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Ympäristövaikutusten arviointiohjelma
Metsä Fibre Oy toimitti Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk

seen (ELY-keskus) 8.5.2019 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
annetun lain (WA-laki, 252/2017) tarkoittaman Kemin biotuotetehdasta
koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (WA-ohjelma).
Metsä Fibre Oy täydensi YVA-ohjelmaa 10.5.2019.
Tämä lausunto on YVA-lain 18 § tarkoittama yhteysviranomaisen lau
sunto YVA-ohjelmasta. Lausunnossa esitetään pääpiirteissään arvioin
tiohjelman tarkoittama hanke, YVA-ohjelmasta annettujen lausuntojen
ja mielipiteiden keskeiset kohdat sekä yhteysviranomaisen näkemykset
YVA-ohjelmasta ja -menettelyn järjestämisestä.
HANKKEESTA VASTAAVAN JA YHTEYSVIRANOMAISEN YHTEYSTIEDOT
Hanke
Kemin biotuotetehdas
Hankkeesta vastaava
Metsä Fibre Oy
PL 30 (Revontulenpuisto 2A)
02020 Metsä
Yhteyshenkilöt:
Projektijohtaja Jari-Pekka Johansson, puh. 040 830 4432
Ympäristölupa-ja YVA-vastaava Kaisu Annala, puh. 040 449 4948
etunimi.sukunimi@metsagroup.com
LAPIN ELiNKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 037 000
Kirjaarno
wwwely-keskus.fi
PL 8060, 96101 Rovaniemi
kirjaamo.Iappi©ely-keskus.fi
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YVA-konsultti
Sweco lndustry Oy
Projektipäällikkö Reetta Hurmekoski, puh. 040 350 3167
reetta.hurmekoski@linnunmaa.fi
Varaprojektipäällikkö Mika Manninen, puh. 045 634 0224
mika.manninen@sweco.fi

Yhteysviranomainen
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 8060 (Hallituskatu 3 B)
96101 Rovaniemi
Yhteyshenkilö: Ylitarkastaja Matti Prakkula, puh. 0295 037 034
matti. prakkula@ely-keskus.fi
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain tavoitteena on
edistää ympäristövaikutusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä huomi
oon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä
kaikkien tiedon saantia ja osallistumismahdollisuuksia.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä tarkoitetaan menettelyä,
jossa tunnistetaan, arvioidaan ja kuvataan tiettyjen hankkeiden toden
näköisesti merkittävät ympäristövaikutukset ja kuullaan viranomaisia ja
niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja
säätiöitä, joiden toimialaa vaikutukset saattavat koskea.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja nii
den muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuk
sia. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioitavat hankkeet ja
niiden muutokset on lueteltu YyA-lain liitteessä 1. Kyseisen hankkeen
ympäristövaikutusten arviointimenettely perustuu YyA-lain liitteen 1
kohtaan 5 a, jonka mukaan YVA-menettelyä sovelletaan massatehtai
sun.
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Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen. Ensimmäi
sessä vaiheessa hankkeesta vastaava laatu ympäristövaikutusten arvi
ointiohjelman (YVA-ohjelma), joka on hankkeesta vastaavan laatima
suunnitelma tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn menette
lyn järjestämisestä. Yhteysviranomainen ottaa lausunnossaan kantaa
arviointiohjelman laajuuteen ja tarkkuuteen. Lausunnosta on käytävä
ilmi, kuinka tarvittavat selvitykset sovitetaan tarpeen mukaan yhteen
hanketta koskevien muista laeissa edellytettyjen selvitysten kanssa.
Lausunnossa on esitettävä yhteenveto muista lausunnoista ja mielipi
teistä.
Toisessa vaiheessa hankkeesta vastaava tekee arviointiohjelman ja yh
teysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella selvitykset ja ar
vioinnit hankkeen vaikutuksista sekä laatu ympäristövaikutusten arvioin
tiselostuksen (YyA-selostus). Yhteysviranomainen tarkistaa YVA
selostuksen riittävyyden ja laadun sekä laatu tämän jälkeen perustellun
päätelmän hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.
Hankkeen toteuttamista koskeviin lupahakemuksiin on liitettävä YVA
selostus ja perusteltu päätelmä. Lupapäätöksestä on käytävä ilmi, mi
ten arviointiselostus, perusteltu päätelmä ja mahdolliset valtioiden rajat
ylittäviin vaikutuksiin liittyvät kansainvälistä kuulemista koskevat asiakir
jat on otettu huomioon.
HANKE, SEN SIJAINTI SEKÄ ESITETYT VAIHTOEHDOT
Hanke sekä sen tausta ja tarkoitus

Metsä Fibre Oy selvittää noin 1 500 000 sellutonnin biotuotetehtaan ra
kentamista Kemin integraattiin. Hankkeen nimi on Kemin biotuoteteh
das.
Havusellun kysynnän ja tarjonnan tasapaino on vakaa ja korkealla ta
solla. Havusellun kysyntä kasvaa tasaisesti tulevaisuudessa. Erityisesti
kasvua tapahtuu kehittyvillä markkinoilla. Uusien biotuotteiden markki
nan kasvu tarvitsee myös sellua.
Kemin sellutehdas on pääosin uudistettu vuonna 1990. Tehdas on
edelleenkin teknisesti ja taloudellisesti kulpailukykyinen. Nykyisen teh
taan kapasiteetin merkittävä kasvattaminen ei kuitenkaan ole perustel
tua. Tehtaan elinkaaren jatkaminen pitempiaikaisesti vaatisi merkittä
vän investointiohjelman pääosastojen uudistamiseksi.

4 (49)

Biotuotetehtaan tarkoituksena on pääosin korvata nykyinen selluteh
das, mahdollistaa uusien biotuotteiden tuotanto alueella ja muiden toi
mijoiden mukaantulo.
Tehtaalle voidaan rakentaa myöhemmin muita biotuotelaitoksia, kuten
esimerkiksi ligniinilaitos, biokuitulaitos, biokaasulaitos, komposiittilaitos
ja kuoripellettilaitos.
Biotuotetehtaan sijainti

Biotuotetehdas sijoitetaan nykyisen sellutehtaan pohjoispuolelle Paju
saarelle sekä entisen sahan alueelle Sahansaarelle. Uuden käytettä
vissä olevan alueen kokonaispinta-ala Pajusaarella ja Sahansaarella
on noin 60 hehtaaria.
Hankkeen yleiskuvaus

Tarvittavan puuraaka-aineen määrä on noin 6,3 milj. k-m3 havukuitu
puuta ja sahahaketta sekä 1,3 milj. k-m3 koivukuitupuuta. Puun käyttö
lisääntyy noin 4,5 milj. k-m3 verrattuna nykyiseen tehtaaseen.
Tonnimäätäisesti merkittävin tuote on havu- ja lehtipuusta valmistettava
suifaattisellu, jota tuotetaan vuodessa noin 1 500 000 tonnia. Tehtaan
suunniteltu kapasiteetti on 1180 000 tonnia havusellua ja 320 000 ton
nia koivusellua vuodessa. Vanha valkaisemattoman pohjamassan linja
(K1-linja) on tarkoitus jättää käyntiin. Uudella kuitulinjalla tuotetaan
1 300 000 tonnia sellua vuodessa ja Ki-linjalla 180 000 tonnia ruskeaa
sellua vuodessa. Tehtaalla voidaan myöhemmin toteuttaa mm. Ääne
koskella Metsä Springin koetehdasyksikössä kehitettyjä prosesseja uu
sien biomateriaalien tuottamiseksi. Kuitutuotteiden lisäksi puusta erote
tuista ainesosista valmistetaan biokemikaaleja, kuten mäntyöljyä, tär
pättiä ja tuotekaasua.
lntegraaffi ottaa raakaveden Kemijoen pääuomasta. Alustavan arvion
mukaan tehtaalle tulevan veden määrä on noin 516 500 m3 vuorokau
dessa. Biologiseen puhdistukseen johdettavan veden määrän arvioi
daan olevan noin 88 400 m3 vuorokaudessa. Merkittävimmät ilmapääs
tölähteet ovat soodakattilan ja meesauunin savukaasupäästöt sekä lai
meatja väkevät hajukaasut. Biokattilan savukaasupäästöt säilyvät ny
kyisellään. Melupäästöjä aiheuttavat esimerkiksi tulo- ja poistoilmapu
haltimet ja ilmakanavat. Selvimmät melupiikit aiheutuvat raskaan kalus
ton ja työkoneiden varoitusäänistä. Myös raaka-aineiden ja tuotteiden
kuljetuksista aiheutuu melua.
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Biotuotetehtaan käytössä on tehdasintegraatin oma teollisuusjätteen
käsittelyalue, jossa oleva kaatopaikka on luokitukseltaan tavanomaisen
jätteen kaatopaikka. Biotuotetehtaan normaalin toiminnan aikana syn
tyy noin 15 000 tonnia vuodessa jätehuoltoalueelle sijoitettavia jätteitä.
Loppusijoitettavat jäifeet koostuvat lähinnä viherlipeäsakasta ja sen
stabilointiin käytettävästä lentotuhkasta.
Tarkasteltavat toteutusvai htoehdot
Käynnistyneessä WA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia toteutusvaihtoehtoja:
Vaihtoehto 0 (VEO): Nykyinen sellutehdas jatkaa toimintaansa.
Vaihtoehto 1 (VEI): Rakennetaan uusi biotuotetehdas.
Toteutusaikataulu
Tavoitteena on saada ympäristölupa huhtikuussa 2020, tehdä inves
tointipäätös kesällä 2020 ja käynnistää tehdas syksyllä 2022.
ARVIOINTIOHJELMASTA TIEDOTTAMINEN JA KUULEMINEN
Metsä Fibre Oy on toimittanut 8.5.2019 Kemin biotuotetehdas-hank
keen ympäristövaikutusten arviointiohjelman Lapin ELY-keskukseen.
Arviointiohjelma ja sitä koskeva kuulutus on asetettu nähtäville Kemin
kaupungintalolle, Keminmaan kunnantalolle ja Lapin ELY-keskukseen
Rovaniemelle 18.5.2019. Arviointiohjelmaa koskeva tiedotus on jul
kaistu Lapin Kansassa ja Lounais-Lapissa 18.5.2019. Virallinen nähtä
villäoloaika oli 18.5 17.6.2019, jonka aikana lausunnot ja mielipiteet
tuli toimittaa Lapin ELY-keskukseen.
-

Arviointiohjelmaan on voinut tutustua myös Kemin ja Keminmaan kir
jastoissa sekä internetissä osoitteessa:
https://www.ymparisto.fi/keminbiotuotetehdasYVA
Lapin ELY-keskus on pyytänyt arviointiohjelmasta lausunnot Kemin
kaupungilta, Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta, Kemin
kaupungin kaavoitusviranomaiselta, Keminmaan kunnalta, Keminmaan
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, Tornion kaupungilta, Tornion
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta, Simon kunnalta, Simon
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kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, Ala-Kemijoen kalastusalu
eelta, Bioenergia ry:ltä, Kemi-Karihaaran Omakotiyhdistys ry:ltä, Kemin
Moottorivenekerho ry:ltä, Kemin Purjehdusseura ry:ltä, Kemin Satama
Oy: Itä, Kemin Työväen Pursiseuta ry: Itä, Kemi-Tornion Lintuharrastajat
Xenus ry:ltä, Lapin aluehallintovirastolta, Lapin liitolta, Lapin pelastus
laitokselta, Luonnonvarakeskukselta, Meri-Lapin kehiifämiskeskus
ry: Itä, Metsähallitukselta, Museovirastolta, Pohjois-Perämeren Ammatti
kalastajat ry: Itä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta, Pohjois-Poh
janmaan liitolta, Sotisaaren kyläyhdistys ry:ltä, Suomen luonnonsuoje
luliiton Lapin piiri ry:ltä, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjan
maan piiri ry:ltä, Suomen metsäkeskukselta, Tornionlaakson maakunta
museolta, Turvallisuus- ja kemikaailvirastolta sekä Väylävirastolta.
Yleisöti Iaisu us
Hankkeen arviointiohjelmasta järjestettiin yleisötilaisuus 22.5.2019 klo
17:30 Kemin Digipotiksessa auditorio Horisontissa. Yleisötilaisuudesta
ilmoitettiin Lapin Kansassa 20.5.2019. Yleisötilaisuudesta laadittiin
muistio hankkeesta vastaavan YVA-konsultin toimesta.
Yleisötilaisuuteen osallistui noin 70 henkilöä. Lisäksi tilaisuus lähetettiin
suorana Youtubessa sekä Metsä Fibren internet-sivuilla. Yleisötilaisuu
dessa osallistujille kerrottiin YVA-menettelystä sekä esiteltiin Kemin
biotuotetehdas -hanke ja tarkasteltavana oleva YVA-ohjelma. Osallistu
jien taholta esitettiin kommentteja ja kysymyksiä muun muassa seuraa
vista aiheista:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

arvioinnin ulottumisesta myös raaka-aineen hankintaan,
Swecolla työtä hankkeen parissa tekevän ryhmän koosta,
mitä häiriöttömät kuljetukset tarkoittavat,
rekkojen sisääntulosta alueelle,
tuleeko tasoristeyksiä tai alikulkuja,
onko nollavaihtoehto realistinen vai ajetaanko tehdas alas siinä tilan
teessa,
minne katosi kolmas vaihtoehto, eli nykytehtaan modernisointi ja laa
jennus,
tuleeko VEi:ssä enemmän päästöjä,
vanhasta tehtaasta jäisi käyttöön kuitulinja 1, eli mitä puretaan,
miten käy työntekijöille,
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-

-

-

-

-

-
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-

kuinka paljon lämpöä lasketaan mereen ja onko talvella tulevaisuu
dessa enemmän sulaa verrattuna nykytilanteeseen,
onko tutkittu vaihtoehtoa, jossa lämmintä vettä johdettaisiin kauko
lämpöön,
voitaisiinko kaupungin kaukolämpöön myydä lämpöä sopuhintaan,
miten hakkuumäärien lisääntymistä voidaan YyA:ssa käsitellä,
onko meluvaikutuksia arvioitu puunkäsittelyn siirtyessä lähemmäs
kaupunkia,
miten melua voitaisiin rajata kuorimon siirtyessä lähemmäs kaupun
kia,
paljonko rakentajista on suomalaisia ja ulkomaalaisia,
miltä etäisyydeltä puuta hankitaan,
kuinka paljon Metsä Groupilla on osuuksia yhteismetsien omistuk
sessa,
kuorimon melu huolestutti, mutta onneksi välissä on vankkaa metsää,
miten Majaputaan kanavan vesi saataisiin virtaamaan ja kanava vir
kistyskäyttöön,
onko mietitty vaihtoehtoja jäähdytysvesien meren johtamiselle,
pengertien tekeminen Selkäsaareen,
miten puu riittää ja miten on EU:n hiilinieluasioiden laita,
mihin suuntaan ja mihin purkuputki tulee,
teknisten vaihtoehtojen hakeminen lämpimien vesien laskemiselle
mereen,
kaukolämpömahdollisuus tulee huomioida jäähdytysvesien osalta,
onko olemassa estettä sille, ettei lämmintä vettä käytetä kaukoläm
pöön,
voisiko Metsä Fibre osallistua kalateiden kustannuksiin,
kaukolämpö tulee hyödyntää kaupungin puitteissa.
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LAUSUNNOT JA MIELIPITEET

Arviointiohjelmasta on annettu yhteensä 20 lausuntoa ja mielipidettä.
Kopiot lausunnoista ja mielipiteistä on toimitettu sähköisesti hankkeesta
vastaavalle. Alkuperäiset lausunnot ja mielipiteet säilytetään Lapin
ELY-keskuksessa.
Seuraavassa esitetään lausunnot ja mielipiteet keskeisimmiltä osiltaan.
1. Kemin kaupunki
Kemin kaupunginhallituksen ja ympäristönsuojeluviranomaisen lausun
not ovat samansisältöisiä.
WA-ohjelmassa on jo nyt esitetty varsin hyvin biotuotetehtaan ympä
ristövaikutuksia, vaikka ne käsitellään yksityiskohtaisemmin vasta ym
päristövaikutusten arviointiselostuksessa.
Arviointiohjelman perusteella suunnitellun biotuotetehtaan kokonaisrik
kipäästöt (S02 + TRS) ja hiukkasten (PM) päästöt ovat tuotantoon suh
teutettuna (kg/ts) pienempiä kun vastaavat päästöt nykytehtaasta. Fos
siiliton energiantuotanto on lisäksi ilmastoystävälHstä eikä tuota kasvi
huonekaasuna tunnettua hiilidioksidia (C02). Toisaalta biotuotetehdas
päästäisi ilmaan jonkin verran enemmän typen oksideja (NOx) tuotan
toon suhteutettuna (kg/ts) kuin nykyinen tehdas.
Suunniteltuun biotuotetehdaskompleksiin liittyvä ja myöhemmin mah
dollisesti toteutettava erilaisten biomateriaalien ja biotuotteiden tuotanto
on nähtävä tulevaisuuteen suuntautuvana tärkeänä” Clean Tech”-ym
päristöinvestointina, joilla voi olla vaikutuksensa kuluttajien hiilijalanjäl
jen pienentämisessä ja ne olisivat osa ilmastonmuutoksen torjuntaa.
Sivutuotteena muodostuvaa puukuitua voidaan käyttää mm. tekstiilien
valmistukseen ja sillä voidaan korvata mm. runsaasti vettä kuluttavaa
puuvillaa. Puukuitu voisi olla myös yksi vaihtoehto öljypohjaisten tekstii
lin tuotannolle ja käytölle, joka on yhdistetty globaalisesti mm. mikro
muoviongelmaan. Biopolttoaineiden tuotannolla voidaan vähentää fos
siilisten polttoaineiden käyttöä ja biokomposiittituotteet voivat korvata
muovia. Sakkojen ja tuhkien hyödyntäminen maanrakennusmateriaa
leina ja lannoitteina voivat korvata puolestaan neitseellisiä luonnonva
roja.
Arviointiselostuksessa tulisi kiinnittää erityistä huomioita tehtaan aiheut
taman melun leviämiseen ja tarvittaviin meluntorjuntatoimenpiteisiin.
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Tehtaan kokonaismelun lisäksi arviointiselostuksessa tulisi pystyä arvi
oimaan tehtaan päivä- ja yöaikaisen kokonaismelun lisäksi myös yksit
täisten, eniten melua aiheuttavien toimintojen, kuten puunkäsittelyn ja
kuorimon aiheuttama melu.
Metsäteollisuuslaitoksissa puunkäsittelystä ja varsinkin kuorimolta pe
räisiin oleva isku- ja tärähdysmelu koetaan yleensä häiritsevämmäksi
kuin tehtaan normaalista käynnistä aiheutuva melu, joka on tyypiltään
tasaista kohinaa ja huminaa. Tehtaasta aiheutuvan melumallinnuksen
tulokset voidaan tarvittaessa varmentaa melumittauksin tehtaan käyn
nistymisen jälkeen ja toteuttaa tehtaalla tarvittavia meluntorjuntatoimen
piteitä myöhemmin jos niihin ilmenee tarvetta.
Myös lisääntyvästä raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetuksesta aiheu
tuva liikenne on syytä huomioida ja arvioida sen aiheuttama päivä- ja
yöaikainen melu. Jos liikennemelun meluntorjuntatoimenpiteille (esim.
meluesteet) on mallinnuksella tarvetta, ratkaistaan ne ympäristölu
paprosessista erillisenä menettelynä, koska ympäristölupaharkintaan ei
lähtökohtaisesti kuulu liikenteen ympäristöhaillojen vähentäminen.
Lisääntyvällä liikenteellä saattaa olla vaikutuksia myös yhdyskuntail
man laatuun, joka tulisi arvioida arviointiselostuksessa.
Kemin uusin bioindikaattoritutkimus, jossa käytetään männyn neulasia
bioindikaattoreina arvioitaessa rikkiyhdisteiden alueellista leviämistä,
valmistuu viimeistään elokuun 2019 lopussa. Selvitystä voidaan tarvit
taessa käyttää Metsä Fibre Oy:n biotuotetehtaan ympäristövaikutusten
arviointiselostusta laadittaessa tai sitä täydentävänä teoksena esim.
ympäristölupavaiheessa. Bioind ikaattoritutkimus on toteutettu ns. yh
teistarkkailuna eli siinä ovat mukana Kemin kaupunki ja ne alueen toi
minnanharjoittajat, joiden ympäristöluvissa on määräys tutkimukseen
osallistumisesta.
Kemin ilmanlaatua tullaan mittaamaan seuraavan kerran vuonna 2020
alkavalla ja vuoden kestävällä mittauksella. Mittaus perustuu Lapin
ELY-keskuksen päätökseen (LAPELY/386/201 6; 11 .2.2019) ilmanlaa
dun seurannan ja seurannan kehittämisestä Lapissa. Kemin yhdyskun
tailmasta mitattavat epäpuhtaudet ja mittauksen aloitusajankohta sel
viävät myöhemmin vuoden 2019 aikana, sen jälkeen kun mittauksesta
on tehty sopimus Kemin kaupungin ja alueen toiminnanharjoifiajien
kesken (ns. yhteistarkkailu).
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Ilmanlaadun mittausta ei välttämättä aloiteta vuoden 2020 alusta, vaan
se voidaan aloittaa jopa kesken vuotta, riippuen siitä kuka mitta uksen
toteuttaa ja miten mittaajalla on vapaana mittaukseen tarvittavaa lait
teistoa. Mitattavien ilman epäpuhtauksien arvioidaan löytyvät seuraa
vasta kategoriasta: rikkidioksid (602), pelkistyneet rikkiyhdisteet
(TRS), typen oksidit (NO, N02 ja NOx), hengitettävät hiukkaset (PM10)
ja pienhiukkaset (PM2.5). Lisäksi mitataan tiettyjä sääparametreja. Mit
taus tullaan toteuttamaan siten, että se täyttää lainsäädännön ilmanlaadun mittauksesta asettamat vaatimukset (Valtioneuvoston asetus
ilmanlaadusta 79/2017). Ilmanlaadun yhteistarkkailu (mitä mitataan,
milloin mitataan, missä mitataan) toteutetaan paikallisen Elinkeino-, lii
kenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) valvonnassa huomioiden
toiminnanharjoittajien ympäristöluvissa olevat määräykset Kemin ilmanlaadun mittaukseen osallistumisesta.
Jos edellä mainitun ilmanlaadun mittauksen tulokset osoittavat, että Ke
min ilmanlaatua on tarpeen mitata joidenkin epäpuhtauksien osalta jat
kossakin, on mittaus perustelua toteuttaa edelleenkin yhteistarkkailuna
kaupungin ja alueen toiminnanharjoittajien kesken. Tällä menettelyllä
toteutuisi Valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (79/2019) sää
detty kunnan velvollisuus huolehtia paikallisten olojen edellyttämästä
ilmanlaadun seurannasta (3), josta on erikseen säännös ympäristön
suojelu!ain 143 §:ssä (YL 527/2014). Yhteistarkkailulla toteutuu myös
paikallisten toiminnanharjoittajien velvollisuus olla tietoinen päästöjen
ympäristövaikutuksista. Ilmanlaadun yhteistarkkailulla voidaan säästää
kaupungin ja toiminnanharjoittajien kustannuksia.
Ilmanlaadun yhteistarkkailulla voidaan reagoida tarvittaessa nopeasti
muuffuviin mittaustarpeisiin päästöjen muuttuessa ja sijoittaa mittaus
laitteisto edustavaan paikkaan. Edellä mainitusta syistä Kemin ilmanlaadun seuranta tulisi lähtökohtaisesti toteuttaa määrävuosin yhteistark
kailuna, joka voisi Kemissä tapahtua yhdellä mittausasemalla, esim.
Sauvosaaren kaupunginosassa, joka on keskeinen paikka kaupungissa
sijaitseviin tehtaisiin ja muihin päästö-lähteisiin nähden.
Metsä Fibre Oy:n nykyiselle sellutehtaalle 17.5.2019 annetussa Poh
jois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätöksessä
(PSAVI/597/2015) toiminnan harjoittajalta edellytetään vuodesta 2021
lähtien oman mittausaseman (TRS-yhdisteet) sijoittamista Koivuharju
Paattio alueelle.
Suunnitellussa biotuotetehtaassa on selvästi korkeampi savupiippu
(105 m) kuin nykyisessä tehtaassa (soodakattila 94 m; meesauuni
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86 m; voimalaitoskattila 81,6 m), jolloin savukaasujen laimeneminen on
tehokkaampaa kuin nykyään. Lisäksi biotuotetehtaan TRS-yhdisteiden
päästöjen odotetaan vähenevän uuden tekniikan käyttöönoton myötä.
Nämä yhdessä ovat tekijöitä, joiden vuoksi ympäristövaikutusten arvi
ointiselostuksessa tulisi arvioida, aiheutuuko biotuotetehtaan käytössä
enää sellaisia ulkoilman epäpuhtauspitoisuuksia, että toiminnanharjoit
tajan tulisi yhteistarkkailuun osallistumisen lisäksi mitata ilmanlaatua
omalla tarkkailuasemalla jatkuvatoimisesti lähialueillaan.
Jos toiminnanharjoittajan omalle mittausasemalle on tarvetta myös
biotuotetehtaan ilmapäästöjen seurannan osalta, täydentävät Kemin
kaupungin vastuulla oleva yhteistarkkailu ja toiminnanharjoittajan oma
tarkkailu toisiaan ja antavat yhdessä kattavampaa tietoa Kemin ilmanlaadusta kuin yhteistarkkailu yksinään.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta pidetyssä yleisötilaisuudessa
(22.5.20 19) biotuotetehtaan jäte- ja jäähdytysvesien lämpökuorma ja
sen mahdolliset heikentävät vaikutukset merialueen jääpeitteeseen
nousivat selvästi esille, samoin kuin kuorimon uuden sijoituspaikan ja
liikennejärjestelyjen aiheuttama melu.
2. Meri-Lapin ympäristölautakunta
Laaditussa arviointiohjelmassa, joka on myöhemmin julkaistavan YVA
selostuksen runko, on riittävässä laajuudessa kerrottu siitä, millaisiin
ympäristövaikutuksiin Metsä Fibre Oy:n Kemiin suunniteltavan biotuote
tehtaan osalta tulee kiinnittää huomiota.
Vasta WA-selostuksesta voimme sanoa, onko nyt lähinnä otsikkota
solla käsitellyistä asioista kerätty riittävästi tietoa päätöksenteon poh
jaksi.
3. Keminmaan kunta
Valtion tulisi huomioida alueen tieverkostoinneissa se, että ne vastaa
vat myös tulevaisuudessa alueen kasvavaa liikennetarvetta.
4. Simon kunta
Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomautta
mista Metsä Fibre Oy:n biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arvioin
tiohjelmasta.
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5. Luonnonvarakeskus (Luke)
Tässä lausunnossa Luke arvioi vain arviointiohjelman lukua 8.2.8 Vai
kutukset luonnonvarojen käyttöön.
Arviointiohjelman mainitussa luvussa viitataan Luken laskelmiin puun
tuotannollisesti suurimmasta kestävästä hakkuumahdollisuudesta. Viit
taukset ovat oikeansisältöisiä. Puuntuotannollisesti kestävät hakkuu
mahdollisuudet ovat vuosina 2015-2024 noin 84 miljoonaa kuutiometriä
vuodessa ja vuosina 2025-2034 noin 92 miljoonaa kuutiometriä vuo
dessa. Vuoden 2018 hakkuut ovat olleet 78 miljoonaa kuutiometriä ja
vuoden 2019 hakkuut ovat suhdannearvioiden mukaan jäämässä tätä
pienemmiksi. Arviointiohjelmassa esitetty toteamus siitä, että investoin
tisuunnitelman mukainen 4,5 miljoonan kuutiometrin hakkuiden lisäys ei
johda puuntuotannollisesti kestävien hakkuumahdollisuuksien ylittymi
seen, vastaa Luken tekemiä laskelmia. Luken ja Syken yhteistutkimuk
sessa on arvioitu, että hakkuiden lähestyessä suurimman kestävän
hakkuumahdollisuuden määrää erityisesti Etelä-Suomessa on panos
tettava metsien monimuotoisuuden turvaamiseen. Investointisuunnitel
man mukainen hakkuumäärien lisäys voidaan toteuttaa samanaikai
sesti monimuotoisuutta turvaavien toimien, esimerkiksi metsien suoje
lun lisäämisen, kanssa.
6. Museovirasto
Museovirasto antaa lausuntonsa YVA-ohjelmasta suhteessa rakennet
tuun kulttuuriympäristöön, maisemaan ja arkeologiseen kulttuuriperin
töön kohdistuviin hankevaikutuksiin.
Luvussa 7.5 “Maisema ja kulttuuriympäristö” on lueteltu Kemin valta
kunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt ja todettu, että
Metsä Fibren Kemin tehtaiden tehdastontilla ja välittömässä läheisyy
dessä sijaitsee “Karihaaran tehdasyhdyskunta” (RKY 2009). Alueen
asemakaavalla suojellut rakennukset, joiden suojelumerkinnät on uu
dessa vaiheasemakaavassa poistettu, on lueteltu kappaleessa.
Kappaleessa 8.2.9 “Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyt
töön” on kuvailtu, miten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen suhdetta
aluetta koskeviin maankäytön suunnitelmiin. Tarkastelussa huomioi
daan erityisesti muun muassa lähimmät kulttuurihistorialliset kohteet.
Biotuotetehdashankkeen toteutuminen aiheuttaa usean kulttuurihistori
allisesti arvokkaan rakennuksen purkamisen Karihaaran tehdasyhdys
kunnan alueelta. Käsittelyosuus on erityisen tärkeä, sillä purkamisilla
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olisi vaikutusta myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteu
tumiseen kulttuuriympäristön osalta.
Arviointiohjelmassa luvussa 8.2.10 “Vaikutukset maisemaan ja kulttuu
riympäristöön” kuvaillaan, miten vaikutuksia tarkastellaan maisema
kuva-analyysiin, maisemarakenteen elementtien ja hankkeen suunnitel
mia visualisoivien havainnekuvien avulla. Maisemavaikutukset kuva
taan huomioiden alueen muut rakennukset ja rakennelmat, maaston
muodot ja uusien rakenteiden suunniteltu koko. Erityisesti huomioidaan
alueella ja sen läheisyydessä sijaitsevat arvoalueet ja kohteet. Maise
mavaikutuksia tarkastellaan perusteellisemmin sekä lähimaisema- että
kaukomaisemavyöhykkeellä. Museovirastolla ei ole huomauttamista ar
viointiohjelmasta maisemavaikutusten arvioimisen osalta.
Rakennetun kulttuuriympäristön sekä arkeologisen kulifuuriperinnön
nykytilan kuvaus ja vaikutusten arviointi perustuvat olemassa oleviin
selvityksiin, inventointeihin, rekistereihin, kartta- ja ilmakuvatarkastelui
hin sekä maastokäynteihin. Hyödynnettäväksi tarkoitetut rakennettua
kufttuuriympäristöä koskevat selvitykset tulee arviointiselostuksessa ni
metä ja luetella.
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta suunnittelualueelta ei tunneta
kiinteitä muinaisjäännöksiä. Hankealueella on jo nykyisellään raskaita
teollisia toimintoja, eikä alueen luonne muutu merkittävästi hankkeen
myötä. On kuitenkin huomioitava, että muinaismuistolain 14 §:n ja 16
§:n mukaan, mikäli maata kaivettaessa tai muutoin tulee esille muinais
esine tai merkkejä aiemmin tuntemattomasta kiinteästä muinaisjään
nöksestä, tulee työt keskeyttää välittömästi ja ottaa yhteyttä Museovi
rastoon.
7. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
ELY-keskus näkee puutteena sen, että ohjelmassa ei ole käsitelty
raaka-aineen hankinnasta aiheutuvien vesistövaikutusten arviointia.
Osassa Pohjois-Suomen vesistöjä metsien hakkuut, lannoitukset sekä
maanmuokkaus on tunnisteifu merkittäväksi vesistöjen kuormittajaksi.
Keinoja vesistöhaittojen vähentämiseksi kuitenkin on, ja YVA
selostuksessa tulisi kertoa pääpiirteissään, millaisia hakkuumenetelmiä
tai -periaatteita tullaan käyttämään.
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Jo toiminnassa olevien puunjalostuslaitosten lisäksi Pohjois-Suomessa
on vireillä kolme muutakin mittavaa biotuotehanketta, minkä takia se
lostusvaiheessa olisi syytä arvioida yhteisvaikutuksia myös raaka-ai
neen hankinnan osalta.
8. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Liikennevastuualue
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Liikennevastuualue ottaa kantaa
hankkeen vaikutuksiin Pohjois-Pohjanmaan maantieverkolle. Arviointi
selostuksessa olevassa kartassa osoitetaan raakapuun kuljetusten ta
pahtuvan myös Pohjois-Pohjanmaalta käsin. Mikäli hankkeesta aiheu
tuu merkittävää lisääntyvää liikennettä tai muita merkittäviä liikenteelli
siä vaikutuksia Pohjois-Pohjanmaan maantieverkolle, tulee liikenteeHi
set vaikutukset arvioida myös Pohjois-Pohjanmaan maantieverkon
osalta.
9. Turvallisuus-ja kemikaalivirasto (Tukes)
WA-menettelyssä tarkastellaan yhtä toteutusvaihtoehtoa (VE 1), jossa
nykyisen tuotantolaitoksen tilalle rakennettavassa biotuotetehtaassa
tuotettaisiin sellua n. 1,3 milj.Ua. Vanha valkaisemattoman pohjamas
san linja jätettäisiin käyntiin ja sen kapasiteetti on noin 180 000 Ua.
Tehtaalle voidaan rakentaa myöhemmin biotuotelaitoksia kuten esimer
kiksi Iigniinilaitos, biokuitulaitos, biokaasulaitos, komposiittilaitos ja kuo
ripelletit. Tehdasalueelle rakennetaan klooridioksidi-, happi- ja rikkihap
polaitokset.
Toisena vaihtoehtona olisi nykyisen sellutehtaan jättäminen ennalleen,
mutta ennen ympäristövaikutusarvioinnin aloittamista on tehty periaate
päätös pyrkiä rakentamaan uusi tehdas vanhan tehtaan modernisoinnin
sijaan.
Suunniteltu biotuotetehtaan sijoituspaikka on nykyisen sellutehtaan
pohjois-ja itäpuolelle Pajusaarelle sekä Sahansaarelle Kemijoen suis
toon alueelle, jota teollinen toiminta on ennestään voimakkaasti muo
kannut. Nykyinen sellutehdas puretaan valkaisemattoman pohjamas
san linjaa lukuun ottamatta. Hanke voidaan pääosin toteuttaa voimassa
olevan asemakaavan puitteissa.
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Suurimmat erot Kemin nykyiseen sellutehtaaseen ovat seuraavat:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Laitoksen kapasiteetti
Uudet laitetyypit
Vesikierrot voidaan sulkea paremmin ja jätevesipäästöjä syntyy huo
mattavasti vähemmän per sellutonni
Prosessien ilmapäästöjä voidaan vähentää
Sähköä tuotetaan enemmän ja kulutetaan vähemmän sellutonnia
kohti
Meesauunilla poltetaan kuoresta kaasutettua tuotekaasua eikä fossii
lista polttoainetta
Tehtaalla on rikkihappolaitos
Tehtaalla varaudutaan ligniinin erotukseen
Biotuotetehdaskonsepti tarjoaa mahdollisuuksia uusille biotuotetoimi
joille.

Toteutuessaan biotuotetehdas tulee todennäköisesti olemaan Seveso
direktiivin soveltamisalaan kuuluva turvallisuusselvityslaitos, joka tulisi
Tukesin luvituksen ja valvonnan piiriin. Luvitusprosessissa toiminnan
harjoittajalta edellytetään kattavan riskinarvioinnin tekemistä ja kemi
kaalionnettomuuksien seurausten esittämistä. Suuronnettomuusvaaraa
aiheuttavia kemikaaleja laitoksella tulisi olemaan mm. klooridioksidi,
happi, rikkihappo, natriumkloraatti, vetyperoksidi.
Vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyvät vaarat sekä
onnettomuuksien ehkäisemiseen ja mahdollisten seurausten rajoittami
seen liittyvien toimenpiteiden riittävyys tultaisiin käsittelemään kysei
sessä lupamenettelyssä. Sovellettavaksi tulevat myös painelaite
säädösten mukaiset velvoitteet, joita valvoo niin ikään Tukes.
JO. Väylävirasto
Hankkeen seurauksena sekä meri-, juna- että maantieliikenne kasva
vat.
YVA-ohjelman mukaan uuden tehtaan toteutuessa puun autokuljetuk
sia on 140-160 autoa vuorokaudessa, puujunia 10 junaa ja kemikaali
kuljetuksia 10-15 autoa päivässä. Kaikki kuitutuotteet lähtevät integraa
tista autolla Ajoksen satamaan, mikä tarkoittaa noin 70 autoa päivässä.
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Lisäksi mäntyöljyn ja tärpätin lähteviä kuljetuksia on noin 10 autoa päi
vässä. Raskas autoliikenne ohjataan Perämerentieltä E75 Karihaaran
väylän ja Sahansaarenkadun kautta joko uutta siltaa pitkin suoraan teh
dasalueelle tai Pajusaarentien ja Tehdastien kautta. Sellu kuljetetaan
Ajoksen satamavarastoon autolla Sahansaarenkadun ja edelleen Perä
merentien E75 ja Ajoksentien kautta. Henkilöliikenne ohjataan nykyisen
PajusaarentielTehdastie -yhteyden kautta. Raideliikenne kulkee Sahan
saarenkadun uuden yhteyden tai nykyisen yhteyden kautta.
Väylävirasto toteaa, että vaikka YyA-ohjelmasta saa pääpiirteisen ku
van hankkeeseen liittyvistä liikennemääristä ja kuljetusreiteistä, olisi se
lostusvaiheessa syytä kiinnittää huomiota liikennemäärien ja -reittien
tarkempaan johdonmukaiseen kuvaamiseen sekä niiden havainnollista
miseen karttakuvilla. WA-selostuksessa on tarpeen esittää tarkemmin
mm. vaarallisten kuljetusten ja jätekuljetusten määrät ja kuljetusreitit
sekä arvioida myös henkilöliikenteen mahdollinen lisääntyminen.
YyA-ohjelmassa on kerrottu, että uuden tehtaan aiheuttaman liikennemäärän lisääntymisen johdosta Sahansaarenkadulle on liikenteen tur
vallisuuden takia suunniteltu nykyisten yhteyksien tilalle muutoksia.
YVA-ohjelmassa mainitaan, että yhtaikaa YyA-prosessin kanssa käyn
nistyy Sahansaarenkadun kaavoitus. Ohjelmasta käy ilmi, että Sahan
saarenkadun varteen on tarkoitus toteuttaa uusi raideyhteys tehdasalu
eelle ja uuden tehtaan raideliikenteen on tarkoitus kulkea joko Sahan
saarenkadun uuden yhteyden kautta tai nykyistä raideyhteyttä pitkin.
Tarkempaa kuvausta kaavamuutoksella tutkittavista uusista liikennerat
kaisuista ei YyA-ohjelmaan sisälly. YVA-ohjelmassa todetaan, että ar
viointiselostuksessa tarkastellaan biotuotetehtaan hankealueella ja sen
ulkopuolella sijaitsevien toimintojen ympäristövaikutuksia ja että alueen
ulkopuolella olevia toimintoja ovat muun muassa tehtaan rakentamisen
ja käytön aikainen liikenne ja raaka-aineen hankinta. Epäselväksi jää,
arvioidaanko Sahansaarenkadulle suunniteltavien uusien liikenneratkai
sujen (rautatieyhteys, silta, jne.) toteuttamisen vaikutuksia YVA
prosessissa vai kaavoituksen yhteydessä. Väylävirasto huomauttaa,
että YVA-selostuksessa tulisi joka tapauksessa kuvata uudet liikenne
ratkaisut yksityiskohtaisemmin sekä arvioida liikenteen vaikutukset
kaikkien käytettävien liikennereittien osalta.
Liikenteen vaikutusten arvioinnin yhteydessä on melun lisäksi arvioi
tava myös mahdollinen raskaasta liikenteestä ja rautatiekuljetuksista
aiheutuvan tärinän vaikutus.
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Y\JA-ohjelmassa on kerrottu, että tehtaan tuotteet kuljetetaan markki
noille Ajoksen sataman kautta. Väylävirasto muistuttaa, että lisääntyvän
alusliikenteen (kun samalla aluskoko kasvaa) vaikutukset talvimerenku
lun avustamiseen sekä lisääntyvän alusliikenteen mahdolliset riskit me
riliikenteen turvallisuuteen kasvavat. Edellä mainittuja asioita on jonkin
verran käsitelty hankkeen esiselvitysvaiheen yhteydessä, mutta ne tu
lee ottaa huomioon myös ympäristövaikutusten arvioinnissa.
Raskas liikenne tulee lisääntymään huomattavasti hankkeen vaikutuk
sesta. YVA-ohjelmassa ei ole tarkemmin kuvattu tehtaan raaka-aineen
hankinta-aluetta, jolle puun kuljetuksen vaikutukset ulottuvat. YVA
selostuksessa tulisi mahdollisuuksien mukaan kuvata tärkeimmillä kul
jetusreiteillä hankkeesta aiheutuva raskaan liikenteen lisääntyminen
laajemmalta alueelta kuin lähivaikutusalueelta.
YVA-selostuksessa tulee esittää konkreettisia toimia, joilla liikennetur
vallisuutta voidaan parantaa ja joilla liikenteestä aiheutuvia meluhaittoja
voidaan vähentää sekä rakentamisen että käytän aikana. Onnetto
muus- ja häiriätilanteiden tarkasteluun tulee sisällyttää myös vaarallis
ten aineiden kuljetuksiin liittyvät riskit.
Maanteiden osalta lausuu tarkemmin Lapin ELY-keskuksen L-vastuu
alue.
11. Lapin liitto
Alueella on voimassa 11.9.2015 lainvoiman saanut Länsi-Lapin maa
kuntakaava sekä 16.7.2005 lainvoiman saanut Lapin meri-ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaava. Länsi-Lapin maakuntakaavassa
hankealue on osoitettu teollisuusalueeksi (T 703) ja kohdemerkinnällä
alueelle on osoitettu rakennussuojelukohde (SR 3108) sekä olemassa
oleva ratayhteys on osoitettu sivurata merkinnällä.
Merialuesuunnittelu on uusi suunnittelumuoto. Merialuesuunnitteluun
liittyvät maankäyttö ja rakennuslain säännökset tulivat voimaan
1.10.2016. Suunnitelmien laatimisesta vastaavat ne maakuntien liitot,
joiden alueeseen kuuluu aluevesiä. Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski
Pohjanmaa ja Pohjanmaa laativat yhteisen merialuesuunnitelman, joka
on osa koko Itämeren kattavaa merialuesuunnitelmaa. Merialuesuunni
telmissa tullaan käsittelemään muun muassa meriväyliä. Merialuesuun
nitelman hyväksyminen on aikataulutettu vuodelle 2020.

18 (49)

Lapin liitto pitää Kemin biotuotetehtaan kehittämistä kannatettavana ja
maakunnan tavoitteita tukevana hankkeena. Lapin liiton viraston mie
lestä ympäristövaikutusten arviointiohjelma muodostaa hyvän pohjan
arviointiselostuksen laatimiselle.
12. Lapin pelastuslaitos
Mahdollisiin riskeihin liittyvät etäisyydet huomioidaan suunniteltaessa
eri toimintojen sijoittelua tehdasalueelle. Prosessiltaan herkkä ilmakaa
sutehdas ja kemikaalien varastoalue tulee sijoittaa riittävän etäälle
muista toiminnoista. Sijoittelussa huomioidaan toimintojen lisäksi ympä
röivä asutus, vallitseva tuulensuunta ja pohjavesialueet.
Kohteen saavutettavuus eri lähestymissuunnista tulee varmistaa liiken
nejärjestelyin. Onnettomuustilanteissa tuulensuunta vaikuttaa lähesty
misreitin valintaan. Tehdasalueelle ei saa muodostua tilannetta, jossa
onnettomuuskohdetta ei voida saavuttaa onnettomuudesta syntyvän
vaara-alueen takia.
Lapin pelastuslaitos seuraa hankeen etenemistä. Hankkeen valmiste
lussa toivotaan tiivistä yhteistyötä pelastusviranomaisten kanssa.
13. Tornionlaakson maakuntamuseo
Kemin kaupungin kulttuuriympäristöön liittyvistä viranomaistehtävistä
vastaa Museovirasto. Alueellisena asiantuntijana maakuntamuseo ot
taa kantaa arviointiohjelmaan rakennetun kulttuuriympäristön ja raken
nushistoriallisten arvojen säilymisen kannalta.
Yhtenä arvioitavista ympäristövaikutuksista ovat vaikutukset maise
maan ja kulttuuriym päristöön. Arviointiohjelman nykytilan kuvauksessa
(kohdassa 7.5) on lyhyesti luonnehdittu alueen maisemakuvaa sekä
tuotu esiin Kemissä sijaitsevat valtakunnallisesti merkittävät rakennetut
kulttuuriympäristöt (RKY2009) ja mainittu Kemin kulttuuriympäristöoh
jelma “Meren ja teollisuuden kaupunki” (2013). Suunnitelmassa ympä
ristövaikutusten arvioinnissa (kohdissa 8.2.9 ja 8.2.10) on esitetty alu
een maankäyttöön, maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien
vaikutusten arviointia. Vaikutuksia on tarkoitus tarkastella maisema
kuva-analyysin ja havainnekuvien avulla. Arviointi on tarkoitus toteuttaa
muun muassa maastokäyntien ja karUatarkastelujen lisäksi olemassa
olevien selvitysten avulla. Tarkastelualueeksi on esitetty 2-5 kilometrin
säd että.
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Tornionlaakson maakuntamuseon näkemyksen mukaan yksi olennai
simmasta vaikutusten arvioinnista kohdistuu valtakunnallisten alueiden
käyttötavoitteiden toteutumiseen kulttuuriympäristön osalta. Tämän li
säksi arvioinnissa tulee huomioida maakuntamuseon näkemyksen mu
kaan myös yleis- ja asemakaavoissa suojellut kohteet, jotka sijaitsevat
esitetyllä tarkastelualueella; näitä on muun muassa Paattion alueella.
Arvioinnissa käytettävät selvitykset tulee nimetä ohjelmassa.
14. Kemi-Tornion Lintuharrastajat Xenus ry, Tuomo Karplund
Kemin-Tornion Lintuharrastajat Xenuksen valtuuttamana esitän seuraa
via täydennyksiä WA-ohjelmaan:
Pajusaaren-Sahansaaren alue muodostaa merkittävän muuttolintujen
levähdysalueen Kemi-joen suistolla. Sulat vesialueet, lumettomina py
syvät rikkaruohokentät sekä tehtaan lämpö-vaikutus itsessään houkut
televat joka kevät harvinaisempiakin vierailijoita, esim: tunturikiuru, sit
ruunavästäräkki, ristisorsa, arosuohaukka.
Kiikelin alue hankealueen kaakkoispuolella puolestaan on merkittävä
pesimäalue varsinkin hyönteissyöjille, kolopesijöille, kahlaajille sekä
sorsilte. Alueella on mahdollista myös kuunnella alueellamme harvinai
sempia yölaulajia, esim. mustapääkerttua sekä viitakerttusta. Kiikeli,
samoin kuin Sahansaaren-Pajusaaren eteläiset osat, toimii myös usei
den vaelluslintujen, esimerkiksi pöllöjen ja tikkojen kerääntymisalueena.
Kiikelin status luontoarvoiltaan merkittävänä kaupunkimetsänä voi kär
siä tehtaan puunkäsittelyn melulähteenä siirtyessä lähemmäs aluetta.
Erikoisin hankealueella tavattu pesimälintulaji on xxxxx, joka suosii pe
simäympäristönään vanhoja puunkäsittelyalueita. Sahansaaren poh
joispäässä on vanha reviiri, joka mahdollisesti voidaan korvata pitä
mällä osa tehtaan kaatopaikka-alueesta avoimena ja maisemoimatto
mana joutomaa-alueena. Hankealueen pohjoispuolinen Poltimohaaran
Vähähaaran yhtymäkohta on mataloituva vesialue, jolla pesii puoli- ja
kokosukeltajasorsia, mm. lapasorsa, silkkiuikku. Mataloitumisen ja ran
tojen rehevöitymisen seurauksena alue voi tulevaisuudessa kehittyä
merkittäväksi lintukosteikoksi.
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15. Meri-Lapin kehiftämiskeskus ry
Vaikutukset Meri-Lapin seudun ja puunhankinta-alueen elin voimaan
Biotuotetehdashankkeen positiiviset vaikutukset Meri-Lapin seudun
elinvoimaan ja työllisyyteen sekä myös laajemmin puunhankinta-alu
eella ovat erittäin merkittävät. Uusi biotuotetehdas tulee hankkeen ta
voitteiden mukaan edustamaan energia-, materiaali- ja myös ympäris
tötehokkuudeltaan globaalin kehityksen kärkeä.
Llikennejärjestelmän kehittäminen
Biotuotetehtaan vuotuinen kuitupuun käyttö kasvaisi suunnitelman mu
kaan yli 4 miljoonaa kuutiometriä 7,6 miljoonaan kuutiometriin, mikä
edellyttää puuraaka-aineen saatavuuden sekä tehtaan logistisen kilpai
lukyvyn turvaamista.
Metsä-Groupin Kemin biotuotetehtaan raakapuu kuljetetaan tehtaalle
junalla (8 junaa/ vrk), ja rekka-autoilla (n. 150 / vrk). Rautatiekuljetusten
osuus on noin puolet kokonaisvolyymistä. Lisäys nykyisen tehtaan ju
nakuljetuksiin on peräti 2,0 milj. m3 eli noin 1 400 junalastia vuodessa.
Biotuotetehdas lisää autokuljetusten määrää Suomesta ja Ruotsista
noin 1,6 milj.m3 eli 27000 autolastia vuodessa.
Merkittävästi kasvavat tavaravirrat edellyttävät seuraavia liikennejärjes
telmien kehityshankkeiden toteuttamista, jotka turvaavat tehtaan logisti
sen kilpailukyvyn, parantavat alueen saavutettavuutta ja liikenneturval
lisuuta sekä pienentävät päästöjä:
-

-

-

-

-

tehtaan läheisyydessä olevien tie- ja rautatieverkon kehityskohteet
rautatie- ja alempiasteisen tieverkoston kehittäminen keskeisiltä
puunhankinta-alueilta
Kemin satamaväylän syvennys on välttämätön vienti- / tuontikuljetus
ten kustannustehokkuuden kannalta
Tornio-Kolari radan sähköistäminen ja perusparannus parantaa teh
taan junakuljetusten kustannustehokkuutta noin kolmanneksella ja
edistää myös vähähiilisyyttä
valtatie 4:n Simon kohdan vaarallisten risteysalueiden Onkalo-Ranu
antien ja Karsikon tien risteykset tulee sisällyttää kokonaishankkee
seen sekä lin kunnan ohitustien rakentaminen tulee aloittaa
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-

alueen saavutettavuus lentoteitse tulee turvata Kemi-Tornion lentolii
kenteen riittävällä vuorokapasiteetilla.

Kasvavat puun käyttömäärät edellyttävät merkittävää metsäkone- ja puunkuljettajakoulu
tuksen koulutuspaikkojen lisäämistä
Suomessa on yleisesti työvoimapulaa osaavista metsäkone-ja puuta
vara-autojen kuljettajista. Metsäalalle valmistuu vuosittain noin 400 kul
jettajaa. Alalle tarvittaisiin vuosittain lähes 800 uutta metsäkone- ja 500
puutavara-autonkuljettajaa. Metsäkone ja puutavara-autojen kuljettaj ien
koulutuspaikkoja tulee lisätä Meri-Lapin seudulle ja koko Pohjois-Suo
meen vastaamaan merkittävästi kasvavia puunhankintamääriä ja puun
korjuu- ja kuljetusketjun työvoimatarvetta. Lisääntyvä työvoimatarve tu
lee ottaa myös teknisten amk-insinöörikoulutuksen ja koulutusalojen
markkinoinnin resursoinnissa.
Erikoissairaanhoidon säilyttäminen alueella
Ympärivuorokautinen päivystystoiminta tulee säilyttää Meri-Lapissa
suurteollisuuden sekä valtatien onnettomuusriskien vuoksi. Erikoissai
raanhoidon ympärivuorokautinen päivystystoim inta voidaan järjestää
Meri-Lapissa tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti, jos leik
kaustoiminnan ja synnytysten jatkuminen Meri-Lapissa turvataan kes
kittämisasetusta muuttamalla. Hoitoalan työpaikkojen säilyttäminen on
tärkeää myös alueen elinvoiman kannalta.
16. Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry
YVA-asetuksen (252/2017) mukaisesti YVA—ohjelmassa tulee selvittää
ja vertailla hankevaihtoehtojen ympäristövaikutukset ja ehdottaa toimet,
joilla väItetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja mer
kittäviä haitallisia vaikutuksia mukaan lukien yhteisvaikutukset.
Metsä Fibre suunnittelee uuden biotuotetehtaan rakentamista Kemiin
Pajusaarelle ja Sahasaarelle. Hankkeesta on tehty esiselvitys, johon
ympäristövaikutusten arviointiohjelman suunnitelmat ja hankevaihtoeh
dot perustuvat. Esiselvityksen tietoja ei ole julkistettu eikä näin ollen
selviä mihin tehdyt askelmat perustuvat, että puuta olisi riittävästi ja en
nen kaikkea kestävästi koko tehtaan elinkaaren ajan. Esiselvityksen
ajankohta huomioiden, on todennäköistä että laskelmat perustuvat yli
mitoitettuihin arvioihin puun riittävyydestä. Uuden tehtaan myötä puun
tarve tulisi YyA-ohjelman mukaan merkittävästi kasvamaan. On ehdot
toman tärkeää selvittää aluekohtaisesti mistä ja milloin ja kuinka paljon
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puuta on tarkoitus hakata ja kuinka estetään monimuotoisuuden hei
kentyminen hakkuisiin kohdentuvilla alueilla. Puiden hakkuumäärät
ovat jo nyt metsäluonnon monimuotoisuuden ja hiilensidonnan kannalta
kestämättömällä tasolla.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa on ehdottoman tärkeää arvioida uu
delleen puun saatavuus ja tarkentaa puunhankinta-alue sekä hakkuuta
voitteet uuden tehtaan toiminnan ajalta. Arvioinnissa tulee ottaa huomi
oon LULUCF- asetuksen mukanaan tuomat vaikutukset, koska uuden
tehtaan rakentaminen ja toiminta ajoittuu asetuksen voimassaoloai
kaan. Lisäksi tulee arvioida hankevaihtoehtojen vaikutukset kokonai
suudessaan suhteessa EU:n ja Suomen hallituksen tavoitteisiin ilmas
tonmuutoksen hillitsemiseksi. Kokonaisvaikutuksiin tulee sisällyttää
paitsi tehtaan energiatehokkuus ja päästöt, myös ainakin hakkuiden
vaikutukset hiilinieluun sekä kasvavan liikenteen päästöt.
Suomea sitovat useat kansainväliset sopimukset, joiden avulla pyritään
turvaamaan luonnon monimuotoisuutta. Lajien uhanalaistumiseen ovat
vaikuttaneet merkittävimm in metsäelinympäristöjen muutokset, jotka
ovat ensisijainen uhanalaisuuden syy 733 lajille uusimman julkaistun
Punaisen kirjan mukaan. Yleisimpiä muutoksia metsäluonnossa ovat
metsien uudistamis- ja hoitotoimet, vanhojen metsien ja kookkaiden
puiden sekä lahopuun väheneminen .(Lähde: https://www.ym .filfi
Fl/Ajankohtaista/UusiarviojokayhdeksasSuomeneliolaj(49609)).
On selvää, että puuntarpeen kasvaessa huomattavasti, hakkuiden
määrä myös kasvaa ja kohdistuu myös harvoihin jäljellejääneisiin van
hempiin metsiin. Avohakkuut vahvistavat edelleen metsäluonnon moni
muotoisuuden heikkenemistä. Ympäristövaikutuksen arvioinnissa tulee
selvittää riittävän yksityiskohtaisella tasolla millä tavoin metsäluonnon
monimuotoisuuden heikentäminen aiotaan alueellisesti estää. Metsien
lisäksi avohakkuilla on lisäksi merkittäviä vesistövaikutuksia. Ehdotto
man tärkeää on selvittää useiden vireillä olevien, ja jo käynnistyneiden,
puuta käyttävien hankkeiden yhteisvaikutus, koskien puuvarantojen riit
tävyyttä, luonnon monimuotoisuuden heikentymistä ja vaikutuksia hiili
nieluun.
Perämeri on ominaispiirteidensä vuoksi herkkä kuormitukselle. Suurim
mat pistekuormittajat Perämeren alueella ovat Kemin alueella sijaitseva
sellu- ja paperiteollisuus ja jätevedenpuhdistamo (lähde: Kemijoen ve
sienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016—2021). Meren
hoidon toimenpideohjelman tavoitteena on vähentää Ihmisestä aiheutu
van kuormituksen määrää, esimerkiksi typpikuorman vähennystarve on
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6 %, eli Perämerellä noin 900 tla. Mateiden kutuvalmiuden on havaittu
alentuneen Kemin edustalla. Ilmiön aiheuttajiksi on arvioitu selluteolli
suuden päästöjä, mulla vaikuttavaa ainetta ei ole voitu todentaa. To
dennäköisesti siihen vaikuttavat vuosien aikana sedimentteihin kerty
neet haitalliset aineet. Päästörajoihin tuiee siis kiinnittää erityistä huo
m iota.
Ympäristövaikutuksen arviointiohjelman mukaan kummassakin vaihto
ehdossa tavoitteena on pysyä nykyisissä päästörajoissa. Uusi tehdas
mahdollistaisi kuitenkin tehokkaammat menetelmät päästöjen rajoitta
miseksi, joten päästörajojen tiukentaminen on mielestämme ainoa oi
kea tavoite. Toiminnassa tulee käyttää Euroopan parlamentin ja neu
voston direktiivin 201 0/75/EU mukaista parasta käytettävissä olevaa
tekniikkaa (BAT). Nykyisen tehtaan ympäristövaikutukset ulottuvat pel
kästään hajun perusteella laajasti Kemin ympäristöön. Vesistövaikutuk
set ovat myös merkittävät. Tavoite päästörajojen alentamisesta tulee
siis lisätä ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan.
Vesistövaikutuksia ei ole käsitelty riittävällä tavalla hankkeen arvioin
tiohjelmassa. Hanke vaarantaa Kemin rannikon ekologisen ja kemialli
sen tilan säilymisen nykyisellä tasolla. Nämä vaikutukset ovat vesien
hoitosuunnitelman ja Weser-päätöksen nojalla tulkitun vesipuitedirektii
ym vastaisia.
Selvittämättömiin tai puutteellisiin vaikutuksiin kuuluvat:
1) Ravinteiden vaikutukset erityisesti yhteisvaikutuksien, lämpökuor
man kanssa ja päästöistä seuraavan sisäisen kuormituksen vaikutuk
sesta.
2) Suola-aineiden suorat vaikutukset ja vesien kerrostumisesta ja vä
hähappisuudesta seuraavat vaikutukset.
3) Myrkyllisten ja haitallisten kemikaalien ja organismien välittömät,
krooniset, ekologiset ja kertymisvaikutukset. Toksisten vaikutusten yh
teisvaikutukset ravinteiden ja suolojen kanssa tulee myös huomioida.
3a) Yksittäisinä yhdisteinä luvanvaraiset halogenoidut orgaaniset aineet
vs. “AOX” summaparametri.
3b) COD-summaparametriin sisältyvät puun uuttoaineet mukaanlukien
heikosti biohajoavat ja hormonien kaltaiset aineet, kuten reteenit. Näitä
on tuotu esiin lupahakemuksessa, mutta pitoisuudetja vaikutustiedot
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puuttuvat. On ilmeistä, että OlD-vaikutuksen aiheuttajat on kuvattava
tarkemmin.
3c) Vapautuvat pienimolekyyliset orgaaniset aineet, kuten hapot, hiilive
dyt ja liuotinaineet.
3d) Vesistöön joutuvat suifidikemikaalit ja rikkivety.
3e) Prosessista ja puusta vapautuvat haitalliset alkuaineet kuten ras
kasmetallit, erityisesti sinkki, arseeni, alumiini, mangaani, rauta ja boori.
3f) Puhdistamolta vapautuvan mikrobimassan koostumusja vaiku
tukset mm. hygieenisesti, ekologisesti sekä hapenkulutukseen.
3g) Muun kiintoaineksen koostumus, pitoisuudetja vaikutukset.
3h) Jäähdytysveden kloorauksen reaktiivisen jäännöskloorin suorat ja
välilliset vaikutukset sekä valkaisun reaktiivisen jäännöskloorin vaiku
tukset.
3i) Vesikierron hapettumisenestokemikaalien vaikutukset, erityisesti
hydratsiini- ja sen sukuiset aineet.
3j) Sakeutus/flokkulanttipolymeerien vaikutukset.
3k) Vaahdonestokemikaalit ja niiden vaikutukset.
4) Veden lämpökuorman vaikutukset.
5) Vedenoton vaikutukset väippiin ja suodattimiin sekä jäähdytyskier
rossa kuolevina kaloina ja vesieliöinä mukaan lukien mikro-organismit.
6) Virtausmuutoksien vaikutukset.
Lisäksi vesistövaikutuksista seuraavat sosiaaliset vaikutukset on huo
mioitava. Näitä ovat vaikutukset ammatti- ja harrastuskalastukseen:
kalojen erityisesti kuhien karkoittuminen syvänteistä ja järvialtaista
sekä pyyntialueiden muutokset
-

kalan maun heikkeneminen (tainted fish) -hormonaaliset vaikutukset
kalojen lisääntymiseen

-

-osittaisestakin suolakerrostumisesta aiheutuva elohopean nousu ka
loissa
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-kalan maineen menettäminen
-vedenottoon kuolevat kalanpoikasetja planktoneliöt
-virtauksien muutoksien vaikutukset ja sedimenifien liikkuminen
-rakennusaikaiset vaikutukset mm. sedimenttien liikkuminen
-sinkki, alumiini, rauta ja mangaanipäästöjen vaikutukset kaloihin
-lupakäsittelyssä huomioimaifomien kemikaalien kuten prosessirea
gensseista johtuvat harvinaisempien suolojen (Li, Sr jne), uuttoainei
den, tikkiyhdisteiden, hydratsiinityyppisten aineiden ja jäännöskloorin
päästöt
-

ammoniumtypen vaikutukset kaloihin

WA arviointiohjelmassa mainittu meriveden lämpeneminen 10 km:n
etäisyydelle vaikuttaa huolestuttavalta. Meriveden lämpeneminen on
merkittävä haitta talvella. Jäätynyt meri on asukkaille merkittävä ulkoi
lun ja virkistäytymisen mahdollisuus. Hiihtäjiä, kävelijöitä ja pyöräilijöitä
on kevättalven jäillä runsaasti. Myös moottorikelkkasafareita järjestäville yrityksille jää on tärkeä ja samoin myös saariin mökeilleen mene
ville. Jääpeitteen epäluotettavuus ja jäisen kauden lyheneminen olisivat
merkittävä haitta. Lämmin vesi myös kiihdyttää rehevöitymistä ja vaikut
taa kalojen ja muiden vesieliöiden aineenvaihduntaan. Meren lämpökuorman ja virtausmuutoksien vaikutukset tulee selvittää YVA:ssa huo
lellisesti.
Kemin päässä ongelmia tulee lisääntyvästä liikenteestä ja sen vuoksi
rakennettavista uusista teistä ja rautateistä. Ne tulevat olemassa ole
van asutuksen keskelle ja tulevat aiheuttamaan häiriötä, vaaratilanteita
ja ongelmia isolle joukolle asukkaita. Liikenteen melun lisäksi, melua
aiheuttavia toimintoja tulee nykyistä enemmän saarten sille puolelle,
jossa on runsaasti asutusta lähellä. Meluhaitan lisääntyminen on siis
hyvin todennäköistä. Kaiken kaikkiaan on YyA arvioinnissa tehtävä
mahdollisen uuden tehtaan sijoitusalueen vaikutuksista huolelliset uu
det selvitykset.
Lisäksi hankkeen aikataulu on mielestämme liian tiukka. Jotta saataisiin
luotettavia selvityksiä ja riittävästi tietoa ympäristön vaikutusten arvioin
tia varten, tulee arviointiohjelman aikataulua myös arvioida uudelleen.
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Koska kyseessä on suuri hanke, tulee myös ympäristövaikutusten arvi
ointiin osailistuvien lausuntoihin ja muistutuksiin varata riittävästi aikaa
eli 60 päivää 30 päivän sijaan.
Emme puolia kumpaakaan hankkeen suunnitelmavaihtoehtoa, koska
nykyinen sellutehdas on tuotannoltaan yksipuolinen ja tekniikaltaan ja
energiatehokkuudeltaan vanhentunut ja vaihtoehdossa 1 uuden teh
taan koko suhteessa puunsaatavuuteen epärealistisen suuri, kun eten
kin huomioidaan muiden puunjalostustehtaiden yhteisvaikutukset. Han
ketta ei mielestämme siis tule toteuttaa ainakaan sen kokoisena kuin
nyt on suunniteltu.
Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n lausunnon täydennyksenä
oli saman sisältöinen Vesiluonnon puolesta ry:n muistio.
17. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

Vaihtoehdot
Vaihtoehdossa 1 (VEi) rakennettaisiin uusi tehdas, jota kutsutaan
biotuotetehtaaksi. Tuotteet olisivat biomateriaaleja, bioenergiaa, bioke
mikaaleja sekä lannoitteita. Tosiasiassa uuden tehtaan tuotteita ovat
sulfaattisellu sekä bioenergia ja jonkin verran mäntyöljy ja tärpätti.
Biotuotetehdaskonseptiin sisältyy mahdollisuus kehittää uusia biotuot
teita. Esimerkiksi ligniinin erotukseen mustalipeästä on varauma. Lignii
niperäisiä tuotteita ovat muun muassa hiilikuidut, harisit, liimatja erilai
set kemikaalit. Ligniiniä voidaan myös polttaa bioenergiaksi. Biokaasu,
biokuidut ja kuoripelletit ovat niinikään esimerkkejä potentiaalisista
biotuotteista.
Vaihtoehto 0 (VEO) tarkoittaa nykyisen Kemin tehtaan toiminnan jatku
mista eli noin 600 000 sellutonnin tuottamista vuosittain. Periaatepää
tös uudesta tehtaasta on kuitenkin jo tehty ennen vaikutusten arvioinnin
aloittamista esiselvitysten tulosten pohjalta.

Arvioita vat vaikutukset
Ohjelman mukaan arvioitavana on tehdas sijaintipaikaliaan ja sen toi
minnan edellyttämä liikenne tehtaan lähialueella. Merkittävimmiksi ym
päristövaikutuksiksi on tunnistettu alustavan arvion mukaan vesi- ja il
mapäästöt, melu ja raaka-aineen ja tuotteiden kuljetukset. Muita kes
keisiä ympäristönäkökohtia ovat muun muassa mahdolliset onnetto
muus- ja häiriötilanteet.
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Pitäytyminen tehdasalueella ja sen välittömässä läheisyydessä ei kui
tenkaan riitä vastaamaan kysymyksiin tehdashankkeen olennaisim
mista ympäristövaikutuksista. Ohjelman kappaleessa 8.1 esitellään
YVA-lain mukaisia sisältövaatimuksia vaikutusten arvioinnille. Lain mu
kaisessa menettelyssä edellytetään arvioimaan vaikutuksia myös ii
mastoon ja luonnon monimuotoisuuteen, luonnonvarojen hyödyntämi
seen sekä eri tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. YyA-lain
asetuksessa säädetään, että arviointiselostuksessa on muun ohella
esitettävä selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyt
tösuunnitelmiin sekä hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen
käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin.
Tässä tapauksessa keskeisiin arvioitaviin asioihin kuuluu ilman muuta
puuraaka-aineen hankinnan vaikutukset metsäluonnonvaraan, varsin
kin siihen, millaisia ovat vaikutukset metsien hiilensidontaan ja moni
muotoisuuteen ja niitä koskeviin suunnitelmiin ja velvoitteisiin.
Tarve on jossain määrin tunnistettukin, mutta ei tunnustettu. Arviointi
selostuksessa kerrotaan tarkasteltavan biotuotetehtaan hankealueella
ja sen ulkopuolella sijaitsevien toimintojen ympäristövaikutuksia. Alu
een utkopuolella olevia toimintoja ovat muun muassa tehtaan rakenta
misen ja käytön aikainen liikenne ja raaka-aineen hankinta. Ohjelmasta
ei kuitenkaan löydy esitystä raaka-aineen hankinnan vaikutusten arvi
oinnista. Kappaleessa 8.2.11 viitataan vain tehdasalueeseen ja sen vä
littömään läheisyyteen. Kappaleessa 8.2.4 ilmoitetaan puolestaan arvi
oitavan tehdasalueen ja raaka-aineen kuljetuksesta aiheutuvia kasvi
huonekaasupäästöjä. Sellainen rajaus ei riitä ilmastovaikutustenkaan
selvittämiseksi.
Esiselvitysvaiheessa on arvioitu muun muassa puun saatavuutta riittä
västi ja kestävästi koko uuden tehtaan elinkaaren ajan. Sen puuraaka
aineen tarve on noin 6.3 miljoonaa kiintokuutiota havukuitupuuta ja sa
hahaketta ja 1 .3 miljoonaa kiintokuutiota koivukuitupuuta. Nykyinen sel
lutehdas (myös VEO) käyttää vuosittain raaka-aineenaan noin 3.1 mil
joonaa kiintokuutiota, joten puun käytön lisäys olisi VE1 :ssä noin 4.5
miljoonaa kiintokuutiota.
Esiselvityksessä arvio puun riittävästä saatavuudesta on tehty vain ylei
sellä tasolla ja kohdentamaifomana, vaikka ohjelman mukaan puun
hankinta on pohjoisen Suomen varassa. Arviossa käytetään valtakun
nallisia valtion metsien 12. inventoinnin tietoja ja viitataan Luonnon-va
rakeskuksen esittämiin lukuihin lähivuosien puuntuotannollisesti suu-
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rimmasta kestävästä hakkuumahdoilisuudesta, joksi mainitaan 84 mil
joonaa kuutiometriä runkopuuta vuodessa. Kestävän hakkuumahdolii
suuden ja puuntuotannoliisen hakkuumahdoliisuuden välillä ei kuiten
kaan ole yhtäläisyysmerkkejä. Puuntuotannollista näkökulmaa korosta
maila on aiheutettu metsälajiston uhanalaistuminen. Lisäksi arvioiden
mukaan kaavailtu hakkuiden kasvattaminen entisestään pienentää met
sien hiilinielua. Kestävästä hakkuutasosta ei vailitsekaan mitään yksi
mielisyyttä, mikä LULUCF-asetuksen kanssa tarkoittaa hankkeen
raaka-aineresurssiin epävarmuutta. Sitä lisäävät vielä muut vireillä ole
vat vastaavat hankkeet, joiden raaka-aineen hankinta-alue on yhte
neväinen Kemin tehtaan kanssa.
Tehtaan raaka-aineen kulutuksen vaikutuksia pitää arvioida sillä toden
näkäisellä alueella, josta tehtaan puu on peräisin. Arviossa on otettava
huomioon LULUCF-asetuksen merkitys. Suomen metsien hiilinielun
vertailutaso on Luonnonvarakeskuksen tarkennettujen laskelmien mu
kaan -31 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (C02-ekv) vuodessa
ilman puutuotteita. Jos hiilinielu on raportointijaksona pienempi kuin
vertailutaso, pienentynyt hiilinielu lisää maankäyttösektorin laskennalli
sia päästöjä, jolloin ne pitää kompensoida joko lisäämällä päästövähen
nystoimia taakanjakosektorilla tai ostamalla nieluyksiköitä muista jäsenmaista kauden lopussa. Siten hankkeessa kuuluu myös arvioida hiili
nieluihin liittyviä metsänhoidollisia ja -käytöllisiä muuttujia ja niiden vai
kutuksia tehtaan toiminnalle, josta pääosa perustuu puun jalostamiseen
lyhytkestoisiin tuotteisiin.
Arvioitaviin seikkoihin kuuluu myös hankkeen vaikutukset hankinta-alu
een luonnon monimuotoisuuteen. Tavoite tai oikeammin velvoite on
luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen. Ohjelmassa
todetaan (kpl 8.2.8), että “Jos hakkuut lisääntyisivät puuntuotannolli
sesti kestävälle tasolle, myös luonnonhoitoon ja suojeluun on panostet
tava metsien monimuotoisuuden säilyttämiseksi”. Lausetta enempää ei
aihetta sivuta, vaikka ns. puuntuotannollisesti kestävä taso lähes saa
vutetaan jo Kemin biotuotetehdashankkeen lisähakkuilla. Vuonna 2017
hakkuut olivat yhteensä 72 miljoonaa kiintokuutiotaja vuonna 2018 ku
van 8.2 mukaan vielä enemmän. Metsäekologien mielestä hakkuiden
lisäämiseen ei ole enää lainkaan varaa, oikeastaan niitä pitäisi reilusti
vähentää.
Yhteisvaikutusten arvioinnin tarkastelualue aiotaan niin ikään kappa
leen 8.2.15 mukaan rajata tehtaan lähialueelle. Kun hankinta-alueena
on Pohjois-Suomi, on vastattava kysymykseen, mikä on sen alueen
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sekä puuntuotannollinen että ekologisesti kestävä hakkuutaso. Sitä
edellyttää myös kaikkien saman raaka-aineresurssin varaan suunnitel
tujen biotuotetehdas- eli sellutehdashankkeiden yhteisvaikutusten arvi
ointi. Jos kaikki esillä olleet hankkeet toteutuvat, Pohjois-Suomen lisä
hakkuut nousevat ainakin 10 miljoonaa kuutiota. Lisäksi on otettava
huomioon, että Kuopion vastaava hanke toimii alueella, jossa puunkäyttö on jo kestävyyden rajoilla, joten sekin toteutuessaan tullee kilpai
lemaan samoista raaka-ainevaroista.
Puuraaka-aineen saatavuuden esiselvitystä ei ohjelmassa tarkemmin
esitellä, joten käytettyjä oletuksia ja raja uksia ei voi tietää. Kappaleesta
8.2.8 on kuitenkin pääteltävissä, että laskelmissa nojataan tutkijoiden
mukaan virheelliseen näkemykseen hakkuiden kasvua kiihdyttävästä
vaikutuksesta. Lisäksi syntyy käsitys vahva käsitys, että monimuotoi
suuden suojelu on ulkoistettu muiden vastuulle. Juuri biotuotetehtaan
kaltaiset hankkeet ovat keskeisessä asemassa pyrittäessä luonnon
köyhtymisen pysäyttämiseen. Jos ja kun syntyy kompensaation tar
vetta, se on suoraan tehdashankkeen vaikutus ja kuluerä. Kompensoin
nin mahdollisuudesta on myös oltava tietoinen ennen kuin sellaista ai
heuttaa. Odotukset metsien virkistyskäytön parantamiseksi vielä lisää
vät painetta rajata metsien puuntuotannollista käyttöä sekä rajoittamalla
hakkuita että muuttamalla metsänkäsittelytapoja.
Vaihtoehtojen vertailua hiilinieluihin, monimuotoisuuteen ja metsien mo
nikäyttöön kohdistuvien vaikutusten arviointi monipuolistaa ja tasapai
nottaa. Toivottava lisävaihtoehto olisi suurten volyymien ja raaka-ai
neen käytön tehostamisen sijaan uusien innovatiivisten biotuotteiden
kehittäminen vähemmästä puuraaka-aineesta.
18.
Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjel
man osalta haluamme todeta seuraavaa:
Pidämme hanketta itsessään erittäin tervetulleena ja hyödyllisenä ei ai
noastaan Meri-Lapin vaan koko Suomen kannalta. Hankkeen koko
-pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos ja Suomen
metsäteollisuuden historian suurin investointi herättää kuitenkin ympä
ristön ja sosiaalisen hyväksyttävyyden näkökulmasta kysymyksiä.
-

Eniten huolta kaupungin asutuksen kannalta aiheuttaa uuden tehtaan
melusaaste ja siinä erityisesti puunkäsittelyalueen (kuorimo, puunva
rastointi ym.) aiheuttama melu mm. seuraavista syistä:
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-

-

-

-

-

Jo nykyisellään melutaso on ajoittain huomattavan korkea.
Tuotannon yli kaksinkertaistuessa myös melua aiheuttavat tehot kas
vavat samassa suhteessa.
Viimeiset melutasomittaukset ovat vuodelta 2015, minkä jälkeen teh
taanja asutuksen väliseltä alueelta on poistettu vuosina 2017-2019
melua toistaiseksi parhaiten estänyt tiheä ja järeä kuusipuusto yli 90
prosenttisesti samoin kuin pääosa alueen lehtipuista. Jäljellä on erit
täin harva lehtipuusto, jonka äänen eristystaso -keskikesää lukuunot
tamatta- on olematon.
Jos uuden tehtaan vertailutasoksi melulaskelmissa otetaan nykytaso,
tulisi mittaukset päivittää em. hakkuiden jälkeistä tilannetta vastaa
vaksi.
Uuden tehdasalueen toimintojen sijoittelussa keskeinen ympäristöme
lua aiheuttava puunkäsittelyalue on sijoitettu yli 1 km lähemmäksi
kaupungin keskustaa ja muuta tehtaan lähiasutusta, jolloin meluhai
tan piiriin kuuluvan asutuksen väestömäärä monikymmenkertaistuisi.
Ko. lähialueella on mm. useita vanhusten hoiva- ja asumispalveluita
tarjoavia yksiköitä, päiväkoteja, kouluja jne. puhumattakaan run
saasta omakoti-, rivitalo- ja kerrostaloasutuksesta. Lisäksi suunnitel
lun puunkäsittelyalueen välittömään läheisyyteen sijoittuu kaupunki
laisten ja kasvavissa määrin myös matkailijoiden käyttöön tarkoitettu,
erittäin suosittu Kiikelin virkistysalue. Kiikelin käytön edelleen tehosta
miseksi kaupungilla on uusia, toteutumassa olevia suunnitelmia.

Ratkaisuehdotus
-

-

Ehdotamme, että tulevan puunkäsittelyn sijoituspaikkaa selvitetään
meluhaittojen minimoimiseksi uudelleen. Puunkäsittelyn sijoittuessa
nykyiselle puunkäsittelyalueelle olisi se kustannustehokasta mm.
siksi, että näin voidaan hyödyntää alueella jo olemassa olevaa perus
infraa (raiteistoa, asfaltoituja alueita ym.). Esim. tulevista 3 hakeva
rastosta voitaisiin 1-2 rakentaa nykyisille vapaille paikoille ja ottaa
käyttöön väliaikaisesti nykyisen tehtaan vielä käydessä. Näin mene
tellen voitaisiin nykyiset hakekasat purkaa pois ja rakentaa puuttuvat
uudet hakevatastotja kuorimo valmiiksi niiden paikalle ennen uuden
tehtaan käynnistämistä. Hakevirtojen kannalta ko. sijoittelu olisi opti
maalinen. Puutavaran autokuljetukset voidaan väliaikaisesti hoitaa
tehtaan portin ja nykyisen kuorimon välistä.
Jos puunkäsittely sijoitetaan nykyiseen tapaan tehtaan länsipuolelle,
mahdollistaa se Sahasaaren käytön tehtaan omien, uusien (esim.
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vaatekuidun, metanolin, ligniinin jne.) ja tänään vielä kokonaan tunte
mattomien biopohjaisten innovaatioiden hyödyntämiseen. Lisäksi ko.
sijainti mahdollistaisi esim. kasvihuoneiden (imagohyöty hiilinieluna ja
lähiruuan tuotantona) sijoittamisen biopuhdistamon läheisyyteen
esim. Sahasaaren alueelle. Tämä osaltaan helpottaisi tehtaan läm
minvesiongelmaa (Kiikelinlahden rehevöityminen ja jääpeitteen sula
minen). Lämminvesiongelmaa voisi kenties helpottaa myös lämpimän
veden lisäkäyttö raakaveden korvaajana?
Puunkäsittelyalueen nykyisen sijainnin aiheuttaman meluhaitan mmi
moimiseksi tulisi rakentaa melueste (esim. korkea maavalli ja sen
päälle seinä). Mikäli puunkäsittelyalueen sijoittaminen sen nykyiselle
alueelle on täysin mahdotonta, tulee vastaava melueste toteuttaa
myös uudella Sahasaaren alueella kaupungin puoleiselle sivustalle.
-

Nykyiselle puunkäsittelyalueelle johtava rautatie voitaisiin rakentaa
joko suunnitellusti Sahasaaren kautta tai vaihtoehtoisesti tehdasalu
een pohjoispuolitse.

19.’
Pyydän, että YyA:ssa kiinnitetään erityistä huomiota Kemiin mahdolli
sesti rakennettavan uuden Metsä Fibre Oy:n tehdaslaitoksen meluhait
toihin ja ne otetaan huomioon jo lupavaiheessa. Tehtaalta kuuluu nykyi
sin tasaisen “kohinan” ja muiden teollisuudesta aiheutuvien äänien li
säksi kolinaa, joka aiheutuu puiden käsittelystä.
Odotettavissa on mahdollisen uuden tehtaan ja tuotannon kasvun
myötä myös lisääntyvää melusaastetta. Yhtiö on suunnitellut, että
puunkäsittely alue olisi tulevaisuudessa tehtaan itäpuolella ja muutoin
kin uusi tehdas tulisi suunnitelmissa pohjoisemmaksi, eli siirtyisi asutuk
seen päin. Pyydän ottamaan huomioon, että melusaastetta voitaisiin
vähentää sijoittamalla melua aiheuttavat tehtaan osat esim. puunkäsit
tely etelämmäksi ja tehtaan lounaispuolelle, jossa on jo nykyisin tilaa
vapaana, eikä asuinrakennuksia ole lähellä. Tämä parantaisi osaltaan
tehtaan lähistöllä olevien asuntojen elinolosuhteita. Myöskin haju-/savu
haitat ovat nykyisin ongelmana, mutta toivottavasti uuden teknologian
ansiosta niitä saadaan vähennettyä.
Suunnitelman mukaan yhtiö laajenee juuri asutukseen päin, vaikka vas
takkaisella suunnalla on tilaa laajeta, eikä asutusta ole niin lähellä. Pyy
dän, että jo lupavaiheessa otetaan huomioon tarkasti melu-ja hajuhal
tat ja pyritään lupaehdoilla varmistamaan, että tehdas olisi tulevaisuu
dessa hiljaisempi ja hajuttomampi. Ainakin asuinalueen viihtyvyyttä
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voisi siis parantaa, kun niitä huonontavat tehtaan osat sijoitetaan kau
emmaksi asutuksesta, ja tehdään meluvallia, sekä edellytetään mah
dollisuuksien mukaan, että vanhaa tehdasta tulee purkaa pois uuden
tieltä etukäteen, jotta uutta tilaa laajenemiselle ei tarvita niin paljoa.
(Nämä asiat ovat yleisesti alueen asukkaiden mielessä)
20.
Pyydän kohteliaimmin saada oheistaa esitteen “Cooking and Bleaching
Pulp in a Closed system with C02 capture” sellun keiton ja valkaisun
jäteliemien talteenottamiseksi ja kemikaalien regeneroimiseksi käytettä
väksi uudelleen sellunkeitto- ja valkaisukemikaaleina taloudellista kil
pailukykyä edistäen.
Mikäli keittokemikaalikiertoon ei haluta kloorikemikaaleja sisältävää jä
telientä valkaisusta, valkaisun jäteliemen talteenotto ja kemikaalien te
generointi voidaan toteuttaa erillisellä pienellä soodakattilalla, jossa pe
suvälit tiuhemmassa ja jonka höyry lopputulistetaan isossa kattilassa
ennen johtamista turpiinille kuten Heinolassa, ja korvaamalla klooridiok
sidia otsonilla esim. 5 7 kg otsonia sellutonnille.
—

Kalsium, joka on valkaisuun tulevassa massassa, erotetaan liuotta
maIla regeneroidulla rikkihapolla hapottamalla massasta omana pesu
vaiheenaan ennen valkaisua kalsiumsulfaatiksi. Pesuliuoksesta kaI
siumsulfaatti saostetaan erotettavaksi kalsiumkarbonaattina meesauu
nille tai palautettavaksi valkaistuun massaan regeneroidulla natrium
hyd roksid i liuoksel la.
Hiilidioksidin talteenotto keiton ja valkaisun jäteliemien polton savukaa
suista vähentää C02-päästöä ilmakehään ja luo lisäarvoa.
YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO
Lausuntojen ja mielipiteiden huomioonottaminen
Kemin biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta anne
tuissa lausunnoissa ja mielipiteissä on esitetty lukuisia merkittäviä
hankkeen toteutukseen sekä ympäristövaikutuksiin ja niiden arviointiin
liittyviä näkökohtia ja asioita. Hankkeesta vastaavan on aiheellista ottaa
ne huomioon YVA-menettelyn toteutuksessa, hankkeen jatkosuunnitte
lussa sekä selvityksiä tehtäessä, vaikutuksia arvioitaessa ja arviointi
selostusta laadittaessa.
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Lausunnoissa ja mielipiteissä esitetyt arviointiohjelman vaillinaisuudet
ja epätäsmällisyydet sekä esitetyt näkemykset auttavat arviointiselos
tuksen laadintaa ja WA-menettelyn toteutusta. Ne varmistavat osal
taan sen, että asiat tulevat asianmukaisesti ja kattavasti selvitetyiksi.
Niitä ei enää toisteta jäljempänä tässä lausunnossa.
Arviointiselostuksessa olisi hyvä vastata eri tahojen lausunnoissa ja
mielipiteissä esitettyihin kysymyksiin ja näkökohtiin sekä todeta, miten
ne on otettu huomioon.
Seuraavassa yhteysviranomainen eli Lapin ELY-keskus tarkastelee Ke
min biotuotetehtaan YVA-ohjelmaa sekä esittää asioita ja näkökohtia,
jotka tulee myös ottaa huomioon YVA-menettelyn kuluessa ja arviointi
selostusta laadittaessa. Tarkastelussa noudatetaan pääosin valtioneu
voston asetuksessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA
asetus, 277/2017)3 §:ssä esitettyä asiajärjestystä.
Biotuotetehdashanke

Kuvaus hankkeesta
Arviointiohjelmasta käy hyvin ilmi hankkeesta vastaava sekä se, millai
sesta hankkeesta on kysymys ja mikä on sen tarkoitus. Hankkeen koko
ja maankäyttötarve käyvät myös varsin hyvin ilmi.
Y\JA-ohjelmaa julkaistaessa tehtaan esisuunnittelua ei vielä ole tehty.
Tehtaan alustava sijainti on esitetty kuvassa 2-2. Ohjelman tekstissä ei
kerrota pääasiallisten tuotantorakennusten sijaintia, mutta kuvasta 2-2
ja kannen havainnekuvasta voi päätellä, että puunkäsittely on alusta
vasti suunniteltu sijoitettavaksi Sahansaarelle ja varsinaiset tehdasta
kennukset Sahansaaren pohjoisosaan ja Pajusaareen sekä näiden väli
selle kannakselle. Suunnitellun tehtaan käynnistyessä nykyinen sellutehdas puretaan. Nykyisen tehtaan purkutyöt sisältyvät siis hankkeen
vaihtoehtoon 1. YVA-selostuksessa tulee tatkentaa kuvausta pääasial
listen toimintojen sijainnista.
Varsinaisen sellutehtaan prosessin osalta hankekuvaus on verrattain
yksityiskohtainen. Kappaleissa 2.3 2.7 on kerrottu tehtaalle mahdolli
sesti myöhemmin rakennettavista biotuotelaitoksista. Suunnitelmat näi
den osalta ovat vielä keskeneräisiä. Hankkeesta vastaavan tulee kui
tenkin mahdollisuuksien mukaan täydentää YVA-selostukseen proses
sikuvauksia ja erityisesti arvioita syntyvistä päästöistä.
-
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11.3.2019 pidetyssä ennakkoneuvottelussa käsiteltiin hankkeeseen
olennaisesti liittyvän tehtaalta Keminmaan sähköasemalle kulkevan
110 kV voimajohdon rakentamista. Voimajohdon rakentamisen ei to
dettu edellyttävän sellaisenaan suoraa WA-menettelyä. Voimajohdosta
kesän 2019 aikana tehtäväksi suunniteltu ympäristöselvitys tulee sisäl
lyttää liitteenä YVA-selostukseen. Voimajohto on kiinteä osa suunnitel
tua hanketta, mutta YyA-ohjelmassa voimajohdosta on vain pieni mai
ninta. YVA-selostuksessa rakennettavan voimajohdon sijaintivaihtoeh
toja, valittua sijaintia perusteluineen ja ympäristövaikutuksia tulee tar
kastella riittävällä tavalla.
Sahansaarenkadun väylän muutostyöt liittyvät myös olennaisesti hank
keeseen. Henkilöliikenne ja raskasautoliikenne kulkevat tehtaalle Sa
hansaarenkadun kautta. Raideliikenne kulkee tehtaalle myös joko Sa
hansaarenkadun kautta tai säilyy entisellään. Sahansaarenkadun li
sääntyvän liikenteen vuoksi Kemin kaupunki selvittää erilaisia logistisia
vaihtoehtoja. Tämä vaatii tiivistä yhteistyötä hankkeesta vastaavan ja
Kemin kaupungin välillä. 11.3.2019 pidetyssä ennakkoneuvottelussa
ehdotettiin, että Sahansaarenkadun liikennejärjestelyt käsiteltäisiin
osana tehtaan ympäristövaikutusten arviointia. YVA-menettelyssä tulee
arvioida Sahansaarenkadun liikennejärjestelyjen ympäristövaikutukset.
Arviointiohjelman kappaleessa 7.7.2 kerrotaan myös Ajoksen väylä
hankkeesta. Väylähanke ei ole arviointiohjelman mukaan edennyt.
Vaihtoehdon 1 toteutuminen nostaisi sataman kuljetusmääriä. Kappa
leessa 7.7.2 kerrotaan, että väylähanketta selvitetään. Hankkeesta vas
taavan tulee YVA-selostuksessa arvioida lähemmin väylähankkeen to
teutumisen merkitystä ja ajoitusta.
Hankkeesta vastaavan tavoitteena on, että YVA-menettelyyn liittyvä pe
rusteltu päätelmä annettaisiin arviolta tammikuussa 2020 ja ympäristö
lupa saataisiin huhtikuussa 2020. Esitetty aikataulu on erittäin tiukka.
Kyseisen kaltaisten suurten hankkeiden kohdalla YVA-menettelyssä ja
lupaprosessissa voi kulua ennalta arvioitua enemmän aikaa. Tämä tu
lee myös hankkeesta vastaavan huomioida.
YVA-ohjelma on osittain hajanainen. YVA-selostuksessa tulee kiinnittää
huomiota sisällön rakenteelliseen yhtenäisyyteen.
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Hankkeen vaihtoehdot
Arviointiohjelmassa on kerrottu periaatepäätöksestä, jonka mukaan py
ritään suuren tehtaan rakentamiseen sen sijaan, että uudistettaisiin teh
dasta osasto kerrallaan samalla tuotantokapasiteetilla. Tosiasiallisesti
vain arviointiohjelman kappaleessa 1.4 esitetty vaihtoehto 1 näyttää siis
olevan mahdollinen.
YVA-selostuksessa on tarkennettava vaihtoehtoa 0. YVA
selostuksessa tulee esittää hankkeesta vastaavan arvio tehtaan käyt
töiästä ja päästöjen kehityksestä, mikäli nykyistä tehdasta uudistettai
sun osasto kerrallaan samalla tuotantokapasiteetilla, kuten YVA
ohjelman tiivistelmässä on kerrottu. Vanhaa tehdasta uusittaessa käy
tettäisiin kehittyneempää tekniikkaa, joka olisi myös ympäristönsuojelul
lisesta näkökulmasta parempaa, mikä tulee huomioida myös vaikutus
ten arvioinnissa.
Toteutusvaihtoehtojen tarkastelu ja niiden vaikutusten vertailu ovat kes
keinen osa YVA-menettelyä. Tarkoituksena on näin löytää eri vaikutus
ten, kohderyhmien ja käyttömuotojen kannalta soveltuvia ratkaisuja
hankkeen ja siihen kuuluvien toimintojen toteuttamiseksi. Ympäristövai
kutusten arviointiselostuksessa tulee tarkastella erilaisia vaihtoehtoja
esimerkiksi jäähdytys- ja jätevesien mallinnettavien purkupaikkojen
suhteen. YVA-ohjelmassa on tuotu esille, että vesistömallinnuksen
avulla tarkastellaan jäähdytysveden vaihtoehtoisia purkupaikkoja.
Nämä olisi ollut tarpeen esittää jo ohjeTmavaiheessa, jolloin niihin olisi
ollut mahdollista ottaa laajemminkin kantaa. Sama koskee myös jäteve
sien purkupaikkoja. Myös esimerkiksi toimintojen sijoittelu tai liikenteen
vaihtoehtojen ja voimajohtoja koskevien vaihtoehtojen tarkastelu on tar
peen.

On ilmeistä, että jätevesipäästöt ovat tehokkaista tuotantoprosessi- ja
puhdistamoratkaisuista huolimatta edelleen merkittävät ja niistä aiheu
tuu haitallisia vesistövaikutuksia. Myös jäähdytysvesien purku aiheuttaa
lämpökuormitusta vastaanottavaan vesistöön. Näin ollen purkupaikko
jen monipuolinen tarkastelu ja vertailu ovat ELY-keskuksen näkemyk
sen mukaan hyvin keskeinen asia YVA-menettelyssä. Lisäksi ympäris
tönsuojelulain (527/2014) 11 § (sijoituspaikan valinta) edellyttää mielek
käiden vaihtoehtojen tarkastelua. Mitä suuremmat päästöt, sitä suu
rempi merkitys purkupaikan huolellisella valinnalla on.
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Hankkeen toteuttamisen edellyttämät suunnitelmat ja luvat
Hankkeen toteuttamisen edellyttämät luvat on pääosin tunnistettu ja
esitetty arviointiohjelman kappaleessa 6. YVA-selostuksessa tulee luvat
ja muut tarvittavat menettelyt tarkistaa ja tarvittaessa täydentää.
Hankkeen todennäköisen vaikutusalueen ympäristön nykytila ja kehitys

Alueidenkäytöllinen tilanne
Alueidenkäytöllinen ja kaavallinen tilanne on kuvattu arviointiohjel
massa todenmukaisesti eikä siihen ole huomautettavaa. On kuitenkin
huomioitava, että hanke sijoittuu osittain valtakunnallisesti merkittävään
rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009).

Ilmapäästöt
Arviointiohjelmassa on esitetty kuvaus ympäristön nykytilasta ilmanlaa
dun osalta, esitetty suunnitelma arvioitavista vaikutuksista ja tuotu esille
tarkastelualueen rajaus tehtaan prosessipäästöjen osalta (10 km). Li
säksi on esitetty arviointityöhön osallistuvat asiantuntijat, käytettävät
menetelmät ja todettu, että yhteisvaikutukset arvioidaan nykyisten toi
mintojen kanssa. Osana vaikutusten arviointia ihmisten terveyteen,
elinoloihin ja viihtyvyyteen tullaan hyödyntämään ilmaan johdettavista
päästöistä aiheutuvien vaikutusten arviointeja ja asian osalta on lisäksi
tarkoitus toteuttaa asukaskysely. Arviointiohjelmassa on myös todettu,
että tarkoituksena on arvioida onnettomuus- ja häiriötilanteiden aikaisia
vaikutuksia ja niiden lieventämiseksi tarvittavia toimenpiteitä.
Ilmanlaadun nykytilan kuvausta ELY-keskus pitää suppeana ja sitä tu
lee tarkentaa. Arvioinnissa tulee käyttää nyt esille tuotua laajemmin
Kemi-Tornio alueella tehtyjä ilmanlaadun tutkimuksia sekä hyödyntää
olemassa olevia tietoja muilta Suomen selluteollisuus paikkakunnilta,
eikä pelkästään nojautua Kemistä saatuihin ilmanlaadun mittaustietoi
hin tai vastaaviin ilmanlaatumalleihin.

Luonto
YVA-ohjelmassa sekä tehdasalueen että ympäröivän alueen kasvilli
suuden ja eläimistön nykytilaa on kuvattu yleispiirteisesti. Alueen nyky
tilan kuvauksen tulee perustua ajantasaiseen tietoon, ja sitä tulee täy
dentää YVA-selostukseen olemassa olevan tiedon, aikaisempien selvi
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tysten ja kesällä 2019 tehdasalueelta laadiifavien selvitysten perus
teella. Linnuston osalta alueelta on olemassa pitkän ajan seurantatietoa
tiira-tietokannassa, julkaistuina selvityksinä ja alueen harrastajilla (Kemi
Tornion lintuharrastajat Xenus ry).

—

Vesikasvillisuus- ja —luontotyyppitietoja on päivitetty useissa vedenalai
sen luonnon inventoinneissa (SeamBoth-hanke vuosina 2018 ja 2019).
Inventointien aineistot tulee pyytää arvioinnin pohjatiedoksi Lapin ELY
keskuksesta ja Metsähallituksesta. Ajantasaiset tiedot uhanalaisten la
jien osalta tulee pyytää sekä Lapin ELY-keskuksesta että vesiluonnon
osalta Metsähallituksesta.
Luonnonsuojelualueiden, muiden suojelukohteiden ja linnustollisesti ar
vokkaiden alueiden kuvaukset hankkeen vaikutusalueella tulee täyden
tää YVA-selostukseen. Natura-alueiden osalta on hyvä mainita myös
suojelun perusteena olevat luontotyypit ja lajit (päivitetyt tietolomak
keet). Nykytilan kuvauksessa on syytä huomioida myös, että Peräme
ren pohjukka jokisuistoineen on luokiteltu ekologisesti merkittäväksi
merialueeksi (EBSA).
Tunnistetutja arvioidut ympäristövaikutukset
Yleistä
YVA-ohjelmassa on varsin yleisesti kerrottu hankkeesta vastaavan nä
kemyksistä käytettävistä arviointimenetelmistä ja vaikutusalueista.
YVA-selostuksessa tulee kuvata arviointimenetelmät puutteineen ja
epävarmuuksineen sekä ympäristövaikutusten vaikutusalueet olennai
sesti seikkaperäisemmin niin, että lukija saa niistä hyvän kuvan ja pys
tyy ottamaan ne huomioon. Sama koskee myös arvioinneissa käytettä
viä lähtötietoja.
Arviointiohjelman mukaan merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät
alustavan arvion mukaan vesi- ja ilmapäästöihin, meluun ja raaka-ai
neen ja tuotteiden kuljetuksiin. Lausuntojen ja mielipiteiden perusteella
voi arvioida mereen johdettavan lämpöpäästön olevan melun ohella
erään merkittävimmistä ympäristövaikutuksista. Hankkeen vaikutukset
metsien monimuotoisuuteen ja hiilinieluna toimimiseen ovat myös mer
kittäviä ympäristövaikutuksia, joita tulee tarkentaa. Hankkeen merkitys
ilmastonmuutoksen kannalta tulee arvioida, mihin ohjelmassakin viit
taan.
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Arviointiohjelman kappaleessa 8.2.15 todetaan, että tässä vaiheessa ei
ole tunnistettu olevan muita yhteisvaikutuksia muiden tiedossa olevien
toteutettavien hankkeiden kanssa. Aiemmin kappaleessa 8.2.3 on mai
nittu ilmanlaatumallinnuksella tarkasteltavan päästölähteiden yhteisvai
kutusta alueen ulkoilmapitoisuuksiin. YVA-asetuksen 4 § mukaan to
dennäköisesti merkittävien ympäristövaikutusten arvion ja kuvauksen
on katettava yhteisvaikutukset muiden olemassa olevien ja hyväksytty
jen hankkeiden kanssa. ELY-keskuksen näkemys on, että esimerkiksi
Ajokseen suunniteltu Kaidin biojalostamo voi aiheuttaa vesistöön yh
teisvaikutuksia ja Kaidin lisäksi ainakin Boreal Bioref Oy:n Kemijärvelle
suunnittelema sellutehdasja KaiCell Fibers Oy:n Paltamoon suunnitte
lema sellutehdas voivat aiheuttaa yhdessä arvioitavana olevan hank
keen kanssa yhteisvaikutuksia metsien monimuotoisuuteen ja Suomen
hiilinielutavoitteeseen.

Ilmapäästöt
Arviointiohjelmassa esitetyn mukaisesti merkittävimmät päästöt ilmaan
muodostuvat soodakattilan, meesauunin ja biokattilan savukaasupääs
töistä sekä laimeista että väkevistä hajukaasuista. Merkittävimpien
päästökomponenttien osalta todetaan, että nykytasoon verrattuna ty
penoksidipäästöt tulevat kasvamaan, rikki- ja klooripäästöt pysyvät ny
kyisellä tasolla ja hajukaasujen sekä hiukkasten päästöt tulevat vähe
nemään. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä tullaan vaihtoehdossa 1
luopumaan kokonaan. Arviointiohjelmassa on kuvattu lyhyesti myös
keskeisimmät prosessitja niiden päästöt ympäristöön ml. päästöt il
maan.
ELY-keskuksen näkemys on, että arviointiohjelmassa on esitetty edellä
mainittujen asioiden osalta keskeiset asiat, mutta hyvinkin pelkistetysti.
Kyseisiä asioita tulee käydä laajemmin ja yksityiskohtaisemmin läpi ar
viointiselostuksessa. Ilmaan johdettavien päästöjen arviot on esitettävä
suoraan myös vuositasolla ja arviointiselostuksessa tulee esittää arvioi
dut päästötiedot vähintäänkin asetuksen EU 166/2006 (E-PRTR-asetus)
ohjeellinen alakohtainen alaluettelo ja komission täytäntöönpanopäätös
(2014/687/EU) huomioiden. Mikäli komission täytäntöönpanopäätök
sessä on esitetty vaihtoehtoiset päästötasot esim. tla tai mg!m3n, tulee
päästötiedot esittää molemmilla tavoilla. Arviointiselostuksessa esitettä
vistä prosessikuvauksista on käytävä ilmi eri päästölähteiden arvioidut
päästömäärätja suunnitellut puhdistusmenetelmät arvioituine erotuste
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hokkuuksineen, sekä kyseisten päästölähteiden luonne (esim. onko ky
seessä jatkuva päästöpiste, varapolttopaikan hormi, jaksottainen hän
käputki tai varoyhde) ja arvioitu käyttöaika.
Sosiaaliset vaikutukset, virkistyskäyttö
Arviointiohjelmassa kuvataan varsin kattavasti sosiaalisten vaikutusten
arviointi. Yhtenä osana arvioidaan vaikutukset virkistyskäyttöön. Jäte
ja jäähdytysvesien lämpökuorman aiheuttamat mahdolliset muutokset
jääpeitteen vahvuuteen tulee arvioida myös talviaikaiseen virkistäytymi
seen ja ulkoilu- ja moottorikelkkailureittien näkökulmasta.
Tehdasalueen länsipuolella noin 500 m etäisyydellä Kuivanuorossa kul
kee Mustakarin ulkoilupolku (2,8 km), jonka toimii sekä kesä- että talvi
reittinä. Mustakatin eteläpäästä hiihtäjät voivat siirtyä jääalueelle. Ke
min kaupungin jääpeitteisellä merialueella on talvella kunnostettuja la
tureittejä. Sahansaaren tehdasalueen läheisyydestä Kiikelistä lähtee
Kiikeli-Selkäsaarenmaja -latureitti (7,0 km). Sisäsatama-Selkäsaaren
latu (5,0 km) sijoittuu tehdasalueesta noin 1,3 km etelään (nykyisen jä
tevesien purkuputken päästä noin 3,5 km etelään) Selkäsaaren itäran
nan tuntumassa.
Maastoliikennelain 13 §:n mukaisia moottorikelkkailureittejä ei ole Ke
min kaupungin edustalla jääpeitteisellä merialueella. Mantereen moot
torikelkkailureitiltä on yhteys jääalueelle tehdasalueen pohjoispuolelta
moottoritien läheisyydessä noin 2 km pohjoiseen ja Hepolan kaupun
ginosassa 10 km etelään. Kemin edustan jääalueella ajetaan talvella
matkailun ohjelmapalveluyritysten moottorikelkkailusafareita. Lisäksi
jääalueella on muuta yleistä vapaa-ajan moottorikelkkailua. YVA
selostuksessa tulee kiinnittää huomiota siihen, miten vaikutetaan ihmis
ten liikkumiseen tehdasalueen eteläpuolen jääalueella. Vaikuttavia kei
noja voisivat olla esimerkiksi heikon jääalueen merkitseminen ja opasteet jääalueella kulkevien latureittien lähtöalueella sekä tiedottaminen
kaupungin nettisivujen ulkoilureittikartoilla.
Vaikutukset luontoon
Jo YVA-ohjelmassa olisi ollut tarpeen kuvata tarkemmin biotuoteteh
taan puunhankinta-alue. YVA-selostukseen tulee kuvata puunhankinta
alue sekä arvioida puunhankinnan vaikutukset luonnonvarojen kestä
vään käyttöön yksin ja yhdessä muiden hankkeiden kanssa. Vaikutus
ten arvioinnissa tulee kuvata myös hankkeen myötä lisääntyvän puun-
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hankinnan välillisiä vaikutuksia suhteessa Suomen metsien toimimi
seen hiilinieluna ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttä
misen tavoitteeseen sekä metsien monikäyttöön. YVA-selostuksessa
on tarpeen kuvata toimintatavat, joilla varmistetaan, ettei lisääntyvä
metsien käyttö merkittävästi heikennä luonnon monimuotoisuutta.
Myös linnuston osalta vaikutusten arviointi tulee perustua ajantasai

seen tietoon. Alueelta on olemassa pitkän ajan seurantatietoa alueen
harrastajilla (Kemi Tornion lintuharrastajat Xenus ry), julkaistuina sel
vityksinä sekä tiira-havaintotietojärjestelmässä ja laji.fi lajitietojärjes
telmässä, ja tietoja tulee hyödyntää nykytilan kuvauksessa ja edelleen
ympäristövaikutusten arvioinnissa. Lisäksi YVA-selostukseen on hyvä
liittää toimintasuunnitelma äärimmäisen uhanalaisen lintulajin pesimä
habitaatin korvaamisesta tehdasalueella.
—

—

Jätevesien ja jäähdytysvesien mallinnuksessa ilmenevällä vaikutusalu
eella tulee arvioida välilliset vaikutukset vedenalaiseen luontoon; uhan
alaisin luontotyyppeihin ja lajeihin. Edellisten lisäksi alueen ranta- ja
merialueilla esiintyy useita rauhoitettuja, luontodirektiivin liitteen IV put
kilokasvilajeja, joiden esiintymispaikkojen hävittäminen on luonnonsuo
jelulain 42 §:n (1096/1996) nojalla kielletty. Kemin edustavalla tavataan
direktiivikasvilajeista ainakin upossarpiota (Alisma wahlenbergli) ja lie
tetatarta (Persicaria foliosa). Vesistömallinnusta tarkastellaan enem
män kohdassa ympäristövaikutuksia koskevat selvitykset.
Ympäristövaikutuksia koskevat selvitykset
Alueidenkäytöllinen tilanne
Ympäristövaikutusten arviointiohjelman kohdan 8.2.9 mukaan arvioi
daan myös hankkeen vaikutukset valtakunnallisten alueidenkäyttöta
voitteiden (VAT) edistämiseen.
Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan valtion viranomaisten tulee
toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit
teet, edistää niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuk
sia aluerakenteen ja alueiden käytön kannalta. Maakunnan suunnitte
lussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten,
että edistetään niiden toteuttamista.
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan nyt kyseessä olevaan hankkee
seen kohdistuu erilaisia ja osittain keskenään ristiriitaisia VAT:ta, joita

41 (49)

ovat esimerkiksi edellytysten luominen bio- ja kiertotaloudelle sekä vas
taavasti valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen turvaami
nen. Tavoitteiden ollessa samanarvoisia on lähtökohtaisesti pyrittävä
sovittamaan tavoitteita yhteen siten, että valittu vaihtoehto edistää mah
dollisimman hyvin tavoitteiden toteutumista. Hankkeen edetessä tulee
näin ollen riittävissä määrin arvioida hankkeen ja VAT:den suhdetta
sekä esittää tarkempaa selvitystä siitä, miten keskenään osin ristiriitai
sia VAT:ta yhteen sovitetaan ja edistetään.
Ilmapäästöt

Ilmaan leviävien prosessipäästäjen vaikutusalueen rajausta, käytettä
vää AERMOD-leviämismallinnus ohjelmistoa ja arviointityöhön osallis
tuvia asiantuntijatahoja ELY-keskus pitää asianmukaisina. Mallinnetta
essa ja verrattaessa päästöjen vaikutuksia alueelliseen ilmanlaatuun
tulee huomioida alueen muut merkittävät teollisuuden ja energiantuo
tannon päästölähteet sekä liikenne. Tässä yhteydessä on tunnistettava
myös alueelle kaavaillut jo tiedossa olevat hankkeet, vaikka niiden tu
losta alueelle ei ole varmuutta, mutta kyseinen hanke on yleisesti tie
dossa, kuten Kaidi Finlandin biojalostamo. Lisäksi tulee esittää tehtaan
kaikki suunnitellut piippu- / prosessikohtaiset päästöpisteet ja tuoda sel
keästi esille, mitkä niistä on otettu mukaan mallinnukseen ja mitkä ei,
sekä minkä vuoksi näin on menetelty. Mallinnuksessa on huomioitava
myös tunnistetut merkittävimmät häiriö- / ylös- ja alasajotilanteet erityi
sesti hajukaasupäästöjä arvioitaessa. ELY-keskus myös suosittaa
hankkeesta vastaavaa arvioimaan/mallintamaan ns. kriittisen päästöta
son merkittävimpien päästökohteiden osalta, millä esim. ilmanlaadun
ohje- tai raja-arvot olisivat vaarassa ylittyä.
Toteutettavan asukaskyselyn osalta ELY-keskus olettaa, että siihen si
säIlytetään kysymykset koskien hajukaasupäästöjen mahdollisia haital
lisia vaikutuksia nykytilanteen osalta. Hajukaasujen osalta tulee huomi
oida lisäksi hajukynnyksetjo tehtyihin tutkimuksiin ja kirjallisuuslähtei
sun perustuen.
Lisäksi arviointiselostuksessa on esitettävä arvio puunkorjuun aiheutta
mista kokonaispäästöistä ilmaan korjuun, varastoinnin ja kuljetuksen
osalta, huomioiden puunvarastoinnin ja työkoneiden aiheuttamat pääs
töt.
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Jäte- ja jäähdytysvedet
YVA-ohjelmassa todetaan, että jäte- ja jäähdytysvesien vaikutusta ve
sistön veden lämpötilaan ja jääolosuhteisiin arvioidaan mallinnuksen
avulla. Mallinnuksen avulla pyritään myös etsimään optimaalinen jääh
dytysveden purkupaikka. Mallinnuksen avulla tulee tarkastella myös
vaihtoehtoisten jätevesien purkupaikkojen vaikutuksia jätevesien kul
keutumiseen ja laimenemiseen rannikkoalueella ja pyrkiä etsimään op
timaalinen jätevesien putkupaikka. Jäähdytysvesille yhtenä mallinnetta
vana vaihtoehtona voisi olla esimerkiksi purku Kemijoen pääuomaan
Perämerentien sillan tuntumaan. Jätevesille vaihtoehtona voisi puoles
taan olla purku kauemmas merelle mm. Selkäsaaren länsipuolelle. Mal
linnusten tuloksia on verrattava nykyisen kuormituksen vaikutuksiin me
rialueella. Mallinnusten lähtötiedot tulee myös esittää.
YVA-ohjelman kappaleessa 2.2.6 on lyhyesti kerrottu jäähdytystornien
aiheuttamasta voimakkaasta vesihöyryn muodostuksesta. YVA
selostuksessa tulee avata jäähdytystornien aiheuttamaa vesihöyryn
muodostumista enemmän huomioiden myös erilaiset jäähdytystornityy
pit sekä mahdolliset meluhaitat.
YVA-ohjelmassa todetaan, että työssä mallinnetaan jätevesi- ja lämpö
kuormat sekä nykytilanteessa (VEO) että uudessa tilanteessa eli laajen
netulla tuotannolla (VEi). Molemmille tilanteille mallinnetaan edustavat
talvi- ja kesäskenaariot. Mallinnuksessa tulee huomioida erilaiset vir
taama-, tuuli- ja vedenkorkeustilanteet siten, että mallinnukset tehdään
sekä keskimääräisillä talvi- ja kesävirtaamilla että pienillä virtaamilla
kesä-ja talvitilanteessa. Mallinnuksissa tulee huomioida myös Kemin
kaivos nykyisten kuormittajien osalta ja muut alueelle suunnitellut hank
keet (Kaidi).
YVA-ohjelmassa todetaan, että mallinnuksen avulla tarkastellaan kemi
allista hapenkulutusta (OlD), ravinteita (typpi ja fosfori) ja AOX
päästöjä. Nämä ovat merkittävimmät Metsä Fibre Oy:n vesistöpäästö
jen komponentitja niiden voi arvioida antavan riittävän kuvan päästöjen
vaikutuksista.
YVA-ohjelman taulukossa 2-12 on esitetty eräiden vesiympäristölle
vaarallisten aineiden pitoisuudetjätevesissä vaihtoehdoille 0 ja 1. YVA
selostuksessa tulee esittää arvio niistä vaarallisista ja haitallisista ai
neista (VNa 1022/2006), joita tehtaalla käytettävät raaka-aineet tai ke
mikaalit voivat sisältää. Arvion tulee sisältää myös hankkeesta vastaa
van näkemys päästöjen eroista vaihtoehtojen 0 ja 1 välillä. Nykyisen
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tehtaan jätevesien E-PRTR -raportoiduista päästöistä tulee esittää las
kelmat, joissa verrataan vaihtoehtoja 0 ja 1. Tässä on hyvä huomioida,
että myös vanhaa tehdasta uudistettaessa ympäristönsuojelun tulee
lähtökohtaisesti parantua.

YyA-ohjelman kappaleessa 2.2.7 on lyhyesti kerrottu tarkasteltavista
jätevedenpuhd istusprosesseista. YVA-selostuksessa tulee esittää jäte
vedenpuhdistamon alustava sijainti, tarkentaa prosessikuvauksia ja
tuoda esiin, millaista tertiäärikäsittelyä on tarkoitus käyttää.
YVA-selostuksessa tulee kuvata, jääkö jotain vesijakeita varsinaisen
vesienkäsittelyn ulkopuolelle (esim. hulevedet), miten nämä jakeet on
tarkoitus käsitellä ja johtaa vesistöön.
YVA-ohjelman taulukossa 2-9 on esitetty parhaan käytettävissä olevan
tekniikan (BAT) mukaiset päästötasot, kun kyseessä on valkaistua sul
faattisellua valmistavan tehtaan suorat jätevesipäästöt veteen. YVA
selostuksessa tulee esittää eri vaihtoehtojen jätevesien kuukausikes
kiarvojen ohella myös päästöt BAT-tasoon verrannollisesti eli samassa
yksikössä.
YyA-ohjelmassa ei ole kerrottu, miten tehdasalueen saniteettijätevedet
aiotaan käsitellä. Tämä tieto tulee lisätä YVA-selostukseen. Mikäli sani
teettijätevedet käsitellään tehtaan omalla jätevedenpuhdistamolla, se
tulee huomioida myös kuormitus-ja vaikutusarvioinnissa.
Kalasto- ja kalatalousasiat
Tuotannon kasvaessa ainakin kiintoaine-, AOX- ja raskasmetallikuormi
tukset kasvavat. Jätevesien vaikutusta kalastoon ja kalastukseen arvi
oitaessa tulee selvittää missä määrin kasvava kuormitus voi vaikuttaa
esimerkiksi kalojen raskasmetallipitoisuuksiin ja miten tilanne muuttuu
nykyisestä. Nykyistä suuremman tehtaan mahdollista vaikutusta kau
pallisten kalastajien saaliin kysyntään on syytä arvioida.
Kalastukseen konkreettisesti vaikuttava asia on tehtaan lämpökuorma.
Nykyisen talvikalastuksen määrää tulee selvittää ja lämpökuorman vai
kutuksia mallinnettaessa arvioida mahdollinen vaikutus talvikalastuk
seen. Mikäli vaikutukset näyttävät merialueella olevan merkittäviä, yh
tenä vaihtoehtona tulisi selvittää jäähdytysvesien johtaminen takaisin
Kemijokeen. Joki on joka tapauksessa voimalaitoksen alapuolella sula
ja jäät heikkoja, joten jäähdytysvesien vaikutus talvikalastukseen olisi

44 (49)

luultavasti vähäisempi ja sekoittuminen todennäköisesti tehostuisi:
tämä on mallinnuksella tarpeen arvioida.

Liikennevaikutukset
Liikennemäärät biotuotetehtaan johdosta olisivat puunkuljetusten osalta
140-160 autoa/vrk, selluntuotantoon tarvittavien kemikaalien osalta 1015 autoa Ivrk, kuitutuotteita 70 autoa/vrk sisältäen sellun, kartongin ja
mahdolliset muut kuitujalosteet sekä mäntyöljyä ja tärpättiä noin 10 au
toa/vrk. Lisäksi puuta kuljettavia junia olisi noin 10 junaa päivässä. Teh
taalta lähtevä sellu kuljetetaan Ajoksen satamavarastoon autolla Saha
saarenkadun ja edelleen valtatien 4 ja maantien 920 kautta.
Liikennemäärät nykytHanteessa, tulevassa tilanteessa (tehdas toimin
nassa) sekä liikenne määrien muutos tulisi esittää liikennesuunnitte
lussa yleisesti käytettyinä keskimääräisinä vuorokausiliikennemäärinä
ts. tien kohdan ohittavien ajoneuvojen lukumäärä vuorokaudessa mo
lemmat ajosuunnat mukaan luettuna. Raskaan liikenteen määrien li
säksi tulisi tarkastella myös liikenteen kokonaismääriä.
Metsä Fibre Oy:n YVA-arvioinnin seurantaryhmässä 6.6.2019 esitettiin,
että liikenteen vaikutukset arvioidaan noin 10 kilometrin etäisyydelle
tehtaasta. ELY-keskus katsoo, että liikenteen vaikutuksia tulee arvioida
Ajoksen satamaan asti, jonne suuri osa tehtaan aiheuttamasta liiken
teestä suuntautuu kuten YVA-lain 8 § mukaisessa ennakkoneuvotte
lussa 19.6.2019 todettiin. Arviointiselostuksessa tulisi kuvata kuljetus
reitit teittäin. Tarvittaessa arvioitavia vaikutusalueita tulee laajentaa.
Puun kuljetuksen ja korjuun osalta arvioitava alue on huomattavasti
tätä laajempi. Arviointiohjelmassa onkin esitetty tehtaan tarvitseman
puutavaran korjuualueet karkeasti erikseen autolla tapahtuvien kulje
tusten ja junilla tapahtuvien kuljetusten osalta. Arviointiselostuksessa
olisi hyvä esittää arviot myös eri alueilta kuljetettavan puuaineksen
määristä, vaikkakin se voi ajoittain vaihdella.
Arviointiselostuksessa tulisi kiinnittää huomiota liikenteen haittojen mi
nimointiin erityisesti melulle ja pölylle altistuvien asukkaiden ja asutus
alueiden osalta. Tällainen keskeinen alue on esimerkiksi Sahasaaren
kadun ympäristö. Liikenteen turvallisuusvaikutuksia tulisi arvioida koko
kuljetusreitistöllä.
Arviointiselostuksessa tulee kuvata vaarallisten aineiden kuljetukseen
liittyvät riskit.
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Arviointiohjelmassa on YVA-lain 33 §:n mukaisesti esitetty liikennevai
kutusten arvioija ja hänen pätevyytensä.
Arviointiselostuksen laatimisessa tulee kiinnittää huomiota riittävään
karttamateriaaliin myös liikenteellisten vaikutusten osalta.
Melu ja tärinä

YVA-ohjelmassa ei ole mainittu, joudutaanko purku- tai rakennusvai
heessa tekemään räjäytyksiä. YVA-selostukseen tulee liittää asiasta
arvio ja esittää, miten mahdollisia tärinä- ja meluvaikutuksia voidaan
pienentää.
YVA-ohjelmassa ei ole kuvattu, missä täsmällisesti ovat hankealuetta
lähimmät asumiskäytössä olevat rakennukset. Tämä tieto tulee lisätä
YVA-selostukseen ja niiden sijainti tulee ottaa melumallinnuksissa huo
mioon. Melumallinnuksissa tulee huomioida myös Pajusaarentien itäpuolelle tehty varsin voimakas metsänharvennus.
Iskumainen melu voidaan kokea häiritsevämmäksi kuin tasainen ko
hina. Tämä on tullut esille myös annetuissa lausunnoissa ja mielipi
teissä. Hankkeesta vastaavan tulee huomioida iskumaisen melun syn
tyminen niin melumallinnuksessa kuin haittojen arvioinnissa ja ehkäise
minen esimerkiksi mekaanisten puunkäsittelylaitteiden suunnittelussa
ja sijoituksessa.
Tehdastoimintojen aiheuttamien melun, pölyn ja tärinän lisäksi tulee
huomioida myös kumipyörä- ja raideliikenteen aiheuttamat em. vaiku
tukset, jotka sijoittuvat osittain asemakaavojen mukaisten asuinaluei
den keskelle. Sahansaarentien liikenneväylän osalta tulee toteuttaa
melumallinnus, jossa on huomioitu Pajusaarentien itäpuolen metsän
harvennus. Samalla tulee myös arvioida, onko tarpeen kartoittaa ja ku
vata tärinälle altistuvia rakennuksia mahdollisten myöhempien vahinko
jen toteamiseksi.
Vaikutukset luontoon

YVA-ohjelmassa on todettu, että vaikutukset luontoon arvioidaan ole
massa olevan aineiston perusteella. Tehdasalueelta laaditaan lisäksi
kesällä 2019 vaikutusten arvioinnin pohjaksi kasvillisuus-ja luontotyyp
piselvitys, joka koskee myös uusien liikennejärjestelyiden ympäristöä.
Viitasammakkoselvitys on tehty keväällä 2019. Koska tehdasalueella
on vanhaa rakennuskantaa, on vaikutusten arvioinnin pohjaksi hyvä
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laatia selvitys alueella mahdollisesti ruokailevista tai tiilirakennusten ko
loja päiväpiiloinaan käyttävistä lepakoista. Kaikki Suomessa tavatut le
pakkolajit ovat EU:n luontodirektiivin liitteen IV lajeja, joiden lisäänty
mis- tai levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on luonnon
suojelulain 49 §:n (1587/2009) nojalla kielletty.
YVA-ohjelmassa on esitetty, että Natura-alueiden osalta selvitetään,
voiko hankkeesta yksin tai yhdessä muiden hankkeiden kanssa aiheu
tua Natura-alueiden suojelun perusteena oleville luontotyypeille tai la
jeille sellaisia vaikutuksia, että on tarpeen tehdä luonnonsuojelulain 65
§:n mukainen Natura-arviointi. ELY-keskus korostaa, että mikäli vaiku
tusmallinnusten (melu, jäähdytys- ja jätevedet) valmistuttua ei voida
sulkea pois merkittävästi heikentäviä vaikutuksia Natura-alueen suoje
lun perusteena oleville lajeille tai luontotyypeille, on niiden vaikutukset
tällöin arvioitava luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesti.
Luontoon liittyvien vaikutusten tarkasteluissa tulee hyödyntää viimei
sintä ajantasaista tietoa. Esimerkiksi hiilinielu- ja luonnon monimuotoi
suusasioissa kehitys on ollut nopeaa.
YVA-selostuksessa tulee esittää toimenpiteitä, joilla mahdollisia heiken
täviä vaikutuksia voidaan lieventää tai korvata sekä suorien että välillis
ten vaikutusten osalta.

Vesitalousasiat
ELY-keskuksen arvion mukaan hankkeella ei ole vaikutuksia tulviin, pa
toihin, hydrologisiin havaintoverkkoihin tai vesistöjen säännöstelyyn.
ELY-keskus muistuttaa, että maa-ja metsätalousministeriö on nimen
nyt 20.12.2018 Kemin rannikkoalueen merkittäväksi tulvariskialueeksi.
Alueella harvinaisen suuri meritulva voi aiheuttaa merkittävää haittaa ja
vaaraa ko. alueen teollisuuslaitoksille ja liikenteelle. Kemin alueelle laa
ditaan tulvariskien hallintasuunnitelma vuoden 2021 loppuun men
nessä. Hallintasuunnitelmaa valmistelee Lapin ELY-keskus ja valmiste
lua ohjaa Kemin rannikkoalueen tulvaryhmä. Kemin alueen meritulva
kartta on saatavilla ympäristöhallinnon tulvakarttapalvelusta osoitteesta
www.ymparisto.fi/tulvakartat.
YVA-arviointiohjelmassa ei ole tunnistettu tehdasalueelle kohdistuvaa
meritulvariskiä eikä arvioitu miten mahdollinen harvinainen merivesi
tulva (toistuvuus 1/250a 1/1 Olla) voisi vaikuttaa tehtaan toimintaan
(mm. liikenneyhteyksien katkeaminen, varastoalueiden kastuminen).
-
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Tehdasalueen meritulvariskit tulee tunnistaa YVA-selostuksessa. Meri
tulvariskit tulee myös ottaa huomioon tehdasalueen toimintojen ja lii
kenneyhteyksien suunnittelussa. Lisäksi tulvariskejä sekä tulvariskeihin
varautumista tulee käsitellä arviointiohjelman luvussa 8.2.14 mainitussa
biotuotetehtaan ympäristöriskien arvioinnissa.49
Elinkaaritarkastelu
YVA-ohjelmassa on kuvattu vaihtoehtojen 0 ja 1 koko elinkaarien aikai
sia vaikutuksia hyvin pelkistetysti. Vaikkakin ohjelmassa on perustel
lusti todettu että vaikutusarvioinnissa keskitytään tuotannon aikaisiin
vaikutuksiin, myös koko elinkaarta tulee tarkastella riittävällä tavalla.
YVA-selostuksessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti vaihtoehtojen
vertailuun ottaen huomioon koko elinkaari ja esimerkiksi 0-vaihtoehdon
kehittyminen.
Arviointiohjelman laatijoiden pätevyys
YVA-ohjelman taulukossa 8-1 on asianmukaisesti esitetty arviointiohjel
man (aadintaan osallistuneiden henkilöiden pätevyydet, jotka täyttävät
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan YVA-lain 33 § asettamat vaati
mukset.

Suunnitelma osallistumisen järjestämisestä
Suunnitelma osallistumisen järjestämisestä on esitetty kappaleessa 5.
Hankkeesta vastaava on järjestänyt tiedotustilaisuuden hankkeen esi
selvityksen alkaessa kesällä 2018 ja toisen tiedotustilaisuuden saman
vuoden joulun alla. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman yleisötilai
suus pidettiin 22.5.2019 ja toinen tullaan järjestämään YVA
se(ostuksen valmistuttua, jolloin esitellään ympäristövaikutusten arvi
oinnin tuloksia.
YVA-menettelyä seuraamaan on koottu seurantaryhmä, johon on kut
suttu viranomaisia ja muita sidosryhmiä. Ensimmäinen seurantaryhmän
kokous pidettiin 6.6.2019. Seuraava kokous on tarkoitus järjestää elo
kuussa 2019.
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Suunnitelma osallistumisen järjestämisestä on riittävä. Hankkeesta vas
taavan tulee kuitenkin tarpeen mukaan lisätä tiedottamista ja seurantaryhmän kokouksia. Myös pienryhmäkokousten järjestämistä aihekohtai
sesti on hyvä harkita.

Johtopäätökset
Tarkasteltavana olevassa Kemin biojalostamon ympäristövaikutusten
arviointiohjelmassa on käsitelty riittävällä tarkkuudella ne asiat, jotka
YVA-asetuksen 3 §:n mukaan tulee arviointiohjelmassa esittää. Se täyt
tää YVA-laissa ja -asetuksessa esitetyt vaatimukset.
Arviointiohjelma antaa hyvän pohjan biotuotetehtaan ym päristövaiku
tusten arvioinnille ja YVA-selostuksen laadinnalle, kun hankkeesta vas
taava ottaa huomioon YVA-ohjelmasta annetuissa lausunnoissa ja mie
lipiteissä sekä tässä yhteysviranomaisen lausunnossa esitetyt näkö
kohdat ja vaatimukset.

LAUSUNNON NÄHTÄVILLÄOLO
Arviointiohjelmasta annetut alkuperäiset lausunnot ja mielipiteet säilyte
tään Lapin ELY-keskuksessa. Kopiot niistä on lähetetty hankkeesta
vastaavalle sähköpostitse.
Tämä yhteysviranomaisen lausunto lähetetään hankkeesta vastaavalle
sekä tiedoksi lausunnon ja mielipiteen esittäneille sekä lausuntopyyn
nön saaneille. Lausunto pidetään nähtävillä koko arviointimenettetyn
ajan Kemin kaupungintalolla (Valtakatu 26, 94100 Kemi), Keminmaan
kunnantalolla (Rantatie 21, Keminmaa) ja Lapin ELY-keskuksessa Ro
vaniemellä sekä internetissä osoitteessa
https://www.ymparisto.fi/keminbiotuotetehdasYVA.
Lisäksi lausuntoon voi tutustua Kemin ja Keminmaan kirjastoissa.
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Lausunnon valmisteluun ovat Lapin ELY-keskuksessa osallistuneet al
lekirjoittaneiden lisäksi assistentti Merja Tähtisaari (hallinnolliset asiat),
hydrobiologi Annukka Puro-Tahvanainen (vesiasiat), johtava kalata
lousasiantuntija Jari Leskinen (kalatalous), ylitarkastaja Eira Järviluoma
(liikenne), ylitarkastaja Jari Laulumaa (kaavoitus ja alueidenkäyttöta
voitteet), ylitarkastaja Juha-Pekka Hämäläinen (ilmapäästöt), ylitarkas
taja Merja Lipponen (vaikutukset tuontoon), vesitalousasiantuntija Niina
Karjalainen (tulvariskit) ja ylitarkastaja Tuija Hilli (vesiasiat).

Ympäristönsuojeluyksikön
päällikkö
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Ylitarkastaja

Suoritemaksu

Matti Prakkula

12 000 euroa

Maksun määräytyminen
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ
ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksulli
sista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018). Kyseessä on WA
laissa tarkoitettu lausunto arviointiohjelmasta vaativassa hankkeessa.
LIITE

Maksua koskeva oikaisuvaatimusohje (vain hankkeesta vastaavalle)

TIEDOKSI

Työ-ja elinkeinoministeriö
Ympäristöministeriö
Kemin kaupungin kaavoitusviranomainen
Suomen ympäristökeskus
Sweco IndustryOy.
Lausuntopyynnön saaneet ja mielipiteen antaneet

