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1. Johdanto

Metsä Fibre Oy selvittää noin 1 500 000 sellutonnin biotuotetehtaan rakentamista Kemiin. Hankkeen nimi
on Kemin biotuotetehdas.
Tässä työssä on selvitetty tehtaan ilmapäästöjen vaikutuksia leviämismallinnuksen avulla. Työ liittyy
tehtaan ympäristövaikutusten arviointi- hankkeeseen (YVA).
YVA-menettelyssä arvioidaan seuraavia vaihtoehtoja:
VE1 - Rakennetaan uusi biotuotetehdas
VE0 - Nykyinen sellutehdas jatkaa
VE0-vaihtoehdon päästöjen leviämismallinnus on vuonna 2014 toteutettu Kemin metsäteollisuuden
tehtaiden (Metsä Fibre Oy Kemin tehdas, Stora Enso Oyj Veitsiluodon tehdas) ja Kemin energiantuotannon
(Kemin Energia Oy) yhteinen päästöjen leviämismallinnus (Tamminen T., Tamminen A., Kemin, NOx-, SO2-,
PM10 ja TRS–päästöjen leviämisselvitys, 9.6.2014, Enwin Oy, p. 38).
VE1 -vaihtoehdossa mallinnuksessa huomioitiin uuden Kemin biotuotetehtaan päästöt yhteisvaikutuksena
Kemin muiden piippupäästölähteiden kanssa vertailuna VE0-vaihtoehdon mallinnukseen.
Yhteisvaikutusmallissa Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtaan ja Kemin Energia ja Vesi Oy:n
lämpövoimalaitosten päästöt olivat pääosin vuoden 2014 mallin tietoja. Kemin Energia ja Vesi Oy:n osalta
huomioitiin suunnitteilla oleva uusi KPA2-kattila ja raskasöljykattiloiden muutos kevytöljykattiloiksi. VE1yhteisvaikutusmallin ympäristövaikutuksia verrattiin vuoden 2014 VE0-yhteisvaikutusmalliin. Kaidi Finland
Oy:n Ajokseen suunnitteilla olevan tehtaan päästötietoja selvitettiin ennen työn aloittamista. Tehtaalta ei
kuitenkaan vielä ole saatavana leviämismallinnukseen tarvittavia yksityiskohtaisia tietoja mm. savukaasun
tilasta, minkä takia Kaidi Finland Oy ei ole mallinnuksessa mukana.
Leviämismallinnukset tehtiin hiukkaspäästöille sekä typpidioksidi-, rikkidioksidi- ja TRS-päästöille (TRS=total
reduced sulfur, hajurikkiyhdisteet). Ulkoilman pitoisuuksia verrattiin kansallisiin ilmanlaadun ohjearvoihin
(VNp 480/1996) sekä EU:ssa voimassa oleviin ilmanlaadun raja-arvoihin (VNA 79/2017) ja Maailman
terveysjärjestön (WHO) esittämiin ulkoilman laadun ohjearvoihin sekä viihtyvyyshaitan arviointiin.
Lisäksi mallinnettiin valkaisun hönkäpesurin klooridioksidipäästöt ns. maksimipäästötilanteessa ja TRSpäästöistä mallinnettiin maksimihäiriötilanne eli väkevien hajukaasujen ulosajotilanne. Lisäksi arvioitiin,
millä normaaliajon TRS-päästötasoilla hajuyhdisteiden kriittiset pitoisuudet kasvaisivat niin, että haju voisi
aiheuttaa viihtyvyyshaittaa ympäristössä.
Metsä Fibre Oy:n tehtaan liikenne mallinnettiin VE0 vaihtoehdossa ja VE1a ja VE1b vaihtoehdoissa.
Liikennemalleissa huomioitiin myös VT4 kokonaisliikenne ja liikenne Ajoksen satamaan.
Työ tehtiin AERMOD-leviämismallinnusohjelmalla. Leviämismallinnukset on Enwin Oy:ssä tehnyt Tarja
Tamminen ja Ari Tamminen. YVA-yhteyshenkilöinä ovat olleet Kaisu Annala, Metsä Fibre Oy ja Reetta
Hurmekoski, Sweco Industry Oy.
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2. Ilmanlaatu Kemissä
2.1

Ilmanlaadun mittaukset Kemissä

Kemissä on mitattu ilmanlaatua säännöllisesti 2000-luvulla. Kohteena on ollut erityisesti sellupaikkakunnille
tyypilliset ilman epäpuhtaudet rikkidioksidi (SO2) ja haisevat rikkiyhdisteet (TRS=total reduced sulfur).
Taulukossa 1 on vuosina 2006, 2008-2010 mitattuja ulkoilman rikkidioksidi- ja TRS-pitoisuuksia Kemissä.
Taulukko 1. Kemin Ilmanlaadun mittaustuloksia. (2008-2010 Paattio, Paloasema, 2006 Keminmaa, Paattio,
Paloasema ja Takajärvi) 1
SO2-tuntipitoisuus

SO2-vrk-pitoisuus

TRS-vrk-pitoisuus

vuosi
2006
2008

µg/m3
1-39
1-17

µg/m3
1-14
1-6

µg/m3
1-6
1-3

2009

2-24

1-8

1-4

2010

2-28

1-8

1-4

250

80

10

Ohjearvotaso (µg/m )
3

Vuonna 2013-2014 Kemissä on mitattu rikkidioksidin (SO2) ja TRS-yhdisteiden lisäksi myös typpidioksidin
(NO2) ja hiukkasten (PM10) pitoisuuksia. Nämä ohjearvoihin ja vuosiraja-arvoihin verrannolliset mitatut
tulokset ovat taulukossa 2.
Taulukko 2. Kemin Ilmanlaadun mittaustuloksia 2013-2014 -Syväkankaan mittausasemalla 2
Ohjearvoihin ja vuosiraja-arvoon verrannolliset pitoisuudet mittausjaksolla (02/2013-01/2014)
Ohje/Raja-arvo

Mitatut pitoisuudet

SO2-tuntipitoisuus 99p.

250

7.1-12

µg/m3

SO2-kk:n 2.korkein vrk-pitoisuus

80

2.6-6

µg/m3

SO2 vuosipitoisuus

20

2.7

µg/m3

NO2-tuntipitoisuus 99p.

150

45-104

µg/m3

NO2- kk:n 2.korkein vrk-pitoisuus

70

25-59

µg/m3

NO2 vuosipitoisuus

40

23

µg/m3

PM10 - kk:n 2.korkein vrk-pitoisuus

70

18-31

µg/m3

PM10 vuosipitoisuus

40

14

µg/m3

-

0-65

µg/m3

10

6-15

µg/m3

-

4.6

µg/m3

TRS-tuntipitoisuus
TRS- kk:n 2.korkein vrk-pitoisuus
TRS-vuosipitoisuus

Kemi-Keminmaan ilmanlaatu 2006, Kemin kaupunki, Ympäristönsuojelujulkaisu, nro 52 (2007)
Kemin ilmanlaatu 2008, Kemin kaupunki, Ympäristönsuojelujulkaisu no: 54 (2009)
Kemin ilmanlaatu 2009, Kemin kaupunki, Ympäristönsuojelujulkaisu no: 56 (2010)
Kemin ilmanlaatu 2010, Kemin kaupunki, Ympäristönsuojelujulkaisu no: 57 (2011)
2 Kemin ilmanlaadun seuranta 2013-2014, NabLabs Oy, Ambiotica, Tutkimusraportti 16/2015.
1
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Taulukossa 3 on vertailuna ilmanlaadun mittaustuloksia Äänekoskelta vuonna 2018.
Taulukko 3. Äänekosken ilmanlaadun mittaustuloksia vuonna 2018 - Hiskinmäen mittausasema 3
Ohje- ja raja-arvoihin verrannolliset pitoisuudet mittausjaksolla vuonna 2018.
Tilastollinen määrittely

Ohje/Raja-arvo

Mitatut pitoisuudet

SO2- 25.korkein tuntipitoisuus

350

4

µg/m3

SO2-tuntipitoisuus 99.prosenttipiste

250

0.6-3.6

µg/m3

SO2-2. korkein vrk-pitoisuus

80

0.4-1.4

µg/m3

SO2-4.korkein vrk-pitoisuus

125

2

µg/m3

SO2 vuosipitoisuus

20

0.4

µg/m3

NO2- 19.korkein tuntipitoisuus

200

63

µg/m3

NO2-tuntipitoisuus 99. prosenttipiste

150

17-65

µg/m3

NO2-2. korkein vrk-pitoisuus

70

7-34

µg/m3

NO2 vuosipitoisuus

40

8

µg/m3

PM10 -2. korkein vrk-pitoisuus

70

10-124

µg/m3

PM10 -36. korkein vrk-pitoisuus

50

19

µg/m3

PM10 vuosipitoisuus

40

11

µg/m3

TRS-2. korkein vrk-pitoisuus

10

0.9-5.4

µg/m3

-

0.7

µg/m3

TRS-vuosipitoisuus

Äänekoskella Hiskinmäen mittausasemalla hajutunteja (yli 3 µgS/m3 pitoisuuksia) esiintyi 117 tuntina (1.3
% vuoden tunneista) vuonna 2018. Hajutuntien määrä vuodessa on ollut laskeva. Hiskinmäki sijaitsee
Äänekoskella n. 100 metriä metsäteollisuuden tehdasalueesta pohjoiseen. Hajutuntipitoisuudet aiheutuvat
ylös- ja alasajotilanteista, seisokista tai muista normaaliajosta poikkeavista häiriötilanteista.
Lapin alueellisen ilmanlaadun tausta-asemien mittaustuloksia vuodelta 2018 on taulukossa 4.
Taulukko 4. Vuosipitoisuudet, Lapin tausta-asemat-Muonio,Kittilä/ Ilmanlaatuportaali
Typpidioksidi
(µg/m3)
0.9

3

Otsoni
(µg/m3)
69

Hengitettävät
hiukkaset (µg/m3)
3.1

Äänekosken Ilmanlaatu vuonna 2018, JPP Kalibrointi Ky, 2019
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Kemin bioindikaattoritutkimukset

Ilman epäpuhtauksien vaikutuksia kasvillisuuteen on tutkittu Kemissä ja Keminmaalla
bioindikaattoritutkimuksin noin 10 vuoden välein. Tutkimuksissa on keskitytty erityisesti rikkipäästöjen
leviämiseen ja vaikutuksiin. Tutkimukset on suoritettu analysoimalla männynneulasten rikkipitoisuuksia ja
tarkastelemalla vaurioita, mm. mäntyjen harsuuntumista. Uusin bioindikaattoritutkimus on valmistunut
elokuussa 2019 4.
Vuoden 2019 bioindikaattoritutkimuksessa 1-vuotiaisissa neulasissa rikkipitoisuus oli keskimäärin 692
mg/kg (vaihtelu 560-890 mg/kg) ja 2-vuotiaisissa neulasissa vastaavasti 677 mg/kg (vaihtelu 560-880
mg/kg). Verrattuna vuoden 2009 tutkimukseen neulasten rikkipitoisuudet ovat laskeneet Kemin alueella. 5
Männyn neulasten luontainen rikkipitoisuus on tasolla 400–900 mg/kg ja sen ylittävät arvot katsotaan
kohonneiksi pitoisuuksiksi. Kokonaisuutena alueen teollisuuden rikkipäästöt ovat vähentyneet, laivojen
rikkipäästöjen tiukennukset ovat astuneet voimaan 2015 ja raskaasta polttoöljystä lämmitysenergiana on
luovuttu 2018.
2019 tutkimuksen mukaan näytepuissa esiintyi keskimäärin 3 neulasvuosikertaa, vaihteluvälin ollessa 2-4
neulasvuosikertaa. Neulasvuosikertojen jakauma on suhteellisen tasainen koko tutkimusalueella, eikä
niiden alojen, joilla esiintyi vain kaksi neulasvuosikertaa, sijainnit näytä korreloivan erityisesti teollisuus- tai
taajama-alueiden kanssa. Ensimmäisten neulasvuosikertojen neulasista oli varissut keskimäärin 21 % ja
toisen vuosikerran neulasista 37 %. Näytealojen neulaset olivat keskimäärin lievästi vaurioituneita. Noin
kolmasosa aloista luokiteltiin neulasvaurioarvioinnissa normaaleiksi.
Neulasvuosikertojen määrä ja neulasten harsuuntuneisuus riippuu myös osittain sääolosuhteista, kuten
kuivuustekijöistä ja talvien ankaruudesta. Kokonaisuutena rikkipäästöt ovat alueella vähentyneet, joten
männynneulasten määrään ja kuntoon vaikuttavat myös muut ympäristötekijät.

3. Kemin biotuotetehtaan päästöt ilmaan

Uuden biotuotetehtaan (VE1) ilmapäästöt päästölähteittäin on esitetty Liitteessä 1 taulukoissa 1/L1 ja
2/L1. Taulukossa 5. on biotuotetehtaan typenoksidien, rikkidioksidin, hiukkasten ja TRS-yhdisteiden
normaalitoiminnan päästöt (t/a) eriteltyinä päästökohteittain ja kokonaispäästöinä (t/a).
VE0 vaihtoehdon ilmapäästöt päästökohteittain (soodakattila, meesauuni, K10-kattila) on esitetty vuoden
2014 mallinnusraportissa6 ja mallin kokonaispäästöt (t/a) myös yhteenvetona taulukossa 5.
VE1 vaihtoehdossa tehtaalle rakennetaan uusi 105 metriä korkea piippu, johon johdetaan omiin
hormeihinsa niin soodakattilan, meesauunin kuin rikkihappolaitoksen savukaasut. Nykyisestä tehtaasta
K10-kattila jatkaa toimintaansa myös VE1 vaihtoehdossa. Hajukaasujen varopiiput sijoitetaan myös uuteen
korkeaan piippuun, jossa niillä on omat hormit. Liitteessä 1 on kuva (Kuva 1/L1) Kemin biotuotetehtaan
piippujen sijoittumisesta tehdasalueella. Liitteen taulukossa 1/L1 on myös valkaisun hönkäpesurin
klooripäästöt laskettuna päästön raja-arvopitoisuudesta.

4

Bioindikaattoritutkimus Kemin alueella, Envineer Oy, 27.8.2019, p.23
Lapin Vesitutkimus Oy, Männynneulasten rikkipitoisuus- ja vaurioselvitys Kemissä ja Keminmaalla vuonna 2009, p. 27
6 Tamminen T., Tamminen A., Kemin, NOx-, SO2-, PM10 ja TRS–päästöjen leviämisselvitys, 9.6.2014, Enwin Oy, p. 38
5
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Taulukko 5. MF Biotuotetehtaan VE1 päästöt. Kokonaispäästöt (t/a).
yksikkö
t/a
mg/Nm3
kg/ADt
t/a
mg/Nm3
kg/ADt
t/a
mg/Nm3
kg/ADt

NOx (tNO2/a)
3000
220
2.0
675
223
0.45
242
1600
0.16

SO2 (tSO2/a)
330
24
0.11*
180
60
0.06*
3.0
20
0.001*

Hiukkaset (t/a)
300
22
0.2
30
10
0.02

K1-kattila VE1

t/a
mg/Nm3

88
93

1.4
6

1
2

Yhteensä VE1

t/a

4005

514

331

46.5

Yhteensä VE0

t/a

1033

143

140

13

SoodakattilaVE1
Meesauuni VE1
Rikkihappolaitos VE1

-

TRS (tS/a)
30
2.2
0.02
15
5.0
1.5
10
0.001

*SO2 ilmoitettu rikkinä kgS/Adt
Biotuotetehtaan väkevien hajukaasujen häiriötilanteen, kaasujen hetkellisen ohituksen TRS-päästö on
taulukossa 6. Väkevien hajukaasujen keräilyn ja käsittelyn ohitukset tapahtuvat yleensä prosessien
häiriötilanteissa tai tehtaan ylös- ja alasajoissa. Väkevien hajukaasujen keräilyn ja käsittelyn
käyttöastetavoite on yli 99 % ajasta.
Taulukko 6. Väkevien hajukaasujen (TRS) ohituksen päästöt / häiriötilanne.
VE1 MF Kemi biotuotetehdas - väkevien ohitus

248

gS/s

VE0 MF Kemi - väkevien ohitus

223

gS/s

Uuden biotuotetehtaan tuotanto kasvaa merkittävästi ja samalla kokonaispäästöt kasvavat. Ilmapäästöjen
leviämiseen ja epäpuhtauksien ympäristöpitoisuuksiin vaikuttaa paitsi päästömäärät, myös päästökorkeus
ja päästön nopeus piipussa kuin myös savukaasun lämpötila. Näiden osalta VE1 ja VE0 vaihtoehdoissa on
merkittäviä eroja. VE1 vaihtoehdossa sekä soodakattilan että meesauunin savukaasun nopeudet ovat
piipussa korkeammat kuin VE0 vaihtoehdossa. Myös soodakattilan savukaasun lämpötila on korkeampi.
Nämä lisäävät piipun efektiivistä korkeutta samalla kuin uusi piippu jo lähtökohtaisesti on korkeampi. Piipun
korkeus on optimoitu mallinnuksella vuonna 2018. 7

3.1

Tehtaan liikenne ja päästöt VE0 ja VE1a/VE1b

Tehtaan liikenne VE0 ja VE1a ja VE1b vaihtoehdoissa on esitetty taulukossa 7.

VE0-vaihtoehto: Nykyinen Sahansaarenkatu ja nykyinen rata ja dieseljunien purkupaikka.
Rekka/henkilöautoliikenne nykyistä pohjoista reittiä tehtaalle (Sahansaarenkatu, Pajusaarenkatu,
Tehdastie).
VE1a vaihtoehto: Nykyinen Sahansaarenkatu, uusi silta tehtaalle rekkaliikennettä varten. Dieseljunat
nykyistä rataa pitkin, uusi junien purkupaikka tehtaalla. Työmatkaliikenne tehtaalle
Pajusaarentien/Tehdastien kautta.
7

Tamminen T, Tamminen A., Piipun korkeuden arviointi leviämismallinnuksella, Enwin Oy, 2.11.2018
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VE1b vaihtoehto: Uusi Sahansaarenkadun linjaus, uusi silta tehtaalle. Uusi sähköinen raideyhteys tehtaalle
Sahansaarenkadun viereen, sähköjunat, uusi junien purkupaikka tehtaalla. Työmatkaliikenne tehtaalle
Tehdastie, Torvisen-, Tornion- ja Koivuharjunkadun kautta.
Liikennepäästöjen mallinnuksessa huomioitiin liikennemäärät tehtaalle ja liikenne kokonaisuudessaan
tuotekuljetusreitillä Ajoksen satamaan. Liikennepäästöt (kg/m/a) tieosuuksittain on esitetty Liitteessä 2.
Päästölaskennan tiedot on esitetty kohdassa 4.2.2.
Taulukko 7. Tehtaan liikenne ja kokonaisliikenne kuljetusreitillä Ajoksen satamaan.
Liikenne tehtaalle
VE0

KVL ajon/vrk

Raskas %

Raskasajon/vrk

1164

28%

324

KVL ajon/vrk

Raskas %

Raskasajon/vrk

Sahansaarenkatu VE1a tehtaalle

1733

42%

728

Työmatkaliikenne VE1a (Tehdastie/Pajusaarentie)

600

0%

0

Junat tehdasalueelle VE1a

14
KVL ajon/vrk

Raskas %

Raskasajon/vrk

589

100%

589

600

0%

-

KVL ajon/vrk

Raskas %

Raskasajon/vrk

VT4, LAM Kivikko

14907

12%

1735

VT4, LAM Karjalahti

8520

16%

1341

VT4, LAM Peurasaari

10686

13%

1341

Ajos 1 osa

2453

14%

354

Ajos 2 osa

2752

13%

349

Ajos 3 osa

1727

24%

410

KVL ajon/vrk

Raskas %

Raskasajon/vrk

VT4, LAM Kivikko

15047

12%

1875

VT4, LAM Karjalahti

8660

17%

1481

VT4, LAM Peurasaari

10826

14%

1481

Ajos 1 osa

2593

19%

494

Ajos 2 osa

2892

17%

489

Ajos 3 osa

1867

29%

550

Sahansaarenkatu VE0- (meluselvitys 2015)
Junat tehdasalueelle VE0

10

VE1a

VE1b
Sahansaarenkatu VE1b tehtaalle
Työmatkaliikenne VE1b (Tehdastie, Torvisen-,
Tornion- ja Koivuharjunkatu)
Sähköjunat tehdasalueelle VE1b

19

Muu liikenne mallinnuksissa
VE0

VE1
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4. Mallinnusmenetelmä
4.1

Mallinnusohjelma

Mallinnukset tehtiin matemaattis-fysikaalisella AERMOD -leviämismallinnusohjelmistolla. Malli sopii sekä
kaasumaisten että hiukkasmaisten epäpuhtauskomponenttien leviämisen tarkasteluun ja sillä voidaan
tarkastella päästölähteiden yhteisvaikutusta alueen ulkoilmapitoisuuksiin. AERMOD -mallia käytetään
laajasti ilmanlaadun selvityksissä ympäri maailmaa. AERMOD -malli on myös hyväksytty Euroopan
ympäristöviraston EEA:n FAIRMODE-yhteisön mallinnustyökalujen listalle. AERMOD -malli on avoin
dokumentoitu mallinnustyökalu, josta on saatavana ajantasaista lisätietoa US EPA:n sivuilla (www.epa.gov).
Mallinnuksessa
huomioidaan
maaston
muoto
Maanmittauslaitoksen
korkeusmallin
ja
maastokoordinaattien mukaisesti. Myös päästölähteiden lähimmät tehdasrakennukset huomioidaan
mallinnuksessa (rakennusten aiheuttamat savukaasupainumat, building downwash) sekä tuulen ja
savukaasun nopeuseroista johtuva ns. piippupainuma (stack tip downwash).
Typenoksidien ilmakemiallinen muutunta on huomioitu AERMOD. Typenoksidien ilmakemiallinen
muutunta liittyy typpimonoksidin muuntumiseen otsonin tai hiilivetyradikaalien vaikutuksesta
haitallisemmaksi typpidioksidiksi. Aikaa myöten lähes kaikki typpimonoksidi hapettuu typpidioksidiksi.
Typenoksidien ilmakemian merkitys on suurin piippupäästöjen lähialueella ja esim. tiepäästöjen
leviämisessä tien lähialueilla, erityisesti n. 0--> 50-->100 metrin matkalla.
Hiukkaspäästöjen mallinnuksissa on huomioitu hiukkasten kokonaispäästöistä (TSP) arvioidut
hengitettävien hiukkasten osuudet (PM10, < 10 µm:n hiukkaskoko). Kokonaishiukkaspäästöjen (TSP)
sisältämä hengitettävien hiukkasten (PM10-hiukkasten, < 10 µm:n hiukkaskoko) osuus huomioidaan
Suomen ympäristökeskuksen PM10-päästökertoimien avulla 8 . Soodakattilan puhdistustekniikkana on
sähkösuodin ja lentotuhka koostuu pääasiallisesti kondensoituneesta pölystä, natriumsulfaatista (Na2SO4).
Tuhka sisältää myös pienempiä määriä natriumkarbonaattia (Na2CO3), klooria, kaliumia ja sulfidia.
Soodakattilan pölypäästön arvioidaan olevan kokonaisuudessaan PM10-kokoluokkaa. Meesauunin
puhdistustekniikkana on myös sähkösuodin. Meesauunin pölypäästö on pääasiassa kalsiumoksidia (CaO) ja
sen hiukkaskoon arvioidaan olevan myös pääosin alle 10 µm:n hiukkasia.
Mallilaskelmien meteorologisena sääaineistona käytettiin tunnin välein kerättyä vuoden 2016-2018 Kemin
lentosääaineistoa (yhteensä n. 26 000 erilaista tuntisäätä). Sääaineiston vertikaaliset mittaustiedot tuulen
nopeudesta ja lämpötilasta saatiin yläilmakehän luotauksista v. 2016-2018. AERMOD mallin säätietojen
esiprosessointiohjelmalla laskettiin konvektiiviset ja mekaaniset rajakerrokset huomioiden mm.
maanpinnan rosoisuus eri vuodenaikoina. Kemin lentosääaseman tuuliruusu v. 2016-2018 on kuvassa 1.

8

Päästötietojen tuottamismenetelmät, Energiantuotanto, Suomen ympäristö, Ympäristönsuojelu, 6.10.2005
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Kuva 1. Tuuliruusu v. 2016-2018 sääaineistossa (=pylväs osoittaa mistä tuulee=blowing from).

4.2

4.2.1

Mallien päästötiedot

Piippulähteet

Piippupäästölähteiden leviämismallinnus toteutettiin vertailuna vuoden 2014 leviämismallinnukseen, joka
vastaa MF Kemin tehtaan osalta nykytilannetta VE0. Mallissa ovat mukana myös muut merkittävimmät
Kemin piippupäästölähteet (Kemin Energia Oy ja Stora Enso Oyj Veitsiluodon tehdas).
VE1 mallinnuksessa muuttujina olivat Metsä Fibre Oy:n uuden biotuotetehtaan päästöt kohdan 3. mukaan.
Lisäksi VE1 mallissa huomioitiin Kemin Energia ja Vesi Oy:n suunnittelema uusi KPA2 kattila (20 MW) ja
raskasöljykattiloiden muutokset kevytöljykattiloiksi Kemin Energia ja Vesi Oy:n Karjalahden ympäristöluvan
muutoshakemuksen tietojen perusteella (4.6.2019). Stora Enso Oyj:n vuoden 2014 mallin lähtötietoihin ei
tehty muutoksia. Yhteisvaikutusmallin tarkoituksena on tarkastella koko Kemin alueen ilmanlaadun
muutoksia Metsä Fibre Oy:n VE1 biotuotetehtaan toteutuessa verrattuna vuoden 2014 VE0
yhteisvaikutusmalliin.
Kaidi Finland Oy:n Ajokseen suunnitteilla olevan tehtaan päästötietoja selvitettiin ennen työn aloittamista.
Tehtaalta ei kuitenkaan vielä ole saatavana leviämismallinnukseen tarvittavia yksityiskohtaisia tietoja mm.
savukaasun tilasta, minkä takia Kaidi Finland Oy ei ole mallinnuksessa mukana.
Hajukomponenttien mallinnuksessa mallinnettiin tehtaan normaalitoiminnan TRS-päästöjen
vuorokausiohjearvoon verrannolliset vuorokausipitoisuudet ja korkeimmat TRS-tuntipitoisuudet
ympäristössä kolmen vuoden meteorologisessa aineistossa. Lisäksi on arvioitu millä päästötasolla
normaalitoiminnan päästöt voisivat aiheuttaa ns. kriittisten ulkoilman TRS-pitoisuuksien (1 ja 3 µgS/m3)
ylityksiä.
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Pahimman häiriötilanneen eli väkevien hajukaasujen ulosajon aiheuttamat teoreettiset worst caselyhytaikaispitoisuudet ympäristössä on mallinnettu vertailuna VE0 malliin. Malli kertoo pahimmat
mahdolliset pitoisuudet kolmen vuoden sääaineistossa eri ilmansuunnissa. Koska häiriötilanteet ovat
suhteellisen harvinaisia ja tapahtuvat satunnaisesti, on todennäköistä, että korkeimpia mallinnettuja
pitoisuuksia ei ympäristössä esiinny. Tämän lisäksi mallinnettiin väkevien hajukaasujen ulosajon 99.
prosenttipistepitoisuudet. Ne kertovat pitoisuudet, joita alhaisempia häiriötilannepitoisuudet ovat 99 %
ajasta (3 vuoden meteorologinen aineisto), mutta 1 % sääolosuhteista voisi olla sellaisia, että
ulkoilmapitoisuudet olisivat näitä mallinnettuja 99 prosenttipisteen pitoisuuksia korkeampia.
TRS-päästöjen mallinnustuloksia verrataan TRS-komponenttien vrk-ohjearvoon (10 µgS/m3) ja TRS-hajujen
keskimääräiseen hajukynnykseen 0.7-1 µgS/m3 ja ns. tunnistettavaan hajupitoisuuteen 3 µg/m3.
Häiriötilannemallin pitoisuuksia verrataan työhygieenisiin raja-arvoihin ja 99. prosenttipisteen pitoisuuksia
alueella aiemmin mitattuihin korkeimpiin TRS-pitoisuuksiin.

4.2.2

Liikennelähteet

Metsä Fibre Oy:n tehtaan liikenne mallinnettiin nykytilanteessa (VE0) ja biotuotetehtaan
liikennevaihtoehdoissa VE1a ja VE1b. Liikenteen päästöt mallinnettiin kuljetusreitillä MF Kemi - Valtatie 4 Ajoksen satama. Liikennemalleissa huomioitiin myös muu VT4 kokonaisliikenne ja liikenne Ajoksen
satamaan Väyläviraston nykytilanteen liikennetietojen (2018 9 ) ja VE1 tuotekuljetusten lisäys (n. 140
rekkaa/vrk, täydet ja tyhjät) kuljetusreitille verrattuna VE0 vaihtoehtoon. VT4 osalta liikenteen tarkempi
laatutieto saatiin LAM -asemien mittauspisteistä.
Liikennepäästöistä mallinnettiin ajoneuvojen ja tehtaan dieseljunien typenoksidipäästöt (NOx) ja suorat
ajoneuvoperäiset pienhiukkaspäästöt (PM2.5) sekä katupölystä muodostuvat PM2.5/PM10-hiukkaspäästöt.
Mallinnuksessa käytettiin kaupunkitaustan arvioituja vuosipitoisuuksia epäpuhtauksille: NO2 6 µg/m3, PM10
6 mg/m3, PM2.5 4.8 mg/m3.
Tehtaan ajoneuvoliikenteen ja dieseljunien suorat NOx- ja PM2.5-pienhiukkaspäästöt laskettiin VTT LIPASTO
yksikköpäästökertoimien perusteella. Tehtaan raskaassa liikenteessä huomioitiin uusien ns. jättirekkojen
30 %:n osuus yhdistelmäajoneuvoista.
Katupölyn (PM10) päästölaskenta perustuu THL:n Piltti-projektin 10 ja pääkaupunkiseudun Redust- 11
hankkeiden tuloksiin sekä aiempiin mittausten ja mallinnusten vertailuihin. Katupölyn määrään vaikuttaa
myös mm. käytetyt rengastyypit sekä erityisesti katujen liukkaudentorjunta sekä puhdistus
kevätpölyaikaan. PM10-hiukkaspäästöjen laskennassa huomioitiin alueen teiden nopeusrajoitukset
Nordtrip-raportissa 12 esitettyjen karkeiden arvioiden perusteella. Liikenteen pienhiukkaspäästöihin
laskettiin mukaan katupölyn pienhiukkasfraktio. Junaliikenteen raidepäästöarviossa käytettiin ruotsalaisia
tutkimustuloksia (Swedish Environmental Research Institute). 13
Liikennemallinnus ei kuvaa koko Kemin alueen liikennevaikutuksia ulkoilmaan, mutta antaa kuvan eri
liikennevaihtoehtojen VE0/VE1a/VE1b ilmanlaatueroista, joissa muuttujina on MF Kemin tehtaan liikenne
ja liikennereitit. Kokonaisuutena Kemin ilmanlaatuun taajama-alueella vaikuttaa myös muu kaupungin
https://julkinen.vayla.fi/webgis-sovellukset/webgis/template.html?config=liikenne
Ahtoniemi, P.; et al, Health risks from nearby sources of fine particulate matter : Domestic wood combustion and road
traffic (PILTTI)
11 www.redust.fi
12 NORDTRIP Non-Exhaust Road Traffic Induced Particle Emissions
13 Fridell, E., Ferm, M., Björk, A., Ekberg, A., 2011. On-board measurement of particulate matter emissions from a passenger
train. Journal of Rail and Rapid Transit, 225, 99–106.
9

10
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sisäinen katuverkosto sekä pienpolton päästöt (lämmitys, takat, saunat) ja mm. laivaliikenteen päästöt
yhdessä piippulähteiden kanssa.

5. Mallinnustulosten arviointi
5.1

Ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot

Ilmanlaadun vertailuarvoja ovat ns. ilmanlaadun raja-arvot (yhteiset EU:n alueella, VNA 79/2017) ja
kansalliset vain Suomessa voimassa olevat ilmanlaadun ohjearvot (VNp 480/1996). Lisäksi Maailman
terveysjärjestö WHO on antanut mm. terveysperusteiset vuorokausi- ja vuosipitoisuuden ohjearvot mm.
pienhiukkasille (<2.5 µm:n hiukkaskoko).
Kansalliset ilmanlaadun ohjearvot on annettu terveysvaikutusten ehkäisemiseksi ja herkkien
asukasryhmien suojelemiseksi. Ohjearvot (VNp 480/1996) ilmaisevat ilmansuojelutyön päämääriä ja
ilmanlaadun tavoitteita sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on, että ohjearvojen ylittyminen
estetään ennakolta. Ohjearvot on otettava huomioon mm. alueidenkäytön, kaavoituksen, rakentamisen ja
liikenteen suunnittelussa. Ohjearvot otetaan huomioon myös ympäristölupaa koskevassa lupaharkinnassa
sekä ilman pilaantumisen vaaraa aiheuttavien toimintojen sijoittamisessa. Taulukossa 8 on mallinnettavien
ilman epäpuhtauksien kansalliset ohjearvot.
Taulukko 8. Ilmanlaadun ohjearvot hengitettäville hiukkasille (PM10), typpidioksidille (NO2),
rikkidioksidille ja TRS-yhdisteille. Lähde: VNp 480/1996
Aine

Ohjearvo, (20 0C, 1atm)

Hengitettävät hiukkaset (PM10)

70 µg/m3

Typpidioksidi (NO2)

150 µg/m3
70 µg/m3
250 µg/m3

Rikkidioksidi (SO2)
Hajurikkiyhdisteet TRS

80 µg/m3
10 µgS/m3

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

Maailman terveysjärjestö WHO on myös antanut ilmanlaadun ohjearvoja mm. pienhiukkasille (Taulukko
9).
Taulukko 9. Pienhiukkasten (PM2.5) WHO:n ohjearvot.
Lähde: Maailman terveysjärjestö, WHO
Pitoisuus
WHO / PM2.5 vuorokausiohjearvo

25 µg/m3

WHO PM2.5 vuosiohjearvo

10 µg/m3
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EU:n yhteiset raja-arvot määrittelevät suurimmat hyväksyttävät ilman epäpuhtauksien pitoisuudet, joita ei
saa ylittää (VNA 79/2017). Raja-arvot on pääosin annettu terveyshaittojen ehkäisemiseksi alueilla, joissa
asuu tai oleskelee ihmisiä. Kasvillisuuden ja ekosysteemin suojelemiseksi on annettu ns. kriittiset arvot
(vuosipitoisuudet) typenoksideille ja rikkidioksidille. Raja-arvojen ylittyessä viranomaisten tulee ryhtyä
toimenpiteisiin pitoisuuksien alentamiseksi. Taulukossa 10 on ilmanlaadun raja-arvot ja kasvillisuuden
suojelemiseksi annetut kriittiset pitoisuudet.
Taulukko 10. Hengittävien hiukkasten, pienhiukkasten, typpidioksidin ja rikkidioksidin (PM10, PM2.5, NO2,
SO2) ilmanlaadun raja-arvot terveyshaittojen ehkäisemiseksi. NOx:n ja SO2:n kriittinen pitoisuustaso
(vuosipitoisuus ja talvikausi) on annettu kasvillisuuden suojelemiseksi. Lähde: VNA 79/2017
Aine
Hengitettävät
hiukkaset
(PM10)
Pienhiukkaset
(PM2.5)
Typpidioksidi
(NO2)

Keskiarvon
laskenta-aika

Raja-arvo,
µg/m3 *

Sallittujen ylitysten
määrä
kalenterivuodessa

Ajankohta, josta
lähtien raja-arvot
ovat olleet voimassa

24 tuntia
kalenterivuosi

50 µg/m3 *
40 µg/m3

35
-

1.1.2005
1.1.2005

kalenterivuosi

25 µg/m3

-

1.1.2010

1 tunti
kalenterivuosi

200 µg/m3
40 µg/m3

18
-

1.1.2010
1.1.2010

Typen oksidit
(NOx=NO+NO2)
kalenterivuosi
30 µg/m3
15.8.2001
kasvillisuus
Rikkidioksidi
1 tunti
350 µg/m3
24
1.1.2005
(SO2)
24 h
125 µg/m3
3
1.1.2005
Rikkidioksidi
kalenterivuosi
20 µg/m3
(SO2)
Talvikausi
20 µg/m3
15.8.2001
kasvillisuus
(1.10-31.3.)
*Kaasumaisilla yhdisteillä tulokset ilmaistaan 293 K lämpötilassa ja 101,3 kPa paineessa. Hiukkasten
tulokset ilmaistaan ulkoilman lämpötilassa ja paineessa

5.2

5.2.1

Hajupitoisuuksien vertailuarvot

Hajukynnyspitoisuudet

Hajuja voidaan mallintaa komponenttikohtaisesti, kun hajua aiheuttavat aineet ovat tiedossa, tai
olfaktometrisesti 14 määritettyinä hajuyksikköinä (HY=Odor unit= OUE) silloin, kun prosesseista muodostuu
hajuja, joiden sisältämiä komponentteja ei pystytä yksiselitteisesti määrittämään mittaamalla analyyttisin
menetelmin. Mallinnusmenetelmä riippuu käytettävissä olevasta päästötiedosta. Haju on ennen kaikkea
viihtyvyyshaitta, koska usein hajukomponenttien pitoisuudet ovat pieniä eikä yleensä varsinaista
terveyshaittaa hajusta aiheudu.
Sellutehtaiden hajut koostuvat pääosin pelkistyneistä hajurikkiyhdisteistä (TRS=total reduced sulfur). Näitä
yhdisteitä ovat mm. rikkivety, metyylimerkaptaani, dimetyylisulfidi ja dimetyylidisulfidi. Hajupäästöissä
muodostuu seoskaasua, jossa ko. komponenttien seossuhteet vaihtelevat. Hajun intensiteetti ja
14

Olfaktometrisestä menetelmästä on julkaistu eurooppalainen standardi SFS-EN 13725 “Air Quality – Determination of
Odour Concentration by Dynamic Olfactometry”.
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voimakkuus voidaan kokea hyvin erilaisesti riippuen mm. hajukomponenttien suhteista päästöissä.
Sellutehtaiden TRS-päästöjä mitataan yleensä reaaliaikaisilla analysaattoreilla.
Yleisimmille TRS-yhdisteille on kirjallisuudessa esitetty erilaisia hajukynnyspitoisuuksia eri tutkimuksissa.
Taulukossa 11 esitetyt hajukynnykset koskevat puhtaiden aineiden hajukynnyksiä. Hajukynnyspitoisuudet
on yleensä määritetty ns. hajupaneelien avulla, joissa tietty määrä koehenkilöitä haistelee tiettyä
hajukonsentraatiota. Kun 50 % koehenkilöistä havaitsee hajua, on ko. pitoisuus aineen hajukynnys.
Hajukynnyspitoisuudessa hajua ei välttämättä osata vielä yhdistää tietyn toiminnan ominaishajuksi.
Taulukko 11. Hajukynnyksiä eri TRS-yhdisteille, (yksikössä ppm tai ppb ja mg/m3 tai µg/m3).
Hajukynnykset
Rikkivety

Metyylimerkaptaani

Dimetyylisulfidi

Dimetyylidisulfidi

H2S

CH3SH

(CH3)2S

(CH3)2S2

EPA

0.3 ppb
0.43 µg/m3

0.1 -1.6 ppb
0.24-3 µg/m3

0.1 ppb
0.3 µg/m3

0.35 ppb
1.5 µg/m3

OVA-ohje (2015)

8 ppb
11 µg/m3

WHO, 2000

0.2-2 µg/m3

ACGIH 2006

0.2 ppb-0.3 ppm
0.3-417 µg/m3

Pylväläinen Milja, DItyö2005

0.9-8.5 ppb
1.3-12 µg/m3

0.6-40 ppb
1.2-80 µg/m3

0.1-3.6 ppb
0.25-9 µg/m3

0.1 ppb
0.38 µg/m3

mätä kananmuna: 3-4 x
hajukynnyspitoisuus

PA Odor Threshold limits, EPA LCIA supporting tables, Appendix K (2006), OVA-ohje, Rikkivety,H2S (TTL,
2015),ACGIH (2006), Hydrogen sulfide, WHO Air Quality Guidelines, 2nd Edition, 2000

Hajuyhdisteistä aiheutuva haitta on ennen kaikkea viihtyvyyshaitta, jonka ihmisen nenä aistii hyvinkin
pieninä pitoisuuksina. Hajuhaitan kokemiseen ja hajun häiritsevyyteen vaikuttavat hajun esiintymistiheys
(Frequency), intensiteetti (Intensity, strength), kesto (Duration), laatu (Offensiveness/character, hedonic
tone, miellyttävyysaste) ja paikka (Location) (= FIDOL-factor). Esim. hajun esiintyminen viikonloppuisin tai
iltaisin aiheuttaa enemmän hajuvalituksia, koska elämänlaadun vaatimukset ovat korkeammalla vapaaajalla. Toisaalta hajuherkkyyttä voi vähentää, jos asukkaat ovat hajujen kanssa tekemisissä esim. työssään.

5.2.2

Hajun vertailuarvot ja viihtyvyyshaitan arvioiminen

Suomessa on voimassa ilmalaadun ohjearvo haisevien rikkiyhdisteiden kokonaismäärälle (TRS 10 µgS/m3,
kk:n 2. korkein vrk-pitoisuus), joka perustuu vuorokausiarvoon (VNp 480/1996).
Maailman terveysjärjestö WHO on antanut suosituksen, että ulkoilman rikkivetypitoisuuden tulisi alittaa 5
ppb eli 7.5 µgH2S/m3 (=7 µgS/m3) 30 minuutin keskipitoisuutena, jotta hajun viihtyvyyshaittaa ja siitä
seuraavia hajuvalituksia ei esiintyisi 15. Rikkivedylle tyypillinen mädän kananmunan haju aistitaan likimain
tuossa pitoisuudessa. Tästä WHO:n pitoisuustasosta on johdettu ns. TRS-yhdisteiden hajutuntipitoisuus ≥3
µgS/m3, jota on käytetty mm. hajufrekvenssejä laskettaessa. Hajufrekvenssi kertoo tunnistettavan hajun
yleisyydestä tehtaan ympäristössä prosentteina vuoden tunneista (hajutunnit % vuodessa). Hajutunnit
15

WHO Maailman Terveysjärjestö - WHO air quality guidelines for Europe, 2nd edition, 2000, (Chapter 6.6 Hydrogen
Sulfide)
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voidaan laskea myös erilaisilla hajun voimakkuuden kynnystasoilla (esim. 0.7-1 µgS/m3 juuri aistittava haju
eli kynnystaso tai 3 µg/m3, tunnistettava haju). Lisäksi voidaan määrittää myös vielä lyhytaikaisempien
hajujen esiintyvyysfrekvenssejä perustuen kertoimiin. Ulkomailla on annettu hajuohjearvoja erilaisille
hajuille (mm. Alankomaat, Iso-Britannia). Niissä keskiarvotus on yleensä yksi tunti ja ohjearvon ylittävän
hajupitoisuuden esiintyvyyttä on rajoitettu.
Suomessa 90-luvulla tehdyssä selvityksessä on esitetty, että hajujen esiintyvyyden ohjearvona voitaisiin
käyttää hajufrekvenssiarvoja 3-9 % kokonaisajasta (VTT, Arnold 1995 16 ). Alaraja koskisi hyvin
epämiellyttäviä hajuja ja yläraja koskisi hajuja, joiden miellyttävyysaste on vaihtelevampi. Eurooppalaisissa
hajuohjearvoissa hajutuntien lukumäärää on pyritty rajoittamaan niin, että erityyppisille hajuille annettujen
hajuohjearvojen ylityksiä saisi esiintyä enintään 2 % vuoden tunneista.
TRS-päästöjen mallinnustuloksia verrataan TRS-komponenttien vrk-ohjearvoon (10 µgS/m3) ja TRS-hajujen
keskimääräiseen hajukynnykseen 0.7-1 µgS/m3 ja ns. tunnistettavaan hajupitoisuuteen 3 µgS/m3.
Häiriötilannemallin pitoisuuksia verrataan työhygieenisiin raja-arvoihin ja lisäksi häiriömallin 99.
prosenttipisteen pitoisuuksia alueella aiemmin mitattuihin korkeimpiin TRS-pitoisuuksiin (ks. kohta 4.2.1).

6. Mallinnustulokset
6.1

Aluejakaumakuvat

Mallinnetut ilman epäpuhtauspitoisuuksien aluejakaumakuvat vaihtoehdossa VE1 ovat Liitteissä 4-10.
LIITE 4. Piippupäästöt – Typpidioksidin vrk- ja vuosipitoisuudet
LIITE 5. Piippupäästöt – Rikkidioksidin vrk- ja vuosipitoisuudet
LIITE 6. Piippupäästöt – PM10-hiukkasten vrk- ja vuosipitoisuudet
LIITE 7. Piippupäästöt – Normaalitoiminnan TRS:n tunti- ja vrk-pitoisuudet
LIITE 8. Väkevien hajukaasujen ohitus – TRS:n 99. prosenttipiste- ja maksimipitoisuudet
LIITE 9. Piippupäästöt – Klooridioksidin korkeimmat tuntipitoisuudet
Liite 10.Liikennepäästöjen (NO2, PM10 ja PM2.5) leviäminen kuljetusreitillä – VE0 ja VE1a/VE1b
VE0 aluejakaumakuvat (piippupäästöt) ovat ko. liitteissä pieninä vertailukuvina. VE0 vaihtoehdon vastaavat
isommat pitoisuuksien aluejakaumakuvat on esitetty mallinnusraportista:
•

Tamminen T., Tamminen A., Kemin, NOx-, SO2-, PM10 ja TRS–päästöjen leviämisselvitys, 9.6.2014,
Enwin Oy, p. 38.
 Aluejakaumakuvat osoittavat pitoisuuden, joka voi käyrän sisäpuolisilla alueilla ajoittain
ylittyä.
 Aluejakaumakuvat eivät esitä ajallisesti yhtenäistä tilannetta, vaan pitoisuuksien suurimmat
arvot esiintyvät eri laskentapisteissä eri ajankohtina vuoden aikana (mm. tuulen suunnasta ja
sekoitusolosuhteista riippuen).
 Pitoisuuksien aluejakaumia tulkittaessa on huomattava, että suurimman osan ajasta
pitoisuudet voivat olla laskentapisteissä esitettyjä korkeimpia vertailuarvoja pienempiä.

16

Arnold M., 1995 Hajuohjearvojen perusteet, VTT Tiedotteita 1711, Espoo 83 p.
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Tulosvertailut

NOx-, SO2- ja hiukkaspäästöjen leviäminen piippulähteistä

Liitteessä 3 on esitetty taulukkomuodossa VE1 ja VE0 vaihtoehtojen piippupäästöistä aiheutuvat
typpidioksidin, rikkidioksidin ja PM10-hiukkasten korkeimmat pistepitoisuudet. Pitoisuuksia verrataan
epäpuhtauksien ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin.
Liitteen 3 tulostaulukot ovat:
•
•
•
•
•

Taulukko 1/L3. Ilmanlaadun ohjearvoihin verrannolliset korkeimmat pistepitoisuudet (µg/m3,
NO2, SO2 ja PM10).
Taulukko 2/L3. Ilmanlaadun raja-arvoihin verrannolliset korkeimmat pistepitoisuudet (µg/m3)
(NO2, SO2 ja PM10).
Taulukko 3/L3. Korkeimmat vuosipitoisuudet (µg/m3) ympäristössä (NO2, SO2 ja PM10).
Taulukko 4/L3. Normaaliajon korkeimmat TRS:n pistepitoisuudet (µgS/m3).
Taulukko 5/L3. Korkeimmat klooridioksidin pistepitoisuudet (µgClO2/m3) ympäristössä valkaisun
hönkäpesurin maksimipäästöllä (päästöraja-arvo 30 mgtotCl/m3).

VE0 ja VE1 vaihtoehtoja on verrattu pelkästään Metsä Fibre Oy:n tehtaan päästövaikutusten osalta ja
yhteisvaikutuksena muiden piippupäästölähteiden kanssa Kemissä. Rikkidioksidin pitoisuuksien
pieneneminen VE1 yhteismallissa (VE1*) malleissa johtuu pääosin Kemin raskasöljykattiloiden
muuttamisesta kevytöljykattiloiksi.
Typpidioksidin, rikkidioksidin ja PM10-hiukkasten korkeimmat vuorokausiohjearvoihin verrannolliset
pitoisuudet Kemissä VE0 ja VE1 vaihtoehdoissa on pylväsdiagrammeina kuvassa 2.

Kuva 2. Korkeimmat NO2-, SO2- ja PM10-vuorokausipitoisuudet prosentteina ohjearvoista vaihtoehdoissa
VE0 ja VE1.
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VE1 vaihtoehdossa MF Kemin biotuotetehtaan piippupäästölähteiden rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöistä
aiheutuvat korkeimmat vuorokausipitoisuudet ympäristössä pienenevät verrattuna VE0 vaihtoehtoon.
Korkeimmillaan VE1 vaihtoehdossa SO2 vrk-pitoisuus on 4 % vrk-ohjearvosta 80 µg/m3 ja PM10 pitoisuus 3
% vrk-ohjearvosta 70 µg/m3. Typpidioksidin korkeimmat vuorokausipitoisuudet kasvavat hieman
vaihtoehdossa VE1 verrattuna VE0 vaihtoehtoon. VE1 vaihtoehdossa korkein NO2-vrk-pitoisuus on 19 % vrkohjearvosta 70 µg/m3. Kaikkien päästölähteiden yhteisvaikutusmallissa VE1* epäpuhtauksien
vuorokausipitoisuudet ovat 8-23 %epäpuhtauksien vrk-ohjearvoista.
Pitoisuuksien aluejakaumakuvista (Liite 4 ja Liite 6) nähdään, että typpidioksidin ja PM10-hiukkasten
vuorokausipitoisuuksien alueet laajenevat päästöjen kasvaessa VE0 VE1, vaikkakin esim. PM10pitoisuudet jäävät tehdasalueen läheisyydessä matalammiksi kuin VE0 vaihtoehdossa. Tämä johtuu VE1
vaihtoehdossa korkeammasta päästökorkeudesta (105 m piippu) ja merkittävistä eroista mm. savukaasun
nopeuksissa ja lämpötiloissa verrattuna VE0 vaihtoehtoon. Päästöt leviävät korkeammalta laajemmalle
alueelle samalla laimentuen. Rikkidioksidin aluejakaumassa (Liite 5) pitoisuudet jäävät Kemissä alhaisiksi ja
VE0 ja VE1 vaihtoehtojen aluejakaumien vertailussa näkyy Kemin öljykattiloiden polttoainemuutos.
Kuvassa 3 on piippupäästölähteistä aiheutuvat korkeimmat NO2, SO2- ja PM10-vuosipitoisuudet
prosentteina vuosiraja-arvoista vaihtoehdoissa VE0 ja VE1.

Kuva 3. Korkeimmat NO2-, SO2- ja PM10-vuosipitoisuudet prosentteina vuosiraja-arvoista vaihtoehdoissa
VE0 ja VE1.
Korkeimmat vuosipitoisuudet tehtaan ympäristössä pienenevät VE1 vaihtoehdossa verrattuna VE0
vaihtoehtoon. VE1 biotuotetehtaan päästöistä aiheutuvat NO2-vuosipitoisuudet ovat korkeimmillaan 3 %
vuosiraja-arvosta 40 µg/m3, SO2-vuosipitoisuudet n. 1 % kasvillisuuden suojelemiseksi annetusta kriittisestä
SO2-tasosta 20 µg/m3 ja PM10-vuosipitoisuudet alle 1 % PM10-hiukkasten vuosiraja-arvosta 40 µg/m3.
Vuosipitoisuuksien aluejakaumista (Liitteet 4-6) nähdään, että tehtaan lähialueen vuosipitoisuudet jäävät
alhaisemmiksi kuin VE0 vaihtoehdossa. Muualla pitoisuusalueet mm. NO2 ja PM10 laajenevat jonkin verran,
mutta pitoisuustasot ovat alhaiset.
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TRS-päästöjen leviäminen

VE1 ja VE0 vaihtoehtojen TRS-yhdisteiden tunti- ja vuorokausipitoisuuksien aluejakaumakuvat ovat
Liitteessä 7. Taulukossa 12 on hajurikkiyhdisteiden (TRS) korkeimpien pistepitoisuuksien vertailutaulukko
tehtaan normaaliajon päästöillä (Liitteen 3 Taulukko 4/L3). Kuvassa 4 on pylväsdiagrammein
havainnollistettu korkeimpia mallinnettuja TRS-tuntipitoisuuksia suhteessa hajukynnyspitoisuuteen (0,7-1
µg/m3, juuri aistittava haju) ja yleisesti käytössä olevaan ns. TRS-hajutuntipitoisuuteen (3 µgS/m3,
tunnistettava haju). Vuorokausipitoisuuksien ohjearvo on 10 µgS/m3.
Taulukko 12 (4/Liite3). Normaaliajon korkeimmat TRS:n pistepitoisuudet (µgS/m3).
(TRS=total reduced sulfur, hajurikit)
2019 TULOKSET - VE1

TRS tuntipitoisuus (µgS/m3)

TRS vrk-pitoisuus (µgS/m3)

0.7-1-3 *

10

MF Kemin biotuotetehdas – VE1

0.75

0.3

Kaikki päästölähteet yhdessä – VE1

0.85

Tunti- ja vrk-ohjearvot (µg/Sm3)

2014 TULOKSET- VE0

0.4

TRS tuntipitoisuus (µgS/m )
3

TRS vrk-pitoisuus (µgS/m3)

Tunti- ja vrk-ohjearvot (µg/Sm3)

0.7-1-3 *
10
MF Kemi – VE0
0.90
0.4
Kaikki päästölähteet yhdessä – VE0
0.90
0.5
3
*käytetyt vertailuarvot: hajukynnys (0.7-1 µgS/m ) ja viihtyvyyshaitan hajutuntipitoisuus (3 µgS/m3)

Kuva 4. Korkeimmat TRS:n tuntipitoisuudet VE0 ja VE1 vaihtoehdoissa suhteessa hajukynnysarvioon ja
hajutuntipitoisuuteen sekä TRS:n vuorokausiohjearvoon verrannolliset vrk-pitoisuudet.
Ulkoilman TRS-pitoisuuden ilmanlaadun vuorokausiohjearvo 10 µgS/m3 ei ylity Kemissä tehtaan
normaaliajossa. Vuorokausipitoisuus on normaaliajon päästöillä 0.3-0.4 µgS/m3 (3-4 % ohjearvosta).
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VE1 vaihtoehdossa korkeimmat TRS:n pistepitoisuudet normaaliajossa ovat 0.75 µgS/m3, mikä vastaa
likimain rikkivedyn keskimääräistä hajukynnyspitoisuutta. Hajukynnyspitoisuudessa ei välttämättä aistita
vielä mitään ominaishajua. Rikkivedylle ominainen mädän kananmunan haju aistitaan vasta n. 3-4 kertaa
hajukynnyksen pitoisuudessa (WHO, 2000).
Maailman terveysjärjestön WHO:n viihtyvyyshaitan torjumiseksi esittämä pitoisuus ulkoilman
rikkivetypitoisuudelle on 7 µgS/m3 puolen tunnin keskiarvona. Siitä johdettu n. 3 µgS/m3 TRStuntipitoisuutta on pidetty ns. hajutuntipitoisuuden rajana arvioitaessa TRS-yhdisteiden viihtyvyyshaittaa.
Esimerkiksi ilmanlaatumittauksissa mitattaessa ulkoilman TRS-pitoisuutta hajutunnit lasketaan
sellupaikkakunnilla ko. tuntipitoisuuden ylityksistä. VE1 vaihtoehdossa arvioidulla biotuotetehtaan TRSpäästöillä tuntipitoisuudet eivät normaaliajossa ylitä 3 µgS/m3 pitoisuutta.
Tuntipitoisuuden aluejakaumakuvasta (Liite 7) kuitenkin nähdään, että VE1 vaihtoehdossa TRSpitoisuusalueet laajenevat verrattuna VE0 vaihtoehtoon, vaikkakin pitoisuusalueet jäävät alle
hajukynnyksen.
Mallinnuksen avulla arvioitiin myös millä tehtaan normaalitoiminnan TRS-päästötasoilla hajuyhdisteiden
pitoisuudet kasvaisivat ns. kriittiseen tasoon siten, että haju voisi aiheuttaa viihtyvyyshaittaa ympäristössä.
Biotuotetehtaalla TRS-päästöjä muodostuu soodakattilassa, meesauunissa ja rikkihappolaitoksella.
Kaikkien kaasut johdetaan korkeaan (105 m) piippuun, jolloin ne leviävät korkealta samalla laimentuen.
Jokaisen päästökohteen kaasun lämpötila ja kaasun nopeus piipussa on erilainen, jolloin kaasujen
leviäminen piipusta ja laimeneminen on erilaista. Mallinnuksen avulla testattiin eri päästölähteiden
päästövaihteluiden vaikutusta ympäristön TRS-pitoisuuksiin, kriittisinä pitoisuuksina pidettiin juuri
hajukynnyksen ylittävää pitoisuutta n. 1 µgS/m3 ja ns. hajutuntipitoisuutta eli tunnistettavaa
hajupitoisuutta n. 3 µgS/m3.
Mallin avulla selvisi, että rikkihappolaitoksen TRS-päästö on hajun kannalta ns. kriittisin, koska sen
savukaasu on kylmää ja kaasun nopeus piipussa on huomattavasti alhaisempi kuin soodakattilan ja
meesauunin savukaasujen nopeudet. Rikkihappolaitoksen TRS-päästön kaksinkertaistuessa ja muiden
päästöjen pysyessä samaan aikaan muuttumattomina (vrt Liite 1) korkein pitoisuusalue ympäristössä
ylittäisi hajukynnyksen tason (1.1 µgS/m3). Vastaavasti rikkihappolaitoksen TRS-päästön nelinkertaistuessa
maksimipitoisuusalue ympäristössä olisi 2.3 µgS/m3, mikä olisi vielä alle ns. hajutuntipitoisuuden (3µgS/m3).
Myös soodakattilan päästömuutosta testattiin. Soodakattilan päästön tulisi nelinkertaistua ennen kuin
maksimipitoisuusalue olisi 2 µgS/m3. Samalla kuitenkin pitoisuusalue 1 µgS/m3 laajenisi tehtaan
ympäristöön. Ympäristöpitoisuudet eivät saavuttaisi tällöin vielä hajutunnin 3 µgS/m3 (tunnistettava haju)
pitoisuutta. Meesauunin savukaasu on kaikkein kuuminta ja sen nopeus piipussa on suuri, joten sen
päästöistä aiheutuvat hajun maanpintapitoisuudet ovat kokonaisuutena laimeita.
Mallinnusten mukaan tehtaan normaaliajon TRS-päästöjen vaihtelu ei näyttäisi olevan erityisen herkkä
hajupitoisuuden nousulle yli hajutuntipitoisuuden. Hajun viihtyvyyshaittaa ympäristössä voivatkin
aiheuttaa pääasiassa tehtaan häiriötilannepäästöt ylös- ja alasajotilanteissa.
Tehtaiden päästöhäiriötilanteissa pitoisuudet riippuvat aina kyseisen hetken meteorologista olosuhteista.
Hajukomponenttien häiriömallinnus antaa kokonaiskuvan teoreettisista maksimipitoisuuksista eri
ilmansuunnissa, jos sääolosuhteet olisivat häiriön hetkellä ilmanlaadun kannalta pahimmat mahdolliset
(worst case-mallinnus). Todellisuudessa ko. mallinnetut pahimmat häiriötilannepitoisuudet eivät
välttämättä koskaan toteudu. Liitteessä 8 on väkevien hajukaasujen ohituksesta aiheutuvat
lyhytaikaispitoisuudet, ns. worst case- teoreettinen maksimi kolmen vuoden meteorologisessa aineistossa
vertailuna VE0 häiriömalliin. Aluejakaumakuvaa luettaessa tulee huomioida, että väkevien ohitustilanteet
ovat lyhytaikaisia, pääosin ylös- ja alasajojen yhteydessä tapahtuvia ja kaasut leviävät tilanteen aikana
vallitsevan tuulen suunnassa usein kapeana vanana. Hajua voidaan aistia kaukanakin tehtaasta. VE1
vaihtoehdossa biotuotetehtaan väkevien ohitus aiheuttaisi korkeimmillaan n. 4 mg/m3(=4000 µg/m3)
pitoisuuksia tehdasalueella, jos sääolosuhteet olisivat päästöjen leviämisen suhteen huonoimmat
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mahdolliset ja kaasu leviäisi nopeasti maanpintatasoon. Korkeita pitoisuuksia voidaan verrata esimerkiksi
rikkivedyn työhygieenisiin raja-arvoihin. Rikkivedyn työhygieeninen raja-arvo HTP8h pitoisuus on 7 mg/m3
ja HTP15min pitoisuus 14 mg/m3. Korkein mallinnettu worst case pitoisuus tehdasalueella olisi n. 30 %
työhygieenisestä HTP15min arvosta.
VE1 vaihtoehdossa väkevien hajukaasujen ohituksesta mallinnettiin myös ns. 99.prosenttipistepitoisuudet.
Tämä tarkoittaa, että 99 % kolmen vuoden sääolosuhteista on sellaisia, joissa väkevien ohitustilanteen
aikaiset pitoisuudet jäävät ko. mallinnettuja 99p. pitoisuuksia alhaisemmiksi, mutta 1 % sääolosuhteista
voisi olla sellaisia, että nämä pitoisuudet ylittyisivät häiriötilanteen sattuessa kohdalle. Väkevien
hajukaasujen ohituksen 99. prosenttipistepitoisuudet on esitetty Liitteessä 8. Häiriötilannemallissa
korkeimmat 99. prosenttipistepitoisuudet biotuotetehtaan ympäristössä ovat Kuivanuorossa 500 µgS/m3.
Pitoisuusalue 100 µgS/m3 esiintyisi n. 2km:n etäisyydellä biotuotetehtaasta itä—länsisuunnassa ja n. 4 km:n
etäisyydellä etelä-pohjoissuunnassa. Kemin keskustassa mallinnetut 99.prosenttipistepitoisuudet
häiriötilannemallissa olisivat n. 50 µgS/m3. Vertailuna liitteessä 8 on VE0 vaihtoehdon
99.prosenttipistepitoisuudet. Korkeamman ohituspiipun takia tehtaan lähialueen pitoisuudet jäävät
vaihtoehdossa VE1 alhaisemmiksi kuin VE0. Vuonna 2013 mitatut korkeimmat TRS-tuntipitoisuudet
Kemissä olivat 65 µgS/m3 Syväkankaan mittausasemalla.
Väkevien hajukaasujen keräily- ja käsittelyjärjestelmien käyttöasteen tavoite on korkea, yli 99 %
kokonaisajasta.

6.2.3

Valkaisun klooripäästöjen leviäminen

Valkaisun hönkäpesurin klooripäästöt mallinnettiin ns. päästön raja-arvopitoisuudessa (päästöraja-arvona
30 mgCltot/m3). Klooripäästön aluejakaumat on esitetty klooridioksidin korkeimpina tuntipitoisuuksina
(ClO2) liitteessä 9.
Valkaisun hönkäpesurin klooripäästöt muodostuvat valkaisussa käytettävästä klooridioksidista (ClO2), joka
hajoaa nopeasti ilmassa valon vaikutuksesta kloorikaasuksi ja hapeksi. Klooridioksidin puoliintumisaika
vaihtelee riippuen olosuhteista, mutta on valoisaan aikaan ainoastaan sekunteja. Pilvisinä päivinä ja
kosteassa ilmassa klooridioksidi hajoaa eri tavalla ja huomattavasti hitaammin. Pimeässä ei hajoamista
tapahdu.
Korkein klooridioksidin pistepitoisuus VE1 vaihtoehdossa biotuotetehtaan alueella on
maksimipäästötilanteessa 7.9 µgClO2/m3 ja klooriksi laskettuna 4.1 µgCltot/m3. Pitoisuudet ovat alhaisia
verrattuna esimerkiksi komponenttien työhygieenisiin arvoihin (ClO2 HTP15min 840 µg/m3, Cl2 HTP15min 1500
µg/m3). Suomessa ilmanlaadun ohjearvoa kloorille/klooridioksidille ei ole esitetty.

6.2.4

Liikennepäästöjen leviäminen

Metsä Fibre Oy:n tehtaan liikenne mallinnettiin nykytilanteessa (VE0) ja biotuotetehtaan
liikennevaihtoehdoissa VE1a ja VE1b kuljetusreitillä MF Kemi - Valtatie 4 - Ajoksen satama. Tehtaan
liikennevaihtoehtojen VE1a ja VE1b erot keskittyvät Sahansaarenkadun liikenteen ja raideliikenteen
eroihin.
Liitteessä 10. on esitetty aluejakaumakuvat Metsä Fibre Oy:n tehtaan ajoneuvo- ja junaliikenteen sekä
muun ajoneuvoliikenteen päästövaikutuksista kuljetusreitillä Ajoksen satamaan. Liikenteen aiheuttamiin
epäpuhtauspitoisuuksiin (NO2, PM10, PM2.5) on lisätty arvioitu kaupunkitausta (ks. 4.2.2).
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VE0, VE1a ja VE1b liikennevaihtoehtojen aiheuttamat ilmanlaatumuutokset näkyvät parhaiten
typpidioksidipitoisuuden (NO2) vuorokausipitoisuuksista kuvassa 5 Metsä Fibre Oy:n Kemin tehdasalueen
lähiteillä. Vastaavasti pieniä pitoisuuseroja eri vaihtoehtojen välillä on nähtävissä myös ulkoilman
hiukkaspitoisuuksissa (ks. Liite 10 PM10 ja PM2.5 aluejakaumakuvat). Koko kuljetusreitin (tehdas - VT4 - Ajos)
aluejakaumakuvat on esitetty liitteessä 10.

VE0 (N02 vrk µg/m3)

VE1a (N02 vrk µg/m3)

VE1b (N02 vrk µg/m3)

Kuva 5.Liikenneperäinen typpidioksidin vuorokausipitoisuus (µgNO2/m3) Metsä Fibre Oy:n tehdastiellä
vaihtoehdoissa VE0, VE1a ja VE1b (Sahansaarenkatu ja ympäristö, tausta huomioitu mallituloksissa/ Liite
10).
VE1a ja VE1b liikennevaihtoehtojen välillä suurimmat erot olivat kuljetuksissa (rekka/junakuljetukset) ja
tehtaan henkilöautoliikenteen reitityksessä. Ilmanlaadun kannalta näiden kahden vaihtoehdon väliset erot
näkyvät pitoisuuseroina Sahansaarenkadun lähialueella sekä nykyisen tehtaalle johtavan junaradan
lähialueella vaihtoehdoissa VE1a/VE1b. VE1b vaihtoehdossa uusi rata kulkee Sahansaarenkadun vieressä ja
se on sähköistetty, jolloin sähköjunista ei muodostu typenoksidipäästöjä eikä dieselvetureiden
pakokaasujen pienhiukkaspäästöjä. Koska VE1b vaihtoehdossa suurempi osuus kuljetuksista tapahtuu
raiteilla, on Sahansaarenkadun rekkaliikenne n. 20 % pienempi kuin vaihtoehdossa VE1a.
Kokonaisuutena ilmanlaatumuutokset eri vaihtoehtojen välillä ovat pieniä, pääosin pitoisuuseroja VE0
vaihtoehtoon verrattuna on Sahansaarenkadun tie- ja ratalinjauksen lähialueella ja risteysalueilla sekä
nykyisen tehtaalle johtavan radan lähialueella. Tehtaan raskaan liikenteen kuljetusten kasvu lisää
liikenneperäisiä päästöjä, mutta n. 30 % kuljetuksista tapahtuu ns. uusilla jättirekoilla, joiden yksikköpäästöt
ovat tavanomaisia täysperävaunurekkoja selvästi pienempiä. Liikenteen päästötrendi on tulevaisuudessa
kokonaisuutena laskeva mm. ajoneuvojen EURO-päästönormien tiukentuessa ja ajoneuvojen uusiutuessa
sekä käyttövoimavaihtoehtojen lisääntyessä (hybridit, sähkö, kaasu).
Ajoksen satamaan suuntautuvassa liikenteessä ilmanlaatuerot VE0 ja VE1a/VE1b olivat hyvin pieniä (vrt.
Liite 10 aluejakaumakuvat) Huomioitava on, että VT4 ja Ajoksen liikenteessä oli huomioitu myös muu
kokonaisvuorokausiliikenne näillä teillä.
Liikennemallinnus ei kuvaa koko Kemin alueen liikennevaikutuksia ulkoilmaan, mutta antaa kuvan eri
vaihtoehtojen VE0/VE1a/VE1b eroista, joissa muuttujina on MF Kemin tehtaan liikenne.
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7. Ilmanlaatuvaikutusten arviointi - yhteenveto

Metsä Fibre Oy:n Kemin uuden biotuotetehtaan ympäristönvaikutusarvioinnissa tehtaan ilmapäästöjä on
arvioitu kahdessa vaihtoehdossa VE0 (nykyinen tehdas) ja VE1 (uusi biotuotetehdas). Ilmapäästöjen
vaikutukset on arvioitu myös merkittävien Kemin alueen teollisuuden ja energianteollisuuden
päästölähteiden yhteisvaikutuksena leviämismallinnuksen avulla. Päästöjen aiheuttamia pitoisuuksia on
verrattu kansallisiin ilmanlaadun ohjearvoihin sekä EU:n yhteisiin ilmanlaadun raja-arvoihin. Ilmanlaadun
ohjearvot on annettu terveysvaikutusten ehkäisemiseksi ja herkkien asukasryhmien suojelemiseksi.
Ohjearvot ilmaisevat ilmansuojelutyön päämääriä ja ilmanlaadun tavoitteita sekä lyhyellä että pitkällä
aikavälillä. Tavoitteena on, että ohjearvojen ylittyminen estetään ennakolta. Ilmanlaadun raja-arvot ovat
pitoisuusarvoja, joita ei saa ylittää.

7.1

Ilman epäpuhtauksien vaikutukset terveyteen ja viihtyvyyteen

Ulkoilman epäpuhtauksilla on merkitystä paitsi ihmisten viihtyvyyteen myös terveyteen. Suomessa ulkoilma
on melko puhdasta verrattuna mm. maailman suurkaupunkeihin. Ilmansaasteet eivät siten vaikuta
useimpien suomalaisten terveyteen. Ilman epäpuhtauspitoisuudet vaikuttavat kuitenkin erityisesti herkkiin
väestöryhmiin, joita ovat mm. lapset, astmaatikot ja osa iäkkäistä ihmisistä.
Tyypillisiä ilmansaasteiden aiheuttamia oireita ovat nuha ja yskä. Hengitys- ja sydänsairaat voivat saada
sairauksilleen tyypillisiä oireita, kuten hengenahdistusta tai rintakipua. Pakkanen voi pahentaa
ilmansaasteista aiheutuvia oireita. 17
Ulkoilman hiukkaspitoisuudet ovat yksi ilman epäpuhtauspitoisuuksista, joilla on merkitystä paitsi ihmisten
viihtyvyyteen (karkeimmat hiukkaset) myös terveyteen (pienemmät hiukkaset). Hiukkasten haitallisuus
riippuu paitsi hiukkasten koosta ja muista fysikaalisista ominaisuuksista myös kemiallisesta
koostumuksesta. Hiukkaspitoisuuksien lisäksi kaupunki-ilman epäpuhtauksia ovat mm typenoksidit (NOx=
NO ja NO2.), jotka ovat korkeina pitoisuuksina myös terveydelle haitallisia.
Ilman epäpuhtauksien terveyshaitoista 64 % aiheutuu pienhiukkasista (PM2.5), 13 % hengitettävistä
hiukkasista (PM10) ja 13 % typen oksideista (NOx). 18
Liikenne on merkittävä ilmanlaatuun vaikuttava tekijä taajamissa. Liikenteen pakokaasupäästöjä pidetään
haitallisina ihmisten terveydelle, erityisesti siksi, että ne muodostuvat matalalla ja purkautuvat suoraan
hengityskorkeudelle. Pahimmat terveyshaitat liittyvät erityisesti pienhiukkasiin (PM2.5 < 2.5 µm:n
kokoluokka). Ne voivat lisätä lasten hengitystieoireita ja -infektioita, aiheuttaa tai pahentaa
keuhkosairauksia, astmaa ja sepelvaltimotautia tai pahimmassa tapauksessa aiheuttaa ennenaikaisia
kuolemia. Pienhiukkasten osalta terveyden kannalta täysin haitatonta kynnyspitoisuutta ei ole voitu
osoittaa. Pitkäaikainen, vuosia tai vuosikymmeniä kestänyt altistuminen on lyhytaikaista altistumista
haitallisempaa.
Suuret näkyvät pölyhiukkaset vaikuttavat erityisesti viihtyvyyteen ja aiheuttavat näkyvää likaantumista.
Niiden terveysvaikutukset jäävät vähäisemmiksi, koska ne eivät pääse pitkälle ihmisen hengityselimissä.
Myös katupölyn suurimmat hiukkaset jäävät yleensä ylempiin hengitysteihin ja ovat siten vähemmän
haitallisia kuin pienemmät hiukkaset. PM10-hiukkasissa on kuitenkin mukana myös kokoluokaltaan
pienempiä hiukkasia.

17
18

HSY - https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/ilmanlaatu/tietoahengitysilmasta/Sivut/Ilmansaasteiden-terveyshaitat.aspx
Kansallinen ilmansuojeluohjelma 2030, Ympäristöministeriön julkaisuja 2019/7, p.94
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Autokannan uusiutuminen ja päästövaatimusten tiukentuminen ja mm. sähköautot tulevaisuudessa tulevat
vähentämään typpidioksidin ja ajoneuvoperäisten pienhiukkasten pitoisuuksia ja haittoja. Teollisuuden ja
energiantuotannon päästöt purkautuvat korkealta, jolloin niiden aiheuttamat epäpuhtauspitoisuudet ovat
yleensä alhaisempia. Liikenteen, energiantuotannon ja teollisuuspäästöjen lisäksi myös pienpoltto
pientaloalueilla (lämmitys, saunat, takat) sekä kaukokulkeuma aiheuttavat merkittävän osan alueellisista
episodimaisista pienhiukkaspitoisuuksista.
Selluteollisuuden hajuyhdisteiden pitoisuudet ovat yleensä alhaisia eikä varsinaista terveyshaittaa niistä
muodostu. Ihmisen nenä aistii hajuja hyvinkin pieninä pitoisuuksina. Hajuista aiheutuva haitta on ennen
kaikkea viihtyvyyshaitta, joka voi vaikuttaa ihmisen elämänlaatuun. Hajuhaitan kokemiseen ja hajun
häiritsevyyteen vaikuttavat hajun esiintymistiheys, intensiteetti, kesto, laatu ja miellyttävyysaste sekä
paikka. Esim. hajun esiintyminen viikonloppuisin tai iltaisin aiheuttaa enemmän hajuvalituksia, koska
elämänlaadun vaatimukset ovat korkeammalla vapaa-ajalla. Biotuotetehtaan hajurikkiyhdisteiden
hajukynnykset ovat alhaisia ja ne voivat aiheuttaa ajoittaista viihtyvyyshaittaa ympäristössä
prosessihäiriötilanteissa.

7.2

Epäpuhtauksien vaikutukset kasvillisuuteen

Typpi ja rikki ovat puiden tarvitsemia ravinteita. Suurimman osan kasvuunsa tarvitsemastaan typestä ja
rikistä puut ottavat maasta vesiliukoisina nitraatti- ja sulfaatti-ioneina.
Ilman kautta kulkeutuvat rikkiyhdisteet ovat kasveille haitallisimpia ilmansaasteita. Rikkidioksidi kulkeutuu
ilmarakojen kautta soluun ja muuttuu rikkihapokkeeksi, sulfidiksi ja rikkihapoksi. Polttoprosesseissa ja
liikenteen pakokaasuissa muodostuvat typen oksidit voivat aiheuttaa rehevöitymistä ja muodostaa
auringon valon vaikutuksesta kasveille myrkyllisiä otsonia (O3) ja PAN -yhdisteitä (orgaanisia nitraatteja ja
peroksinitraatteja). Typen ja rikin oksidit vahvistavat toistensa haittavaikutuksia esiintyessään yhtä aikaa.
Ne molemmat lisäävät hapanta laskeumaa ja vaikuttavat puiden ja kasvillisuuden hyvinvointiin.
Rikkidioksidia pidetään syynä neulasten pintavahan kulumiseen sekä ilmarakojen vioittumiseen.
Rikkidioksidi vähentää myös neulasten hiilidioksidinottoa. Rikkidioksidin vaikutus puihin on kasvukauden
aikana huomattavasti voimakkaampi kuin lepokauden aikana. Rikkidioksidi voi myös pienentää puiden
pakkaskestävyyttä. Typpidioksidin pitoisuudet ovat vain harvoin niin korkeat, että suorat fysiologiset
vaikutukset toteutuvat puustossa (esim. punaruskeat laikut).
Typen oksidipäästöistä peräisin olevasta laskeumasta yli 80 % kulkeutuu maahamme rajojemme
ulkopuolelta. Liikenne ja energiantuotanto aiheuttavat suurimman osan Suomen typenoksidipäästöistä.
Vastaavasti Suomen rikkilaskeumasta noin kolmannes on peräisin omista päästöistä, loput kulkeutuvat
maan rajojen ulkopuolelta.
Lähteet:
http://www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/lajit_kansi/abrikk-n.htm
http://www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/lajit_kansi/abtypp-n.htm
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Piippulähteiden päästöjen vaikutusarviointi

Taulukoissa 13 ja 14 on yhteenvetona piippulähteiden NOx-, SO2- ja hiukkaspäästöistä mallinnetut
korkeimmat epäpuhtauspitoisuudet prosentteina ohje- tai raja-arvoista VE0 ja VE1 vaihtoehdoissa
(pelkästään Metsä Fibre Oy tehdas ja kaikkien päästölähteiden yhteisvaikutukset). Ilmanlaadun ohje- tai
raja-arvot eivät ylity Metsä Fibre Oy:n tehtaan päästöjen vaikutuksesta kummassakaan vaihtoehdossa VE0
tai VE1. Kaikkien epäpuhtauskomponenttien osalta korkeimmat mallinnettu pitoisuudet ovat 1- 20 % ohjetai raja-arvoista. Vastaavasti Kemin alueen yhteisvaikutusmalleissa ohje- ja raja-arvot eivät myöskään ylity.
VE1 vaihtoehdossa korkeimmat pistepitoisuudet ovat pääosin alhaisempia johtuen uuden biotuotetehtaan
piipun korkeudesta (105 m) ja muutoksista mm. savukaasun lämpötiloissa ja kaasujen nopeuksista piipussa.
Aluejakaumakuvista on kuitenkin nähtävissä pitoisuusalueiden laajenemista VE1 vaihtoehdossa verrattuna
VE0 vaihtoehtoon. VE1 vaihtoehdon isommat päästöt leviävät siten korkeasta piipusta laajemmalle, mutta
niiden aiheuttamat pitoisuudet jäävät alhaisiksi suhteessa ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin.
 Typpidioksidi: Korkeimmat pitoisuudet tehtaan ympäristössä ovat VE1 vaihtoehdossa hyvin
samantapaiset kuin VE0 vaihtoehdossa. Aluejakaumissa havaittavissa pitoisuusalueiden
laajenemista verrattuna VE0.
 Rikkidioksidi: Tehtaan aiheuttamat SO2-pitoisuudet ympäristössä ovat VE1 vaihtoehdossa hyvin
samantapaiset kuin VE0 vaihtoehdossa. Yhteisvaikutusmallin (VE1*) aluejakaumakuvissa SO2pitoisuudet ovat alhaisemmat ja pitoisuusalueet pienemmät Kemin alueella johtuen öljykattiloiden
polttoainemuutoksesta (Kemin Energia ja Vesi Oy).
 PM10-hiukkaset: Korkeimmat PM10-pitoisuudet tehtaan ympäristössä ovat pienemmät kuin VE0
vaihtoehdossa, mutta aluejakaumakuvien pitoisuusalueissa on nähtävissä laajentumista.
 Kasvillisuus: Tehtaan päästöistä aiheutuvien ilman epäpuhtauspitoisuuksien vaikutukset
kasvillisuuteen jäävät alhaisiksi, kun verrataan NOx- ja SO2-vuosipitoisuuksia kasvillisuuden
suojelemiseksi annettuihin kriittisiin pitoisuustasoihin. Kokonaisuudessaan rikkipäästöt ja niiden
vaikutukset ovat Kemissä pieneneviä, mm. energiantuotannon polttoainemuutosten takia.
Taulukko 13. Mallinnetut korkeimmat epäpuhtauspitoisuudet prosentteina lyhytaikaisista ohje tai
raja-arvoista (NO2, SO2, PM10).
NO2

SO2

PM10

NO2

SO2

2. vrk

2. vrk

2 vrk

99p. h

99p. h

70

80

70

150

250

MF Kemi - VE0

17%

5%

13%

15%

2%

MF Kemin Biotuotetehdas - VE1

19%

4%

3%

12%

2%

Kaikki päästölähteet yhdessä (VE0)
Kaikki päästölähteet yhdessä (VE1*)

19%
23%

26%
15%

13%
8%

15%
16%

11%
8%

RAJA-ARVOIHIN VERRANNOLLISET
PITOISUUDET

SO2

PM10

NO2

SO2

4. vrk

36. vrk

19. h

25. h

125

50

200

350

MF Kemi - VE0

3%

9%

14%

2%

MF Kemin Biotuotetehdas - VE1

2%

2%

11%

2%

Kaikki päästölähteet yhdessä (VE0)

16%

9%

14%

9%

Kaikki päästölähteet yhdessä (VE1*)

9%

6%

13%

8%

OHJEARVOIHIN VERRANNOLLISET
PITOISUUDET
Vrk- ja tuntiohjearvot

Vrk- ja tuntiraja-arvot
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Taulukko 14. Mallinnetut korkeimmat epäpuhtauspitoisuudet prosentteina vuosi raja-arvoista (NO2,
PM10) ja kasvillisuuden suojelemiseksi annetuista kriittisistä pitoisuustasoista (NOx, SO2).
SO2

PM10

vuosi

NOx
(NO+NO2)
vuosi

vuosi

vuosi

Vuosiraja-arvot (µg/m3)

40

30

20**

40

MF Kemi - VE0

5%

4%

2.5%

MF Kemin Biotuotetehdas - VE1

3%

1%

0.4%

Kaikki päästölähteet yhdessä (VE0)
Kaikki päästölähteet yhdessä
(VE1*)

5%

13%

2.5%

7%

1.7%

VUOSIRAJA-ARVOIHIN
VERRANNOLLISET PITOISUUDET

NO2

5%

5%
8%

 Valkaisun hönkäpesurin aiheuttamat klooripitoisuudet: Tehtaan valkaisun hönkäpesurin
klooripäästöt mallinnettiin maksimipäästöarvolla 30 mgCltot/nm3. Kloorille tai klooridioksidille ei
ole ilmanlaadun ohjearvoa. Klooridioksidi muuttuu ilmassa nopeasti vähemmän haitalliseksi
klooriksi. Tuntipitoisuudet ilmassa olivat korkeimmillaan 7.9 µgClO2/m3 ja klooriksi laskettuna 4.1
µgCltot/m3.
Metsä Fibre Oy:n Kemin nykyisen tehtaan valkaisun hönkäpesurin päästö oli viimeisimmissä
mittauksissa 16 mgCltot/nm3 (19.-18.10.2018 mittaukset, tehtaan nykyinen lupamääräys 50
mgCltot/nm3). Vertailuna Äänekosken biotuotetehtaan valkaisun hönkäpesurin klooripäästöt ovat
päästömittauksissa olleet murto-osa (<1 mgCltot/nm3, 12.12.2018 mittaukset) tehtaan päästörajaarvosta 30 mgCltot/nm3.

7.4

Liikenteen ilmanlaatuvaikutusten arviointi

VE0, VE1a ja VE1b liikennevaihtoehtojen aiheuttamat ilmanlaatumuutokset näkyvät lähinnä
Sahansaarenkadun ja nykyisen tehtaalle johtavan radan lähialueella. VE1a ja VE1b liikennevaihtoehtojen
välillä suurimmat erot olivat kuljetuksissa (rekka/junakuljetukset) ja tehtaan henkilöautoliikenteen
reitityksessä. Ilmanlaadun kannalta näiden kahden vaihtoehdon väliset erot näkyvät mm. typpidioksidin
pitoisuuseroina Sahansaarenkadun lähialueella sekä nykyisen tehtaalle johtavan junaradan lähialueella.
VE1b vaihtoehdossa uusi rata kulkee Sahansaarenkadun vieressä ja se on sähköistetty, jolloin sähköjunista
ei muodostu typenoksidipäästöjä eikä dieselvetureiden pakokaasujen pienhiukkaspäästöjä. Koska VE1b
vaihtoehdossa suurempi osuus kuljetuksista tapahtuu raiteilla, on Sahansaarenkadun rekkaliikennemäärät
VE1b vaihtoehdossa pienemmät kuin VE1a vaihtoehdossa. Kokonaisuutena ilmanlaatumuutokset eri
vaihtoehtojen välillä ovat kuitenkin pieniä. Liikennemuutosten vaikutus yleisesti Kemin alueen
ilmanlaatuun jää vähäiseksi. Typpidioksidin ja hiukkasten (PM10, PM2.5) vuosipitoisuuksissa tehtaan
liikennelisäyksen aiheuttamat muutokset ovat pieniä ja ulkoilman pitoisuudet ovat kuljetusreitillä (VT4Ajoksen satama) samaa suuruusluokkaa kaikissa vaihtoehdoissa.
Liikennepäästöt muodostuvat matalalla, joten niillä on vaikutusta ilmanlaatuun taajamissa erityisesti
vilkasliikenteisten katujen ja teiden lähialueella. Tehtaan raskaan liikenteen kuljetusten kasvu lisää pääosin
liikenneperäisiä päästöjä eri tieosuuksilla, vaikkakin osa kuljetuksista tapahtuu vähäpäästöisimmillä uusilla
yhdistelmäajoneuvoilla. Liikenteen päästötrendi on tulevaisuudessa kokonaisuudessaan kuitenkin laskeva,
mm. ajoneuvojen euro-päästönormien tiukentuessa, kaluston uusiutuessa ja käyttövoimavaihtoehtojen
lisääntyessä. Liikennepolitiikka vaikuttaa muutoksen nopeuteen.
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TRS-pitoisuudet ja hajun viihtyvyyshaitan arviointi

VE0 ja VE1 vaihtoehdoissa ulkoilman TRS-pitoisuuden ilmanlaadun vuorokausiohjearvo 10 µgS/m3 ei ylity
Kemissä tehtaan normaaliajon TRS-päästöillä. TRS-yhdisteiden vuorokausipitoisuus on korkeimmillaan
normaaliajon päästöillä VE1 0.3 µgS/m3ja VE0 0.4 µgS/m3(3-4 % vuorokausiohjearvosta).
VE1 vaihtoehdossa korkein TRS-tuntipitoisuus normaaliajossa on 0.75 µgS/m3 sijoittuen tehdasalueen
länsipuolelle. Korkein pistepitoisuus vastaa likimain rikkivedyn keskimääräistä hajukynnyspitoisuutta. VE0
vaihtoehdossa korkein TRS-tuntipitoisuus on hieman korkeampi 0.90 µgS/m3 johtuen mm. alhaisemmasta
päästökorkeudesta. Hajukynnyspitoisuudessa ei välttämättä aistita vielä mitään ominaishajua. Rikkivedylle
ominainen mädän kananmunan haju aistitaan vasta n. 3-4 kertaa hajukynnyksen pitoisuudessa (WHO,
2000). Molemmissa vaihtoehdoissa tehtaan normaaliajon TRS-päästöjen aiheuttamat tuntipitoisuudet
jäävät alle viihtyvyyshaittana pidetyn hajuntuntipitoisuuden 3 µgS/m3. Aluejakaumakuvavertailu kuitenkin
osoittaa, että VE1 vaihtoehdossa TRS-päästöistä aiheutuvat pitoisuusalueet ympäristössä laajenevat
verrattuna VE0 vaihtoehtoon, vaikkakin jäävät alle hajukynnyksen. Päästöt leviävät laajemmalle, mutta
niiden pitoisuudet jäävät alhaisiksi.
Tehtaan normaaliajo ei aiheuta hajuhaittaa ympäristössä. Herkkyystarkastelun mukaan hajupitoisuudet
ympäristössä eivät nouse helposti esimerkiksi soodakattilan tai meesauunin mahdollisien normaaliajon
TRS-päästövaihteluiden aikana. Rikkihappolaitoksen päästövaihtelu on tarkastelun mukaan herkempi
mahdollisille hajupitoisuusmuutoksille ympäristössä johtuen kylmästä kaasusta ja alhaisemmasta
päästönopeudesta piipussa.
Korkeita lyhytaikaisia hajupitoisuuksia ja hajun aiheuttamaa viihtyvyyshaittaa voidaan kuitenkin kokea
satunnaisesti tehtaan häiriötilanteissa sekä ylös- ja alasajoissa.

7.6

Tehtaan vaikutustarkkailu

Teollisuuslaitokset on velvoitettu osallistumaan ilmanlaadun yhteistarkkailuun kaupungeissa tai kunnissa
ympäristölupapäätöstensä mukaisesti. Yhteistarkkailu voi käsittää kiinteitä mittauspisteitä, suuntaaantavia mittauskampanjoita tai päästöjen leviämismallinnuksia. Lisäksi voidaan teettää aika-ajoin
kasvillisuusselvityksiä, kuten erilaisia bioindikaattoritutkimuksia päästövaikutusten arvioimiseksi ja
mahdollisten muutostrendien selvittämiseksi. Kemissä on toteutettu aika ajoin suuntaa antavia
mittauskampanjoita, leviämismallinnuksia sekä bioindikaattoriselvityksiä yhteistarkkailuna alueen
teollisuuden ja energiantuotannon kanssa. Kiinteitä ilmanlaadun mittauspisteitä Kemissä ei tällä hetkellä
ole.
Metsä Fibre Oy:n biotuotetehtaan päästöjen ilmanlaatuvaikutukset jäävät alle 20 % ilmanlaadun ohje- ja
raja-arvoista tavanomaisten ilman epäpuhtauksien typpidioksidi, rikkidioksidi ja hiukkaset osalta. Tehtaan
ilmapäästöissä merkittävin asukkaiden elämään vaikuttava ilman epäpuhtauskomponentti on ns.
hajurikkiyhdisteet (TRS), jotka voivat satunnaisesti tehtaan prosessihäiriöiden yhteydessä aiheuttaa
viihtyvyyshaittaa hajun muodossa. Tehtaan normaalitoiminnan aikana hajukaasut ovat keräilyssä ja
käsittelyssä, mutta esimerkiksi tehtaan ylös- ja alasajotilanteissa hajukaasuja voi päästä piipusta
ympäristöön.
Tehtyjen biotuotetehtaan TRS-päästöjen leviämismallinnusten aluejakaumakuvien perusteella TRSmittausasema voitaisiin halutessa sijoittaa esimerkiksi koilliseen tehtaalta n. 1.5 km etäisyydelle tehtaan
piipusta Paattio/Torvinen asuinalueille.
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Valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (VNA 79/2017) on määritelty yleiset puitteen ilmanlaadun
seurannan järjestämiseksi alueittain Suomessa. Asetuksen liitteessä 3 on esitetty yleiset periaatteet
mittausalueiden valinnalle ja mittausasemien sijoittamiselle.
Teollisuusalueiden ilmanlaatua ja teollisuuslaitosten vaikutuksia arvioitaessa mittausalue (teollisuusasema)
on valittava siten, että se edustaa mahdollisuuksien mukaan ympäröivän alueen ilman laatua vähintään
250 x 250 metrin laajuudelta. Teollisuuslaitosten pitoisuusvaikutuksia arvioitaessa on sijoitettava ainakin
yksi mittausasema lähteestä katsoen lähimmälle vallitsevan tuulensuunnan alapuolella sijaitsevalle
asuinalueelle. Jos taustapitoisuutta ei tiedetä, on sijoitettava yksi ylimääräinen mittausasema lähteestä
katsoen tuulen yläpuolelle.

8. Mallinnusten kokonaisepävarmuuteen vaikuttavia
tekijöitä

Mallinnuksessa tuloksiin vaikuttavat eri tekijät on pyritty huomioimaan nykyisen parhaan käyttökelpoisen
tietämyksen perusteella.
Leviämismallinnuksen kokonaisepävarmuuteen vaikuttaa eniten päästölähteet, päästövaihtelut,
päästötiedon epävarmuus ja mahdolliset hajapäästöt sekä häiriöpäästötilanteiden ajallinen sijoittuminen.
Myös meteorologia, maaston muodon lähirakennusten huomioiminen sekä mahdolliset taustapitoisuudet
vaikuttavat mallinnettuihin pitoisuuksiin.
Leviämismallinnuksessa kertamittauksiin perustuva päästötietojen epävarmuus on suurempi kuin
jatkuvatoimisesti online-mittauksilla määritettävien epäpuhtauskomponenttien epävarmuus. Mallin
lähtötiedoissa tuntimittausten päästövaihtelut voidaan huomioida esimerkiksi 1-3 vuoden ajalta, mikä
vähentää mallinnettujen tulosten epävarmuutta.
Hajun mallinnuksessa mm. hajukomponenttien seossuhteiden vaihtelut vaikuttavat hajun aistimiseen.
Tässä tapauksessa mm. TRS-yhdisteiden seossuhteet (H2S, MeSH, DMS, DMDS ym.) ja niiden vaihtelut
vaikuttavat mm. hajukynnyksiin, hajuhaitan kokemiseen ja hajun viihtyvyyshaittaan. Myös muut pieninä
pitoisuuksina esiintyvät komponentit mm. VOC-yhdisteet metanoli, tärpätti, aldehydit, ammoniakki voivat
vaikuttaa hajukokemukseen.
Liikennepäästöjen mallinnuksessa päästötieto perustuu arvioituihin tai mitattuihin liikennemääriin ja
ajoneuvoryhmille määritettyihin päästökertoimiin. Ajoneuvonopeudet, ajoneuvojen käyttöasteet
(tyhjät/täydet rekat), ajotavat, rengasvalinnat ja liukkaudentorjunta muun muassa vaikuttavat päästöjen
muodostumiseen. Liikennemalleissa epävarmuus on suurempi johtuen päästötiedon suuremmasta
epävarmuudesta suhteessa piippulähteisiin.
Tuulen suunnan mittausepävarmuus ja aineiston ajallinen edustavuus vuoden aikana vaikuttavat myös
mallinnuksen epävarmuuteen. Useamman vuoden meteorologinen aineisto mallinnuksissa huomioi sen,
että erilaiset sääolosuhteet tulevat kattavasti ja monipuolisesti huomioitua leviämismallinnuksissa. Myös
maaston muodon ja rakennuskannan huomioiminen päästölähteiden ympärillä parantaa mallinnuksen
luotettavuutta. Matalien päästölähteiden osalta paikallistuuli voi erota tuulenmittauspisteiden tuulesta ja
vaikuttaa päästön paikalliseen leviämiseen.
Valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (VNA 79/2017, asetuksen Liite 8) on esitetty
minimilaatutavoitteet eri ilmanlaadun seurantamenetelmille. Yleisimpien ilman epäpuhtauksien, kuten
typpidioksidin, typenoksidien, rikkidioksidin ja hiilimonoksidin mallintamisen sallittu epävarmuus on
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tuntiarvoille 50-60 %, vuorokausiarvoille 50 % ja vuosipitoisuudelle 30 % Hiukkasmallinnusten
vuosipitoisuuksien sallittu kokonaisepävarmuus on asetuksen mukaan 50 %.
Mitattuja ja mallinnettuja pitoisuuksia voidaan verrata keskenään silloin, kun paikkakunnalla mitataan
ulkoilmasta mallinnettavaa komponenttia ja pääosa päästölähteistä ja päästövaihteluista on mukana
mallissa. Enwin Oy on tehnyt mittausten ja mallinnusten laajempaa vertailua mm. Tampereen kaupungin
ilmanlaatuselvityksen yhteydessä (11/ 2013), jolloin mallissa oli mukana koko kaupungin liikenne ja
teollisuus. Vastaavia pienempi vertailuja tehdään ilmanlaatuselvityksissä mm. kaavoitustarkastelujen
yhteydessä. Tehdaspaikkakunnilla mittaus/mallinnusvertailua tehdään erityiskomponenttien osalta.
Tehtaiden päästöhäiriötilanteissa pitoisuudet riippuvat aina kyseisen hetken meteorologista olosuhteista.
Häiriömallinnus antaa kokonaiskuvan teoreettisista maksimipitoisuuksista eri ilmansuunnissa, jos
sääolosuhteet olisivat häiriön hetkellä ilmanlaadun kannalta pahimmat mahdolliset (worst case-mallinnus).
Todellisuudessa ko. mallinnetut häiriötilannepitoisuudet eivät välttämättä koskaan toteudu.
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LIITE 1. Kemin Biotuotetehdas, ilmapäästöt, VE1

Taulukko 1/L1. Metsä Fibre Oy:n Kemin Biotuotetehdas (1.5 Mt/a) YVA ilmapäästöt VE1, –Leviämismallinnusten
lähtötiedot
VE1 päästötiedot

K10

SK

MU

Rikkihappolaitos

Valkaisun
hönkäpiippu

Puhdistustekniikka

sähkösuodin

sähkösuodin

sähkösuodin

Pesuri
(NaHSO3)

Pesuri
(NaHSO3)

Reduktioaste

>99%

>99%

>99%

>95%

>95%

350

350

350

350

Käyntiaika vrk/a
piipun suun korkeus maanpinnasta (m)

81.6

105

105

105

64

piipun sisähalkaisija (m)

2.15

6

2.8

1

1.5

savukaasun lämpötila (°C)

161

130

330

25

70

kaasun nopeus tositilassa (m/s)

10.1

23.5

35.9

7.0

3.3

23.1

450

100

5

3.3

NOx päästö (t/a) NO2:na

88.2

3000

675

242

-

mgNO2/Nm3

147

220

223

1600

kaasun tilavuusvirta
NOx,

BAT-raja-arvo

(Nm3/s)

(mgNO2/Nm3,

6 % O2) v.k.a.

≤450

NOx, kgNO2/ADt
Kok.pöly päästö (t/a)
Hiukkaset (mgPM/Nm3)

0.98

0.45

300

30

0.16
-

22

10

BAT-raja-arvo (mgPM/Nm3, 6 % O2) v.k.a.

≤25

≤25

PM10, kg/ADt

0.2

0.02

1.4

330

180

3.0

6

24

60

20

BAT-raja-arvo (mgSO2/Nm3, 6 % O2) v.k.a.

≤25

≤70

SO2, kgS/ADt

0.11

0.06

0.001

30.0

15

1.5

TRS, mgS/Nm3

2.2

5.0

10

BAT-raja-arvo (mgS/Nm3, 6 % O2) v.k.a.

≤5

≤10

TRS, kgS/ADt normaaliajo

0.020

0.010

Rikki (SO2ja TRS yhteensä) rikkinä kgS/ADt

0.13

0.07

-

-

SO2 päästö (tSO2/a)
SO2, mgSO2/Nm3

TRS päästö rikkinä (tS/a)

Cltot-päästö (tCltot/a)
Cltot päästö (g/s)
Cl, mgCltot

/Nm3

(ns. max raja-arvopäästö)
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Kuva 1/L1.Kemi Biotuotetehdas, piiput.

Taulukko 2/L1. Metsä Fibre Oy:n Kemin Biotuotetehdas 2019 YVA – väkevien
hajukaasujen ohituksen TRS- häiriöpäästö
TRS-väkevien ohituspiippu
Päästön laatu

hetkellinen häiriötilanne

piipun suun korkeus maanpinnasta (m)

105

piipun sisähalkaisija (m)

0.3

savukaasun lämpötila (°C)

45

kaasun nopeus tositilassa (m/s)

8.2

kaasun tilavuusvirta

(Nm3/s)

0.5

TRS päästö rikkinä (gS/s)

248

TRS, gS/Nm3

496
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LIITE 2. Liikennepäästöt VE0, VE1a ja Ve1b

Taulukko 7. Tehtaan liikenteen päästöt ja liikenteenkokonaispäästöt kuljetusreitillä Ajoksen satamaan.
Tehtaan liikenteen päästöt - (Sahansaarenkatu ym)
VE0
Sahansaarenkatu VE0- (meluselvitys 2015)
Junat tehdasalueelle VE0

NOx kg/m/a
1.5

PM10 kg/m/a
0.15

PM2.5 kg/m/a
0.03

1.1

0.03

0.02

NOx kg/m/a

PM10 kg/m/a

PM2.5 kg/m/a

Sahansaarenkatu VE1a tehtaalle

2.3

0.24

0.05

Työmatkaliikenne VE1a (Tehdastie/Pajusaarentie)

0.1

0.04

0.01

Junat tehdasalueelle VE1a

1.6

0.04

0.02

NOx kg/m/a

PM10 kg/m/a

PM2.5 kg/m/a

1.7

0.11

0.03

0.1

0.04

0.01

-

0.02

0.01

VE1a

VE1b
Sahansaarenkatu VE1b tehtaalle
Työmatkaliikenne VE1b (Tehdastie, Torvisen-,
Tornion- ja Koivuharjunkatu)
Junat tehdasalueelle VE1b (sähkö)

Kokonaisliikennepäästöt kuljetusreitillä VT4 -Ajoksen satama, VE0 /VE1
VE0

NOx kg/m/a

PM10 kg/m/a

PM2.5 kg/m/a

VT4, LAM Kivikko

4.8

2.60

0.12

VT4, LAM Karjalahti

3.4

1.52

0.08

VT4, LAM Peurasaari

3.6

1.87

0.09

Ajos 1 osa

1.8

0.29

0.05

Ajos 2 osa

1.8

0.32

0.05

Ajos 3 osa

1.9

0.22

0.05

NOx kg/m/a

PM10 kg/m/a

PM2.5 kg/m/a

VT4, LAM Kivikko

5.0

2.64

0.13

VT4, LAM Karjalahti

3.6

1.56

0.08

VT4, LAM Peurasaari

3.9

1.91

0.09

Ajos 1 osa

2.4

0.32

0.06

Ajos 2 osa

2.4

0.35

0.06

Ajos 3 osa

2.5

0.25

0.06

VE1
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LIITE 3. Tulostaulukot - Piippupäästöt leviäminen, VE1 ja
VE0 vertailut

Taulukko 1/L3. Ilmanlaadun ohjearvoihin verrannolliset korkeimmat pistepitoisuudet (µg/m3) (NO2, SO2 ja
PM10).
NO2

SO2

PM10

NO2

SO2

2. vrkpitoisuus
70

2. vrkpitoisuus
80

2 vrkpitoisuus
70

99p. tunti
pitoisuus
150

99p. tunti
pitoisuus
250

MF Kemin biotuotetehdas VE1

13

3.3

1.9

18

5.5

Kaikki päästölähteet yhdessä –VE1
(MF Biotuotetehdas +2014 muut; KE
POK*)

16

12

5.7

24

21

NO2

SO2

PM10

NO2

SO2

2. vrkpitoisuus
70

2. vrkpitoisuus
80

2 vrkpitoisuus
70

99p. tunti
pitoisuus
150

99p. tunti
pitoisuus
250

MF Kemi (2014)- VE0

12

3.8

9.0

22

4.6

Kaikki päästölähteet yhdessä (2014) –
VE0

13

21

9.0

22

28

2019 TULOKSET - VE1
Vrk- ja tuntiohjearvot (µg/m3)

2014 TULOKSET - VE0
Vrk- ja tuntiohjearvot (µg/m3)

*Kemin Energian öljykattilat muutettu kevytöljykattiloiksi (vrt v. 2014 raskasöljy käytössä)
Taulukko 2/L3. Ilmanlaadun raja-arvoihin verrannolliset korkeimmat pistepitoisuudet (µg/m3) (NO2, SO2 ja
PM10).
SO2

PM10

NO2

SO2

4. vrkpitoisuus

36. vrkpitoisuus

19. tuntipitoisuus

25. tuntipitoisuus

125

50

200

350

MF Kemin biotuotetehdas VE1

3.0

0.8

22

6.4

Kaikki päästölähteet yhdessä – VE1
(MF Biotuotetehdas +2014 muut; KE POK*)

11

3.0

26

28

SO2

PM10

NO2

SO2

4. vrkpitoisuus
125

36. vrkpitoisuus
50

19. tuntipitoisuus
200

25. tuntipitoisuus
350

MF Kemi (2014)- VE0

3.5

4.5

27

5.3

Kaikki päästölähteet yhdessä (2014) – VE0

20

4.5

27

32

2019 TULOKSET - VE1
Vrk- ja tuntiraja-arvot (µg/m3)

2014 TULOKSET- VE0
Vrk- ja tuntiraja-arvot (µg/m3)

*Kemin Energian öljykattilat muutettu kevytöljykattiloiksi (vrt v. 2014 raskasöljy käytössä)
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Taulukko 3/L3. Korkeimmat vuosipitoisuudet (µg/m3) ympäristössä (NO2, SO2 ja PM10).
NO2

NOx(kasv.)

SO2(kasv)

PM10

vuosipitoisuus

vuosipitoisuus

vuosipitoisuus

vuosipitoisuus

40

30**

20**

40

MF Kemin biotuotetehdas VE1

1.0

1.5

0.23

0.17

Kaikki päästölähteet yhdessä VE1*

2.0

2.4

1.3

0.66

NO2

SO2

PM10

vuosipitoisuus

vuosipitoisuus

vuosipitoisuus

40

20**

40

MF Kemi -VE0

1.8

0.7

1.0

Kaikki päästölähteet yhdessä – VE0

2.0

2.6

1.0

TRS

TRS

tuntipitoisuus

vrk-pitoisuus

1-3 *

10

MF Kemin biotuotetehdas VE1

0.75

0.3

Kaikki päästölähteet yhdessä - VE1

0.85

0.4

TRS

TRS

tuntipitoisuus

vrk-pitoisuus

1-3*

10

MF Kemi – VE0

0.90

0.4

Kaikki päästölähteet yhdessä – VE0

0.90

2019 TULOKSET - VE1
Vuosiraja-arvot

(µg/m3)

2014 TULOKSET- VE0
Vuosiraja-arvot

(µg/m3)

*Kemin Energian öljykattilat muutettu kevytöljykattiloiksi (vrt v. 2014 raskasöljy käytössä, VE0)
**Kriittinen vuosipitoisuus kasvillisuuden suojelemiseksi (SO2)

Taulukko 4/L3. Normaaliajon korkeimmat TRS:n pistepitoisuudet (µgS/m3).
(TRS=total reduced sulfur, hajurikit)

2019 TULOKSET - VE1
Tunti- ja vrk-ohjearvot

(µg/Sm3)

2014 TULOKSET- VE0
Tunti- ja vrk-ohjearvot

(µg/Sm3)

µgS/m3

0.5

* n. 0.7-1
hajukynnyspitoisuus; yleisesti käytetty tunnistettavan hajun hajutunnin määritelmä 3
WHO:n viihtyvyyshaitan määritelmään (7.5 µgH2S/m3 ½h);

µgS/m3;

perustuu

Taulukko 5/L3. Valkaisun hönkäputken maksimipäästöllä (päästöraja-arvo 30 mgCltot/m3) mallinnetut
korkeimmat kloorin pistepitoisuudet ympäristössä klooridioksidina (µgClO2/m3) tai kokonaisklooriksi
laskettuna (µgCltot/m3)
ClO2* / Cltot
tuntipitoisuus
Tuntiohjearvo
MF KEMIN BIOTUOTETEHDAS VE1
*Klooridioksidi hajoaa nopeasti valon vaikutuksesta kloorikaasuksi.
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LIITE 4. Piippupäästöt – Typpidioksidin vrk- ja vuosipitoisuudet

VE1

VE0
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VE1

VE0
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LIITE 5. Piippupäästöt – Rikkidioksidin vrk- ja vuosipitoisuudet

VE1 *Huom. Kemin Energian öljykattiloiden polttoaineena kevyt polttoöljy (POK)

VE0

(*Huom. Kemin Energia Oy:llä POR-kattilat v. 2014)
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VE1 *Huom. Kemin Energian öljykattiloiden polttoaineena kevyt polttoöljy (POK)

VE0

(*Huom. Kemin Energia Oy:llä POR-kattilat v. 2014)
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LIITE 6. Piippupäästöt – PM10-hiukkasten vrk- ja vuosipitoisuudet

VE1

VE0
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VE1

VE0
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LIITE 7. Piippupäästöt – TRS:n tunti ja vrk-pitoisuudet

VE1

VE0
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VE1

VE0
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LIITE 8. Väkevien hajukaasujen ohitus – TRS:n 99. prosenttipiste- ja maksimipitoisuudet

VE1

VE0
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VE1

VE0
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LIITE 9. Piippupäästöt – Klooridioksidin korkeimmat tuntipitoisuudet

VE1
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Liite 10.Liikennepäästöjen leviäminen kuljetusreitillä – VE0 ja VE1a/VE1b

VE0
2019©ENWIN OY

VE1a
NO2 VRK-PITOISUUDET

VE1b
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VE0
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VE1a
NO2 VUOSIPITOISUUDET

47

VE1b
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VE0
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VE1a
PM10 VRK-PITOISUUDET

48

VE1b
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VE1a
PM10 VUOSIPITOISUUDET

49

VE1b
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VE0
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VE1a
PM2.5 VRK-PITOISUUDET

50

VE1b
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VE0
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VE1a
PM2.5 VUOSIPITOISUUDET
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VE1b
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