntyvä tuhka, joka hienojakoisena
kulkeutuu savukaasujen mukana puhdistusjärjestelmään ja erotetaan savukaasuista puhdistuksen yhteydessä.

MW

Megawatti, tehon yksikkö.
(1 MW = 1 000 kW = 1 MJ/s )

Pohjatuhka

Polttoaineen palaessa syntyvä tuhka, joka poistetaan leijukattilan
alaosasta.

Rinnakkaispoltto

Polttoaineena käytetään kierrätyspolttoaineita yhdessä biopolttoaineiden kanssa.

Savukaasupesuri

Savukaasujen lämmön talteenottoon ja puhdistukseen käytetty tekniikka.

Sähkösuodatin

Pölypäästöjen vähentämistekniikka, jossa hiukkaset erotetaan sähköisesti.

Vastapaineturbiini

Vastapainetuotannossa (=sähkön ja lämmön yhteistuotantoa) käytettävä höyryturbiini.

YVA

Ympäristövaikutusten arviointi.

(Best Available Techniques)

(Package Derived Fuel)

ÅF-Enprima Oy

PL 61, Rajatorpantie 8, 01601 Vantaa
Puh. 040 348 5511. Fax (09) 3487 0810. www.afconsult.com
Y-tunnus 1800189-6. Kotipaikka Helsinki.

YVA-selostus
Stora Enso Publication Papers Oy Ltd
Anjalan tehtaat
16.5.2007

5 (114)
ENVI-379

STORA ENSO PUBLICATION PAPERS OY LTD, ANJALAN TEHTAAT
HÖYRYVOIMALAITOKSEN MUUTOSHANKKEEN ”K2 OPTI” YVA-SELOSTUS
TIIVISTELMÄ ................................................................................................................................................................. 1
YVA-SELOSTUKSESSA KÄYTETTYÄ SANASTOA................................................................................................ 4
YVA-HANKKEESEEN LIITTYVIEN TAHOJEN YHTEYSTIEDOT...................................................................... 8
1

JOHDANTO ............................................................................................................................................................ 9

2

HANKKEEN TAUSTA JA PERUSTELUT......................................................................................................... 9
2.1
2.2
2.3

3

YVASSA TARKASTELTAVAT VAIHTOEHDOT.......................................................................................... 11
3.1
3.2
3.3
3.4

4

HANKEVAIHTOEHTO (VE 1) ........................................................................................................................... 12
NOLLAVAIHTOEHTO (VE 0) ........................................................................................................................... 13
SUUNNITTELUTILANNE ................................................................................................................................... 14
VAIHTOEHTOIHIN LIITTYVÄT RAJAUKSET ...................................................................................................... 14

HANKKEVAIHTOEHDON (VE 1) KUVAUS .................................................................................................. 15
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

5

HANKKEESTA VASTAAVA ................................................................................................................................. 9
HANKKEEN TAUSTA JA AIKATAULU................................................................................................................ 10
HANKKEEN TAVOITTEET JA TARKOITUS ......................................................................................................... 11

HÖYRYVOIMALAITOKSEN SIJOITTUMINEN TONTILLE...................................................................................... 16
PROSESSIKUVAUS ........................................................................................................................................... 16
POLTTOAINEET ............................................................................................................................................... 17
KEMIKAALIEN KÄYTTÖ .................................................................................................................................. 19
SAVUKAASUPÄÄSTÖT..................................................................................................................................... 20
SYNTYVÄT JÄTTEET ....................................................................................................................................... 21
VESIHUOLTO .................................................................................................................................................. 22
KULJETUKSET ................................................................................................................................................ 23
MELU JA HAJU ................................................................................................................................................ 24
LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN ................................................................................................................ 25

NOLLAVAIHTOEHDON (VE 0) KUVAUS...................................................................................................... 25

6
HANKEVAIHTOEHDON (VE 1) JA NOLLAVAIHTOEHDON (VE 0) SUHDE MAANKÄYTTÖÄ JA
YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIIN SUUNNITELMIIN, OHJELMIIN JA SÄÄDÖKSIIN....................... 26
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

SIJAINTI JA SUHDE ALUEEN JA SEUDUN KAAVOITUKSEEN ............................................................................... 26
JÄTELAINSÄÄDÄNTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT OHJELMAT JA SUUNNITELMAT ..................................................... 26
ILMASTOPOLITIIKKA ...................................................................................................................................... 27
KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMINEN .......................................................................................................... 29
MUUT YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJELMAT ......................................................................................................... 30

7
HANKETTA KOSKEVAT YMPÄRISTÖVAATIMUKSET JA HANKKEEN TOTEUTTAMISEN
EDELLYTTÄMÄT LUVAT, SUUNNITELMAT JA PÄÄTÖKSET........................................................................ 31
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

HÖYRYVOIMALAITOSTA KOSKEVAT YMPÄRISTÖVAATIMUKSET ..................................................................... 31
KAAVOITUS .................................................................................................................................................... 32
RAKENNUSLUPA ............................................................................................................................................. 33
YMPÄRISTÖLUPA ............................................................................................................................................ 34
KEMIKAALILAIN MUKAINEN ILMOITUS TAI LUPA............................................................................................ 34
MUUT LUVAT ................................................................................................................................................. 34

ÅF-Enprima Oy

PL 61, Rajatorpantie 8, 01601 Vantaa
Puh. 040 348 5511. Fax (09) 3487 0810. www.afconsult.com
Y-tunnus 1800189-6. Kotipaikka Helsinki.

YVA-selostus
Stora Enso Publication Papers Oy Ltd
Anjalan tehtaat
16.5.2007
8

HANKKEEN YVA-MENETTELY, TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMINEN ..................................... 35
8.1
8.2
8.3

9

6 (114)
ENVI-379

PAINOTUKSET JA RAJAUKSET ......................................................................................................................... 35
KÄYTETYT ARVIOINTIMENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT EPÄVARMUUDET................................................... 35
TIEDOTTAMINEN, OSALLISTUMINEN JA SAATU PALAUTE ................................................................................ 38

YMPÄRISTÖN NYKYTILA............................................................................................................................... 44
9.1
9.2
9.3
9.4

MAANKÄYTTÖ, RAKENNETTU YMPÄRISTÖ, MAISEMA JA ASUTUS ................................................................... 44
ILMASTO JA ILMANLAATU .............................................................................................................................. 48
MAA- JA KALLIOPERÄ, POHJAVESI JA VESISTÖT.............................................................................................. 51
KASVILLISUUS, ELÄIMISTÖ JA SUOJELUKOHTEET ........................................................................................... 55

10

RAKENTAMISVAIHEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET ............................................................................ 58

11

VAIHTOEHTOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN MERKITTÄVYYS................................ 60
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14

MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS ........................................................................................................................ 60
MAISEMA JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ.......................................................................................................... 60
LIIKENNE JA POLTTOAINEEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI .............................................................................. 61
MAA- JA KALLIOPERÄ SEKÄ POHJAVESI.......................................................................................................... 65
SAVUKAASUPÄÄSTÖT..................................................................................................................................... 66
VESISTÖT JA NIIDEN KÄYTTÖ ......................................................................................................................... 81
TUHKA ........................................................................................................................................................... 83
MELU, HAJU JA HYGIENIA ............................................................................................................................... 84
KEMIKAALIEN KÄYTÖN JA VARASTOINNIN VAIKUTUKSET.............................................................................. 85
YMPÄRISTÖONNETTOMUUSRISKIT JA NIIDEN VAIKUTUKSET .......................................................................... 86
IHMISET JA YHTEISKUNTA .............................................................................................................................. 87
KASVILLISUUS, ELÄIMISTÖ, SUOJELUKOHTEET JA NATURA 2000 - ALUEET.................................................... 97
KESTÄVÄ KEHITYS JA LUONNONVAROJEN HYÖDYNTÄMINEN ......................................................................... 99
HÖYRYVOIMALAITOKSEN TOIMINNAN LOPETTAMINEN ................................................................................ 100

12

YHTEENVETO YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA JA VAIHTOEHTOJEN VERTAILU ........................ 101

13

SUUNNITELMA HAITTOJEN EHKÄISEMISEKSI JA LIEVENTÄMISEKSI........................................ 104
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10

14

PÄÄPERIAATTEET ......................................................................................................................................... 104
RAKENTAMISEN JA SIJOITTAMISEN VAIKUTUKSET........................................................................................ 105
MELUN JA HAJUN VAIKUTUKSET .................................................................................................................. 105
LIIKENTEEN VAIKUTUKSET .......................................................................................................................... 105
SAVUKAASUPÄÄSTÖJEN VAIKUTUKSET ........................................................................................................ 105
JÄÄHDYTYS- JA JÄTEVESIEN VAIKUTUKSET.................................................................................................. 106
TUHKIEN JA SYNTYVIEN JÄTTEIDEN VAIKUTUKSET ...................................................................................... 107
POLTTOAINEIDEN KÄSITTELYN VAIKUTUKSET ............................................................................................. 107
KEMIKAALIEN KÄSITTELYN JA VARASTOINNIN VAIKUTUKSET JA ONNETTOMUUSRISKIT .............................. 107
TIEDOTTAMINEN .......................................................................................................................................... 107

EHDOTUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAOHJELMAKSI................................................... 108
14.1
14.2
14.3

JOHDANTO .................................................................................................................................................... 108
KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILU ........................................................................................................... 108
VAIKUTUSTEN TARKKAILU........................................................................................................................... 109

LÄHDELUETTELO .................................................................................................................................................... 111

ÅF-Enprima Oy

PL 61, Rajatorpantie 8, 01601 Vantaa
Puh. 040 348 5511. Fax (09) 3487 0810. www.afconsult.com
Y-tunnus 1800189-6. Kotipaikka Helsinki.

YVA-selostus
Stora Enso Publication Papers Oy Ltd
Anjalan tehtaat
16.5.2007
LIITTEET:

Liite 1

Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen lausunto YVA-ohjelmasta

Liite 2

U.S.EPA:n kehittämä savukaasujen leviämismalli

Liite 3

Asukaskyselyn kyselylomake

Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 120/MYY/07

ÅF-Enprima Oy

PL 61, Rajatorpantie 8, 01601 Vantaa
Puh. 040 348 5511. Fax (09) 3487 0810. www.afconsult.com
Y-tunnus 1800189-6. Kotipaikka Helsinki.

7 (114)
ENVI-379

YVA-selostus
Stora Enso Publication Papers Oy Ltd
Anjalan tehtaat
16.5.2007

8 (114)
ENVI-379

YVA-HANKKEESEEN LIITTYVIEN TAHOJEN YHTEYSTIEDOT
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JOHDANTO
Stora Enso Publication Papers Oy Ltd on käynnistänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994, muutokset 59/1995, 267/1999, 623/1999,
1059/2004, 201/2005, 458/2006) eli YVA-lain mukaisen arviointimenettelyn Anjalan
tehtaiden höyryvoimalaitoksessa poltettavan kierrätyspolttoaineen määrän lisäämisestä 50 000 tonnista 135 000 tonniin vuodessa. Kierrätyspolttoaineen määrän lisäyksen
suuruus edellyttää YVA-asetuksen (713/2006) 2 luvun 6 §:n kohdan 11b nojalla
YVA-lain mukaista arviointimenettelyä.
Höyryvoimalaitoksen muutoshankkeen ”K2 OPTI” YVA-ohjelma eli Stora Enso Publication Papers Oy Ltd:n suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista ja
tiedottamisen järjestämisestä jätettiin yhteysviranomaisena toimivalle KaakkoisSuomen ympäristökeskukselle 16.1.2007. Hanketta, YVA-menettelyä ja YVAohjelmaa esiteltiin Anjalankosken Tehtaankerholla järjestetyssä yleisötilaisuudessa
18.12.2006. YVA-ohjelma oli nähtävillä 19.1.-19.2.2007. Yhteysviranomainen pyysi
myös eri tahoilta asiasta lausuntoja. Yhteysviranomaisena toimiva Kaakkois-Suomen
ympäristökeskus sai nähtävilläoloaikana yhteensä 5 lausuntoa, mutta ei yhtään mielipidettä. Yhteysviranomainen antoi oman lausuntonsa ohjelmasta 16.3.2007. Yhteysviranomaisen lausunto, joka sisältää myös tiivistelmän muista lausunnoista, on liitteenä
1. Yhteysviranomaisen lausunto oli 21.3.2007 lähtien edelleen nähtävillä yhdessä
YVA-ohjelman kanssa Anjalankosken kaupungintalolla, Inkeroisten kirjastossa ja
Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa.
Varsinainen ympäristövaikutusten arviointityö on tehty YVA-ohjelman ja edellä mainittujen lausuntojen pohjalta. Arvioinnin tulokset on esitetty tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (YVA-selostuksessa), joka jätetään yhteysviranomaiselle
toukokuussa 2007. YVA-selostus asetetaan nähtäville ja sen nähtävilläolosta kuulutetaan vastaavalla tavalla kuin YVA-ohjelmasta. Arvioinnin tuloksia esitellään yleisölle
kesäkuussa 2007. Mielipiteet ja lausunnot YVA-selostuksesta voi toimittaa KaakkoisSuomen ympäristökeskukseen kuulutuksessa mainittuna aikana.
YVA-selostuksen on laatinut Stora Enso Publication Papers Oy Ltd:n toimeksiannosta
ÅF-Enprima Oy. Selvitystyöhön ovat osallistuneet DI Pirkko Oksanen (YVAprojektipäällikkö), DI Arto Heikkinen (savukaasupäästöt ja niiden leviämismallinnus),
DI Pekka Järvinen (asukaskysely) ja FM PhD Leena Rantanen (luontovaikutukset).

2

HANKKEEN TAUSTA JA PERUSTELUT

2.1

Hankkeesta vastaava
Hankkeesta vastaava on Stora Enso Publication Papers Oy Ltd, Anjalan tehtaat. Stora
Enso Publication Papers Oy Ltd:n omistaja (100 %) on Stora Enso-konserni.
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Stora Enso Publication Papers Oy Ltd:n Anjalan tehtailla on sertifioidut ISO 9001 laatujärjestelmä, ISO 14001 EMAS rekisteröity ympäristöjärjestelmä ja OHSAS 18001
turvallisuusjärjestelmä.
2.2

Hankkeen tausta ja aikataulu
Stora Enso Publication Papers Oy Ltd:n Anjalan tehtaiden höyryvoimalaitoksessa
käytetään erilaisia polttoaineita. Höyryvoimalaitos koostuu vuonna 2000 käynnistetystä maakaasukombivoimalaitoksesta sekä vuonna 1971 käyttöön otetusta biovoimalaitoksesta, jonka leijukerroskattilassa määrällisesti suurimmat polttoainejakeet ovat
puuperäiset polttoaineet ja kierrätyspolttoaine PDF. Lisäksi voimalaitosalueella on
maakaasukäyttöinen varakattila, jota käytetään kombivoimalaitoksen sekä leijukerroskattilan huoltojen aikana.
Anjalan tehtaiden voimalaitoksella siirryttiin leijukerrostekniikkaan vuonna 1983 rakentamalla hiilipölykattilan yhteyteen erillinen leijukerroskattila, jossa poltettiin tehtaan jäteveden puhdistuksen lietteet. Erillinen leijukattila poistettiin käytöstä vuonna
1995, kun hiilipölykattilan alaosassa ollut kiinteä viistoarina poistettiin ja tilalle rakennettiin leijupeti. Kaikki tehtaan biopolttoaineet sekä lietteet hyödynnettiin energiana tässä leijupedissä. Seuraavana vuonna aloitettiin kaatopaikalle sijoittamisen asemasta energiahyödyntää paperituotantoprosessien jätteiksi luokiteltavia sivutuotteita.
Tekniikkamuutos mahdollisti samalla myös pakkausmateriaaleista valmistetun kierrätyspolttoaineen (PDF, Package Derived Fuel) käytön, joka aloitettiin vuonna 1996.
Käytetty kierrätyspolttoaine on kierrätykseen ja uusiokäyttöön soveltumatonta. Kierrätyspolttoainetta poltetaan höyryvoimalaitoksen leijukerroskattilassa rinnakkaispolttona jätteenpolttoasetuksen (362/2003) mukaisesti. Kuvassa 2.1. on esitetty polttoaineena käytetyn PDF:n määrän kehitys vuodesta 1996 alkaen. Itä-Suomen ympäristölupavirasto antoi höyryvoimalaitoksen toiminnan sisältävän ympäristölupapäätöksen
2.6.2006 (Itä-Suomen ympäristölupavirasto, 2006). Stora Enso Publication Papers Oy
Ltd:llä on vuosia 2005-2007 koskeva kasvihuonekaasujen päästölupa vuodelta 2005
(dnro 1136/311/2005, F1-32831104). Päästöoikeuksia kaudelle 2008-2012 haettiin
huhtikuussa 2007.
Kierrätyspolttoaineen polton on höyryvoimalaitoksella todettu toimineen hyvin. Stora
Enso Publication Papers Oy Ltd suunnittelee höyryvoimalaitoksessa poltettavan kierrätyspolttoaineen määrän lisäämistä 50 000 tonnista 135 000 tonniin vuodessa toteuttamalla leijukattilan pedin laajentamisen. Hankkeesta käytetään nimeä ”K2 OPTI”.
YVA-menettely on tarkoitus saada päätökseen syyskuussa 2007. Höyryvoimalaitoksen ympäristölupa on osa Stora Enso Oyj:n Anjalankosken tehtaiden ympäristölupaa.
Ympäristöluvan muutoshakemus on tarkoitus laatia välittömästi YVA-menettelyn
päätyttyä. Ympäristölupahakemuskäsittelyn arvioidaan päättyvän keväällä 2008. Kierrätyspolttoainetta on mahdollista polttaa nykyistä enemmän sitten, kun kierrätyspolttoaineen määrän lisäämisen salliva ympäristölupamuutos on saanut lainvoiman.
Höyryvoimalaitoksen muutostyöt valmistellaan siten, että varsinaiset toimenpiteet on
mahdollista tehdä kuukauden mittaisen seisokin aikana. Hankkeesta ei ole tehty inves-
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tointipäätöstä. YVAn ja ympäristöluvan aikataulu mahdollistaa investoinnin toteutuksen aikaisintaan kesällä 2008.
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Kuva 2.1. Polttoaineena käytetyn PDF:n määrän kehitys vuosina 1996-2006.
2.3

Hankkeen tavoitteet ja tarkoitus
Hanke varmistaa tehtaiden energian saantia ja siten myös turvaa paperiteollisuuden
jatkuvuutta Suomessa. Hankkeella vähennetään riippuvuutta fossiileista polttoaineista
lämmön- ja sähköntuotannossa.
Höyryverkkoa optimoidaan uuteen käyttöön soveltuvaksi. Hanke mahdollistaa lauhdeturbiinin käytön paremman optimoinnin, jolloin sähkön omavaraisuusaste kasvaa.
Lauhdeturbiini modernisoidaan laajemmalle tehoalueelle maksimitehon pysyessä kuitenkin ennallaan ja näin soveltumaan paremmin jatkuvaan käyttöön.

3

YVASSA TARKASTELTAVAT VAIHTOEHDOT
Stora Enso Oyj:n Anjalankosken tehtaat sijaitsevat Anjalankosken kaupungin Inkeroisten taajaman pohjoispuolella Kymijoen itärannalla. Höyryvoimalaitos sijaitsee
Anjalankosken tehdasalueen pohjoisella Stora Enso Publication Papers Oy Ltd:n paperitehtaan alueella. Höyryvoimalaitoksen sijainti tehdasalueella on esitetty kuvassa
3.1.
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Kuva 3.1. Höyryvoimalaitoksen sijainti Anjalankosken tehdasalueella.

3.1

Hankevaihtoehto (VE 1)
Hankevaihtoehtona (VE 1) tarkastellaan höyryvoimalaitoksessa poltettavan kierrätyspolttoaineen PDF määrän kasvattamista 50 000 tonnista 135 000 tonniin vuodessa.
Poltettavan kierrätyspolttoaineen määrän lisääminen edellyttää muutoksia höyryvoimalaitoksessa. Muutos käsittää polttoainejärjestelmän ja leijupedin laajennuksen, savukaasupuhdistuksen modernisoinnin tai uusinnan ja uuden piipun rakentamisen. Savukaasujen puhdistusjärjestelmän lopullista valintaa ei ole vielä tehty. Uuden piipun
korkeudeksi on suunniteltu 80 metriä eli 15 metriä korkeampaa kuin nykyinen piippu.
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Laitosalueen korkeimpana piippuna säilyy varakattilalaitoksen 107 metriä korkea tiilipiippu. Savukaasujen puhdistus toteutetaan modernisoimalla nykyinen sähkösuodatin sekä rakentamalla uusi pesuri tai toteuttamalla puhdistus letkusuodattimella. Leijukattilan kokonaistehoa ei kasvateta.
Kysymyksessä on olemassa olevan höyryvoimalaitoksen toiminnan muutos. Kaukolämpöverkkoon, sähköverkkoon tai vesi/viemäriverkkoon ei tarvitse tehdä merkittäviä
muutoksia.
Höyryvoimalaitos tuottaa prosessihöyryä, lauhdesähköä, vastapainesähköä ja kaukolämpöä. Hankevaihtoehdossa käytettävän kierrätyspolttoaineen määrä lisääntyy. Ostosähkön ja fossiileiden polttoaineiden tarve pienenee vastaavasti. Tehtaiden energian
tarpeen kasvu tyydytetään PDF:llä kuvan 3.2. mukaisesti.
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Kuva 3.2. Energian käytön arvioitu kehitys hankevaihtoehdossa (VE 1).

3.2

Nollavaihtoehto (VE 0)
Nollavaihtoehtona (VE 0) tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämistä. Kierrätyspolttoaineiden käyttöä jatketaan höyryvoimalaitoksen olemassa olevilla polttolaitteilla. Leijupetiä ei laajenneta, sähkösuodatinta ei modernisoida eikä uutta savukaasupesuria ja piippua rakenneta.
Tehtaiden tuotannon kasvun vaatima energiantarve tyydytetään lisäämällä fossiilien
polttoaineiden ja ostosähkön käyttöä kuvan 3.3 mukaisesti.
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Kuva 3.3. Energian käytön arvioitu kehitys nollavaihtoehdossa (VE 0).

3.3

Suunnittelutilanne
Hankkeen esisuunnittelu aloitettiin joulukuussa 2005 ja saatiin päätökseen huhtikuussa 2006. Esisuunnitteluaineisto on ollut käytössä YVA-selostusta laadittaessa.
Hankkeen investointipäätöstä ei ole vielä tehty eikä varsinaista detaljisuunnittelua siten ole vielä aloitettu.

3.4

Vaihtoehtoihin liittyvät rajaukset
YVA-menettely toteutetaan kokonaisuudelle, joka käsittää höyryvoimalaitoksessa
poltettavan kierrätyspolttoaineen määrän lisäämisen ja siitä johtuvaan höyryvoimalaitoksen muutokseen liittyvän rakentamisen, toiminnan ja toiminnan lopettamisen. Tarkastelun kohteena ovat voimalaitostontilla tapahtuva toiminta ja ko. toimista aiheutuvat ympäristövaikutukset. Polttoaineen käsittely ja vastaanotto sisältyvät tarkasteluun
siltä osin kuin se tapahtuu laitostontilla.
Vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja ei ole. Anjalan tehtaiden energian tarve katetaan
PDF:n määrää lisäämällä ja ostosähkön tarvetta vähentämällä (VE 1) tai lisäämällä
fossiilien polttoaineiden ja ostosähkön käyttöä (VE 0).
Energiantarpeen tehdasalueella arvioidaan kasvavan tuotannon lisäysten mukaisesti.
Olemassa olevassa ympäristöluvassa on huomioitu tehtaiden tuotannon kasvu.
Kierrätyspolttoaineen lisääminen edellyttää hankevaihtoehdossa (VE 1) YVA-menettelyä.
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Nollavaihtoehdossa (VE 0) käytetään nykyisiä kiinteän polttoaineen laitteita maksimitehollaan kuten nykyisinkin. Leijukapasiteetti on jo nykyisin kokonaan käytössä, eikä
kiinteiden, kotimaisten polttoaineiden (kuten biopolttoaineiden ja turpeen) määrää
voida enää lisätä. Tehtaan luontaisen kasvun tarvitsema lisälämpö joudutaan tuottamaan fossiileilla polttoaineilla. Käytettävissä ovat maakaasu, hiili ja öljy sekä pieneltä
osalta turve. Lopulliseen polttoainevalintaan tulevaisuudessa vaikuttavat polttoaineiden hintatasot, valtion tukitoimet, myönnetyt päästöoikeudet sekä päästöoikeuksien
hintataso. Nykyisillä lähtökohdilla ja tuotantokalustolla todennäköisin lisäpolttoaine
olisi maakaasu. Tarvittava lisäsähkö joudutaan pääosin ostamaan verkosta, koska tehtaan yhdistetty lämmön- ja sähköntuotanto hyödynnetään jo nyt täysimääräisesti.
Liitännäishankkeita kuvaillaan yleispiirteisesti.
Kysymyksessä on olemassa olevan höyryvoimalaitoksen toiminnan muutos. Kaukolämpöverkkoon, sähköverkkoon tai vesi/viemäriverkkoon ei tarvitse tehdä merkittäviä
muutoksia. Höyryverkkoa optimoidaan uuteen käyttöön soveltuvaksi.
Tuhkan käsittelyvaihtoehtoja tarkastellaan yleisellä tasolla. Syntyvien jätteiden ja tuhkan määrä, laatu ja käsittelyvaihtoehdot arvioidaan.
Polttoaineen kuljetuksia tarkastellaan voimalaitostonttia laajemmalla alueella, kuljetusreittejä lähinnä pääteiltä voimalaitostontille. Kuljetusten vaikutukset arvioidaan autokuljetuksina. Tulevaisuuden vaihtoehtona myös rautatiekuljetukset ovat mahdollisia,
sillä tehdasalueelle tulee rautatie.
Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden, lähinnä muun tehtaalla tapahtuvan toiminnan
kanssa tulee käsiteltyä tarpeellisessa laajuudessa vaikutuksia arvioitaessa.
Tekniset ratkaisut saattavat täsmentyä YVA-menettelyn jälkeen. YVA-menettelyn
loppuvaiheessa esiin nousi myös vaihtoehtoinen savukaasujen puhdistusmenetelmä
(letkusuodatin). Menetelmä mainitaan teknisen kuvauksen yhteydessä vaihtoehtona.
Vaihtoehtoisella menetelmällä arvioidut päästöt eivät ole suuremmat kuin hankevaihtoehdon yhteydessä kuvatulla menetelmällä arvioidut päästöt. Savukaasujen puhdistusmenetelmän tarkentuessa on mahdollista, että se aiheuttaa joitakin muutoksia hankekuvauksen yhteydessä esitettyyn. Voidaan kuitenkin todeta, että tässä selostuksessa
tehdyt vaikutusarviot kattavat riittävässä määrin myös vaihtoehtoisen menetelmän
vaikutusarviot.
4

HANKKEVAIHTOEHDON (VE 1) KUVAUS
Hankekuvauksessa on erityisesti keskitytty osa-alueisiin, joihin hankkeella eli kierrätyspolttoaineen käytön lisäämisellä on vaikutusta. Hankkeen toteutumisen varmistuessa ja suunnittelun edetessä yksityiskohdat saattavat tarkentua.
Vaihtoehtoinen savukaasujen puhdistusmenetelmä
Savukaasujen puhdistusmenetelmää ei vielä ole valittu. Hankevaihtoehdon (VE 1)
seuraavassa tarkemmin kuvatun menetelmän lisäksi vaihtoehtona voidaan harkita
myös letkusuodatinta. Letkusuodatin tarkoittaa suodatinta, jossa savukaasut kulkevat
putkimaisen tekstiilisuodattimen kautta ja samalla puhdistuvat. Vaihtoehtoisesta savu-
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kaasujen puhdistusmenetelmästä seuraisi myös joitakin muita muutoksia seuraavassa
esitettyyn hankekuvaukseen. Letkusuodatinvaihtoehdossa savukaasupäästöt eivät ole
suuremmat kuin mitä tämän selostuksen pohjana olevan menetelmän perusteella lasketut savukaasupäästöt. Päästöt vesistöön ovat vähäisemmät, sillä tehtaiden jätevedenpuhdistamon kautta Kymijokeen johdettavaa savukaasupesurin ylitevettä ei synny.
Muutenkin päädyttäessä tähän savukaasujen puhdistusmenetelmään tässä selostuksessa ympäristövaikutukset ovat tulleet riittävästi arvioiduksi myös vaihtoehtoisen menetelmän osalta.
4.1

Höyryvoimalaitoksen sijoittuminen tontille
Höyryvoimalaitoksen sijainti tehdasalueella on esitetty kuvassa 3.1.
Stora Enson Oyj:n Anjalankosken tehtaat sijaitsevat Anjalankosken kaupungin Inkeroisten taajaman pohjoispuolella Kymijoen itärannalla. Pohjoisella tehdasalueella,
jonka laajuus on noin 122,5 ha, sijaitsee Anjalan paperitehdas (Stora Enso Publication
Papers Oy Ltd). Eteläisellä tehdasalueella, jonka laajuus on noin 21,1 ha, sijaitsee Inkeroisten kartonkitehdas (Stora Enso Ingerois Oy Ltd). Tehtaiden väliin jäävällä aitaamattomalla alueella on vanha ruukkimiljöö, jonka laajuus on noin 27,25 ha. Höyryvoimalaitos sijaitsee Anjalankosken tehdasalueen pohjoisella Stora Enso Publication Papers Oy Ltd:n paperitehtaan alueella.
Höyryvoimalaitoksen muutokseen liittyen uusitaan polttoaineen vastaanottohalli ja
rakennetaan uusi seularakennus ja varastosiilo. Noin 200 m3:n seularakennuksen korkeus on 6 metriä ja 390 m3:n varastosiilon korkeus noin 5 metriä. Olemassa olevan
kattilarakennuksen korkeus on noin 35 metriä.
Höyryvoimalaitoksen muutos edellyttää uuden piipun rakentamista. Piipun korkeudeksi on suunniteltu 80 metriä. Kaksi vanhaa 65 metriä korkeaa piippua puretaan.
Tehdasalueen korkein piippu on 107 metriä korkea tiilipiippu.

4.2

Prosessikuvaus
Leijukerroskattilassa polttoaineiden palaminen tapahtuu hiekkapedissä, johon polttoaine ja tuhka sekoittuvat. Petihiekkaa ja polttoainetta leijutetaan puhaltamalla ilmaa
arinan läpi. Rinnakkaispoltossa polttoaineseoksen palaminen tapahtuu siten, että lämpötila tulipesässä on vähintään 850 °C ja viipymä tässä lämpötilassa on vähintään 2
sekuntia. Hankkeessa laajennetaan leijupinta-alaa ja suurennetaan tarvittavia oheislaitteita.
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Kuva 4.1. Kattilan leijupedin laajennus merkitty mustalla.
Palamisessa vapautuva lämpöenergia siirtyy kattilan putkistossa virtaavaan höyrystyvään veteen. Höyry voidaan johtaa sekä vastapaine- että lauhdeturbiiniin, jotka pyörittävät sähköä kehittäviä generaattoreita. Sähkö siirretään muuntajan kautta sähköverkkoon ja se käytetään tehtailla paperin ja kartongin tuotantoon. Vastapainesähköä tuotettaessa höyry johdetaan turbiinin jälkeen tehtaille, jossa höyryn lauhtumislämpöenergiaa käytetään paperin ja kartongin tuotannossa.
Lauhdesähköä tuotettaessa lauhdeturbiinista ulostuleva höyry johdetaan lauhduttimeen, jossa höyry lauhtuu jälleen vedeksi ja se pumpataan takaisin kattilaan uutta
kiertoa varten. Lauhduttimessa höyryn lauhtumislämpö siirtyy jäähdytysveteen, joka
otetaan Kymijoesta. Lämmennyt jäähdytysvesi johdetaan takaisin jokeen.
Hankkeessa lauhdeturbiini muutetaan paremmin jatkuvaan käyttöön soveltuvaksi
kaukokäyttöiseksi laitokseksi ja näin ollen sen käyttö tulee mahdollisesti lisääntymään
nykyiseen verrattuna. Samalla höyryverkkoa optimoidaan höyryvoimalaitoksen uuteen käyttötapaan soveltuvaksi.
Kiinteiden polttoaineiden poltossa jäljelle jää tuhkaa, joka poistetaan kattilasta pohjaja lentotuhkana. Lentotuhka erotetaan savukaasuista sähkösuodattimella ja puhdistetut
savukaasut johdetaan savukaasupesurin kautta piippuun, joka on nykyisin 65 metriä
korkea. Lisäksi leijukattilalla on nykyisin käytössä 65 metriä korkea ohituspiippu.
Savukaasujen puhdistustekniikka uudistetaan. Nykyinen 2-vaiheinen sähkösuodatin
muutetaan 3-vaiheiseksi ja rakennetaan uusi kapasiteetiltaan korotettua leijupetitehoa
vastaava savukaasupesuri. Vanhat piiput puretaan ja tilalle rakennetaan yksi uusi 80
metriä korkea piippu.
4.3

Polttoaineet
Ympäristöluvan mukaan höyryvoimalaitoksen leijukerroskattilassa saa polttaa seuraavia polttoaineita: kuori, puru, hake ja muut puuperäiset polttoaineet, metsähake, omat
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ja konsernin muiden Kymenlaakson tehtaiden lietteet, turve, hiili, maakaasu, raskas
polttoöljy, Stora Enson tehtailta erilliskerätty pakkausjäte, Stora Enso Kotkan ja Malesian tehtailta tuleva fenolihartsipitoinen paperi, erilliskerätty pakkausjäte (PDF),
REF 1 (SFS 5875), lateksiturve, ratapölkyt, ksylitoliryönä ja kirkkaat voiteluöljyt.
Määrällisesti suurimmat polttoainejakeet ovat puuperäiset polttoaineet ja kierrätyspolttoaine PDF.
Hankkeessa kasvatetaan PDF:n käyttöä. Syntypaikkalajiteltu ja erilliskerätty PDF tulee pääosin pääkaupunkiseudulta kaupan keskusliikkeistä sekä pieneltä ja keskisuurelta teollisuudelta sisältäen seuraavia yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelon (ympäristöministeriön asetus 1129/2001) mukaisia jätejakeita:
15 01 01 paperi- ja kartonkipakkaukset
15 01 02 muovipakkaukset
15 01 03 puupakkaukset
Kauppa/teollisuus erittelee jätteensä. Höyryvoimalaitoksessa käytetty kierrätyspolttoaine PDF on kierrätykseen ja uusiokäyttöön soveltumatonta osuutta. Se sisältää paljon
muovia. Kuvassa 4.2 on esitetty valokuva polttoaineesta.

Kuva 4.2. Valokuva höyryvoimalaitoksessa polttoaineena käytetystä PDF:stä.
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Jakeet eivät sisällä merkittäviä määriä kattilalle vaarallisia aineita (kuten kloori tai
metallinen alumiini). PDF ei sisällä yhdyskunta- tai sekajätettä. PDF:n alkuperää ja
toimittajan lajittelujärjestelmää valvotaan säännöllisin väliajoin tapahtuvilla tarkastuksilla ja mittauksilla. Jokaiselle PDF:n raaka-ainekuormalle tehdään vastaanottotarkastus. Hyväksytyt kuormat murskataan, sekoitetaan ja puhdistetaan polttoaineen käsittelylaitoksissa. Polttoaineen laadunvalvonta hoidetaan standardin SFS 5875 (Jätteen jalostaminen kiinteäksi polttoaineeksi, laadunvalvontajärjestelmä) mukaisesti.
4.3.1

PDF:n käsittely
PDF tuodaan voimalaitokselle irtotavarana tai paalattuna. Paalattu tavara voidaan
myös kääriä kokonaan umpeen. PDF tuodaan voimalaitokselle kuorma-autokuljetuksina. Tehdasalueelle tuleva rautatie mahdollistaa myös paalatun tavaran rautatiekuljetukset. Kaikissa tapauksissa PDF:n leviäminen ympäristöön on estetty.
Nykyisin PDF murskataan ja haitalliset epäpuhtaudet poistetaan polttoaineen käsittelylaitoksella. Haitta-aineiden poisto tapahtuu magneeteilla, pyörrevirtaerottimilla (kevytmetallit kuten alumiinit) ja tuuliseulalla (pölyävä jae). Autokuljetukset puretaan sisätilassa olevalle vastaanottokuljettimelle. Ennen polttoa PDF sijoitetaan välivarastosiiloon ja sieltä edelleen kuljettimia pitkin kattilaan. Nykyisen varastosiilon koko on
390 m3.
PDF:n määrän kasvaessa tarvitaan uusi polttoaineen vastaanottolinja. Uuteen linjaan
kuuluvat vastaanottokuljetin, seulonta ja varastosiilo, jonka koko on 390 m3.
Nykyisin PDF syötetään kahden erillisellä PDF- ja biopolttoaineen syötöllä varustetun
syöttöpisteen kautta kattilaan. Uuden vastaanottolinjan myötä rakennetaan kaksi uutta
polttoaineen syöttöpistettä kattilaan. Polttoainejärjestelmät on suljettu, mikä estää jätepolttoaineen leviämisen tuulen mukana ympäristöön.
Nykyisin PDF on toimitettu laitokselle lähinnä tarpeen mukaan. Jatkossa paalattua ja
muoviin käärittyä PDF:ää voidaan varastoida ulkovarastossa asfalttikentällä puskurivarastoksi enimmillään 5 000 m3. Muu PDF:n varastointi tapahtuu sisävarastossa alipaineistetuissa olosuhteissa, jolla estetään pöly- ja hajuongelmia.

4.4

Kemikaalien käyttö
Nykyisin voimalaitoksella käytettävät kemikaalit ovat seuraavat:
-

50 % lipeä, noin 900 tonnia vuodessa
93 % rikkihappo, noin 50 tonnia vuodessa
trinatriumfosfaatti, noin 400 kg vuodessa
62262 Eliminox, noin 2 600 litraa vuodessa
68248 Inhibiitti, noin 900 litraa vuodessa.

Käytettävät kemikaalit pysyvät samoina höyryvoimalaitoksen muutoshankkeen toteuduttuakin. Vuosittain pH:n säätöön käytettävän lipeän määrä kasvaa vain hieman. Varastoitavat kemikaalimäärät eivät oleellisesti muutu.
Kemikaaleja käsitellään viranomaismääräysten mukaisesti.
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Kemikaalit varastoidaan viranomaismääräysten mukaisesti säilytysastioissa ja varastoissa.
Höyryvoimalaitoksen muutoshanke ei aiheuta öljyn käyttöön oleellisia muutoksia.
4.5

Savukaasupäästöt

4.5.1

Savukaasupäästöjen vähentäminen
Leijukattilan savukaasut puhdistetaan sähkösuodattimella ja savukaasupesurilla. Nykyinen 2-vaiheinen sähkösuodatin muutetaan 3-vaiheiseksi ja rakennetaan uusi kapasiteetiltaan korotettua leijupetitehoa vastaava savukaasupesuri. Savukaasujen puhdistuksen kaavakuva on esitetty kuvassa 4.3. Molempia laitteita käyttämällä hiukkaset
erotetaan savukaasuista erityisen tehokkaasti, jolloin päästö alittaa selvästi ympäristöluvassa rinnakkaispolttolaitokselle asetetun päästörajan.

Ilmapäästömittalaitteet

Vesipäästömittalaitteet
Ylitevesi
jätevesilaitokselle

K2 Savukaasut

Lentotuhka

Kuva 4.3. Leijukattilan savukaasujen puhdistus sähkösuodattimella ja savukaasupesurilla nykytilanteessa.
Tulevaisuudessa savukaasut johdetaan sähkösuodattimen jälkeen ainoastaan savukaasupesurin uuden piipun kautta.
Savukaasupesurilla poistetaan savukaasuissa mahdollisesti olevia happamia yhdisteitä
(SO2, HCl, HF). Savukaasupesurin pH säädetään lipeällä.
Tulevaisuudessa savukaasut johdetaan 80 m korkean piipun kautta ilmaan.
Leijupedissä palaminen tapahtuu tasaisesti polttoaineen laadusta riippumatta. Leijupolttotekniikka sallii suuria polttoaineen laadun vaihteluita päästöjen pysyessä siitä
huolimatta pieninä. Petihiekka tehostaa lämmön- ja aineensiirtoa ja sekoittumista tuliÅF-Enprima Oy
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pesässä, jolloin myös epätäydelliseen palamiseen liittyvien päästökomponenttien, kuten hiilimonoksidin ja hiilivetyjen, muodostuminen on vähäistä. Yhdessä edistynyt
leijupetitekniikka ja palamisilman ja polttoaineen syötön hallintajärjestelmä mahdollistavat BAT-referenssien mukaisten typen oksidien ja hiilimonoksidin päästötasojen
saavuttamisen.
4.5.2

Päästömäärät
Leijukattilan K2 päästöt on esitetty taulukossa 4.1. Nollavaihtoehdon (VE 0) päästöt
on laskettu hankevaihtoehtoa vastaavan ajankohdan tilanteessa eli silloin, kun höyryvoimalaitoksen muutoshanke olisi toteutettu. Leijukattilan vieressä olevan kombivoimalaitoksen NOx-päästö on molemmissa vaihtoehdoissa noin 140 t/v.
Taulukko 4.1. Leijukattilan K2 vuotuiset päästöt hankevaihtoehdossa (VE 1) ja
nollavaihtoehdossa (VE 0).
Päästö, t/v
Rikkidioksidi (SO2)
Typenoksidit (NOx)
Hiukkaset
Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC)
Kloorivety (HCl)
Fluorivety (HF)
Hiilidioksidi (CO2)

Hankevaihtoehto
(VE 1)
8,4
300
<2
6,7
<0,2
<<0,2
460 000

Nollavaihtoehto
(VE 0)
4,6
170
<1
3,7
<0,1
<<0,1
400 000

Nollavaihtoehdossa (VE 0) ostosähköä hankitaan enemmän kuin hankevaihtoehdossa
(VE 1). Vaihtoehtojen ostosähkön erotusta vastaavaksi vuotuiseksi nollavaihtoehdon
(VE 0) SO2-päästömäärän lisäykseksi on arvioitu noin 120 tonnia, NOx-päästön lisäykseksi noin 90 tonnia ja CO2-päästön lisäykseksi 150 000 tonnia.
4.6

Syntyvät jätteet

4.6.1

Tuhka
Polttoaineiden palaessa jäljelle jää tuhkaa. Pohjatuhka poistetaan leijukattilan alaosasta. Lentotuhka kulkeutuu kattilan savukaasujen mukana ja erotetaan savukaasuista
sähkösuodattimella. Leijukerroskattilassa muodostuvasta tuhkasta suurin osa on lentotuhkaa. Nykyisin vuodessa syntyy pohjatuhkaa 3 000 tonnia ja lentotuhkaa 7 000 tonnia. Höyryvoimalaitoksen muutoksen myötä syntyvien määrien arvioidaan olevan
noin 5 000 tonnia ja 12 000 tonnia vuodessa.
Tuhkalle etsitään ensisijaisesti hyötykäyttökohteita, mutta myös sen kaatopaikkaläjitykseen varaudutaan. Tehtaan omalle Karhunkankaan läjitysalueelle on alle kolmen
kilometrin kuljetusmatka.
Tuhkan ominaisuuksia ja käsittelyvaihtoehtoja on tarkemmin kuvattu kappaleessa
11.7.
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Muut jätteet
Höyryvoimalaitoksella syntyy pieniä määriä talous- ja siivousjätettä sekä ongelmajätteitä (öljyiset jätteet, liuottimet, akut, paristot jne). Näiden jätteiden käsittely ja varastointi tapahtuu osana tehdasalueen viranomaismääräykset täyttävää jätehuoltoa. Ongelmajätteet käsitellään laitoksessa, jolla on asianmukainen lupa ongelmajätteiden käsittelyyn.

4.7

Vesihuolto
Höyryvoimalaitos kuuluu tehdasalueen vesihuoltojärjestelmään. Tehtaat ottavat prosessi/jäähdytysveden Kymijoesta pääasiassa ns. Salonsaaren itäisestä haarasta ja päähaarasta. Yhteensä prosessi/jäähdytysvettä saadaan luvan mukaisesti ottaa 1,5 m3/s (=
1 500 l/s).
Tehdasalueen talousvesi otetaan Anjalankosken kaupungin verkosta.
Koko tehdasalueen jätevedet käsitellään kootusti omalla jäteveden puhdistamolla biologisesti. Jäteveden puhdistamo sijaitsee tehdasalueeseen kuuluvassa Kymijoen saaressa, Salonsaaressa.
Saniteettijätevesi ohjataan kaupungin viemäriverkkoon.
Tehdasalueelta jäähdytysvedet, sadevedet ja puhtaat vesijakeet johdetaan kartonkitehtaan puhdasvesiviemäristä Kymijoen Alusjärveen.
Veden otto- ja purkupaikat on esitetty kuvassa 11.11.

4.7.1

Jäähdytysvedet
Teollisuuden lämmön ja sähkön yhteistuotannossa (vastapaineturbiini) syntyvä lämpö
ohjataan pääosin prosessin käyttöön. Tarvittaessa osa höyrystä käytetään myös lauhdeturbiinissa sähkön tuotantoon. Tällöin voimalaitoksen tarvitsema jäähdytysvesi otetaan Kymijoesta. Jäähdytysveden laadussa ei tapahdu muutoksia lämpenemistä lukuun
ottamatta. Höyryvoimalaitoksen jäähdytysvedet johdetaan, samoin kuin kartonkitehtaan omat jäähdytysvedet ja puhtaat jakeet, kartonkitehtaan puhdasvesiviemäristä
Kymijoen Alusjärveen.
Ympäristöluvan mukaisesti jäähdytysvettä voidaan johtaa Kymijokeen 1 500 l/s. Ympäristöluvassa ei ole asetettu ylärajaa lämpötilan nousulle. Jatkuvalla käytöllä suurin
mahdollinen Kymijokeen purettava lämpömäärä (täydellä lauhdeteholla lämpötilan
nousu noin 12 °C) olisi noin 2 200 TJ vuodessa.
Nykytilanteessa jäähdytysvettä käytetään höyryvoimalaitoksella siten, että 9 kuukautta vuodessa määrä on 300 l/s lämpötilan noustessa 6 °C ja 3 kuukautta vuodessa 1 500
l/s lämpötilan noustessa 5 °C. Tämä vastaa vuodessa noin 420 TJ lämpökuorman purkamista Kymijokeen.
Hankkeen toteuduttua jäähdytysvettä käytetään höyryvoimalaitoksella siten, että 2
kuukautta vuodessa määrä on 300 l/s lämpötilan noustessa 6 °C ja 10 kuukautta vuo-
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dessa 1 500 l/s lämpötilan noustessa 5 °C. Tämä vastaa vuodessa noin 860 TJ lämpökuorman purkamista Kymijokeen.
4.7.2

Jätevedet
Savukaasupesuria käytettäessä lauhtuu savukaasuista ns. ylitevettä. Yliteveden laatua
(mm. raskasmetallipitoisuuksia) seurataan. Nykytilanteessa ylitevettä syntyy noin
4-7 l/s ja se johdetaan tehdasalueen jätevedenpuhdistamolle. Nykyinen ylitevesi on
noin 2-3 % koko tehtaan jätevesimäärästä. Hankkeen toteutuessa yliteveden määrä on
7-10 l/s ja se erilliskäsitellään syntypaikalla ennen tehtaan jätevedenpuhdistamolle
johtamista.

4.8

Kuljetukset
Polttoainetta tuodaan laitokselle käyttötarpeen mukaisesti. Nykyisin PDF:n kuljetuksia tulee laitokselle 8-10 rekkaa vuorokaudessa. PDF:n suunnitellulla enimmäiskäytöllä rekkoja saapuu laitokselle arvion mukaan 16-24 vuorokaudessa. Tulevaisuudessa
höyryvoimalaitoksen muutoksen myötä puolet PDF:stä tulee läntistä reittiä (valtatie 6,
tie nro 354 itään, Inkeroinen-Keltakangas maantie pohjoiseen, paperitehtaan liittymä)
pitkin ja puolet pohjoisesta (valtatie15, tie numero 353 länteen, InkeroinenKeltakangas maantie etelään, paperitehtaan liittymä). Kuljetukset saattavat jatkossa
painottua pohjoiseen reittiin. Maantiekuljetusten reitit on esitetty kuvassa 4.4. Paperitehtaan liittymä on uusittu vuonna 2006. Mahdolliset junakuljetukset tulevat pohjoisesta.
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Kuva 4.4. Maantiekuljetusten reitit.
Kuljetuksia ja kuljetusreittejä on tarkasteltu tarkemmin kappaleessa 11.3.
4.9

Melu ja haju
Nykyisin höyryvoimalaitoksen toimintaan liittyvä melu on lähinnä laitoksen käyntiin
sekä savukaasu- ja palamisilmapuhaltimiin liittyvää melua. Alueelle ja alueelta pois
suuntautuvan raskaan liikenteen aiheuttama melu liittyy myös laitoksen toimintaan.
Höyryvoimalaitoksella suurimmat melulähteet ovat kattila, savukaasu- ja palamisilmapuhaltimet ja erilaiset pumput. Käyntimelu on jatkuvaa ja tasaista. Häiriötilanteissa
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syntyy lyhytaikaista voimakkaampaa melua esimerkiksi varoventtiilien toimiessa. Laitoksen käyntimelua rajoitetaan rakenteellisin keinoin ja laitevalinnoin.
Hankkeella ei lisätä melua aiheuttavia laitteita.
Mahdolliset hajuhaitat ehkäistään varastoimalla PDF sisävarastossa alipaineistetussa
tilassa. Ainoastaan paalattua ja muoviin käärittyä PDF:ää voidaan varastoida ulkovarastossa asfalttikentällä puskurivarastoksi.
4.10

Liittyminen muihin hankkeisiin
Kaukolämpöverkkoon, sähköverkkoon ja vesi/viemäriverkkoon ei tarvitse tehdä merkittäviä muutoksia. Höyryverkkoa optimoidaan uuteen käyttöön soveltuvaksi.

5

NOLLAVAIHTOEHDON (VE 0) KUVAUS
Hankevaihtoehdon yhteydessä on kuvattu muutokset, jotka höyryvoimalaitoksen muutoshanke edellyttää. Nollavaihtoehdossa muutoksia ei tapahdu.
Nollavaihtoehto, jossa tehtaiden tuotannon kasvua vastaava energiantarve tyydytetään
lisäämällä fossiilien polttoaineiden ja ostosähkön käyttöä, ei edellytä YVA-lain soveltamista.
Kierrätyspolttoaineiden käyttöä jatketaan höyryvoimalaitoksen olemassa olevilla polttolaitteilla. Tehtaiden tuotannon kasvun vaatima energiantarve tyydytetään lisäämällä
fossiilien polttoaineiden ja ostosähkön käyttöä.
Tuotannon lisäys ei merkittävästi heijastu esimerkiksi vesihuoltoon, kemikaalien käyttöön tai jätteiden määrään. Nykyisin vuodessa syntyy pohjatuhkaa 3 000 tonnia ja lentotuhkaa 7 000 tonnia. Määrän arvioidaan pysyvän suunnilleen samalla tasolla. Melun
ja liikenteen suhteen ei tapahdu juurikaan muutoksia nykytilaan verrattuna.
Nollavaihtoehdon päästöt on vertailtavuuden vuoksi esitetty jo hankekuvauksen yhteydessä kappaleessa 4.5.2. taulukossa 4.1.
Mikäli höyryvoimalaitoksen muutosta (hankevaihtoehto) ei toteuteta, käytetään nykyisiä kotimaisen, kiinteän polttoaineen laitteita maksimitehollaan kuten nykyisinkin.
Tehtaan luontaisen kasvun tarvitsema lisälämpö joudutaan tuottamaan fossiileilla polttoaineilla. Käytettävissä ovat maakaasu, hiili ja öljy sekä pieneltä osalta turve. Lopulliseen polttoainevalintaan tulevaisuudessa vaikuttavat polttoaineiden hintatasot, valtion tukitoimet, myönnetyt päästöoikeudet sekä päästöoikeuksien hintataso. Nykyisillä
lähtökohdilla ja tuotantokalustolla todennäköisin lisäpolttoaine olisi maakaasu. Tarvittava lisäsähkö joudutaan pääosin ostamaan verkosta, koska tehtaan yhdistetty lämmön- ja sähköntuotanto hyödynnetään jo nyt täysimääräisesti.
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6

HANKEVAIHTOEHDON (VE 1) JA NOLLAVAIHTOEHDON (VE 0) SUHDE
MAANKÄYTTÖÄ JA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIIN
SUUNNITELMIIN, OHJELMIIN JA SÄÄDÖKSIIN

6.1

Sijainti ja suhde alueen ja seudun kaavoitukseen
Hankkeen lähtökohtana on tehdasalueella sijaitsevan olemassa olevan voimalaitoksen
kierrätyspolttoaineen määrän lisääminen. Kaavatilannetta on tarkasteltu kappaleessa
7.2. Hankkeen toteuttaminen (VE 1) ei vaadi kaavoitusmuutoksia. Nollavaihtoehto
(VE 0) tarkoittaa hankkeen toteuttamatta jättämistä eikä se luonnollisesti vaadi kaavoitusmuutoksia.

6.2

Jätelainsäädäntö ja siihen liittyvät ohjelmat ja suunnitelmat
Jätelainsäädännön mukainen jätehuollon tavoitehierarkia edellyttää, että ensisijaisesti
pyritään ehkäisemään jätteiden syntyä. Toissijaisesti pyritään hyödyntämään jätteet
aineena tai energiana, mikäli aineena hyödyntäminen ei ole mahdollista, ja viimeisenä
vaihtoehtona hävittämään/sijoittamaan jätteet ympäristöä tai terveyttä vaarantamatta.
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista
552/2001, 13/2002, 202/2006)

(861/1997,

muutokset

1049/1999,

Valtioneuvoston päätöksessä kaatopaikoille on asetettu entistä tiukemmat vaatimukset, joita olemassa olevilla kaatopaikoillakin on myös pohjarakennevaatimusten osalta
noudatettava marraskuussa 2007. Kaatopaikat jaetaan pysyvän jätteen, tavanomaisen
jätteen ja ongelmajätteen kaatopaikkoihin, joista jokaiselle on määritetty vaatimukset.
Tarkistettu valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2005
Ympäristöministeriön laatima valtakunnallinen jätesuunnitelma jätelain ja sen nojalla
annettujen määräysten mukaisten tehtävien hoitamiseksi ja kehittämiseksi hyväksyttiin vuonna 1998 ja sitä tarkistettiin vuonna 2001. Se on voimassa kunnes valtioneuvosto on hyväksynyt uuden suunnitelman. Suunnitelmassa on asetettu määrälliset tavoitteet jätteiden synnyn ehkäisemiselle ja niiden hyödyntämisasteen nostamiselle ja
laadulliset tavoitteet jätteiden haitallisuuden vähentämiselle ja jätehuollon ympäristöja terveyshaittojen vähentämiselle.
Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma (VALTSU)
Suomelle ollaan parhaillaan laatimassa uutta valtakunnallista jätesuunnitelmaa
(VALTSU). Ympäristöministeriön asettaman, valtakunnallista jätesuunnitelmaa valmistelleen työryhmän mietintö on valmistunut. Mietinnössä (ehdotus valtakunnalliseksi jätesuunnitelmaksi) esitetään suunnitelma Suomen jätehuollon sekä jätteiden
synnyn ehkäisyn kehittämiseksi vuoteen 2016 mennessä. Jätehuollon päämääriksi on
valittu seuraavat teemat: tuotannon ja kulutuksen materiaalitehokkuus, kierrätyksen
tehostaminen, vaarallisten aineiden hallinta, jätehuollon ilmastovaikutukset, jätehuollon terveys- ja ympäristöhaitat, jätehuollon organisointi ja jäteosaamisen kehittäminen. Mietintö sisältää mm. ehdotuksen valtakunnallisen jätesuunnitelman ja alueellisten jätesuunnitelmien yhteensovittamiseksi. (Ympäristöministeriö, 2007).
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Kaakkois-Suomen alueellinen jätesuunnitelma
Kaakkois-Suomen alueellinen jätesuunnitelma on tarkistettu 10.4.2003. Suunnitelma
on pääpiirteissään valtakunnallisen suunnitelman (tarkistettu valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2005) mukainen. Suunnitelmaa ollaan parhaillaan päivittämässä.
Hankevaihtoehdon (VE 1) ja nollavaihtoehdon (VE 0) suhde jätelainsäädäntöön
Kierrätyspolttoaineen käyttö on jätehuollon tavoitehierarkian mukaista, sillä käytetty
kierrätyspolttoaine PDF on kierrätykseen ja uusiokäyttöön kelpaamatonta. Tällöin
polttamalla vähennetään jätteiden kaatopaikalle sijoittamista. Kun jätteen synnyn ehkäiseminen ja materiaalisisällön hyödyntäminen ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, lajiteltujen jätteiden poltto on perusteltu vaihtoehto. Kierrätyspolttoaineiden
poltto ei estä materiaalihyötykäytön kehittämistä.
Kierrätyspolttoaineiden energiahyötykäytöllä edistetään jätehuollon terveys- ja ympäristöhaittojen vähentämistä, jätehuollon organisointia, jäteosaamisen kehittämistä ja
höytykäyttötavoitteiden saavuttamista.
Nollavaihtoehdossa (VE 0) kierrätyspolttoaineiden käyttö on vähäisempää kuin hankevaihtoehdossa (VE 1).
6.3

Ilmastopolitiikka
Kioton pöytäkirjaan perustuen ja edelleen EU:n keskinäisessä taakanjaossa sovitun
mukaisesti Suomen kasvihuonekaasupäästöjen tulee 2008 - 2012 olla vuoden 1990 tasolla. Valtioneuvosto hyväksyi 24.11.2005 eduskunnalle annettavan selonteon (lähiajan energia- ja ilmastopolitiikan linjauksia – kansallinen strategia Kioton pöytäkirjan toimeenpanemiseksi) siitä, minkälaisia toimenpiteitä se aikoo toteuttaa lähiaikoina
energia- ja ilmastopolitiikassa. Selonteossa kerrotaan, miten hallitus aikoo toimeenpanna Suomea koskevat kansainväliset velvoitteet kasvihuonekaasujen rajoittamiseksi
niin sanotulla Kioton sitoumuskaudella 2008 - 2012, ja minkälaisiin pitemmän aikavälin tavoitteisiin se tähtää kasvihuonekaasupäästöjen kehityksessä. Strategiassa esitetään energiapolitiikkaa koskevina linjauksina ja tavoitteina energian hankinnan turvaaminen, energiamarkkinoiden kehittäminen, energian tuotannon ja käytön tehokkuus ja energian säästö, uusiutuvan energian käytön edistäminen sekä uusiutuvat energialähteet ja biopolttoaineet. Energia- ja ilmastopolitiikan ohjauskeinojen käytön osalta esitetään energiateknologian kehittäminen, energian käytön tehostaminen, energiaverot ja tuet, syöttötariffit ja vihreät sertifikaatit, energiansäästösopimukset, koulutus
ja viestintä sekä EU:n päästökauppa ohjauskeinona.
Maaliskuussa 2007 Euroopan Neuvosto hyväksyi ilmastopolitiikkaan liittyviä päätöksiä. EU:n kasvihuonekaasujen vähentämistavoite vuoteen 2020 mennessä on 30 %,
mikäli myös muut kehittyneet maat sitoutuvat vastaaviin vähentämistavoitteisiin. Euroopan Neuvosto painottaa EU:n olevan sitoutunut muuttamaan Eurooppa korkean
energiatehokkuuden ja alhaisten kasvihuonekaasupäästöjen taloudeksi. EU sitoutuu
täten kasvihuonekaasujen vähentämiseen vähintään 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä
vuoden 1990 tasosta. Samoin EU:n energiankulutuksen säästötavoite vuoden 2020
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ennusteesta on 20 %. Uusiutuvien energialähteiden osuuden koko EU:n energiankukutuksesta tulee olla 20 % vuonna 2020.
CO2-päästöjä säännöstellään myös päästökauppalain (683/2004) perusteella. Päästökauppalain tarkoituksena on edistää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Lakia sovelletaan mm. energia-alan hiilidioksidipäästöihin. Päästökaupassa on menossa ensimmäinen vaihe, joka käsittää vuodet 2005
– 2007. Päästökaupassa ensimmäisen vaiheen jälkeen käynnistyy uusi kausi vuonna
2008. Polttoaineen asema päästökaupassa on riippuvainen polttoaineen ominaispäästöstä. Rinnakkaispolttolaitoksessa päästöoikeudet lasketaan polttoaineiden suhteessa.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2006/32/EY) energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista on astunut voimaan toukokuussa 2006. Kansallisesti direktiivi on saatettava voimaan viimeistään toukokuussa 2008. Direktiivin keskeisin velvoite on ohjeellinen yhdeksän prosentin energiansäästötavoite vuosille 2008 2016. Jäsenvaltioiden tulee mm. varmistaa, että energiayhtiöt eivät toimillaan estä tai
rajoita energiatehokkuuden markkinoiden kehittymistä (Väisänen Heikki, 2006).
Ilmastopolitiikkaan liittyy myös uusiutuvien energialähteiden edistäminen. Uusiutuvan energian edistämisohjelman päämääränä on saada uusiutuvilla energialähteillä
tuotettu energia kilpailukykyiseksi. Vuoteen 2001 verrattuna uusiutuvan energian
käyttöä tulisi lisätä vuoteen 2010 mennessä noin 30 prosentilla. Lisäksi visiona on, että vuoteen 2025 mennessä uusiutuvia energiamuotoja käytettäisiin noin 60 prosenttia enemmän kuin tämän vuosikymmenen alussa. Keskeisinä toimenpiteinä mainitaan
mm. uuden teknologian kehittäminen, energiaverotus ja investointituet (Kauppa- ja
teollisuusministeriö, 2005).
Hankevaihtoehdon (VE 1) ja nollavaihtoehdon (VE 0) suhde ilmastopolitiikkaan
Hankevaihtoehto (VE 1) on lähiajan energia- ja ilmastopolitiikan linjausten mukainen,
sillä kierrätyspolttoaine korvaa fossiilia polttoainetta. Nollavaihtoehdossa (VE 0) kierrätyspolttoaineiden käyttö on vähäisempää ja fossiilien polttoaineiden käyttö suurempaa kuin hankevaihtoehdossa (VE 1).
Kuvassa 6.1 on esitetty biomassan, kierrätyspolttoaineen, maakaasun, raskaan polttoöljyn, kivihiilen ja jyrsinturpeen hiilidioksiditaseeseen mukaan laskettava hiilidioksidipäästö.
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Kuva 6.1. Hiilidioksiditaseeseen mukaan laskettava hiilidioksidipäästö sisään
syötettyä energiayksikköä kohden (g/MJ) eri polttoaineilla.

6.4

Kestävän kehityksen edistäminen
YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa Rio de Janeirossa vuonna 1992 hyväksyttiin
ympäristöä ja kehitystä koskeva Rion julistus ja siihen liittyvä Agenda 21, jotka yhdessä luovat perustan kansalliselle kestävän kehityksen edistämiselle sekä kansainvälisen yhteistyön kehittämiselle. Suomessa Rion sopimuksen toteuttaminen pohjautuu
muun muassa valtioneuvoston kesällä 1998 tekemään periaatepäätökseen ekologisen
kestävyyden edistämisestä. Hallituksen kestävän kehityksen ohjelmalla pyritään ekologiseen kestävyyteen ja sitä edistävien taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen
edellytysten luomiseen:
-

Ekologisen kestävyyden kannalta ohjelman tavoitteena on ensisijaisesti uusiutumattomien luonnonvarojen käytön vähentäminen, luonnon tuottokyvyn ja luonnonarvojen säilyminen sekä ympäristön tilan parantuminen.
Sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden osalta ohjelma pyrkii siihen, että yhteiskunta pystyy kohtaamaan kestävän kehityksen haasteet entistä paremmin tiedoin
ja taidoin ja siten turvaamaan kansalaistensa hyvinvoinnin.
Ohjelman taloudellisen kestävyyden lähtökohtana on, että se toimeenpannaan tavalla, joka parantaa kansantalouden kilpailukykyä ja työllisyyttä tavoitellessaan
tuotannon ja kulutuksen muuttamista vähemmän ympäristöä kuormittavaksi.

Kaakkois-Suomelle ei ole laadittu omaa alueellista ympäristöohjelmaa.
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Hankevaihtoehdon (VE 1) ja nollavaihtoehdon (VE 0) suhde kestävään kehitykseen
Hankevaihtoehdossa (VE 1) energiantuotanto ja jätehuolto kytketään yhteen. Jätteiden
tehokkaalla hyödyntämisellä ja turvallisella käsittelyllä edistetään luonnonvarojen
kestävää käyttöä ja torjutaan haitallisia ympäristövaikutuksia jätteiden synnyn ehkäisemisen ohella.
Höyryvoimalaitos on suunniteltu siten, että se täyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja jätteenpolttoasetuksen (362/2003) mukaiset vaatimukset, kun polttoaineena
käytetään PDF:ää. Noudattamalla jätteenpolttoasetuksen mukaisia vaatimuksia päästöt
ovat pienemmät kuin tuotettaessa sama energiamäärä noudattaen suurille polttolaitoksille asetettuja vaatimuksia. Ympäristön tilaan vaikutetaan parantavasti ja torjutaan
haitallisia ympäristövaikutuksia päästöjen vähetessä tuotettua energiaa kohden.
Hankevaihtoehto (VE 1) varmistaa tehtaiden energian saantia ja siten myös turvaa paperiteollisuuden jatkuvuutta Suomessa. Hankkeella vähennetään riippuvuutta fossiileista polttoaineista.
Nollavaihtoehdossa (VE 0) kierrätyspolttoaineiden käyttö on vähäisempää ja fossiilien
polttoaineiden käyttö suurempaa kuin hankevaihtoehdossa (VE 1).
6.5

Muut ympäristönsuojeluohjelmat
Valtioneuvoston periaatepäätös (19.3.1998) vesien suojelun tavoitteista vuoteen
2005 sekä ympäristöministeriön laatima vesien suojelun toimenpideohjelma
(30.3.2000) vuoteen 2005 painottavat jätevesistä aiheutuvien välittömien terveys- ja
ympäristövaarojen mahdollisimman tehokasta estämistä. Erityisesti huomioita on
kiinnitetty rehevöitymistä aiheuttaviin typpi- ja fosforipäästöihin. Tavoitteita asetetaan
myös happea kuluttavien ja eräiden haitallisten aineiden vähentämiseen.
Energiantuotannolle ei ole asetettu konkreettisia kuormituksen vähentämistavoitteita
vesiensuojelun tavoiteohjelmassa, koska energiantuotannon ravinnekuormitus ja happea kuluttavien aineiden kuormitus on vähäistä.
Vesipolitiikan puitteista annetun direktiivin (2000/60/EY) tarkoituksena on luoda
puitteet sisämaan ja rannikoiden pintavesien sekä pohjavesien suojelua varten sekä
saavuttaa vuoteen 2015 mennessä pintavesien hyvä ekologinen ja kemiallinen tila sekä pohjavesien hyvä kemiallinen ja määrällinen tila. Direktiivi on täytäntöön pantu
Suomessa pääosin lailla vesienhoidon järjestämisestä (1299/2004), jonka mukaisesti
Suomeen on muodostettu viisi vesienhoitoaluetta. Kullekin vesienhoitoalueelle laaditaan vesienhoitosuunnitelma ja tähän liittyvä toimenpideohjelma.
Vesienhoitosuunnitelmien valmistelu on aloitettu ja niiden tulee olla valmiit vuoden
2009 lopulla. Suunnitelmat eivät aiheuta suoria velvoitteita toiminnanharjoittajille,
vaan tavoitteet tulevat sitoviksi mm. lupapäätösten kautta. Tämän vuoksi ympäristönsuojelulakiin ja vesilakiin on tehty muutokset, jotka edellyttävät vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien huomioon ottamista lupaharkinnassa ja toiminnan
vaikutusten tarkkailusta päätettäessä. Kymijoki kuuluu Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen.
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EU-komissio on vuonna 2005 julkistanut ehdotuksen unionin ilmasuojelun strategiasta vuoteen 2020 ja tehnyt ehdotuksen uudesta ilmanlaatudirektiivistä (Puhdasta ilmaa
Euroopalle-ohjelma, CAFE, Clean Air for Europe). Ilmanlaatudirektiivin tarkoituksena on yhdistää ja yhtenäistää useita aiemmin annettuja direktiivejä. Uutena asiana direktiivi aloittaa myös PM2,5-hiukkasten (PM2,5 halkaisijaltaan korkeintaan 2,5 µm kokoinen hiukkanen) sääntelyn Euroopassa. Direktiiviä ei ole vielä lopullisesti hyväksytty.
Kansallinen ilmansuojeluohjelma 2010 on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston ns. päästökattodirektiivin (2001/8/EY) velvoitteiden toimeenpanemiseksi. Direktiivi asettaa yhteisön alueella maakohtaiset päästökatot rikkidioksidille (SO2), typenoksideille (NOx), haihtuville orgaanisille yhdisteille (VOC) ja ammoniakille vuodesta 2010 alkaen. Käytännössä Suomen kansallinen ohjelma on kuvaus olemassa
olevista ja suunnitelluista toimenpiteistä sekä lähiaikoina voimaantulevan lainsäädännön toimeenpanosta, koska kyseiset ilmansuojelua edistävät toimet on arvioitu velvoitteiden toteutumisen kannalta riittäviksi.
Kun laitoksen rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöjä ilmaan vähennetään lainsäädännön
vaatimusten mukaisesti, hanke on sopusoinnussa ilmansuojeluohjelman tavoitteiden
kanssa. Jäteperäisiä polttoaineita käyttäville laitoksille asetetut rikkidioksidi- ja typenoksidipäästörajat ovat tiukemmat kuin tavanomaisia polttoaineita käyttävien kattiloiden päästörajat. Tällöin happamoittavat päästöt jäävät pieniksi.
Luonnonsuojeluohjelmien avulla varataan luontoarvoiltaan merkittäviä alueita luonnonsuojelutarkoituksiin. Kansallis- ja luonnonpuistoverkoston lisäksi Suomeen on
luotu harjujen, lehtojen, vanhojen metsien, soiden, rantojen ja lintuvesien suojeluohjelmat. Koko Euroopan Unionin alueella luonnon monimuotoisuutta vaalitaan Natura
2000 -verkoston avulla. Myös valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita turvataan
valtioneuvoston periaatepäätöksellä.
Edellä mainittuihin suojeluohjelmiin kuuluvia alueita YVAn tarkastelualueella on kuvattu kappaleessa 9.4. Hankevaihtoehdon (VE 1) ja nollavaihtoehdon (VE 0) vaikutuksia kyseisiin alueisiin ja luonnon monimuotoisuuteen on tarkasteltu kappaleessa
11.12.
7

HANKETTA KOSKEVAT YMPÄRISTÖVAATIMUKSET JA HANKKEEN
TOTEUTTAMISEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT, SUUNNITELMAT JA
PÄÄTÖKSET

7.1

Höyryvoimalaitosta koskevat ympäristövaatimukset
Rinnakkaispolttolaitoksen savukaasupäästöt
Jätteenpolttolaitoksella tarkoitetaan laitosta, jonka polttoaineena on pelkästään jäteperäinen polttoaine. Jätteen rinnakkaispoltossa polttoaineena ovat jäteperäinen polttoaine ja tavanomainen polttoaine, kuten esimerkiksi kivihiili tai turve.
EU:n jätteenpolttodirektiivi (2000/76/EY) on saatettu Suomessa voimaan valtioneuvoston asetuksella 362/2003. Asetuksessa esitetään vaatimuksia poltettavan aineen
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laadun selvittämisestä, poltto-olosuhteista, päästöistä ilmaan ja veteen, päästöjen mittaamisesta, häiriötilanteista sekä poltossa syntyvän jätteen käsittelemisestä ja hyödyntämisestä. Jätteenpolttoasetuksessa on päästörajat savukaasujen hiukkasille, kaasumaisille ja höyrymäisille orgaanisille aineille (TOC), kloorivedylle (HCl), fluorivedylle
(HF), rikkidioksidioksille (SO2), typenoksideille (NO2), hiilimonoksidille (CO), dioksiineille, furaaneille ja raskasmetalleille.
Rinnakkaispolttolaitoksen päästörajat määräytyvät käytettävien jäteperäisten ja tavanomaisten polttoaineiden savukaasumäärien suhteen perusteella.
Melun ohjearvot
Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaiset melutason ohjearvot ovat päivällä
kello (7-22) 55 dB(A) ja yöllä (22-7) 50 dB(A) asumiseen käytettävillä ja virkistysalueilla taajamissa. Nykyisen toiminnan aiheuttamaa melua on mitattu vuodesta 2003
lähtien.
7.2

Kaavoitus
Ympäristöministeriö on vahvistanut Kymenlaakson kokonaisseutukaavan 19.6.2001.
(Kymenlaakson liitto, 2006a). Vahvistetussa seutukaavassa Stora Enso Publication
Papers Oy Ltd:n Anjalan tehtaiden alue on varustettu merkinnällä T, teollisuustoimintojen alue (Kymenlaakson liitto, 2006b).
Vahvistuessaan maakuntakaava korvaa kokonaisseutukaavan aluevaraukset siltä osin
kuin ne tulevat maakuntakaavassa käsitellyiksi (Kymenlaakson liitto, 2006c). Kymenlaakson maakuntakaava (taajamat ja niiden ympäristöt) on hyväksytty maakuntavaltuustossa 12.6.2006. Stora Enso Publication Papers Oy Ltd:n Anjalan tehtaiden alue
on varustettu merkinnällä T/s, teollisuus- ja varastoalue (Lampinen Hanna, 2007). T,
teollisuus ja varastoalue – merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti
merkittävät ympäristövaikutuksia aiheuttavat teollisuusalueet ja teollisuuden varastoalueet. Merkinnällä /s osoitetaan maankäytön aluevaraukset, joilla on vähintään maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä tai rakennuksia, mutta joita
ei ole erikseen kohdemerkinnöillä osoitettu. Edelleen merkinnän /s suunnittelumääräyksessä todetaan, että alueen käytön suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon kulttuuriympäristön vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen sekä alueiden ominaisluonteen ja erityispiirteen säilyminen.
Stora Enso Publication Papers Oy Ltd:n Anjalan tehtaiden voimalaitosalue on Anjalankosken taajamayleiskaavassa (valtuuston hyväksyntä 24.3.2003) merkinnällä T varattu teollisuus- ja varastoalueeksi. Yleiskaava tehdasalueelta ja sen ympäristöstä on
esitetty kuvassa 7.1. (Kirssi Merja, 2006).
Stora Enso Publication Papers Oy Ltd:n Anjalan tehtaiden alueella on voimassa Inkeroisten 3. kaupunginosan asemakaava. Asemakaavan on vahvistanut Kymen lääninhallitus 16.2.1984. (Varjola Tarja, 2006). Stora Enso Publication Papers Oy Ltd:n Anjalan tehtaiden voimalaitosalue on asemakaavassa varustettu merkinnällä T-1, joka
tarkoittaa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Korttelialueella saadaan
harjoittaa puunjalostusteollisuutta ja energiatuotantoa sekä niihin liittyviä toimintoja.
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Rakennusten julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan enimmäiskorkeus saa olla
enintään 50 m, paitsi alle 100 m:n etäisyydellä korttelin 3085 (tehdasalueen kortteli)
T-1 korttelinosan itärajasta sekä AK- ja KL-korttelinosien rajoista, jolla alueella rakennusten enimmäiskorkeus saa olla enintään 20 m. Edellä mainittujen enimmäiskorkeuksien yläpuolelle saadaan rakentaa vain tuotantoprosesseihin liittyviä teknisiä tiloja ja laitteita enintään 5 % rakennusten kerrosalasta.

Kuva 7.1. Ote Anjalankosken taajamayleiskaavasta.

7.3

Rakennuslupa
Kaikki uudisrakennukset tarvitsevat rakennusluvan. Maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999) mukaista rakennuslupaa haetaan suunnitellussa hankkeessa tarvittaville
rakennuksille, kuten seularakennukselle. Luvan myöntää Anjalankosken kaupungin
rakennusvalvontaviranomainen, joka lupaa myöntäessään myös tarkistaa, että esitetty
suunnitelma on myöntämisajankohdan vahvistetun asemakaavan ja rakennusmääräysten mukainen. Rakennuslupa tarvitaan ennen rakentamisen aloittamista.
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Kaavassa voidaan antaa määräyksiä rakennustavasta ja materiaaleista, joilla otetaan
huomioon rakennuksen soveltuvuus ympäristöönsä. Samoin rakennusluvassa voidaan
vaatia selvitettäväksi rakennuksen soveltuvuutta ympäristöön.
Ilmailulain ja -asetuksen nojalla kaikkien maanpinnasta yli 30 metriä korkeiden rakennelmien eli tässä tapauksessa piipun toteuttaminen edellyttää ilmailulaitoksen lausuntoa, joka liitetään rakennuslupahakemukseen.
7.4

Ympäristölupa
Hanke edellyttää ympäristönsuojelulain ja -asetuksen (86/2000, 169/2000) mukaisen
ympäristöluvan hakemista. Nykyisen lainsäädännön mukaisessa ympäristöluvassa tarkastellaan laitoksen ympäristöhaittoja kokonaisuutena. Edellytyksenä luvan myöntämiselle on muun muassa, että hankkeesta ei aiheudu terveyshaittaa eikä merkittävää
muuta ympäristön pilaantumista. Lupaviranomainen on Itä-Suomen ympäristölupavirasto. Höyryvoimalaitoksen ympäristölupa on osa Stora Enso Oyj:n Anjalankosken
tehtaiden ympäristölupaa (Itä-Suomen ympäristölupavirasto, 2006), johon on haettava
muutosta.
Kappaleessa 7.1 esitetyt höyryvoimalaitosta koskevat ympäristövaatimukset tulevat
käsitellyiksi ympäristöluvassa.
Uutta toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin ympäristölupa on lainvoimainen. YVA-selostus on liitettävä ympäristölupahakemukseen.
Vedenottolupa määräytyy vesilain perusteella ja sen myöntää Itä-Suomen ympäristölupavirasto. Lupa veden purkamiselle sisältyy saman viranomaisen myöntämään ympäristölupaan.

7.5

Kemikaalilain mukainen ilmoitus tai lupa
Käytettävien kemikaalien määrästä riippuen laitoksen pitää hakea kemikaaliasetuksen
(59/1999) mukaista lupaa (kemikaalien laajamittainen käsittely ja varastointi) Turvatekniikan keskukselta tai tehdä ilmoitus (kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi)
aluepelastuslaitokselle.
Mahdolliset muutostarpeet höyryvoimalaitosta koskevaan kemikaalipäätökseen selvitetään kemikaalimäärien täsmennyttyä. Kemikaalien laajamittaisen käsittelyn ja varastoinnin lupaa on haettava ennen rakennustöiden aloittamista ja Turvatekniikan keskus
tarkastaa laitoksen luvan myöntämisen jälkeen ennen käyttöönottoa. Ilmoitus puolestaan on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista ja kunnan pelastusviranomainen tarkistaa laitoksen kolmen kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta.

7.6

Muut luvat
Jäte- tai jäähdytysvesien johtamisesta kaupungin viemäriin on sovittava Anjalankosken vesi- ja viemärilaitoksen kanssa. Mikäli em. vesiä johdetaan vesistöön, asia käsitellään osana ympäristölupaa.
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Höyryvoimalaitoksen on haettava kasvihuonekaasujen päästölupa päästökauppaviranomaiselta (nykyisin Energiamarkkinavirasto).
8

HANKKEEN YVA-MENETTELY, TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMINEN

8.1

Painotukset ja rajaukset
Tämän ympäristövaikutusten arvioinnin lähtökohtana on ollut YVA-laissa ja –
asetuksessa ympäristövaikutusten arvioinnille ja YVA-selostuksen sisällölle asetetut
vaatimukset. Ympäristövaikutusten arviointia on tarkennettu YVA-ohjelmassa esitettyyn arviointisuunnitelmaan verrattuna yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta.
YVA-ohjelmavaiheessa tunnistettiin hankkeen oleellisten ympäristövaikutusten liittyvän ilmaan kohdistuviin päästöihin. Tätä on painotettu myös tässä selostuksessa esitetyssä arvioinnissa.
YVA-menettely toteutetaan kokonaisuudelle, joka käsittää höyryvoimalaitoksessa
poltettavan kierrätyspolttoaineen määrän lisäämisen ja siitä johtuvaan höyryvoimalaitoksen muutokseen liittyvän rakentamisen ja toiminnan. YVAssa on tarkasteltu pääosin voimalaitostontilla tapahtuvaa toimintaa ja tontilla tapahtuvan toiminnan vaikutuksia ympäristössä. Hankkeen ympäristövaikutuksista suurin osa on paikallisia, laitosalueelle ja sen välittömään läheisyyteen rajoittuvia. Eri ympäristövaikutusten vaikutusalue on erilainen. Tarkastelualue vaikutuksittain on rajattu niin laajaksi, ettei havaittavia vaikutuksia ilmene enää tarkastelualueen ulkopuolella.
Savukaasupäästöjen vaikutuksia on tarkasteltu 7,5 kilometrin etäisyydelle saakka.
Polttoaineiden käsittely ja vastaanotto sisältyvät tarkasteluun siltä osin kuin se tapahtuu voimalaitostontilla.
Liikenteen vaikutuksia on tarkasteltu voimalaitostonttia laajemmalla alueella voimalaitostontin ja pääteiden välillä, jonka jälkeen liikenne sulautuu osaksi pääteiden liikennettä. Kuljetusten aiheuttamat päästöt on selvitetty koko arvioidun keskimääräisen
kuljetusetäisyyden osalta.
Kysymyksessä on olemassa olevan höyryvoimalaitoksen toiminnan muutos. Kaukolämpöverkkoon, sähköverkkoon tai vesi/viemäriverkkoon ei tarvitse tehdä merkittäviä
muutoksia. Tuhkan käsittelyvaihtoehtoja tarkastellaan yleisellä tasolla. Syntyvien jätteiden ja tuhkan määrä, laatu ja käsittelyvaihtoehdot arvioidaan.

8.2

Käytetyt arviointimenetelmät ja niihin liittyvät epävarmuudet

8.2.1

Kuormituksen arviointi
Savukaasupäästöt, tuhka- ja liikennemäärät on arvioitu suunnitellun höyryvoimalaitoksen muutoksen ja laitoksen tuotantoennusteiden, tuotantoa vastaavan polttoaineiden kulutuksen ja polttoainejakauman sekä laitosta koskevien ympäristömääräysten
perusteella.
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Tekniset lähtötiedot perustuvat esisuunnitteluun ja saattavat jossain määrin muuttua
suunnittelun edetessä.
Päästörajojen lisäksi savukaasupäästöjen arvioinnissa on hyödynnetty olemassa olevaa tietoa höyryvoimalaitoksen toteutuneista päästörajoja matalammista päästötasoista. Päästörajat kuvaavat korkeimpia hyväksyttäviä lyhytaikaispäästötasoja ja vuoden
keskimääräinen päästötaso jää matalammaksi. Laskentatavalla on haluttu varmistaa
mahdollisimman realistinen kuva päästöistä, kuitenkin varmistaen, että suurin mahdollinen kuormitus tulee arvioiduksi. Näin ollen esitetyt vaikutukset edustavat edelleen ympäristön kannalta huonointa mahdollista tilannetta.
8.2.2

Nykytilatiedot ja lisäselvitystarpeet
Anjalankosken alueella ympäristön tilaa on selvitetty monipuolisesti. Olemassa olevat
ympäristötiedot olivat vaikutusten arvioinnin vertailukohdaksi riittäviä.

8.2.3

Vaikutusten arviointi ja siihen liittyvät epävarmuudet
Vaikutusten arviointi on tehty asiantuntijatyönä perustuen kuormituksen suuruuteen ja
ympäristön tilaa koskeviin tarkkailu- ja tutkimustietoihin sekä vastaavan tyyppisistä
hankkeista saatuihin kokemuksiin. Arvioinnin pohjana käytetyt tarkkailutulokset ja
tutkimus- tai muu tieto on esitetty lähdeluettelossa.
Erillisselvityksiä, mallilaskelmia yms. tehtiin seuraavien vaikutusten selvittämiseksi:
•

Savukaasupäästöjen (SO2, NOx, hiukkaset) vaikutusta ilman laatuun arvioitiin
U.S.EPA:n kehittämällä leviämismallilla (liite 2).

•

Kysely lähialueen asukkaille toteutettiin postikyselynä yhteistyössä Yhdyskuntatutkimus Oy:n kanssa. Kyselyä ja saatua palautetta käsitelty kappaleessa 11.11.3.

•

Tulosten havainnollistamiseen käytettyjä karttoja muokattiin MapInfo-ohjelmistolla.

•

Voimalaitospaikalle tehdyillä maastokäyneillä arvioitiin ympäristöä.

•

Kaavoitukseen liittyen tarkennuksia/varmennuksia saatiin Anjalankosken kaupungilta ja Kymenlaakson liitosta.

Hanke käsittää olemassa olevan toiminnan muutoksen. Nykyisen toiminnan aiheuttamat vaikutukset tunnetaan. Tämä lisää arvioinnin luotettavuutta verrattuna siihen, että
kyseessä olisi uudella paikalla tapahtuva alkava toiminta.
Käytössä oleviin lähtötietoihin ja vaikutusten arviointiin liittyy kuitenkin aina oletuksia ja yleistyksiä, joiden vuoksi myös arvioinnin tuloksiin liittyy epävarmuutta ja epätarkkuutta. Suuruusluokkatasolla arvioinnin tulokset ovat kuitenkin luotettavia ja vastaavat mahdollista maksimikuormitustasoa. Vaikutusten merkittävyyttä on arvioitu
muutoksen suuruuden, ympäristön nykykuormituksen ja nykytilan, ympäristön sietokyvyn, laatunormien ja ohjearvovertailujen perusteella. Merkittävyyttä arvioitaessa on
hyödynnetty myös kokemuksia olemassa olevalta voimalaitokselta.
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Savukaasujen leviämismallinnus
Käytössä olleesta sääaineistosta on valittu se, jonka arvioitiin parhaiten kuvaavan tarkastelualeen tilannetta. Leviämismallinnuksessa käytetty sääaineisto on HelsinkiVantaa sääasemalta. Sääaineisto ei siis kuvaa täsmälleen tarkasteltavan alueen säätä ja
näin ollen esimerkiksi päästöjen alueellista jakautumista esittävät kuvaukset eivät vastaa täysin alueella vallitsevia leviämissuuntia. Toisaalta muiden pitoisuuksiin vaikuttavien tekijöiden arvioidaan olevan kohtuullisella tarkkuudella tarkastelualuetta kuvaavia (eteläinen Suomi, suhteellisen lähellä rannikkoa).
NO2-pitoisuuksiin vaikuttaa ilmakemialliset reaktiot, joita käytetty malli ei kuvaa.
Muutuntaa on arvioitu leviämismallin perusteella saatujen NOx-pitoisuuksien ja muutuntaa kuvaavan teorian perusteella. Hapettumista eli NO:n muutuntaa NO2:ksi etäisyyden funktiona kuvaavan teorian mukaan muutuntakaavan parametrit määräytyvät
vuodenajan, tuulen nopeuden ja otsonipitoisuuden mukaan. Tässä tarkastelussa muutuntakaavan parametrit on valittu varovaisesti siten, että laskennan avulla pyritään
löytämään lähinnä pitoisuuden mahdollinen yläraja pikemmin kuin alaraja tai keskiarvo.
Sään vaihtelusta johtuvaa epävarmuutta on laskennassa vähennetty tarkastelemalla pitoisuuksia usean vuoden sääaineistolla. Tässä on käytetty viideltä vuodelta olevaa
sääaineistoa.
Mallinnuksella ei käytännössä saada täsmällisiä pitoisuusarvoja. Käytännössä myös
pitoisuuksien alueellinen jakautuminen ja esimerkiksi suurimpien pitoisuuksien esiintymispaikka vaihtelevat säätilanteen mukaan. Todellinen sää vaihtelee vuosittain. Toisaalta mallinnuksella haetaankin pitoisuuksien suuruusluokkaa, joita voidaan verrata
pitoisuuksille annettuihin raja- ja ohjearvoihin. Tässä tapauksessa pitoisuudet jäävät
raja- ja ohjearvoihin nähden mataliksi sekä hanke- että nollavaihtoehdossa ja näin ollen arvioidaan, että epävarmuuksista aiheutuvat tekijät eivät vaikuta pitoisuuksien perusteella tehtyihin päätelmiin.
8.2.4

Vaihtoehtojen vertailu
Hankevaihtoehdon ja nollavaihtoehdon ympäristövaikutuksia on verrattu toisiinsa sekä nykytilaan.
Vertailun tulokset on koottu yhteenvetotaulukkoon (kappale 12) mahdollisimman havainnollisella ja yhdenmukaisella tavalla. Vertailu erilaisten ympäristövaikutusten
kesken on kuvailevaa, sillä eri ympäristövaikutukset eivät ole sellaisenaan yhteismitallisia. Tulosten tarkastelussa ei ole käytetty arvottamismenetelmiä, sillä jo menetelmää valittaessa jouduttaisiin tekemään arvoperusteisia valintoja (olemassa olevat menetelmät painottavat eri suhteessa esim. luonnonvarojen käyttöä, happamoitumista,
ilmastomuutosta jne.). Arvovalinnat halutaan jättää lukijalle.
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Tiedottaminen, osallistuminen ja saatu palaute

8.3.1

Yleisötilaisuudet
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Hanketta, YVA-ohjelmaa ja YVA-selostuksen tuloksia on esitelty / esitellään kahdessa yleisötilaisuudessa. Yleisötilaisuudet järjestettiin / järjestetään YVA-ohjelman
luonnosvaiheessa ja YVA-selostuksen nähtävilläolon aikana. Tilaisuuksien aikana
kansalaisilla on ollut/on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja tuoda esiin näkemyksensä
asiasta.
Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin 18.12.2006 Anjalankosken Tehtaankerholla.
Paikalla oli yleisöä seitsemän henkilöä. Tilaisuudessa esiteltiin YVA-menettelyä,
hanketta ja YVA-ohjelmaluonnosta. Kysymyksiä ja keskustelua syntyi lähinnä kuljetuksista ja tuhkan käsittelystä. Yleisötilaisuudessa keskustelua herättäneet asiat on
huomioitu YVA-selostusta laadittaessa.
8.3.2

Seurantaryhmä
YVA-menettelyyn liittyvän vuorovaikutuksen ja tiedonkulun varmistamiseksi on perustettu seurantaryhmä. Seurantaryhmä edistää tiedonkulkua eri osapuolten välillä.
Seurantaryhmän tehtävänä on lisäksi osallistua hanketta koskevaan keskusteluun ja
valvoa arviointityötä. Seurantaryhmä kommentoi ohjelma- ja selostusluonnoksen ennen julkiseen käsittelyyn toimittamista. Seurantaryhmään on kutsuttu seuraavien tahojen edustajat:
-

Etelä-Suomen lääninhallitus / Kouvolan alueellinen palveluyksikkö
Järvi-Anjalan Kylät ry
Kaakkois-Suomen TE-keskus
Kaakkois-Suomen tiepiiri
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus
Keltakankaan kyläyhdistys ry
Kouvolan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä / Ympäristöpalvelut (edustaa
Anjalankosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaista)
Kymenlaakson Liitto
Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry
Kymenlaakson pelastuslaitos / Anjalankoski palotoimi
Marinkylä Inkeroinen Kylätoimikunta
Mämmälän Kotiseutuyhdistys
Ratahallintokeskus
Stora Enso Publication Papers Oy Ltd ja ÅF-Enprima Oy.

Seurantaryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 18.12.2006 Anjalankosken Tehtaankerholla YVA-ohjelman luonnosvaiheessa. Tilaisuuteen osallistui kaikkiaan kymmenen henkilöä, jotka edustivat kahdeksaa eri tahoa. Tilaisuudessa esiteltiin YVAmenettelyä, hanketta ja YVA-ohjelmaluonnosta. Ohjelmaluonnoksesta oli mahdollisuus esittää mielipiteitä myös kokouksen jälkeen. Esiin nousi lähinnä vaihtoehtojen
valintaan liittyvät tarkennukset.
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Toisen kerran seurantaryhmä kokoontui esittämään mielipiteitään ympäristövaikutusten arvioinnista YVA-selostuksen luonnosvaiheessa 9.5.2007 ennen selostuksen lopullista valmistumista. YVA-selostusluonnos oli toimitettu seurantaryhmän jäsenille
etukäteen tutustumista varten. Kokoukseen osallistui kaikkiaan kahdeksan henkilöä,
jotka edustivat viittä eri tahoa. Kokouksessa esiteltiin ympäristövaikutusten arviointiselostusluonnos. Tarkennuksena lopulliseen selostukseen nousivat erityisesti esiin
lähinnä seuraavat asiat:
8.3.3

Uutena mahdollisuutena esiin tulleen vaihtoehtoisen savukaasujen puhdistusmenetelmän kuvauksen lisääminen teknisen kuvauksen yhteyteen.
Hankkeen ja jätepolitiikan suhteen selkeyttäminen täydentämällä kuvausta maininnalla että kierrätyspolttoaineen polttaminen on jätehierarkian mukaista.
Liikenteen vaikutusten kuvauksen selkeyttäminen.
Leviämislaskelmien tulosten havainnollistaminen ilmanlaatuindeksin avulla.

YVA-ohjelmasta saadut lausunnot ja mielipiteet
Kansalaisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä YVA-ohjelmasta ja lisäksi yhteysviranomainen eli Kaakkois-Suomen ympäristökeskus pyysi erikseen lausunnot harkitsemiltaan tahoilta. Yhteysviranomainen sai YVA-ohjelmasta 5 lausuntoa, mutta ei yhtään mielipidettä. Yhteysviranomainen antoi oman lausuntonsa YVA-ohjelmasta
16.3.2007. Yhteysviranomaisen lausunto, joka sisältää myös tiivistelmän muista lausunnoista, on liitteenä 1.

8.3.3.1

Yhteysviranomaisen lausunto ja sen huomioiminen YVA-selostuksessa
Yhteysviranomainen on ottanut huomioon omassa lausunnossaan arviointiohjelmasta
yhteysviranomaiselle toimitetut lausunnot. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus katsoo,
että arviointiohjelma on tarkoitustaan vastaava ja pääosiltaan riittävä ja siinä on otettu
huomioon arviointiohjelmalta YVA-lain ja –asetuksen 9 §:n mukaan vaadittavat keskeiset asiat. Arviointiohjelma antaa lausunnon perusteella hyvät lähtökohdat hankkeen
ympäristövaikutusten arvioinnille. Yhteysviranomaisen esittämät painotukset ja täydennykset tulee huomioida arviointiselostusta laadittaessa. Seuraavassa on yhteysviranomaisen lausunnosta käsitelty nimenomaan ympäristökeskuksen arviointiohjelmaan tehtäväksi edellyttämiä tarkennuksia ja lisäyksiä. Kunkin asian kohdalla on ensin kerrottu yhteysviranomaisen esittämät tarkennukset/lisäykset ja sen jälkeen seuraavassa kappaleessa on esitetty niiden huomioiminen arviointiselostuksessa.
Yhteysviranomaisen lausunnossa hankekuvauksesta todetaan, että arviointiohjelmassa ei esitetä vielä kovin yksityiskohtaisesti keskeisiä teknisiä ratkaisuja. Tarkasteltavat
vaihtoehdot on kuvattu sanallisesti.
Tekninen kuvaus on esitetty kappaleessa 4 olevassa hankekuvauksessa. Edelleen on
keskitytty nimenomaan höyryvoimalaitoksen muutoksen edellyttämiin asioihin. Hankekuvausta on jonkin verran laajennettu arviointiohjelman valmistumisen jälkeen.
Teknisen ratkaisun yksityiskohdat riippuvat laitetoimittajasta ja koska laitetoimittajaa
ei vielä ole valittu, teknisen kuvauksen tarkentamista ei niiltä osin esitetä. Ymmärret-
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tävyyden takia teknisen kuvauksen pitäminen yleisellä tasolla on perusteltua, kunhan
asian kannalta oleelliset seikat tuodaan esiin.
Lausunnossa vaihtoehtojen muodostamisesta ja nollavaihtoehdosta (VE 0) todetaan,
että perusteluista ei selviä, miksi nollavaihtoehdossa (VE 0) tulee kyseeseen vain fossiiliset polttoaineet ja tuontisähkö, ja miksi nollavaihtoehdossa (VE 0) ei voi käyttää
uusiutuvia polttoaineita, kuten metsähaketta tai metsäteollisuuden sivutuotteita kuorta
ja purua. Nollavaihtoehdon (VE 0) yhteydessä on tarkasteltava myös biopolttoaineiden käytön lisäämistä tai perusteltava, miksi se ei ole mahdollista. Fossiilisten polttoaineiden osalta on myös syytä selvittää tarkemmin, mistä polttoaineista ensisijaisesti
olisi kyse ja ovatko esimerkiksi turve, maakaasu, öljy tai hiili kaikki mahdollisia lisättäviä fossiilisia polttoaineita. Nollavaihtoehdon (VE 0) eli hankkeen toteuttamatta jättämisen tarkastelu ja vertailu tulee tehdä tasapuolisesti ja samalla tarkkuudella kuin
hankevaihtoehdon (VE 1) tarkastelu.
Nollavaihtoehdossa (VE 0) mahdollisten ja toisaalta mahdottomien polttoaineiden valinnan perustelu (biopolttoaineiden käytön lisäys ja fossiilien polttoaineiden tarkempi
määrittäminen) on käsitelty kappaleessa 3.4 (vaihtoehtoihin liittyvät rajaukset). Nollavaihtoehdon (VE 0) ja hankevaihtoehdon (VE 1) vaikutukset on arvioitu kappaleessa
11.
Lausunnossa vaihtoehtojen vertailusta ja ympäristövaikutusten merkittävyyden arvioinnista todetaan, että vaihtoehtoja voisi vertailla myös yhdistelevän vertailumenetelmän mukaisesti esimerkiksi, miten tehokkaasti vaihtoehdot tukevat hankkeen kannalta olennaisien luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskevien suunnitelmien ja ohjelmien tavoitteita. Hankkeen kannalta keskeisimpiä tällaisia suunnitelmia
ja ohjelmia ovat ilmansuojeluun ja jätteiden käsittelyyn liittyvät suunnitelmat ja ohjelmat. Jos käytetään pelkästään erittelevää vertailua, vertailutaulukon lukemista tulee helpottaa sanallisella yhteenvedolla, jossa vaihtoehtoja vertaillaan huomioiden eri
ympäristövaikutusten merkittävyys.
Hankevaihtoehdon (VE 1) ja nollavaihtoehdon (VE 0) suhdetta mm. hankkeen kannalta keskeisimpiin ilmansuojeluun ja jätteiden käsittelyyn liittyviin suunnitelmiin ja ohjelmiin on käsitelty kappaleessa 6. Vertailutaulukon lukemista on helpotettu sanallisella yhteenvedolla kappaleessa 12.
Lausunnossa hankkeen vaikutuksista, niiden selvittämisestä ja ympäristön nykytilan
kuvauksesta todetaan, että arviointiselostuksen yhteydessä tulee kiinnittää huomiota
ympäristön nykytilan kuvaukseen kuten asutuksen sijoittuminen siihen liittyvine toimintoineen (ns. herkät kohteet, kuten päiväkodit, koulut, virkistysalueet ym. mukaan
lukien).
Ympäristön nykytilan kuvaus sisältyy nykyisen YVA-lain ja –asetuksen mukaisesti jo
arviointiohjelmaan. Arviointiselostukseen nykytilan kuvausta tarkennettiin mm. Natura 2000 -alueiden osalta. Etäisyyksiä arviointiohjelman nykytilan kuvauksessa esiintyneisiin herkkiin tai muihin kohteisiin arvioitiin tarpeen vaatiessa lisää vaikutusten arvioinnin yhteydessä. Vaikutusten arvioinnin lähtökohtana on nykytilasta esitetty kuvaus.
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Lausunnossa hankkeen vaikutuksista, niiden selvittämisestä ja arviointimenetelmistä
todetaan, että menetelmien esittämisen lisäksi arviointiohjelmassa olisi voinut pohtia,
sisältyykö joidenkin vaikutusten selvittämiseen vaikeuksia, tiedollisia puutteita ja epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi esimerkiksi joudutaan tekemään merkittäviä olettamuksia tai yleistyksiä. Olemassa oleva tieto laskeumasta ja sen vaikutuksesta ympäristön ainepitoisuuksiin on esitettävä arviointiselostuksessa ja vähintäänkin asiantuntija
arvioin perusteltava, miksi merkittävä polttoaineen käytön lisäys ei vaikuta laskeumaan ja ympäristöön. Tämä tarkastelu on tehtävä tasapuolisesti kaikkien vaihtoehtojen osalta eikä ainoastaan hankevaihtoehdon (VE 1), jota jätteenpolttoasetus koskee,
osalta. Eli tulee arvioida, voiko merkittävästä fossiilisten polttoaineiden käytön lisäyksestä nollavaihtoehdossa (VE 0) aiheutua muutoksia myös laskeumaan. Arviointoselostuksessa tulee tuoda yksityiskohtaisesti esille ympäristövaikutusten arvioinnissa
käytetyt arviointimenetelmät ja niihin liittyvät epävarmuustekijät samoin kuin se, miltä
osin tarkastelu on perustunut mallilaskelmiin, asiantuntija-arvoihin, kirjallisuuteen tai
muuhun vastaavan materiaaliin.
Kappaleessa 8.2.2 todetaan, että olemassa olevat ympäristötiedot olivat vaikutusten
arvioinnin vertailukohdaksi riittäviä. Savukaasupäästöjen vaikutuksia hankevaihtoehdossa (VE 1) ja nollavaihtoehdossa (VE 0) on käsitelty kappaleessa 11.5. Kappale
11.5 sisältää leviämismallilaskelmat ja arvion vaikutuksesta laskeumaan. Kappaleessa
8.2.3 (vaikutusten arviointi ja siihen liittyvät epävarmuudet) on käsitelty arviointimenetelmät ja niihin liittyvät epävarmuudet.
Lausunnossa hankkeen vaikutuksista, niiden selvittämisestä ja tarkasteltavista ympäristövaikutuksista todetaan arviointiohjelmassa arvioidun perusteella hankkeen
oleellisimpien ympäristövaikutusten aiheutuvan päästöistä ilmaan, liikenteestä, polttoaineen käsittelystä ja syntyvästä tuhkasta. Arviointiselostuksessa tulee erityisesti
keskittyä näiden keskeisten vaikutusten arviointiin.
Arviointiselostus painottuu erityisesti savukaasupäästöjen vaikutusten arviointiin.
Myös liikenteen, polttoaineen käsittelyn ja syntyvän tuhkan käsittelyyn liittyvät vaikutukset on esitetty kappaleessa 11.
Lausunnossa hankkeen vaikutuksista, niiden selvittämisestä ja ihmisten terveyteen,
elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvista vaikutusten arvioinnista todetaan, että mikäli ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi suunnitellun asukaskyselyn palaute antaa aihetta, tulee harkita lisäselvitysten tekemistä.
Asukaskyselyä on käsitelty kappaleessa 11.11.3. Asukaskyselyn palautteen perusteella
ei tullut esiin seikkoja, jotka olisivat edellyttäneet erillisiä lisätarkasteluja. Ihmisiä eniten askarruttavaksi asiaksi nousi liikenne. Tämä oli jo etukäteen odotettavissa muista
hankkeista saatujen kokemusten perusteella. Liikenteen vaikutuksia on käsitelty kappaleessa 11.3. Samoin ihmisiä askarruttivat mm. päästöt ja tuhkan varastointi ja loppusijoitus. Em. ihmisiä askarruttavia seikkoja on käsitelty kappaleessa 11. Myös mahdollinen lisätiedottaminen nousi esiin asukaskyselyssä. Tiedottaminen ja muut asukaskyselyssä esiin nousseet asiat on huomioitu myös kappaleessa 13, jossa esitetään
suunnitelma haittojen ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi.
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Lausunnossa hankkeen vaikutuksista, niiden selvittämisestä ja ympäristönsuojelua
koskevista suunnitelmista ja ohjelmista todetaan, että jo arviointiohjelmassa olisi
voinut luetella hankkeen kannalta olennaiset luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskevat suunnitelmat ja ohjelmat. Arviointiselostuksessa tulee tarkastella
vaihtoehtoja suhteessa näihin suunnitelmiin ja ohjelmiin, joista keskeisimpiä ovat ilmansuojeluun ja jätteiden käsittelyyn liittyvät suunnitelmat ja ohjelmat.
Hankkeen kannalta olennaiset luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskevat
suunnitelmat ja ohjelmat sekä vaihtoehtojen suhdetta niihin, mm. ilmansuojeluun ja
jätteiden käsittelyyn liittyviin suunnitelmiin ja ohjelmiin, on käsitelty kappaleessa 6.
Lausunnossa hankkeen vaikutuksista, niiden selvittämisestä ja Natura 2000 alueista todetaan, että arviointiselostuksesta on käytävä ilmi aiheutuuko hankkeesta
vaikutuksia, jotka todennäköisesti merkittävästi heikentävät tarkasteltavalla vaikutusalueella sijaitsevien Natura 2000 -kohteiden niitä luonnonarvoja, joiden perusteella
kohde on otettu Natura 2000 -suojeluverkostoon. Hankkeen vaikutusalueella sijaitsevien Natura 2000 -kohteiden osalta on kuvattava hankkeen suorat ja välilliset vaikutukset niihin ja arvioitava, miten ne vaikuttavat kohteen eliölajeihin ja luontotyyppeihin.
Arviointiselostukseen nykytilan kuvausta tarkennettiin Natura 2000 -alueiden osalta.
Hankkeen vaikutus Natura 2000 -alueisiin on esitetty kappaleessa 11.12.
Lausunnossa epävarmuustekijöistä ja riskinarvioinnista todetaan, että arviointiselostuksessa on tarkasteltava hankkeen ympäristövaikutusten arviointiin liittyviä epävarmuustekijöitä. Sitä kuinka luotettavina tuloksia voidaan pitää ja mitä epävarmuustekijöitä liittyy esimerkiksi ilmanlaatuun ja laskeumaan kohdistuvien vaikutusten arviointiin. Hankkeen toteuttamisen ja käytön aikaisten riskien tarkastelussa tulee arvioida
onnettomuuksien todennäköisyyttä ja seurauksia erityisesti ihmiseen kohdistuvien vaikutusten kannalta.
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiin liittyviä epävarmuustekijöitä on tarkasteltu
kappaleessa 8.2.3 (vaikutusten arviointi ja siihen liittyvät epävarmuudet). Hankkeen
toteuttamisen ja käytön aikaisia riskejä, mm. onnettomuuksien todennäköisyyttä on
arvioitu kappaleessa 10 (rakentamisvaiheen ympäristövaikutukset) ja kappaleessa
11.10. (ympäristöonnettomuusriskit ja niiden vaikutukset). Lisäksi ihmisiin kohdistuvien vaikutusten osalta myös em. riskeistä aiheutuvia vaikutuksia on käsitelty kappaleissa 11.11.
Lausunnossa haitallisten vaikutusten ehkäisemisestä todetaan, että arviointiselostuksessa tulee esittää toimenpiteitä luonnonympäristöön, maisemaan ja rakennettuun
ympäristöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien mahdollisten haitallisten vaikutusten vähentämiseksi.
Kappaleessa 13 esitetty suunnitelma haittojen ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi sisältää toimenpiteitä luonnonympäristöön, maisemaan ja rakennettuun ympäristöön sekä
ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien mahdollisten haitallisten vaikutusten vähentämiseksi. Suunnitelma pitää sisällään rakentamisen ja sijoittamisen, melun ja liikenteen, savukaasupäästöjen, jäähdytys- ja jätevesien, tuhkien ja
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syntyvien jätteiden, polttoaineiden käsittelyn sekä kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin vaikutukset.
Lausunnossa seurannasta todetaan, että arviointiselostuksessa tulee tehdä ehdotus
hankkeen ympäristövaikutusten seurantaohjelmaksi. Ehdotusta laadittaessa painopiste
tulee olla ilman laatuun kohdistuvien vaikutusten seurannassa.
Ehdotus ympäristövaikutusten seurantaohjelmaksi on esitetty kappaleessa 14. Ilman
laatuun kohdistuvien vaikutusten seuranta muodostaa suuren osan seurantaohjelmaehdotuksesta.
8.3.3.2

Muut lausunnot ja mielipiteet
Myös muut lausunnot ja mielipiteet pyritään yleensä huomioimaan YVA-selostusta
laadittaessa, mutta yhteysviranomaiselle ei toimitettu yhtään yksityistä mielipidettä
arviointiohjelmasta ja lausuntojen perusteella hankkeeseen suhtauduttiin yleisesti ottaen positiivisesti.
Tässä hankkeessa YVA-ohjelmasta annettiin Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle
viisi lausuntoa. Yhteysviranomainen toteaa omassa lausunnossaan, että lausuntojen
mukaan arviointiohjelma oli tarkoitustaan vastaava ja hyvin laadittu. Vaihtoehtojen
erojen havainnollistaminen kaaviolla, rautatiekuljetusten mahdollisuus ja biopolttoaineiden kehittämisen mahdollisuudet tuotiin lausunnoissa esiin.

8.3.4

Muu tiedottaminen
Tiedottamisen tavoitteena on alueen asukkaiden riittävän tiedon saannin turvaaminen.
Yleisesti voidaan todeta, että nyt kyseessä oleva höyryvoimalaitoksen muutoshanke ei
ole herättänyt suurta mielenkiintoa. Täten esiin ei ole myöskään noussut suuressa
määrin ihmisiä askarruttavia kysymyksiä.
YVA-ohjelman yleisötilaisuus 18.12.2006 ajoitettiin siten, että samanaikaisesti myös
hankkeesta voitiin tiedottaa ensimmäistä kertaa. Kutsu em. tilaisuuteen julkaistiin Anjalankosken Sanomissa ja Kouvolan Sanomissa. Molemmissa lehdissä oli tilaisuuden
jälkeen kirjoitus asiasta. Lehtien yleisökirjoituksissa hanke ei ole ollut esillä.
Hanke on ollut esillä henkilöstölle ja sidosryhmille suunnatussa henkilöstölehdessä.
Hankkeen esittely sisältyi lähialueen asukkaille toteutettuun kyselyyn, jonka tarkoituksena oli selvittää lähialueiden asukkaiden näkemyksiä hankkeesta ja sitä koskevasta viestinnästä. Kohderyhmänä olivat lähialueiden asukkaat. Kyselyn tuloksia on tarkemmin selostettu kappaleessa 11.11.3.
YVA-menettelyn aikana esille nouseviin, ihmisiä askarruttaviin kysymyksiin pyritään
vastaamaan mm. esittelytilaisuuksissa ja YVA-selostuksessa, jonka painotuksiin ja sisältöön esille nousevat kysymykset vaikuttavat. Tässä hankkeessa esille nousi lähinnä
liikenne.
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Kaavoitusta on käsitelty kappaleessa 7.2.
Kymenlaakso
Kymenlaakso, jolle on tunnusomaista teollisuus, satamat ja itärajan läheisyys, on Suomen tiheimmin asuttuja maakuntia. Meri, Kymijoki ja Salpausselät jakavat alueen saaristo- ja rannikkoalueeseen, itäiseen karuun mäkimaahan, läntiseen savikkolaakioon
sekä pohjoiseen erämaa- ja järvialueeseen. (Kymenlaakson liitto, 2006d).
Anjalankosken naapurikunnat Kymenlaaksossa ovat Kotka ja Hamina etelässä, Ruotsinpyhtää ja Elimäki lännessä, Valkeala pohjoisessa sekä idässä Etelä-Karjalan maakuntaan kuuluva Luumäki. Anjalankosken läpi etelästä pohjoiseen, Kotkasta Kouvolaan, kulkevat valtatie 15 ja rautatie.
Inkeroinen-Keltakangas-maantien keskimääräinen ajoneuvoliikennemäärä vuorokaudessa vuonna 2005 paperitehtaasta pohjoiseen oli noin 3 900 ja etelään noin 2 700.
Tien numero 353 liikennemäärä Inkeroinen-Keltakangas maantien ja valtatien 15 välillä oli keskimäärin noin 2 700. Valtatien 15 vuorokausiliikennemäärä tien numero
353 risteyksestä pohjoiseen oli keskimäärin noin 6 900. Valtatien 6 ja InkeroinenKeltakangas maantien välillä tien numero 354 liikennemäärä tiedossa olevilta osiltaan
vaihteli välillä 1 100 - 2 900. Valtatien 6 keskimääräinen liikennemäärä tien numero
354 risteyksestä etelään oli noin 6 200. (Kaakkois-Suomen tiepiiri, 2006). Keväällä
2006 tehtyjen liikennelaskentojen perusteella Kymijoen ylittävällä Anjala-Inkeroinen
sillalla keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä oli 5 050 ja keskimääräinen raskaan
liikenteen vuorokausiliikennemäärä 158 (Haapala Mikko, 2007).
Anjalankoski ja Inkeroinen
Anjalankosken kaupunki sijaitsee keskellä Kymenlaaksoa Kymijoen molemmin puolin. Kaupungin useissa taajamissa on suurteollisuutta. Elinkeinoelämän selkärankana
ovat metsäteollisuusyritykset Stora Enso Oyj ja Myllykoski Paper Oy. Elinkeinorakenne (vuonna 2005) on seuraava: teollisuus 36 %, palvelut 32 %, kauppa 11 %,
maa- ja metsätalous 7 %, liikenne 7 %, rakennustoiminta 6 % ja muu/tuntematon 1 %.
Asukkaita Anjalankoskella on noin 17 000 (1.1.2006). (Anjalankosken kaupunki,
2006).
Anjalankoskella (Kymenlaakson liitto, 2006d) Kymijoen laakso Anjalankosken pohjoisosassa sekä Sippolanjoen ja Summajoen laaksot on merkitty arvokkaiksi maisemaalueiksi Kymenlaakson maakuntakaavaehdotuksessa. Edellä mainitut kohteet sijaitsevat yli kolmen kilometrin etäisyydellä höyryvoimalaitokselta.
Kymenlaakson maakuntakaavaehdotukseen (Kymenlaakson liitto, 2006d) ei sisälly
valtakunnallisesti arvokkaita perinnemaisemia Anjalankoskella. Hykkyrän laidun,
Haapalan niitty ja haka, Joentaustan haka ja Koivusaaren niitty on merkitty Kymenlaakson maakuntakaavaehdotukseen maakunnallisesti arvokkaiksi perinnemaisemiksi
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ja Junkkarinvuori arvokkaaksi kallioalueeksi Anjalankoskella. Em. kohteista höyryvoimalaitosta lähinnä sijaitsee Junkkarinvuori noin kolmen kilometrin etäisyydellä.
Museoviraston ja ympäristöministeriön selvityksessä valtakunnallisesti merkittäviä
kulttuurihistoriallisia ympäristöjä Anjalankoskella ovat Anjalan kirkonseutu, Kymijoen kulttuurimaisema, Tampella Oy:n teollisuus- ja asuntoalue Inkeroisissa, Myllykosken teollisuusalue, Sippolan kirkonkylän kulttuurimaisema, Liikkalan varustus ja Kaipiaisten asemanseutu. Em. kohteista Kymijoen kulttuurimaisema ja Tampella Oy:n
teollisuus- ja asuntoalue Inkeroisissa ovat kosketuksissa tehdasalueeseen, jolla höyryvoimalaitos sijaitsee. Kymijoen laaja kulttuurimaisema ulottuu Valkealan Alakylästä
Anjalankosken Muhjärvelle. Kymijoen koskien varrelle syntynyt teollisuus on vaikuttanut voimakkaasti alueen maisemakuvaan ja alueella on edustettuna myös kartanokulttuuria. Jokirantaa kulkee Wanha Rantatie. Inkeroisten teollisuus- ja tehdasalueelle perustettiin mm. Kymenlaakson ensimmäinen puuhiomo ja Alvar Aalto suunnitteli Inkeroisiin joukon edustavia, yhtenäisiä asuntoalueita. (Museovirasto ja Ympäristöministeriö, 1993). Kaikki edellä mainitut kohteet sisältyvät valtakunnallisesti merkittävinä rakennettuina kulttuuriympäristöinä myös Kymenlaakson maakuntakaavaehdotukseen (Kymenlaakson liitto, 2006d). Kuvassa 9.1 on esitetty Alvar Aallon Anjalankoskelle suunnittelemia kohteita.
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Kuva 9.1. Alvar Aalto Inkeroisissa.
Anjalan ja Sippolan kartanot sekä Kaipaisten rautatieasema sisältyvät rakennussuojelukohteina Kymenlaakson maakuntakaavaehdotukseen (Kymenlaakson liitto,
2006d). Lähimpänä tahdasalueen höyryvoimalaitosta sijaitsee Anjalan kartano kartonkitehdasta vastapäätä Kymijoen toisella puolella.
Kymenlaakson maakuntamuseo on luetteloinut Anjalankoskelta 27 kiinteää muinaisjäännöstä (Kymenlaakson maakuntamuseo, 2006). Lähimpänä höyryvoimalaitosta sijaitsevat noin yhden kilometrin etäisyydellä lounaaseen Ankkapurha (kivikautinen
asuinpaikka, rauhoitusluokka 1/2) ja Anjalankoski (kivikautinen asuinpaikka, rauhoitusluokka 3). Museoviraston luokituksen mukaan rauhoitusluokka 1 tarkoittaa muiÅF-Enprima Oy
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naismuistolain rauhoittamaa valtakunnallisesti merkittävää, kaikissa olosuhteissa säilytettävää kiinteää muinaisjäännöstä ja rauhoitusluokka 2 muinaismuistolain rauhoittamaa kohdetta, jonka rauhoitusasteen tarkempi määrittely edellyttää lisätutkimuksia.
Rauhoitusluokka 3 tarkoittaa muinaismuistolain rauhoituksesta vapaata tuhoutunutta
tai epämääräistä kiinteää muinaisjäännöstä.
Anjalankosken lähivirkistysalueita (Kymenlaakson liitto, 2005) ovat Myllykoski,
Tuomijoki; Myllykoski-Haaranmäki; Hevosmäki-Lylysmäki; Kurkimäki Hasunkulma; Myllykoski, Kymijoen varsi, Koivusaari; Inkeroinen; Junkkarinvuori; Kirkkovuori-Känkkärämäki ja Korpelavuori. Lähimpänä höyryvoimalaitosta sijaitsevat noin kilometrin etäisyydellä Inkeroinen idässä ja Kymijoen länsipuolella KirkkovuoriKänkkärämäki. Höyryvoimalaitoksen ympäristössä sijaitsevien oppilaitosten, päiväkotien, vanhainkotien ja terveyspalvelujen sijainti on esitetty kuvassa 9.2.
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Kuva 9.2. Oppilaitosten, päiväkotien, vanhainkotien ja terveyspalvelujen sijainti
höyryvoimalaitoksen ympäristössä.

ÅF-Enprima Oy

PL 61, Rajatorpantie 8, 01601 Vantaa
Puh. 040 348 5511. Fax (09) 3487 0810. www.afconsult.com
Y-tunnus 1800189-6. Kotipaikka Helsinki.

YVA-selostus
Stora Enso Publication Papers Oy Ltd
Anjalan tehtaat
16.5.2007

48 (114)
ENVI-379

Tehdasalue
Stora Enson Oyj:n Anjalankosken tehtaat sijaitsevat Anjalankosken kaupungin Inkeroisten taajaman pohjoispuolella Kymijoen itärannalla. Kartonkitehtaan alue eli eteläinen tehdasalue alkaa Kymijoen Alusjärven pohjoispuolelta. Paperitehdas sijaitsee
pohjoisella tehdasalueella länsirajana Kymijoki ja itäpuolella Kotka-Kouvola rautatie
ja Inkeroinen-Keltakangas maantie. Tehtaiden väliin aitaamattomalle alueelle jää vanha ruukkimiljöö, jossa sijaitsevat vanhat konttorirakennukset, klubi, tehtaankerho,
kirkko, sauna, pesula ja asuntoalue. Kymijoessa Alusjärven pohjoispuolella sijaitsee
Ankkapurhan vesivoimalaitos, jonka omistaa Kemijoki Oy. Höyryvoimalaitoksen sijainti Anjalankoskella on esitetty kuvassa 4.4.
Joen toisella puolen Anjalassa asutusta ei ole aivan lähellä tehdasaluetta. Kartonkitehdasta vastapäätä joen toisella puolen on Anjalan kartanomuseon miljöö. Vastapäätä
paperitehtaan puukuorimoa teiden itäpuolella noin 200 metrin päässä on rivitalo ja läheisyydessä myös Tehtaanmäen koulu. Joen varressa pohjoispuolella ei ole lähiasutusta. Tehdasalue on vanhaa teollisuuskäyttöön jo vuodesta 1872 lähtien varattua
aluetta.
Stora Enso Oyj:n Anjalankosken tehtaille tuodaan raaka-aineita sekä rauta- että maanteitse. Samoin kuljetetaan tuotteita asiakkaille ja satamiin. Lisäksi prosessin vaatimia
sisäisiä kuljetuksia laitosalueella hoidetaan kuorma-autoilla, kauhakuormaajilla ja trukeilla. Paperitehtaan liittymän kuorma-autojen kuljetusmääräksi arvioidaan noin 125
vuorokaudessa (250 ajokertaa). Lisäksi on työmatkaliikennettä.
Stora Enso Oyj:n Anjalankosken tehdasalueella sijaitsevat yritykset ovat Stora Enso
Publication Papers Oy Ltd:n Anjalan paperitehdas (kuorimo, painehiomo, hiertämö,
kemikaaliosasto, vesienkäsittely, pastaosasto, höyryvoimalaitos, sekä paperikoneet 1,
2 ja 3), Stora Enso Ingerois Oy:n Inkeroisten kartonkitehdas (kemikaali- ja pastaosasto ja kartonkikone) sekä palveluyritys Kymenso Oy. Lisäksi tehdasalueella toimivat
Metso Paper Valkeakoski Oy Mechanical Pulping Technology Center Anjalankoski.
Metso Paper Inc. Anjalankoski Technology Center, Kemijoki Oy, APE Trading,
Åkerlund & Rausing ja Sodexho.
9.2

Ilmasto ja ilmanlaatu
Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan vuosina 1971-2000 (Ilmatieteen laitos, 2002)
Anjalankosken Anjalassa vuoden keskilämpötila on ollut 4,3 ºC (kylmin kuukausi
helmikuu -7,6 ºC ja lämpimin heinäkuu 16,8 ºC). Vuosien 2004 ja 2005 kuukausittaiset sademäärät Anjalankoskella (Anjala) on esitetty taulukossa 9.1. Kokonaissademäärä oli 742 mm vuonna 2004 ja 719 mm vuonna 2005.
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Taulukko 9.1. Kuukausittaiset sademäärät Anjalankoskella (Anjala) vuosina
2004-2005. (Ilmatieteen laitos/säätilastot, 2006).

´

2004 (mm)
44,2
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5,3
41,3
122,0
75,1
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Kesäkuu
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2005 (mm)
108,5
19,4
6,7
15,6
83,1
66,5
59,1
163,3
27,9
35,5
78,8
54,1

Vuosina 1971-2000 Valkealassa (Utissa) ja Vantaalla (Helsinki-Vantaan lentoasemalla) vallinneet tuulet selviävät kuvasta 9.3. Helsinki-Vantaan tuulitiedot esitetään, koska leviämismallilaskelmien lähtötietoina käytetään Helsinki-Vantaan säätietoja. Alueella vallitsevat tuulet etelästä ja lounaasta.
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Kuva 9.3. Tuulen suuntajakauma Helsinki-Vantaan lentoasemalla Vantaalla ja
Utissa Valkealassa.
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Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun seuranta tapahtuu osana yhteistarkkailua, johon
osallistuvat sekä alueen teollisuus että kunnat. Kymenlaakson ilmanlaadun kehitys on
suhteessa koko Suomen kehitykseen. Anjalankoskella mittaukset käynnistyivät vuonna 1993. Anjalankoskella 1989-2003 Pohjois-Kymenlaakson ympäristölupavelvollisten laitosten pelkistyneiden rikkiyhdisteiden ja hiukkasten päästöt ovat vähentyneet lähes 90 %. Rikkidioksidipäästöt ovat vähentyneet 80 % ja typen oksidien päästöt
25 %. (Itä-Suomen ympäristölupavirasto, 2006).
Anjalankosken Myllykoskella vuonna 2005 ulkoilman rikkidioksidipitoisuuden korkeimmat raja-arvoihin verrattavat pitoisuudet olivat alle 7 % vuorokausiraja-arvosta
125 µg/m3 ja alle 4 % tuntiraja-arvosta 350 µg/m3. Korkeimmat vuorokausiohjearvoon verrannolliset vuorokausikeskiarvot olivat 11 % vuorokausiohjearvosta
80 µg/m3 ja korkeimmat tuntiohjearvoon verrannolliset tuntikeskiarvot olivat 6 % tuntiohjearvosta 250 µg/m3 (Kouvolan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän Ympäristöpalvelut, 2006). Em. raja-arvot ulkoilman rikkidioksidipitoisuudelle on annettu
valtioneuvoston asetuksessa (711/2001) ilman epäpuhtauksien aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja terveysperusteiset ohje-arvot valtioneuvoston päätöksessä
(480/1996).
Anjalankosken Myllykoskella ei mitattu ulkoilman typpidioksidipitoisuutta vuonna
2005. Vuonna 2004 Myllykoskella typpidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvo ulkoilmassa oli 33 % raja-arvosta 40 µg/m3 ja samoin 33 % tuntiraja-arvosta 200 µg/m3.
Typpidioksidin korkein arvo Myllykoskella oli 64 % vuorokausiohjearvosta 70 µg/m3
ja 46 % tuntiohjearvosta 150 µg/m3. (Kouvolan-Valkealan kansanterveystyön kuntayhtymän Ympäristöosasto, 2005).
Hengitettäviä hiukkasia (PM10, halkaisijaltaan korkeintaan 10 µm kokoinen hiukkanen) on mitattu Kouvolan keskustan ulkoilmasta. Leijuvan pölyn määrää ulkoilmassa
on mitattu joka kolmas vuorokausi Anjalankosken Myllykoskella. Vuonna 2005 leijuvan pölyn vuosiohjearvoon 50 µg/m3 verrannolliset vuosikeskiarvot jäivät Myllykoskella 54 prosenttiin ohjearvosta. Vuorokausiohjearvoon 120 µg/m3 verrannolliset pitoisuudet olivat Myllykoskella 58 %. Myllykosken suurin vuorokausi- ja kuukausikeskiarvo mitattiin huhtikuussa. (Kouvolan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän
Ympäristöpalvelut, 2006).
Parantunut ilmanlaatu heijastuu myös metsien tilaan. Itä-Uudellamaalla, PäijätHämeessä, Kymenlaaksossa ja osassa Keski-Suomen kuntia vuosina 1999-2000 tehdyssä ilman epäpuhtauksien leviämis- ja vaikutustutkimuksessa todetaan yleisesti, että
useimpien bioindikaattoreiden perusteella metsien tilanne on selvästi parantunut seurannan aikana 1989-2000. Jäkäläindeksin perusteella jäkäläkasvillisuus oli keskimääräistä huonompi Kouvola-Kuusankosken alueella, rannikolla Porvoosta itään ja Lahden seudulla. Naavojen runsaus lisääntyy alueella siirryttäessä etelästä pohjoiseen.
Kuitenkin Kouvola erottuu jäkäläkasvillisuuden osalta heikompana alueena. Alkuperäisellä tutkimusalueella neulasten rikkipitoisuus on alentunut keskimäärin 20 %,
sammalten lyijypitoisuudet ovat alentuneet 50 % ja vanadiinipitoisuudet 30 % kymmenessä vuodessa. Uudella tutkimusalueella, johon myös Anjalankoski kuuluu, ei ole
mahdollista seurata kymmenen vuoden trendiä, mutta alueella tehtyjen erillisten tutÅF-Enprima Oy
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kimusten perusteella voidaan hahmottaa samantapaista kehitystä. (Pihlström Mikael,
Myllyvirta Tero, 2001).
9.3

Maa- ja kallioperä, pohjavesi ja vesistöt
Maa- ja kallioperä
Kymenlaakson pohjoisosassa kallioperän muodostavat Suomen yleisimmät kivilajit,
graniitti ja gneissi. Eteläisessä osassa vallitsevat Kymenlaaksolle ominaisleiman antavan rapakiven eri tyypit. Graniitit ja gneissit edustavat Kymenlaakson kallioperän
vanhinta osaa. Näistä lujista kivilajeista johtuu pohjoisen Kymenlaakson mäkiset pinnanmuodot. Kallioperän ominaisuuksia heijastelevat myös irtomaalajit. Rapakivi ja
maalajit ovat niukkaravinteisia. Moreenimaat ja hiekkakankaat ovat sopivia mäntymetsille. Kuusikot tai lehtimetsät taas sopivat savikoille. (Finnica Kymenlaakso,
2006a).
Stora Enso Publication Papers Oy Ltd:n Anjalan tehtaiden saha-alueella käsiteltiin sahatavara puunsuoja-aine KY5:llä vuosina 1950-1981. Kemikaalia käytettiin noin
6 000 kg vuodessa. Alueen kunnostuksia on tehty kaksi kertaa. Vuonna 1988 kunnostuksessa poistettiin yhteensä 5 700 m3 pilaantunutta puru- ja maa-ainesta. Vuonna
2004 poistettiin 3 800 tonnia likaista betonia ja maa-ainesta. Molemmissa kunnostuksissa pilaantuneet ainekset toimitettiin Karhunkankaan kaatopaikalle. Nykyisin suuri
osa entisistä saha-alueen rakennuksista on purettu ja liikennöitävät alueet on pääosin
asfaltoitu. Paperitehtaan alue on teollisuuskäytössä eikä alueen maankäyttöön ole tulossa muutoksia. Lisäkunnostukselle ei arvioida olevan tarvetta.
Pohjavesialueet
Pohjavesialueista lähinnä höyryvoimalaitosta sijaitsee Tehtaanmäen veden hankinnan
kannalta tärkeä I-luokan pohjavesialue reilun 200 metrin etäisyydellä. Muita pohjavesialueita ei ole kahden kilometrin etäisyydellä. (Gardemeister Kirsi, 2006). Kuvassa
9.4 on esitetty Tehtaanmäen pohjavesialueen sijainti.

ÅF-Enprima Oy

PL 61, Rajatorpantie 8, 01601 Vantaa
Puh. 040 348 5511. Fax (09) 3487 0810. www.afconsult.com
Y-tunnus 1800189-6. Kotipaikka Helsinki.

YVA-selostus
Stora Enso Publication Papers Oy Ltd
Anjalan tehtaat
16.5.2007

52 (114)
ENVI-379

Höyryvoimalaitos
Höyryvoimalaitos
Tehtaanmäki
Tehtaanmäki

00

0,25
0,25

0,5
0,5
km
km

Kuva 9.4. Tehtaanmäen pohjavesialueen sijainti.
Kymijoen vesistö
Kymijoki on virtaamaltaan ja valuma-alueeltaan Suomen neljänneksi suurin joki. Vesistön keskusjärvi on Päijänne, jonka luusuasta Kuusankoskelle joki käsittää useita
järvialtaita. Kymijoen alaosa (pituus Pyhäjärvi-meri noin 85 km) alkaa Iitin Pyhäjärven luusuasta, jonka jälkeen järviä on vähän. Pernoon kohdalla Kymijoki jakaantuu
kahteen haaraan. Vuosijaksolla 1991-2000 Anjalan kohdalla Kymijoen virtaaman
tunnusluvut olivat: NQ 124 m3/s, MNQ 160 m3/s, MQ 283 m3/s, MHQ 432 m3/s ja
HQ 499 m3/s (Hyvärinen, Veli, Korhonen, Johanna, 2003). Kymijoesssa tehdasalueen
kohdalla Alusjärven pohjoispuolella sijaitsee Ankkapurhan vesivoimalaitos, jonka
omistaa Kemijoki Oy. Kartta Kymijoen alaosasta on esitetty kuvassa 9.5.
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Kuva 9.5. Kymijoen ala-osa.
Lähde: Kymijoen vesi- ja ympäristö ry. (Åkerberg Anne, 2006).
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Kymijoen veden laatuun on merkittävästi vaikuttanut jokeen purettavan jätevesikuormituksen kehitys. Koska jätevesien puhdistus on tehostunut, Kymijokeen tuleva
jätevesikuormitus on vähentynyt. Erityisesti on vähentynyt happea kuluttavan orgaanisen aineen kuormitus, mutta myös kiintoainekuormitus ja fosforikuormitus. Jätevesien typpikuormitus sen sijaan ei ole vähentynyt. Kymijoen kiintoaineesta yli 90 %
on nykyään peräisin yläpuolisesta vesistöstä ja hajakuormituksesta. Huonoimmillaan
Kymijoen tila on ollut 1960-1970-luvuilla. (Anttila-Huhtinen Marja, 2006).
Kymijoen veden laatu on merkittävästi puhdistunut viimeisten kahdenkymmenen
vuoden aikana. Joen pohjalla tilanne korjaantuu huomattavasti veden laatua hitaammin. Kymijoen tämän hetken suurimmat ongelmat liittyvät joen pohjalla vanhasta
kuormituksesta peräisin oleviin haitallisiin aineisiin. Vaikka elohopeakuormitus on
loppunut yli 20 vuotta sitten, pohjasedimenteistä ja kaloista löytyy edelleen normaalia
korkeampia elohopeapitoisuuksia. Kalojen elohopeapitoisuudet ovat laskeneet hitaasti. Kymijoen pohjasedimenttien dioksiiniongelma tuli yleiseen tietoisuuteen vuonna
1995. Ongelma johtuu Kuusankosken puunsuoja-aine KY5:n valmistuksesta vuosina
1940-1984. Pehmeät sedimentit ovat saastuneet Kymijoen alaosalla. Pahiten saastunut
alue on välillä Kuusankoski-Keltti. 1980-1990-luvuilla kalojen dioksiinipitoisuudet
olivat vain hieman korkeampia kuin muualla Suomen sisävesissä ja selvästi merikalaa
alhaisempia. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksella on parhaillaan käynnissä Kymijoen likaantuneiden pohjasedimenttien kunnostusprojekti. (Anttila-Huhtinen Marja,
2006).
Kymijoen pohjan haitalliset aineet ja kalojen kohollaan olevat elohopeapitoisuudet
laskevat Kymijoen yleisluokituksen välttäväksi ja Tammijärven ja sen alapuolisen
alueen huonoksi. Yleistä vedenlaatua kuvaavien muuttujien perusteella Kymijoen alaosa olisi muutoin tyydyttävä, ja paikoin jopa hyvä. (Anttila-Huhtinen Marja, 2006).
Kymijoen alaosan ja edustan merialueen veden tilaa seurataan kaikkien kuormittajien
rahoittaman yhteistarkkailuohjelman mukaisesti. Vuonna 2005 Kymijoen veden laadun happitilanne oli edellisten vuosien tapaan hyvä. Tehdyn päällyslevästötutkimuksen mukaan ravinnekuormituksesta aiheutuva rehevöityminen näkyi jo ennen
Myllykoskea levämäärän kaksinkertaistumisena. Huruksela-Hirvivuolle välillä levämäärät olivat neljä-viisikertaisia verrattuna yläpuoliseen alueeseen. Ahvenkoskella levää oli yli kolme kertaa enemmän kuin Rapakoskella. Hygieeniseltä laadultaan Kymijoen vesi oli hyvin uimavedeksi kelpaavaa. Tarkkailutulosten perusteella Kymijoki
rehevöityy alavirtaan siirryttäessä. Konnivesi on karu, Pyhäjärvi lievästi rehevä ja
Tammijärvi rehevä. Myös näkösyvyydessä on eroja. Kun levätuotanto voimistuu, vesi
samenee ja näkösyvyys pienenee. Konniveden eteläosassa näkösyvyyttä oli yli neljä
metriä, mutta Tammijärvessä alle metrin. (Åkerberg Anne, 2006).
Vuonna 2002 tehdyn laajan Kymijoen alaosan pohjaeläintutkimuksen perusteella joen
alaosan pohjat olivat suhteellisen hyvässä kunnossa. Pohja oli lähes kaikilla tarkasteluasemilla lievästi karua. Kymijoen alaosalla pohjien tila on selkeästi parantunut pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna. (Anttila-Huhtinen Marja, 2005.)
Aikoinaan Kymijoki on ollut etelärannikon merkittävin vaelluskalajoki. Joen voimatalouskäyttöön patoamisen, koskien perkaamisen ja metsäteollisuuden jätevesien seuÅF-Enprima Oy
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rauksena lohen lisääntyminen loppui ja muut vaelluskalat taantuivat. Ankkapurhan
vesivoimalaitoksessa tehdasalueen kohdalla ei ole kalatietä. 1980-luvulla alkoi Kymijoen paluu lohijoeksi ja Kymijoki on kohtuullisen lyhyessä ajassa kehittynyt EteläSuomen merkittävimmäksi lohijoeksi. Vaelluskalojen kalastus keskittyy Korkeakosken haaraan ja Langinkosken haarassa Siikakosken alueeseen ja Langinkoskeen. Lohien, meritaimenen ja vaellussiikojen ohella myös Kymijokeen pyyntikokoisena istutetut kirjolohet lisäävät kalastusmahdollisuuksia. Vapakalastajien saaliiseen kuuluvat
myös harjus ja toutain. Vapakalastajien saalistilastoissa esiintyvät myös joen alkuperäiset kalalajit hauki, ahven, säyne, ja turpa. (Itä-Suomen ympäristölupavirasto, 2006).
Kuormituksen väheneminen on näkynyt Kymijoella tehdyissä simpukka- ja kalatutkimuksissa pitoisuuksien pienenemisenä (Anttila-Huhtinen Marja, 2005). Kymijoen ja
sen edustan merialueen kalataloudellista tarkkailua on toteutettu vuodesta 1999 alkaen. Vuoden 2005 tarkkailussa Kymijoen (Voikkaa-Kuusankoski, Keltti-Myllykoski,
Huruksela, Tammijärvi) näytekalojen (ahven, hauki) keskimääräinen elohopeapitoisuus vaihteli välillä 0,4-0,7 mgHg/kg. (Raunio Janne, Mäntynen Jukka, 2006).
9.4

Kasvillisuus, eläimistö ja suojelukohteet
Kymenlaakson luonto on monipuolinen. Maakunnan monipuolisuutta kuvastavat Pohjois-Kymenlaakson järviluonto, Kymijoki, Etelä-Kymenlaakson suot, merialue saaristoineen ja rakennettu kulttuuriympäristö. (Kymenlaakson liitto, 2006d).
Kaakkois-Suomi kuuluu boreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen eteläboreaaliseen osaan.
Havumetsät luonnehtivat boreaalista vyöhykettä. Kaakkois-Suomen kasvilajisto on
pääosin boreaalista ja lievästi mereisiin olosuhteisiin sopeutunutta. Keskeisiltä osiltaan metsäkasvillisuus on kuivahkoa kangasmetsää. (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 2006b).
Hallitseva eliöyhteisö Kymenlaaksossa ovat metsät, sillä niiden osuus maa-alasta on
65 %. Metsämaasta noin 40 % on tuoreita kangasmetsiä ja 30 % kuivahkoja kangasmetsiä. Metsistä mäntyvaltaisia ovat 54 %, kuusivaltaisia 37 % ja koivuvaltaisia noin
5 %. Metsät ovat yleensä sekametsiä. Havupuiden seuralaisia ovat usein haapa, pihlaja, lepät ja paatsama. (Finnica Kymenlaakso, 2006b).
Pääosin Kaakkois-Suomen eliölajisto on tyypillinen eteläiselle Suomelle. Itäinen vaikutus kuitenkin näkyy, sillä monet lajit ovat kulkeutuneet ja kulkeutuvat vieläkin kaakosta. Kaakkois-Suomessa hyönteislajisto on ollut ja on edelleen erityisen rikasta.
Suotuisan ilmaston ja maantieteellisen sijainnin ansiosta alueella esiintyy sekä eteläisten rehevien elinympäristöjen lajistoa että itäistä, mantereista, kuivien ja lämpimien
paikkojen lajistoa. (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 2006b).
Valtakunnallisiin suojeluohjelmiin kuuluu kohteita Anjalankoskella. Soiden suojeluohjelmaan kuuluvat Enäsuo-Lupansuo, Hangassuo, Haukkasuon pohjois- ja eteläosa
sekä Karhusuon Saapaslahti. Lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluvat HaapajärviSäärystenjärvi, Rapakivenjärvi ja Muhjärvi. Kaipiaisten lähdelehto kuuluu lehtojen
suojeluohjelmaan ja Hietakankaanniemi, Metsäkoulun säästömetsä ja Pilkkakorvenmäki kuuluvat vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Rantojen ja harjujen suojeluohjelmien kohteita ei Anjalankoskella ole. Yksikään em. suojeluohjelmien kohteista ei
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sijaitse alle kolmen kilometrin etäisyydellä höyryvoimalaitokselta. Valtion suojelualueita ei Anjalankoskella ole, mutta yksityismaiden suojelualueita Anjalankoskella ovat
vanhojen metsien alue Ahvio-Kultaa (Anjalankoski ja Kotka) ja muihin suojelualueisiin kuuluvat Aholan lähdealue ja Valkomarjamustikan kasvusto. (Kaakkois-Suomen
ympäristökeskus, 2006c).
Anjalankoskella on 11 Natura 2000 -aluetta: Kymijoki, Haapajärvi-Säärystenjärvi,
Muhjärvi, Rapakivenjärvi, Enäsuo, Alajalansuo-Hangassuo-Haukkasuo-Pilkkakorvenmäki, Karhunsuo-Hietakankaanniemi, Metsäkoulun säästömetsä, Junkkarinvuori,
Liikkala, Rainionmäki ja Sammalsuon pelto (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus,
2006a). Sijoituspaikan lähin Natura 2000 -alue on eteläiseen tehdasalueeseen rajautuva Kymijoen Natura 2000 -alue reilun kilometrin etäisyydellä höyryvoimalaitokselta.
Muista Anjalankosken Natura 2000 -alueista tehdasalueen itäpuolella on Rainionmäki
ja Sammalsuon pelto ja länsipuolella Junkkarinvuori noin kolmen kilometrin etäisyydellä höyryvoimalaitokselta. Höyryvoimalaitoksen lähimmät Natura 2000 -alueet on
esitetty kuvassa 9.6. (Gardemeister Kirsi, 2006).
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Kymijoki
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Kuva 9.6. Höyryvoimalaitoksen lähimmät Natura 2000 -alueet.
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Kymijoen Natura 2000 -alue (FI0401001), 4250 ha, aluetyyppi SCI eli luontodirektiivin mukainen Natura-alue
(Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 2006a)
Kymijoki virtaa Anjalankosken Inkeroisten alapuolella vuolaana ja laajenee paikoin
leveämmiksi suvannoiksi tai laajahkoiksi järvialtaiksi. Joki kapenee koskisilla osuuksilla ja jakautuu useiksi rinnakkaisiksi uomiksi. Keski- ja alajuoksulla on monia huomattavia saaria. Joki haarautuu kahteen suureen suuhaaraan Karjasaaren eteläpuolella.
Huomattavista koskista mainitaan mm. Ahvion, Kultaan ja Pernoon alueet sekä Hirvikosken ja sen yläpuolisen yli viiden kilometrin mittainen jokiosuus sekä Langinkosken haara. Joki virtaa osin tasaisten savikkoalueiden halki, mutta alajuoksulla on
myös kumpuilevia kallioisia ja moreenisia maita. Kymijokivarren metsäkasvillisuus
vaihtelee karuhkoista kangasmaista pienialaisiin lehtomaisiin metsiköihin. Avoimia
pelto- tai laidunniittyalueita on myös. Kymijoki on vesieliöstön kannalta hyvin monipuolinen: elinympäristöjä matalikoista yli kymmenen metrin syvänteisiin ja nopeavirtaisista koskista järvimäisiin laajentumiin. Kymijoen alajuoksulle ovat ominaisia laajojen koskijaksojen ja niiden alapuolisten suvantojen muodostamat monimuotoiset,
mosaiikkimaiset elinympäristöt sekä luonnontilaiset, rakenteeltaan vaihtelevat rantaja vesikasvillisuusvyöhykkeet.
Alueella on useita koskiensuojelulailla suojeltuja, rakentamattomia, erillisiä koskialueita ja koskivaltaisia jokiosuuksia. Jokivarteen liittyy myös rehevät Muhjärven ja Laajakoskenjärven jokilaajentumat sekä jokisuiden edustalla suistomaiset arvokkaiksi lintuvesiksi luokitellut merenlahdet Ahvenkoskenlahti ja Santaniemenselkä-Tyyslahti.
Kymijoki yhdistää uhanalaisen lajin jokivarressa sijaitsevia pesintä- ja talviruokailuruokailualueita. Valtakunnallisesti merkittäviä suoalueita liittyy läntiseen pääharaan.
Kymijokivarressa on useita uhanalaisen juurtokaislan ja jokisuussa hukkariisin kasvupaikkoja. Uhanalaisista selkärangattomista Kymijoen lajistoon kuuluu mm. virtalude.
Koskialueet toimivat virtakutuisten vaelluskalojen lohen, meritaimenen, vaellussiian
ja nahkiaisen lisääntymisalueina. Jokialueelle on istutusten avulla palautettu lisääntyvä toutainkanta. Jokeen nouseva vaellussiika on joen alkuperäistä kantaa.
Virkistysalueena Kymijoen alajuoksun merkitys on jatkuvasti kasvanut. Alue on saanut mainetta erinomaisena koskikalastus-, koskenlasku- ja melontakohteena.
Kymijoen laakso kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. Jokivarteen liittyy myös paikoin merkittäviä kulttuurihistoriallisia kohteita.
Erikseen Kymijoen Natura 2000 -alueella mainitaan Ahvio-Kultaa-Hirvivuolle, Järvensuo, Kyminlinna, Langinkoski, Riitinginsuo, Santaniemenharju-Skagsanden sekä
ns. SPA-kohteet eli lintudirektiivin mukaiset erityiset suojelualueet Muhjärvi, Laajakoskenjärvi, Ahvenkoskenlahti sekä Santaniemenselkä-Tyyslahti. Em. kohteista yksikään ei sijaitse alle viiden kilometrin etäisyydellä höyryvoimalaitokselta eikä jäte- tai
jäähdytysvesien purkupaikalta.
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Rainionmäen ja Sammalsuon pellon Natura 2000 -alue (FI0401012), 39 ha, aluetyyppi SCI eli luontodirektiivin mukainen Natura-alue
(Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 2006a)
Kaksiosainen alue, joka sijaitsee maantien 3721 molemmin puolin.
Läntisempi osa-alue (Rainionmäki) on pääosin eri-ikäistä sekametsää ja osa-alueella
on merkitystä vanhojen metsien suojelulle. Alue on luontodirektiivin liitteen II lajin
liito-orava elinaluetta. Osa-alueen umpeenkasvava pelto on luontodirektiivin liitteen II
lajin kirjoverkkoperhonen elinaluetta ja sillä esiintyy myös toista, uhanalaista luontodirektiivin liitteen II lajia.
Itäisempi osa-alue (Sammalsuon pelto) on pääosin entistä peltoa.
Junkkarivuoren Natura 2000 -alue (FI0401010), 35 ha, aluetyyppi SCI eli luontodirektiivin mukainen Natura-alue
(Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 2006a)
Länsireunastaan jyrkänteinen vuori sijaitsee Junkkarinjärven rannalla. Luonnonarvoiltaan alue on hyvin arvokas kallioalue.
Junkkarinvuoren alue on virkistyskäytön ja retkeilyn suosima kohde sekä matkailunähtävyys. Pohjoisreunalle on rakennettu kelkkamäki.
Kymenlaakson liiton keväällä 2004 käynnistämän ympäristöprojektin päätavoitteena
oli selvittää Kymenlaakson rakennettujen tai rakennettavaksi tarkoitettujen alueiden
luonnonympäristön tilaa (Kymenlaakson liitto, 2005). Ympäristöprojektin inventoinneissa löydetyistä luonnonsuojelulain ja metsälain kaltaisista luontotyypeistä Anjalankoskella mainitaan luontaisesti syntyneiden, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista
koostuvien metsiköiden, edustavimpien rehevien lehtolaikkujen ja jyrkänteiden ja niiden välittömien alusmetsien osalta Junkkarinvuori (laaja kallionaluslehto erityisesti
alueen länsireunalla). Luonnon monimuotoisuuden kannalta seudullisesti arvokkaita
alueita Anjalankoskella katsauksessa ovat Myllykoski, Kymijoen varsi, Koivusaari
(Kymijoen rannalla esiintyy uhanalainen lietetatar) ja Junkkarinvuori. Edelleen Junkkarinvuori esitetään myös harvinaisuuden perusteella maakunnallisesti merkittävänä
alueena ja maisemallisesti vähintään seudullisesti arvokkaana alueena. Vähintään seudullisesti merkittäviä luonnonsuojelullisia arvoja omaavia lähivirkistysalueita Anjalankoskella ovat Myllykoski, Tuomijoki sekä Kurkimäki Hasunkulma ja Junkkarinvouri. Höyryvoimalaitosta lähimpänä ympäristöprojektin em. kohteista sijaitsee Junkkarinvuori noin kolmen kilometrin etäisyydellä.
10

RAKENTAMISVAIHEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Höyryvoimalaitoksen muutokseen liittyen rakennetaan uusi piippu, jonka korkeudeksi
on suunniteltu 80 metriä, polttoaineen vastaanottokuljetin, seularakennus ja varastosii-
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lo. Kaksi vanhaa piippua puretaan. Hankkeen vaatimat muutostyöt valmistellaan siten,
että itse muutostyöt voidaan tehdä noin kuukaudessa.
Rakentamisen aikaiset, merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät työkoneiden ja
materiaalikuljetusten aiheuttamaan pölyämiseen, meluun ja tärinään. Haitat kestävät
rakentamisen ajan ja ovat paikallisia kohdistuen lähialueelle (alle 0,5 km). Rakennustyöt tehdään pääsääntöisesti kello 6 – 18 välisenä aikana. Niistä tiedotetaan tarvittaessa lähiasukkaille.
Rakentamiseen liittyvä liikenne käsittää sekä työmatkat että materiaali- ja huoltokuljetukset. Materiaalikuljetusten arvioidaan vaativan noin 30 rekkakuljetusta. Rakennusaikaisen liikenteen päästöt ovat vähäiset.
Rakentamisvaiheen melu on tavanomaista rakennustyömaan melua. Melu on tilapäistä. Lähinnä työkoneiden käyttö ja materiaalikuljetukset aiheuttavat melua. Työkoneiden ja laitteiden käytöstä aiheutuvaa melua on mahdollista vaimentaa asianmukaisesti
valituilla laitteilla ja koneilla. Lisäksi valinnoissa huomioidaan valtioneuvoston antama ulkona käytettävien rakennuskoneiden melupäästöjen rajoittamista ja määrittämistä koskeva asetus 621/2001.
Rakentamisesta saattaa aiheutua häiriöitä lähimpänä olevaan asutukseen. Lähimmät
mahdolliset häiriintyvät kohteet ovat rivitalo tehtaan puukuorimoa vastapäätä ja Tehtaanmäen koulu noin 400 metrin etäisyydellä höyryvoimalaitoksesta InkeroinenKeltakangas maantien itäpuolella.
Muutostöiden vaatiman rakentamisen työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan noin
120 henkilötyökuukautta itse tehdasalueella ja noin 600 henkilötyökuukautta muualla
(suunnittelu, malmin louhinta, valmistus).
Rakentamisvaiheen vaikutusten kasvillisuuteen ja eläimistöön ei arvioida olevan merkittäviä. Rakentamisella ei arvioida olevan suoria vaikutuksia kasvillisuuteen tai eläimistöön laitosalueella ja sen ulkopuolella, koska höyryvoimalaitoksen muutokseen
liittyen ei oteta uusia laitosalueen ulkopuolisia alueita teollisuuskäyttöön ja rakentaminen laitosalueella rajautuu suhteellisen pienelle alueelle tehdasalueella. Nykyisen
höyryvoimalaitoksen muutokseen liittyvä rakentaminen ei tapahdu liito-oravan esiintymisalueella, joten hanke ei supista sen esiintymisaluetta. Rakentaminen ei ulotu
Kymijokeen eikä jokea esimerkiksi ruopata. Rakentamisella ei ole vaikutusta vesistöön. Vaikutukset kallio- tai maaperään arvioidaan vähäisiksi.
Onnettomuusriski tarkoin suunnitellussa lyhytkestoisessa rakentamisessa arvioidaan
pieneksi. Työturvallisuuteen liittyen Stora Ensolla on ollut 0-tapaturmatavoite jo pitkään ja sen myötä projektille, myös tälle hankkeelle, luodaan aina laajapohjainen työturvallisuusvalvontajärjestelmä, joka jatkuvasti valvoo työmaata. Kohtuullisen pienimuotoinen rakentaminen tapahtuu tehdasalueella eikä rakentamisesta em. perusteella
arvioida aiheutuvan vaaraa tai haittaa myöskään lähialueen ihmisille.
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VAIHTOEHTOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN
MERKITTÄVYYS

11.1

Maankäyttö ja kaavoitus

60 (114)
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Höyryvoimalaitoksen ympäristön kaavoitustilannetta on kuvattu kappaleessa 7.2.
Hankkeen toteuttaminen eli hankevaihtoehto (VE 1) tai nollavaihtoehto (VE 0) eivät
vaadi kaavoitusmuutoksia.
Liikennöinti höyryvoimalaitokselle ja pois sieltä tapahtuu samoja reittejä pitkin kuin
nykyisinkin. Liikennettä on kuvattu kappaleessa 11.3.
11.1.1

Hankevaihtoehto (VE 1)
Olemassa oleva höyryvoimalaitos sijaitsee tehdasalueella. Höyryvoimalaitoksen muutoksen vaatimien uusien rakennusten ja rakennelmien myötä höyryvoimalaitoksen
ympäristö jonkin verran tiivistyy, mutta alueen luonne ei muutu. Uudet rakennukset ja
rakennelmat tai vanhojen piippujen purkaminen eivät vaikuta alueen muuhun maankäyttöön.
Höyryvoimalaitoksen muutokseen liittyvillä uusilla rakennuksilla ja rakennelmilla sekä vanhojen piippujen purkamisella ei estetä alueen kulttuuriympäristön vaalimista ja
merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen turvaamista sekä alueiden ominaisluonteen
ja erityispiirteen säilymistä.

11.1.2

Nollavaihtoehto (VE 0)
Nollavaihtoehtoon ei sisälly rakentamista eikä vaihtoehdolla ole vaikutusta alueen
maankäyttöön.

11.2

Maisema ja rakennettu ympäristö

11.2.1

Hankevaihtoehto (VE 1)
Höyryvoimalaitoksen muutos edellyttää uuden piipun (suunniteltu korkeus 80 metriä),
polttoaineen vastaanottokuljettimen, seularakennuksen (korkeus noin 6 metriä) ja varastosiilon (korkeus noin 5 metriä) rakentamista. Lisäksi kaksi vanhaa 65 metriä korkeaa piippua puretaan.
Uudet rakennukset ja rakennelmat sijoittuvat tehdasalueelle olemassa olevan höyryvoimalaitoksen viereen. Niiden tai vanhojen piippujen purkamisten ei arvioida aiheuttavan muutosta kaukomaisemassa. Vaikutuksen lähimaisemaankin arvellaan olevan
vähäinen, koska alue on jo nykyisin teollistunut. Muutos maisemassa näkyy parhaiten
Inkeroinen-Keltakangas maantien suunnasta. Rakennusten ja rakennelmien maisemallinen vaikutus on kuitenkin vähäinen joka suuntaan, koska uudet rakennelmat ja rakennukset eivät muuta alueen tämän hetkistä maisemaa tai luonnetta merkittävästi.
Museoviraston ja ympäristöministeriön selvityksessä valtakunnallisesti merkittävistä
kulttuurihistoriallisista ympäristöistä (Museovirasto ja Ympäristöministeriö, 1993)
Kymijoen kulttuurimaisema ja Tampella Oy:n teollisuus- ja asuntoalue Inkeroisissa
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ovat kosketuksissa tai osa tehdasaluetta, jolla höyryvoimalaitos sijaitsee. Olemassa
olevan tehdasalueen keskellä tapahtuvalla pienimuotoisella rakentamisella, joka ei
muuta alueen luonnetta, ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta em. kohteisiin. Pienimuotoisella rakentamisella olemassa olevalla tehdasalueella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta muihinkaan lähellä oleviin rakennuksiin.
11.2.2

Nollavaihtoehto (VE 0)
Nollavaihtoehtoon ei sisälly rakentamista eikä vaihtoehdolla ole vaikutusta alueen
maisemaan ja rakennettuun ympäristöön.

11.3

Liikenne ja polttoaineen käsittely ja varastointi
PDF tuodaan höyryvoimalaitokselle kuorma-autokuljetuksina. Tehdasalueelle tuleva
rautatie mahdollistaa myös paalatun tavaran rautatiekuljetukset. Kuorma-autoliikenne
tapahtuu samoja reittejä pitkin kuin nykyisinkin. Maantiekuljetusten reitit on esitetty
kuvassa 4.4.
Kuljetusreitit kulkevat Anjalankoskella kaupungin pääväyliä pitkin eivätkä kulje varsinaisten asuntoalueiden pienempiä teitä pitkin. Reittien varrella on totuttu rekkaliikenteeseen. Kuljetusreiteillä on taajama-alueella 50 km/h nopeusrajoitus ja tien rinnalla kulkee taajama-alueella kevyen liikenteen väylä.
Kuljetusreitti tehdasalueen liittymässä kulkee Tehtaanmäen koulun vierestä. Kuvassa
9.2 esitetyistä oppilaitoksista, päiväkodeista, vanhainkodeista ja terveyspalvelukohteista muut kuin Tehtaanmäen koulu ei sijaitse aivan kuljetusreittien varrella.
Kuljetusten yhteydessä PDF:n leviäminen ympäristöön on estetty, sillä kuljetukset tapahtuvat suljetuissa konteissa.
Polttoaineen vastaanottoa, käsittelyä ja varastointia on kuvattu kappaleessa 4.3.1.
Kaikissa tapauksissa PDF:n leviäminen ympäristöön on estetty. Muu kuin paalatun
PDF:n varastointi tapahtuu sisävarastossa alipaineistetuissa olosuhteissa, jolla estetään
pöly- ja hajuongelmia. Polttoaineen käsittelyjärjestelmä on suljettu estäen jätepolttoaineen leviämisen tuulen mukana ympäristöön. Höyryvoimalaitoksen muutoksella ei
lisätä melua aiheuttavia laitteita. Polttoaineen vastaanotosta, käsittelystä ja varastoinnista ei arvioida aiheutuvan merkittävää vaikutusta ympäristöön.

11.3.1

Hankevaihtoehto (VE 1)
PDF:n suunnitellulla enimmäiskäytöllä rekkoja saapuu laitokselle arvion mukaan 1624 vuorokaudessa (nykyisin noin 8-10 vuorokaudessa). Puolet PDF:stä tulee läntistä
reittiä pitkin ja puolet pohjoisesta. Kuljetukset saattavat jatkossa painottua pohjoiseen
reittiin. Tuhkakuljetusten määräksi arvioidaan 6 kuljetusta vuorokaudessa (nykyisin
noin 3-4 vuorokaudessa) vietäessä tuhkaa kuormalavoilla omalle kaatopaikalle ja 6-10
kuljetusta viikossa eli keskimäärin noin 1 kuljetus vuorokaudessa rekka-autoilla vietäessä tuhka hyötykäyttöön. Tuhkan kuljetusreitti riippuu mahdollisesta hyötykäyttökohteesta. Kemikaalikuljetusten määrän ei arvioida merkittävästi muuttuvan.
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Valtatien 6 ja Inkeroinen-Keltakangas maantien välillä tien numero 354 liikennemäärä
tiedossa olevilta osiltaan vaihteli välillä 1 100 – 2 900 (Kaakkois-Suomen tiepiiri,
2006). Keväällä 2006 tehtyjen liikennelaskentojen perusteella Kymijoen ylittävällä
Anjala-Inkeroinen sillalla keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä oli 5 050 (Haapala Mikko, 2007). Inkeroinen-Keltakangas-maantien keskimääräinen ajoneuvoliikennemäärä vuorokaudessa vuonna 2005 paperitehtaasta etelään oli noin 2 700 (Kaakkois-Suomen tiepiiri, 2006). PDF:n ja tuhkan kuljetusten (oletuksena hyötykäyttö)
vaatiman liikennemäärän kasvun arvioidaan olevan läntisellä reitillä maksimissaan
noin 2 %. Yksi kuljetus tarkoittaa liikennemäärässä kahden rekan lisäystä, koska rekka myös palaa takaisin.
Inkeroinen-Keltakangas-maantien keskimääräinen ajoneuvoliikennemäärä vuorokaudessa vuonna 2005 paperitehtaasta pohjoiseen oli noin 3 900. Tien numero 353 liikennemäärä Inkeroinen-Keltakangas maantien ja valtatien 15 välillä oli keskimäärin
noin 2 700. PDF:n ja tuhkan (oletuksena hyötykäyttö) kuljetusten vaatiman liikennemäärän kasvun arvioidaan olevan pohjoiseen suuntautuvalla reitillä korkeintaan noin
1 %.
Tuhkan hyötykäyttö edellyttää keskimäärin noin yhtä kuljetusta vuorokaudessa. Kuljetusreitti riippuu hyötykäyttökohteesta. Kuvassa 11.1 on esitetty arvioitu PDF:n kuljetusten aiheuttama liikennemäärän vaihteluväli, kokonaisliikennemäärä vuonna 2005
(Kaakkois-Suomen tiepiiri, 2006) sekä paperitehtaan ja Anjala-Inkeroinen sillan
(Haapala Mikko, 2007) raskaan liikenteen määrä kuljetusreitin eri tieosuuksilla. Suhteuttamalla liikennemäärän kasvu nykytilanteen liikennemääriin, liikennemäärän lisäyksen ei arvioida olevan erityisen merkittävä.
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Kuva 11.1. Arvioidut PDF:n kuljetusten aiheuttamat liikennemäärän muutokset
hankevaihtoehdossa (VE 1) eri tieosuuksilla.
Kuljetusreitti ei kulje varsinaisen asutusalueen läpi. Oppilaitoksista, päiväkodeista,
vanhainkodeista ja terveyspalvelukohteista muut kuin Tehtaanmäen koulu ei sijaitse
aivan kuljetusreittien varrella. Tällöin esimerkiksi kouluista tai päiväkodeista johtuva
tien ylityksen tarve on vähäisempi kuljetusreiteillä. Liikenteen lisääntymisellä ei siten
arvioida olevan merkittävää vaikutusta liikenneturvallisuuteen. Liikennemäärän muuÅF-Enprima Oy
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toksen ei arvioida vaikuttavan merkittävästi myöskään valtateiden liikenneturvallisuuteen.
Yleisesti voidaan todeta, että liikennemäärän kaksinkertaistuminen lisää kokonaismelutasoa 3 dB(A). Raskaiden ajoneuvojen viiden prosentin osuus liikennemäärästä nostaa keskiäänitasoa likimääräisesti arvioiden noin 0,7 dB nopeudella 50 km/h ja 1,0 dB
nopeudella 80 km/h (Ympäristöministeriö, 2001b). Liikennemäärän kasvun ei siten
arvioida merkittävästi muuttavan liikenteestä aiheutuvaa melutasoa. Liikennemelua
erityisesti aiheuttanut Anjalan tehtaiden liittymä (rautatietasoristeys) poistui käytöstä
vuonna 2006. Tehtaanmäen koululla ja asukkaat kuljetusreittien varrella saattavat kokea lisääntyneen liikenteen viihtyvyyshaittana.
Liikenteen päästöt
Höyryvoimalaitoksen toimintaan liittyvien PDF:n ja tuhkakuljetusten osalta liikenteen
päästöt on esitetty taulukossa 11.1. Laskenta perustuu arvioituihin kuljetusetäisyyksiin
ja pakokaasupäästöjen osalta VTT:n tieliikenteen pakokaasujen laskentajärjestelmästä
saataviin tietoihin LIISA (VTT, 2006). PDF:n kuljetusetäisyydeksi läntisellä reitillä
on oletettu 150 km ja pohjoiseen suuntautuvalla reitillä 30 km. Tuhkan kuljetusetäisyydeksi on oletettu 25 km (hyötykäyttöön). Rekan on oletettu palaavan vastaavan
matkan tyhjänä.
Taulukko 11.1. Höyryvoimalaitoksen toiminnan vaatimat PDF:n ja tuhkakuljetusten aiheuttamat päästöt hankevaihtoehdossa (VE 1).
Päästö
Hiilimonoksidi, kg/v

490

Typen oksidit, t/v

15

Hiukkaset, kg/v

190

Rikkidioksidi, kg/v

13

Hiilidioksidi, t/v

1 400

Anjalankoskella tieliikenteen pakokaasupäästöt vuonna 2005 olivat 750 000 kg hiilimonoksidia, 230 tonnia typen oksideita, 11 000 kg hiukkasia, 270 kg rikkidioksidia ja
46 000 tonnia hiilidioksidia (VTT, 2005). Höyryvoimalaitoksen toimintaan liittyvän
PDF:n ja tuhkan kuljetusten pakokaasupäästöistä suurin osa tapahtuu Anjalankosken
ulkopuolella. Höyryvoimalaitoksen toimintaan liittyvän liikenteen päästöt Anjalankosken alueella ovat koko kaupungin liikenteen päästöihin verrattuna pienet.
11.3.2

Nollavaihtoehto (VE 0)
PDF:n kuljetuksia tulee laitokselle 8-10 rekkaa vuorokaudessa. Noin neljä viidestä
kuljetuksesta tulee pohjoisesta ja viidennes kuljetuksista tulee läntistä reittiä. Tuhkakuljetusten määräksi arvioidaan 3-4 kuljetusta vuorokaudessa vietäessä tuhkaa kuormalavoilla omalle kaatopaikalle ja 3-7 kuljetusta viikossa eli keskimäärin alle 1 kulje-
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tus vuorokaudessa rekka-autoilla vietäessä tuhka hyötykäyttöön. Liikennemäärien ei
arvioida merkittävästi muuttuvan nykytilanteesta. Nollavaihtoehdolla ei arvioida olevan vaikutusta liikenneturvallisuuteen tai asukkaiden viihtyvyyteen nykytilanteeseen
verrattuna.
Liikenteen päästöt
Höyryvoimalaitoksen toimintaan liittyvien PDF:n ja tuhkakuljetusten osalta liikenteen
päästöt nollavaihtoehdossa on esitetty taulukossa 11.2. Laskenta perustuu samoihin
olettamuksiin kuin hankevaihtoehdossa (VE 1).
Taulukko 11.2. Höyryvoimalaitoksen toiminnan vaatimat PDF:n ja tuhkakuljetusten päästöt nollavaihtoehdossa (VE 0).
Päästö
Hiilimonoksidi, kg/v

110

Typen oksidit, t/v

4

Hiukkaset, kg/v

44

Rikkidioksidi, kg/v

3

Hiilidioksidi, t/v

310

Höyryvoimalaitoksen toimintaan liittyvän liikenteen päästöt Anjalankosken alueella
ovat koko kaupungin liikenteen päästöihin verrattuna pienet.
11.4

Maa- ja kallioperä sekä pohjavesi
Höyryvoimalaitos ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella eikä höyryvoimalaitos (VE 0)
tai sen muutos (VE 1) aiheuta pilaantumisvaaraa.
Höyryvoimalaitos on liitetty vesi- ja viemäriverkkoon. Pintavedet johdetaan sadevesiviemäriin.
Riski maaperän pilaantumisesta voimalaitoksen toiminnan aikana on pieni, koska ympäristölle vaaralliset aineet varastoidaan siten, etteivät ne normaalitoiminnan aikana
pääse ympäristöön.

11.4.1

Hankevaihtoehto (VE 1)
Höyryvoimalaitoksen muutokseen liittyvä rakentaminen hankevaihtoehdossa (VE 1)
ei aiheuta merkittäviä maa- ja kallioperään kohdistuvia vaikutuksia. Rakentaminen ei
vaadi louhintaa.

11.4.2

Nollavaihtoehto (VE 0)
Nollavaihtoehtoon (VE 0) ei sisälly rakentamista eikä sillä siten ole vaikutusta maa- ja
kallioperään.
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Pitoisuuslaskennassa on käytetty BREEZE AERMOD/ISC Pro-ohjelmistoa, jonka
AERMOD-mallilla leviämislaskelmat on tehty. Yhdysvalloissa U.S. EPA on hyväksynyt AERMOD-mallin viralliseksi ensisijaiseksi leviämismalliksi lokakuussa 2005.
Se soveltuu yksi- ja monipiippu- sekä viiva- ja pintalähteiden päästöjen leviämisen
arviointiin. Malli soveltuu käytettäväksi sekä kaasumaisten epäpuhtauksien että leijuvan pölyn leviämisen mallintamiseen. Laskenta etenee tunnin aika-askeleella kunnes
koko meteorologisten tietojen aikasarja (esim. 5 vuotta = yli 40 000 tapausta) ja tunneittaiset päästöt on käyty läpi.
Tuulen suunta- ja nopeustiedot perustuvat Helsinki-Vantaan lentoaseman tarkkailutietoihin vuosilta 1998 - 2002. Sääaineisto on sovellettu tarkasteltavan alueen maankäyttöolosuhteisiin.
Päästölaskennan kannalta alue on luokiteltu maaseutumaiseksi eli teollisuus-, liike- ja
tiiviit asutusalueet kattavat alle puolet päästölähteistä 3 km:n säteellä olevasta pintaalasta.
Maaston korkeuserot ja voimalaitosalueen korkeimmat rakenteet on otettu huomioon
laskennassa. Maanpinnan korkeudet perustuvat maanmittauslaitokselta tilattuun 25
metrin hilavälein annettuihin korkeusarvoihin, joista laskennan lähtötiedoiksi on syötetty arvot 50 metrin välein. Tarkastelussa käytetyn 9 km2:n XYZ-koordinaatiston hilaväli on 50 m, napakoordinaatistossa on käytetty tarkimmillaan askeleena 50 metriä
ja säteitä on 5-asteen välein. Napakoordinaatistossa on päästöjä tarkasteltu 7,5 km:n
etäisyydelle saakka.
Käytännössä NOx-päästö on piipusta ulos tullessaan lähes kokonaan (90 %) NO:ta,
jonka hapettuminen edelleen NO2:ksi tapahtuu vähitellen vallitsevista olosuhteista
riippuen. AERMOD-malliin ei ole mallinnettu typenoksidipäästöjen muutuntaa typpidioksidiksi. Typenoksidipäästöjen pitoisuustarkasteluissa on otettu erikseen huomioon, että NOx-päästö on piipussa pääosin typpimonoksidia (NO) ja hapettuu vasta ilmakehässä typpidioksidiksi. Hapettumista eli NO:n muutuntaa NO2:ksi etäisyyden
funktiona kuvaavan teorian mukaan muutuntakaavan parametrit määräytyvät vuodenajan, tuulen nopeuden ja otsonipitoisuuden mukaan. Tässä tarkastelussa muutuntakaavan parametrit on valittu varovaisesti siten, että laskennan avulla löydetään lähinnä pitoisuuden mahdollinen yläraja pikemmin kuin alaraja tai keskiarvo.
11.5.2

Päästölähteet
Tarkasteltava höyryvoimalaitos muodostuu kiinteän polttoaineen leijukattilasta K2 ja
maakaasukäyttöisestä kombivoimalaitoksesta. Hankevaihtoehdossa (VE 1) leijukattilan K2 piipun korkeus on 80 metriä. Lisäksi on tarkasteltu 65 ja 100 metrin korkuista
piippua. Nollavaihtoehdossa (VE 0) leijukattilan K2 piippuna on nykyinen 65 metriä
korkea piippu. Kombivoimalaitoksen piipun korkeus on 75 metriä.
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Leviämismallinnuksessa on tarkasteltu SO2-, NOx- ja hiukkaspäästöjä. Mallilla on tarkasteltu tunti-, vuorokausi- ja vuosikeskiarvoja. Tunti- ja vuorokausikeskiarvojen mallinnuksessa on käytetty vuoden 2006 päästöjen kuukausitilastojen perusteella valittuja
oletettuja enimmäispäästöjä. Vuosikeskiarvot on mallinnettu käyttäen vuoden 2006
keskimääräisiä ominaispäästöjä. Päästöön vaikuttaa myös laitoksen tehotaso. Tunti- ja
vuorokausikeskiarvojen laskennassa on käytetty todennäköistä maksimitehoa ja vuosikeskiarvojen laskennassa on käytetty todennäköistä vuosikeskiarvotehoa. Näillä oletuksilla saadaan taulukon 11.3 mukaiset päästöt tunti-, vuorokausi- ja vuosikeskiarvojen laskentaan.
Taulukko 11.3. Laitosten päästöt hanke- ja nollavaihtoehdossa leijukattila K2 /
kombivoimalaitos, g/s.
Tunti- ja vuorokausikeskiarvot

Vuosikeskiarvot

Hankevaihtoehto
(VE 1)

Nollavaihtoehto
(VE 0)

Hankevaihtoehto
(VE 1)

Nollavaihtoehto
(VE 0)

Rikkidioksidi

1,7 / 0,0

1,0 / 0,0

0,27 / 0,0

0,15 / 0,0

Typenoksidit

14,9 / 5,0

8,7 / 5,0

9,7 / 4,4

5,3 / 4,4

Hiukkaset

0,066 / 0,0

0,039 / 0,0

0,053 / 0,0

0,029 / 0,0

Laskennassa on oletettu, että laitokset käyvät koko vuoden.
11.5.3

Ilmanlaadun raja- ja ohjearvot sekä ilmanlaatuindeksi
Leviämismallilaskelmilla saatuja ilman epäpuhtauspitoisuuksia voidaan arvioida vertaamalla niitä ilmanlaadun ohje-, raja- ja suositusarvoihin.
Laskennan tuloksena saadut ilman rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspitoisuuksien
tunti- ja vrk-ohjearvot sekä hiukkasten vuosikeskiarvo ovat vertailukelpoisia valtioneuvoston päätöksen (1996/480) mukaisiin, terveysperustein annettuihin ohjearvoihin,
jotka on esitetty taulukossa 11.4.
Taulukko 11.4. Ilmanlaadun ohjearvot (Valtioneuvoston päätös 480/1996).
Aine

Ohjearvo

250 µg/m
80 µg/m3
150 µg/m3
Typpidioksidi (NO2)
70 µg/m3
Hiukkaset kokonaisleijuma 120 µg/m3
50 µg/m3
(TSP)

kuukauden tuntiarvojen 99. %-piste
kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo
kuukauden tuntiarvojen 99. %-piste
kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo
vuoden vrk-arvojen 98. %-piste
vuosikeskiarvo

Hengitettävät hiukkaset
(PM10)

70 µg/m3

kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo

Rikkidioksidi (SO2)
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Kokonaisleijumalla (TSP, Total Suspended Particles) tarkoitetaan hiukkasia, johon
saattaa sisältyä kooltaan varsin suuriakin hiukkasia, joiden korkeat pitoisuudet vaikuttavat merkittävimmin viihtyvyyteen. Terveysvaikutukseltaan haitallisempia ovat pienet hiukkaset, joista ns. hengitettäville hiukkasille (PM10, PM=Particulate Matter) on
annettu ohjearvo.
Valtioneuvoston asetuksessa 9.8.2001 (VNA 711/2001) annetut EU:n ilmalaadun ensimmäisen tytärdirektiivin (1999/30/EY) mukaiset rikkidioksidia, typpidioksidia, typenoksideja ja hengitettäviä hiukkasia (PM10) koskevat raja-arvot on esitetty taulukossa 11.5. Rikkidioksidille ja typpidioksidille on annettu lisäksi varoituskynnykset.
Taulukko 11.5. Ulkoilman rikkidioksidi-, typpidioksidi-, typenoksidi- ja hengitettävien hiukkasten raja-arvot (Valtioneuvoston asetus 711/2001).
Ilman epäpuhtaus

Keskiarvon
laskenta-aika

Raja-arvo, µg/m3

Sallitut ylitykset
kalenterivuodessa

350
125
200
40
50*
40*

24 krt/vuosi
3 krt/vuosi
18 krt/vuosi
35 krt/vuosi
-

Ihmisten terveyden
suojelemiseksi
Rikkidioksidi

1 tunti
24 tuntia
Typpidioksidi
1 tunti
Kalenterivuosi
Hengitettävät hiuk- 24 tuntia
kaset (PM10)
Kalenterivuosi
Ekosysteemien ja
kasvillisuuden
suojelemiseksi
Rikkidioksidi

kalenterivuosi/
talvi (31.10.-31.3.)

20

-

Typenoksidit

Kalenterivuosi

30

-

* tulokset ilmaistaan ulkoilman lämpötilassa ja paineessa.

Kasvillisuusvaikutusperusteiset raja-arvot ovat voimassa laajoilla maa- ja metsätalousalueilla sekä luonnonsuojelun kannalta merkityksellisillä alueilla eikä niitä sovelleta
taajama-alueisiin.
Ilmanlaatuindeksi
Suomen oloihin sovitettu ilmanlaatuindeksi (Ilmanlaatuportaali, 2007) on YTV:n kehittämä ja ylläpitämä. Ilmanlaatuindeksiä käytetään päivittäisessä ilmanlaatutiedotuksessa. Sen avulla ilmanlaatu kullakin mittausasemalla voidaan tiivistää havainnolliseen väriasteikkoon ja laatusanoihin hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono tai erittäin huono. Indeksi on tunneittain mittausasemalle laskettava vertailuluku, joka kuvaa sen het-
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kistä ilmanlaatua suhteutettuna ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin. Ilmanlaatuindeksi
saadaan siis mitattujen tuntipitoisuuksien perusteella.
Taulukko 11.6. Ilmanlaatuindeksin yhteys vaikutuksiin sekä SO2-, NO2- ja PM10tuntipitoisuutta (µg/m3) vastaava indeksiarvo (ns. ali-indeksi).
Ilmanlaatu *) Terveysvaikutukset Muut vaikutukset

Hyvä

SO2

NO2

PM10

Lieviä luontovaikutuksia pit<20
<40
<20
källä aikavälillä
Tyydyttävä
Hyvin epätodennäköiLieviä luontovaikutuksia pit20-80
40-70
20-50
siä
källä aikavälillä
Välttävä
Epätodennäköisiä
Selviä kasvillisuus- ja materi80-250
70-150
50-100
aalivaikutuksia pitkällä aikavälillä
Huono
Mahdollisia herkillä
Selviä kasvillisuus- ja materi250-350
150-200
100-200
ihmisillä
aalivaikutuksia pitkällä aikavälillä
Erittäin huono Mahdollisia herkillä
Selviä kasvillisuus- ja materi>350
>200
>200
väestöryhmillä
aalivaikutuksia pitkällä aikavälillä
*)
Ilmanlaatuindeksin määrittämiseksi kullekin mitattavalle yhdisteelle lasketaan ensin pitoisuuksien
tuntikeskiarvoista ali-indeksi. Ali-indekseistä korkeimman arvo määrää ilmanlaatuindeksin arvon. Ilmanlaatuindeksin laskennassa voidaan ottaa huomioon rikkidioksidin (SO2), typpidioksidin (NO2),
hengitettävien hiukkasten (PM10), pienhiukkasten (PM2.5), otsonin (O3), hiilimonoksidin (CO) ja haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) pitoisuudet.

11.5.4

Ei todettuja

Tulokset
Taulukoissa 11.7-11.9 esitetään päästöjen aiheuttamat eri epäpuhtauksien suurimmat
ulkoilman pitoisuudet. Taulukoiden arvot ovat yksittäisiin pisteisiin saatuja viiden
vuoden tarkastelujakson suurimpia pitoisuuksien arvoja. Suurimman osan ajasta pitoisuuksien vuorokausi- ja tuntiarvot ovat näissäkin pisteissä selvästi pienempiä kuin
korkeimmat arvot. Lisäksi suurimmassa osassa aluetta pitoisuudet ovat jatkuvasti
merkittävästi pienempiä kuin niissä kohteissa, joissa taulukoissa esiintyvät maksimiarvot esiintyvät.
Leviämismallilaskelmien tuloksena saatujen epäpuhtauspitoisuuksien vuosikeskiarvopitoisuuksien alueellista vaihtelua on tarkasteltu kuvissa 11.5 ja 11.6. Kuvissa on esitetty samanarvokäyrillä ne alueet, joissa tietyn pitoisuuden ylittyminen on todennäköistä pitkän havaintojakson aikana.
Rikkidioksidipitoisuus ja rikkilaskeuma
Höyryvoimalaitoksen päästöjen aiheuttama ulkoilman rikkidioksidipitoisuuden korkein vuosikeskiarvo alueella olisi leviämismallilaskelmien perusteella hankevaihtoehdossa (VE 1) 0,03 µg/m3 ja nollavaihtoehdossa (VE 0) 0,07 µg/m3. Nämä pitoisuudet
ovat vain murto-osa Ilmatieteen laitoksen tausta-alueilta mittaamista SO2pitoisuuksista (Ilmatieteen laitos, ilmanlaadun seuranta, 2006), jotka olivat vuosikes-
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kiarvoina esimerkiksi vuonna 2003 noin 0,42-1,74 µg/m3 (muunnettu tässä SO2:ksi).
Näin ollen arvioidaan, että SO2-päästöistä aiheutuva laskeuma on hyvin vähäinen.
Rikkidioksidipitoisuuden ohjearvoon verrannolliseksi korkeimmaksi tuntikeskiarvoksi
muodostuisi hankevaihtoehdossa (VE 1) 2,4 µg/m3 ja nollavaihtoehdossa (VE 0) 6,9
µg/m3. Hanke- ja nollavaihtoehdon suurimpia ohje- ja raja-arvoihin verrannollisia
SO2-pitoisuuksia on tarkasteltu taulukossa 11.7.
Taulukko 11.7. Leviämismallilla lasketut höyryvoimalaitoksen päästöjen aiheuttamat ulkoilman rikkidioksidipitoisuuksien (SO2) suurimmat arvot.
Ohje-/rajaarvo
Vuosikeskiarvo
Kuukauden 2. korkein vuorokausikeskiarvo
Vuoden 4. korkein vuorokausikeskiarvo
Kuukauden tuntiarvojen 99
%:n rajapitoisuus
Vuoden 25. korkein tuntikeskiarvo

20*
80**

Hankevaihtoehto
(VE 1)
SO2-pitoisuus,
µg/m3
0,030
1,2

Nollavaihtoehto
(VE 0)
SO2-pitoisuus,
µg/m3
0,069
2,6

125***

1,1

2,6

250**

2,4

6,9

350***

2,3

6,6

* kasvillisuusvaikutusperusteinen raja-arvo
** terveysvaikutusperusteinen ohjearvo
*** terveysvaikutusperusteinen raja-arvo

Leviämisselvityksessä määritetyt hanke- ja nollavaihtoehdon höyryvoimalaitoksen
päästöjen aiheuttamat rikkidioksidipitoisuudet alittavat selvästi maassamme voimassa
olevat terveysvaikutusperusteiset ilman epäpuhtauksia koskevat ohje- ja raja-arvot.
Rikkidioksidipitoisuuden korkeimmat vuosikeskiarvot alittavat myös selvästi kasvillisuusvaikutusten ehkäisemiseksi annetun raja-arvon. Suurimpia raja- ja ohjearvoihin
verrannollisia pitoisuuksia on suhteutettu kuvassa 11.2.
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Kuva 11.2. Leviämismallilla laskettujen höyryvoimalaitoksen päästöjen aiheuttamien ulkoilman korkeimpien rikkidioksidipitoisuuksien (SO2) suhde ilmanlaadun terveysvaikutusperusteisiin ohje- ja raja-arvoihin sekä tuntipitoisuuksien
osalta ilmanlaatuindeksin pitoisuusalueet.
Piipun korkeuden vaikutusta hankevaihtoehdon lyhytaikaisiin SO2-pitoisuuksiin on
tarkasteltu kuvissa 11.3-11.4.
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Kuva 11.3. Leviämismallilla laskettujen höyryvoimalaitoksen päästöjen aiheuttamat ulkoilman rikkidioksidipitoisuudet (SO2) eri etäisyyksillä ja leijukattilan
K2 eri piipun korkeuksilla ajanjaksolla (elokuu 1999), jossa kuukauden tuntiarvojen 99 %:n ohje-arvoon verrannollinen pitoisuus on suurin koko sääaineistolla
leijukattilan K2 piipun korkeudella 80 m.
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Kuva 11.4. Leviämismallilla laskettujen höyryvoimalaitoksen päästöjen aiheuttamat ulkoilman rikkidioksidipitoisuudet (SO2) eri etäisyyksillä ja leijukattilan
K2 eri piipun korkeuksilla ajanjaksolla (huhtikuu 1998), jossa kuukauden 2.
korkeimman vuorokausikeskiarvon ohje-arvoon verrannollinen pitoisuus on
suurin koko sääaineistolla leijukattilan K2 piipun korkeudella 80 m.
Typenoksidien ja typpidioksidin pitoisuus ja typpilaskeuma
Hankevaihtoehdossa (VE 1) höyryvoimalaitoksen päästöjen aiheuttama ulkoilman typenoksidipitoisuuden korkein vuosikeskiarvo on leviämisselvitysten perusteella 1,2
µg/m3. Nollavaihtoehdossa (VE 0) korkein vuosikeskiarvo on 2,5 µg/m3. Ilmanlaatua
koskevassa valtioneuvoston asetuksessa (711/2001) kasvillisuuden ja ekosysteemien
suojelemiseksi annettu vuosikeskiarvon NOx-raja-arvo on typenoksideille 30 µg/m3.
Typenoksidipitoisuuden korkeimmat vuosikeskiarvot alittavat siis selvästi kasvillisuusvaikutusten ehkäisemiseksi annetun raja-arvon. Nämä vuosikeskiarvopitoisuudet
ovat samaa suuruusluokkaa kuin Ilmatieteen laitoksen tausta-alueilta mittaamat NO2pitoisuudet (Ilmatieteen laitos, ilmanlaadun seuranta, 2006), jotka olivat vuosikeskiarvoina esimerkiksi vuonna 2003 noin 0,66-5,9 µg/m3 (muunnettu tässä NO2:ksi). Näin
ollen arvioidaan, että NOx-päästöistä aiheutuva laskeuma on vähäinen.
NOx-päästön vuosikeskiarvoja on tarkasteltu kartalla kuvissa 11.5 ja 11.6.
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Kuva 11.5. Höyryvoimalaitoksen NOx-päästöjen aiheuttama ulkoilman rajaarvoon 30 µg/m3 verrannollinen NOx-pitoisuus (NO2:na) hankevaihtoehdossa
(VE 1) vuoden 1999 säätiedoilla, =päästölähde.
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Kuva 11.6. Höyryvoimalaitoksen NOx-päästöjen aiheuttama ulkoilman rajaarvoon 30 µg/m3 verrannollinen NOx-pitoisuus (NO2:na) nollavaihtoehdossa
(VE 0) vuoden 1999 säätiedoilla, =päästölähde.
Muutuntakaavan perusteella arvioituja NO2-pitoisuuksia on tarkasteltu tilanteissa,
joissa vastaavat NOx-pitoisuudet ovat suurimpia. Esimerkiksi hankevaihtoehdossa
(VE 1) höyryvoimalaitoksen aiheuttama kuukauden 99 %-pistettä vastaava sääaineiston suurin NOx-pitoisuus on 24 µg/m³, samassa kuussa muutuntakaavalla arvioitu
typpidioksidipitoisuuden korkein ohjearvoon verrannollinen tuntikeskiarvo alueella on
4,5 µg/m3. Hanke- ja nollavaihtoehdon lyhytaikaispitoisuuksia on tarkasteltu taulukossa 11.8.
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Taulukko 11.8. Leviämismallilla lasketut höyryvoimalaitoksen päästöjen aiheuttamat ulkoilman typpidioksidipitoisuuksien (NO2) arvot (muutuntakaavan perusteella arvioituja NO2-pitoisuuksia on tarkasteltu tilanteissa, joissa vastaavat
NOx-pitoisuudet ovat suurimpia, kyseinen NOx-pitoisuus (NO2:na) on mainittu
suluissa).
Ohje-/rajaarvo
Vuosikeskiarvo
40*
Kuukauden 2. korkein
70**
vuorokausikeskiarvo
Korkein tuntiarvojen 99
150**
%:n rajapitoisuus
19. korkein tuntikeskiarvo 200*
* terveysvaikutusperusteinen raja-arvo
** terveysvaikutusperusteinen ohjearvo

Hankevaihtoehto
(VE 1)
pitoisuus, µg/m3
0,2 (1,2)
2,5 (12,9)

Nollavaihtoehto
(VE 0)
pitoisuus, µg/m3
0,3 (2,5)
3,2 (23)

4,5 (24)

9,4 (60)

4,9 (23)

12 (62)

Molemmissa vaihtoehdoissa leviämisselvityksessä määritetyt höyryvoimalaitoksen
päästöjen aiheuttamat korkeimmat typpidioksidipitoisuudet alittavat selvästi maassamme voimassa olevat terveysvaikutusperusteiset ilman epäpuhtauksia koskevat ohje- ja raja-arvot. Typpidioksidipitoisuudet ovat maksimissaan suuruusluokaltaan muutamia prosentteja ohje- ja raja-arvosta.
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Kuva 11.7. Leviämismallilla laskettujen höyryvoimalaitoksen päästöjen aiheuttamien ulkoilman typenoksidien (NOx) ja typpidioksidipitoisuuksien (NO2) suhde
ilmanlaadun terveysvaikutusperusteisiin ohje- ja raja-arvoihin sekä tuntipitoisuuksien osalta ilmanlaatuindeksin pitoisuusalueet.
Piipun korkeuden vaikutusta hankevaihtoehdon lyhytaikaisiin NOx-pitoisuuksiin on
tarkasteltu kuvissa 11.8-11.9.
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Kuva 11.8. Leviämismallilla laskettujen höyryvoimalaitoksen päästöjen aiheuttamat ulkoilman NOx-pitoisuudet (NO2:na) eri etäisyyksillä ja leijukattilan K2
eri piipun korkeuksilla ajanjaksolla (elokuu 2002), jossa kuukauden tuntiarvojen
99 %:n pisteen pitoisuus on suurin koko sääaineistolla leijukattilan K2 piipun
korkeudella 80 m.
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Kuva 11.9. Leviämismallilla laskettujen höyryvoimalaitoksen päästöjen aiheuttamat ulkoilman NOx-pitoisuudet (NO2:na) eri etäisyyksillä ja leijukattilan K2
eri piipun korkeuksilla ajanjaksolla (huhtikuu 1998), jossa kuukauden 2. korkein
pitoisuus on suurin koko sääaineistolla leijukattilan K2 piipun korkeudella 80 m.
Hiukkaspitoisuudet
Höyryvoimalaitoksen päästöjen aiheuttamat ulkoilman hiukkaspitoisuuden korkeimmat vuosikeskiarvot ovat leviämisselvityksen perusteella hankevaihtoehdossa (VE 1)
0,006 µg/m3 ja nollavaihtoehdossa (VE 0) 0,01 µg/m3.
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Taulukko 11.9. Leviämismallilla lasketut höyryvoimalaitoksen päästöjen aiheuttamat ulkoilman hiukkasten suurimmat arvot.
Ohje-/rajaarvo
Vuosikeskiarvo

50*(TSP)
/
40**(PM10)
120*

Vuoden vrk-arvojen 98.
%-piste
Kuukauden 2. korkein
70* (PM10)
vuorokausikeskiarvo
Vuoden 36. korkein vuo- 50** (PM10)
rokausikeskiarvo
* terveysvaikutusperusteinen ohjearvo
** terveysvaikutusperusteinen raja-arvo

Hankevaihtoehto
(VE 1)
Hiukkaspitoisuus,
µg/m3
0,006

Nollavaihtoehto
(VE 0)
Hiukkaspitoisuus,
µg/m3
0,01

0,04

0,08

0,05

0,1

0,02

0,04

Höyryvoimalaitoksen hiukkaspäästöt ovat pienet. Leviämisselvityksessä määritetyt
voimalaitoksen päästöjen aiheuttamat hiukkaspitoisuudet alittavat erittäin selvästi
maassamme voimassa olevat terveysvaikutusperusteiset ilman epäpuhtauksia koskevat
ohje- ja raja-arvot. Hiukkasten raja- ja ohjearvoihin verrannollisia korkeimpia pitoisuuksia on suhteutettu kuvassa 11.10.
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Kuva 11.10. Leviämismallilla laskettujen höyryvoimalaitoksen päästöjen aiheuttamien ulkoilman korkeimpien hiukkaspitoisuuksien suhde ilmanlaadun terveysvaikutusperusteisiin ohje- ja raja-arvoihin.

11.5.5

Yhteenveto leviämisselvityksestä
Höyryvoimalaitoksen päästöjen aiheuttamat vaikutukset ilmanlaatuun ja laskeumiin
jäävät sekä hankevaihtoehdossa (VE 1) että nollavaihtoehdossa (VE 0) vähäisiksi, eikä niiden arvioida aiheuttavan terveydelle tai kasvillisuudelle haittaa. Leviämisselvityksen mallilaskelmien tulosten perusteella voidaan arvioida, että höyryvoimalaitokselle suunniteltu uusi 80 metriä korkea piippu takaa ilmanlaadun kannalta riittävän
hyvät päästöjen leviämis- ja laimenemisolosuhteet.

11.6

Vesistöt ja niiden käyttö

11.6.1

Hankevaihtoehto (VE 1)
Savukaasupesurin käytön yhteydessä syntyvän ns. yliteveden määrä kasvaa. Ylitevesi
erilliskäsitellään syntypaikalla ja johdetaan tehdasalueen jätevedenpuhdistamolle (purkupaikka kuvassa 11.11). Tehtaan jätevedenpuhdistamon toiminta noudattaa sille
asetettuja vaatimuksia ja jätevesi täyttää sille asetetut vaatimukset. Höyryvoimalaitoksen muutoshankkeessa jätevesien määrän muutoksella ei arvioida olevan merkittävää
vaikutusta vesistöön.
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Kymijokeen purettava jäähdytysvesimäärä jätevedenpuhdistamolle (purkupaikka kuvassa 11.11) ei muutu ympäristöluvan sallimasta höyryvoimalaitoksen muutoshankkeen toteuduttukaan. Ympäristöluvan mukaisen toiminnan vaikutukset on arvioitu jo
lupaharkinnan yhteydessä. Jäähdytysvesien purkamisella ei jatkossakaan arvioida olevan merkittävää vaikutusta Kymijoen vesistöön ja veden laatuun.
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Kuva 11.11. Höyryvoimalaitoksen toimintaan liittyvät veden otto- ja purkupaikat.
Nykyisin Ankkapurhan vesivoimalaitoksen alapuolella ja jäähdytysveden purkupaikalla kartonkitehtaan eteläpuolella Kymijoen Alusjärvessä on Kymijoen jääpeitteisenä
aikana arviolta noin 20 metrin pituinen sula alue. Riippuen kunkin vuoden jäätilanteesta ja jääpeitteisenä aikana purettavasta lämpökuormasta sula alue mahdollisesti
laajenee purkupaikalla virtauksen suuntaisesti nykytilanteeseen verrattuna, suunnilleen purettavan lämpökuorman kasvun suhteessa. Jäähdytysveden sulana pitämän alueen päällä esiintyy pakkasella toisinaan pintasumua, lähinnä kylminä pakkaspäivinä
muutamina päivinä vuodessa. Kymijoen jääpeitteisenä aikana tapahtuvan käytön ei
arvioida merkittävästi hankaloituvan. Tehdasalueelle rantautuminen on kielletty ja
Ankkapurhan voimalaitoksen alapuolella kalastus on kielletty. Jäätön alue on siten jo
nyt kulkukiellossa.
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Kesällä tapahtuvaan Kymijoen käyttöön (veneily, kalastus, uiminen) höyryvoimalaitoksen muutoksella ei arvioida olevan vaikutusta.
11.6.2

Nollavaihtoehto (VE 0)
Nollavaihtoehdossa vaikutus vesistöihin ja niiden käyttöön ei muutu nykyisestä.

11.7

Tuhka

11.7.1

Muodostuminen ja syntyvät määrät
Polttoaineiden palaessa jäljelle jää tuhkaa. Pohjatuhka poistetaan leijukattilan alaosasta, josta se siirretään kuljettimella pohjatuhkasiiloon. Lentotuhka kulkeutuu kattilan savukaasujen mukana ja erotetaan savukaasuista sähkösuodattimella. Sähkösuodattimelta lentotuhka siirretään siiloon. Tuhkan varastointi voimalaitosalueella
tapahtuu suljetuissa säiliöissä (siilo). Purku tapahtuu suljetusti niin, että pölyämistä ei
tapahdu. Kuljetus tapahtuu katetuilla rekka-autoilla tai kostutettuna. Höyryvoimalaitokselta tuhka viedään suoraan hyötykäyttöön tai luvanvaraiselle kaatopaikalle. Kaatopaikan ympäristövaikutukset on arvioitu kaatopaikan lupamenettelyn yhteydessä.
Pohjatuhka- ja lentotuhkamäärien keskinäinen suhde riippuu sekä polttotekniikasta että polttoaineen laadusta. Leijukerroskattilassa muodostuvasta tuhkasta suurin osa on
lentotuhkaa.

11.7.1.1

Hankevaihtoehto (VE 1)
Höyryvoimalaitoksella arvioidaan syntyvän pohjatuhkaa noin 5 000 tonnia vuodessa
ja lentotuhkaa noin 12 000 tonnia vuodessa.

11.7.1.2

Nollavaihtoehto (VE 0)
Nykyisin vuodessa syntyy pohjatuhkaa 3 000 tonnia ja lentotuhkaa 7 000 tonnia. Määrän arvioidaan pysyvän suunnilleen samalla tasolla.

11.7.2

Tuhkan ominaisuudet
Palamisen ollessa tehokasta polttoaineen sisältämä orgaaninen aines palaa käytännössä kokonaan ja epäorgaanisesta aineksesta syntyy tuhkaa. Jätteenpolttoasetuksessa
(362/2003) on mahdollisimman täydellisen palamisen varmistamiseksi erikseen määrätty, että pohjatuhkassa olevan orgaanisen hiilen kokonaismäärän on oltava alle kolme prosenttia tai niiden hehkutushäviö alle viisi prosenttia aineksen kuivapainosta.
Vaikka käytettävät polttoaineet ja polttotekniikka vaikuttavat tuhkan laatuun, tuhka on
pääpiirteissään aina samantyyppistä vastaten fysikaaliselta ja kemialliselta koostumukseltaan luonnon materiaaleja kuten silttiä, hiekkaa ja soraa. Lentotuhka vastaa
raekooltaan hienojakeista maa-ainesta. Lentotuhkan mineraalinen koostumus on samankaltainen kuin hiekan ja graniitin. Pohjatuhkan mineraalinen koostumus ei olennaisesti poikkea lentotuhkan koostumuksesta. Pohjatuhka vastaa raekooltaan karkeaa
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maa-ainesta. Tuhkan soveltuvuus maarakentamiseen perustuu sen geoteknisiin ominaisuuksiin.
Tuhkan kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet tunnetaan varsin hyvin. Tuhka sisältää pieniä määriä polttoaineista peräisin olevia raskasmetalleja. Metallit ovat kuitenkin
tuhkassa niukkaliukoisessa muodossa eivätkä siten joudu helposti ympäristöön. Runsaimmin tuhkan sisältämistä aineista liukenee ympäristöön suoloja (sulfaatteja ja klorideja). Useimmat metallit rikastuvat enemmän lentotuhkaan kuin pohjatuhkaan.
11.7.3

Tuhkan käsittely- ja hyötykäyttömahdollisuudet
Tietoa tuhkan ympäristökelpoisuudesta saadaan liukoisuuskokeiden avulla. Kolonnitesti on kehitetty EU:n kaatopaikkadirektiiviin liittyväksi testiksi, jolla voidaan arvioida materiaalien hyötykäyttöä ja kaatopaikkakelpoisuutta. Testin tulosten perusteella
voidaan arvioida jätteen käyttöä maarakentamiseen ympäristövaikutusten (maaperä,
pohjavesi) kannalta. EU:n Neuvosto on 19.12.2002 tehnyt päätöksen kaatopaikoista
annetun direktiivin mukaisista perusteista ja menettelyistä jätteen hyväksymiseksi
kaatopaikoille. Päätös tuli voimaan 16.7.2004 ja jäsenvaltioiden oli sovellettava päätöksen perusteita viimeistään 16.7.2005.
Nykyisin tuhka toimitetaan hyötykäyttöön. Ensisijainen tavoite on jatkossakin toimittaa tuhka hyötykäyttöön. Tuhkien hyötykäyttömahdollisuuksista tiedetään käyttökokemusten ja tutkimusten kautta paljon. Yleisesti polton tuhkia voidaan hyödyntää betoni- ja asfalttiteollisuudessa, maa- ja tierakentamisessa sekä maanparannusaineena ja
kalkitusmateriaalina. Maarakennuskohteissa tuhkan routakäyttäytymistä ei tunneta
tarkasti, mistä syystä sitä voidaan käyttää ilman tutkimuksia vain toissijaisiin kohteisiin, kuten luiskien täyttöihin, maisemointiin, meluvalleihin tai kevyen liikenteen väyliin.
Höyryvoimalaitoksen tuhkien osalta selvitetään hyötykäyttömahdollisuudet. Tuhkan
ominaisuuksien lisäksi niihin vaikuttavat myös ko. ajankohtana seudulla olemassa
olevat mahdolliset hyötykäyttökohteet. Hyötykäyttöä voidaan edistää kartoittamalla
uusia asiakkaita ja hyötykäyttökohteita sekä harjoittamalla yhteistyötä tutkimuslaitosten ja viranomaisten kanssa.
Mikäli hyötykäyttö ei ole mahdollista, voidaan tuhka sijoittaa joko olemassa olevalle
tai erikseen perustettavalle läjitysalueelle (=kaatopaikalle). Tehtaan omalle Karhunkankaan läjitysalueelle on alle kolmen kilometrin kuljetusmatka. Kaatopaikat on luokiteltu ongelmajätteen, tavanomaisen jätteen tai pysyvän jätteen kaatopaikoiksi ja niille saa sijoittaa jätteitä kyseisen luokituksen mukaisesti (VNp 861/1997). Läjitysalueen
pohja- ja pintarakenteet sekä vesijärjestelyt tehdään valtioneuvoston päätöksen vaatimuksia noudattaen. Mikäli tuhkat joudutaan sijoittamaan kaatopaikalle, niiden kaatopaikkakelpoisuus selvitetään tarvittaessa erikseen.

11.8

Melu, haju ja hygienia
Höyryvoimalaitoksen toiminta sisältyy Anjalankosken tehtaiden ympäristölupaan.
Ympäristöluvassa annetuissa lupamääräyksissä on edellytetty Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisten melutason ohjearvojen alittamista eli laitoksen toimin-
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nasta ympäristöön aiheutuva melu lähimmissä melulle altistuvissa kohteissa ei saa
ylittää päivällä kello (7-22) ekvivalenttimelutasoa LAeq 55 dB(A) ja yöllä (22-7) ekvivalenttimelutasoa LAeq 50 dB(A). Lupamääräysten mukaisesti toiminnasta aiheutuvaa
meluhaittaa on seurattava ja tarvittaessa vähennettävä.
Tehdasalueen nykyisestä toiminnasta aiheutuvaa melua on mitattu. Ympäristömelun
säännöllinen kartoitus on aloitettu vuonna 2003 tehdyllä peruskartoituksella ja mallinnuksella. Melukartoituksessa 2003 mm. höyryvoimalaitoksen ulospuhallus todettiin
yhdeksi suurimmista melulähteistä ja kohde on nykyisin varustettu äänenvaimennuksella. Liikennemelua erityisesti aiheuttanut Anjalan tehtaiden liittymä (rautatietasoristeys) poistui käytöstä vuonna 2006.
Höyryvoimalaitoksella käyntimelu on jatkuvaa ja tasaista. Häiriötilanteissa syntyy lyhytaikaista voimakkaampaa melua esimerkiksi varoventtiilien toimiessa. Alueelle ja
alueelta pois suuntautuvan raskaan liikenteen aiheuttama melu liittyy myös laitoksen
toimintaan.
Kaikissa tapauksissa PDF:n leviäminen ympäristöön on estetty, sillä polttoainejärjestelmät on suljettu.
Vain paalattua ja muoviin käärittyä PDF:ää voidaan varastoida ulkovarastossa asfalttikentällä puskurivarastoksi enimmillään 5 000 m3. Muu PDF:n varastointi tapahtuu
sisävarastossa alipaineistetuissa olosuhteissa, jolla estetään pöly- ja hajuongelmia.
11.8.1

Hankevaihtoehto (VE 1)
Lähtökohtana höyryvoimalaitoksen muutoksen suunnittelussa on, että ympäristömelulle asetettuja ohjearvoja ei ylitetä eikä laitoksen toiminnasta aiheudu meluhaittaa.
Hankkeella ei lisätä melua aiheuttavia laitteita. Höyryvoimalaitoksen muutoksesta
johtuen laitoksen aiheuttama ympäristömelu ei luonteeltaan muutu.
Lähimmissä häiriintyvissä kohteissa (rivitalo tehtaan puukuorimoa vastapäätä ja Tehtaanmäen koulu) noin 400 metrin etäisyydellä höyryvoimalaitokselta höyryvoimalaitoksen muutoksella ei aiheuteta ympäristömelulle asetettujen ohjearvojen ylityksiä.
Höyryvoimalaitoksen muutoksella ei arvioida olevan vaikutusta myöskään höyryvoimalaitoksen toiminnasta aiheutuvaan hajuun tai hygieniaan.

11.8.2

Nollavaihtoehto (VE 0)
Nollavaihtoehdossa ei tehdä muutoksia, jolla olisi vaikutusta höyryvoimalaitoksen aiheuttamaan meluun, hajuun tai hygieniaan.

11.9

Kemikaalien käytön ja varastoinnin vaikutukset
Höyryvoimalaitoksen muutoksen (VE 1) myötä vesien käsittelykemikaalien määrä
pysyy jatkossakin ennallaan. Lipeän (50 %) käyttömäärä kasvaa hieman, mutta varastoitavat määrät eivät oleellisesti muutu. Kemikaaleja käsitellään ja varastoidaan jatkossakin asianmukaisesti.
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Kemikaaleja tai polttoöljyä ei pääse ympäristöön käytön tai varastoinnin yhteydessä
laitoksen normaalitoiminnan yhteydessä. Mahdolliset vuodot ovat seurausta vahingoista tai onnettomuuksista, joiden ehkäisemiseksi tehdään kaikki mahdollinen. Laitoksen toimintaa valvotaan ympärivuorokautisesti. Riskialttiita kohtia, kuten öljynerottimia ja vesityskaivoja tarkkaillaan säännöllisesti. Palavat nesteet varastoidaan
erillään muista kemikaaleista ja turvallisesti. Polttoöljyn kulutusta valvotaan systemaattisesti. Esimerkiksi öljyä kuljettavan auton vakavaan vaurioitumiseen johtava onnettomuus on epätodennäköinen, koska alueella ajetaan alhaisilla nopeuksilla onnettomuuksien ehkäisemiseksi.
Vahinkotilanteisiin varaudutaan rakenteellisin ja teknisin ratkaisuin, suoja-altaiden,
hälytysautomatiikan, sammutusjärjestelmien sekä toimintaohjeiden avulla. Riskien
minimoimiseksi polttoaine-, kemikaali- ja öljyvarastot pidetään mahdollisimman pieninä. Kaikkien vaarallisten kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet pidetään saatavilla. Toiminta onnettomuus- ja häiriötilanteissa ohjeistetaan ja henkilökunta koulutetaan
ympäristönsuojelun edistämiseksi ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi.
Kemikaalien käytön ja varastoinnin osalta ympäristövaikutukset eivät hankevaihtoehdossa (VE 1) ja nollavaihtoehdossa (VE 0) eroa toisistaan.
11.10

Ympäristöonnettomuusriskit ja niiden vaikutukset
Ympäristöonnettomuusriskejä on käsitelty kemikaalien osalta myös kappaleessa 11.9.
Laitoksen suunnittelussa otetaan huomioon ympäristöonnettomuusriskit. Niiden toteutuminen ehkäistään rakenteellisilla ja teknisillä ratkaisuilla, toimintaohjeilla sekä henkilökunnan koulutuksella. Voimalaitoksella on ympärivuorokautinen valvonta. Toimintaohjeet on laadittu sekä häiriö- että onnettomuustilanteita varten. Henkilökuntaa
koulutetaan sekä ympäristönsuojelun edistämiseksi että onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Lisäksi työturvallisuuteen liittyvät mm. hengityssuojaimet ja rokotukset. Tulipaloriskin vuoksi laitoksella on hälytys- ja sammutusjärjestelmät. Toiminta mahdollisessa tulipalotilanteessa on ohjeistettu.
Käytön aikaiset ympäristöonnettomuusriskit kohdistuvat pääosin polttoaineen käsittelyyn. Tunnistettuja riskejä ovat mm. tulipalon riski murskalla ja pölyämisriski. Polttoaineen epäpuhtauksista aiheutuvan tulipalon riskiä murskalla hallitaan jatkuvalla tvvalvonnalla, tehostetulla automaattisella palohälytyslaitteistolla ja automaattisella alkusammutuksella, alkusammutuksen käsilaukaisulla ja erityisesti polttoaineen laadunvalvonnalla. Pölyämisriskiä hallitaan alipaineistuksella.
Höyryvoimalaitoksen toiminta on osa Anjalankosken tehtaiden ympäristölupaa, jonka
lupamääräyksiin sisältyy myös riskienhallintasuunnitelman pitäminen kokonaisuudessaan ajan tasalla.
Edellä olevan perusteella höyryvoimalaitoksen muutoksesta aiheutuvien ympäristöonnettomuusriskien todennäköisyys arvioidaan vähäiseksi. Käytön aikaisten ympäristöonnettomuuksien riskin ei arvioida muuttuvan nykyisestä hankevaihtoehdossa (VE 1)
tai nollavaihtoehdossa (VE 0). Vaihtoehdot eivät siten ympäristöonnettomuusriskien
vaikutusten osalta eroa toisistaan.

ÅF-Enprima Oy

PL 61, Rajatorpantie 8, 01601 Vantaa
Puh. 040 348 5511. Fax (09) 3487 0810. www.afconsult.com
Y-tunnus 1800189-6. Kotipaikka Helsinki.

YVA-selostus
Stora Enso Publication Papers Oy Ltd
Anjalan tehtaat
16.5.2007
11.11

87 (114)
ENVI-379

Ihmiset ja yhteiskunta
Yhteysviranomainen toteaa YVA-ohjelmasta antamassaan lausunnossa, että tarjotuista
mahdollisuuksista huolimatta osallistuminen arviointimenettelyyn on ollut laimeaa.
Tämän arvioidaan johtuvan siitä, että hankkeesta ei oleteta aiheutuvan merkittäviä
haitallisia ympäristövaikutuksia ja, koska kaikki rakentaminen tapahtuu olemassa olevalla tehdasalueella, muutosta ympäröivään alueeseen pidetään vähäisenä. Ympäristökeskukselle toimitettujen lausuntojenkin mukaan hankkeella nähdään olevan lähinnä
positiivia vaikutuksia.

11.11.1

Työllisyys ja talous

11.11.1.1

Hankevaihtoehto (VE 1)
Hankevaihtoehdossa (VE 1) rakennusvaiheen työllisyysvaikutuksen on arvioitu olevan noin 120 henkilötyökuukautta tehdasalueella ja noin 600 henkilötyökuukautta
muualla (suunnittelu, malmin louhinta, valmistus).
Hankkeella ei lisätä pysyviä työpaikkoja tehdasalueella. Hankkeen ansiosta kuitenkin
työllisyys kasvaa mm. polttoaineen kuljetukseen liittyen.

11.11.1.2

Nollavaihtoehto (VE 0)
Nollavaihtoehdolla ei ole vaikutusta työllisyyteen.

11.11.2

Elinolot, viihtyvyys ja virkistys

11.11.2.1

Hankevaihtoehto (VE 1)
Vastaavan tyyppisistä hankkeista aiemmin saadun palautteen perusteella eniten lähialueen asukkaita huolettavia asioita ovat lisääntyvän liikenteen vaikutukset, laitoksen
päästöt, melu- ja hajuvaikutukset, onnettomuus- ja kemikaalikuljetusten riskit sekä
syntyvän tuhkan käsittely. Hankkeiden aiheuttamiksi negatiivisiksi asioiksi on myös
arvioitu vaikutukset alueen vetovoimaisuuteen asuinpaikkana, vaikutukset asuntojen
ja tonttimaan hintatasoon, liikenneturvallisuuteen, yleiseen maineeseen sekä asumisviihtyvyyteen. Myönteisiksi tekijöiksi on mainittu alueen energiaomavaraisuus, työpaikkojen määrä sekä yleisesti hankkeen vaikutukset talouteen ja työllisyyteen. Positiivisiksi tekijöiksi on ilmoitettu myös laitoksen vaikutukset yritysten yleisiin toimintaedellytyksiin alueella sekä yritysten sijoittumiseen ja pysymiseen alueella. (Kotkan
Energia Oy:n jätteen energiahyötykäyttöhankkeen YVA-selostus, 2003).
Anjalankosken höyryvoimalaitoksen muutoshankkeessa edellä mainitut elinoloihin,
viihtyvyyteen ja virkistykseen kohdistuvat vaikutukset ovat vähäisiä, koska kyseessä
on tehdasalueella sijaitsevan olemassa olevan höyryvoimalaitoksen muutos. Alueen
nykyinen toiminta on muokannut alueen luonnetta siten, ettei höyryvoimalaitoksen
muutos juurikaan muuta alueen viihtyvyyttä. Lisääntynyt liikenne ja siitä aiheutuva
melu saatetaan kokea viihtyvyyshaitaksi kuljetusreittien varrella. Toisaalta liikennemäärän muutos on suhteellisen pieni ja kuljetukset tehdään samoja reittejä pitkin kuin
nykyisinkin.
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Laitoksesta aiheutuvilla savukaasupäästöillä ei ole merkittävästi vaikutusta ilman laatuun eikä laskeumiin. Laitoksella ei myöskään ole vaikutusta lähiympäristön ja kaupungin virkistysalueiden virkistyskäyttöön.
Elinoloihin, viihtyvyyteen ja virkistykseen vaikuttavia asioita selvitettiin kappaleessa
11.11.3 esitellyssä kyselyssä lähialueen asukkaille.
11.11.2.2

Nollavaihtoehto (VE 0)
Laitoksesta aiheutuvilla savukaasupäästöillä ei ole merkittävästi vaikutusta ilman laatuun eikä laskeumiin. Laitoksella ei myöskään ole vaikutusta lähiympäristön ja kaupungin virkistysalueiden virkistyskäyttöön.
Nollavaihtoehdon vaikutukset elinoloihin, viihtyvyyteen ja virkistykseen eivät muutu
nykytilanteesta.

11.11.3

Kysely lähialueen asukkaille
Yhteysviranomainen toteaa YVA-ohjelmasta antamassaan lausunnossa, että asukkaiden vähäinen osallistuminen järjestettyyn yleisötilaisuuteen ja se, että yhteysviranomaiselle ei toimitettu yhtään yksityistä mielipidettä arviointiohjelmasta, viittaa siihen, että hanketta ei pidetä erityisen haitallisena ihmiseen kohdistuvien vaikutusten
osalta. Suunnitellulla asukaskyselyllä todetaan edistettävän kuitenkin YVAmenettelyn tavoitetta lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

11.11.3.1

Menetelmät
Laitospaikan lähiympäristön asukkaiden käsityksiä suunnitellun kierrätyspolttoaineen
käytön lisäyksen mahdollistavan höyryvoimalaitoksen muutoksen vaikutuksista selvitettiin kirjekyselyllä. Kyselyn tavoitteena oli selvittää vastaajien näkemyksiä jätteiden
käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä, käsityksiä tehtaan nykyisen toiminnan ja höyryvoimalaitoksen muutoksen vaikutuksista elinoloihin alueella, ympäristövaikutuksista
sekä muutoshankkeesta tiedottamisesta. Lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus esittää
vapaamuotoisia kommentteja hankkeesta. Asukaskyselyn lomake on liitteenä 3.
Kyselylomake jaettiin seuraaviin Anjalankosken postinumeroalueisiin:
46860
46900
46910
46920

Keltakangas
Inkeroinen ja Marinkylä
Anjala
Veikkola ja Teininkallio

Postinumeroaluilta poimittiin Väestörekisterikeskuksessa 18 – 70 –vuotiaasta väestä
500 henkilön otos, jolle kyselylomakkeita lähetettiin viikolla 10. Kysely katkaistiin
viikolla 13. Viikolla 10 toimitettiin myös Anjalan kirjastoon 50 kyselylomaketta kirjaston käyttäjien vastattavaksi.
Väestökyselyyn saatiin vastauksia 146, vastausprosentiksi muodostui näin 29,2. Kirjastossa jaossa olleista lomakkeista palautettiin 2 kpl. Pienen määränsä takia kirjastokyselyn vastaukset on käsitelty osana kaikkia vastauksia.
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Kaikista vastanneista oli miehiä 51 % ja naisia 49 %. Vastanneiden ikäjakauma on
suhteellisen tasainen, vain kahden nuorimman ikäluokan osuus on selvästi muita pienempi. Vastanneiden ikäjakauma on esitetty taulukossa 11.10.
Vastaajista noin puolet asui oman ilmoituksensa mukaan alle 2 km etäisyydellä tehdasalueelta. Kyselyyn vastanneet olivat asuneet alueella pitkään, yli puolella asumisaika samalla etäisyydellä tehdasalueelta yli 20 vuotta.
Taulukko 11.10. Väestökyselyyn vastanneiden ikäjakauma.
Ikäryhmä

Osuus vastanneista

18 - 25 v

6,1 %

26 -35 v

9,5 %

36 - 45 v

12,8 %

46 - 55 v

23,6 %

56 - 65 v

29,7 %

yli 65 v

18,2 %

Työelämässä mukana olevia ja opiskelijoita oli vastanneista yhteensä yli 60 %. Vastanneista kahdella kolmasosalla oli vähintään ammattikoulutason koulutus. Kaksi
kolmasosaa oli perheestä, jossa joku perheenjäsen oli parhaillaan tai oli ollut Stora
Enson palveluksessa. Vastausprosentti on tyydyttävä, kun otetaan huomioon hankkeen
luonne: pieni muutos toimintaan olemassa olevalla tehdasalueella.
11.11.3.2

Kyselyn tulokset
Tiedottaminen ja jätepolitiikka
Hankkeesta tiedottamista piti riittävänä 43 % ja riittämättömänä 34 %. Noin puolet
vastanneista piti tiedotuksen asiantuntevuutta ja ymmärrettävyyttä hyvänä. Runsas 40
% piti tiedotusta luotettavana ja avoimena. Huonoin arvio annettiin monipuolisuudesta, kolmasosa piti tiedotusta monipuolisena ja runsas neljännes oli päinvastaista mieltä. Vastanneista noin viidennes ilmoitti seuranneensa tarkasti voimalaitoksen muutoshankkeeseen liittyvää tiedottamista, noin 40 % ei ollut seurannut kovinkaan tarkasti ja
kolmannes ei ollut seurannut tiedottamista lainkaan.
Tietolähteistä parhaat olivat sanomalehdet, hankevastaavan tiedotus, naapurit, tuttavat
ja sukulaiset sekä radio. Järjestöillä ja ympäristökeskuksella ei juuri ollut merkitystä
tietolähteenä. Yhtiössä työssä olevien paras tietolähde oli sisäinen tiedotus. Kaiken
kaikkiaan etenkin avovastausten perusteella näyttäisi olevan tarvetta lisätiedottamiselle.
Vastaajilta tiedusteltiin heidän näkemyksiään ja käsityksiään jätehuollon vaihtoehdoista. Yli 90 % vastaajista piti jätteiden syntymisen estämistä tärkeimpänä. Noin
90 % vastaajista halusi vähentää tuntuvasti kaatopaikkasijoittamista. Jätteiden lajittelu
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niiden syntypaikalla sai jonkin verran suuremman suosion kuin laitosmainen lajittelu
(89 % vastanneista oli syntypaikkalajittelun puolesta ja 73 % laitosmaisen lajittelun
puolesta). Keskitetty ja hajautettu jätteiden käsittely olivat miltei yhtä suosittuja, keskitettyä käsittelyä piti järkevänä 85 % kyselyyn vastanneista ja syntypaikan lähellä tapahtuvaa käsittelyä suosi 79 % vastanneista.

Kuva 11.12. Asukaskyselyyn vastanneiden näkemykset jätepoliittisiin kysymyksiin. Numero kuviossa viittaa kysymyksen numeroon kyselylomakkeessa (liite 3).
Selvä enemmistö vastaajista (71 %) uskoi jätteiden energiahyötykäytön vähentävän
kierrätystä ja uusiokäyttöä. Näkemys, jonka mukaan polttamisen tulisi olla viimeinen
jäteongelmien ratkaisukeino, sai vähemmän kannatusta kuin vastustusta (puolesta 27
% ja vastaan 43 %).
Noin kaksi kolmannesta vastanneista uskoi lupalainsäädännön voimaan ympäristölle
vaarallisten laitosten rakentamisen estäjänä ja vain noin kymmenesosa oli vastakkaista
mieltä (66 % ja 8 %). Vielä selvempi oli usko nykyaikaisin laittein tehdyn jätteen
polttamisen turvallisuuteen, turvallisuuteen uskovia oli vastaajissa ylivoimaisesti
enemmän kuin turvattomuutta pelkääviä (75 % ja 1 %). Selvä enemmistö vastanneista
(62 %) uskoo myös pakkausjäteperäisten polttoaineiden käytön vähentävän kasvihuonekaasujen päästöjä, vastakkaista mieltä oli 5 %.
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Kuva 11.13. Asukaskyselyyn vastanneiden näkemykset pakkausjätteiden energiakäyttöön. Numero kuviossa viittaa kysymyksen numeroon kyselylomakkeessa
(liite 3).
Oletetut vaikutukset elinoloihin ja ympäristöön
Vastanneiden käsitys kierrätyspolttoaineen käytön lisäämisestä on kokonaisuutena ottaen selvästi positiivinen. Runsas kolmannes kyselyyn vastanneista piti hankkeen hyötyjä selvästi suurempina kuin haittoja, toisen kolmanneksen mielestä hankkeen hyödyt
olivat jonkin verran haittoja suurempia ja 15 % piti haittoja ja hyötyjä jokseenkin yhtä
suurina. Haittoja suurempina kuin hyötyjä piti vajaa 10 %. Vastanneilla oli tästä asiasta myös selvä näkemys, kantaa jätti ottamatta vain noin joka kymmenes.
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Kuva 11.14. Asukaskyselyyn vastanneiden näkemykset pakkausjätteiden energiakäyttöön. Numero kuviossa viittaa kysymyksen numeroon kyselylomakkeessa
(liite 3).
Kun tarkastellaan, mistä elementeistä edellä esitetty kokonaiskäsitys on muodostunut,
voidaan todeta, että vastausten perusteella kyselyyn vastanneet arvioivat kierrätyspolttoaineen käytön lisäämiseen tähtäävän muutoshankkeen toteuttamisella olevan myönteisiä vaikutuksia tehtaan energiaomavaraisuuteen, yritysten toimintaedellytyksiin
alueella sekä työpaikkojen määrään ja yleensä talouteen ja työllisyyteen.
Vastanneista 55 – 71 % koki, etteivät voimalaitoksen muutoksen erilaiset negatiivissävytteiset vaikutukset muuta elinoloja alueella olennaisesti.
Negatiivisimmin arvioitiin vaikutukset liikenneoloihin ja liikenteen turvallisuuteen,
alueen vetovoimaisuuteen asuinpaikkana tai muuttokohteena, vaikutukset asuntojen ja
tonttimaan hintatasoon, liikenneturvallisuuteen sekä asumisviihtyvyyteen. Myös luonnon ja ympäristön tilan, terveydentilan, maa- ja puutarhatalouden harjoittamisedellytysten, elämän turvallisuuden, veden laadun, kalastusmahdollisuuksien sekä virkistysja harrastusmahdollisuuksien arvioitiin kärsivän, jos kierrätyspolttoaineen käytön lisäämiseen tähtäävä muutoshanke toteutetaan. Merkillepantavaa on, että vastaajien
oma halukkuus asua alueella on selvästi korkeampi kuin heidän mielikuvansa alueen
vetovoimasta muuttokohteena.
Vastausjakaumat eivät eroa merkittävästi vastanneiden iän, koulutuksen tai asumispaikan etäisyyden suhteen. Sen sijaan miesten ja naisten näkemyksissä oli eroa, naiset
arvioivat systemaattisesti hyödyt pienemmiksi ja haitat suuremmaksi kuin miehet. Ero
ei kuitenkaan tässä kyselyssä ole suuri.
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Kuva 11.15. Asukaskyselyyn vastanneiden arviot voimalaitoksen vaikutuksista
elinoloihin omalla asuinalueellaan. Numero kuviossa viittaa kysymyksen numeroon kyselylomakkeessa (liite 3).
Voimalaitoksen muutoksen aiheuttamaa haittojen lisäystä ei kaiken kaikkiaan pidetty
kovin merkittävänä. Suurin osa vastanneista koki, etteivät jätteen käsittelyn haitat, onnettomuusriskit, laitoksen haju- ja meluhaitat, pinta- ja pohjavesihaitat eivätkä rakennusten ulkonäkö ja niiden haitallinen vaikutus maisemaan lisäänny lainkaan tai ainakaan oleellisesti suunnitellun muutoksen vaikutuksesta.
Laitosmuutoksen ympäristövaikutuksista suurimpana lisähaitan aiheuttajana pidetään
laitokselle tulevaa liikennettä, jota 6 % vastaajista pitää erittäin suurena ja 30 % suurena lisähaittana. Vastanneista runsas kolmannes ei puolestaan näe muutoksesta aiheuÅF-Enprima Oy
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tuvaa liikenteestä lisähaittana. Laitoksen päästöistä aiheutuvat lisähaitat huolettavat
noin kolmannesta vastanneista ja poltosta syntyvän tuhkan käsittelystä aiheutuvat noin
neljännestä.

Kuva 11.16. Asukaskyselyyn vastanneiden arviot voimalaitoksen muutoksen ympäristövaikutuksista omassa elinympäristössään. Numero kuviossa viittaa kysymyksen numeroon kyselylomakkeessa (liite 3).
Saaduista vapaamuotoisista kommenteista valtaosa liittyi liikenteen aiheuttamiin haittoihin. Jotkut ehdottivat rautatiekuljetusten suosimista. Osa vastanneista kantoi huolta
päästöistä. Myös hankkeesta tiedottaminen aiheutti useita kommentteja. Hankkeen
hyvinä puolina nähtiin vaikutukset alueen talouteen. Jonkin verran toivottiin myös
alueen omien jätteiden käyttöä laitoksella jätteiden muualta tuomisen sijaan.
Vastanneilla oli voittopuolisesti myönteinen kuva siitä, miten hankkeessa otetaan
huomioon ympäristön asukkaiden hyvinvointi ja estetään aiheutuvat haitat. Runsaan
puolen käsitys haittojen huomioon ottamisesta ja ehkäisemistä oli myönteinen ja vain
noin kymmenesosalla oli tästä kielteinen käsitys.
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Kuva 11.17. Asukaskyselyyn vastanneiden arviot voimalaitoksen muutoksen ympäristövaikutuksista omassa elinympäristössään. Numero kuviossa viittaa kysymyksen numeroon kyselylomakkeessa (liite 3).

11.11.4

Terveys
Kaupunki-ilman merkittävimpiä epäpuhtauksia ovat rikkidioksidi, typenoksidit, hiukkaset, häkä ja hiilivedyt. Niitä on myös voimalaitoksen savukaasuissa. Niille altistutaan hengitysteiden kautta. Useissa tutkimuksissa ilman epäpuhtauksilla on todettu
olevan terveysvaikutuksia. Terveysvaikutusten syntymiseen vaikuttavat monet tekijät,
mm. epäpuhtauspitoisuudet, altistumisen määrä ja tapa, eri yhdisteiden yhteisvaikutukset, ilmasto ja yksilölliset erot.
Ilman epäpuhtauksien aiheuttamien terveyshaittojen ja myös viihtyvyyteen kohdistuvien haittojen ehkäisemiseksi on ulkoilman epäpuhtauspitoisuuksille kuten rikkidioksidille, typenoksideille ja hiukkasille asetettu ohjearvot (VNp 480/1996 ja VNA
711/2001). Ohjearvoja asetettaessa on otettu huomioon kansainvälinen ja kotimainen
tutkimustieto ilman epäpuhtauksien vaikutuksista. Ohjearvoissa on otettu huomioon
vaikutukset myös herkkiin väestöryhmiin ja terveysvaikutusten ehkäisyn varmistamiseksi ohjearvot ovat Suomessa asetettu tiukemmiksi kuin esimerkiksi Maailman terveysjärjestön WHO:n terveydellisin perustein asettamat raja-arvot.
Höyryvoimalaitoksen toiminnasta ei aiheudu hajuhaittaa. Toiminnasta aiheutuvaa melua on käsitelty erikseen kappaleessa 11.8. Höyryvoimalaitoksen toiminnasta aiheutuva melu ei aiheuta terveys- ja viihtyisyysperusteisten ohjearvojen (VNp 993/1992) ylityksiä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.
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Työturvallisuuteen liittyen polttoaineen epäpuhtauksista aiheutuvaa biologista riskiä
ihmisille hallitaan rokotuttamalla kaikki alueella työskentelevät hepatiittirokotteilla ja
edellyttämällä alueella tehtävissä korjaustöissä hengityssuojainten käyttöä. Käytön aikaisten ympäristöonnettomuuksien riskin ei arvioida muuttuvan nykyisestä hankevaihtoehdossa (VE 1) tai nollavaihtoehdossa (VE 0). Onnettomuusriski ja muu käytön
aikainen riski myös ihmisiin kohdistuvien vaikutusten osalta arvioidaan em. perusteella pieneksi.
11.11.4.1

Hankevaihtoehto (VE 1)
Leviämismallilaskelmien tulosten mukaan höyryvoimalaitoksen päästöjen aiheuttamat
ohjearvoihin vertailukelpoiset SO2-, NO2- ja hiukkaspitoisuuksien tunti- ja vuorokausikeskiarvot ovat selvästi asetettuja ohjearvoja pienempiä kaikissa laitoksen käyttötilanteissa myös tulevaisuudessa. Höyryvoimalaitoksen muutoksen toteuttamisen vuoksi ilman epäpuhtauspitoisuuksien ei oleteta merkittävästi Anjalankoskella muuttuvan,
vaan pitoisuudet ovat jatkossakin selvästi ohjearvoja pienempiä. Näin ollen epäpuhtauspitoisuuksien ei arvioida aiheuttavan terveys- tai viihtyvyyshaittoja. Höyryvoimalaitoksen toimintaan liittyvästä liikenteestä aiheutuvat päästöt ovat niin vähäiset, ettei
niiden arvioida juurikaan vaikuttavan ulkoilman epäpuhtauspitoisuuksiin.
Jätteenpolttoasetuksella on rajoitettu jätteen poltossa muodostuvien dioksiinien, furaanien ja poltossa vapautuvien tiettyjen raskasmetallien päästöjä. Höyryvoimalaitos
on suunniteltu ja savukaasujen puhdistusmenetelmät valittu siten, että jätteenpolttoasetuksen mukaiset rinnakkaispoltolle asetetut vaatimukset saavutetaan. Haitalliset
yhdisteet sidotaan savukaasujen puhdistustuotteisiin. Haitta-aineiden tiedetään sitoutuvan tiukasti ko. tuotteisiin ja liukoisuutta voidaan vielä vähentää erilliskäsittelyllä ja
läjitysteknisin keinoin. Terveydelle haitallisia dioksiineja ja furaaneja syntyy mm. palamisessa. Altistuminen dioksiineille ja furaaneille tapahtuu kuitenkin ruoan välityksellä. Höyryvoimalaitoksen toiminnasta aiheutuvat dioksiini-, furaani- ja raskasmetallipäästöt eivät tulevaisuudessakaan lisää ko. yhdisteiden määrää ekosysteemissä niin,
että siitä aiheutuisi terveyshaittaa. Höyryvoimalaitoksen muutoksen ei arvioida lisäävän anjalankoskelaista alkuperää olevien elintarvikkeiden dioksiini-, furaani- ja raskasmetallipitoisuuksia eikä siten altistumista ko. yhdisteille.
Pölyn ja roskien leviäminen polttoaineen varastoinnin tai käsittelyn yhteydessä on estetty keskittämällä toiminta sisätiloihin. Tuhkaa ei varastoida laitosalueelle. Kuljetukset tapahtuvat siten, että pöly ja roskien leviäminen ympäristöön on estetty. Em. tekijöistäkään johtuvien epäpuhtauspitoisuuksien ei arvioida aiheuttavan terveys- tai viihtyvyyshaittoja.
Kohtuullisen pienimuotoinen rakentaminen tapahtuu tehdasalueella. Onnettomuusriski
tarkoin suunnitellussa lyhytkestoisessa rakentamisessa arvioidaan pieneksi eikä rakentamisesta arvioida aiheutuvan vaaraa tai haittaa myöskään lähialueen ihmisille.

11.11.4.2

Nollavaihtoehto (VE 0)
Leviämismallilaskelmien tulosten mukaan myös nollavaihtoehdossa (VE 0) höyryvoimalaitoksen päästöjen aiheuttamat ohjearvoihin vertailukelpoiset SO2-, NO2- ja
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hiukkaspitoisuuksien tunti- ja vuorokausikeskiarvot ovat selvästi asetettuja ohjearvoja
pienempiä kaikissa laitoksen käyttötilanteissa myös tulevaisuudessa. Vastaavasti näin
ollen myöskään nollavaihtoehdossa (VE 0) epäpuhtauspitoisuuksien ei arvioida aiheuttavan terveys- tai viihtyvyyshaittoja.
Höyryvoimalaitoksen toimintaan liittyvästä liikenteestä aiheutuvat päästöt ovat vähäiset myös nollavaihtoehdossa (VE 0) eikä niiden arvioida juurikaan vaikuttavan ulkoilman epäpuhtauspitoisuuksiin.
Samoin nollavaihtoehdossa (VE 0) polttoaineen ja tuhkan varastoinnista, käsittelystä
ja kuljetuksista aiheutuvien epäpuhtauspitoisuuksien ei arvioida aiheuttavan terveystai viihtyvyyshaittoja.
11.12

Kasvillisuus, eläimistö, suojelukohteet ja Natura 2000 - alueet
Kasvillisuuteen, eläimistöön, suojelukohteisiin ja Natura 2000 –alueisiin kohdistuvat
vaikutukset voivat olla suoria tai välillisiä. Esimerkiksi rakentamisen aikana voi syntyä suoria vaikutuksia, jos lajien elinympäristöt muuttuvat tai tuhoutuvat rakentamisen
yhteydessä.
Välillisiä vaikutuksia taas voi aiheutua lähinnä ilman epäpuhtauksista niiden aiheuttaman happamoitumisen kautta tai mahdolliset haitta-aineet vaikuttavat esimerkiksi
eläinten elinkykyyn tai lisääntymiseen. Ilman epäpuhtauksien pitoisuudet ovat Suomessa laajoilla alueilla niin pieniä, etteivät ne aiheuta suoria kasvillisuusvaikutuksia.
Ilman epäpuhtauksien aiheuttamia luontovaikutuksia on mahdollista arvioida vertaamalla pitoisuuksia valtioneuvoston asetuksen (VNA 711/2001) mukaisiin rajaarvoihin, jotka on asetettu laajoille maa- ja metsätalousalueille sekä luonnonsuojelun
kannalta tärkeille alueille kasvillisuusvaikutusten ehkäisemiseksi.

11.12.1

Hankevaihtoehto (VE 1)
Olemassa oleva höyryvoimalaitos, jonka toimintaa muutetaan, sijaitsee teollisuusalueella Anjalankosken kaupungin Inkeroisten taajamassa Kymijoen itärannalla. Laitosalueella on ollut teollista toimintaa jo vuodesta 1872 lähtien. Teollisen ja ihmisen toiminnan myötä ovat laitosalueen, myös Kymijoen, kasvillisuus ja eläimistö voimakkaasti muuttuneet. Alue ei ole enää luonnontilainen ja luontainen kasvillisuus on hävinnyt ja luonnonvaraisen eläimistön elinmahdollisuudet ovat olennaisesti muuttuneet.
Alueen luontainen kasvillisuus on nykyisin teollisuusalueelle tyypillistä eikä uhanalaisia kasvi- ja eläinlajeja esiinny.
Höyryvoimalaitoksen muutoksella ja siihen liittyvällä rakentamisella ei arvioida olevan suoria vaikutuksia kasvillisuuteen tai eläimistöön laitosalueella ja sen ulkopuolella, koska höyryvoimalaitoksen muutokseen liittyen ei oteta uusia laitosalueen ulkopuolisia alueita teollisuuskäyttöön ja rakentaminen laitosalueella rajautuu suhteellisen
pienelle alueelle tehdasalueella. Rakentaminen ei ulotu Kymijokeen eikä jokea ruopata. Höyryvoimalaitoksen muuttaminen ei vähennä erilaisten elinympäristöjen lukumäärää, joten voidaan arvioida, että haittavaikutuksia alueen luonnon monimuotoisuuteen tai luonnonarvoihin ei ole.
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Anjalankoskella on yhteensä 11 Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa aluetta. Niistä lähimpänä höyryvoimalaitosta sijaitsevat Kymijoki, Junkkarinvuori sekä Rainionmäki
ja Sammalsuon pelto. Alueiden sijainti on esitetty kuvassa 9.6.
Kymijoen Natura 2000 -alue rajautuu eteläiseen tehdasalueeseen. Kymijokeen puretaan höyryvoimalaitoksen lämmennyt jäähdytysvesi ja tehdasalueen jäteveden puhdistamolla puhdistettava höyryvoimalaitoksen savukaasupesurin ylitevesi. Vesistöluontotyyppien suojelutavoitteena on säilyttää veden laatu ja vesitalous siten, että luontotyypille luontaiset lajit säilyvät. Jäähdytys- ja jätevesiä on johdettu tehdasalueelta pitkään
aikaa jo ennen Natura 2000 -alueen perustamista, joten luontotyypille luontaiset lajit
ovat jo kadonneet ja jäljellä on tehdasalueen kuormitusta, kuten lämmennyttä jäähdytysvettä, sietävä eliöstö. Savukaasupesurin käytön yhteydessä muodostuvan yliteveden määrä lisääntyy, mutta ylitevettä puhdistetaan jo syntypaikalla ja edelleen tehdasalueen jäteveden puhdistamolla vastaamaan jätevedelle asetettuja laatuvaatimuksia
ennen Kymijokeen johtamista. Hanke ei vaikuta Kymijoen veden laatuun, virtaamiin
ja pinnankorkeuteen, sillä höyryvoimalaitokselle otettu vesi palautetaan Kymijokeen
lähes kokonaan. Näin ollen hankkeella ei arvioida olevan vaikusta Kymijoen rantakasvillisuuteen eikä hankkeen arvioida supistavan Kymijoen Natura 2000 -alueella
tulvarannoilla esiintyvän lietetatarin luontaisia levinneisyysalueita eikä hävitä tai heikennä hentonäkinruohon esiintymispaikkoja. Höyryvoimalaitoksen muutoshanke ei
sisällä rakentamista tai ruoppaamista Natura 2000 -verkostoon kuuluvaan Kymijoen
alueeseen, joten hankkeella ei ole myöskään suoria vaikutuksia vesieliöstön elinympäristöihin.
Junkkarinvuoren Natura 2000 -alueen luontotyyppi edustaa luontodirektiivin liitteen 1
mukaista luontotyyppiä kasvipeitteiset silikaattikalliot. Uhanalaisia kasvi- tai eläinlajeja ei alueella esiinny. Rainionmäen ja Sammalsuon pellon vallitseva luontotyyppi on
boreaaliset luonnonmetsät. Rainionmäellä esiintyy luontodirektiivin liitteeseen II sisällytetyistä lajeista liito-orava ja Sammalsuon pellolla kahta lajia, joista kirjoverkkoperhonen on toinen. Nykyisen höyryvoimalaitoksen muutokseen liittyvä rakentaminen
ei tapahdu kirjoverkkoperhosen tai liito-oravan esiintymisalueella, joten hanke ei supista niiden esiintymisaluetta. Hanke ei myöskään heikennä tai hävitä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja eikä vaikuta liito-oravan kulkureitteihin.
Höyryvoimalaitoksen päästöillä ilmaan ja niistä aiheutuvalla vähäisellä laskeumalla ei
arvioida olevan suoria eikä välillisiä vaikutuksia Junkkarinvuoren tai Rainionmäen ja
Sammalsuon pellon luontotyyppeihin tai niillä esiintyvään eliöstöön, koska leviämismallilaskelmien tulosten perusteella höyryvoimalaitoksen päästöjen aiheuttamat ilman
epäpuhtauspitoisuudet ovat niin pieniä, että ilmanlaadulle kasvillisuuden suojelemiseksi asetetut vuosipitoisuuden raja-arvot (VNA 711/2001) eivät Anjalankoskella höyryvoimalaitoksen muutoksen jälkeen ylity.
Nykyisellään Suomen alueelle tulevasta sulfaattirikki- ja nitraattityppilaskeumasta arvioidaan valtaosan (80–90 %) olevan peräisin Suomen rajojen ulkopuolelta (Happamoitumistoimikunnan mietintö, 1998). Voidaan arvioida, että höyryvoimalaitoksella
ei ole vaikutusta Anjalankoskella olevien suojelualueiden kasvillisuuteen (mukaan lukien eläinten käyttämät ravintokasvit, kuten kirjoverkkoperhosen toukan pääravintoÅF-Enprima Oy
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kasvi kangasmaitikka), eläimistöön, luonnon monimuotoisuuteen tai Anjalankoskella
sijaitseviin suojelualueisiin, mukaan lukien Natura 2000 -alueet.
Höyryvoimalaitoksen toiminta muutoksen jälkeen ei siten todennäköisesti merkittävästi heikennä Anjalankoskella sijaitsevien Natura 2000 -alueiden niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alueet on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Myös tehdasalueen ympäristölupapäätöksen harkinnan yhteydessä on päädytty samaan johtopäätökseen.
Koska höyryvoimalaitoksen ja sen toimintaan liittyvän liikenteen meluvaikutukset
ovat vähäiset, höyryvoimalaitoksen muutoksella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta alueen linnustoon ja pesintään. Ihmisen vaikutus heijastuu jo nyt suoraan esimerkiksi melulle herkkään linnustoon. Kymijoen Natura 2000 -alueeseen lintudirektiivin perustella suojellut alueet (Muhjärvi, Laajakoskenjärvi, Ahvenkoskenlahti ja
Santaniemenselkä-Tyyslahti) sijaitsevat yli vähintään 6 km:n päässä tai kauempana
höyryvoimalaitoksesta, joten laitoksen toiminnan vaikutus ei ulotu enää sinne saakka.
Hankevaihtoehdolla (VE 1) ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Natura 2000 –
alueisiin eikä muihin suojelukohteisiin.
11.12.2

Nollavaihtoehto (VE 0)
Nollavaihtoehto ei sisällä rakentamista tai uusia laitteita ja päästöjen aiheuttamat pitoisuudet ulkoilmassa ovat pieniä, joten nollavaihtoehdolla ei siten ole suoria vaikutuksia kasvillisuuteen tai eläimistöön.
Leviämismallilaskelmien tulosten perusteella höyryvoimalaitoksen päästöjen aiheuttamat ilman epäpuhtauspitoisuudet ja vaikutukset laskeumaan ovat niin vähäiset, että
ilmanlaadulle kasvillisuuden suojelemiseksi asetetut vuosipitoisuuden raja-arvot
(VNA 711/2001) eivät Anjalankoskella jatkossakaan ylity. Koska kasvillisuusvaikutusten ehkäisemiseksi asetetut raja-arvot selvästi alittuvat, höyryvoimalaitoksella ei
ole vaikutusta Anjalankoskella olevien suojelualueiden kasvillisuuteen, eläimistöön
tai luonnon monimuotoisuuteen, kun huomioidaan päästöjen aiheuttamat vähäiset pitoisuudet ulkoilmassa ja alueiden etäisyys höyryvoimalaitoksesta.
Nollavaihtoehdossa höyryvoimalaitoksella ei ole sellaista vaikutusta, että Kymijoen
Natura 2000 -alueen luonnonarvot heikentyisivät. Jäähdytys- ja jätevesiä on johdettu
tehdasalueelta pitkään aikaa jo ennen Natura 2000 -alueen perustamista, joten luontotyypille luontaiset lajit ovat jo kadonneet ja jäljellä ovat olleet tehdasalueen kuormitusta sietävä eliöstö.
Nollavaihtoehdolla (VE 0) ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Natura 2000 –
alueisiin eikä muihin suojelukohteisiin.

11.13

Kestävä kehitys ja luonnonvarojen hyödyntäminen

11.13.1

Hankevaihtoehto (VE 1)
Hankevaihtoehdossa (VE 1) energiantuotanto ja jätehuolto kytketään yhteen. Jätteiden
kaatopaikkasijoitusta vähennetään. Kun jätteen synnyn ehkäiseminen ja materiaalisi-
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sällön hyödyntäminen ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, lajiteltujen jätteiden poltto on perusteltu vaihtoehto. Kierrätyspolttoaineen poltto ei estä materiaalihyötykäytön kehittämistä. Jätteiden synnyn ehkäisemisen ohella jätteiden tehokkaalla
hyödyntämisellä ja turvallisella käsittelyllä edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä ja torjutaan haitallisia ympäristövaikutuksia.
Hankevaihtoehto (VE 1) varmistaa tehtaiden energian saantia ja siten myös turvaa paperiteollisuuden jatkuvuutta Suomessa. Hankkeella vähennetään riippuvuutta fossiileista polttoaineista.
Höyryvoimalaitos on suunniteltu siten, että se täyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja jätteenpolttoasetuksen (362/2003) mukaiset vaatimukset, kun polttoaineena
käytetään PDF:ää. Noudattamalla jätteenpolttoasetuksen mukaisia vaatimuksia päästöt
ovat pienemmät kuin tuotettaessa sama energiamäärä noudattaen suurille polttolaitoksille asetettuja vaatimuksia. Ympäristön tilaan vaikutetaan parantavasti ja torjutaan
haitallisia ympäristövaikutuksia päästöjen vähetessä tuotettua energiaa kohden
11.13.2

Nollavaihtoehto (VE 0)
Nollavaihtoehdossa (VE 0) kierrätyspolttoaineiden käyttö on vähäisempää ja fossiilien
polttoaineiden käyttö suurempaa kuin hankevaihtoehdossa (VE 1).

11.14

Höyryvoimalaitoksen toiminnan lopettaminen
Koko höyryvoimalaitoksen toiminnan lopettamiseen höyryvoimalaitoksen muutoshankkeella ei ole juurikaan vaikutusta. Mikäli PDF:n poltto päätettäisiin lopettaa, voidaan höyryvoimalaitosta hyödyntää edelleen energiatuotantoon muilla polttoaineilla.
Voimalaitoksen tekninen käyttöikä on noin 25 vuotta, mutta sitä voidaan lisätä perusparannusinvestoinneilla. Voimalaitoksen toiminta voidaan lopettaa siten, että alueelle
ei jää pysyviä haittoja tai muutoksia. Voimalaitoksen tuotannon päättyessä harkitaan,
mitä laitokselle tehdään. Käytöstä poistettu laitos on mahdollista ottaa muuhun käyttöön tai purkaa ja käyttää tontti kokonaan muuhun toimintaan.
Voimalaitoksen purkamisesta aiheutuvat vaikutukset muistuttavat rakennustyön vaikutuksia, mutta pienemmässä mittakaavassa. Haitalliset vaikutukset (pöly, melu, tärinä) kohdistuvat lähinnä laitostontille.
Höyryvoimalaitos sijaitsee tehdasalueella. Alueen ennallistaminen luonnonmukaiseen
tilaan ei ole tämän hetken aikaperspektiivillä realistista. Alueen ympäristö eli kaavoitustilanne, asutus, virkistyskäyttö ja ympäristön tila sekä tehtaan toiminta vaikuttavat
ratkaisuun toimintansa päättäneen höyryvoimalaitoksen jatkosta.
Käytöstä poistetun voimalaitosalueen muuhun käyttöön ottaminen tai ennallistaminen
edellyttää maaperän laadun selvittämistä laitostoiminnan mahdollisesti aiheuttamien
muutosten takia.

ÅF-Enprima Oy

PL 61, Rajatorpantie 8, 01601 Vantaa
Puh. 040 348 5511. Fax (09) 3487 0810. www.afconsult.com
Y-tunnus 1800189-6. Kotipaikka Helsinki.

YVA-selostus
Stora Enso Publication Papers Oy Ltd
Anjalan tehtaat
16.5.2007
12

101 (114)
ENVI-379

YHTEENVETO YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA JA VAIHTOEHTOJEN
VERTAILU
Vaihtoehtoja on verrattu toisiinsa kaikkien arvioitujen ympäristövaikutusten osalta.
Hankevaihtoehdon (VE 1) ja nollavaihtoehdon (VE 0) päästövertailu on tapahtunut
energiantuotannoltaan samankokoisen tuotannon välillä. Hankkeen ympäristövaikutukset on taulukoissa 12.1 – 12.4 ryhmitelty YVA-laissa tarkoitettujen vaikutusten
mukaisesti. Hankevaihtoehtoa (VE 1) ja nollavaihtoehtoa (VE 0) on verrattu toisiinsa,
ja tarvittaessa myös nykytilaan.
Vaihtoehtoja on verrattu toisiinsa esittämällä vaihtoehtojen merkittävimmät vaikutukset ja erot mahdollisimman havainnollisella ja yhdenmukaisella tavalla.
Hankevaihtoehdossa (VE 1) lisätään höyryvoimalaitoksen leijukattilassa poltettavan
kierrätyspolttoaineen PDF määrää. Muutos edellyttää teknisiä muutoksia. Kuljetusmäärät lisääntyvät. Muuten toiminta ei oleellisesti muutu. Nollavaihtoehdossa (VE 0)
höyryvoimalaitoksen toiminta jatkuu nykyisen kaltaisena eikä teknisiä muutoksia tehdä. Molemmissa vaihtoehdoissa tehtaiden kasvavaan energiantarpeeseen on vastattava.
Hankevaihtoehdon (VE 1) ja nollavaihtoehdon ympäristövaikutuksissa ei ole suuria
eroja. Vaihtoehtojen välillä olevista eroista voidaan mainita suurempi polttoaineen ja
tuhkan vaatima kuljetusmäärä hankevaihtoehdossa (VE 1) ja suuremmat kasvihuonekaasupäästöt nollavaihtoehdossa (VE 0).
Molemmissa vaihtoehdoissa savukaasupäästöjen aiheuttamat pitoisuudet ja laskeumat
jäävät ohje- ja raja-arvoihin verrattuna pieniksi. Ympäristövaikutusten erot eivät ole
merkittäviä maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon
monimuotoisuuteen kohdistuvien vaikutusten osalta.
Ympäristövaikutusten erot eivät ole merkittäviä myöskään yhdyskuntarakenteeseen,
kulttuurihistoriallisiin kohteisiin tai maisemaan kohdistuvien vaikutusten osalta.
Hankevaihtoehdossa (VE 1) kierrätyspolttoaine korvaa fossiilia polttoainetta. Nollavaihtoehdossa (VE 0) kierrätyspolttoaineen käyttö on vähäisempää kuin hankevaihtoehdossa (VE 1).
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Taulukko 12.1. Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen.
Hankevaihtoehto
(VE 1)

Ei uusia, pysyviä työpaikkoja höyryvoimalaitoksella. Rakentamisaikainen työllisyysvaikutus tehdasalueella noin 120 henkilötyökuukautta. Työllisyys kasvaa mm. polttoaineen kuljetukseen liittyen.
Rakentamiselle tyypillistä, väliaikaista melu- ja pölyhaittaa lähiympäristössä rakentamisaikana. Rakentaminen kestää lyhyen ajan (1 kk).
Muutos lähimaisemassa tahdasalueella – ei muutosta kaukomaisemassa.
Liikenne nykyisiä reittejä pitkin. Lisääntyneet kuljetukset saatetaan voimalaitoksen
lähialueilla kokea viihtyvyyshaittana. Liikennemäärän muutoksen perusteella haitta ei
ole kohtuuton. Liikenneturvallisuuden ei arvioida merkittävästi muuttuvan.
Höyryvoimalaitoksen toiminnasta aiheutuvat savukaasupäästöjen aiheuttamat epäpuhtauspitoisuudet ovat pieniä verrattuna terveysperusteisiin ohjearvoihin. Ilman laadussa ei tapahdu juuri muutosta. Selvityksen perusteella ei aiheudu terveysvaikutuksia.
Höyryvoimalaitoksen toiminnasta aiheutuva melu ei ylitä melulle asetettuja ohjearvoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Kuljetuksesta, PDF:n käsittelystä ja varastoinnista ei aiheudu roskaantumishaittaa tai pölypäästöjä. Ei muutosta nykytilanteeseen.
Höyryvoimalaitoksella ei ole vaikutusta Anjalankoskella sijaitsevien virkistysalueiden käyttöön.

Nollavaihtoehto
(VE 0)

Ei työllisyysvaikutusta.
Ei rakentamista eikä maisemavaikutusta.
Liikennemäärä vähäisempi kuin hankevaihtoehdossa (VE 1). Ei muutosta nykytilanteeseen.
Savukaasupäästöjen aiheuttamat epäpuhtauspitoisuudet ovat pieniä verrattuna terveysperusteisiin ohjearvoihin. Ilman laadussa ei tapahdu juuri muutosta. Selvityksen
perusteella ei aiheudu terveysvaikutuksia.
Vaikutukset eivät muuten eroa hankevaihtoehdon (VE 1) vaikutuksista.
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Taulukko 12.2. Vaikutukset maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja
luonnon monimuotoisuuteen.
Hankevaihtoehto
(VE 1)

Nollavaihtoehto
(VE 0)

Ei pohjavesivaikutuksia. Ei merkittäviä maaperävaikutuksia.
Ei merkittäviä vaikutuksia vesistöön.
Savukaasupäästöjen aiheuttamat epäpuhtauspitoisuudet ovat pieniä verrattuna kasvillisuusvaikutusten ehkäisemiseksi annettuihin vuosiraja-arvoihin. Ei merkittäviä vaikutuksia ilmaan ja ilmastoon. Ei merkittäviä vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin,
luonnon monimuotoisuuteen eikä Natura 2000 –alueisiin.
Ei maaperä- ja pohjavesivaikutuksia.
Ei vaikutuksia vesistöön.
Savukaasupäästöjen aiheuttamat epäpuhtauspitoisuudet ovat pieniä verrattuna kasvillisuusvaikutusten ehkäisemiseksi annettuihin vuosiraja-arvoihin. Ei merkittäviä vaikutuksia ilmaan ja ilmastoon. Ei merkittäviä vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin,
luonnon monimuotoisuuteen eikä Natura 2000 –alueisiin.
Suuremmat kasvihuonekaasupäästöt kuin hankevaihtoehdossa (VE 0).

Taulukko 12.3. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön.
Hankevaihtoehto
(VE 1)

Ei vaikutusta yhdyskuntarakenteeseen. Liikenne samoja reittejä pitkin kuin nykyisinkin olemassa olevaa tiestöä pitkin.
Ei merkittävää vaikutusta kulttuurihistoriallisiin kohteisiin.
Muutos lähimaisemassa tehdasalueella.
Ei kaavoitusmuutoksia.

Nollavaihtoehto
(VE 0)

Ei vaikutusta yhdyskuntarakenteeseen.
Ei vaikutusta kulttuurihistoriallisiin kohteisiin.
Ei maisemavaikutusta.
Ei kaavoitusmuutoksia.
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Taulukko 12.4. Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen.
Hankevaihtoehto
(VE 1)

Fossiileja polttoaineita korvataan kierrätyspolttoaineilla.

Nollavaihtoehto
(VE 0)

Fossiileiden polttoaineiden käyttö suurempaa kuin hankevaihtoehdossa (VE 1).

Poltossa kaatopaikalle sijoitettavien jätteiden määrä vähenee.
Tuhkalla korvataan luonnon mineraaliaineksia.
Tuhkalla korvataan luonnon mineraaliaineksia.

Edellä olevissa taulukoissa 12.1 – 12.4 mainittujen tekijöiden keskinäisillä vuorovaikutussuhteilla ei ole merkittävää vaikutusta.
Sekä hankevaihtoehto (VE 1) että nollavaihtoehto (VE 2) ovat osoittautuneet ympäristövaikutusten kannalta toteuttamiskelpoisiksi vaihtoehdoiksi.
13

SUUNNITELMA HAITTOJEN EHKÄISEMISEKSI JA LIEVENTÄMISEKSI

13.1

Pääperiaatteet
Suomessa 1.3.2000 voimaan tulleissa ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja -asetuksessa (169/2000) edellytetään, että ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien laitoksien toimintaan tarvittavien lupien määräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan (BAT-tekniikka, Best Available Technique) ottaen huomioon
myös laitoksen tekniset ominaisuudet, maantieteellinen sijainti sekä paikalliset ympäristöolosuhteet. Tiettyjen teollisuuslaitoksien ympäristönsuojelussa tulee saavuttaa
korkea taso siten, että laitosten kaikkia ympäristövaikutuksia (päästöt ilmaan, veteen
ja maaperään, jätekysymykset, raaka-aineiden käyttö, energiatehokkuus, melu, riskit
ym.) tarkastellaan yhteydessä toisiinsa.
Paras käyttökelpoinen tekniikka määritellään EU:ssa eri teollisuudenaloille laadittavien BAT-referenssidokumenttien avulla. Jätteenpolttolaitosten valmis BREF-asikirja
on julkaistu elokuussa 2006 (European Commission. 2006. Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the Best Available Techniques for
Waste Incineration.).
Suomessa on Suomen ympäristö-sarjassa julkaistu vuonna 2006 julkaisu Jätteenpolton
parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) vertailuasiakirjan käytöstä suomalaisessa toimintaympäristössä (Vesanto Petri, 2006). Vuonna 2004 julkaistiin The Finnish
Environment-sarjassa julkaisu Finnish expert report on best available techniques in
energy production from solid recoverd fuels (Wilen Carl yms, 2004).
Voimalaitoksen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä otetaan huomioon voimassa olevat normit ja viranomaismääräykset.
Stora Enso Publication Papers Oy Ltd:n Anjalan tehtailla on sertifioidut ISO 9001 laatujärjestelmä, ISO 14001 EMAS rekisteröity ympäristöjärjestelmä ja OHSAS 18001
turvallisuusjärjestelmä. Höyryvoimalaitos kuuluu tähän toimintajärjestelmään. Toi-

ÅF-Enprima Oy

PL 61, Rajatorpantie 8, 01601 Vantaa
Puh. 040 348 5511. Fax (09) 3487 0810. www.afconsult.com
Y-tunnus 1800189-6. Kotipaikka Helsinki.

YVA-selostus
Stora Enso Publication Papers Oy Ltd
Anjalan tehtaat
16.5.2007

105 (114)
ENVI-379

mintaa arvioidaan sekä ulkoisilla että sisäisillä auditoinneilla laadukkaan toiminnan ja
jatkuvan parantamisen varmistamiseksi.
Hanketiedotus tähtää asukkaiden informointiin hankkeen etenemisestä ja asukkaiden
oikeuksista vaikuttaa hanketta koskevaan päätöksentekoon.
13.2

Rakentamisen ja sijoittamisen vaikutukset
Hankkeen vaatima rakentaminen on melko vähäistä ja lyhytkestoista. Uudet rakennukset / rakennelmat ovat kohtuullisen pieniä.
Rakennustyömaat aiheuttavat aina tilapäisiä haittoja eikä niitä voida kokonaan poistaa. Kuitenkin haittoja kuten melua voidaan lieventää ajoittamalla rakentaminen päiväaikaan. Rakentamisen ajoittumisesta ja erikseen esim. häiritsevää melua aiheuttavista toimenpiteistä ja niiden aikataulusta tiedotetaan tarvittaessa lähialueen työntekijöille ja asukkaille.
Maisemaan kohdistuvaan muutokseen voidaan vaikuttaa kiinnittämällä huomioita rakennusten pintamateriaaleihin ja väreihin sekä rakennusten ja rakenteiden sijoittumiseen tontilla.

13.3

Melun ja hajun vaikutukset
Höyryvoimalaitoksen muutoksella ei lisätä melua aiheuttavia laitteita. Voimalaitoksen
käyntimelua torjutaan rakennusteknisin toimenpitein. Melulähteet sijoitetaan sisätiloihin ja/tai ne eristetään tarvittaessa suojakoteloinnin avulla. Merkittävimmät melulähteet voidaan tarvittaessa varustaa äänenvaimentimin. Tärinää on tarvittaessa mahdollista vaimentaa sijoittamalla tärisevät laitteet joustaville alustoille.
PDF:n varastointi tapahtuu sisävarastossa alipaineistetussa olosuhteissa, jolla estetään
hajuongelmia. Ainostaan paalattua ja muoviin käärittyä PDF:ää voidaan varastoida asfalttikentällä ulkovarastossa.

13.4

Liikenteen vaikutukset
Tehdyn asukaskyselyn (kappale 11.11.3) perustella ihmisiä huolestutti eniten liikenne.
Tulevaisuudessa myös paalatun PDF:n rautatiekuljetukset ovat harkittava vaihtoehto.
Liikenne tapahtuu samoja reittejä pitkin kuin nykyisinkin. Liikenteen häiritsevyyttä
vähennetään ajoittamalla liikenne pääosin arkipäiviin kello 6-22 väliseen aikaan. Liikenne tapahtuu päällystettyjä teitä pitkin pölyämisen ehkäisemiseksi. Nopeusrajoituksia alentamalla voidaan tarvittaessa alentaa liikenteestä aiheutuvaa melua voimalaitosalueella.

13.5

Savukaasupäästöjen vaikutukset
Höyryvoimalaitos on suunniteltu siten, että se täyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja jätteenpolttoasetuksen (362/2003) mukaiset vaatimukset, kun polttoaineena
käytetään PDF:ää:
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•

Leijupedissä palaminen tapahtuu tasaisesti polttoaineen laadusta riippumatta. Leijupolttotekniikka sallii suuria polttoaineen laadun vaihteluita päästöjen pysyessä
siitä huolimatta pieninä. Petihiekka tehostaa lämmön- ja aineensiirtoa ja sekoittumista tulipesässä, jolloin myös epätäydelliseen palamiseen liittyvien päästökomponenttien, kuten hiilimonoksidin ja hiilivetyjen, muodostuminen on vähäistä.

•

Leijupoltossa typenoksidipäästöt ovat tehokkaan sekoittumisen ja alhaisen palamislämpötilan takia vähäiset. Lisäksi kattilassa käytetään edistynyttä säätötekniikkaa (sumea logiikka), joka edesauttaa typenoksidi- ja häkäpäästöjen hallintaa.

•

Leijukattilan savukaasut puhdistetaan joko sähkösuodattimella ja pesurilla tai letkusuodattimella. Molempia laitteita käyttämällä hiukkaset ja niihin sitoutuneet
raskasmetallit erotetaan savukaasuista erityisen tehokkaasti. Savukaasupesurilla
poistetaan savukaasuissa mahdollisesti olevia happamia yhdisteitä (SO2, HCl,
HF). Käytettäessä letkusuodatinta voidaan happamia yhdisteitä poistaa lisäaineistuksella kattilaan. Sekä sähkösuodattimen ja pesurin muodostama savukaasun
puhdistus että letkusuodatin puhdistavat savukaasun tehokkaasti erittäin korkealla
käytettävyydellä.

•

Tehokkaan ja täydellisen palamisen varmistamiseksi polttokattilan savukaasujen
lämpötila nostetaan valvotusti vähintään kahdeksi sekunniksi 850 °C:een. Kattila
on varustettu lisäpolttimilla, jotka kytkeytyvät automaattisesti päälle, mikäli em.
lämpötila alittuu. Kattila on varustettu myös automaattisella järjestelmällä, joka
estää polttoaineiden syöttämisen kattilaan käynnistysten aikana ja sellaisissa tilanteissa, joissa em. lämpötila alittuu tai joissa jatkuvatoimisesti mitattavien päästöjen päästörajat ylittyvät.

•

Mikäli savukaasupäästöjä koskevat rajat ylittyvät tai asetuksessa määriteltyjä
päästöjä ei mittalaitevian vuoksi voi seurata, toimintaa rajoitetaan tai toiminta
keskeytetään viimeistään neljän tunnin kuluttua. Tällaisten tilanteiden kokonaiskesto saa olla vuoden aikana enintään 60 h jätteenpolttoasetuksen sekä tehtaan
voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti.

•

Savukaasut johdetaan 80 metriä korkean piipun kautta ulkoilmaan. Piipun korkeuden riittävyys on tarkistettu savukaasupäästöjen leviämismallilaskelmin.

Jäähdytys- ja jätevesien vaikutukset
Laitoksen toiminta järjestetään ja syntyvät jätevedet käsitellään niiden laadun edellyttämällä tavalla siten, ettei ympäristöhaittoja synny:
•

Ainostaan paalattua ja muoviin käärittyä PDF:ää voidaan varastoida asfalttikentällä ulkovarastossa. Muuten PDF:ää tai tuhkaa ei käsitellä eikä varastoida pihaalueilla. Niistä tiloista, joissa PDF:ää ja tuhkaa käsitellään, vedet johdetaan öljyn/lietteenerottimien kautta tehdasalueen viemäriin.

•

Kaikki jätevedet johdetaan tehdasalueen jätevedenpuhdistamolle.

•

Puhtaan alueen sadevedet johdetaan sadevesiviemäriin.
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Palovesien sammutusjärjestelmä on mitoitettu riittäväksi mahdollisia tulipalotilanteita silmällä pitäen.

Jäähdytysvesijärjestelmä on mitoitettu siten, että vesien purkamisesta ei aiheudu haittaa purkuvesistölle. Tehdasalueelle rantautuminen on kielletty ja Ankkapurhan voimalaitoksen alapuolella kalastus on kielletty.
13.7

Tuhkien ja syntyvien jätteiden vaikutukset
Tuhkien hyötykäyttömahdollisuuksia selvitetään ja tuhka ohjataan hyötykäyttöön, mikäli se on mahdollista. Mikäli hyötykäyttö ei ole mahdollista, varaudutaan myös kaatopaikkaläjitykseen. Tuhkien ominaisuudet varmistetaan jatkuvalla laadunseurannalla.
Kuivat pölymäiset tuhkat varastoidaan ja kuljetetaan suljetuissa siiloissa/säiliöissä/autoissa tai kostutetaan pölyämisen estämiseksi.

13.8

Polttoaineiden käsittelyn vaikutukset
Kuljetukset tapahtuvat suljetuissa konteissa. Ainostaan paalattua ja muoviin käärittyä
PDF:ää voidaan varastoida asfalttikentällä ulkovarastossa. Muuten polttoainejärjestelmät on suljettu estäen kierrätyspolttoaineen leviämisen tuulen mukana ympäristöön.
PDF:n varastointi tapahtuu sisävarastossa alipaineistetussa olosuhteissa, jolla estetään
hajuongelmia. Samoin pölyäminen ja melu estetään rakenteellisin keinoin sijoittamalla toiminta sisätiloihin.

13.9

Kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin vaikutukset ja onnettomuusriskit
Voimalaitoksella käsitellään ja säilytetään ympäristölle haitallisia kemikaaleja viranomaismääräysten mukaisesti.
Vahinko- ja vaaratilanteisiin varaudutaan viemäröinnin, suoja-altaiden, hälytysautomatiikan sekä toimintasuunnitelmien ja –ohjeiden avulla, jolloin riski aineiden pääsemisestä vesistöön ja maaperään on erittäin pieni.

13.10

Tiedottaminen
Asukaskyselyn perusteella voidaan todeta, että hankkeesta ja toiminnasta yleensä tiedottamista lähiympäristön asukkaiden keskuudessa tulee harkita. Koska osallistuminen yleisötilaisuuteen YVA-ohjelman luonnosvaiheessa oli laimeaa, myös erikseen
järjestettävien tilaisuuksien lisäksi muita tiedottamistapoja on mahdollisesti syytä toteuttaa. Asioista on mahdollista tiedottaa ja ihmisiä askarruttavia kysymyksiä on mahdollista saada selville esimerkiksi määrävälein toteutettavan asukaskyselyn yhteydessä.
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14

EHDOTUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAOHJELMAKSI

14.1

Johdanto
Seurannan tavoitteena on hankkeen vaikutusten ja lieventämistoimien onnistumisen
selvittäminen. Mikäli havaitaan ennakoimattomia, merkittäviä haittoja, voidaan käynnistää tarvittavat toimet.
Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaan toiminnanharjoittajien on oltava selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön. Tämän selvilläolovelvoitteen täyttämiseksi voimalaitoksella seurataan voimalaitoksen käyttöä ja päästöjä ja raportoidaan vuosittain
tarkkailun tuloksista viranomaisille voimassa olevan ympäristölupapäätöksen ja hyväksytyn tarkkailuohjelman edellyttämällä tavalla. Lisäksi hankkeesta vastaava osallistuu Anjalankosken ilman laadun tarkkailuun ja Kymijoen vesistö- ja kalastotarkkailuun yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa.
Höyryvoimalaitoksen kuormitus- ja ympäristötarkkailu järjestetään osana tehdasalueen nykyistä tarkkailua. Tarkkailussa tullaan huomioimaan myös jätteenpolttoasetuksen (362/2003) vaatimukset. Kuormitus- ja ympäristötarkkailun yksityiskohdista päätetään aikanaan ympäristöluvan muutoksen yhteydessä. Pääpiirteissään voimalaitoksen kuormitus- ja ympäristötarkkailu järjestetään seuraavissa kappaleissa esitetyllä tavalla.

14.2

Käyttö- ja kuormitustarkkailu
Prosessin ohjaukseen liittyvä tarkkailu kohdistuu myös tekijöihin, jotka vaikuttavat
päästöjen määrään ja laatuun. Esimerkiksi savukaasujen puhdistuslaitteiden toiminnan
ja kunnon tarkkailu, polttoainekuormien tarkastaminen, kirjaaminen ja punnitus, öljynerottimien tarkistukset yms. ovat osa normaalia ympäristöviranomaistenkin valvomaa käyttötarkkailua. Jätteenpolttoasetuksen (362/2003) mukaisesti höyryvoimalaitokselle on nimetty vastaava hoitaja, jolla on tehtävään riittävä koulutus ja kokemus.
Palamisen ja savukaasupäästöjen tarkkailu järjestetään jätteenpolttoasetuksen periaatteiden mukaisesti pääpiirteissään seuraavasti:
•

Tulipesän lämpötilaa, savukaasujen happipitoisuutta, lämpötilaa, painetta ja vesihöyrypitoisuutta mitataan jatkuvatoimisesti.

•

Savukaasujen hiilimonoksidi (CO), hiukkaset, orgaanisen hiilen kokonaismäärä
(TOC), typenoksidit (NOx), rikkidioksidi (SO2), kloorivety (HCl) ja fluorivety
(HF) mitataan jatkuvatoimisesti.

•

Savukaasujen raskasmetallit, dioksiinit ja furaanit mitataan kaksi kertaa vuodessa.

•

Savukaasujen rikkidioksidin (SO2), suolahapon (HCl) ja fluorivedyn (HF) jatkuvia
mittauksia ei tarvitse tehdä, jos voidaan osoittaa, että mainittujen epäpuhtauksien
päästöt eivät voi missään olosuhteissa ylittää asetettuja päästöjen raja-arvoja ja
mainittujen epäpuhtauksien päästöistä tehdään muutoin määräaikaiset mittaukset.
Vesihöyrysisältöä ei myöskään tarvitse mitata jatkuvatoimisesti, jos näytteeksi
otettu savukaasu on kuivattu ennen analysointia.
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Päästöjä vesistöön ja viemäriin tarkkaillaan pääpiirteissään seuraavasti:
•

Jäähdytysvesien ja jätevesien määrää seurataan pumppujen käyttöaikojen ja prosessilaskennan perusteella ja lämpötilaa lämpötilamittauksin. Sulan alueen suuruutta tai veden lämpötilaa on tarpeen vaatiessa mahdollista seurata.

Pohjatuhkan ja lentotuhkan laadun varmistaminen:
•

Teetetään säännöllisin väliajoin liukoisuuskokeet ja hankitaan tarvittaessa kaatopaikkakelpoisuuslausunnot.

Jätekirjanpito
Laitoksella muodostuvien jätteiden määrästä, laadusta ja hyödyntämisestä pidetään
kirjaa.
Raportointi
Höyryvoimalaitoksen käytöstä ja tarkkailun tuloksista raportoidaan vuosittain valvontaviranomaisille tehdasalueen tarkkailuraportoinnin yhteydessä.
14.3

Vaikutusten tarkkailu

14.3.1

Ilmanlaadun tarkkailu
Nykyisen Stora Enso Publication Papers Oy Ltd:n Anjalan tehtaiden osalta ilmanlaadun tarkkailu tapahtuu osallistumalla alueen muun teollisuuden ja kuntien kanssa Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun tarkkailuun. Vuoden 2006 alusta on noudatettu uutta
tarkkailuohjelmaa, jota varten tilattiin ehdotus ilmatieteen laitokselta.
Hankevastaava on myös osallistunut vuosina 1999-2000 tehtyyn ilman epäpuhtauksien leviämis- ja vaikutustutkimukseen yhdessä muiden ilmapäästöjen vuoksi ympäristölupavelvollisten kanssa. Tutkimuksessa selvitettiin ilman epäpuhtauksien leviämistä
ja vaikutusta metsiin vuosina Itä-Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä, Kymilaaksossa ja
osassa Keski-Suomen kuntia. Mikäli vastaava selvitys tehdään tulevaisuudessa, hankevastaava on valmis omalta osaltaan osallistumaan jatkossakin siihen.
Höyryvoimalaitoksen päästöjen vuoksi nykyiseen tarkkailuun ei ole tarvetta tehdä
muutoksia.

14.3.2

Vesistötarkkailu
Nykyisen Stora Enso Publication Papers Oy Ltd:n Anjalan tehtaiden vesistövaikutusten tarkkailu tapahtuu osana Kymijoen alaosan yhteistarkkailua yhdessä muiden
kuormittajien kanssa. Vastaavasti Stora Enso Publication Papers Oy Ltd:n Anjalan
tehtaat osallistuvat Kymijoen ja sen edustan merialueen kalataloudelliseen yhteistarkkailuun.
Höyryvoimalaitoksen päästöjen vuoksi nykyiseen tarkkailuun ei ole tarvetta tehdä
muutoksia.
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Melumittaukset
Tehdasalueen nykyisestä toiminnasta aiheutuvaa melua on mitattu. Ympäristömelun
säännöllinen kartoitus on aloitettu vuonna 2003 tehdyllä peruskartoituksella ja mallinnuksella. Ympäristömelua tehdasalueella mitataan kerran vuodessa tai/ja muutosten
yhteydessä.

14.3.4

Ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen kohdistuvien vaikutusten tarkkailu
Terveys- ja viihtyvyysvaikutuksia voidaan seurata vertaamalla ilmanlaatumittausten
tuloksia ja melumittausten tuloksia terveysperusteisiin ilmanlaadun ohjearvoihin ja
melun ohjearvoihin. Tarvittaessa ympäristötarkkailun tulokset/ympäristön tilaa koskevat tiedot voidaan koota yhteen ja pyytää näiden asiakirjojen pohjalta ympäristöterveyteen erikoistuneelta puolueettomalta asiantuntijalta tai asiantuntijalaitokselta (Kansanterveyslaitos tms.) lausunto siitä, onko ympäristön tilan perusteella syytä kantaa
huolta laitoksen terveysvaikutuksista.
Avoimella vuorovaikutuksella lähiasukkaiden kanssa hankevastaava voi saada tietoa
hankkeen vaikutuksista ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen ja ehdotuksia toimenpiteistä, joilla näitä vaikutuksia voisi lieventää tai ehkäistä. Järjestelmällinen tapa varmistaa palautteen saaminen on esimerkiksi toteuttaa määrävuosien välein voimalaitoksen ympäristössä asukastyytyväisyyskysely.
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