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TIIVISTELMÄ

Hanke

Metsä Fibre Oy selvittää tuotantokapasiteetiltaan noin 1 500 000 tonnin biotuotetehtaan rakentamista Ke-
min tehdasintegraattiin. Hankkeen nimi on Kemin biotuotetehdas. Biotuotetehdas sijoitetaan nykyisen sel-
lutehtaan pohjoispuolelle sekä entisen sahan alueelle.

Hankkeen tausta ja tarkoitus

Hankkeen tarkoituksena on vastata biotuotteiden kasvavaan kysyntään, energia- ja materiaalitehokkuuden
vaatimuksiin, uusiutuvan energian lisäystavoitteisiin sekä vähentää hiilidioksidipäästöjä luovuttaessa fossii-
lisista polttoaineista.

Biotuotetehdas jalostaa puusta kestävästi ja resurssitehokkaasti päätuotteensa sellun ohella myös muita
biotuotteita: biomateriaaleja, bioenergiaa, biokemikaaleja sekä lannoitteita. Raaka-aine- ja sivuvirrat hyö-
dynnetään tuotteina ja bioenergiana. Tehtaan laiteratkaisuissa ja -valinnoissa korostuvat energiatehokkuus
sekä puhdas teknologia (cleantech). Tehdas toimii ilman fossiilisia polttoaineita.

Biotuotetehtaan ympäristötavoitteet on asetettu siten, että uusi biotuotetehdas kykenee toimimaan nykyi-
selle tehdasintegraatille ja sen jätevedenpuhdistamolle vuonna 2007 määriteltyjen lupaehtojen mukaisesti
kasvavasta tuotannosta huolimatta. Vesistöpäästöjen osalta se tarkoittaa erittäin tiukkaa selluvalmistuspro-
sessin sisäisten vesikiertojen sulkemisastetta sekä uutta jätevedenpuhdistamoa. Ilmapäästöjen osalta ta-
voite on saavutettavissa parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla eli BAT-tekniikalla (Best Available Tech-
nology).

Kemin nykyinen sellutehdas on pääosin uudistettu vuonna 1990. Tehdas on edelleenkin teknisesti ja talou-
dellisesti kilpailukykyinen. Nykyisen tehtaan kapasiteetin merkittävä kasvattaminen ei kuitenkaan ole pe-
rusteltua, tehtaan elinkaaren jatkaminen pitempään vaatisi merkittävän investointiohjelman pääosastojen
uudistamiseksi.

YVA-menettely

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) tavoitteena on edistää hankkeiden ympäristö-
vaikutusten arviointia ja vaikutusten yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa sekä päätöksenteossa.
YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksen-
teon perustaksi. YVA-menettelyyn saavat osallistua kaikki ne, joita hanke kiinnostaa. YVA-menettelyn aikana
laaditaan kaksi asiakirjaa: YVA-ohjelma ja YVA-selostus.

YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimii Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Yh-
teysviranomainen vastaa YVA-ohjelmasta ja -selostuksesta tiedottamisesta sekä lausuntojen ja mielipitei-
den keräämisestä. YVA-selostuksesta annettavassa tiedotteessa ilmoitetaan, missä ja kuinka YVA-selostuk-
sesta voi antaa mielipiteitä.

YVA-ohjelma valmistui 8.5.2019. YVA-ohjelman ja siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta laa-
dittiin YVA-selostus. YVA-selostuksessa esitetään tarkennetut tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä
arvio niiden ympäristövaikutuksista.
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Tarkasteltavat vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

Vaihtoehto 0 (VE0) Nykyinen sellutehdas jatkaa toimintaansa. Tehtaan tuotantokapasiteetti on
noin 600 000 tonnia sellua vuodessa.

Vaihtoehto 1 (VE1) Rakennetaan uusi biotuotetehdas, jonka tuotantokapasiteetti on noin 1,5 mil-
joonaa tonnia sellua vuodessa. Uutta sellukapasiteettia rakennetaan 1,32 mil-
joonaa tonnia ja nykyinen valkaisemattoman pohjamassan linja, jonka kapasi-
teetti on noin 180 000 tonnia vuodessa, jätetään käyntiin. Tehtaalle voidaan
rakentaa myöhemmin biotuotelaitoksia, kuten ligniinilaitos, biokuitulaitos,
biokaasulaitos, komposiittilaitos ja/tai kuorijalostelaitos. Puun käyttö lisään-
tyy noin 4,5 miljoonaa kuutiometriä verrattuna nykyiseen. Sahansaarenka-
dulle rakennetaan uusi silta, jota pitkin raskas liikenne ajaa suoraan tehdas-
alueelle. Biotuotetehtaan rakentaminen kestää noin kaksi vuotta.

Vaihtoehtoon VE1 sisältyy alavaihtoehtoja, jotka liittyvät liikenneratkaisuihin sekä jäte- ja jäähdytysvesien
eri purkupaikkasijainteihin. Liikenneratkaisujen osalta arvioitiin alavaihtoehtoja (VE1A ja VE1B), joiden vä-
lillä suurin ero liittyy raideliikenteeseen. Vaihtoehdossa VE1A raideliikenne kulkee tehtaalle nykyistä reittiä
ja vaihtoehdossa VE1B Sahansaarenkadun yhteyteen rakennetaan uusi raideyhteys tehtaalle.

Ennen ympäristövaikutusarvioinnin aloittamista on tehty periaatepäätös, että pyritään uuden tehtaan ra-
kentamiseen sen sijaan, että uudistettaisiin nykyistä tehdasta osasto kerrallaan samalla tuotantokapasitee-
tilla.

Hankealueen ja sen ympäristön kuvaus

Uusi biotuotetehdas sijoitetaan nykyiselle Metsä Groupin tehdasalueelle, joka sijaitsee Kemin kaupunkitaa-
jaman länsipuolella. Nykyinen sellutehdas puretaan uuden tehtaan käynnistyttyä, nykyistä pohjamassalin-
jaa lukuun ottamatta.

Hankealue on luonteeltaan teollisten toimintojen voimakkaasti muokkaamaa rakennettua ympäristöä. Alu-
eella sijaitsee muun muassa tehdasrakennuksia, säiliöitä, jätevedenpuhdistamon altaita, hake- ja puuvaras-
toalueita sekä jätehuoltoalueita. Alue on luonnontilaltaan voimakkaasti muuttunut. Alue ei sijaitse tärkeällä
tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat
hankealueen luoteispuolella, lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä tehdasalueen rajasta. Lähimmät
asuinrakennukset idän suunnassa ovat noin 500 metrin etäisyydellä.

Kaavoitus

Nykyinen tehdasalue on maakuntakaavassa merkitty teollisuusalueeksi, jolle saa sijoittaa merkittävän, vaa-
rallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. Voimassa olevassa asemakaavassa hankealue on
pääosin teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Teollisuusalueen asemakaavaa on muutettu vai-
hekaavalla, joka on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 19.3.2019 ja Kemin kaupunginvaltuustossa
1.4.2019. Vaiheasemakaava on saanut lainvoiman 25.5.2019.  Muutokset koskevat tehdasalueen korkeus-
asemia, rakennusten suojelutilannetta sekä tehdasalueen sisäisiä tonttirajoja.

Lisäksi yhtaikaa YVA-prosessin kanssa on käynnistynyt Sahansaarenkadun asemakaavan muutos.

Ympäristön nykytila

Nykyisin liikenne tehdasalueelle kulkee pääosin kaupungin keskustan pohjoispuolta. Tehtaalle tulevat puun
autokuljetukset ohjataan tehdasalueelle Sahansaarenkadun, Pajusaarentien ja Tehdastien kautta.
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Tehdasintegraatin meluselvityksen mukaan päivä- ja yöajan keskiäänitasot ovat ylittyneet muutamilla ym-
päristön asuinrakennuksilla nykyisen tehdasintegraatin toimiessa. Vuosina 2013–2014 tehtyjen ilmanlaatu-
mittausten mukaan Kemin alueen ilmanlaatu on vastaavalla tasolla kuin teollisuuspaikkakunnilla yleensä.
Typpidioksidin vuosipitoisuus on samaa luokkaa kuin suurissa kaupungeissa liikenneväylien lähellä.

Arvioidut ympäristövaikutukset

Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan suunniteltavasta biotuotetehtaasta aiheutuvia välittömiä ja välillisiä
vaikutuksia ympäristöön. Arvioinnissa tarkasteltiin sekä rakentamisen että tehtaan käynnin aikaisia vaiku-
tuksia. YVA-lain mukaisesti arvioinnissa tarkasteltiin hankkeen aiheuttamia ympäristövaikutuksia väestöön
sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuu-
teen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen, yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kau-
punkikuvaan ja kulttuuriperintöön, luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä näiden tekijöiden keskinäisiin
vuorovaikutussuhteisiin.

Ympäristövaikutusten merkittävyyttä arvioitiin muun muassa vertaamalla ympäristön herkkyyttä ja sietoky-
kyä kunkin ympäristörasituksen suhteen ottaen huomioon tehdasalueen nykyinen ympäristökuormitus.
Ympäristön sietokyvyn arvioimisessa hyödynnettiin muun muassa annettuja ohjearvoja sekä saatavilla ole-
vaa tutkimustietoa.

Vaikutukset ympäristöön ja hankkeen toteuttamiskelpoisuus

Suurimmat erot nykyisen tehtaan (VE0) ja uuden biotuotetehtaan (VE1) ympäristövaikutuksissa arvioitiin
liittyvän lisääntyvään raskaaseen liikenteeseen sekä vesistöön johdettavien jäähdytysvesien lämpökuor-
maan. Merkittävimmät positiiviset vaikutukset hankkeella on kasvihuonepäästöjen vähenemisenä, muutok-
sina yhdyskuntarakenteessa sekä vaikutukset elinvoimaisuuteen.

Ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella hanketta voidaan pitää ympäristön kannalta toteuttamiskel-
poisena. Arvioinnin aikana ei noussut esille sellaisia vaikutuksia, jotka estäisivät hankkeen tai sen vaihtoeh-
tojen toteuttamisen. Arvioinnissa tunnistetut haitalliset vaikutukset ovat hyväksyttäviä tai ne voidaan so-
vellettavien toimenpiteiden avulla lieventää hyväksyttävälle tasolle. Joidenkin vaikutusten osalta tarkempaa
tietoa saadaan vielä suunnittelun edetessä ja ne käsitellään hankkeeseen liittyvien lupien käsittelyssä.

Toiminnan aikaiset vaikutukset

Vesistövaikutukset

Biotuotetehtaalta johdetaan mereen puhdistettuja jätevesiä, jotka sisältävät COD-, fosfori-, typpi- ja AOX-
kuormitusta sekä pieniä metallipitoisuuksia sekä puhtaita jäähdytysvesiä.

Jäähdytys- ja jätevesissä mereen purettavan lämpökuormituksen merkittävimmät vaikutukset jäätilantee-
seen rajautuvat purkualueen ja Kuivanuoron edustalle sekä Kemijoen päähaaran alueelle. Purettaessa jääh-
dytysvedet Kurimonhaaran yläaltaaseen (vaihtoehdot VE1a ja VE1b), jääpeite heikkenee Kemin keskustan
edustalla ja Selkäsaaren ympäristössä. Purettaessa jäähdytysvedet Kemijoen päähaaraan (VE1c) jääpeite
heikkenee päähaaran alueella ja häviää kokonaan Paskon edustalle saakka, ohentumista näkyy vielä Muna-
luodon pohjoispuolella. Purettaessa jäähdytysvedet Kuivanuoron eteläkärkeen (VE1e) jää ohenee voimak-
kaimmin Kuivanuoron edustalta Iso-Räiskön itä- ja eteläpuolelle. Leudon talven aikana jääpeitteessä näh-
dään ohenemista samoilla alueilla kuin normaalitalven aikana, mutta vaikutusta on vähemmän. Jääpeittei-
nen kesto lyhenee purkuvaihtoehdosta riippuen noin 1–4 viikkoa, leudon talven aikana enemmän. Muut-
tuva jäätilanne voi heikentää talviajan liikkumisoloja.

Veden lämpötilan noususta aiheutuvat, rehevöitymiseen liittyvät muutokset rajoittuvat yleensä alueelle,
jolla lämpötila on jatkuvasti yli yhden asteen ympäristöään korkeampi. Mallinnuksen mukaan ainoastaan
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vaihtoehdoissa, joissa jäähdytysvedet puretaan Kurimonhaaran altaaseen tai Kemijoen päähaaraan (vaih-
toehdot VE1a–VE1c) välittömillä suualueilla lämpötilan nousu voi olla yhden asteen. Vaihtoehdossa VE1c
(purku Kemijoen päähaaraan) vesistön kesäaikainen lämpötila kohoaa laajimmalla alueella kohdistuen Ke-
mijoen Isohaaraan. Virtaveden kyseessä ollessa limoittavia vaikutuksia voi esiintyä myös perifytonissa eli
alustaan kiinnittyvässä levästössä. Vaikutuksia vaimentaa se, että tällä alueella ravinnekuorma ei kuiten-
kaan kasva samanaikaisesti.

Fosforikuorman nousu nykytasolta vaihtoehtojen VE0/VE1 tasolle voi lisätä rehevöitymistä purkukohtien
läheisyydessä. Vaihtoehtojen VE0 ja VE1 välillä fosforikuormituksessa ei ole eroa, ja typpikuormituslisäys on
sen verran vähäinen, ettei vaihtoehtojen VE0 ja VE1 välillä ole juurikaan eroa rehevöitymisvaikutuksessa.
Suurimmat vaikutukset kohdistuvat purkualueen läheisyyteen, josta laimeneminen lisääntyy ulkomerta
kohti. Biotuotetehtaan osuus merialueen kokonaisravinnekuormituksesta on vähäinen. Vaihtoehtojen VE0
ja VE1 mukaisilla kuormituksilla biotuotetehtaan osuus Kemijoen vuoden 2017 typpivirtaamasta olisi 3 %
(VE0) tai 4 % (VE1). Fosforikuormasta osuus olisi molemmissa vaihtoehdoissa 8 %. Biotuotetehtaan jäteve-
sien purkukohdan lähialueella eri purkuvaihtoehdoissa voi esiintyä lievää rehevöitymisen lisääntymistä ny-
kytilanteeseen verrattuna.

Vaikutuksia levätuotannon kasvuun on odotettavissa purkualueella, kauempana vaikutukset eivät ole sel-
västi erotettavissa. Levätuotannon kannalta fosfori on ratkaiseva. Vaihtoehdossa VE1b, jossa jätevedet pu-
rettaisiin nykyisen purkupaikan sijasta merialueelle, muun muassa rehevöittävä vaikutus siirtyisi Selkäsaa-
ren kupeeseen.

Rehevyys vaikuttaa yleisesti vesistön kokonaistilaan, akuutteja jätevesiperäisiä vaikutuksia ei aiheudu poh-
jaeläimistön kokonaistiheydessä tai taksonikoostumuksessa. Oleellista kuormitustason nousua ei tapahdu
sisemmällä rannikolla. Vesistössä ei esiinny hapettomuutta, eikä BOD-kuormitus ole vesistön kannalta mer-
kittävä.

Biotuotetehtaan jätevesillä ei yksinään ole vaikutusta vesialueen ekologiseen tilaan. Yhdessä muun vesialu-
eelle tulevan kuorman kanssa rehevöittäviä vaikutuksia aiheutuu sisemmällä rannikkoalueella ja biologinen
tila alueella heikentyy. Biotuotetehtaan osuus fosforin kokonaiskuormasta rannikkoalueelle on kuitenkin
vähäinen. Biotuotetehtaan kuormituksesta ei aiheudu hygieenisiä ongelmia.

Vaikutukset kalastoon ja kalastukseen

Mahdollisia vaikutuksia kalastoon voi aiheutua vesistöön purettavien jätevesien sisältämästä kuormituk-
sesta sekä jäähdytysvesien aiheuttamasta lämpökuormituksesta. Lämpökuormituksen vaikutukset Kemin
edustan merialueella ja jokisuun alueella eivät yhdenkään vaihtoehtoisen purkupaikan tapauksessa koh-
distu esimerkiksi muikun tai silakan todennäköisimmille kutualueille. Lohi, taimen ja siika ovat suurelta osin
istutuksista peräisin, joten niiden lisääntymiseen kohdistuvat vaikutukset voidaan arvioida vähäisiksi.

Vaihtoehdossa, jossa jäähdytysvedet johdettaisiin jokeen jäähdytysveden alhaisella virtausmäärällä suh-
teessa Kemijoen virtaukseen ja aiheutuvalla vähäisellä lämpötilan nousulla joessa (+0,5 °C), jäähdytysvesillä
ei arvioida olevan vaikutusta lohen tai taimenen nousuun Kemijokeen tai Isohaaran kalaportaaseen. 0,3 °C
tai sitä suuremmat lämpötilavaikutukset merialueella ulottuvat aivan Kurimonhaaran edustalle, joten vai-
kutuksia kalojen vaellusreitteihin ei ole odotettavissa.

Kaupallisen kalastuksen osalta talvikalastus on vähäistä. Kalastuksen estyminen jäähdytysvesien aiheutta-
malla heikon jään alueella kohdistuu pääosin vapaa-ajankalastajiin. Mallinnustulosten perusteella talvikuu-
kausina suosituimmille vapaa-ajan kalastusalueille voi aiheutua vaikutuksia jääolosuhteisiin lähinnä Kemijo-
kisuun alueella. Mallinnustulosten mukaan jääpeitteen kesto keväällä Kemin sisäsataman edustalla lyhenee
enimmillään nelisen viikkoa. Ajoksen saaren pohjoispuolen tienoilla vaikutusta jääpeitteen kestoon ei mal-
linnuksen mukaan aiheudu.
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Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö

Hanke edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista. Pääsääntöisesti hankkeessa huo-
mioidaan valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa esitetyt näkökulmat. Hanke toteuttaa pääpiirteis-
sään Länsi-Lapin maakuntakaavan ja alueella voimassa olevien yleiskaavojen tavoitteita. Tehdasalueella
hanke on alueella voimassa olevien asemakaavojen mukainen. Karihaarassa Sahansaarenkadun varressa on
vireillä yleis- ja asemakaavahankkeet, jolla mahdollistetaan hankkeen toteuttaminen sujuvimmin liikenne-
järjestelyin.

Ilmanlaatu

Laadittujen mallinnusten perusteella ilmanlaadun ohje- tai raja-arvot eivät ylity tehtaan päästöjen vaikutuk-
sesta kummassakaan vaihtoehdossa VE0 tai VE1. Kaikkien epäpuhtauskomponenttien (SO2, NOx, TRS, hiuk-
kaset) osalta korkeimmat mallinnettu pitoisuudet ovat 1–20 % ohje- tai raja-arvoista. Kemin alueen muiden
piippupäästölähteiden yhteisvaikutusten mallinnuksissa ohje- ja raja-arvot eivät myöskään ylity.

Vaihtoehdossa VE1 korkeimmat pistepitoisuudet ovat pääosin alhaisempia verrattuna vaihtoehtoon VE0
johtuen uuden biotuotetehtaan piipun korkeudesta (105 metriä) ja muutoksista muun muassa savukaasun
lämpötiloissa ja kaasujen nopeuksista piipussa. Vaihtoehdossa VE1 aluejakaumakuvista on kuitenkin nähtä-
vissä pitoisuusalueiden laajenemista verrattuna VE0 vaihtoehtoon. Vaihtoehdon VE1 isommat päästöt le-
viävät siten korkeasta piipusta laajemmalle, mutta niiden aiheuttamat pitoisuudet jäävät alhaisiksi suh-
teessa ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin.

TRS-yhdisteiden vuorokausipitoisuus on korkeimmillaan normaaliajon aikana molemmissa vaihtoehdoissa
3–4 % vuorokausiohjearvosta. Tehtaan normaaliajo ei aiheuta hajuhaittaa ympäristössä. Korkeita lyhytai-
kaisia hajupitoisuuksia ja hajun aiheuttamaa viihtyvyyshaittaa voidaan kokea satunnaisesti tehtaan häiriö-
tilanteessa sekä ylös- ja alasajoissa.

Liikennemuutosten vaikutus Kemin alueen ilmanlaatuun jää vähäiseksi.

Kasvihuonekaasut

Fossiilisten polttoaineiden poltossa syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen määrä vähenee hankkeen myötä.
Vaihtoehdossa VE1 tuotannossa ei käytetä fossiilisia polttoaineita lainkaan, ja tehtaalla tuotetulla uusiutu-
valla sähköenergialla voidaan korvata merkittävä määrä fossiilisilla polttoaineilla muualla tuotettua sähköä.
Kuljetusten aiheuttama lisäys kasvihuonekaasupäästöihin on vähäinen saavutettaviin päästövähennyksiin
verrattuna.

Jätteet

Vaihtoehdossa VE1 syntyvien jäte- ja oheistuotemateriaalien määrät noin kaksinkertaistuvat vaihtoehtoon
VE0 verrattuna. Syntyvät jätteet ja oheistuotteet käsitellään asianmukaisesti ja jätteitä pyritään ohjaamaan
hyötykäyttöön mahdollisimman tehokkaasti. Jätteiden ja oheistuotteiden käsittelyllä ei ole merkittäviä ym-
päristövaikutuksia.

Luonnonvarat

Vaihtoehdossa VE1 käytetään kuitupuuta ja sahahaketta nykyistä huomattavasti enemmän. Puu hankitaan
sertifioiduista metsistä luonnon monimuotoisuus ja virkistysarvot huomioon ottaen. Pohjois-Suomen alu-
eella on runsaasti hakkuupotentiaalia jäljellä. Lisääntyvien hakkuiden painopiste on harvennusikäisissä met-
sissä.
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Vaihtoehdon VE1 vaikutukset luonnonvarojen käyttöön ovat suuremmat kuin vaihtoehdon VE0. Luonnon-
varojen käytön lisäys kohdistuu uusiutuvaan luonnonvaraan, jonka kestävä käyttö on myös edellytys puus-
ton hiilinielun säilymiselle. Hankkeen vaikutusten merkittävyys luonnonvaroihin arvioitiin vähäiseksi.

Maa- ja kallioperä sekä pohjavedet

Biotuotetehdas sijoittuu teollisuusalueelle, eikä sen normaalissa toiminnassa arvioida syntyvän mainittavia
vaikutuksia maa- ja kallioperään, geologisesti merkittäviin kohteisiin tai pohjavesiin. Vaihtoehdoilla VE0 ja
VE1 ei ole olennaista eroa maaperä- tai pohjavesivaikutusten osalta.

Kasvillisuus, eläimistö, suojelukohteet

Hankealue on luonteeltaan teollisten toimintojen voimakkaasti muokkaamaa rakennettua ympäristöä, jo-
ten vaihtoehdon VE1 vaikutukset jäävät kokonaisuudessaan vähäisiksi. Rakentaminen hävittää huomionar-
voisen kasvilajiston esiintymispaikkoja, kuten luontodirektiivin liitteen IV lajin, erityisesti suojeltavan ja rau-
hoitetun perämerenketomarunan kasvupaikkoja junaradan ja tien varsilla. Vaikutuksia voidaan lieventää
siirtoistutuksin. Tehdasalue ei ole nykyiselläänkään luonnontilaista ympäristöä, joten kasvupaikat voidaan
korvata samantyyppisillä alueilla (sora- ja hiekkapohjat).

Hankealueelta on tiedossa salassa pidettävän lintudirektiivin liitteen I lajin vanha reviiri. Alueen korvaami-
sesta lajille sopivalla vastaavalla ympäristöllä tehdasalueelta on tehty suunnitelma.

Hankkeen vesistövaikutusalue ulottuu Natura-alueelle, nimeltään Perämeren saaret. Natura-alueella on
useita luonnonsuojelualueita. Hanke lisää rehevöitymistä, mutta hankkeen vaikutusta ei voi erottaa muusta
kuormituksesta.

Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan heikentäviä vaikutuksia läheisten Natura-alueiden suojelun perusteena
oleviin luontotyyppeihin tai lajeihin, joten varsinaista Natura-arviointia ei tarvita.

Maisema

Tehdas sijoittuu nykyisen sellutehtaan yhteyteen Pajusaareen ja Sahansaareen olemassa olevalle tehdas-
alueelle. Maisemavaikutusten arvioinnin perusteella vaihtoehdoilla VE0 ja VE1 ei ole olennaisia eroja. Kau-
komaisemassa alueella tapahtuvat muutokset sulautuvat olemassa olevaan tehdasmiljööseen. Tehdasta
ympäröivien viheralueiden hoito vaikuttaa maisemakuvaan. Ranta-alueiden raivaamisen seurauksena
maisemavaikutukset lähialueille voivat muodostua merkittäviksi.

Rakennettu kulttuuriympäristö

Vaikutusten merkittävyys arvioitiin koko aluekokonaisuus huomioiden vähäiseksi negatiiviseksi. Tehdas-
alueella sijaitsevien vanhojen, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden tehdasrakennusten purkamisen aiheut-
tama vaikutus on yksittäisten purettavien rakennusten kannalta suuri, mutta aluekokonaisuuden kannalta
vähäinen. Sahansaarenkadun varressa uuden ratayhteyden rakentamisen, liikenneyhteyksien muutosten
ja rekkaparkin rakentamisen aiheuttamat vaikutukset saattavat olla kohtalaisia tai paikallisesti jopa suuria,
liikennejärjestelyistä riippuen.

Liikenne

Hankkeen seurauksena sekä maantie-, juna- että meriliikennemäärät kasvavat. Raakapuu kuljetetaan teh-
taalle junalla ja rekoilla. Sellu kuljetetaan vientisatamaan rekoilla. Uuden tehtaan aiheuttama liikennemäärä
on huomattavasti suurempi kuin nykytehtaan, joten liikenteen turvallisuuden vuoksi Sahansaarenkadulle
on suunniteltu vaihtoehtoisia muutoksia, joilla varmistetaan liikenteen sujuvuus ja turvallisuus. Sahansaa-
renkadun varteen suunnitellun uuden raiteen (vaihtoehto VE1B) myötä liikennejärjestelyratkaisut olisivat
selkeämpiä ja turvallisempia verrattuna vaihtoehtoon, jossa nykyisen raiteen käyttö pysyy ennallaan
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(vaihtoehto VE1A). Uuden raiteen myötä junaliikenteen osuus kuljetuksista kasvaisi. VT4:llä ja Ajokseen joh-
tavalla tiellä hankkeen vaikutukset raskaan liikenteen määrän lisääntyessä arvioitiin kohtalaiseksi.

Melu

Uuden biotuotetehtaan myötä melutasot lähimpien asuinkiinteistöjen kohdalla laskevat hieman tai pysyvät
samoina nykytilanteeseen (vaihtoehto VE0) verrattuna. Tehdastoimintojen painopiste siirtyy pohjoisem-
maksi, joten meluavat toiminnot siirtyvät pohjoista kohti. Puun vastaanotto ja hakkuri siirtyvät itään päin,
jolloin niistä aiheutuva melu nykyisen tehtaan luoteis- ja pohjoispuolella vähenee ja erityisesti yöajan me-
lutilanne paranee. Melumallinnuksen perusteella uuden hakkurin ei arvioida aiheuttavan melun ohjearvo-
jen ylityksiä sen sijaintipaikan lähimmän asutuksen kohdalla. Vaihtoehdossa VE1 raskaan liikenteen aiheut-
tamaa melua ei aiheudu enää Pajusaarentiellä, kun Sahansaarenkadun jatkeeksi rakennetaan uusi silta.
Tämä vähentää melua tehdasalueen koillispuolella verrattuna nykytilanteeseen, jossa raskas liikenne ohja-
taan tehtaalle pohjoisen kautta Pajusaarentietä pitkin.

Vaihtoehdon VE1 alavaihtoehtoja vertailtaessa vaihtoehdossa VE1B pienempi määrä asuinrakennuksia al-
tistuu melulle kuin vaihtoehdossa VE1A. Erityisesti nykyisen eteläisen raideliikenteen poistuminen vaikut-
taisi myönteisesti. Vaikka vaihtoehdossa VE1B Sahansaarenkadulle rakennettaisiin uusi rautatielinja, eivät
melutasot lähimpien kiinteistöjen kohdalla nouse merkittävästi vaihtoehtoon VE1A verrattuna. Tähän vai-
kuttaa se, että uudet Sahansaarenkadun tie- ja raidelinjat ovat noin kaksi metriä matalammalla kuin nykyi-
nen Sahansaarenkadun tielinja. Vaihtoehdossa VE1B on suunniteltu meluvallia, mikä estäisi melun leviä-
mistä lähimpiin asuinkiinteistöihin.

Tärinä ja runkomelu

Rakentaminen ja liikenne aiheuttavat tärinää ja runkomelua. Tärinän aiheuttamia vaikutuksia tarkasteltiin
erityisesti liikenteen aiheuttaman tärinän näkökulmasta. Tarkastelun perusteella VE0 ja VE1A ovat vaikut-
tavuudeltaan samanlaisia. Vaihtoehdossa VE1B haitat poistuvat nykyisen radan alueelta ja siirtyvät Sahan-
saarenkadulle, mutta ovat vaikuttavuudeltaan samaa tasoa kuin VE0 ja VE1A Sahansaarenkadulla. Vaihto-
ehdoissa VE1A ja VE1B tärinän ja runkomelun esiintymistiheys lisääntyy liikennemäärien kasvaessa. Uuden
liikennereitin suunnittelussa otetaan huomioon tunnistetut herkät kohteet ja rakenteet, niin että asetetut
tavoitearvot asuntojen tärinä- ja runkomeluarvoille eivät ylity.

Sosiaaliset vaikutukset (vaikutukset ihmisiin)

Vaihtoehdon VE0, jossa toiminta jatkuu nykyisellään, vaarana on, että nykyinen kehitys jatkuu; alueen vä-
estömäärä jatkaa vähenemistä, ikärakenne painottuu vanhimpiin väestönosiin sekä vetovoima ja elinmah-
dollisuudet heikkenevät. Vaihtoehto VE1, eli uusi biotuotetehdas, nähdään parempana ratkaisuna, jonka
myötä alueen elinvoimaisuus voi lisääntyä. Lisäksi raaka-aineesta on mahdollista saada lisäarvoa nykyistä
monipuolisemman jalostustoiminnan kautta. Toteutetun asukaskyselyn perusteella ympäristövaikutukset
huolettavat asukkaita, mutta nykyisten ympäristövaatimusten katsotaan vaativan hankkeen suunnittelulta
ja toteutukselta niin paljon, että päästöt voivat jopa pienentyä.

Onnettomuus- ja häiriötilanteet

Vaihtoehdossa VE1 toiminta on laajamittaisempaa verrattuna nykytilanteeseen (VE0), mikä lisää riskejä.
Toisaalta uudella tehtaalla häiriötilanteet voidaan hallita entistä paremmin. Riskeihin varaudutaan laitoksen
suunnittelussa ja toiminnassa. Vakavat vaikutukset tehdasalueen ulkopuolelle ovat epätodennäköisiä.

Lähes kaikissa tehtaan toiminnan aikaisissa merkittävimmissä häiriötilanteissa, joissa vaikutuksia ympäris-
töön voi esiintyä, vaikutukset ovat hajuhaittoja ympäristössä. Merkittävin kemikaaleihin liittyvä riski on
klooridioksidivuoto, joka voidaan havaita nopeasti ja käsitellä hallitusti. Mustalipeän kuohahtamiseen
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liittyvään vakavaan riskiin varaudutaan suunnittelussa. Tulipalo- ja räjähdysriskeihin sekä muihin suunnitte-
lun yhteydessä tehtävissä riskianalyyseissä tunnistettaviin riskeihin varaudutaan.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset ympäristöön

Rakentamisen aikaiset vaikutukset kohdistuvat vain vaihtoehtoon VE1, sillä vaihtoehtoon VE0 ei liity uutta
rakentamista. Rakentamisvaiheen vaikutukset ovat väliaikaisia. Rakentamisen aikana merkittävimmät vai-
kutukset liittyvät liikenteeseen ja meluun.

Rakentamisen aikana liikenne lisääntyy merkittävästi lähialueiden tie- ja katuverkolla. Melua aiheutuu ra-
kennusmateriaalien kuljetuksista sekä rakentamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Rakentaminen vaikuttaa
myös muun muassa lähialueen ilmanlaatuun, syntyvien jätteiden määrään ja uusien rakennettavien kohtei-
den luonnonolosuhteisiin.

Osallistuminen ja tiedottaminen

Asukkaat ja muut asianomaiset ovat osallistuneet YVA-menettelyyn esittämällä näkemyksensä yhteysviran-
omaiselle Lapin ELY-keskukselle sekä hankkeesta vastaavalle Metsä Fibrelle ja konsultille Swecolle. YVA-oh-
jelmasta järjestettiin 22.5.2019 Kemissä yleisölle avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus, jossa esiteltiin arvi-
ointiohjelmaa. Tilaisuudessa yleisöllä oli mahdollisuus esittää näkemyksiään ympäristövaikutusten arvioin-
nista. Tilaisuudesta oli suora lähetys YouTubessa, joten tilaisuutta pystyi seuraamaan myös etänä. Kysymyk-
siä tilaisuuteen kehotettiin lähettämään myös etukäteen. Toinen vastaava tiedotus- ja keskustelutilaisuus
järjestetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksen valmistuttua.

YVA-menettelyä seuraamaan koottiin seurantaryhmä, jonka tarkoitus oli edistää tiedonkulkua ja -vaihtoa
hankkeesta vastaavan, viranomaisten ja muiden sidosryhmien välillä. Seurantaryhmä kokoontui YVA-me-
nettelyn aikana kahdesti: 6.6.2019 ja 27.8.2019.

YVA-menettelyn aikana toteutettiin asukaskysely, jonka tarkoituksena oli lisätä vuorovaikutusta ja tuottaa
hankkeesta vastaavalle tietoa asukkaiden suhtautumisesta hankkeeseen ja toisaalta antaa asukkaille tietoa
hankkeesta ja sen vaikutuksista heidän elinympäristöönsä.

Aikataulu

Hanketta koskevan YVA-ohjelman laatiminen aloitettiin keväällä 2019. YVA-menettely käynnistyi virallisesti,
kun YVA-ohjelma jätettiin yhteysviranomaiselle toukokuussa 2019.

Ympäristövaikutusten arviointiselvitykset on laadittu vuoden 2019 toukokuun ja syyskuun välisenä aikana.
YVA-selostus jätettiin yhteysviranomaiselle syyskuussa 2019. YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen
perusteltuihin päätelmiin arviolta joulukuussa 2019. Ympäristölupahakemus toimitetaan viranomaiselle eli
Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle (AVI) syksyllä 2019. Tavoitteena on, että ympäristölupa saataisiin
tammikuussa 2020. Tavoitteena on, että biotuotetehtaan investointipäätös tehtäisiin kesällä 2020, minkä
jälkeen alkaisi noin kaksi vuotta kestävä tehtaan rakentaminen.
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SAMMANFATTNING

Projekt

Metsä Fibre Oy utreder byggandet av en bioproduktanläggning med en produktionskapacitet på cirka 1 500
000 ton per år i Kemi industriområde. Projektets namn är Kemi bioproduktanläggning. Anläggningen kom-
mer att ligga norr om det befintliga massabruket och i området där det tidigare sågverket låg.

Projektets bakgrund och syfte

Syftet med projektet är att uppfylla växande efterfrågan på biobaserade produkter, kraven på energi- och
materialeffektivitet, målet för förnybar energi samt att minska koldioxidutsläppen när fossila bränslen avs-
kaffas.

Förutom den huvudsakliga produkten cellulosamassa, förädlar bioproduktanläggningen trä, biomassa, bio-
energi, biokemikalier och gödselmedel på ett hållbart och resurseffektivt sätt. Råmaterial och sidoströmmar
används som produkter och bioenergi. Anläggningens utrustningslösningar och val betonar energieffektivi-
tet och ren teknik (cleantech). Anläggningen fungerar helt utan fossila bränslen.

Miljömålen för bioproduktanläggningen har fastställts så att anläggningen kommer att kunna drivas enligt
villkoren för tillståndet erhållet 2007 för det befintliga massabruket, samt dess avloppsreningsverk trots en
ökad produktion. För vattenutsläpp innebär detta en mycket strikt grad av begränsning av de inre vatten-
cirkulationerna i massaproduktionsprocessen och ett nytt avloppsreningsverk. För utsläpp till luft kan målet
uppnås med bästa tillgängliga tekniken (BAT, Best Available Techniques).

Kemis nuvarande massabruk renoverades till stor del 1990 och bruket bedöms förblir tekniskt och
ekonomiskt konkurrenskraftigt inom aktuell sektor. En markant ökning av den befintliga anläggningens ka-
pacitet är emellertid inte berättigad, och för att förlänga anläggningens livscykel på längre sikt krävs ett
stort investeringsprogram för en modernisering bruket.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är generellt sett att belysa olika verksamheters konsekv-
enser på miljön och samtidigt ge en sammanvägd bedömning av ett specifikt projekt i både planeringsskedet
och vid tillståndsprövningar. En MKB ger därmed information som kan nyttjas som underlag för beslutsfat-
tande processer kring en specifik anläggnings nyttjande.  Alla som är intresserade av ett specifikt projekt
kan delta i framrättandet av en MKB, då det generellt sett bygger på ett samrådsunderlag.

Tillståndsmyndigheten för MKB-förfarandet är Lapplands affärs-, transport- och miljöcentrum (Lapin ELY-
keskus). Myndigheten ansvarar för att kommunicera samrådsunderlag och samla in olika yttranden och
åsikter kring specifika planerade projekt. I enlighet med detta förfarande konstateras att det inom detta
projekt avslutades samrådet den 8 maj 2019. En MKB-rapport utarbetades baserat på samrådsunderlaget
och de yttranden och uttalanden som inkommit. MKB-rapporten ger detaljerad information om projektet
och dess alternativ, samt en bedömning av dess miljöpåverkan.

Övervägda alternativ

MKB-förfarandet belyser följande alternativ:

Alternativ 0 (VE0)                     Det befintliga massabruket fortsätter sin verksamhet. Bruket har en produk-
tionskapacitet på cirka 600 000 ton massa per år.

Alternativ 1 (VE1)                     Byggande av en ny bioproduktanläggning med en produktionskapacitet på 1,5
miljoner ton massa per år. 1,32 miljoner ton ny massakapacitet kommer att
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byggas varje år och den befintliga oblekta bottenmassalinjen, med en ka-
pacitet på cirka 180 000 ton per år, kommer att tas i drift. Senare kan fler bi-
oproduktanläggningar så som ligninanläggning, biofiberanläggning, komposi-
tanläggning, biogasanläggningar och / eller barkbearbetningsanläggning by-
ggas  till.  Användningen  av  trä  kommer  att  öka  med  cirka  4,5  miljoner  ku-
bikmeter jämfört med nuvarande mängd. En ny bro kommer att byggas på Sa-
hansaarenkatu, där tung trafik kommer att köra direkt till anläggningen. Det
kommer att ta ungefär två år innan bioproduktanläggningen är i drift.

Alternativ VE1 inkluderar delalternativ relaterade till trafiklösningar och olika deponier för avlopps- och kyl-
vatten. För transportlösningar utvärderades delalternativen (VE1A och VE1B) där den största skillnaden
gäller järnvägdragningen. I alternativ VE1A följer järnvägstrafiken den befintliga rutten och i alternativ VE1B
kommer en ny järnvägsförbindelse att byggas vid Sahansaarenkatu.

Innan miljökonsekvensbedömningen inleddes fattades ett principbeslut att syftet skulle vara att bygga en
stor övergripande anläggning istället för att ersätta delar av verksamheten med samma produktion-
skapacitet.

Beskrivning av projektområdet och dess omgivningar

Den nya bioproduktanläggningen kommer att ligga vid Metsä Groups befintliga industriområde väster om
Kemi. Det befintliga massabruket kommer att demonteras, med undantag för den befintliga bottenmassal-
injen.

Projektområdet är kraftigt modifierad av industriell verksamhet. Området omfattar bland annat fabriksby-
ggnader, tankar och cisterner, avloppsreningsverk, trälagringsområden och avfallshanteringsområden. Om-
rådet är inte beläget nära en grundvattenförekomst. De närmaste bostäderna ligger på norra sidan av pro-
jektområdet (industriområdet), på ett avstånd av cirka 300 m från industrigränsen. De närmaste bostäderna
österut ligger cirka 500 meter bort.

Planförhållanden

Det nuvarande anläggningsområdet utses i den regionala översiktsplanen som industriområde där en viktig
anläggning för produktion eller lagring av farliga kemikalier kan vara belägen. I den nuvarande detaljplanen
är projektområdet huvudsakligen ett block av industri- och lagerbyggnader. En detaljplaneförändring för
industriområdet har godkänts av Tekniska styrelsen den 19 mars 2019 och av Kemi kommunfullmäktige den
1 april 2019. Förändringen i detaljplanen trädde i kraft den 25 maj 2019. Förändringarna gäller höjden på
fabriksbyggnaderna, skyddet av byggnaderna och industriområdets tomtgränser.

Dessutom har en förändring i utformningen av Sahansaarenkatu påbörjats parallellt med MKB processen.

Områdesbeskrivning

För närvarande går trafiken till massabruket främst norr om stadens centrum. Trätransporter leds till bruket
via Sahansaarenkatu, Pajusaarentie och Tehdastie. Enligt bullerrapporten har de genomsnittliga ljud-
nivåerna för dag och natt överskridits vid vissa bostadshus i anslutning till det nuvarande massabruket. En-
ligt de senaste luftkvalitetsmätningarna (2013–2014) var luftkvaliteten i Kemi-området mestadels bedömd
enligt kvalitet för industriområden. Den årliga koncentrationen av kvävedioxid ligger i samma
storleksordning som för större städer nära trafikerade vägar.



29

Bedömd miljöpåverkan

Miljöpåverkan avser direkta och indirekta miljökonsekvenser av en planerad bioproduktanläggning. I ut-
värderingen beaktades effekterna under konstruktion och drift. I enlighet med förordningar och lagar beak-
tades projektets miljöpåverkan på befolkningen, människors hälsa, levnadsstandard och trivsel, jord, vat-
ten, luft, klimat, vegetation, organismer och biologisk mångfald, stadsstruktur, landskap, stadsbild, kultur-
minnen, nyttjande av naturresurser samt de kumulativa effekterna av dessa.

Betydelsen av miljöpåverkan bedömdes bland annat genom att jämföra miljöns känslighet och tolerans med
avseende på varje miljöbelastning med hänsyn till den aktuella miljöbelastningen på platsen. Miljöpåverkan
bedömdes med hjälp av bland annat angivna riktvärden och tillgängligt forskningsdata.

Projektets miljöpåverkan och projektets genomförbarhet

De stora skillnaderna i miljökonsekvenserna av det befintliga massabruket (VE0) och den nya bioproduktan-
läggningen (VE1) bedömdes vara relaterade till den ökade tunga trafiken och de temperaturförändringar
som kan uppkomma i havsområden på grund av utsläpp av kylvatten. De viktigaste positiva effekterna av
projektet är minskningen av utsläpp av växthusgaser, positiva förändringar i samhällets struktur och påver-
kan på livskraft i området.

Baserat på miljökonsekvensbedömningen kan projektet betraktas som genomförbar. Utvärderingen
avslöjade inga konsekvenser som skulle förhindra genomförandet av projektet eller dess alternativ. De neg-
ativa effekterna som identifierats i bedömningen är acceptabla eller kan mildras till en acceptabel nivå med
de föreslagna åtgärderna. För vissa parametrar tillkommer mer detaljerad information fortfarande då
planeringen fortskrider och dessa kommer att behandlas vid tillståndsprocessen.

Påverkan under drift

Påverkan på vatten

Från bioproduktanläggningen släpps ut i havet rena kylvatten samt renat avloppsvatten som innehåller hal-
ter av COD-, fosfor-, kväve- och AOX-belastning samt låga koncentrationer av metaller.

De mest betydande effekterna av temperaturförändringar i vatten på grund av kylvatten och avloppsvatten
begränsas till lossningsområdet och Kuivanuoro-området och till Kemi älvens huvudgren. När kylvattnet
släpps ut i Kurimonhaaras övre bassäng (VE1a och VE1b) försvagas istäcket utanför Kemi centrum och runt
Selkäsaari. När kylvattnet släpps ut i Kemijoki huvudgren (VE1c) försvagas istäcket i huvudgrenområdet och
försvinner hela vägen till Pasko, med en synlig försvagning av isen även norr om Munaluoto. När kylvatten
släpps vid Kuivanuoros södra spets (VE1e) försvagas isen från Kuivanuoro öster / söder om Iso-Räiskö. Under
milda vintrar förekommer istäcket i samma utsträckning som under normala vintrar men är försvagade.
Beroende på utsläppningsalternativ gällande kylvattnet förkortas varaktigheten av is med cirka 1–4 veckor,
mer under en mild vinter.

Förändringar i övergödning orsakade av stigande vattentemperaturer är vanligtvis begränsade till ett om-
råde där temperaturen konstant är över en grad högre än omgivningen. Enligt modelleringen kan endast de
alternativ där kylvattnet släpps ut i Kurimonhaara-bassängen eller Kemi älvens huvudgren (varianterna
VE1a-1c) uppnå en förhöjning av en grad. I alternativ VE1c (utsläpp till huvudgrenen av Kemi älv) stiger
vattendragets sommartemperatur över ett bredare område som riktas mot Isohaara i Kemi älv och det kan
förekomma ökad påväxt även på perifyton på bottnen. Men näringsbelastningen bedöms inte öka i detta
område.

En ökning av fosforbelastningen från nuvarande nivå till VE0 / VE1-alternativen kan öka eutrofieringen nära
utsläppsställen. Det finns ingen skillnad i fosforbelastning mellan alternativen VE0 och VE1, och ökningen



30

av kvävebelastning är obetydlig vilket leder till att det är liten skillnad i eutrofieringseffekten mellan alter-
nativen VE0 och VE1. Den största påverkan uppstår i närheten av utsläppsområdet, från vilket utspädningen
ökar mot yttre strök. Bioproduktanläggningen står för en liten del av den totala näringsbelastningen i det
marina området. Med belastningar enligt varianterna VE0 och VE1 skulle bioproduktsanläggningens andel
av Kemi älvs kväveflöde under 2017 vara 3 % (VE0) eller 4 % (VE1). I bägge alternativen skulle andelen fosfor
vara 8%. Det kan förekomma viss ökad övergödning i närheten utsläppet av avloppsvatten från bioproduk-
tanläggningen jämfört med den nuvarande situationen.

Påverkan på tillväxten av alger förväntas i utsläppsområdet, längre bort blir effekterna inte tydliga. Fosfor
är avgörande för algtillväxt. I alternativet VE1b, där avloppsvatten kommer att släppas ut i havsområdet
istället för vid det befintliga utsläppsstället, skulle eutrofieringseffekten flyttas till Selkäsaaris baksida.

Eutrofiering påverkar vanligtvis den övergripande statusen för vatten, men den totala densiteten för den
bentiska faunan eller taxonsammansättningen påverkas inte av akuta effekter från avloppsvatten. Ingen
väsentlig ökning av lastnivåerna sker för hela inlandskusten. Det finns ingen anoxi och mBOD-belastningen
blir inte signifikant i vattendraget.

Avloppsvattnet från bioproduktanläggningen har i sig själv ingen inverkan på vattendragets ekologiska sta-
tus. Tillsammans med övriga belastningar på vattendraget kommer eutrofieringseffekter att uppstå i det
inre kustområdet och områdets biologiska status försämras. Bioproduktanläggningens andel av den totala
fosforbelastningen till kustområdet är liten.

Påverkan på fiskebeståndet och fiske

Möjlig påverkan på fiskebeståndet kan förorsakas av belastning från avloppsvattnet samt av potentiell tem-
peraturökning på grund av kylvattnet. Effekterna av temperaturförändringarna i havsområdet samt vid
älvsöppningen utanför Kemi kommer inte att påverka de mest sannolika lekområdena hos till exempel si-
klöja eller sill. Lax, öring och sik är till stor del odlade och inplanterade, så effekterna på deras reproduktion
uppskattas vara mindre.

Alternativet att styra kylvattnet till älven med en låg flödeshastighet i förhållande till flodflödet och den
resulterande svaga temperaturökningen i älven (+0,5 ° C) beräknas inte kylvatten ha någon effekt på fis-
kvandring av  lax  eller  öring.  Temperatureffekter  i  havsområdet  på 0,3  °  C  eller  högre sträcker  sig  precis
utanför Kurimonhaara, så det förväntas ingen påverkan på vandringsvägar för fisk.

Kommersiellt vinterfiske är försumbart. Området som påverkas av svagare is förorsakat av kylvattnet drab-
bar främst fritidsfiskare. Baserat på modelleringsresultaten kan de mest populära fritidsfiskeområdena
uppvisa effekter på isförhållandena under vintermånaderna beroende på alternativet, och då främst i om-
rådet vid öppningen till Kemi älv.

Enligt modelleringsresultaten minskas varigheten av istäcket på våren utanför Kemis inre hamn. Istäckets
längd påverkas med upp till fyra veckor.  På den norra sidan om ön Ajos påverkas inte istäcket enligt model-
leringsresultaten.

Markanvändning

Projektet bidrar till att uppnå nationella mål för markanvändning. Som regel tar projektet hänsyn till de
perspektiv som anges i de nationella målen för markanvändning. Projektet uppfyller i stort sett målen i
översiktsplanen för västra Lappland och de detaljplaner som gäller för regionen. I industriområdet överens-
stämmer projektet med de gällande detaljplaner som finns för området. I Karihaara pågår två de-
taljplaneförändringar på Sahansaarenkatu, vilket möjliggör ett smidigt genomförande av projektet
angående trafikarrangemang.
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Luftkvalitet

Baserat på den utvecklade modellen kommer luftkvalitetsreferenserna eller gränsvärdena inte att
överskridas på grund av utsläpp till luft varken i alternativ VE0 eller VE1. För luftkvalitetsparametrar (SO2,
NOx, TRS, partiklar) ligger de högsta modellerade koncentrationerna i intervallet 1–20% av referens- eller
gränsvärdena. När hänsyn tas till interaktion mellan andra källor i Kemi-området överskrids inte heller ref-
erens- och gränsvärdena.

Höjden på skorstenen (105 m) på den nya bioproduktanläggningen och förändringar i bland annat
rökgastemperaturer och gashastigheter i skorstenen leder till att alternativ VE0 har de högsta punktkon-
centrationerna. Områdesfördelningsbilderna i alternativ VE1 visar emellertid en breddning av koncentra-
tionsintervallen jämfört med VE0. Högre utsläpp från VE1 sprids alltså ut över den höga skorstenen, men
dess koncentrationer förblir låga i förhållande till luftkvalitetsreferensen och gränsvärdena.

Under normal körning är den dagliga koncentrationen av TRS-föreningar inom 3–4% av det dagliga refer-
ensvärdet i både VE0 och VE1. Normal drift av verksamheten orsakar ingen lukt i omgivningen. Under
driftstörningar och vid förändring av driften kan emellertid ibland höga luktnivåer under kortare tid upple-
vas.

Påverkan på luftkvaliteten på grund av trafikförändringar i Kemi-området kommer att vara liten.

Växthusgaser

Projektet kommer att leda till en minskning av utsläppen av växthusgaser från förbränning av fossilt bränsle,
eftersom alternativ VE1 inte använder några fossila bränslen, samt att den förnybara energin som produc-
eras vid anläggningen kan ersätta en betydande mängd el som produceras med fossil bränsle. Transportens
bidrag till utsläpp av växthusgaser är liten jämfört med de utsläppsminskningar som förväntas uppnås.

Avfall

Uppkommen mängd avfall och biprodukter förväntas fördubblas i alternativ VE1 jämfört med VE0. Det ge-
nererade avfallet och biprodukterna kommer att behandlas korrekt och avfallet kommer att återvinnas så
effektivt som möjligt. Det finns inga betydande miljökonsekvenser av behandlingen på grund av avfall och
biprodukter.

Naturresurser

I alternativ VE1 används betydligt mer massaved och sågspån jämfört med VE0. Träet kommer från certifi-
erade skogar. Det finns potential för att utöka skogsbruket, speciellt produktion av massaved från gall-
ringsskogar i norra Finland.

Påverkan av alternativ VE1 på resursanvändningen är större än alternativet VE0.  Den ökade resursanvänd-
ningen i VE1 påverkar förnybara resurser, vars hållbara användning också är en förutsättning för att bevara
trädets kolsänkor. Att trä tas från certifierade skogar innebär att särskild uppmärksamhet ägnas åt natur-
värde, landskap och rekreationsvärden. Effekten av projektet beräknas vara liten.

Jord, berggrund och grundvatten

Bioproduktanläggningen ligger i ett industriområde och dess normala verksamhet förväntas inte ha någon
betydande påverkan på mark- och bergformationer, geologiskt betydande platser eller på grundvatten. Det
finns ingen väsentlig skillnad mellan alternativen VE0 och VE1 när det gäller påverkan på mark eller
grundvatten.
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Vegetation, fauna, skyddade områden

Eftersom projektområdet är ett område som i dagsläget är kraftigt påverkat av industriell verksamhet, blir
effekterna av alternativ VE1 liten. Byggnationen kommer att påverka arter, till exempel Habitat-direktivets
bilaga IV-arter, särskilt de skyddade och fridlysta rävarnas levandsområden längs järnväg och väg. Effekterna
kan mildras genom ekologisk kompensation. Industriområdet är inte längre en naturlig miljö, men uppväx-
tområden avlikvärdig typ kan kompenseras (grus och sandbottnar).

På projektplatsen finns ett gammalt hemligt revir av arter upptagna på fågeldirektivets bilaga 1. En plan har
gjorts för att kompensera området med en lämplig miljö.

Projektets påverkningsområde sträcker sig till Natura2000-området på Bottenvikens öar. I Natura-området
finns flera naturreservat. Projektet ökar övergödningen, men projektets påverkan kan inte särskiljas från
övriga belastningar.

Projektet förutses inte påverka negativt naturtyper eller arter, som utgör grunden till skydd av Natura-om-
råden och därför ingen speciell Natura-bedömning krävs.

Landskap

Anläggningen kommer att ligga vid det gamla massabruksområdet i Pajusaari och Sahansaari. Baserat på
bedömningen av landskapseffekter finns det inga signifikanta skillnader mellan alternativen VE0 och VE1.
Förändringar i det avlägsna landskapet kommer att smälta in i den befintliga industrimiljön. Skötseln av
grönska kring industriområdet påverkar landskapet. Som ett resultat av rensning av strandområden kan
påverkan på de omgivande områdena bli betydande.

Kulturmiljö

Betydelsen av konsekvenserna för kulturmiljö anses vara svagt negativ med tanke på hela regionen.
Effekterna från rivning av gamla fabriksbyggnader av kulturellt och historiskt värde på platsen är stora för
de enskilda byggnaderna men försumbar för området som helhet. Effekterna av att bygga en ny järnvägs-
förbindelse längs Sahansaarenkatu, förändringar i trafikförbindelser och byggandet av en lastbilsparkering
kan vara måttliga eller till och med lokalt stora, beroende på trafikarrangemang.

Trafik

Som ett resultat av projektet kommer både väg- och järnvägstrafik samt sjöfart att öka. Råmaterial trans-
porteras till fabriken med tåg och lastbil. Cellulosa transporteras till exporthamnen med lastbilar. Eftersom
trafiken som genereras av den nya anläggningen är avsevärt större än för det befintliga massabruket har
modifieringar planerats för att ersätta de befintliga anslutningarna till Sahansaarenkatu för att säkerställa
trafikflödet och säkerheten. Med det nya järnvägsspåret som planeras till Sahansaarenkatu (alternativ
VE1B) kommer trafikledningslösningarna att bli tydligare och säkrare jämfört med situationen där järnväg-
strafiken förblir oförändrad (alternativ VE1A). Det möjliga nya järnvägsspåret kommer att öka tågtrafiken.
Effekterna av projektet, med ökningen av tung trafik på väg VT4 och vägen som leder till Ajos, bedöms som
måttliga.

Buller

Med den nya bioproduktanläggningen kommer ljudnivåerna i de närmaste belägna bostäderna att minska
eller förbli oförändrade jämfört med den nuvarande situationen (alternativ VE0). Industriverksamhet med
högre buller flyttas norrut. Mottagandet av virket och flisning kommer att flyttas österut, vilket kommer att
minska bullret nordväst och norr om det befintliga området och minska bullernivåerna särskilt på natten.
Baserat på bullermodellering beräknas den nya flismaskinen inte orsaka brusöverskridanden vid närmaste
bebyggelse. I alternativet VE1 kommer trafikbuller inte längre att genereras på Pajusaarentie då en ny bro
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byggs för att förlänga Sahansaarenkatu. Detta minskar buller nordost om fabriksområdet jämfört med den
nuvarande situationen där tung trafik dirigeras till industriområdet via Pajusaarentie i norr.

Vid jämförelse av VE1-delalternativen utsätts ett mindre antal bostadshus för buller i VE1B-alternativet än
i VE1A-alternativet. Särskilt skulle försvinnandet av befintliga, södra järnvägstransporter ha en positiv inver-
kan. Även om alternativ VE1B innebär att det byggs en ny järnvägslinje på Sahansaarenkatu, kommer ljud-
nivåerna vid de närmaste fastigheterna inte att öka markant jämfört med alternativet VE1A. Detta beror på
att den nya Sahansaarenkatu-vägen och järnvägslinjerna är ungefär två meter lägre än den befintliga Sa-
hansaarenkatu-vägen. Alternativ VE1B är utformad med en ljudbarriär, som skulle förhindra spridning av
buller till närmaste bostadsfastigheter.

Vibrationer

Byggnation och trafik orsakar vibrationer. Effekterna av vibrationerna har undersökts särskilt med tanke på
vibration som orsakas av trafik. Resultaten visar att alternativ VE0 och VE1A är lika effektiva. I alternativ
VE1B kommer olägenheter att tas bort från den befintliga järnvägslinjen och överföras till Sahansaarenkatu,
men har samma effektivitetsnivå som VE0 och VE1A på Sahansaarenkatu. I alternativen VE1A och VE1B ökar
frekvensen för vibrationer med ökande trafik. Utformningen av den nya trafikvägen tar hänsyn till de iden-
tifierade känsliga platserna och strukturerna så att målvärden för bostadsvibrationer uppnås.

Sociala effekter (effekter på människor)

Alternativ VE0 (verksamheten fortsätter som förut) genererar en risk att den nuvarande utvecklingen
fortsätter dvs. regionens befolkning kommer att fortsätta att minska, åldersstrukturen kommer att fokusera
på den äldsta, och attraktiviteten och levnadsförhållandena kommer att minska. Alternativ VE1 (implemen-
tering av en bioproduktanläggning) ses som en bättre lösning, vilket kan öka livskraften i området. Dessutom
är det möjligt att tillföra värde till råmaterialet genom mer sofistikerad bearbetning. Baserat på en ge-
nomförd befolkningsundersökning upplevs miljöpåverkan oroväckande för befolkningen, men de
nuvarande miljökraven kräver mycket planering och teknik vilket kan leda till att miljöpåverkan till och med
kan minska.

Olyckor, driftstörningar och beredskap

I alternativet VE1 är verksamheten mer omfattande än i VE0, vilket ökar riskerna. Å andra sidan kommer
den nya anläggningen att vara bättre på att hantera störningar. Risker tas i beaktande vid planering av
verksamheten och en större påverkan ytterom industriområdet är osannolikt.

Vid nästan alla större driftstörningar vid anläggningen är konsekvenserna främst luktproblem för
omgivningen. Den största kemiska risken är klordioxidläckage, som dock kan upptäckas snabbt och hanteras
på ett kontrollerat sätt. Den allvarliga risken i lutningsprocessen tas i beaktande vid planeringsprocessen.
Risk för brand och explosion och andra identifierbara risker har tagits i beaktande i beredskapsplanen.

Miljöpåverkan under byggnation

Effekterna under byggnation påverkar endast alternativ VE1 eftersom det inte kommer att finnas någon ny
byggnation för alternativ VE0. Effekterna av byggfasen är tillfälliga. Under byggnation är de viktigaste
effekterna relaterade till trafik och buller.

Under byggnationsfasen kommer trafiken att öka avsevärt på väg- och gatunätet i de omgivande områdena.
Buller orsakas av transport av byggmaterial och konstruktionsrelaterade åtgärder. Byggnation påverkar
också t.ex. luftkvalitet i närområdet, mängden avfall som genereras och de nya byggnadernas naturliga
förhållanden.
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Deltagande och information

Invånare och andra intresserade parter har varit involverade i MKB processen genom att presentera sina
synpunkter för tillsynsmyndighet (Lapin ELY-keskus), projektledaren (Metsä Fibre) och konsulten (Sweco).
Ett offentligt samrådsmöte hölls den 22 maj 2019 i Kemi, där samrådsunderlaget presenterades.
Allmänheten hade möjlighet att kommentera miljökonsekvensbedömningen. Mötet streamades direkt på
YouTube så att man även kunde delta på distans. Frågor till evenemanget uppmuntrades också att skickas
in i förväg. Ett andra, motsvarande, samråd kommer att hållas efter slutförandet av miljökonsekvens-
bedömningsrapporten.

En övervakningsgrupp inrättades för att följa MKB processen i syfte att främja flödet och information-
sutbytet mellan projektledaren, myndigheterna och andra intressenter. Övervakningsgruppen träffades två
gånger under MKB processen (6.6.2019 och 27.8.2019).

Under MKB processen genomfördes en befolkningsundersökning för att öka samspelet och för att ge pro-
jektledaren information om invånarnas inställning till projektet, och för att informera invånarna om pro-
jektet och dess inverkan på deras livsmiljö.

Tidsplan

Förberedelserna inför samrådshandlingarna för projektet startade våren 2019. MKB arbetet inleddes offi-
ciellt när samrådshandlingarna överlämnades till tillsynsmyndighet i maj 2019.

Miljökonsekvensbedömningen förbereddes mellan maj och september 2019. MKB-rapporten över-
lämnades till tillsynsmyndighet i september 2019. Tillsynsmyndighetens motiverade slutsatser på MKB ar-
betet inväntas härmed i december 2019. Under hösten 2019 inlämnas ansökan om miljötillstånd till beslu-
tande myndighet, Norra Finlands regionförvaltningsverk (Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle (AVI)).
Målet är att få ett miljötillstånd i januari 2020. Ett investeringsbeslut gällande bioproduktanläggningen
förväntas göras under sommaren 2020, med en möjlig uppstart av bioproduktanläggningen efter ca två års
byggnation.
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TERMIT JA LYHENTEET

a vuosi (1 a = 365 d), aikayksikkö
AOX Adsorbable Organically Bound Halogens - adsorboituvat orgaanisesti sitoutuneet halo-

geenit (orgaaniset klooriyhdisteet)
BAT
bar

Best Available Techniques - paras käyttökelpoinen tekniikka
baari, paineen mittayksikkö

bioliete jäteveden biologisessa puhdistuksessa syntyvää lietettä
BREF
C6H6

CaCO3

CaO
Ca(OH)2

CHP
Cl2

Cltot

CO

Euroopan komission julkaisema BAT-vertailuasiakirja (BAT Reference Document)
bentseeni
kalsiumkarbonaatti, meesa
kalsiumoksidi, poltettu kalkki
kalsiumhydroksidi, sammutettu kalkki
Combined Heat and Power - lämmön ja sähkön tuotanto samasta laitoksesta
kloorikaasu
kokonaisklooridioksidipäästöt
hiilimonoksidi

COD kemiallinen hapenkulutus, jätevesien laatuparametri
CODCr kemiallinen hapenkulutus, määritetty dikromaattimenetelmällä
d vuorokausi (1 d = 24 h), aikayksikkö
dB desibeli, äänen voimakkuuden mittayksikkö
DD-pesuri Drum Displacer - rumpupesuri
DS
DWT
ECF

Dry Solids - kuiva-aine
Deadweight Tonnage - kuollut paino, aluksen kantavuus
Elemental Chlorine Free - kloorikaasuton valkaisu

ELY
E-PRTR

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
European Pollutant Release and Transfer Register – Euroopan päästörekisteri

EY Euroopan Yhteisö (nyk. Euroopan Unioni EU)
FINIBA-alueet  Suomen tärkeät lintualueet (IBA-alueet, kansainvälisesti tärkeät lintualueet)
GJ
GTK
Hg
HTP15min
Hz

gigajoule (= 1000 MJ), energiayksikkö
Geologian tutkimuskeskus
elohopea
haitalliseksi tunnettu pitoisuus, 15 minuutin arvo
hertsi, taajuuden yksikkö

i-m3 irtokuutiometri (hake, kuori tai puru)
IBA-alueet
IMPCA-laatu

IPCC

Kansainvälisesti tärkeät lintualueet (Important Bird and Biodiversity Areas, IBA)
International Methanol Producers and Consumers Association – yhdistyksen
hyväksymä metanolilaatu
Intergovernmental Panel for Climate Change – kansainvälinen ilmastonmuutospaneeli

K10
k-m3

leijukerroskattila
kiintokuutiometri (puu)

ka
kg
kok-N
kok-P

kuiva-ainetta
kilogramma (1 kg = 1000 g), painoyksikkö
kokonaistyppi
kokonaisfosfori

kPa kilopascal (1 kPa = 1000 Pa), paineyksikkö
kWh
LUKE
Lwa
m3

kilowattituntia, energiayksikkö
Luonnonvarakeskus
A-painotettu äänitehotaso, kokonaismelupäästö
kuutiometri, mittayksikkö

MAALI-alueet Maakunnallisesti tärkeät lintualueet
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MARA-asetus

MB
MF
MISA-hanke
mpy

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisessä maarakentamisessa
(843/2017)
jätteiden mekaanisbiologinen käsittely
jätteiden laitosmainen esikäsittely ennen hyödyntämistä tai loppusijoitusta
Maankäyttösektorin toimien mahdollisuudet ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi
meren pinnan yläpuolella, ilmoitetaan metreinä

MU meesauuni
MW megawatti, energian tehoyksikkö
mädätys

NaOH
Natura-alue

anaerobinen käsittely, yleisesti käytössä kunnallisten jätevedenpuhdistamon lietteille.
Puhdistamolietteen mädätyksessä syntyy biokaasua (pääasiassa metaania ja hiilidioksi-
dia), fosforipitoista humusta ja typpipitoista rejektivettä.
natriumhydroksidi
Euroopan Unionin hanke luonnon monimuotoisuuden tukemisessa

Nm3 kuutiometri kaasua normaalissa ilmanpaineessa 101,3 kPa ja lämpötilassa 0°C.
NOx

O3

PAH-yhdisteet
PAN-yhdisteet
Pb
PCDD/F-yhdis-
teet
PIMA-asetus

NO ja NO2 eli typenoksidit. Palamisessa syntyvät typen yhdisteet, jotka ovat peräisin
polttoaineiden ja palamisilman sisältämästä typestä.
otsoni
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons - polysykliset aromaattiset hiilivedyt
Peroxyacyl Nitrates - peroksinitraatit
lyijy
Polyklooratut dibentso-para-dioksiinit ja dibentsofuraanit - polttoprosesseissa synty-
neet epäpuhtaukset kemikaaleissa
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneiden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007)

p.k.a päiväkeskiarvo
primääriliete

PM
PS
RCP

kuituliete, sisältää yleensä kaikkia puuperäisiä aineita; pitkiä kuituja, ligniiniä, selluloo-
saa ja kuitumassaa
Particulate Matter - pienhiukkaset
polysulfidikeitto
Representative Consentration Pathways - kasvihuonekaasujen pitoisuuksien mahdolli-
set kehityskulut

REACH-asetus

RKY
R10-laitos
SEVESO-alue

SK

Asetuksella on luotu järjestelmä kemikaalien rekisteröintiä, arviointia ja lupamenette-
lyä varten (2006/1907/EY).
rakennettu kulttuuriympäristö
klooridioksidilaitos, käyttää metanolia ja rikkihappoa
SEVESO II -direktiivi pyrkii torjumaan vaarallisista aineista aiheutuvia suuronnettomuus-
vaaroja. Alue on direktiivin mukainen konsultointivyöhyke.
soodakattila

SO2 Rikkidioksidi. Rikkidioksidia syntyy polttoaineen sisältämän rikin reagoidessa polttoil-
man hapen kanssa.

strippaus
SYKE

haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) poistaminen likaislauhteista höyryllä
Suomen Ympäristökeskus

t
TJ

tonni
terajoule (1 J = 1012 J), energian yksikkö

TRS Total Reduced Sulfur-compounds - pelkistetyt rikkiyhdisteet
ts tonnia sellua (90 % kuiva-aineessa)
TSS
TSP

kiintoaine
kokonaisleijuma, hiukkaset

TUKES Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
v.k.a vuosikeskiarvo
V (tai kV) voltti (1 kV=1000 V), sähköjänniteyksikkö
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VE0 Vaihtoehto 0, ns. nollavaihtoehto, hankkeen toteuttamatta jättäminen ja nykyisen teh-
taan toiminnan jatkaminen

VE1
VOC
VNa
VPSA
vrk
VTT

Vaihtoehto 1, Hankkeen toteutusvaihtoehto, uuden biotuotetehtaan toteutus
Volatile Organic Compounds, haihtuvat orgaaniset yhdisteet
Valtioneuvoston asetus
Vacuum Pressure Swing Adsorption – tekniikalla toteutettu happilaitos
vuorokausi
Teknologian tutkimuskeskus

YSL ympäristönsuojelulaki
YVA ympäristövaikutusten arviointi
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1 HANKKEEN KUVAUS

Metsä Fibre Oy selvittää 1 500 000 sellutonnin biotuotetehtaan rakentamista Kemin tehdasintegraattiin.
Hanke on nimeltään Kemin biotuotetehdas.

Biotuotetehdas koostuu sellutehtaasta ja sen tuotteita sekä oheistuotteita jalostavista muista biotuotelai-
toksista. Tehdas sijoittuisi nykyiselle tehdasalueelle sellutehtaan pohjoispuolelle sekä Sahansaarelle. Tehdas
korvaa nykyisen alueella toimivan sellutehtaan, jonka toiminta päättyy, kun uusi tehdas käynnistetään. Teh-
taan ympäristösuorituskyvyn osalta tavoitteena on toimia nykyiselle tehdasintegraatille ja sen jäteveden
puhdistamolle vuonna 2007 määriteltyjen lupaehtojen mukaisesti kasvavasta tuotannosta huolimatta.
Tästä lähtökohdasta käsin käynnistettiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan lain (jäljem-
pänä YVA-laki, 252/2017) mukainen hankkeen YVA-menettely sekä ympäristöluvan hakuprosessi.

Ympäristöasioiden hyvän hoidon lisäksi tullaan panostamaan korkeaan energiasaantoon erityisesti sähkö-
energian osalta ja luomaan edellytykset monipuoliselle biotuotteiden tuotannolle.

Integraatti tulee hyödyntämään suuren tehtaan kykyä tuottaa hyödykkeitä ja palveluja tehokkaasti. Integ-
raatti tulee jatkojalostamaan sivuvirtoja tuotteiksi ja raaka-aineiksi. Merkittävä etu biotuotteiden kannatta-
vassa valmistuksessa tulee olemaan ylijäämälämpö.

Nollavaihtoehtona on nykyisen sellutehtaan käytön jatkaminen kunnossa pitäen.

Hankkeesta vastaava

YVA-lain mukainen hankkeesta vastaava on Metsä Fibre Oy.

Metsä Fibre Oy on maailman johtava markkinahavusellun tuottaja korkealaatuisen paperin, kartongin ja
pehmopaperin valmistajille Euroopassa ja Kaukoidässä. Metsä Fibre valmistaa valkaistuja selluja neljällä teh-
taalla Suomessa. Joutsenon, Kemin, Rauman ja Äänekosken tehtaiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti
on 3,2 miljoonaa tonnia. Metsä Fibre on myös merkittävä sahatavaran tuottaja komponentti-, huonekalu-
ja puusepän teollisuudelle. Sahatavaraa valmistetaan Vilppulan, Rengon, Kyrön, Merikarvian, Lappeenran-
nan ja Podporozen sahoilla. Yhteenlaskettu sahatavaran tuotantokapasiteetti on 1,9 miljoonaa kuutiota.
Metsä Fibre on osa Metsä Group -konsernia.

Hanke-ehdotuksen toteutumisen jälkeen Metsä Fibren selluntuotannon kokonaiskapasiteetti on 4,0 miljoo-
naa tonnia.

Hankkeen tausta ja tarkoitus

Havusellun kysyntä kasvaa tasaisesti tulevaisuudessa. Erityisesti kasvu tapahtuu kehittyvillä markkinoilla.
Uusien biotuotteiden markkinan kasvu tarvitsee myös sellua.

Kemin sellutehdas on pääosin uudistettu vuonna 1990. Tehdas on edelleenkin teknisesti ja taloudellisesti
kilpailukykyinen. Nykyisen tehtaan kapasiteetin merkittävä kasvattaminen ei kuitenkaan ole perusteltua,
tehtaan elinkaaren jatkaminen pidempiaikaisesti vaatisi merkittävän investointiohjelman pääosastojen uu-
distamiseksi. Uusien biotuotteiden valmistuksen kytkeminen nykyiseen tehtaaseen ei ole teknisensti mah-
dollista.

Biotuotetehdashanke korvaa nykyisen sellutehtaan, mahdollistaa uusien biotuotteiden tuotannon alueella
ja muiden toimijoiden mukaantulon.
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Esiselvitys

Metsä Fibre Oy teki vuosina 2018–2019 esiselvityksen, jossa kartoitettiin edellytykset korvata nykyinen
sellutuotanto Kemissä rakentamalla tehdasalueelle uusi biotuotetehdas ja luomalla samalla alusta moni-
puoliselle biotuotetuotannolle. Esiselvityksen tavoitteena oli kartoittaa seuraavat asiat:

- Puuta on saatavilla riittävästi ja kestävästi koko tehtaan elinkaaren ajan.
- Puu on kuljetettavissa tehtaalle eli selvitettiin tie- ja rautatieverkoston mahdolliset pullonkaulat ja

kehittämistarpeet.
- Valmiit tuotteet on kuljetettavissa markkinoille eli selvitettiin maakuljetusten ja Ajoksen sataman

meriväylän pullonkaulat ja kehittämistarpeet.
- Tehdasalueen asemakaava soveltuu suuren biotuotetehtaan rakentamiselle.

Jos edellytykset biotuotetehtaan rakentamiselle eivät olisi täyttyneet, nykyinen sellutehdas olisi moderni-
soitu nykyisellä kapasiteetilla.

Esiselvityksessä todettiin, että on mahdollista saavuttaa edellytykset biotuotetehtaan rakentamiseksi. Näin
ollen sitä vaihtoehtoa, että nykyinen sellutehdas modernisoitaisiin nykykapasiteetilla, ei ole.

Arvioitavat vaihtoehdot

Arvioitavat hankevaihtoehdot sijoittuvat Kemin kaupunkiin Karihaaran kaupunginosassa sijaitsevalle teolli-
suusalueelle, jossa sijaitsevat nykyiset Metsä Fibre Oy:n ja Metsä Board Oyj:n Kemin tehtaat (Kuva 1-1).

Kuva 1-1.  Hankealue nyt.
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Arvioitavat vaihtoehdot ovat:

VE0 Nykyinen sellutehdas

VE1 Rakennetaan uusi biotuotetehdas, jonka kapasiteetti on 1,5 miljoonaa tonnia sellua vuodessa

1.4.1 Vaihtoehto 0

Vertailuvaihtoehto on se, että Kemin nykyinen sellutehdas jatkaa toimintaansa. Tehdasta pidetään kun-
nossa kuten tähänkin saakka.

1.4.2 Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 1 on biotuotetehdaskonsepti, jossa puusta jalostetaan kestävästi ja resurssitehokkaasti sellun
ohella muita biomateriaaleja, bioenergiaa, biokemikaaleja sekä lannoitteita.

Tonnimääräisesti merkittävin tuote on havu- ja lehtipuusta valmistettava sulfaattisellu, jota tuotetaan vuo-
dessa noin 1,5 miljoonaa tonnia. 1,32 miljoonaa tonnia tuotetaan uudella kuitulinjalla ja 180 000 tonnia
ruskeaa sellua niin sanotulla K1-kuitulinjalla. Tällä tehtaalla voidaan myöhemmin toteuttaa esimerkiksi Ää-
nekoskella Metsä Springin koetehdasyksikössä kehitettyjä prosesseja uuden biomateriaalin, tekstiilikuidun,
tuottamiseksi. Uusilla biomateriaaleilla voidaan korvata fossiiliöljypohjaisia tuotteita kuten tekstiilejä.

Kuitutuotteiden lisäksi puusta erotetuista aineosista valmistetaan biokemikaaleja kuten mäntyöljyä, tärpät-
tiä ja tuotekaasua. Biotuotetehdas ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita. Kaikki tehtaan tarvitsema ener-
gia tuotetaan puusta ja prosessin tuottama ylijäämälämpö hyödynnetään tehokkaasti. Valittavissa laiterat-
kaisuissa korostetaan energiatehokkuutta ja tuotettava biosähkö maksimoidaan.

Kuva 1-2. Biotuotetehdaskonsepti.
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Kuva 1-3. Biotuotetehtaan energiakonsepti.

Biotuotetehdas tuottaa integraatin tarvitseman energian (Kuva 1-3). Kuoresta kaasutetaan tuotekaasua
meesauunilla käytettäväksi. Noin puolet kuoresta jää myytäväksi kumppaneille tai poltettavaksi omalla bio-
kattilalla yhdessä puhdistamon lietteiden kanssa. Hankkeessa tarkastellaan uuden biokattilan rakentamista,
jolloin nykyinen alkujaan 115 MW biokattila jäisi varakattilaksi tai purettaisiin (päästölaskennassa käytetään
nykyistä kattilaa).

Tehtaalla varaudutaan ligniinin erotukseen mustalipeästä aluevarauksena.
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2 KEMIN BIOTUOTETEHDAS - VAIHTOEHTO 1

Vaihtoehto 1 on biotuotetehdas. Biotuotetehdas kuvataan erikseen laitoksittain seuraavasti:

- biotuotetehdas, kappale 2.2
- ligniinilaitos, kappale 2.3
- biokuidut, kappale 2.4
- biokaasu, kappale 2.5
- komposiitit, kappale 2.6
- kuoripelletit, kappale 2.7.

Ensin rakennetaan biotuotetehdas. Nykyisen tehtaan poistuessa käytöstä kappaleiden 2.3–2.7 laitoksia voi-
daan rakentaa integraatin alueelle riippuen uusien tuotteiden kaupallistamisen tilanteesta.

2

Sijainti ja maankäyttötarve

Biotuotetehdas sijoitetaan nykyisen sellutehtaan pohjoispuolelle sekä entisen sahan alueelle.

Uuden tehtaan käytettävissä olevan alueen kokonaispinta-ala Pajusaarella ja Sahansaarella on noin 60 heh-
taaria.

Hanke voidaan pääosin toteuttaa voimassa olevan asemakaavan puitteissa. Asemakaavan muutostarve liit-
tyi tie- ja ratayhteyksiin, rakennelmien korkeusasemiin sekä asemakaavassa suojeltuihin rakennuksiin. Muu-
tos tehtiin vaiheasemakaavana, joka on lainvoimainen.

Lisäksi 6.5.2019 tuli vireille Sahansaarenkadun ympäristön asemakaavan ja yleiskaavan muutos, jossa tutki-
taan, voidaanko Sahansaarenkadun ympäristöön sijoittaa uusi raideyhteys. Tavoitteena on täyttää biotuo-
tetehtaan logistisia yhteyksiä ja parantaa liikenneturvallisuutta poistamalla nykyisiä tasoristeyksiä.

Seuraavissa kuvissa näkyy uuden tehtaan alustava sijoitus ja tehtaan vaatima tilan tarve. Tehdaskaava ra-
kentuu YVA-prosessin kanssa yhtaikaa tehtävän hankesuunnittelun aikana. Tehdaskaavaan vapautuu väl-
jästi tilaa tuleville biotuoteyksiköille sen jälkeen, kun uusi tehdas on käynnistynyt ja nykyistä tehdasta on
päästy purkamaan.
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Kuva 2-1. Kemijoen suisto. Integraatti sijaitsee Paju- ja Sahansaaressa.
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Kuva 2-2. Uuden laitoksen alustava sijoittuminen tehdasalueelle.
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Biotuotetehdas

2.2.1 Tuotantomäärät

Uuden kuitulinjan kapasiteetti on noin 1 320 000 tonnia vuodessa ja ruskeaa sellua tuotetaan 180 000 t/a.

Alustavan energiataselaskelman perusteella tehtaan höyrynkulutus on luokkaa 11 GJ/ts ja sähkön kulutus
550 kWh/ts. Soodakattilassa tuotettavaa höyryä riittää myös muille alueelle sijoittuville yrityksille.

Alustavan laskelman mukaan uusi tehdas kehittäisi sähköä yhteensä noin 265 MW, josta myyntiin riittäisi
noin 165 MW eli tuotanto olisi noin 1,65 kertaa yli oman tarpeen.

Seuraavassa taulukossa on biotuotetehtaan tuotteet uutta tehdasta käynnistettäessä. Uusia biotuotelaitok-
sia voidaan rakentaa sen jälkeen, kun nykyinen tehdas on purettu kuten myös Äänekoskella on tehty.

Taulukko 2-1. Biotuotetehtaan tuotteet ja alustavat tuotantomäärät.
Tuotanto-

määrä
Havusellu 1 000 000 ts/a
Koivusellu 320 000 ts/a
Valkaisematon sellu 180 000 ts/a
Sähkön kehitys 265 MW
Sähkön myynti 165 MW
Mäntyöljy 86 000 t/a
Tärpätti 7 000 t/a
Metanoli 15 000 t/a

Alueelle sijoittuvat kumppanuusyritykset voivat ostaa höyryä biotuotetehtaalta.

2.2.2 Prosessit

Suurimmat erot Kemin nykyiseen sellutehtaaseen ovat seuraavat:

- Laitoksen kapasiteetti
- Uudet laitetyypit
- Vesikierrot voidaan sulkea paremmin ja jätevesipäästöjä syntyy huomattavasti vähemmän per sel-

lutonni
- Prosessien ilmapäästöjä voidaan vähentää
- Sähköä tuotetaan enemmän ja kulutetaan vähemmän sellutonnia kohti
- Meesauunilla poltetaan kuoresta kaasutettua tuotekaasua eikä fossiilista polttoainetta
- Tehtaalla on rikkihappolaitos, joka vie tehtaan merkittävästi kohti suljetumpaa kemikaalikiertoa
- Tehtaalla varaudutaan ligniinin erotukseen
- Biotuotetehdaskonsepti tarjoaa mahdollisuuksia uusille biotuotetoimijoille.

YVAa julkistettaessa tehtaan hankesuunnittelu on meneillään ja esisuunnittelussa voidaan huomioida ym-
päristövaikutusten arvioinnista tulevia vaatimuksia.

Seuraavassa kuvassa esitetään sellun valmistuksen vaiheet. Puu kuoritaan ja pilkotaan hakkeeksi. Hakeka-
soilta hake siirretään keittoon kuljettimilla. Keiton jälkeen sellu on ruskeaa, mutta happivalkaisulla sellu
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saadaan jo melko vaaleaksi. Lopullinen vaaleus saadaan aikaan varsinaisessa valkaisussa. Tämän jälkeen
joko kaikki sellu kuivataan ja paalataan tai osa toimitetaan putkiselluna integraatin asiakkaille.

Kuva 2-3. Sellun valmistusprosessi.

Toinen puoli tehdasta on talteenotto, jolla tarkoitetaan keittokemikaalien talteenottoa, regenerointia ja
energian kehitystä sellun keitossa puusta liuenneesta kuiva-aineesta. Talteenottoon kuuluvat mustalipeän
haihduttamo, mäntyöljyn erotus, metanolin erotus, rikkihappolaitos, soodakattila ja turbiini, kaustisointi ja
meesauuni sekä kuoren kuivaus ja kaasutus meesauunin polttoaineeksi.

Lisäksi tehtaalla tarvitaan erilaisia vedenkäsittelyprosesseja, kuten raakaveden, kemiallisesti puhdistettavan
veden, syöttöveden, lauhteiden, jäähdytysveden, suodosten ja jätevesien käsittelyprosessit.

2.2.2.1 Puu tehtaalle

Puuta tuodaan tehtaalle sekä juna- että autokuljetuksina.

Autokuljetus

Saapuvat puu- ja hakeautot ohjataan tehtaalle Sahansaarenkatua pitkin, josta rakennetaan vesistön ylittävä
silta Sahansaareen. Autoille järjestetään rekkaparkki, josta rekat voivat järjestyksessä käydä vaa’alla ja edel-
leen purussa. Puu puretaan joko suoraan prosessiin tai Sahansaaren eteläpäähän sijoitettavalle puukentälle.

Junakuljetus

Raakapuun toimitukset tehtaalle tapahtuvat pääasiassa täysinä 1800 m3 junina, 8–10 junaa /vuorokaudessa.
Junat ajavat suoraan tehdasalueelle joko Sahansaarenkadun viereen rakennettavaa raidetta pitkin Sahan-
saaren pohjoispäähän tai nykyistä raidetta pitkin Sahansaaren eteläpäähän. Junakuljetuksissa pyritään mak-
simoimaan sähköveturien käyttö ja dieselvetureita hyödynnettäisiin ainoastaan sähköistämättömillä rata-
osuuksilla.

Mikäli puu toimitetaan Sahansaarenkadun raiteen kautta, veturit vetävät vaunut suoraan purkuraiteelle
vuorotellen purkuun.  Veturityyppi on Siemens SR3 tai vastaava, jolla puut voidaan toimittaa sähkövetoisesti
perille saakka ja tarvittaessa ainoastaan lyhyet siirtymät tehdään dieselvetoisesti. Täysien vaunujen
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toimituksen jälkeen veturi siirtyy noutamaan tyhjät vaunut purkuraiteelta ja poistuu tyhjiä vaunuja vetäen
Sahansaaren raidetta pitkin.

Mikäli puu toimitetaan nykyisen sellutehtaan puuntoimituksia palvelevan raiteen kautta, se tapahtuu pe-
ruuttamalla Sahansaaren eteläpäästä purkuraiteelle suoraan purkuun. Täydet vaunut jätetään purkurai-
teelle, veturi siirtyy noutamaan tyhjät vaunut ja poistuu Sahansaaren eteläpäästä alueelta. Toisin kuin Sa-
hansaarenkadun reitillä, vaunut toimitetaan saareen dieselveturilla. Veturi vaihdetaan Kemin ratapihalla,
josta se vedetään sähköistämätöntä rataosuutta pitkin tehtaalle kuten nytkin.

Laivapuu

Osa raakapuusta voidaan toimittaa laivauksina ja sen vastaanottoon rakennetaan terminaalialue.  Termi-
naalialueelta puu syötetään tehtaalle autokuljetuksina.

2.2.2.2 Puun varastointi ja käsittely

Puun varastokentällä ei ole kastelujärjestelmää. Puunkäsittelyssä puu kuoritaan kuorimarummuissa ja ha-
ketetaan hakuilla.

Puunkäsittely toteutetaan havupuun osalta kahdella kuorinta-/haketuslinjalla, joiden kapasiteetti on noin
450 m3/h. Kuorintaa edeltää puiden sulatus lämpimällä vedellä tai matalapainehöyryllä, jossa tuoreveden
käyttö on noin 0,02–0,1 m3 puukuutiota kohti.

Koivupuulle tarvitaan vain yksi kuorinta- ja haketuslinja, joka on identtinen havulinjojen kanssa. Koivun kuo-
rinnassa kapasiteetti on noin 300 m3/h. Koivua voidaan kuoria myös havulinjoilla tarvittaessa.

Havulle varataan 2–3 ja koivulle yksi tilavuudeltaan noin 100 000 irtokuution hakevarasto. Kuorelle raken-
netaan katettu varasto.

2.2.2.3 Kuitulinja

Kuitulinjan lähtökohtana tulee olemaan Äänekosken kuitulinja. Esisuunnittelussa saatetaan tehdä joitakin
poikkeuksia kuten esimerkiksi polysulfidikeitto, oksanerotuksen sijoitus ja valkaisun A-reaktorin käyttö.

Nykyinen valkaisemattoman sellun kuitulinja K1 säilyy pääosin sellaisenaan.

Kuva 2-4. Kuitulinjaesimerkki.
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2.2.2.4 Sellun keitto

Sellun keitolla tarkoitetaan hakkeen keittoa noin 150–170 asteen lämpötilassa valkolipeässä. Hakkeesta liu-
kenee lipeään hieman yli puolet kuiva-aineesta eli ligniini sekä osa hiilihydraateista (hemiselluloosista). Kei-
tosta poistettavaa lientä kutsutaan mustalipeäksi. Selluloosa ja loput hemiselluloosista erottuvat kuitumas-
sana, joka johdetaan pesuun ja valkaisuun.

Keittomenetelmä on joko moderni sulfaattikeitto tai polysulfidikeitto (PS). Sulfaattikeitossa keittokemikaali
on samanlaista valkolipeää kuin Kemin nykyisellä tehtaalla eli natriumhydroksidia ja natriumsulfidia. Po-
lysulfidikeitossa valkolipeää hapetetaan niin sanotuksi oranssilipeäksi.

Keitossa erottuu hakkeen sisältämä tärpätti, joka otetaan talteen ja myydään. Väkevät hajukaasut johde-
taan polttoon ja jalostetaan rikkihapoksi.

Keittoliemi eli mustalipeä johdetaan haihduttamoon ja sieltä edelleen polttoon soodakattilalla.

2.2.2.5 Ruskean massan pesu

Sellu pestään keiton jälkeen ja johdetaan happivalkaisuun. Happivalkaisussa massasta poistetaan vielä jäl-
jellä olevaa ligniiniä. Kemikaaleina käytetään happea, hapetettua valkolipeää ja magnesiumsuolaa.

Ruskean massan pesu tapahtuu kokonaan vastavirtaan eli pesurin suodos käytetään aina edellisen pesuvai-
heen pesuliemenä. Jälkimmäisen happivaiheen pesurin pesuvetenä käytetään sekä valkaisun alkalista suo-
dosta (sellaisenaan tai mahdollisesti käsiteltynä) ja haihduttamolta saatavaa sekundäärilauhdetta. Vesikier-
rot voidaan sulkea näin mahdollisimman hyvin ja jätevesilaitokselle johdettavien suodosten ja orgaanisen
aineen määrä voidaan minimoida.

2.2.2.6 Valkaisu

Valkaisun tarkoituksena on poistaa sellusta loput väriä aiheuttavat aineet.

Sellun valkaisuun käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Käytettäviä kemikaaleja ovat rikkihappo,
klooridioksidi, lipeä, hapetettua valkolipeä ja vetyperoksidi. Valkaisussa on havulle kolme ja koivulle kolme
tai neljä vaihetta. Valkaisuvaiheiden välinen pesu tapahtuu joko DD-pesureilla tai puristimilla. Valkaisussa
käytetään pesuun myös jonkin verran kuumaa vettä. Viimeinen pesuvaihe tehdään sellun kuivauksesta
ja/tai kartonkikoneelta palautettavalla suodoksella.

Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään valkaisun vesikiertoihin, joilla valkaisusta jätevesiin johdettavan
suodoksen määrä ja laatu voidaan optimoida. Valkaisun alkalisella suodoksella korvataan osa pesuvedestä
happivalkaisun jälkeisessä pesussa joko sellaisenaan tai käsiteltynä.
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Kuva 2-5. Esimerkki valkaisusta.

2.2.2.7 Valkaisemattoman sellun linja

Kemin integraatissa käytetään osa tuotettavasta sellusta valkaisemattomana Metsä Boardilla kartongin val-
mistukseen. Nykyinen keittämö 1 säilytetään ruskean sellun valmistukseen.

Kuva 2-6. Alustava kuitutase.

Kuva 2-7. Ruskean massan linja.
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2.2.2.8 Sellun kuivaus ja paalaus

Valkaistu sellu pumpataan kuivatuskoneen viiraosalle, puristetaan noin 52 % kuiva-aineeseen ja kuivataan
kuivausosassa lopulliseen noin 90 % kuiva-aineeseen. Selluraina leikataan leikkurilla arkeiksi, jotka paala-
taan automaattisesti. Kuivauksen periaate on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 2-8). Kuivatuskoneita on
joko yksi tai kaksi.

Kuva 2-8. Sellun kuivauksen periaatekaavio.

2.2.2.9 Sellun varastointi ja logistiikka

Suurin osa tuotetusta havusellusta on markkinasellua, joka kuljetetaan tehtaalta autoilla vientisatamaan
varastoitavaksi ja edelleen markkinoille.

Koivusellua käytetään integraatissa sekä toimitetaan integraatin ulkopuolelle asiakkaille autoilla.

2.2.2.10 Talteenottolinja

Myös talteenottolinjan lähtökohtana on Äänekosken talteenotto. Talteenottolinjaan kuuluvat mustalipeän
haihdutus, soodakattila, valkolipeän valmistus ja meesauuni sekä muut tukitoiminnot.

2.2.2.11 Mustalipeän haihdutus ja lauhteiden hallinta

Haihduttamolla haihdutetaan keitosta saatava mustalipeä, joka on samalla myös massan pesuliemiä, 15 -
17 prosentin kuiva-aineesta yli 83 % kuiva-aineeseen. Mustalipeästä haihtunut vesi lauhdutetaan ja käyte-
tään tehtaalla niin sanottuna sekundäärilauhteena.

Haihdutukseen käytettävän tuoreen höyryn lauhde käytetään uudestaan höyryn valmistukseen soodakatti-
lalla.

Energiataseen kannalta on tärkeää sovittaa yhteen keittämön ja haihduttamon tuotannot. Soodakattilan
höyryntuotannon maksimoinnin kannalta tulee haihduttamon vahvalipeän kuiva-ainepitoisuuden ennen
tuhkan lisäystä olla 83‒85 %.

Haihduttamon yksi vaihtoehto on 7-vaiheinen konsentraattorilla varustettu sarjahaihduttamo. Lauhteiden
hallinnassa pyritään mahdollisimman suureen puhtaan sekundäärilauhteen osuuteen. Likaislauhde puhdis-
tetaan strippaamalla. Siitä otetaan talteen metanoli, mikä nesteytetään.
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Mustalipeästä erottuu prosessissa suopa, joka on peräisin puun uuteaineista. Siitä keitetään mäntyöljyä,
jota myydään mäntyöljyä jalostaville tehtaille. Mäntyöljyä voidaan jalostaa erottamalla siitä ns. pikiöljyä.

Kuva 2-9. Mustalipeähaihduttamon esimerkki.

2.2.2.12 Soodakattila ja turbiini

Haihdutettu mustalipeä eli polttolipeä poltetaan soodakattilassa. Lipeässä olevat kemikaalit valuvat polton
aikana sulana soodakattilan pohjalle, josta se johdetaan sulan liuotukseen. Lipeässä oleva orgaaninen aine
palaa ja tuottaa lämpöä. Lämpö otetaan talteen soodakattilan yläosassa olevissa tulistimissa korkeapainei-
sena höyrynä. Höyry johdetaan höyryturbiinille, jonka generaattori tuottaa sähköenergiaa yli kaksi kertaa
biotuotetehtaan tarvitseman sähkön verran. Soodakattilassa voidaan polttaa mustalipeän lisäksi biolietettä,
väkeviä hajukaasuja, metanolia ja pikiöljyä. Laimeat hajukaasut käytetään osana kattilan polttoilmaa.

Turbiinista saadaan integraatin prosessien tarvitsemat väli- ja matalapainehöyryt. Soodakattilalla onkin erit-
täin suuri energiahyötysuhde verrattuna esimerkiksi sähköä tuottaviin CHP-polttolaitoksiin.

Soodakattilan höyryarvot määritetään korkeiksi korroosion sallimissa rajoissa sähkön tuotannon maksimoi-
miseksi. Nykyinen maksimi on 505 °C/105-110 bar. Samasta syystä panostetaan polttolipeän korkeaan
kuiva-ainepitoisuuteen, polttoilmojen ja syöttöveden lämmitykseen sekä nuohoushöyryn paineen opti-
mointiin.

Turbiini varustetaan lauhdeosalla, eli se höyry, jota ei käytetä integraatissa prosessihöyrynä, lauhdutetaan
lähes tyhjöpaineeseen lauhdesähkön generoimiseksi.

Soodakattilassa ei käytetä fossiilisia polttoaineita.
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Kuva 2-10. Esimerkki modernista soodakattilasta.

Soodakattilan savukaasut johdetaan tehokkaaseen sähkösuodattimeen, jolla otetaan talteen lentotuhka.
Tämän jälkeen savukaasut kulkevat polttoilman esilämmittimen kautta savupiippuun.

Savukaasut johdetaan yhteiseen 105 metriä korkeaan savupiippuun, jossa on omat kanavat soodakattilalle,
meesauunille sekä väkeville ja laimeille hajukaasuille. Savupiippuun voidaan varata myös kanava tai kanavia
tulevaisuuden tarpeita varten, kuten esimerkiksi uudelle biokattilalle.

Väkevät hajukaasut johdetaan savupiippuun vain poikkeustilanteissa eli räjähdysvaaran estämiseksi. Säästä
riippuen tämä hajuvana voi kulkeutua hyvinkin etäälle. Tällainen tilanne on uusilla tehtailla hyvin harvinai-
nen.

2.2.2.13 Natriumsulfaatin kiteytys lentotuhkasta

Kemikaalikierron kalium- ja kloridi-ionien aiheuttaman korroosion hallitsemiseksi kaliumia ja klorideja pois-
tetaan selektiivisesti soodakattilan lentotuhkasta. Tuhka liuotetaan, natriumsulfaattia kiteytetään ja palau-
tetaan takaisin kemikaalikiertoon. Liuos, johon on rikastunut kaliumia ja klorideja, johdetaan jäteveden kä-
sittelyyn. Menetelmällä saadaan vesistöön johdettavan natriumsulfaatin määrä minimoitua. Tällä saavute-
taan sekä taloudellista hyötyä että vähennetään vaikutuksia vesistöön.
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Kuva 2-11. Esimerkki kaliumin ja kloridin poistosta lentotuhkasta.

2.2.2.14 Valkolipeän valmistus

Valkolipeä on pääosin natriumhydroksidin ja natriumsulfidin seos, jota käytetään sellun keittoon. Soodakat-
tilassa poltettavasta mustalipeästä otetaan talteen kemikaalisula, joka liuotetaan viherlipeäksi. Liuotuk-
sessa syntyneestä viherlipeästä erotetaan viherlipeäsakka (soodasakka), joka on tehtaan ainoa kiinteä jäte,
jolle ei ole löytynyt kelvollisia käyttökohteita siinä mittakaavassa, jossa sitä Suomen sellutehtailla syntyy.
Soodasakka on puun mukana tulevien metallien suoloja. Soodasakkaa on käytetty muun muassa kaatopaik-
kojen sulkemisen pintarakenteisiin sekä altaiden täyttämiseen.

Viherlipeän kirkastus toteutetaan joko suodattamalla tai selkeyttämällä.

Viherlipeä kaustisoidaan lisäämällä kalkkia, jolloin syntyy keitossa ja valkolipeän hapetuksessa käytettävää
valkolipeää.

Kaustisointiprosessissa syntyy valkolipeän lisäksi meesaa (kalsiumkarbonaattia), joka poltetaan meesauu-
nilla takaisin kalkiksi (kalsiumoksidi). Tehdas tarvitsee tähän kemikaalikiertoon vain hyvin pieniä määriä li-
säkemikaaleja lipeän ja kalkin muodossa (luokkaa alle prosentin koko kierrosta). Kalkkikiertoa ei voi sulkea
kokonaan, koska kalkkiin kertyy vierasaineita kuten fosforia ja silikaattia. Poistettavalle kalkille löytyy hyvin
oheistuotekohteita esim. maanparannuksessa muun muassa fosforipitoisuutensa takia.

Valkolipeä suodatetaan. Meesa pestään ennen meesauuniin johtamista. Pesuun käytetään ensisijaisesti
haihduttamolta saatavaa sekundäärilauhdetta. Pesusuodokset käytetään sulan liuottamiseen viherlipeäksi.
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Kuva 2-12. Kaustisoinnin ja kalkkikierron periaate.

2.2.2.15 Meesauuni

Meesa poltetaan meesauunissa, jonka polttolämpötila on 1000–1100 oC.

Nykyisillä sellutehtailla käytetään merkittäviä määriä fossiilisia polttoaineita enää vain meesauunissa. Uu-
den tehtaan meesauunilla käytetään varsinaisena polttoaineena kuoresta kaasuttamalla saatua tuotekaa-
sua kuten myös Metsä Fibren Joutsenon ja Äänekosken tehtailla. Varapolttoaineena käytetään pikiöljyä tai
muuta biopolttoainetta.

Lisäksi meesauunilla voidaan polttaa muita prosessin sivujakeita kuten metanolia ja tärpättiä. Meesauunin
korkea lämpötila takaa puhtaan palamisen.

Meesauuni varustetaan tehokkaalla sähkösuotimella. Meesauunin savupiippu on yhteinen soodakattilan
kanssa.

2.2.2.16 Tuotekaasulaitos

Meesauunissa poltettava tuotekaasu valmistetaan kaasuttamalla biomassaa, kuten kuorta ja purua. Kaasu-
tuslaitos on tunnettua tekniikkaa, joka on jo käytössä Metsä Fibren Joutsenon sellutehtaalla ja Äänekosken
biotuotetehtaalla. Suunnitellun kaasutusprosessin polttoaineteho on luokkaa 110 MW.

Laitos koostuu raaka-aineen käsittelystä, kuivausyksiköstä, kaasuttimesta ja tuhkan poistosta.
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Kuva 2-13. Tuotekaasulaitoksen esimerkki.

Tuotekaasu koostuu pääosin vedystä, hiilimonoksidista (häkä) ja hiilidioksidista. Koska kiinteän polttoaineen
kaasutus tapahtuu ali-ilmassa ja korkeassa lämpötilassa, tuotekaasussa ei ole happea. Biomassan kaasutuk-
sessa tyypillinen lämpötila on 750–850 oC. Tuotekaasu johdetaan meesauunin polttimille.

Kaasutuksessa käytettävä petimateriaali on kalkkia, jota käytetään alustavan arvion mukaan yhteensä noin
3 000 tonnia vuodessa.

2.2.2.17 Mäntyöljykeittämö

Mustalipeän pinnalle erottuva suopa kuoritaan haihduttamon laihalipeä- ja välilipeäsäiliöiden pinnalta. Koi-
vukeiton aikana suopaa käytetään keittämöllä uuteaineiden poistamiseksi prosessista. Mäntyöljykeittä-
möllä suopa keitetään lisäämällä siihen rikkihappoa ja lämmittämällä sekä sekoittamalla reaktioseosta. Tu-
loksena syntyy mäntyöljyä ja emävettä, joka on natriumsulfaatin vesiseos. Reaktioseoksesta erotetaan vesi.
Emävesi johdetaan emävesisäiliön kautta haihduttamolle, kun taas mäntyöljy kuivataan ja jäähdytetään en-
nen sen keräämistä varastosäiliöön. Reaktiossa vapautuu kaasuja, jotka johdetaan kaasupesurin kautta lai-
meiden hajukaasujen keräilyjärjestelmään. Mäntyöljy käytetään hyväksi mäntyöljyn jatkojalostusprosessin
raaka-aineena. Jalostusta voidaan aloittaa jo integraatissa, esimerkiksi pikiöljyn erottamisella. Mäntyöljy on
mahdollista myös polttaa meesauunissa tai soodakattilassa.

2.2.2.18 Tärpätin erotus

Tärpätti on ryhmä puun sisältämiä uuteaineita, mitkä irtoavat puusta keitossa. Se otetaan talteen osin keit-
tämöllä ja osin haihduttamolla, joissa molemmissa on laitteisto tärpätin erottamiseksi.
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2.2.2.19 Metanolin erotus ja puhdistus

Metanoli erottuu prosesseissa puun eri komponenteissa esiintyvistä metoksyyliryhmistä. Se saadaan nes-
teytettyä haihduttamon stripperikaasuista. Metanolia muodostuu noin 10 kilogrammaa sellutonnille. Tämä
raakametanoli sisältää metanolin (tyypillisesti 50–65%) lisäksi tärpättiä, erilaisia alkoholeja (esim. etanoli),
typpiyhdisteitä (esim. ammoniakki) ja rikkiyhdisteitä (esim. metyylimerkaptaani, dimetyylisulfidi) sekä vettä
(tyypillisesti 15–20%).

Nesteytettyä raakametanolia voidaan polttaa soodakattilassa, meesauunissa, hajukaasukattilassa tai rikki-
happotehtaalla tukipolttoaineena.

Raakametanoli voidaan edelleen puhdistaa tehtaalla näistä epäpuhtauksista (tärpätti, rikki- ja typpiyhdis-
teet), jolloin saadaan niin sanotun IMPCA-laadun omaavaa metanolia.  Tätä IMPCA-laadun omaavaa puh-
dasta biometanolia voidaan käyttää esim. klooridioksidilaitoksen raaka-aineena tai myydä edelleen fossiili-
vapaana metanolina.

Puhdistusmenetelmistä on olemassa erilaisia variaatioita. Raakametanolin puhdistuksessa syntyvät muut
jakeet voidaan edelleen hyödyntää tehtaalla biopolttoaineena (esim. muodostuvat hajukaasut, etanoli) tai
jätevesilaitoksella ravinteena (ammoniumsulfaatti).

Kuva 2-14. Metanolin nesteytys

2.2.2.20 Biokattila

Biokattilaa tarvitaan paitsi höyryn tuottamiseen myös jäteveden puhdistamon lietteiden polttamiseen. Bio-
kattilalla voidaan polttaa sekä primääri- että biolietettä sekä mahdollisesti biopellettejä (mädätettyä tai mä-
dättämätöntä lietettä termisesti kuivattuna). Biokattila on joko nykyinen tai uusi leijukattila.

Uudelta soodakattilalta saadaan integraatin tarvitsema höyry, joten biokattila voisi jäädä varakattilaksi, mi-
käli sitä ei tarvittaisi lietteiden polttoon. Lisähöyryä saatetaan tarvita talvella varsinkin keitettäessä koivu-
sellua. Biokattilaa käytettäisiin pääasiassa vain silloin, kun biotuotetehdas on poissa käytöstä ja kun biotuo-
tetehdasta ajetaan käyntiin.

Biokattila sisältyy ilmapäästölaskelmiin molemmissa vaihtoehdoissa siten kuin kattilaa ajetaan nykyisin.
Kuorta jää ylimäärin partnerien käyttöön myös siinä tilanteessa, että kuorta poltetaan.
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Kuva 2-15. Biokattila.

2.2.2.21 Kemikaalilaitokset

Tehdasalueelle rakennetaan klooridioksidi-, happi- ja rikkihappolaitokset. Näistä klooridioksidi- ja happilai-
tokset voidaan ulkoistaa.

Klooridioksidilaitos

Klooridioksidia ei voida kuljettaa ja siksi se on valmistettava tehtaalla. Klooridioksidia voidaan valmistaa eri
menetelmillä natriumkloraatista. Menetelmät poikkeavat toisistaan käytettävän pelkistimen (rikkidioksidi,
metanoli, peroksidi) ja hapon (rikkihappo, suolahappo) suhteen. Käyttöön valitaan jokin niistä menetel-
mistä, joissa ei synny klooria oheistuotteena, todennäköisimmin rikkihappoa ja metanolia käyttävä R10-
laitos. Syntyvä sivutuotesuola neutraloidaan ja johdetaan haihduttamoon.
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Kuva 2-16. Klooridioksidin valmistuksen periaate.

Happilaitos

Happilaitoksessa ilman happi erotetaan niin sanotulla molekyyliseulalla. Ilman typpi, vesihöyry ja hiilidiok-
sidi adsorboituvat täyteaineeseen ja happi jatkaa läpi. Happilaitosta voidaan etävalvoa.

Kuva 2-17. Esimerkki VPSA-tyyppisestä (Vacuum Pressure Swing Adsorption) happilaitoksesta.
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2.2.2.22 Väkevien hajukaasujen keräily ja rikkihappolaitos

Tehtaalla valmistetaan rikkihappoa prosessissa syntyvistä väkevistä hajukaasuista, jolloin laitokseen sisältyy
hajukaasujen polttolaitoksen lisäksi myös rikkihapon valmistuslaitos.

Väkevät hajukaasut kerätään keittämöltä ja haihduttamolta sekä mahdolliselta biokaasulaitokselta.

Kuva 2-18. Väkevien hajukaasujen keräilyn periaate.

Rikkihappolaitos on konvertteri, jossa väkevät hajukaasut poltetaan puhtaassa hapessa. Syntynyt rikkidiok-
sidi hapetetaan katalyyttisesti rikkitrioksidiksi, joka absorboidaan veteen rikkihapoksi. Jäljelle jääneet kaa-
sut johdetaan laimeiden hajukaasujen järjestelmään käsiteltäväksi. Laitoksen alustava kapasiteetti on noin
45 tonnia rikkihappoa päivässä.

Rikkihappolaitoksen avulla biotuotetehdas pystyy alentamaan vesistön sulfaattikuormitusta Kemin nykyi-
seen sellutehtaaseen verrattuna, vaikka tuotantokapasiteetti yli kaksinkertaistuu. Rikkihapon tuotanto vä-
hentää kemikaalikuljetuksia noin 400 rekkalastillista vuodessa.

Polttolaitosta voidaan käyttää myös prosessihöyryn tuotannon varakattilana polttamalla mäntyöljypikeä tai
nestemäistä metanolia.

Rikkihappolaitos nivoutuu tiukasti tehtaan ilmapäästöjen hallintaan.

Kuva 2-19. Rikkihappolaitos.
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Rikki-natrium-taseen hallinta

Eräs keskeisistä kemikaalikierron haasteista on sulfiditeetin eli rikin kemikaalikiertoon rikastumisen hallinta.
Rikastuminen johtuu siitä, että rikkipäästöt ilmaan ovat modernissa tehtaassa hyvin alhaiset ja prosessiin
tuleva rikkimäärä on helposti suurempi.

Rikkiä prosessiin tulee ennen kaikkea seuraavista lähteistä:

- Kuitulinjan magnesiumsulfaatti
- Mäntyöljyn palstoituksessa käytettävä rikkihappo
- Klooridioksidin valmistuksessa käytettävä rikkihappo
- pH:n säätöön käytettävä rikkihappo
- Puu ja vesi

Rikkiä poistuu pieniä määriä savukaasuissa ja soodakattilan lentotuhkan käsittelyn natriumsulfaattihäviönä.
Rikin tuloa voidaan vähentää käyttämällä mäntyöljyn palstoitukseen ja pH:n säätöön itsetehtyä rikkihappoa.

Natriumtasetta ja sitä kautta tehtaan lipeävarantoa hallitaan natriumpitoisilla make-up-kemikaaleilla; en-
nen kaikkea NaOH:lla, jota voidaan ottaa esimerkiksi happivaiheeseen hapetetun valkolipeän sijasta lipeä-
varannon niin vaatiessa. Natriumin luonnollisia poistumisreittejä kemikaalikierrosta ovat mm. pesuhäviö ja
soodakattilan lentotuhkan osittainen käsittely, jossa menetetään myös natriumia.

2.2.2.23 Laimeiden hajukaasujen keräily ja käsittely

Kuitulinjalla, haihduttamolla, mäntyöljykeittämöllä, rikkikonvertterilla ja kaustisointialueella syntyvät lai-
meat hajukaasut kerätään tehokkaasti ja johdetaan käsiteltäviksi laimeiden hajukaasujen käsittelyyn soo-
dakattilaan. Höngät imetään säiliöistä ja laitteilta puhaltimella lauhduttimeen ja pisaranerottimen läpi ja
johdetaan edelleen polttoon soodakattilaan. Kaasut johdetaan soodakattilan tertiääri-ilmaksi.

Kuva 2-20. Laimeiden hajukaasujen keräily ja käsittely

2.2.2.24 Sähkönjakelu ja sähkönsiirto

Noin 40% tuotetusta sähköstä tarvitaan itse biotuotetehtaalla. Suurin osa, noin 165 MW, siirretään 110 kV
voimajohdolla valtakunnan verkkoon noin 15 kilometrin etäisyydelle Keminmaan sähköasemalle.
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Nykyinen Metsä Fibren Kemin tehtaan liityntä on Isohaaran sähköasemalla. Hankkeen esiselvityksen aikana
Fingrid totesi, että Isohaara-Keminmaa -välin sähkönsiirtokapasiteetti ei olisi riittävä kaikissa käyttötilan-
teissa. Alueelle ollaan rakentamassa runsaasti tuulivoimaa ja lisäksi Isohaaran sähköasemaa ollaan uusi-
massa noin vuonna 2023. Siksi päädyttiin siihen, että Metsä Fibre rakentaa 110 kV liityntäjohdon suoraan
Keminmaalle Isohaaran sähköaseman sijasta.

Fingrid teki tarkastelun voimalinjan kolmesta eri reittivaihtoehdosta:

1. Jäämerentie
2. nykyisten voimajohtojen rinnalle
3. rautatie.

Kaikissa vaihtoehdoissa voimajohdon pituus olisi 12–15 kilometriä. Sekä 1. että 2. vaihtoehto sivuaa Kallin-
kankaan Natura-aluetta ja Kallinkankaan kallioaluetta. 3. vaihtoehdossa voimalinja läpäisisi taajaman kirk-
koineen. Myös 1. vaihtoehdossa kuljettaisiin asutuksen läpi. 2. vaihtoehdossa sivuttaisiin laskettelurinnettä.

Parhaaksi vaihtoehdoksi arvioitiin 2. eli linjaus nykyisten voimajohtojen rinnalle. Valtioneuvoston hyväksy-
mien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödyn-
nettävä jo olemassa olevia johtokäytäviä (VNP 14.12.2017). Toiset vaihtoehdot eivät olisi myöskään tuoneet
etuja kakkosvaihtoehtoon verrattuna.

Osuus A-B: uusi kahden virtapiirin voimajohto nykyisen kolmen virtapiirin pylvään rinnalle
Osuus B-C: Isohaaran asemalta uusi 110 kV voimajohto sijoittuu junaradan varteen teollisuustonttien yh-
teyteen
Osuus C-D: uusi 110 kV voimajohto nykyisten voimajohtojen rinnalle
Osuus D-E: uusi 110 kV voimajohto nykyisten voimajohtojen rinnalle sähköasemalle saakka
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Kuva 2-21. Voimalinjavaihtoehdot. Valittu vaihtoehto 2.

Valitulle vaihtoehdolle on tehty erillinen ympäristöselvitys, joka on YVA-selostuksen liitteenä 3.

2.2.2.25 Osastojen sijoittelu tehdasalueelle

Uuden tehtaan sijoittaminen tehdasalueelle lähtee siitä, että nykyinen tehdas käy siihen saakka, kun uusi
tehdas käynnistyy.

Osastojen sijoittelussa tontille on tietyt prosessin toiminnasta johtuvat lainalaisuudet. Pumppaukset ja
muut materiaalisiirrot vievät suurimman osan tehtaan itse kuluttamasta sähköstä ja putkistojen ja pump-
pausetäisyksien pituudet pyritään minimoimaan. Esimerkkejä tästä ovat:

- mustalipeä keittämöltä haihduttamolle
- vahvamustalipeä ja polttolipeä haihduttamolta soodakattilalle
- viherlipeä soodakattilalta kaustisointiin
- valkolipeä kaustisoinnista keittämölle
- sellu kuitulinjalta kuivatuskoneelle ja kartonkikoneelle
- hake keittämölle
- kuori kuivaukseen ja kaasutukseen
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- tuotekaasu meesauunille
- raakavesi haihduttamon pintalauhduttimelle ja turbiinille.

Määräysten vaatimat turvaetäisyydet huomioidaan esimerkiksi metanolin, tärpätin ja nestehapen varas-
tosäiliöiden sijoittelussa. Huollon laiteasennusten vaatimat ajoväylien leveydet ja mahdolliset nostopaikat
otetaan osastosijoittelussa huomioon. Soodakattilan paineenpurkautumissuunta mahdollisessa räjähdysti-
lanteessa ohjataan poispäin muista rakennuksista. Layoutissa huomioidaan pelastautumisreitit niin, että
kohteita voi lähestyä useammasta suunnasta. Osastojen sijoittelussa huomioidaan sisäisen liikenteen tur-
valliset kulkureitit.

Keskusvalvomolle tarvitaan keskeinen ja turvallinen paikka.

Tällä tehdasalueella savupiipun paikka määräytyy lentoliikenteen mukaan. Tehdasalue ei ole suorassa lin-
jassa lentokentän kanssa, mutta sijaitsee lentoesterajoitusalueella. Savupiippu (myös nykyiset savupiiput)
sekä korkeimmat rakennukset ja reaktorit läpäisevät niin sanotun lentoesterajoituspinnan. Tästä syystä
koko talteenottolinja sijoittuu Pajusaareen mahdollisimman etäälle lentokentästä. Myös kuitulinja, jonka
reaktorit ylittävät lentoesterajoituspinnan, ja jonka on sijaittava kohtuullisen lähellä talteenottolinjaa, sijoi-
tetaan näin yhtä lailla Pajusaaren puolelle.

Kun kaikki edellä oleva otetaan huomioon, puunkäsittely tulee sijoitettavaksi Sahansaarelle ja jäteveden
käsittely nykyisen tehtaan ja nykyisen jäteveden käsittelyn väliselle alueelle. Kiinteän jätteen käsittelyalue
säilyy nykyisellä paikallaan.

Nykyisen sellutehtaan alue jää uusien biotuotelaitosten käyttöön uuden tehtaan käynnistyttyä.

2.2.3 Raaka-aineet

Tehtaan suunniteltu kapasiteetti on 1 180 000 tonnia havusellua ja 320 000 tonnia koivusellua vuodessa.
Tarvittavan puuraaka-aineen määrä on vastaavasti noin 6,3 miljoonaa k-m3 havukuitupuuta ja sahaha-
ketta sekä 1,3 miljoonaa k-m3 koivukuitupuuta. Puun käyttö lisääntyy noin 4,5 miljoonaa k-m3 verrattuna
nykyiseen vaihtoehtoon 0. Kuorta syntyy yhteensä vaihtoehdossa 1 noin 350 000 tonnia kuiva-ainetta vuo-
dessa. Purua ei synny, koska haketta ei seulota.

Taulukko 2-2. Tehtaalle eri kuljetusmuodoilla tulevat puuvirrat ja päivittäiset volyymit eri vaihtoehdoissa,
alustava arvio.

1000 k-m
3
, kuorellinen VE0 VE1

nykyinen
rata

VE1
rata Sahan-

saaren-
kadulla

Muutos

Kuitupuu
Auto
Juna
Laiva

1 000
1 700

0

3 100
3 400

500

1 600
4 900

500

Hake
Auto
Laiva

400 500
100

500
100

Kaikki yhteensä 3 100 7 600 7 600 4 500
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2.2.4 Kemikaalit

Tonnimääräisesti suurin osa biotuotetehtaan käyttämistä kemikaaleista regeneroidaan kemikaalikierrossa
ja käytetään aina uudelleen.

Tiiviin biotuotetehtaan prosessialueen ulkopuolelle, kuitenkin integraatin alueelle, rakennetaan kemikaa-
lien valmistusta, vastaanottoa ja varastointia palveleva kemikaalien käsittelyalue. Alueelle pyritään löytä-
mään ulkoinen toimija, joka palvelee myös muita alueelle tulevia biotuoteyrityksiä. Lisäkalkkia sekä veden-
ja jätevedenkäsittelykemikaaleja ei kuljeteta tämän käsittelyalueen kautta, vaan ne viedään suoraan käyt-
tökohteisiinsa.

Biotuotetehtaalta myytäviä kemikaaleja ovat mäntyöljy ja tärpätti sekä mahdollisesti myös metanoli.

Biotuotetehtaalla käytettävät ja varastoitavat kemikaalit on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 2-3).
Biotuotetehtaalla varastoitavat välituotteet on esitetty taulukossa 2-4.

Taulukko 2-3. Biotuotetehtaalla käytettävät ja varastoitavat kemikaalit eri vaihtoehdoissa, alustavat arviot.
Kemikaali Kulutus

t/a
Tuotanto
tehtaalla
(on site)

Kaasu/
neste/
kiinteä

Va-
rasto
VE0
m3

Varasto
VE1

t tai m3

Käyttö

Magnesiumsulfaatti MgSO4 3 600 Ei Kiinteä 60 100 m3 Happivalkaisu
Happi O2 40 000 Kyllä Neste 50

42
150 t Happivalkaisu, valkaisu

Hartsisaippua 7 200 Ei Neste 10 t Happivalkaisu
Vetyperoksidi H2O2 7 500 Ei Neste 45

100
300 m3 Valkaisu

Lipeä, 50% NaOH 43 000 Ei Neste 110
140

1 500 m3 Valkaisu, korvauskemi-
kaali

Rikkihappo H2SO4 54 000 VE0 Ei
VE1 Kyllä

Neste 60
500 m3

Valkaisu, mäntyöljykeit-
tämö

Talkki 1 200 Ei Kiinteä 200 m3 Valkaisu
Hiilidioksidi CO2 3 500 VE0 Ei

VE1 Ehkä
Kaasu 102 Valkaisu, mäntyöljykeit-

tämö
Natriumkloraatti NaClO3 32 000 Ei Neste 80

100
500 t Klooridioksidin valmis-

tus
Metanoli CH3OH 3 400 Kyllä ja ei Neste 100 m3 Klooridioksidin valmis-

tus
Bisulfiitti NaHSO3 3 000 VE0 Ei

VE1 Kyllä
Neste -

100 m3

Valkaisu

Peretikkahappo CH3COOO
H

0 Ei Neste 30 - Valkaisu

Korvauskalkki CaO 28 000 Ei Kiinteä 130 300 t Kaustistamo
Kaasutuspeti

Sulfamiinihappo  Ei Kiinteä 50 m3 Pesu
Hydratsiini tai vas-
taava, 35%

N2H4  Ei Neste 2 t Syöttövesikemikaali, ha-
pen sidonta

PAC 500 Ei Kiinteä 2 m3 Vedenpuhdistus
Ferrisulfaatti Fe2(SO4)3  Ei Kiinteä 28 t Vedenpuhdistus
Polymeeri 200 Ei Neste 3 m3 Vedenpuhdistus
Alumiinihydroksidi Al(OH)3 4 000 Ei Kiinteä 20 Vedenpuhdistus
Urea 600 Ei 80 Vedenpuhdistus
Vaahdonestoaine 500 Ei Neste 20 t Vedenpuhdistus, kuitu-

linja, haihduttamo
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Taulukko 2-4. Biotuotetehtaalla varastoitavat välituotteet eri vaihtoehdoissa alustavasti.
Välituote VE0

m3
VE1
m3

Varastointi

Valkolipeä 3 000 +2 700 Noin 7 500 Jatkuva
Laihamustalipeä 2 x 5 000 +2 000 Noin 20 000 + 6 500 Jatkuva
Likaislauhde Noin 1 200 Jatkuva
Vuotolipeä Noin 5 000 Jatkuva
Metanoli 19 19 Jatkuva
Suopa Noin 3 500 Jatkuva
Vahvamustalipeä 2 x 500 Noin 2 000 Jatkuva
Polttolipeä Noin 1800 Jatkuva
Viherlipeä 10 500+755 Noin 20 000 Jatkuva
Meesa  Tilapäisesti
Kalkki Noin 2 000 Tilapäisesti
Rikkihappo Noin 100 Jatkuva
Klooridioksidivesi 2 x 225 + 500 Noin 500 Jatkuva

Taulukko 2-5. Biotuotetehtaalla käytettävien kemikaalien CAS-numerot ja vaaralausekkeet eri vaihtoeh-
doissa.

Nimi CAS-numero Varoitusmerkinnät Vaaralausekkeet Vaihtoehdot
Magnesiumsulfaatti  7487-88-9  GHS07, Wgr Skin Irrit 2; H315,

Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit 2; H319,
STOT SE 3; H335

VE0, VE1

Happi, nestemäinen 7782-44-7 GHS03, -04, Dgr Ox.Gas 1; H270,
Press.Gas(Refr.Liq.) H281

VE0, VE1

Hartsisaippua GHS07, Wgr Eye Irrit. 2; H319 VE1
Vetyperoksidi 7722-84-1  GHS03, -05, -07, Dgr Oxid. Liq. 1; H271,

Acute tox. 4; H302, H332
Skin Corr. 1A; H314
Skin Irrit. 2; H315,
STOT SE 3; H335,
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Chronic 3; H412

VE0, VE1

Natriumhydroksidi,
50%

1310-73-2  GHS05, Dgr Met.Corr.1; H290
Skin Corr. 1A; H314
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Eye Irrit. 2; H319

VE0, VE1

Rikkihappo 7664-93-9  GHS05, Dgr Skin Corr. 1A; H314,
Eye Dam. 1; H318

VE0, VE1

Talkki 14807-96-6 - - VE0, VE1

Hiilidioksidi 124-38-9 GHS04, Wgr Press. Gas (Comp.); H280 VE0

Natriumkloraatti 7775-09-9  GHS03, -07, -09, Dgr Ox. Sol. 1; H271,
Acute Tox 4; H302,
Aquatic Chronic 2; H411

VE0, VE1

Metanoli 67-56-1 GHS02, -06, -08, Dgr Flam. Liq. 2; H225,
Acute Tox. 3; H301,
H311, H331,
Carc. 2; H351,
STOT SE 1; H370

VE0, VE1
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Nimi CAS-numero Varoitusmerkinnät Vaaralausekkeet Vaihtoehdot
Rikkidioksidi 7446-09-5 GHS04, -05, -06, Dgr Press. Gas (Liq.); H280,

Acute Tox 3; H331,
Skin Corr. 1B; H314

VE0

Peretikkahappo 79-21-0 GHS02, -05, -07, -09,
Dgr

Flam. Liq. 3; H226
Org. Perox. D; H242,
Acute Tox. 3; H301,
H331,
Acute Tox. 4; H312
Eye Dam. 1; H318
Skin Corr. 1A; H314,
STOT SE 3; H335, H336

VE0

Poltettu kalkki 1305-78-8  GHS05, -07, Dgr Skin Irrit. 2; H315,
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335

VE0, VE1

Muurahaishappo 64-18-6 GHS05, Dgr Skin Corr. 1A; H314 VE0

Sulfamiinihappo 5329-14-6 GHS07, Wgr Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 3; H412

VE0, VE1

Hydratsiini 302-01-2 GHS02, -05, -06, -08, -
09, Dgr

Flam. Liq. 3; H226,
Acute Tox. 2; H330,
Acute Tox. 3; H301,
H311,
Skin Corr. 1B; H314,
Skin Sens. 1A; H317
Carc. 1B; H350
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

VE0, VE1

Polyalumiinikloridi  1327-41-9  GHS05, -07, Wgr Eye Irrit. 2; H319,
Eye Corr. 1; H318
Met. Corr. 1; H290,

VE0, VE1

Ferrisulfaatti 10028-22-5 GHS05, -07, Dgr Met. Corr. 1; H290,
Acute Tox. 4; H302,
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318

VE1

Polymeeri VE0, VE1

Alumiinihydroksidi 21645-51-2 - - VE1

Urea 57-13-6 Acute Tox. 4; H332,
STOT SE 3; H335

VE0, VE1

Vaahdonestoaine VE0, VE1

Tehtaalla valmistettavat kemikaalit on rekisteröity REACH-rekisteriin. Taulukossa 2-6 on esitetty Metsä
Fibren rekisteröimät kemikaalit. Uudet biotuotteet rekisteröidään vastaavasti.
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Taulukko 2-6. Kemikaalien valmistuksen REACH-rekisteröinti Metsä Fibrellä.
Kemikaali Rekisteröintinumero EC-numero CAS-numero Rekisteröinti-

tyyppi
Tärpätti 01-2119502456-45-0011 232-350-7 8006-64-2 Täysi
Mäntysuopa 01-2119538009-40-0005 266-037-1 65997-01-5 Täysi

Raakamäntyöljy 01-2119494863-23-0018 931-433-1 8002-26-4 Täysi
Viherlipeä 01-2119539462-39-0010 268-612-2 68131-30-6 Välituote

Valkolipeä 01-2119582793-25-0015 268-615-9 68131-33-9 Välituote

Mustalipeä 01-2119541681-41-0011 266-111-3 N/A Välituote

Klooridioksidi 01-2119492305-37-0022 233-162-8 10049-04-4 Täysi

Meesa 01-2119486795-18-0042 207-439-9 471-34-1 Täysi

2.2.5 Tuotteet ja oheistuotteet

Biotuotetehtaalla valmistettavat tuotteet ja oheistuotteet on lueteltu seuraavassa taulukossa. Seuraavassa
taulukossa on esitetty kaikki vaihtoehdot.

Taulukko 2-7. Tuotteet ja oheistuotteet, alustava arvio.
Tuotteet VE0 VE1
Havusulfaattisellu 400 000 ts/a 1 180 000 ts/a
Koivusulfaattisellu 200 000 ts/a 320 000 ts/a
Biosähkö,
josta myyntiin

65 MW
23 MW

265 MW
165 MW

Höyryn myynti 470 GWh/a 500 GWh/a
Mäntyöljy 30 000 t/a 86 000 t/a
Tärpätti 1 500 t/a 7 000 t/a
Oheistuotteet
Kuori 10 000 t/a 170 000 t/a
Tuotekaasu - 80 MW
Metanoli 5 000 t/a 15 000 t/a
Rikkihappo - 16 000 t/a
Maanparannusaineet
(kuorihiekka, oksarejekti,
kalkki)

16 000 t/a 30 000 t/a

Lannoite (K10 lentotuhka) 2 800 t/a 2 900 t/a
Kemikaalit (Meesa, kalkki-
pöly)

10 000 t/a 45 000 t/a

2.2.6 Vedenhankinta, käsittely ja jäähdytysvesikierto

2.2.6.1 Raakavesi

Integraatti ottaa raakaveden Kemijoen pääuomasta makeavesikanavaa pitkin pääpumppuasemalle, josta
välppäyksen jälkeen vesi johdetaan tehtaan pumppuasemalle mekaaniseen puhdistukseen. Osa vedestä
puhdistetaan kemiallisesti ja johdetaan sieltä edelleen käyttökohteisiinsa.



68

Taulukko 2-8. Alustava kokonaisvesitase.
Tuleva vesi, m3/d VE0 VE1 (1,5 MT)

Puun vesi 3 600 MF 8 500
Mekaanisesti puhdistettu vesi MF

MB
64 650

7 000
MF
MB

415 000
7 000

Kemiallisesti puhdistettu vesi MF
MB

40 000
22 000

MF
MB

64 000
22 000

Vesi sisään, yhteensä m³/d 137 250 516 500
VE0 VE1

Biologiseen puhdistukseen MF
MB

40 000
21 400

MF
MB

67 000
21 400

Puhtaana poistettavat jäähdy-
tysvedet (arvio)

MF
MB

69 850
6 000

MF
MB

418 100
6 000

Haihtuu + tuotteiden mukana 1 600 4 000
Yhteensä ulos, m³/d 137 250 516 500

2.2.6.2 Jäähdytysvesi

Kun tehtaan jäähdytystarpeeseen (lauhdeturbiini, haihduttamon pintalauhdutin, valkaisun suodosten jääh-
dytys) käytetään Kemijoesta otettavaa vettä, on tehtaan kesäaikainen jäähdytysveden tarve maksimissaan
7,5 m3/s tai yli (jos jäähdytysveden lämpötilan nousu 15 oC). Jäähdytystarve tullaan arvioimaan sekä kesä-
että talviaikana esisuunnittelussa.

Prosessin jäähdytys voitaisiin toteuttaa myös suljetulla jäähdytysvesikierrolla, jota jäähdytettäisiin jäähdy-
tystornein Raumalla saatujen kokemusten mukaisesti. Tällöin kokonaisvedenkäytön vuodenaikaiset vaihte-
lut jäisivät käytännössä pois ja vedenkäyttö olisi tasolla alle 2000 l/s. Jäähdytystorniratkaisun haaste on voi-
makas vesihöyryn muodostus, joka saattaa talviaikaan muodostua turvallisuus- ja viihtyvyysriskiksi ei aino-
astaan tehdasalueella vaan koko paikkakunnalla. Läheisyydessä on myös lentokenttä. Jäähdytyskierrossa
tarvittaisiin jatkuvasti biosideja mikrobien torjuntaan. Lisäksi jäähdytystorneilla on toisinaan realisoituva le-
gionellariski.

Poistettava lämpömäärä on sama riippumatta jäähdytystavasta. Jäähdytystornit aiheuttaisivat sähkönkulu-
tuksen kasvun, joten energiataloudellisestikin jäähdytystornit olisivat huono ratkaisu.

Jäähdytystornia on harkittu jäähdytysvesille vain silloin, kun makeaa vettä ei ole ollut riittävästi saatavilla
kohtuuetäisyydellä, kuten Raumalla. Jätevesien jäähdytykseen aktiivilietelaitoksen lämpötilaan jäähdytys-
tornit tarvitaan, mutta niiden kapasiteettitarve on jäähdytysvettä huomattavasti pienempi.

Kuva 2-22. Vesistöstä otettavan veden määrä suhteessa prosessivesiin. Vaihtoehdot: tehtaalla joko on tai
ei ole jäähdytysveden jäähdytystornia.
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2.2.6.3 Kemiallisesti puhdistettu vesi

Kemiallisesti puhdistetun veden kapasiteetin pitää riittää koko integraatin tarpeeseen.

Tehdas suunnitellaan siten, että prosessivedenkäyttö vähenee nykyisestä noin 25-30 m3/ts merkittävästi.
Tavoitteena on päästä prosessiveden kulutuksessa alle 15 m3/ts. Muut biotuotetehtaan laitokset tarvitsevat
tuorevettä vain pieniä määriä.

2.2.7 Päästöt ympäristöön ja jätteet

Lähtöolettama on, että kappaleessa 2.2 kuvatun biotuotetehtaan päästöt ovat niin suuri osa laajennetun
biotuotetehtaan (kappaleet 2.2-2.7) päästöistä, jotta sen päästöjä voidaan käyttää suoraan ympäristövai-
kutusten arviointiin. Uusien vaihtoehtoisten biolaitosten kappaleissa on arvioitu laitoskohtaiset päästöt.
Metsä Board Kemi Oy:n kartonkitehtaan päästöjen on oletettu pysyvän nykytasossa (vuoden 2015 lupaha-
kemuksen tasossa) ja ne sisältyvät molempiin vaihtoehtoihin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU täytäntöönpanopäätöksestä 2014/687/EU löy-
tyvät massan, paperin ja kartongintuotantoa koskevat BAT-päätelmät. Päätelmissä otetaan kantaa nimensä
mukaisesti parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan (BAT, Best Available Techniques) että päästöihin. Kap-
paleessa 8 on esitetty parhaan käyttökelpoisen tekniikan toteutus ja operointi vaihtoehdoissa 0 ja 1.

Biotuotetehtaalla käytetään sulfaattisellun valmistusprosessin BAT-päätelmiä sekä soveltuvin ovin muita
BAT-päätelmiä.

2.2.7.1 Jätevedet

BAT-päätelmissä on määritelty jätevesien tarkkailussa käytettävät muuttujat (BAT10) sekä tekniikka ja pääs-
tötasot (BAT19).

Metsä Fibre sitoutuu siihen, että päästöt vesistöön tulevat pysymään Kemin integraatin ja sen jäteveden-
puhdistamon voimassa olevien lupaehtojen rajoissa. Esimerkiksi COD vesistöön pysyy alle 40 t/d. Tämän
COD-päästötason saavuttaminen edellyttää, että jätevesiä johdetaan puhdistamolle pääosin vain valkai-
susta. Esimerkiksi haihduttamolta tai valkaisemattomalta massalinjalta ei saa päästä satunnaisia liemiä puh-
distamolle mukaan lukien suopa ja tärpätti.

Päästöt tulevat täyttämään BAT-päätelmät erinomaisesti. Fosforin osalta päästö on BAT-alarajalla, mikä ai-
heuttaa jopa jo pienen riskin biologisen puhdistamon toiminnalle.

AOX-päästö riippuu jotakuinkin suoraan klooridioksidin käytöstä valkaisussa eli valkaistun sellun tuotanto-
määrästä, eikä se siksi voi pysyä aikaisemmissa vuositonneissa valkaistun sellun tuotannon kasvaessa. Myös
AOX-päästö tulee täyttämään parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukaisen tason (Taulukko 2-10).

Taulukko 2-9. Parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) mukaiset päästötasot, kun kyseessä on valkais-
tua sulfaattisellua valmistavan tehtaan suorat jätevesipäästöt veteen (2014/687/EU-päätöksen taulukko 1)
ja vaihtoehdot.

Vaihteluväli CODCr TSS N P AOX
Valkaistun sulfaattisellun BAT-päästötasot, kg/ts, a

BAT, kg/t, a 7 0,3 0,05 0,01 0
20 1,5 0,25 0,03 0,2
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Taulukko 2-10. Ympäristövaikutusten arvioinnissa käytettävät jätevesipäästöjen kuukausikeskiarvot ver-
rattuna integraatin nykyiseen ympäristölupaan

Parametri Integraatin
nykyiset lu-

paehdot
VE0 VE1

CODCr, kg/d 40 000 40 000 40 000
Kiintoaine, kg/d - 3 100 5 500
Kokonaistyppi, kg/d - 650 700
Kokonaisfosfori, kg/d 45 45 45
AOX, kg/d - 350 700

Käytettäessä vesitaseen jätevesimääriä (Taulukko 2-11), parametrien pitoisuudet vesissä ovat seuraavan
taulukon mukaiset.

Taulukko 2-11. Jätevesien alustavat pitoisuudet.
Parametri VE0 VE1

Jätevesimäärä, m3/d 61 400 88 200
CODCr, mg/l 650 450
Kiintoaine, mg/l 50 60
Kokonaistyppi, mg/l 11 8
Kokonaisfosfori, mg/l 0,73 0,5
AOX, mg/l 6 8

AOX: Biotuotetehtaan jätevesissä ei esiinny yksittäisiä vaarallisia ja haitallisia halogenoituja kemikaaleja.
AOX summaparametrina kattaa kaikki nekin adsorboituvat halogenoidut aineet, jotka eivät ole vaarallisia
tai haitallisia.

COD: Kaikki biotuotetehtaan jätevesissä esiintyvät orgaaniset aineet eivät hajoa biologisella puhdistamolla.
Niiden määrä mitataan kemiallisella hapetuksella eli kuinka paljon happea kuluu niiden kemialliseen hapet-
tamiseen. Nämä aineet eivät ole yksittäisinä vaarallisia, haitallisia eikä biokertyviä.

2.2.7.2 Jätevedenpuhdistamo

Jätevesipäästöjä hallitaan tehtaan vesikiertoja sulkemalla ja jätevedenpuhdistusprosesseilla.

Biotuotetehtaalle rakennetaan uusi jätevedenpuhdistamo. YVA-prosessin kanssa rinnakkaisessa esisuunnit-
telussa tarkastellaan erilaisia prosessien yhdistelmiä, jossa on aktiivilietekäsittelyn lisäksi kemiallisia esi-
ja/tai jälkikäsittelyjä.

Hyvänä referenssinä toimii Äänekosken biotuotetehtaan jätevedenkäsittely:

Kuitupitoinen jätevesi tehtaalta johdetaan välpän kautta esiselkeyttimelle. Esiselkeytetty jätevesi yhdiste-
tään ns. kuiduttomaan jäteveteen ja johdetaan neutralointiin ja edelleen jäteveden jäähdytystorneille. Noin
30–40 asteinen jätevesi johdetaan ilmastusaltaaseen ja sieltä jälkiselkeyttimeen.

Jälkiselkeytetty jätevesi johdetaan flokkaussäiliöön, jossa lisätään tertiäärikäsittelyssä tarvittavat kemikaa-
lit. Jätevesi johdetaan flotaattoreille ja edelleen kiekkosuodattimille. Puhdistettu jätevesi johdetaan me-
reen. Tertiäärikäsittely ohitetaan, kun biologinen vaihe on riittävän tehokas.
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Laitoksella on varoallas, johon voidaan johtaa normaalia isompi jätevesipäästö tehtaalta. Varoallas tyhjen-
netään hitaasti puhdistamolle puhdistamon biologisen toiminnan turvaamiseksi.

Primääriliete esiselkeyttimeltä, ylimääräbioliete jälkiselkeyttimeltä sekä tertiäärikäsittelyn liete johdetaan
lietteenkäsittelyyn. Bioliete voidaan myös polttaa soodakattilassa välilipeään sekoitettuna.

Kuva 2-23. Jäteveden puhdistamon malli Äänekoskelta.
Jätevesilaitoksen lietteiden puhdistamiseen on seuraavan taulukon BAT-vaihtoehdot.

Taulukko 2-12. Lietteenkäsittelyn vaihtoehdot.
Primääriliete Bioliete Tertiääriliete

Poltto biokattilassa x x x
Poltto soodakattilassa mustalipeän joukossa x
Lietteen kuivaus 40 % kuiva-aineeseen ja poltto x x
Lietteen kuivaus 85 % kuiva-aineeseen ja poltto x x x
Lietteen kuivaus termisesti ja pelletointi x x x
Bioliete biokaasulaitokselle. Jäännös kuivataan
termisesti ja pelletoidaan.

x

Esitettyyn jätevesivirtaamaan pääseminen edellyttää, että jätevesiä tulee tehtaan normaalikäynnin aikana
lähinnä vain valkaisimolta. Valkaisusta tuleva COD on peräisin happivalkaistun massan mukana tulevasta
mustalipeäjäännöksestä sekä valkaisussa liuenneesta orgaanisesta aineesta. COD on luokkaa 35–45 kg
COD/ts (ennen puhdistamoa). Osa happivalkaisusta valkaisuun tulevasta COD:stä sitoutuu massaan, mutta
suurin osa poistuu valkaisun suodoksiin.
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Kuva 2-24. Metsä Fibren tehtaiden COD-ominaispäästöt vuonna 2018 verrattuna muihin skandinaavisiin
tehtaisiin. (Metsä Fibre, 2018)

2.2.7.3 Vesiympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet

Valtioneuvoston asetuksen vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista VNa 1090/2016 tavoitteena
on lopettaa kerralla tai vaiheittain vesiympäristölle vaarallisten aineiden päästöt ja huuhtoutumat pintave-
siin, vähentää vaiheittain haitallisten aineiden päästöjä ja huuhtoutumia sekä ehkäistä ja rajoittaa vaarallis-
ten aineiden päästöjä pohjaveteen. Asetuksen liitteissä lueteltujen aineiden pitoisuudet vedessä tai eliös-
tössä eivät saa ylittää mainituissa kohdissa säädettyä ympäristönlaatunormia. Jos aineelle on annettu eliös-
töä koskeva ympäristönlaatunormi, on käytettävä tätä normia. Liitteessä 4 on kartoitus näiden aineiden
mahdollisesta esiintymisestä biotuotetehtaan jätevesissä.

Metallit jätevesissä

Jätevesissä esiintyy pieniä pitoisuuksia metalleja, kuten kadmiumia, elohopeaa, nikkeliä ja lyijyä. Metallit
ovat peräisin pääasiassa raaka-aineena käytetystä puusta ja pienissä määrin myös kartonkitehtaalla käyte-
tyistä täyteaine- ja päällystyspigmenteistä.  Puun käytön lisääntyessä myös metallien määrä jätevesissä li-
sääntyy. Seuraavassa taulukossa on Kemin tehtaan raportoitujen E-PRTR-mittaustulosten keskiarvo vuosilta
2009–2018 vaihtoehdossa 0. Arvio vaihtoehdolle 1 on laskettu suoraan puunkäytön lisäyksestä.

Taulukko 2-13. Metallit eri vaihtoehdoissa.
Metalli VE0, mittaukset

kg/a
VE1, arvio

kg/a
As 36 90
Hg <1 <1
Cd 7 17
Cr 80 200
Cu 774 1 900
Pb 78 200
Ni 126 300
Zn 1 208 3 000
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Seuraavassa taulukossa on vaihtoehdossa VE0 esitetty Kemin nykytehtaan jätevesistä mitatut raskasmetal-
lipitoisuudet. VE1 arvio perustuu seuraaviin oletuksiin:

- jäteveden tilavuusvirta on vaihtoehdossa VE1 sellutonnia kohti pienempi kuin nyt
- käytetyn puun määrä on noin 2,5-kertainen suhteessa nykyiseen
- kartonkitehtaan metallipäästöt eivät muutu tuotannon säilyessä entisellään

Tällöin metallien pitoisuudet jätevedessä tulevat noin viisinkertaistumaan vaihtoehdossa VE1. Liukoisten
metallien osalta pitoisuuksien voidaan olettaa pysyvän alle ympäristönlaatunormien.

Taulukko 2-14. Vesiympäristölle vaarallisten aineiden pitoisuuksia biotuotetehtaan jätevesissä eri vaihto-
ehdoissa.

Parametri Ympäristönlaatunormi
VNa 1022/2006

VE0
µg/l

VE1
µg/l

Vuosi-ka
µg/l

Enimmäispit.
µg/l

Kadmium 0,12–0,61 0,5-3,0
Kadmium liukoinen***) <0,01 <0,01 0,02+0,2 *) 0,45–1,5 *)
Elohopea 0,007-0,1 <0,3
Elohopea liukoinen***) <0,05 <0,05 - 0,07 *)
Nikkeli 2,0–3,0 10-15
Nikkeli liukoinen***) 1,5 7,5 1+8,6 **) 34 **)
Lyijy 0,27-8,3 1,5-40
Lyijy liukoinen***) 0,32 1,5 0,03+1,3 **) 14 **)

*) liukoinen pitoisuus rannikkovedet/merivesi
**) liukoinen ja biosaatava pitoisuus merivedessä, ensimmäinen luku taustapitoisuus
***) mittaukset v. 2016

Kloridit

Kloridien määrä jätevesissä on luokkaa 0,5 g/l eli 0,5 promillea (Perämeren suolapitoisuus on kymmenker-
tainen.)

Biosidit

Biotuotetehtaalla ei käytetä biosideja. Kartonkitehtaan biosidien käyttöön ei tule muutoksia.

Muut prioriteettiaineet

Muut vesiympäristölle vaarallisia aineita koskevan asetuksen (VNa 1022/2006) prioriteettiaineet eivät ole
sellun ja muiden biotuotteiden kannalta relevantteja. Palamisen sivutuotteena syntyviä dioksiineja tai sen
kaltaisia yhdisteitä ei normaaliolosuhteissa synny olennaisia määriä, eivätkä ne tyypillisesti myöskään
esiinny jätevesissä.

2.2.7.4 Saniteettijätevedet

Aktiivilietelaitoksella käsitellään myös kaikki tehdasalueen saniteettijätevedet. Niiden osuus jätevesimää-
rästä on alle 0,5 %.
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2.2.7.5 Hulevedet

Alueella syntyvät puhtaat hulevedet kootaan hallitusti ja johdetaan Vähähaaraan (Pajusaaren ja Sahansaa-
ren välissä oleva allas) tai Kurimonhaaraan. Hulevesien käsittely uudella tehdasalueella (vaihtoehto VE1)
säilyy vähintään nykyisellä tasolla (VE0). Vaihtoehdossa VE1 rakennettu pinta-ala ja siten sadevesiviemäriin
johdettava hulevesimäärä kasvavat jonkin verran. Hulevedet niiltä alueilta, joilla käsitellään öljyä, johdetaan
öljynerottimien kautta. Sadevesiviemärin kautta johdettavien hulevesien lämpötilaa ja pH:ta mitataan ja
virtausmääriä seurataan. Hulevesijärjestelmään sisällytetään kiintoaineen- ja hiekanerottimia tarpeen mu-
kaan.

Mahdolliset palonsammutusvedet menevät pääosin prosessiviemäreihin ja edelleen puhdistamolle. Sade-
vesiputkistot voidaan sammutustilanteissa sulkea, joten viemäreihin menevät epäpuhtaiden vesien meno
vesistöön voidaan hallita.

2.2.7.6 Meritulva

Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt Kemin rannikkoalueen merkittäväksi tulvariskialueeksi. Tulva-
riskit otetaan huomioon tehtaan suunnittelussa. Tulvariskiä on käsitelty onnettomuus- ja häiriötilanteiden
yhteydessä kappaleessa 6.15.4.4.

2.2.7.7 Päästöt ilmaan

Biotuotetehtaan merkittävimmät ilmapäästölähteet ovat soodakattilan ja meesauunin savukaasupäästöt
sekä laimeat ja väkevät hajukaasut. Biokattilan savukaasupäästöt säilyvät nykyisellään.

Ilmapäästöistä rikkipäästöjen arvioidaan pysyvän absoluuttisesti nykyisellä tasolla ja pölypäästöt vähenevät
(laskettuna tonnia vuodessa). Typpidioksidipäästöt tulevat kasvamaan, koska nykyinenkin tehdas toimii
tältä osin BAT-tasolla, ja päästöt nousevat suhteessa kapasiteetin kasvuun. Haisevien rikkiyhdisteiden pääs-
töjen odotetaan vähenevän uuden tekniikan käyttöönoton myötä.

Jätevedenpuhdistamon hajupäästöjen muodostuminen estetään tai päästöjä vähennetään käyttämällä pa-
rasta käytössä olevaa tekniikkaa sekä tehokasta prosessiohjausta.

Vaihtoehdossa 1 tehtaalla ei tulla käyttämään fossiilisia polttoaineita lainkaan, joten fossiilisia hiilidioksidi-
päästöjä ei tule lukuun ottamatta liikenteestä ja työkoneista johtuvia päästöjä. Valkaisukemikaalien valmis-
tuksesta syntyvien klooripitoisten kaasupäästöjen arvioidaan alustavasti pysyvän nykyisellä alhaisella ta-
solla. Vaihtoehdossa 0 eli nykytilanteessa meesauunilla käytetään fossiilista polttoainetta.

Taulukko 2-15. Parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) mukaiset päästötasot, kun kyseessä ovat val-
kaistua sulfaattisellua valmistavan tehtaan suorat jätevesipäästöt veteen (BAT-päätelmien taulukot 10–11,
lyhenteet: p.k.a päiväkeskiarvo, v.k.a vuosikeskiarvo, DS polttolipeän kuiva-aine)

BAT-pää-
telmät

pitoisuudet
kuivaa savu-
kaasua kohti

Soodakattila Meesauuni Väkevät ha-
jukaasut

Laimeat
hajukaasut

SO2 mg SO2/Nm3, 6
% O2

kun DS 75–83 %:
p.k.a. 10-50

v.k.a, ei väk.hk:
5–70

v.k.a, 9 % O2

20-120
v.k.a 5–25 v.k.a, väk.hk.

55–120
TRS mg S/Nm3, 6 %

O2

p.k.a.1–10
v.k.a 1–5

v.k.a, <1-10
(40, jos väk.hk.)

v.k.a, 9% O2

1-5
0,05-0,20
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BAT-pää-
telmät

pitoisuudet
kuivaa savu-
kaasua kohti

Soodakattila Meesauuni Väkevät ha-
jukaasut

Laimeat
hajukaasut

Kaasu-
mainen
rikki
(SO2+TRS)

kg S/ts kun DS 75–83 %
v.k.a. 0,03–0,13

v.k.a, ei väk.hk.:
0,005–0,07
v.k.a., väk.hk.
0,055-0,12

v.k.a.  0,002–
0,05 (100–
200 Nm3/ts)

NOx mg/Nm3, 6 %
O2

v.k.a. 120–200,
kun DS>83%, harkit-
tavissa

v.k.a, neste: 100–
200 (bio –350)

v.k.a, 9 % O2

50–400 (–
1000)

v.k.a, kaasu: 100–
350 (bio –450)

kg/ts kun DS 75–83 %
havu v.k.a. 1-1,6

v.k.a neste: 0,1–
0,2 (bio –0,35)

v.k.a. 0,01–
0,1 (0,2)

lehti v.k.a. 1–1,7 v.k.a kaasu: 0,1–
0,3 (bio –0,45)

PM mg/Nm3, 6 %
O2

v.k.a. uusi tai perus-
parannettu laitos
10–25

v.k.a uusi tai pe-
rusparannettu lai-
tos: 10–25

kg/ts v.k.a. uusi tai perus-
parannettu laitos
0,02–0,20

v.k.a uusi 0,005–
0,02

Taulukko 2-16. Uuden biomassakattilan päästöraja-arvot, kun polttoaineteho >= 50 MW, 6% O2 (VNa
936/2014)

Polttoaineteho, MW VE1
Jos uusi biokattila

50-100 MW tai 100-300 MW
SO2 mg SO2/Nm3 200
NO2 mg NO2/Nm3 250
PM mg /Nm3 20

Taulukko 2-17. Päästölähteet.
Päästölähde Päästö-

kor-
keus

Päästölähteen
luonne

Lämpö-
tila, °C

Vir-
taus
Nm3/s

Puhdistusmene-
telmä ja erotuste-
hokkuus

Mallin-
nettu

Soodakattilan
ja meesauu-
nin yhteinen
piippu sekä
varoyhteet

105 m
Soodakattila jat-
kuva
Meesauuni jatkuva
Väkevien hajukaa-
sujen varoyhde

Laimeiden hajukaa-
sujen varoyhteet

130

330

450

100

0,5

Sähkösuodin >99 %

Sähkösuodin > 99 %

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei
Rikkihappolai-
tos

105 m Jatkuva 25 5,5 Nabisu-pesuri > 95
%

Kyllä
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Nykyinen bio-
kattila

85 m Epäjatkuva 161 23,1 Sähkösuodin > 99 % Kyllä

Valkaisun
hönkäpesuri

64 m Jatkuva 70 3,3 Pesuri > 95 % Kyllä

Taulukko 2-18. Alustavat ilmapäästöt.
yksikkö NOx

tNO2/a
SO2

tSO2/a
Hiukkaset
t/a

TRS
t/a

Soodakattila VE1 t/a 3 000 330 300 30
mg/Nm3 220 24 22 2,2
kg/ts 2 0,11 0,2 0,02

Meesauuni VE1 t/a 675 180 30 15
mg/Nm3 223 60 10 5
kg/ts 0,45 0,06 0,01 0,01

Rikkihappolaitos
VE1

t/a 242 3 - 1,5
mg/Nm3 1 600 20 - 10
kg/ts 0,16 0,001* - 0,001

K1-kattila VE1 t/a 88 1,4 1,0
mg/Nm3 93 6 2

Yhteensä VE1 t/a 4 005 514 331 46,5
Yhteensä VE0 t/a 1 033 143 140 13

* rikkinä kgS

Klooridioksidipäästö valkaisun klooridioksidipesurilta on mallinnettu tasolla 50 mg Cltot/Nm3 vaihtoehdossa
VE0 ja 30 mg Cltot/Nm3 vaihtoehdossa VE1.

Taulukko 2-19. E-PRTR-rekisteröitävät päästöt ilmaan, kg/vuodessa.
VE0 VE1

Dioksiinit ja furaanit 0,000001 0,000002
PAH-yhdisteet 3,4 8,5
Elohopea alle määritysrajan alle määritysrajan
Kadmium 0,04 0,09
Arseeni alle määritysrajan alle määritysrajan
Kromi alle määritysrajan alle määritysrajan
Kupari 10 24
Lyijy 0,8 1,9
Nikkeli 2,3 5,6
Sinkki 162 406

2.2.7.8 Kiinteät jätteet ja niiden käsittely

Integraatin jätehuoltoalueella on voimassa oleva ympäristölupa PSAVI/608/2015, joka on annettu
21.12.2018. Lupapäätös on liitteenä 5. Lupa kattaa myös uuden biotuotetehtaan tarpeet.
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Jätelajit

Biotuotetehtaalla syntyviä jätteitä ovat:

Kuori- ja hiekkajäte, seulonnan rejekti (03 03 01)

Kuori-ja hiekkajätteitä syntyy kuorimon puunkäsittelyalueella ja piha-alueella. Puunkäsittelyssä erotetaan
kiertovedestä hiekka, joka tulee käsittelyyn puun mukana.

Haketuslinjat varustetaan kiviloukuilla, joiden tehtävänä on suojella hakkuja niitä rikkovilta vierailta esi-
neiltä. Loukkuihin kerääntyneet kivet ja metalliromu poistetaan säännöllisin väliajoin. Keittoprosessiin me-
nevästä hakevirrasta poistetaan ylisuuret puukappaleet scalper-rullastoilla. Lisäksi hihnamagneetit poista-
vat hakevirrasta mahdolliset magneettiset metallit.

Kuori-/hiekkajäte varastoidaan tehdasalueen jätehuoltoalueelle välivarastoon.

Puunkäsittelyssä ja lajittelussa poistettava kuori/hiekka hyödynnetään ensisijaisesti tehtaan oman kaato-
paikan maisemointiin tai vaihtoehtoisesti muuhun viherrakentamiseen.

Lajittelun hiekkarejekti (03 03 99)

Massanvalmistuksen lajitteluvaiheessa (oksanpesuruuvin romuloukku ja hienolajittelun hiekkuri) erotetaan
jatkuvasti rejektiä, joka on pääasiassa kiviainesta, metalli- ja muovipartikkeleita sekä häiriötilanteissa mas-
sasta erotettua keittymätöntä oksaa. Mahdollisen metallin ja muovin määrä on vähäinen.

Rejekti on lievästi alkalista. Lajittelun hiekkarejekti hyödynnetään ensisijaisesti viherrakentamisessa.

Viherlipeäsakka (soodasakka) (03 03 02)

Viherlipeäsakkaa eli soodasakkaa syntyy, kun mustalipeän poltossa soodakattilaan muodostuneeseen su-
laan sekoitetaan laihavalkolipeää. Viherlipeäsakka on viherlipeän selkeytyksessä erottuva liukenematon ai-
nes, jossa päämineraalina on kalsiumkarbonaatti. Lisäksi siinä on nokea, metallioksideja, silikaatteja ja eri-
laisia korvauskemikaaleja. Viherlipeäsakkaa pidetään inerttinä jätteenä, koska orgaanisen aineksen määrä
on vähäinen. Viherlipeäsakan pH on 11. Viherlipeäsakka soveltuu sijoitetavaksi tavanomaisen jätteen kaa-
topaikalle.

Täyttöteknisistä syistä loppusijoitus edellyttää viherlipeäsakan lujittamista (stabilointia), jotta jätteelle va-
rattu täyttötilavuus voidaan hyödyntää täysimääräisesti ja jätetäytöstä saadaan riittävän stabiili sulkemis-
rakenteita varten. Lujittamiseen käytetään tehtaan omalla sekä Kemin lähialueen muilla voimalaitoksilla
syntyvää lento- ja pohjatuhkaa. Biotuotetehtaan rakentamisen yhteydessä viherlipeäsakan määrä tulee kas-
vamaan, mutta laadun arvioidaan säilyvän nykyisen kaltaisena.

Lentotuhka (10 01 03)

Metsä Fibre Oy:n voimalaitoksen leijukerroskattilassa (K-10) tai mahdollisessa uudessa leijukattilassa polte-
taan pääasiassa puuta (kuorta) ja turvetta. Kattilan savukaasujen puhdistusjärjestelmässä erotettua lento-
tuhkaa on pyritty hyödyntämään metsälannoitteena ja maanrakennuksessa mahdollisuuksien mukaan. Jat-
kossa lentotuhka pyritään ohjaamaan yhä suuremmassa määrin metsälannoitekäyttöön. Tarvittaessa osa
tuhkasta hyödynnetään tehdasalueen jätteenkäsittelyalueella viherlipeäsakan lujittamisessa ja peitto- ja
kuivatusrakenteissa. Pääosa viherlipeäsakan lujittamiseen (stabilointiin) käytettävästä tuhkasta on kuiten-
kin tarkoitus hankkia Kemin lähialueen muilta voimalaitoksilta.
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Viherlipeäsakan stabiloinnissa käytettävien ulkopuolisilta voimalaitoksilta toimitettavien tuhkien kaatopaik-
kakelpoisuus ja tekninen toimivuus kiinteytysaineena selvitetään ennen niiden käyttöä. Tuhkajakeiden
käyttö hyväksytetään jaekohtaisesti valvovalla viranomaisella.

Pohjatuhka (10 01 01)

Metsä Fibre Oy:n voimalaitoksen leijukerroskattilassa (K-10) tai mahdollisessa uudessa leijukattilassa pois-
tetaan säännöllisesti epäpuhtauksia sisältävää leijupetihiekkaa eli ns. pohjatuhkaa. Pohjatuhkan haitta-ai-
neet ovat erittäin niukkaliukoisessa muodossa ja niiden liikkuminen suotovesiin on vähäistä. Pohjatuhka
soveltuu sijoitettavaksi tavanomaisen jätteen kaatopaikalle.

Pilaantunut maa- ja kiviaines tai ruoppausmassa (17 05 04, 17 05 06)

Massoja saattaa syntyä tehdasalueella rakentamistoiminnan yhteydessä sekä Karihaaran sahan alueen kun-
nostustöissä. Massojen haitta-ainepitoisuudet ylittävät joiltakin osin valtioneuvoston asetuksessa 214/2007
(ns. PIMA-asetus) luetellut kynnys-, ohje- tai raja-arvot kokonaispitoisuutena. Loppusijoitettavat massat kui-
tenkin täyttävät tavanomaisen jätteen kaatopaikalle sijoitettavan jätteen kelpoisuusvaatimukset (liukoiset
ja/tai kokonaispitoisuudet).

Kaatopaikalle tapahtuvaan loppusijoitukseen kelpaamattomat pilaantuneet massat toimitetaan muualle lu-
vanvaraiseen käsittelypaikkaan. Valtioneuvoston asetuksen kaatopaikoista 331/2013 28§ 2 momentin mu-
kaisesti orgaanisen aineksen enimmäispitoisuus ei koske pilaantunutta maa-ainesjätettä tai pilaantunutta
ruoppausjätettä, jos se sijoitetaan erilleen muista jätteistä. Kemin tehtaan jätehuoltoalueella on mahdol-
lista rajata kyseisille jätteille erillinen loppusijoituspaikka. Niiden sijoittaminen ei siten aiheuta merkittäviä
muutoksia kaatopaikan käyttöön tai hoitoon.

Kaasutuslaitoksen tuhka (10 01 01)

Kaasutuslaitoksen tuhka on pääosin petimateriaalina käytettyä hienojakoista kalkkia sekä siihen sekoittu-
nutta tuhkaa. Jae täyttää tavanomaisen jätteen laatuvaatimukset.

Tuhka varastoidaan tehdasalueen jätehuoltoalueelle välivarastoon. Kaasuttimen tuhkan hyötykäyttöä pyri-
tään edistämään lannoitekäytössä.

Muut loppusijoitettavat jätejakeet

Jätejakeista lietteet (03 03 99) ovat lähinnä prosessista, kaivoista ja säiliöistä erilaisten pesujen ja häiriöti-
lanteiden seurauksena poistettuja vesipitoisia jätteitä, joita ei voida uudestaan käyttää tuotannossa.

Loppusijoitettavat lietteet ovat lietealtaasta poistettua, kuivatettua sakkaa ja kiintoainesta. Sakeutettu re-
jekti (03 03 10) sisältää vain kartonkitehtaan pigmenttipitoisia, epäorgaanisia lietteitä.

Tietyt rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät betoni, tiilet, laatat ja keramiikka (17 09 04) sekä mainitut
seokset, joissa on vain vähäinen määrä muita aineita kuten metalleja, muoveja, maata, orgaanisia aineita

puuta ja kumia ovat EY:n neuvoston direktiivin 1999/31/EY johdosta antaman jätteiden luokittelu- ja kel-
poisuusmenettelyä koskevan päätöksen (19.12.2002) mukaan pysyviä jätteitä. Näitä jätejakeita voidaan
hyödyntää myös kaatopaikkarakenteiden, kuten teiden ja penkereiden rakentamisessa. Hyötykäytetyt ja-
keet eivät kuulu jäteverolain piiriin. Lisäksi kyseisiä jätejakeita pyritään hyödyntämään muualla kuin kaato-
paikkatoiminnassa ns. MARA-asetuksen mukaisilla hyväksymismenettelyillä.

Muut epäorgaaniset sekajätteet (17 09 04) ovat peräisin erilaisista tehtaan prosesseista ja täyttävät tavan-
omaisen jätteen kaatopaikalle sijoitettavalle jätteelle asetetut vaatimukset.
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Asbestijäte (17 06 05*) täyttää mainitussa EY:n neuvoston päätöksessä (19.12.2002) kelpoisuuskriteerit,
joiden perusteella asbestia sisältävät rakennusmateriaalit voidaan sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopai-
kalle. Asbestijätteen käsittelyssä ja sijoittamisessa noudatetaan asetuksen VNa 331/2013 31 §:ssä esitettyjä
vaatimuksia.

Taulukko 2-20. Alustava arvio tehtaalla syntyvistä loppusijoitettavista jätteistä (*kertaluontoisia eriä).
Jätekoodi Jäte Sallittu enimmäis-

määrä, t/a
Päätös

PSAVI/608/2015

VE0 VE1

03 03 02 Soodasakka 20 000 6 200 20 000
03 03 19 Sakeutettu rejekti (pigment-

tipitoinen)
2 000 2 000 2 000

03 03 99 Lietealtaan tyhjennyksen
jäte

500 500 500

10 01 03 Lentotuhka 10 000 10 000 10 000
10 01 01 Pohjatuhka 500 300 500
17 05 04 ja
06

Pilaantunut maa- ja kiviai-
nes tai ruoppausmassa

20 000* 20 000* 20 000*

17 06 05* Asbestia sisältävät raken-
nus- ja purkujätteet

4 400* 4 400* 4 400*

17 09 04 Teollisuuden epäorgaaninen
sekajäte

100 100 100

17 09 04 Sekalainen rakennus- ja pur-
kujäte

10 000* 10 000* 10 000*

Yhteensä loppusijoitus enin-
tään

67 500*

Integraatin toiminnassa muodostuvat nestemäiset jätteet esikäsitellään ennen loppusijoittamista kuivatta-
malla lietealtaassa.

Taulukko 2-21. Alustava arvio lietealtaaseen sijoitettavista nestemäisistä jätteistä.
Jätekoodi Jäte Sallittu enimmäis-

määrä, t/a
PSAVI/608/2015

VE0 VE1

03 03 09 Meesajäte 0-1000 0-1000 0-1000
03 03 99 Prosessilietteet ja rejektit 0-1000 0-1000 0-1000
03 03 11 Nestemäiset imuautoliet-

teet (MF, MB)
0-1000 0-1000 0-1000

03 03 10 Kuitu-, täyteaine- ja pääl-
lystysjäte, märkä (MB)

0-1000 0-1000 0-1000

Yhteensä lietealtaaseen 1 500 1 500 1 500

Jätteenkäsittelyalueen varastokentällä saa välivarastoida luvassa mainittuja jätteitä ennen niiden toimitta-
mista hyödynnettäväksi tai loppusijoitettavaksi kohteeseen, jolla on asianmukainen lupa niiden vastaanot-
toon. Välivarastointiaika saa olla jäte-eräkohtaisesti enintään kolme vuotta.
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Taulukko 2-22. Alustava arvio varastokentällä välivarastoitavista jätteistä.
Jätekoodi Jäte Sallittu enimmäis-

määrä, t/a
PSAVI/608/2015

VE0 VE1

17 09 04 Rakennus- ja purkujäte 2 000 2 000 2 000
17 04 05 Metallit 400 400 400
10 01 01 Pohjatuhka 1 000 1 000 1 000

Yhteensä 3 400 3 400 3 400

Varastokentälle saa sijoittaa välivarastointiin jätteitä ja sivutuotteita yhteensä 20 200 t/a.

Teollisuuden siivousjäte (20 03 01)

Siivousjätettä syntyy tehtaan prosessi- ja ylläpitotiloista jatkuvasti ja ne kerätään määritettyihin keräilyasti-
oihin. Siivousjätteet toimitetaan kunnalliselle tai tavanomaisen jätteen kaatopaikalle.

Metalliromu (17 04 07)

Metalliromu sisältää mm. metallista kunnossapitojätettä. Metalliromut kerätään avolavalle. Metalliromu
toimitetaan materiaalina hyödynnettäväksi.

Kierrätyskelpoinen paperi (20 01 01) ja lasi (20 01 02)

Tehtaan konttori- ja valvomotiloista kerätään kierrätyskelpoinen sanomalehti ja toimistopaperi sekä pahvit.
Lasijäte sisältää pääasiassa laboratoriolasia ja ruokalatoiminnan yhteydessä syntyvää lasijätettä. Paperi ja
lasi toimitetaan hyötykäyttöön.

Ruokalan biojäte (20 01 08)

Ruokalan biojäte on tavanomaista ruokalatoiminnan yhteydessä syntyvää jätettä, joka toimitetaan kunnal-
liseen jätehuoltoon.

Taulukko 2-23. Keruujätteet.
Jätekoodi Jätenimike Syntypaikka Käyttökohde VE0

t ka/a
VE1

t ka/a
Ka, p-%

03 03 99  Siivousjäte
(piha-alue)

Puunkäsittely  Maisemointi Sisältyy
taulukon
lukuihin

500 50

20 03 01  Teollisuuden
siivousjäte

Tehdas yhteiset  Keruu 100 30 90

20 01 01  Jätepaperi ja
-pahvi

Toimistot Keruu 60 20 100

17 04 07  Metalliromu  Kunnossapito  Keruu 200 500 100
17 02 01  Jätepuu Kunnossapito/

kiinteistöhuolto
Keruu 350 100 75

20 01 08  Ruokalan bio-
jäte

Ruokala Keruu 35 200 80

Vaaralliset jätteet

Vaaralliset jätteet ovat tehtaan omassa toiminnassa syntyviä öljy- ja liuotinjätteitä sekä raskasmetallia sisäl-
täviä jätteitä. Öljyjätteet ovat tehdasalueella tehtaan omassa käytössä syntyvien laitteiden ja
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kuljetuskaluston moottori-, vaihteisto- ja turbiiniöljyjä. Öljynerotuskaivoja ja öljysäiliöitä tyhjennetään ja
puhdistetaan tarvittaessa tarkastusten ja korjausten takia. Kiinteät ja pastamaiset öljyjätteet sisältävät öl-
jysuodattimia sekä öljyisiä ja rasvaisia trasseleita. Likaantuneita liuottimia ja orgaanisia aineita sisältäviä
pesuvesiä syntyy tehtaan kone- ja käsienpesupaikoilla.

Vaaralliset jätteet varastoidaan lukitussa tai valvotussa tilassa. Kutakin vaarallista jätelajia varten on oma
merkitty keräysastia. Vaarallisten jätteiden keräyspisteessä on vaarallisten jätteiden lajittelua ja varastointia
koskevat ohjeet. Vaaralliset jätteet toimitetaan säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa asianmukaiseen
vastaanottopaikkaan. Lyijyakut ja loisteputket pyritään toimittamaan hyödynnettäväksi niin, että niiden si-
sältämät raskasmetallit otetaan talteen ja kierrätetään. Muussa tapauksessa akut ja loisteputket toimite-
taan hävitettäväksi vaarallisen jätteen käsittelylaitokselle.

Taulukko 2-24. Alustava arvio tehtaalla syntyvistä vaarallisista jätteistä, VE0 ja VE1.
Jätekoodi Jätenimike Syntypaikka VE0, VE1

t ka/a
Ka, p-%

13 08 99  Kiinteä öljypitoinen  Kunnossapito 10 100
13 01 13  Jäteöljy Kunnossapito 20 100
13 02 05  Voiteluöljy Kunnossapito 10 100
07 01 04  Liuotin neste < 35 %  Kunnossapito 0,1 100
16 06 05  Romuakut ja paristot Kunnossapito 0,5 100
16 06 01  Lyijyakut Kunnossapito 0,4 100
15 01 10  Romutynnyrit Kunnossapito 31 100
20 01 21  Lamput Kunnossapito 1,5 100
16 05 04  Laboratoriojäte Laboratorio 1,5 100
16 02 14  Elektroniikkaromu Kunnossapito 3,0 100

Jätteiden keräyksessä ja kuljetuksessa käytetään ulkopuolisia sopimuskumppaneita. Tehdasintegraatin te-
ollisuusjätteen kaatopaikalle sijoitettavat jätteet punnitaan ja jätteen määrät raportoidaan vaakakirjanpi-
don perusteella. Teollisuuden siivousjäte kuljetetaan loppusijoitettavaksi kunnalliselle tavanomaisen jät-
teen kaatopaikalle. Ruokalan biojätteet erilliskerätään ja kompostoidaan kunnallisella jätelaitoksella. Mate-
riaalina hyödynnettävät jätejakeet sekä vaaralliset jätteet toimitetaan hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi
luvan omaavalle toimijalle.

2.2.7.9 Jätehuoltoalueen kuvaus

Biotuotetehtaan käytössä on tehdasintegraatin oma teollisuusjätteen käsittelyalue, jossa oleva tehdaskaa-
topaikka on luokitukseltaan tavanomaisen jätteen kaatopaikka. Jätehuoltoalueella on voimassa oleva ym-
päristölupa PSAVI/608/2015, joka on annettu 21.12.2018 (liite 5).
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Kuva 2-25. Teollisuusjätteen käsittelyalue kartalla, tehdasalueen vasemmalla puolella.

Biotuotetehtaan normaalin toiminnan aikana syntyy noin 15 000 tonnia vuodessa jätehuoltoalueelle sijoi-
tettavia jätteitä. Loppusijoitettavat jätteet koostuvat lähinnä viherlipeäsakasta ja sen stabilointiin käytettä-
västä lentotuhkasta.

Jätteenkäsittelyalueelle loppusijoitetaan Metsä Fibre Oy:n Kemin sellutehtaan ja Metsä Board Oy:n karton-
kitehtaan ja voimalaitoksen toiminnassa syntyviä tavanomaisia ja pysyviä jätteitä, kuten viherlipeäsakkaa
(soodasakkaa), tuhkia (lento- ja pohjatuhkaa) sekä muita tehdasalueella muodostuneita jätteitä, kuten hyö-
tykäyttöön soveltumattomia rakennus- ja purkujätteitä (sisältäen asbestin), sekalaisia epäorgaanisia teolli-
suusjätteitä sekä tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavaa pilaantunutta maa- ja kiviainesta, mukaan lukien
ruoppausmassat.

Tehdasalueella syntyvien tuhkien lisäksi alueella on tarkoitus hyödyntää Kemin lähialueen muilla voimalai-
toksilla syntyvää lentotuhkaa viherlipeäsakan stabiloinnissa. Tarkoituksena on korvata metsälannoitteeksi
sellaisenaan soveltuvan tehtaan oman kuorituhkan käyttöä vähäarvoisemmalla tuhkajakeella.
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Jätteenkäsittelyalueen jätetäyttötilavuus on yhteensä noin 550 000 m3. Täyttö aloitetaan alueelta A, jolle
on nyt rakennettu pohjarakenteet. Seuraavaksi täyttö siirtyy alueen A eteläpuolelle alueelle C ja siitä edel-
leen etelään alueelle D. Viimeisenä täytetään alueen A pohjoispuolinen alue B. Laajennusalueiden rajaukset
ja täyttösuunnitelma on esitetty alla olevassa kuvassa.

Kuva 2-26. Teollisuusjätteen käsittelyalue.

Seuraavassa taulukossa on esitetty täyttötilavuuden jakautuminen eri laajennusalueille ja alueiden pinta-
alat.

Taulukko 2-25. Loppusijoitusalueen laajennusalueiden tilavuudet ja pinta-alat.
Laajennusalue Täyttötilavuus

m3
Pinta-ala

ha
A 80 000 1,5
B 80 000 1,2
C 235 000 2,6
D 155 000 2,2
Yhteensä 550 000 7,5

Jätteet läjitetään reunapenkereiden sisäpuolelle kerroksittain. Reuna- ja välipenkereitä korotetaan täytön
edistyessä. Täyttötoiminta tapahtuu yleensä reunapenkereiden suojassa siten, että liikkuminen täyttöalu-
eiden reunaosissa on turvallista. Reunapenkereet muodostavat tasoitettuna osan jätetäytön lopullista pin-
tarakennetta.

Ylimmillään jätetäyttö tulee koko täyttöalueella suunnilleen tasolle +19,0 metriä merenpinnan yläpuolelle.
Suunnitelman mukaiset korkeudet on ilmoitettu Metsä Fibren omassa korkeusjärjestelmässä, joka on N60
+0,11 m.

Rakenne

Alueen A pohjarakenteet on rakennettu voimassa olleen ympäristöluvan mukaisesti. Pohjarakenteessa tii-
vistyskerroksen materiaalina on käytetty paikallista luonnonsavea (500 mm). Jätteenkäsittelyalueen laajen-
nusalueiden B, C ja D suunnitellut pohjarakenteet alhaalta ylöspäin on kuvattu seuraavassa taulukossa.
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Taulukko 2-26. Jätteenkäsittelyalueiden B, C ja D pohjarakenteet.
Kerros Vaatimus Materiaali
Mineraalinen
tiivistyskerros

500 mm, k≤ 6,7 *10-10 m/s tai
väh. 1000 mm, k≤1*10-9 m/s *)

Soveltuvat maa-ainekset / maa-
bentoniitti

Keinotekoinen eriste 2 mm HDPE/LLDPE-tiivistyskalvo
Suojakerros 2 mm / 200 mm Suojageotekstiili 1200 g/m2 tai

soveltuva, tavanomaisen jätteen
kaatopaikkakelpoisuuskriteerit
täyttävä sivutuote (esim. tuhka,
# 0…2 mm)

Kuivatuskerros Paksuus, d 500 mm,
vedenläpäisevyys, k-arvo >
1*10-3 m/s

Maa-ainekset tai tavanomaisen
jätteen kaatopaikkakelpoisuus-
kriteerit täyttävä sivutuote

*) Mineraalinen tiivistyskerros voidaan rakentaa 500 mm paksuisena kerroksena, jolloin vedenjohtavuus-
vaatimus on k≤ 6,7 *10-10 m/s tai metrin (1000 mm) paksuisena kerroksena, jonka vedenjohtavuusvaatimus
k≤1*10-9 m/s.

Kun täyttö on saavuttanut lopullisen korkeutensa ja muotonsa, se suljetaan voimassa olevan ympäristölu-
van mukaisesti. Jätteenkäsittelyalueen sulkemiseen liittyviä toimenpiteitä tehdään jo toiminta-aikana. Osa-
alueen saavuttaessa lopullisen korkeutensa rakennetaan sen päälle pintarakenne, joka muodostuu seuraa-
vista kerroksista (alhaalta ylöspäin):

- esipeitto- ja tasauskerros
- tiivistysrakenne, bentoniittimatto (k<2,0*10-11 m/s)
- kuivatusrakenne, salaojamatto (vastaa 500 mm kerrosta, k>1,0*10-3 m/s)
- pintakerros (maa-ainekset, komposti) >1500 mm

Tiivistyskerros voidaan toteuttaa myös muulla rakenteella. Tiivistyskerros voidaan toteuttaa paksummalla
kerroksella, joka laskennallisesti paksuuden ja k-arvon mukaisesti täyttää vaatimuksen 500 mm ja k<1*10-9

m/s. Kuivatuskerros voidaan toteuttaa esimerkiksi salaojasorasta tai hiekasta 300 mm, jonka vedenjohta-
vuus täyttää vaatimuksen k>1,0*10-3 m/s.

Pintarakenteen pinta nurmetetaan. Jätteenkäsittelyalueen sulkemissuunnitelma laaditaan siinä vaiheessa,
kun loppusijoitustoimintaa ollaan lopettamassa. Pintarakennekerrokset ja käytettävät materiaalit tarkentu-
vat sulkemissuunnitelmien laatimisen yhteydessä.

Välivarastokenttä, tasausallas ja lieteallas

Jätteenkäsittelyalueelle rakennettavalla varastokentällä saa välivarastoida luvassa mainittuja jätteitä ennen
niiden toimittamista hyödynnettäväksi tai loppusijoitettavaksi kohteeseen, jolla on asianmukainen lupa nii-
den vastaanottoon. Välivarastointiaika saa olla jäte-eräkohtaisesti enintään kolme vuotta.

Tarvittaessa kentällä saa varastoida myös jätteenkäsittelyalueen rakentamisessa tarvittavia materiaaleja
erillään jätteistä ja sivutuotteista. Kentällä saa myös stabiloida kaatopaikalle loppusijoitettavaa soodasakkaa
lentotuhkalla.

Jätteiden välivarastokentän pohjarakenne koostuu vähintään 300 millimetriä paksusta suodatinkerroksesta,
vähintään 500 mm paksusta jakavasta kerroksesta, 300 mm paksusta kantavasta kerroksesta sekä 110 mm
paksusta kulutuskerroksesta, joka tehdään asfalttibetonista.
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Kentän alueelta muodostuvat valuma- ja hulevedet kerätään viemäröinnein ja johdettava käsiteltäväksi
biotuotetehtaan jätevedenpuhdistamolle. Varastokentän viemäröitäville sivuille on rakennettava kentän ta-
sosta vähintään 200 mm korkeat reunapenkereet tai kenttää kohden olevat kallistukset, joilla estetään hu-
levesien ja jätteiden kulkeutuminen kentän ulkopuolelle.

Integraatin toiminnassa muodostuvat nestemäiset jätteet esikäsitellään ennen loppusijoittamista kuivatta-
malla lietealtaassa. Lietealtaan suotovedet johdetaan integraatin jätevedenpuhdistamolle. Lietealtaaseen
saa vastaanottaa luvanmukaisia jätteitä eli meesaa, prosessilietteitä, nestemäisiä imuautolietteitä sekä
kuitu-, täyteaine- ja päällystysjätettä. Kuivattua lietettä voidaan hyödyntää jätteenkäsittelyalueen sulkemis-
ja peiterakenteisiin, mikäli se myös muilta ominaisuuksiltaan siihen soveltuu.

Lieteallas ja tasausallas rakennetaan vesitiiviillä rakenteella, jossa keinotekoisena eristeenä toimii vähintään
100 mm paksu vesitiivis asfaltti. Tasausallas rakennetaan ennen asfalttipintaisen varastointikentän raken-
tamista tai yhtä aikaa sen kanssa.

Suotovedet

Jätteenkäsittelyalueella muodostuvien suoto- ja valumavesien määräksi on ympäristölupahakemuksessa ar-
vioitu enimmillään noin 25 000 m3/v. Esimerkiksi vuonna 2017 kaatopaikkavesien määrä uudelta kaatopai-
kalta oli 950 m3/v.

Jätteenkäsittelyalueella muodostuvat likaantuneet kaatopaikkavedet (suoto-, salaoja- ja pintavalumavedet)
ja tiiviiltä varastointikentiltä sekä lietealtaalta muodostuvat vedet kerätään ja johdetaan tasausaltaan
kautta käsiteltäväksi sellutehtaan jätevedenpuhdistamolle. Puhtaat, jätealueilta erillään pidetyt pintava-
lumavedet johdetaan ympärysojien avulla maastoon.

Vanhalta ja nykyiseltä jätteenkäsittelyalueelta tulevien jätevesien osuus kaikista puhdistamolle johdetuista
vesistä on noin 2–6 %. Tästä nykyisen jätteenkäsittelyalueen vesien osuus on noin 1 % eikä jätteenkäsitte-
lyalueelta ole ylivuotoa vesialueille.

Käsittelyalueen jätevedet sisältyvät määrältään ja laadultaan jätevesiä koskevissa kappaleissa jo esitettyyn.

Jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentäminen

Metsä Fibre Oy noudattaa toiminnassaan jätelain etusijajärjestystä entistä paremmalla sivuvirtojen laadun-
hallinnalla sekä entistä tarkemmalla prosessin ohjauksella. Edellä mainituilla keinoilla syntyvän jätteen mää-
rää pystytään vähentämään ja tuotannon oheistuotteiden määrää lisäämään. Metsä Fibre Oy vähentää syn-
tyvien jätteiden määrää myös parantamalla selluprosessin sulkemisastetta, jolloin prosessista joudutaan
poistamaan vähemmän materiaalia.

Selluteollisuudesta syntyvät vaaralliset jätteet ovat kunnossapitojätteitä ja niiden haitallisuutta hallitaan
tarkalla käytöllä, keräämisellä, varastoinnilla ja kuljettamisella. Vaarallisten jätteiden haitallisuutta voidaan
lisäksi tarvittaessa vähentää esimerkiksi stabiloimalla vaaralliset jätteet ennen kuljetusta.

2.2.7.10 Tuotannossa syntyvät oheistuotteet

Tuotantoprosessista syntyy sivuvirtoja, koska kaikki raaka-aineiden sisältämät aineet eivät päädy päätuot-
teisiin. Prosessin sivuvirroista meesa, poltettu kalkki ja kalkkipöly luokitellaan oheistuotteiksi. Ne tulisi luo-
kitella jätteiksi ainoastaan siinä tapauksessa, että ne eivät täytä niille asetettuja laatu- ja turvallisuuskritee-
rejä. Tällaisessa tapauksessa ne hyödynnettäisiin jätteenä tai sijoitettaisiin asianmukaisesti kaatopaikalle.

Metsä Fibre Oy:n Kemin tehdas on rekisteröity Eviran (nyk. Ruokavirasto) toimesta lannoitevalmisteiden
mukaiseksi toimijaksi (asiakasnumero T-00021615). Tehtaan tuotantoprosessissa syntyviä sivutuotteita voi-
daan hyödyntää sellaisenaan lannoitevalmisteina tai niiden raaka-aineina.
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Osaa sivutuotteista välivarastoidaan jätehuoltoalueen yhteydessä olevilla välivarastoalueilla yllä olevan tau-
lukon mukaisesti. Osa sivutuotteista välivarastoidaan tehdasalueella tai toimitetaan suoraan jatkokäyttöön.
Tarvittaessa kentällä voidaan varastoida myös jätteenkäsittelyalueen rakentamisessa tarvittavia materiaa-
leja erillään jätteistä ja sivutuotteista.

Jätelain 5 § 2 vaatimusten täyttyminen

Meesa, poltettu kalkki ja kalkkipöly syntyvät talteenottoprosessin olennaisena osana ja täyttävät normaa-
lioloissa jatkohyötykäyttöön asetetut laatuvaatimukset. Meesaa ja poltettua kalkkia on mahdollista hyödyn-
tää sellaisenaan sellunvalmistusprosessissa ja muissa hyötykäyttökohteissa kuten maanparannusaineena,
lannoitteena tai kalkin raaka-aineena. Kalkkipölyä voidaan hyödyntää sellaisenaan pigmentin raaka-ai-
neena.

Metsä Fibre Oy:n nykyisillä tehtailla on voimassa olevia sopimuksia meesan, poltetun kalkin sekä kalkkipölyn
jatkokäsittelystä niitä hyödyntävien yritysten kanssa. Meesaa toimitetaan lannoitetoimintaa harjoittaville
yrityksille. Poltettua kalkkia toimitetaan stabilointikäyttöön jätteitä ja pilaantuneita maamassoja käsittele-
ville yrityksille. Kalkkipölyä toimitetaan sopimusten mukaisesti takaisin kalkkitoimittajalle, joka käyttää kalk-
kipölyä mm. pigmentin raaka-aineena.

Taulukko 2-27. Välivarastoitavat sivutuotteet.

Sivutuote Sallittu enim-
mäismäärä, t/a

PSAVI/608/2015

VE0 VE1 Käyttökohde

Kuorihiekka 9 000 6 000 9 000 Maisemointi
Oksarejekti 100 sis. 100 Maisemointi
Meesa 500 500 500 Lannoitekäyttö
Poltettu kalkki 3 000 3 000 3 000 Lannoitekäyttö
Lentotuhka 3 000 1 000 10 000 Kompostointikentälle
Kaasuttimen tuhka 1 200 0 6 000 Lannoitekäyttö
Yhteensä 16 800

Meesa

Tuotantoprosessissa syntyvä meesa hyödynnetään sellun valmistuksen kemikaalilinjalla keittokemikaalien
talteenottoprosessissa. Kalkkikierrosta voidaan kuitenkin joutua poistamaan meesaa (kalsiumkarbonaattia
CaCO3) meesauunin kunnossapitotoimenpiteiden tai satunnaisten meesauunin häiriötilanteiden vuoksi.
Häiriön vuoksi prosessista poistettu meesa välivarastoidaan tehdasalueella takaisinliotusprosessia varten.
Välivarastoidun meesan ensisijainen käyttö on prosessiin palauttaminen tai siirtäminen toiselle Metsä Fibre
Oy:n tehtaalle takaisin liuotettavaksi. Tässä tilanteessa meesa ei ole poistunut käytöstä, vaan kyse on pro-
sessikemikaalin varastoimisesta tai siirtämisestä. Kemiallisesti meesa (CaCO3) on pysyvä yhdiste, joka ei si-
sällä biohajoavia aineita.

Meesakalkki (tyyppinimi 2A2/4), johon kuuluu sekä meesa että poltettu kalkki) on mahdollista hyödyntää
sellaisenaan myös maanparannusaineena, lannoitteena tai lannoitevalmisteiden raaka-aineina. Meesa-
kalkki on kansallisessa lannoitevalmisteiden tyyppinimiluettelossa ryhmässä 2 kalkitusaineet, kohdassa
2A2/4 sellaisenaan kalkitusaineena käytettävät oheistuotteet. Metsä Fibren tehtaita on rekisteröity Eviran
rekisteriin lannoitevalmisteiden valmistajaksi. Meesan käytölle lannoitteena on vakiintuneet markkinat.
Meesaa ei varastoida laitosalueella pitkään, vaan jae toimitetaan mahdollisimman nopeasti hyötykäyttöön
niissä tilanteissa, joissa sitä ei pystytä riittävästi käsittelemään prosessikemikaalina tehtailla.
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Poltettu kalkki

Poltettua kalkkia syntyy meesauunissa meesan (CaCO3) polton yhteydessä. Poltettua kalkkia (CaO) käyte-
tään valkolipeän raaka-aineena kemikaalilinjalla. Poltettu kalkki imee itseensä ilman kosteutta ja hiilidioksi-
dia. Poltettu kalkki (CaO) reagoi veden kanssa kuumeten ja muodostaen sammutettua kalkkia (Ca(OH)2).
Sammutetun kalkin vesiliuos on alkalinen.

Pääasiassa kaikki syntyvä kalkki hyödynnetään omassa toiminnassa kemikaalien talteenottoprosessissa.
Häiriön vuoksi prosessista poistettua poltettua kalkkia varastoidaan väliaikaisesti tehdasalueella syötettä-
väksi takaisin prosessiin. Varastoidun poltetun kalkin ensisijainen käyttö on prosessiin palauttaminen. Tässä
tilanteessa poltettu kalkki ei ole poistunut käytöstä, vaan kyse on prosessikemikaalin varastoimisesta.

Kemikaalikierrosta poistettu poltettu kalkki voidaan ohjata hyödynnettäväksi sellaisenaan ja sitä varastoi-
daan laitosalueella vain väliaikaisesti. Metsä Fibre Oy:n tehtailla on voimassa olevia sopimuksia poltetun
kalkin toimittamisesta stabilointikäyttöön jätteitä ja pilaantuneita maamassoja käsittelevälle yritykselle.

Kalkkipöly

Meesauunin savukaasut johdetaan sähkösuodattimelle, jossa savukaasujen mukana kulkeutunut kalkkipöly
erotetaan ja palautetaan takaisin polttoon. Kalkkipölyn kalsiumoksidipitoisuus (CaO) noin 20 % ja kalsium-
karbonaattipitoisuus (CaCO3) noin 80 %.

Kalkkipölyä voidaan joutua poistamaan prosessista siihen kertyvien vierasaineiden takia. Meesauunin säh-
kösuotimilta poistetaan kalkkipölyä siihen kertyvän fosforin takia. Fosfori huonontaa poltetun kalkin kaus-
tisointikykyä ja lisää meesauunin energian kulutusta. Kalkkipölyn haitallisten metallien pitoisuudet ovat kui-
tenkin yleensä alhaisia. Kierrosta poistettu kalkkipöly toimitetaan kalkkitoimittajalle toimittajan kanssa teh-
dyn vastaanottosopimuksen mukaisesti.

2.2.7.11 Melu

Myös melun osalta tavoitteena on pysyä nykyisten luparajojen puitteissa kaikissa vaihtoehdoissa.

Taulukko 2-28. Tehtaiden äänitehotason maksimit ympäröivillä asuinalueilla
LWA [dB]A Nykyinen lupa VE0 VE1
Metsä Fibre, biotuotetehdas, arvio Päivä 55 55 55

Yö 50 50 50
Metsä Board Oyj Päivä 55 55 55

Yö 50 50 50

Tehtaan melu on luonteeltaan tasaista ja ympäri vuorokauden jatkuvaa. Melupäästöjä aiheuttavat tulo- ja
poistoilmapuhaltimet, ilmakanavat jne. Selvimmät melupiikit aiheutuvat raskaan kaluston ja työkoneiden
varoitusäänistä. Myös raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetuksista aiheutuu melua.

Poistopuhaltimet ja paineilmalaitteet voidaan tarvittaessa varustaa äänenvaimentimin.

Ulos sijoitettavat melulähteet ja niiden sijoituspaikka pyritään valitsemaan siten, että ympäristömelu ei
merkittävästi lisäänny nykyisestä ja että lainsäädännön mukaiset meluohjearvot alitetaan. Sahansaaren itä-
ja eteläreunaan tehdään tilavaraus meluvallille, jolla voidaan tarvittaessa ehkäistä raakapuun käsittelyn ai-
heuttamaa melua.
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2.2.8 Liikenne

Hankkeesta aiheutuu liikenteen määrän muutoksia Kemissä ja lähialueilla. YVA-menettelyssä on arvioitu
kahta liikennereittivaihtoehtoa (VE1A ja VE1B), jotka on esitetty seuraavissa kuvissa (Kuva 2-27a ja 2-27b).

Tehtaan suunniteltu kapasiteetti on 1 180 000 t havusellua ja 320 000 t koivusellua vuodessa. Tarvittavan
puuraaka-aineen määrä on vastaavasti noin 6,3 milj. k-m3 havukuitupuuta ja sahahaketta sekä 1,3 milj. k-
m3 koivukuitupuuta. Puun käyttö lisääntyy noin 4,5 milj. k-m3 verrattuna nykyiseen vaihtoehtoon 0. Kuorta
syntyy yhteensä vaihtoehdossa 1 noin 350 000 t ka vuodessa. Purua ei synny, koska haketta ei seulota.

Tehtaan suunniteltu kapasiteetti on 1 180 000 tonnia havusellua ja 320 000 tonnia koivusellua vuodessa.
Tarvittavan puuraaka-aineen määrä on vastaavasti noin 6,3 miljoonaa k-m3 havukuitupuuta ja sahahaketta
sekä 1,3 miljoonaa k-m3 koivukuitupuuta. Puun käyttö lisääntyy noin 4,5 miljoonaa k-m3 verrattuna nykyi-
seen vaihtoehtoon 0. Kuorta syntyy yhteensä vaihtoehdossa 1 noin 350 000 tonnia kuiva-ainetta vuodessa.
Purua ei synny, koska haketta ei seulota.

Tehtaan suunniteltu kapasiteetti on 1 180 000 tonnia havusellua ja 320 000 tonnia koivusellua vuodessa.
Tarvittavan puuraaka-aineen määrä on vastaavasti noin 6,3 miljoonaa k-m3 havukuitupuuta ja sahahaketta
sekä 1,3 miljoonaa k-m3 koivukuitupuuta. Puun käyttö lisääntyy noin 4,5 miljoonaa k-m3 verrattuna nykyi-
seen vaihtoehtoon 0. Kuorta syntyy yhteensä vaihtoehdossa 1 noin 350 000 tonnia kuiva-ainetta vuodessa.
Purua ei synny, koska haketta ei seulota.

Taulukko 2-2 esitti tarvittavat puumäärät. Vastaavien puumäärien toimittamiseksi tarvitaan esimerkiksi
puujunia 6‒10 junaa päivässä ja lisäksi puurekkoja 60‒180 autoa/vuorokaudessa.

Selluntuotantoon tarvitaan lisäksi noin 500 tonnia kemikaaleja päivässä ja ne tulevat autolla (mikä tarkoittaa
10‒15 autoa päivässä).

Kaikki kuitutuotteet lähtevät integraatista autolla, mikä tarkoittaa noin 70‒80 autoa päivässä (laskettuna 70
tonnin hyötykuormalla.) Määrässä on mukana sekä sellu, kartonki että mahdolliset muut kuitujalosteet.
Mäntyöljy ja tärpätti lähtevät myös autolla, yhteensä noin 10 autoa päivässä.

Liikennemäärät vaihtelevat päivästä toiseen.

Se kuori, jota ei kaasuteta tuotekaasuksi, joko poltetaan biokattilassa tai toimitetaan integraatin sisä- tai
ulkopuoliselle käyttäjälle. Liikennepäästölaskennassa tämä kuori poltetaan kuorikattilalla vastaavine pääs-
töineen.
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Kuva 2-27a. Liikennereitit tehdasalueelle vaihtoehdossa VE1A.

Kuva 2-27b. Liikennereitit tehdasalueelle vaihtoehdossa VE1B.
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2.2.8.1 Henkilöliikenne

Henkilöliikenne ohjataan nykyisen Pajusaarentie/Tehdastie -yhteyden kautta. Tehtaan käynnin aikainen
henkilöliikennemäärä säilyy entisellään.

2.2.8.2 Muu tieliikenne

Raskas autoliikenne ohjataan Perämerentieltä E75 Karihaaranväylän ja Sahansaarenkadun kautta joko uutta
siltaa pitkin suoraan tehdasalueelle tai Pajusaarentien ja Tehdastien kautta. Portille sijoitetaan puun mitta-
portti.

Sellu kuljetetaan Ajoksen satamavarastoon autolla Sahansaarenkadun ja edelleen Perämerentien E75 ja
Ajoksentien kautta.

2.2.8.3 Ratayhteydet

Raideliikenne kulkee Sahansaarenkadun kautta tai säilyy entisellään.

2.2.8.4 Ajoksen satama

Satamaan tullaan rakentamaan varasto lopputuotteen varastointia varten. Varasto tulee sijaitsemaan ns.
Sampolaiturin alueelle. Varastosta tuotteet laivataan loppumarkkinoille pääasiassa break-bulk -aluksilla.

Tehokkaan logistiikkaketjun saavuttamiseksi Sampolaituri muokataan varastorakennukselle soveltuvaksi,
rakennetaan laituripenkka ja ruopataan kääntö- ja satama-altaat.

Tavoitteena on syventää meriväylä 10 metristä 12 metrin syvyiseksi. Kemin Satama ja Väylävirasto ovat
yhdessä laatineet hankesuunnitelman ja jättäneet aluehallintoviratolle hakemuksen vesilain mukaista vesi-
rakentamista koskien toukokuussa 2019. Mikäli meriväylän syväys muuttuu 12 metriin, se mahdollistaa
isompien yli 30 00 DWT laivojen alusten satamakäynnit ja vähentää kokonaisuutena meriliikennettä ja sa-
tamakäyntien määrää.  Syväyksen toteutuessa viikoittainen laivakäyntien määrä on 2‒4 alusta viikossa. Mi-
käli väylän syvyys säilyy nykyisellään, on laivakäyntien määrä arviolta 4‒6 alusta viikossa.

2.2.9 Liitynnät

Alueella on seuraavat liitynnät:

- Biotuotetehdas toimittaa höyryä teollisuusalueen muille toimijoille
- Biotuotetehdas toimittaa purua, kuorta ja/tai biolietettä teollisuusalueen muille toimijoille
- Sellua toimitetaan Metsä Boardille
- Kemikaalialue on toimijoiden yhteinen
- Biotuotetehdas puhdistaa integraatin jätevedet tai ulkoistetaan
- Käyttövettä toimitetaan kumppaneille
- Biotuotetehdas liitetään Fingridin 110 kV sähköverkkoon
- Biotuotetehdas käyttää joko Sahansaarenkatua tai olemassa olevaa rautatieliityntää
- Biotuotetehdas käyttää olemassa olevia tieliityntöjä. Sahansaarelle tarvitaan uusi silta.
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2.2.10 Energiatehokkuus

Energiatehokkuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Metsä Fibren energiatehokkuusjärjestelmä otetaan
käyttöön heti tehtaan käynnistyttyä ja sen vaatimukset huomioidaan myös tehtaan suunnittelussa.

Energiatehokkuutta parantavat mm. seuraavat seikat:

Soodakattilalla:

- Mustalipeän kuiva-ainepitoisuuden nosto
- Nykyistä huomattavasti korkeammat höyryn paine ja lämpötila
- Nykyistä tehokkaampi polttoilman ja syöttöveden esilämmitys, syöttövesisäiliön paineen nosto
- Lauhdeturbiinin käyttö
- Sähkösuodattimen jälkeinen lämmön talteenotto

Muualla tehtaalla huomiota kiinnitetään seuraaviin asioihin:

- Laitteiden lukumäärä ja tyyppi
- Massan lajittelukonsepti
- Valkaisuvaiheiden lukumäärä, valkaisutornien korkeudet
- Valkaisukemikaalien valmistus
- Kuivauksen energiatehokkuus ja lämmön talteenotto
- Haihdutuksen vaiheiden lukumäärä
- Meesauunin polttoaineiden valinta, meesauunin ohjaus
- Sekundäärilämpöjärjestelmän suunnittelu (lämpötilat, putkitukset)
- Säädetyt käytöt
- Optimoitu pumppu- ja putkisuunnittelu
- Paineilmaratkaisut
- Tilojen lämmitys- ja jäähdytysratkaisut
- Ylijäämälämmön hyödyntäminen esim. kuoren kuivaukseen
- Kaukolämmön toimitus.

Ligniinilaitos

Kemissä varaudutaan ligniinilaitosinvestointiin.

Puu sisältää 20–30 % ligniiniä, joka liukenee sellun keitossa ja happivalkaisussa ja päätyy mustalipeään, josta
ligniiniä voidaan ottaa talteen. Ligniinin erotus mustalipeästä vähentää soodakattilalle menevää orgaanista
kuormaa, joten höyryä ja sähköä saadaan tuotettua vähemmän.

2.3.1 Prosessi

Mustalipeää tuodaan biotuotetehtaan haihduttamolta ligniinilaitokselle sopivassa konsentraatiossa. Mus-
talipeän pH:ta lasketaan hiilidioksidilla, jolloin ligniiniä saostuu ja se voidaan erottaa lipeästä suodattamalla.
Erotettua ligniiniä voidaan pestä epäpuhtauksien poistamiseksi happoa sisältävällä pesuliuoksella. Kaikki
prosessin suodokset ja pesuvedet palautetaan biotuotetehtaan lipeäkiertoon. Ligniiniä voidaan kemiallisesti
muokata erotusprosessin yhteydessä esimerkiksi hapettamalla ja se voidaan toimittaa asiakkaalle kuivat-
tuna tai liuosmuodossa. Mahdollinen kuivaus tehdään matalassa lämpötilassa hyödyntäen tehtaan höyryä
ja muita lämmönlähteitä.

Ligniinin erotuksesta on myös muita variaatioita, mutta pääperiaate on sama.
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Kuva 2-28. Yksi vaihtoehto ligniinilaitokselle (Lignoboost-konsepti).

2.3.2 Raaka-aineet

Ligniinilaitoksen raaka-aineita ovat mustalipeä sekä esimerkiksi hiilidioksidi, rikki- tai muu happo, NaOH ja
happi. Jos ligniini kuivataan, tarvitaan typpikaasua inertiksi kuivauskaasuksi.

Taulukko 2-29. Ligniinilaitoksen käyttämät raaka-aineet.
Kemikaali Tuotanto

tehdasalu-
eella

Alustava
käyttömäärä

Kaasu/
neste/
kiinteä

Varasto
t tai m3

Käyttö

Mustalipeä Kyllä 200 000 t/a
(ka)

Neste 200 m3 Raaka-aine

Hiilidioksidi Mahdollisesti 11 000 t/a Neste 150 t Hapotus

Rikkihappo Kyllä 12 500 t/a Neste Yhteinen Pesu

NaOH Ei 12 500 t/a Neste Yhteinen pH:n säätö

Happi Kyllä 12 500 t/a Kaasu Yhteinen Hapetus

Typpi Mahdollisesti 5 Mm3 Kaasu 100 t Kuivaus ja pak-
kaus
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2.3.3 Tuotteet ja oheistuotteet

Laitoksen päätuote on ligniini, jota tuotetaan esimerkiksi 50 000 tonnia vuodessa. Tämä vähentäisi sähkön
myyntiä 10‒20 MW. Ligniini toimitetaan ensisijaisesti biotuotteiden raaka-aineeksi. Mahdollisia ligniinipe-
räisiä tuotteita ovat hiilikuidut, hartsit, liimat ja erilaiset kemikaalit. Toissijaisesti ligniiniä poltetaan bioener-
giaksi.

Laitoksella ei synny oheistuotteita.

2.3.4 Päästöt ympäristöön ja jätteet

Prosessin hajukaasut johdetaan biotuotetehtaan laimeiden hajukaasujen käsittelyyn. Määrä ei ole biotuo-
tetehtaaseen nähden merkittävä.

Kaikki ligniinilaitoksen suodokset sekä pesu- ja huuhteluvedet palautetaan biotuotetehtaan lipeäkiertoon.

Kuivattu ligniini pölyää, joten kuivauksen ja pakkauksen yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota turvalli-
suuteen ja pölyn hallintaan siten, ettei sitä pääse ympäristöön.

2.3.5 Liitynnät

Ligniinilaitoksen liitynnät biotuotetehtaaseen ovat seuraavat:

- Mustalipeä johdetaan biotuotetehtaan haihduttamolta ligniinilaitokselle
- Ligniinin erotuksen suodokset ja pesuvedet palautetaan haihduttamolle
- Hajukaasut johdetaan laimeiden hajukaasujen käsittelyyn
- Laitos käyttää biotuotetehtaan höyryä, sähköä, käyttövettä ja/tai sekundäärilauhdetta
- Laitos voi hyödyntää biotuotetehtaan kemikaalisäiliöitä ja happilaitosta

Biokuitulaitos

Tekstiilivalmistukseen sopivien kuitujen valmistusprosessin integrointi Kemin tehtaaseen on yksi mahdolli-
nen vaihtoehto. Prosessia tullaan kehittämään Äänekoskelle valmistuvassa MI Demo Oy:n demonstraa-
tiolaitoksessa.

2.4.1 Prosessi

Kuidunvalmistusprosesseissa selluloosa liuotetaan ensin joko sellaisenaan tai kemiallisesti muokattuna so-
pivaan liuottimeen ja regeneroidaan takaisin kuiduksi.

Suoraliuotusprosessissa kuivaamaton puuperäinen paperisellu- ja liukosellumassa muokataan liuotuspro-
sessia varten sopivaksi esikäsittelyvaiheessa. Esikäsittelyprosessin suodokset johdetaan takaisin sellupro-
sessiin. Esikäsitelty sellumassa liuotetaan selluloosaliuottimeen esim. ioniseen nesteeseen. Liuotuksessa
muodostetaan kehruuliuos, josta kehrätään säikeitä ilmarakokehräyksessä. Säiekimput pestään ja leikataan
katkokuiduiksi. Syntynyt katkokuitumateriaali pestään ja tarvittaessa valkaistaan ja avivoidaan. Valkaisun
suodosvirrat johdetaan jäteveden käsittelyyn. Valmis katkokuitu paalataan ja pakataan puuvillapaalien
tyyppisiksi paketeiksi. Prosesseissa käytetty liuotin kierrätetään > 99 %:n tehokkuudella ja suoraliuotuspro-
sessissa on lähes suljettu vesikierto.
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2.4.2 Raaka-aineet

Pääraaka-aine on valkaistu kuivaamaton havusellu. Tarvittavat kemikaalit koostuvat selluloosan liuotti-
mesta sekä esikäsittely-, valkaisu- ja jälkikäsittelykemikaaleista. Mahdollisia esikäsittelykemikaaleja ovat
natriumhydroksidi, rikkihappo ja entsyymiliuos. Valkaisussa käytetään tyypillisesti natriumhydroksidia, ve-
typeroksidia ja stabilisaattoriaineita. Jälkikäsittelykemikaalina toimii kaupallinen avivointiaine.

2.4.3 Tuotteet ja oheistuotteet

Laitoksen päätuote on selluloosakatkokuitu. Tuotannon kapasiteetti päätetään myöhemmin, mutta se on
tasoa 50 000‒100 000 tonnia katkokuitua vuodessa.

2.4.4 Päästöt ympäristöön ja jätteet

Prosessin mahdolliset hajukaasut johdetaan laimeiden hajukaasujen käsittelyyn, mutta todennäköisesti
näitä ei synny.

Prosessissa syntyy kiinteää pääosin kuituperäistä jätettä alustavasti 15 kg/tonni tekstiilikuitua. Jäte voidaan
polttaa tai kaasuttaa tehtaan alueella esimerkiksi kuoren kanssa.

Pesu- ja valkaisuprosessin jätevedet ja huuhteluvedet johdetaan biologiseen jätevesien käsittelyyn tai sel-
luprosessiin. COD-päästö biokuitulaitokselta puhdistamolle on alustavasti 20 kg/tonni tekstiilikuitua. Se ei
merkittävästi lisää puhdistamolta ympäristöön lähtevää COD-kuormaa suhteessa biotuotetehtaan jätevesi-
kuormaan. Suurimmalla tuotantokapasiteetilla (100 000 t/a) kokonaistypen päästöt jätevesissä lisääntyisi-
vät arviolta 20 %.

2.4.5 Liitynnät

Biokuitulaitoksen liitynnät muuhun tehtaaseen ovat seuraavat:

- Valkaistu sellu johdetaan biotuotetehtaan kuitulinjalta laitokselle
- Laitos käyttää biotuotetehtaan höyryä, sähköä ja käyttövettä
- Jätevedet johdetaan biotuotetehtaan jätevedenpuhdistamolle
- Prosessissa syntyvä pieni määrä kiinteää jätettä poltetaan tai kaasutetaan tehdasalueella

Kuva 2-29. Metsä Fibren sellusta tehtyjä tekstiilejä.
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Biokaasulaitos

Biokaasulaitos on yksi biotuotetehtaan mahdollisista tuotantokonsepteista. Vastaava biokaasulaitos on to-
teutettu Äänekosken biotuotetehtaalla. Biokaasulaitoksen vaihtoehtona on biolietteen poltto biotuoteteh-
taalla tai kuivaaminen ja myyminen ulos jossain muodossa.

2.5.1 Prosessi

Anaerobinen käsittely on yleisesti käytetty lietteenkäsittelymenetelmä kunnallisten jätevedenpuhdistamon
lietteillä. Äänekosken biotuotetehtaalla se on ensimmäistä kertaa käytössä metsäteollisuuden lietteiden kä-
sittelyssä.

Biokaasulaitoksella tiivistetty liete mädätetään hapettomissa olosuhteissa anaerobisten bakteerien avulla,
jolloin syntyy biokaasua sisältäen metaania ja hiilidioksidia sekä mädätettyä lietettä. Käsittely suoritetaan
yleensä mesofiilisessä noin 30‒38 °C lämpötilassa. Raakakaasu varastoidaan kaasukellossa, jonka tilavuus
on noin 5 000 m3 ja käyttöpaine noin 3 kPa. Biokaasu puhdistetaan, siitä poistetaan hiilidioksidi ja se pai-
neistetaan liikennepolttoainekäyttöä varten. Puhtaana erotettavaa hiilidioksidivirtaa voidaan mahdollisesti
jatkossa hyödyntää hiilenlähteenä uudentyyppisessä prosessissa. Anaerobisesti käsitelty mädätysjäännös
kuivataan mekaanisesti ja jatkokuivataan termisesti. Kuivaus vähentää merkittävästi mädätysjäännöksen
tilavuutta ja nostaa lämpöarvoa polttoainekäyttöä ajatellen. Kuivattu mädätysjäännös voidaan pelletöidä ja
käyttää esimerkiksi polttoaineena tai maanparannukseen, riippuen lopullisesta koostumuksesta.  Kaikki lai-
toksen suodokset ja rejektivedet johdetaan takaisin jätevedenpuhdistamolle.

Kuva 2-30. Biokaasulaitos yksinkertaistettuna.

2.5.2 Raaka-aineet

Laitoksen raaka-ainetta on jätevedenpuhdistamon bio- ja mahdollisesti muut lietteet. Käsiteltävän lietteen
määrä on luokkaa 30‒40 t ka/d.

2.5.3 Tuotteet ja oheistuotteet

Biokaasulaitoksen tuotteita ovat metaani, hiilidioksidi ja mädätysjäännös.

- Metaani, tuotanto 900 000 Nm3/a, joka vastaa noin 9 GWh/a energiasisältöä. Käyttötarkoitus lii-
kennepolttoaine.
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- Hiilidioksidi, tuotanto 2000 Nm3/d.
- Mädätysjäännös, 8000–10 000 t/a. Käyttötarkoitus ensisijaisesti polttoaine yksinään tai seostet-

tuna muuhun polttokelpoiseen biomassaan, myös muu käyttö mahdollista.

2.5.4 Päästöt ympäristöön ja jätteet

Biokaasulaitoksen raaka-aine eli biotuotetehtaan lietteet kuljetetaan laitokselle pumppaamalla, joten haju-
haittoja ei ole odotettavissa raaka-aineiden toimituksen tai käsittelyn yhteydessä.  Mädätyksessä syntyvät
hajukaasut keräillään alipaineeseen perustuvalla järjestelmällä ja käsitellään laitoksella siten, ettei hajua
leviä ympäristöön.

Poikkeustilanteissa, esimerkiksi käyttöönoton aikana raakabiokaasu johdetaan soihtuun, josta ei synny mer-
kittäviä ilmapäästöjä.

Termisen kuivauksen ja pelletöinnin yhteydessä syntyy pölyä, jonka hallintaan on kiinnitettävä huomiota.
Pöly erotetaan ilmasta esimerkiksi pussisuotimilla tai märkäpesurilla.

Kaikki prosessin jätevedet, mukaan lukien huuhteluvedet, johdetaan biotuotetehtaan jätevedenpuhdista-
molle. Jäteveden määrä riippuu saapuvan lietteen kuiva-ainepitoisuudesta. Jäteveden määrä ei juurikaan
kasva verrattuna vaihtoehtoon, jossa lietteet poltetaan biokattilassa tai soodakattilassa.

Kokonaisuudessaan biokaasulaitoksen ilma- ja vesipäästöt ovat vähäiset biotuotetehtaan päästöihin näh-
den.

2.5.5 Liitynnät

Biokaasulaitoksen liitännät muuhun tehtaaseen ovat seuraavat:

- Liete pumpataan laitokselle biotuotetehtaan jätevedenpuhdistamolta
- Laitos käyttää biotuotetehtaan höyryä, sähköä ja käyttövettä
- Jätevedet johdetaan biotuotetehtaan jätevedenpuhdistamolle
- Biokaasua voidaan käyttää liikennepolttoaineena tehdasalueella

Komposiittilaitos

Komposiitit ovat yksi biotuotetehtaan mahdollisista tuotteista. Esimerkiksi Metsä Fibren Rauman selluteh-
taalla on jo komposiittia tuottavana partnerina Aqvacomp Oy.

2.6.1 Prosessikuvaus

Komposiittilaitoksella sellua tai muuta puuperäistä tuote- tai sivuvirtaa sekoitetaan muihin materiaaleihin,
esimerkiksi muoviin, epäorgaanisiin materiaaleihin tai muihin biomateriaaleihin. Prosessi riippuu valitta-
vista raaka-aineista ja lopputuotteista, mutta sisältää tyypillisesti mekaanisia sekoitusvaiheita ja mahdollisia
lämpöä käyttävä vaiheita.

2.6.2 Raaka-aineet

Prosessin mahdollisia raaka-aineet ovat sellu ja/tai muut puuperäiset sivu- ja tuotevirrat, erilaiset synteet-
tiset tai biopohjaiset polymeerit sekä epäorgaaniset materiaalit. Prosessissa voidaan tarvita pieniä määriä
muita kemikaaleja, joita voidaan hankkia biotuotetehtaalta.
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2.6.3 Tuotteet ja oheistuotteet

Tuotteen muoto voi olla granulaatti, levy, hahtuva tai jokin muu muoto. Oheistuotteita ei todennäköisesti
synny. Tuotantomäärä päätetään myöhemmin, mutta se on tasoa 10 000–50 000 t/a.

2.6.4 Päästöt ympäristöön ja jätteet

Komposiittilaitokselta syntyy todennäköisesti ainoastaan pieniä määriä vaaratonta polttokelpoista kiinteää
jätettä. Hajukaasuja tai ilmapäästöjä ei odoteta syntyvän prosessissa. Jos prosessissa käytetään vettä, sitä
kierrätetään tehokkaasti, jolloin syntyy vain pieniä määriä jätevettä. Jätevedet johdetaan puhdistamolle,
missä ne käsitellään mahdolliset muovijäämät huomioiden siten, ettei kokonaiskuorma vesistöön olennai-
sesti kasva.

2.6.5 Liitynnät

Liitynnät muuhun tehtaaseen ovat seuraavat:

- Sellu ja/tai muu puuperäinen raaka-aine tulee biotuotetehtaalta
- Laitos käyttää biotuotetehtaan höyryä, sähköä ja käyttövettä
- Jätevedet johdetaan biotuotetehtaan jätevedenpuhdistamolle
- Prosessissa syntyvä kiinteä jäte voidaan polttaa tai kaasuttaa biotuotetehtaalla

Kuorijalostelaitos

Merkittävä osa biotuotetehtaalla syntyvästä kuoresta käytetään tuottamaan lämpöä meesauunille. Ylijäävä
osa voidaan polttaa tai myydä poltettavaksi sellaisenaan tai siitä voidaan valmistaa erilaisia kuorijalosteita
energiakäyttöön. Tässä vaihtoehdossa kuori sekä mahdollisesti lietteet prosessoidaan esim. kuivaamalla,
hiiltämällä tai höyryräjäyttämällä, ja pelletöidään tai briketöidään lopputuotteeksi.

Kuva 2-31. Hiilletystä kuoresta valmistetut pelletit.

2.7.1 Prosessikuvaus

Biohiili on polttoaineominaisuuksiltaan muiden biomassapolttoaineiden kaltainen, mutta valmistusproses-
sista johtuen sen lämpöarvo on huomattavasti suurempi. Biohiiltä voidaan tuottaa paahtamalla kuorta 250‒
300 °C lämpötilassa 10‒30 minuuttia, jolloin osa biomassasta poistuu kaasuna ja kuoren rakenne haurastuu.
Kuoren energiasta noin 70 % päätyy lopputuotteeseen. Poistuva kaasu voidaan käyttää höyryn- ja sähkön-
tuotantoon. Prosessin tuloksena syntyvä paahdettu aines voidaan pelletöidä jatkokäyttöä varten.
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Höyryräjäytys on vaihtoehtoinen tapa nostaa kuoren lämpöarvoa ja energiatiheyttä. Siinä kuorta lämmite-
tään ja paineistetaan höyryllä noin 180‒240°C lämpötilaan, minkä jälkeen paine lasketaan äkillisesti. Kuoren
partikkelikoko pienenee ja se voidaan kuivaamisen jälkeen pelletöidä jatkokäyttöä varten.

Kuori voidaan myös kuivata, jauhaa ja pelletöidä sellaisenaan tai yhdessä kuivattujen lietteiden kanssa ener-
giakäyttöön.

Kuva 2-32. Kuorijalosteiden valmistusvaihtoehdot.

2.7.2 Raaka-aineet

Kuorijalosteen valmistukseen voitaisiin käyttää kaikki biotuotetehtaan tuottama kuori, jota ei käytetä kuo-
ren kaasutukseen (noin 110 000 t ka/a) tai osa siitä. Muita raaka-aineita ei tarvita.

2.7.3 Tuotteet ja oheistuotteet

Kuorijalostetta voitaisiin tuottaa esimerkiksi 100 000 t/a. Kuorijalosteen valmistuksen yhteydessä voi syntyä
noin 2000 t ka/a hienoa kuorta, hiekkaa ja maa-ainesta sisältävää rejektiä, mikä yhdistetään biotuoteteh-
taan kuori/hiekkajätteeseen ja käytetään esimerkiksi maisemointiin. Hiiltämisen oheistuote on kaasu, joka
voidaan käyttää polttoaineena. Höyryräjäytyksen oheistuotteena syntyy kondensaattia, joka voidaan hyö-
dyntää biokaasulaitoksella tai biotuotetehtaalla. Kuivauksen ja pelletöinnin yhteydessä ei synny muita tuot-
teita.

2.7.4 Päästöt ympäristöön ja jätteet

Kuoren kuivauksessa ei synny VOC- tai pölypäästöjä ympäristöön.  Hiiltämisessä syntyy pienhiukkasia sekä
NOx-päästöjä vähäisiä määriä suhteessa biotuotetehtaan ilmapäästöihin. Mahdolliset jätevedet johdetaan
jätevedenpuhdistamolle.

2.7.5 Liitynnät

- Kuori tuodaan laitokselle biotuotetehtaan kuorivarastosta
- Höyryräjäytyksen kondensaatti voidaan johtaa biokaasulaitokselle tai biotuotetehtaalle
- Laitos käyttää biotuotetehtaan höyryä, sähköä ja käyttövettä
- Jätevedet johdetaan biotuotetehtaan jätevedenpuhdistamolle
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Yhteenveto biolaitosten päästöistä

Taulukossa 2-30 on esitetty mahdollisten biolaitosten päästöt suhteessa biotuotetehtaan päästöihin (VE1).
Biotuotelaitoksia toteutetaan tuotemarkkinoiden avautuessa.

Taulukko 2-30. Biolaitosten päästöjen yhteenveto.
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Ilmapäästöt kg/ts t/a t/a t/a t/a t/a t/a
Kaasumainen rikki 0.2 300 Ei synny Ei synny Vähäinen Ei synny Ei synny
NOx 2.45 3675 Ei synny Ei synny Vähäinen Ei synny 60
PM 0.22 330 Ei synny Ei synny Vähäinen Ei synny 50
Vesipäästöt kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l kg/d mg/l
COD 40000 450 Ei synny 1200 320 Vähäinen Vähäinen Vähäinen
Kiintoaine 5500 60 Ei synny Vähäinen Vähäinen 30 10 Ei synny
Kokonaistyppi 700 8 Ei synny 140 36 Vähäinen Vähäinen Vähäinen
Kokonaisfosfori 45 0.5 Ei synny Ei synny Vähäinen Vähäinen Vähäinen
AOX 700 8 Ei synny Ei synny Ei synny Ei synny Ei synny

Rakennus- ja purkutyöt

2.9.1 Uuden tehtaan rakentaminen

Biotuotetehtaan rakentaminen käyttöönottoon saakka kestää noin kaksi vuotta. Maansiirto- ja rakennus-
vaiheen aikana työmaalla työskentelee enimmällään noin 750 työtekijää pävässä, asennusvaiheen aikana
työmaan vahvuus noussee maksimissaan 2 800 henkilöön.

Rakennus- ja asennustyöt tehdään pääsääntöisesti päiväaikaan, jolloin myös rakennustöiden vaikutukset
rajoittuvat noin kello 6.00–22.00 väliselle ajalle.
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Kuva 2-33. Rakennusaikainen henkilöstö. Esimerkki.

Tehtaan toteutus koostuu seuraavista vaiheista:

- Esisuunnittelu
- Perussuunnittelu
- Maarakennustyöt
- Rakennusten perustukset
- Rakennukset
- Laite- ja säiliöasennukset
- Putkiasennukset
- Sähkö- ja instrumentointiasennukset
- Tehtaan koe- ja vesiajot
- Tehtaan käynnistys

Työt etenevät eri osastoilla limittäin ns. kriittisen polun mukaan. Ensimmäisenä rakennetaan tehtaan savu-
piippu. Mm. rakennusluvat haetaan osastoittain.

2.9.1.1 Maarakennustyöt

Maarakennustyöt sisältävät maankaivutöitä sekä tehdasalueen täyttöä, korottamista ja tasoitusta.

Rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa alueelta poistetaan jäljellä oleva puusto (Sahansaari ja Pajusaaren
pohjoisosa) sekä muu kasvusto. Alueelta poistetaan pintamaat. Alueelle rakennetaan tiet sekä tehdään
maarakennustyöt rautatietä ja rakennuksia varten. Kaivumaat pyritään ensisijaisesti käyttämään alueen ra-
kentamistarpeisiin, esim. meluvalleihin ja Vähähaaran ylimpien altaiden täyttöön. Vähähaaran ylimmän al-
taan täyttö on ollut aikaisemmin jo luvitettuna, ja allas on ollut osittain myös täytettynä.

Kaivumaita voidaan toimittaa myös lähialueen rakennuskohteeseen hyödynnettäväksi (soveltuvuutensa
mukaan esim. viheralueiden pohjiin, kaatopaikan rakenteisiin, meluvalleihin). Maa-aineksia varastoidaan
tarpeen mukaan hankealueella kasoissa ennen jatkokäyttöön toimittamista.
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2.9.1.2 Rakentaminen ja asentaminen

Seuraavassa rakennusvaiheessa tehdään tehtaan rakennustyöt. Tehtaan rakennustöihin kuuluvat mm. pai-
kallavalutyöt, elementti- ja teräsrakenteiden asennukset, nostotyöt, hitsaukset ja eristykset. Rakentami-
sessa käytetään mm. nostureita, teline- ja erityisiä muottikalustoja, betonin kuljetuskalustoa, betonin
pumppauskalustoa sekä muuta tavanomaista rakentamiskalustoa.

Rakennustöitä tehdään vaiheittain siten, että valmiisiin rakennuksiin voidaan ryhtyä tekemään mekaanisia
asennustöitä, kun toisia rakennuksia vielä rakennetaan. Asennukset käsittävät koneiden, laitteiden ja put-
kistojen asennukset sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmien asennukset.

2.9.1.3 Rakennusjätteet

Rakennustyömaalle järjestetään tilaajan toimesta erilliskeräys seuraaville jätteille:

1. betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet
2. kipsipohjaiset jätteet
3. kyllästämättömät puujätteet
4. metallijätteet
5. lasijätteet
6. muovijätteet
7. paperi- ja kartonkijätteet
8. maa- ja kiviainesjätteet
9. vaaralliset jätteet.

Taulukko 2-31. Arvio rakennusjätteistä.
Jätelaji tonnia
Betonituotteet 2 400
Tiilet 220
Muut kivipohjaiset tuotteet 180
Sahatavara 300
Muut puutuotteet 50
Teräslevyt 600
Muut terästuotteet 400
Yhteensä 4 150

Rakentamisen aikainen betoni, kivi- ja tiilijäte pyritään pääsääntöisesti sijoittamaan tontille rakennekerrok-
siin murskattuna, sahatavara haketetaan, teräs ja muovi kierrätetään sekä sekajäte kierrätetään jätteen-
polttoon Ouluun. Vaaralliset jätteet toimitetaan vaarallisen jätteen käsittelyyn tarkoitetulle laitokselle.

Asbestikartoitukset tehdään ennen rakennusten purkamisen aloittamista.

2.9.1.4 Pilaantuneet maat

Karihaaran entisen sahan alueella on sahatavaran käsittelystä kulkeutunut maaperään haitta-aineita (kloo-
rifenolit ja PCDD/F-yhdisteet). Pilaantuneeksi arvioidun alueen laajuus on 1,5 ha ja tilavuudeltaan 13 000
m3. Lisäksi haitta-aineita voi olla hankealueen pintamaassa konevuodoista (öljy-yhdisteet) sekä erilaisista
täytöistä (raskasmetallit), joissa voi olla myös jätettä (esim. tuhka). Poltimonhaaran pohjasedimentissä on
todettu kohonneita PCDD/F- ja öljy-yhdisteiden pitoisuuksia. Tehtyjen selvitysten perusteella hankealueella
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ei ole todettu ympäristö- ja terveysriskeihin perustuvaa maaperän tai sedimentin kunnostustarvetta. Vuo-
den 2019 aikana tehdään täydentäviä maaperän ja sedimentin haitta-ainetutkimuksia.

Maanrakennustöiden yhteydessä kaivetaan maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet tai jätekoostumus
edellyttävät ympäristönsuojelulain mukaista käsittelyä. Pilaantuneiden maa-ainesten kunnostamisesta laa-
ditaan YSL:n 136 § mukainen ilmoitus Lapin ELY-keskuksen ratkaistavaksi. Maa-ainesten sekä ruoppausmas-
sojen laatua seurataan kenttämittauksin sekä laboratorioanalyysein ympäristöteknisen valvojan toimesta.
Massat pyritään ensisijaisesti hyödyntämään Kemin tehdasalueen maarakenteissa. Ruoppausmassojen hyö-
dyntäminen edellyttää esikäsittelyä. Hyödyntämiskelvottomat massat toimitetaan sijoituskelpoisuuden pe-
rusteella joko tehdasalueen kaatopaikalle tai muihin jätteenkäsittelylaitoksiin.

2.9.1.5 Liikenne

Rakennusaikainen henkilöliikenne on huipussaan noin kymmenkertainen tehtaan käytön aikaiseen henkilö-
liikenteeseen verrattuna.

Hankealueelle kuljetetaan laitteiden ja rakennus- ja asennusmateriaalien lisäksi erikoiskuljetuksia vaativia
rakennuskomponentteja ja prosessilaitteita. Nämä kuljetukset tehdään lähinnä autoilla.

2.9.1.6 Melu

Purku- ja rakennusvaiheessa ei tehdä louhintatöitä. Kallioperä on tehdasalueella tehtyjen pohjatutkimusten
mukaan yli 15 metrin syvyydellä.

Rakentaminen aiheuttaa melua ja tärinää, joka syntyy lähinnä purku-, paalutus- ja maarakennustöistä. Uu-
den tehtaan rakennukset perustetaan pääosin lyönti- ja porapaalujen varaan. Lähimpään asutukseen luo-
teessa paalutuskohteista on noin 250 metriä ja muualla vähintään 500 metriä.

Paalutus suoritetaan usealla nykyaikaisella paalutuskoneella, jotta melu ja tärinä pysyy minimaalisena. Tä-
rinä on paikallista.

Porapaalukoneen loppuvaiheen maan päältä iskemisen aiheuttama melu on lyhytaikaista.

Paalujen asennusmenetelmistä paalun lyönti aiheuttaa suurimmat tärinät. Lyönti järkäleellä on iskumaista
ja hydraulivasaralla jaksollisesti iskumaista. Suurin tärinä syntyy paalun kärjestä. Paalun sivuvastuksella on
merkitystä tiiviissä maassa tärinän syntyyn. Myös paalun vaakasuuntainen heiluminen aiheuttaa tärinää.
Etäisyys, johon tärinän alue ulottuu, on noin 50–100 % paalupituudesta. Tällä alueella tärinän taajuus on
noin 5–40 Hz. Kauempana taajuus on tyypillisesti 5–20 Hz (RIL 253- 2010, 43.). Paalupituudet tehdasalueella
ovat keskimäärin 15…20 metriä.

Ääni syntyy paalutuksessa, kun suurpaalut asennetaan lyömällä yläpäästä tai lyömällä paalua pohjaan. Paa-
lutyypin, asennusmenetelmän sekä kaluston valinnalla on mahdollista vaikuttaa melun syntymiseen. Puris-
tuspaalut aiheuttavat yleensä vähäisimmän melun. Melutasoa voidaan pienentää melulähteen eristämisellä
sekä lyöntipaaluilla sopivan iskutyynyn jousto-osan valinnalla. (Geotekniikka, Paalutusohje 2011, 185–186,
189.)

Paalutustyö tehdään kello 6.00–22.00 välisenä aikana ja paalutus kestää noin 10 kuukautta.

Maarakentamisessa ja paalutustyössä esiintyvät tyypilliset melutasot on esitetty seuraavassa taulukossa.
Tarvittaessa koepaalutuksen yhteydessä voidaan tehdä melumittauksia lähimpien asuinrakennusten koh-
dalla. Melua ja tärinää aiheuttavista työvaiheista tiedotetaan rakennustyön aikana viranomaisten ohjeiden
mukaisesti.
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Taulukko 2-32. Rakennustöiden aiheuttama melu.
Toiminto LWA (dB)
Porapaalutus 140
Ponttiseinän paalutus 119
Kaivinkone 98
Pyöräkuormaaja 124
Maa-ainesten kuljetus 105
Sepeliaura 113
Raiteen tukemiskone 116

Lähde: WSP Finland Oy

Taulukko 2-33. Erilaisten paalutuslaitteiden aiheuttama melu.
Paalutuslaite Melutaso 10 m etäisyydellä (dB) Etäisyys, jolla melu on 80 dB
Pudotusjärkäle 90-100 40-160
Täryjuntta 90-100 40-160
Diesel- tai hydraulijärkäle 100-105 160-320
Franki-paalutuskone 0-90 10-40

Lähde: Siuko, 2009

2.9.2 Nykyisen tehtaan purku

Biotuotetehtaan käynnistyessä nykyinen sellutehdas puretaan, jotta alueella saadaan tilaa mahdollisten uu-
sien biotuotteiden tuotannolle. Tehtaan purkaminen aloitetaan, kun uusi tehdas on turvallisesti käynnissä.

- Tehtaan kemikaalit siirretään uudelle tehtaalle ja laitos puhdistetaan.
- Tehtaan varaosat toimitetaan sisartehtaille.
- Tehtaan laitteistot myydään ensisijaisesti laitteiksi ja toissijaisesti romuksi.
- Rakennusten betoni murskataan ja käytetään täytemaaksi ELY-luvituksen mukaisesti.
- Muu purkujäte raportoidaan ja toimitetaan jätteistä huolehtivalle yritykselle.
- Automaation säteilylähteet toimitetaan loppusijoitettavaksi asiasta vastuussa olevalle yritykselle.
- Pilaantuneista maista huolehditaan.

Purkutyön turvallisuutta valvotaan jatkuvasti. Automaatiojärjestelmä pidetään niin pitkään toimintakun-
nossa, että tarvittavat tyhjennykset ja puhdistukset saadaan suoritettua.

Purku toteutetaan alueittain kohteen purkusuunnitelman mukaisesti.  Tehtaan purku kestää 1–1,5 v.

Taulukko 2-34. Esimerkki purkumääristä.
Betoni 100 000 t
Metallit, ml. betoniteräs 30 000 t

Liittyminen muihin hankkeisiin

Biotuotetehtaalla ei ole suoria liityntöjä ulkopuolisiin hankkeisiin. Puun käytön kannalta liityntöjä on Kemin
biopolttoainejalostamoon ja Kemijärven biojalostamoon, mikäli hankkeista jompikumpi toteutuu. Kummas-
takaan hankkeesta ei ole tehty investointipäätöstä. KaiCell Fibers on jättänyt ympäristölupahakemuksen.
YVAssa arvioidaan näiden hankkeiden luonnonvarojen käyttöä YVA-ohjelman lausunnon mukaisesti.
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3 NYKYINEN TEHDAS - VAIHTOEHTO 0

Niin sanottuna nollavaihtoehtona on nykyisen tehtaan toiminnan jatkaminen. Tehtaan kapasiteetti on noin
600 000 tonnia sellua vuodessa. Tehdasta kunnossapidetään normaalisti, mutta sitä ei uudisteta. Vain vält-
tämättömät investoinnit tehtaan tuotannon ylläpitämiseksi tehdään.

3

Prosessit

Prosessit ovat sellutehtaan osalta lähes samat kuin vaihtoehdossa VE1 (kappale 2.2) lukuun ottamatta rik-
kihappolaitosta ja kuoren kaasutusta. Bioprosesseja (kappaleet 2.3–2.7) ei ole.

Raaka-aineet

Nykyinen sellutehdas käyttää vuosittain raaka-aineenaan noin 3,1 miljoonaa kiintokuutiota. Puu varastoi-
daan pölleinä ja hakkeena. Muut käytettävät ja varastoitavat raaka-ainemäärät on esitetty taulukossa 2-3.

Tuotteet ja oheistuotteet

Päätuotteet ovat valkaistu ja valkaisematon sulfaattisellu. Tuotantoprosessin yhteydessä syntyy oheistuot-
teina mäntyöljyä, natriumbisulfiittia, tärpättiä ja kuorta. Tuotantomäärät on esitetty taulukossa 2-7.

Päästöt ympäristöön

Nykyiseltä tehtaalta vesistöön johdettavat päästöt on esitetty taulukossa 2-10 ja ilmaan johdettavat päästöt
taulukossa 2-18.

Jätetiedot on estetty taulukossa 2-20. Suuri osa syntyvästä jätteestä toimitetaan hyötykäyttöön tai kierrä-
tykseen. Puuaines menee polttoon ja energian tuotantoon.  Merkittävimmät sellutehtaan toiminnasta syn-
tyvät jätejakeet ovat ns. viherlipeä- eli soodasakka, meesa ja kalkkikivijäte. Muita teollisuusjätteitä tai vaa-
rallisia jätteitä syntyy vain vähäisiä määriä.
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4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY (YVA)

YVA-menettelyn tavoitteet ja sisältö

Euroopan yhteisöjen (EY) neuvoston antama ympäristövaikutusten arviointia (YVA) koskeva direktiivi
(85/337/ETY) pantiin Suomessa täytäntöön Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla vuonna
1994. YVA-menettelyä ohjaavat säädökset on uudistettu. Nykyinen laki ympäristövaikutusten arvioinnista
252/2017 ja sitä vastaava sen nojalla annettu asetus 277/2017 tulivat voimaan toukokuussa 2017.

Hanke edellyttää YVA-lain mukaisen arviointimenettelyn soveltamista, sillä YVA-lain liitteen 1 hankeluette-
lon 5a-kohdan nojalla YVA- lain mukaista arviointimenettelyä sovelletaan massatehtaisiin. Mm. ympäristö-
luvan ja rakennusluvan myöntäminen edellyttävät loppuun saatettua YVA-menettelyä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja vaiku-
tusten yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. YVA-menettelyyn saavat osallis-
tua kaikki ne, joita asia kiinnostaa. Kansalaisten tiedonsaanti ja osallistuminen ovat YVA- menettelyn kulma-
kiviä. Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lainmukaisessa arviointimenettelyssä ennen kuin ryh-
dytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin.

Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa pää-
töstä ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja yhteysviranomaisen laatiman perustellun
päätelmän. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa
päätöksenteon perustaksi.

YVA-menettelyyn sisältyy ohjelma- ja selostusvaiheet (kuva 4-1). Ympäristövaikutusten arviointiohjelma
(YVA-ohjelma) on suunnitelma ympäristövaikutusten arviointimenettelyn järjestämisestä ja siinä tarvitta-
vista selvityksistä. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (YVA-selostus) esitetään hankkeen ominai-
suudet, tekniset ratkaisut ja arviointimenettelyn tuloksena muodostettu yhtenäinen arvio hankkeen ympä-
ristövaikutuksista.

Kuva 4-1. Ympäristövaikutusten arvioinnin vaiheet.
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4.1.1 YVA-menettelyn osapuolet

Metsä Fibre Oy on YVA-menettelyn hankkeesta vastaava. Hankkeesta vastaava on toiminnanharjoittaja,
joka on vastuussa suunnitellun hankkeen valmistelusta ja toteutuksesta. Metsä Fibre vastaa myös YVA-me-
nettelyn toteuttamisesta. Konsulttina arvioinnin tekemisessä toimii Sweco Industry Oy.

YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimii Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Yh-
teysviranomaisella tarkoitetaan viranomaista, joka huolehtii siitä, että hankkeen ympäristövaikutusten ar-
viointimenettely järjestetään YVA-lain edellyttämällä tavalla. Yhteysviranomainen vastaa muun muassa ym-
päristövaikutusten arviointiohjelmasta ja selostuksesta tiedottamisesta sekä lausuntojen ja mielipiteiden
keräämisestä. Yhteysviranomainen antaa lausunnon arviointiohjelmasta, jossa se ottaa kantaa ohjelman
laajuuteen ja tarkkuuteen. Yhteysviranomainen tarkistaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittä-
vyyden ja laadun sekä laatii tämän jälkeen perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävistä ympäristövai-
kutuksista

4.1.2 Arviointiohjelma

Arviointimenettelyn ensimmäisessä vaiheessa laadittiin YVA-ohjelma. Ohjelmassa on esitetty muun muassa
perustiedot hankkeesta, tarkasteltavista vaihtoehdoista sekä suunnitelma tiedottamisesta hankkeen aikana
ja arvio hankkeen aikataulusta. Lisäksi ohjelmassa on esitetty selvitys hankealueen ympäristön nykytilasta
sekä suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja millä tavoin selvitykset tehdään.

YVA-menettely käynnistyi virallisesti, kun hankevastaava jätti YVA-ohjelman yhteysviranomaiselle 8.5.2019.
Yhteysviranomainen tiedotti arviointiohjelmasta kuuluttamalla siitä mm. paikallisissa sanomalehdissä ja
verkkosivuillaan. YVA-ohjelma oli nähtävillä lausuntojen ja mielipiteiden antamista varten 18.5.–17.6.2019.
Lapin ELY-keskus kokosi annetut mielipiteet ja lausunnot ja antoi oman lausuntonsa ohjelmasta 17.7.2019.

4.1.3 Arviointiselostus

YVA-lain mukaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on esitettävä tarpeellisessa määrin seuraavat
tiedot, jotka ovat tarpeen perustellun päätelmän tekemiselle ottaen huomioon kulloinkin saatavilla oleva
tietämys ja arviointimenetelmät:

1) kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista, koosta, maankäyttötarpeesta, tärkeimmistä ominai-
suuksista mukaan lukien energian hankinta ja kulutus, materiaalit ja luonnonvarat, todennäköiset päästöt
ja jäämät kuten melu, tärinä, valo, kuumuus ja säteily sekä sellaiset päästöt ja jäämät, jotka voivat aiheuttaa
veden, ilman, maaperän tai pohjamaan pilaantumista, sekä syntyvän jätteen määrä ja laatu ottaen huomi-
oon hankkeen rakentamis- ja käyttövaiheet, mahdollinen purkaminen ja poikkeustilanteet mukaan lukien;

2) tiedot hankkeesta vastaavasta, hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta, toteuttamisen edel-
lyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastettavista päätöksistä sekä hankkeen liittymisestä muihin
hankkeisiin;

3) selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä hankkeen kannalta
olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin;

4) kuvaus vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja sen todennäköisestä kehityksestä, jos hanketta ei to-
teuteta;

5) arvio mahdollisista onnettomuuksista ja niiden seurauksista ottaen huomioon hankkeen alttius suuron-
nettomuus- ja luonnonkatastrofiriskeille, näihin liittyvät hätätilanteet sekä toimenpiteet näihin tilanteisiin
varautumisesta mukaan lukien ehkäisy- ja lieventämistoimet;
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6) arvio ja kuvaus hankkeen ja sen kohtuullisten vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövai-
kutuksista;

7) tapauksen mukaan arvio ja kuvaus valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista;

8) vaihtoehtojen ympäristövaikutusten vertailu;

9) tiedot valitun vaihtoehdon tai vaihtoehtojen valintaan johtaneista pääasiallisista syistä, mukaan lukien
ympäristövaikutukset;

10) ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja merkittäviä hai-
tallisia ympäristövaikutuksia;

11) tapauksen mukaan ehdotus mahdollisista merkittäviin haitallisiin ympäristövaikutuksiin liittyvistä seu-
rantajärjestelyistä;

12) selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen ja liittymisestä hankkeen suunnitte-
luun;

13) luettelo lähteistä, joita on käytetty selostukseen sisältyvien kuvausten ja arviointien laadinnassa, ku-
vaus menetelmistä, joita on käytetty merkittävien ympäristövaikutusten tunnistamisessa, ennustamisessa
ja arvioinnissa sekä tiedot vaadittuja tietoja koottaessa todetuista puutteista ja tärkeimmistä epävarmuus-
tekijöistä;

14) tiedot arviointiselostuksen laatijoiden pätevyydestä;

15) selvitys siitä, miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on otettu huomioon; sekä

16) yleistajuinen ja havainnollinen tiivistelmä 1-15 kohdassa esitetyistä tiedoista.

Todennäköisesti merkittävien ympäristövaikutusten arvion ja kuvauksen on katettava hankkeen välittömät
ja välilliset, kasautuvat, lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin pysyvät ja väliaikaiset, myönteiset ja kielteiset
vaikutukset sekä yhteisvaikutukset muiden olemassa olevien ja hyväksyttyjen hankkeiden kanssa.

Yhteysviranomainen kuuluttaa valmistuneesta arviointiselostuksesta, pyytää tarvittavat lausunnot ja järjes-
tää mahdollisuuden mielipiteiden esittämiseen. Arviointiselostus asetetaan nähtäville ja aikaa mielipiteiden
ja lausuntojen esittämiseen on vähintään 30 päivää alkaen siitä, kun kuulutus julkaistaan.

4.1.4 Perusteltu päätelmä

Yhteysviranomainen tarkistaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun sekä laatii
tämän jälkeen perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perusteltu pää-
telmä on annettava hankkeesta vastaavalle kahden kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipi-
teiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Perustellussa päätelmässä on esitettävä yhteenveto
arviointiselostuksesta annetuista muista lausunnoista ja mielipiteistä.

Yhteysviranomaisen on toimitettava perusteltu päätelmä sekä muut lausunnot ja mielipiteet hankkeesta
vastaavalle. Perusteltu päätelmä on samalla toimitettava tiedoksi hanketta käsitteleville viranomaisille,
hankkeen vaikutusalueen kunnille sekä tarvittaessa maakuntien liitoille ja muille asianomaisille viranomai-
sille sekä julkaistava yhteysviranomaisen internetsivuilla.

Jos yhteysviranomainen ei voi tehdä perusteltua päätelmää ympäristövaikutusten arviointiselostuksen
puutteellisuuden vuoksi, sen on ilmoitettava hankkeesta vastaavalle, miltä osin arviointiselostusta on täy-
dennettävä.

Lupaviranomaiset ja hankkeesta vastaava käyttävät arviointiselostusta ja yhteysviranomaisen siitä antamaa
lausuntoa oman päätöksentekonsa perusaineistona. Hanketta koskevasta lupapäätöksestä on käytävä ilmi,
miten arviointiselostus ja siitä annettu lausunto on päätöksessä otettu huomioon
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YVA-menettelyn aikataulu

YVA-menettelyn keskeiset vaiheet ja suunniteltu aikataulu on esitetty kuvassa 4-2. YVA-menettelyn läpi-
vientiä nopeuttaa se, että Kemissä ja hankealueen ympäristössä on tehty laajaa ympäristön tilan seurantaa
kymmenien vuosien ajan. Alueelta on saatavissa runsaasti tutkimustietoa sekä julkisia seurannan tuloksia.
Hankkeesta vastaavalla on puolestaan neljä biotuotetehdasta, joiden tehdaskohtaiset päästöt ympäristöön
se julkaisee vuosittain yhtymän kestävän kehityksen raportissa. Yksi tehtaista toimii parhaillaan hankepaik-
kakunnalla ja toinen tätä hanketta vastaava biotuotetehdas on käynnistetty vuonna 2017 Äänekoskella.
Näin ollen biotuotetehtaiden päästöistä ja niiden vähentämismahdollisuuksista on luotettavaa tietoa YVA-
menettelyn pohjaksi.

Kuva 4-2. YVA-menettelyn suunniteltu aikataulu ja liityntä ympäristölupaprosessiin.

Tiedottaminen ja osallistuminen

YVA-menettely on avoin prosessi, johon eri intressiryhmillä ja yleisöllä on mahdollisuus osallistua. Lähialu-
een asukkaat ja muut asianomaiset voivat osallistua hankkeeseen esittämällä näkemyksensä yhteysviran-
omaiselle sekä myös suoraan hankkeesta vastaavalle tai YVA-konsultille. Osallistumisen eräänä keskeisenä
tavoitteena on eri osapuolten näkemysten kokoaminen. Myös Ruotsissa oleville asianosaisille varattiin mah-
dollisuus osallistua YVA-prosessiin.

4.3.1 Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet yleisölle

Hankkeessa on huolehdittu viestinnästä muun muassa avoimilla yleisötilaisuuksilla. Ensimmäinen yleisöti-
laisuus järjestettiin hankkeen esiselvityksen alkaessa kesällä 2018 Kemissä. Vastaavia tilaisuuksia on järjes-
tetty useita myös myöhemmin.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestettiin 22.5.2019 Kemin Digipoliksella yleisölle avoin tiedo-
tus- ja keskustelutilaisuus YVA-ohjelman julkistamisen jälkeen. Tilaisuudessa esiteltiin hanketta ja arvioin-
tiohjelmaa. Yleisöllä oli tilaisuudessa mahdollisuus esittää näkemyksiään ympäristövaikutusten arviointi-
työstä, saada tietoa sekä keskustella YVA-menettelystä hankkeesta vastaavien, yhteysviranomaisen ja YVA-
ohjelman laatineiden asiantuntijoiden kanssa. Yleisöä oli paikalla noin 60 henkeä. Lisäksi tilaisuus lähetettiin
suorana lähetyksenä YouTubessa, jonne julkaistiin myös tallenne tilaisuudesta.
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Toinen YVA-menettelyä koskeva tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään vastaavalla tavalla ympäristö-
vaikutusten arviointiselostuksen valmistuttua. Tilaisuudessa esitellään ympäristövaikutusten arvioinnin tu-
loksia. Yleisöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään tehdystä ympäristövaikutusten arviointityöstä ja sen
riittävyydestä.

4.3.2 Seurantaryhmätyöskentely

YVA-menettelyä seuraamaan koottiin seurantaryhmä, jonka tarkoituksena on edistää tiedonkulkua ja -vaih-
toa hankkeesta vastaavien, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Seurantaryhmän osallistuminen
ja panos tässä YVA-menettelyssä on ollut erittäin keskeistä. Seurantaryhmän edustajat ovat seuranneet ym-
päristövaikutusten arvioinnin kulkua sekä esittäneet näkemyksiään ympäristövaikutusten arviointiohjel-
man, arviointiselostuksen ja sitä tukevien selvitysten laadinnasta.

Seurantaryhmään kutsuttiin seuraavien tahojen edustajat:

- Lapin ELY-keskus (yhteysviranomainen)
- Kemin kaupungin ympäristöjaosto
- Kemin kaupungin kaavoitus
- Lapin liitto
- Lapin kalatalouskeskus
- Lapin vesien ja merenhoidon yhteistyöryhmä
- Lapin pelastuslaitos Kemi
- Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri
- Kemi-Tornion lintuharrastajat Xenus ry
- Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto
- Naturvårdsverket
- Ala-Kemijoen ja Perämeren kalastusalue
- Sotisaaren kyläyhdistys ry
- Haparanda stad
- Kalix stad
- Keminmaa
- Simo
- Tornio
- Kaidi Finland
- Kemin Digipolis
- Kemin Energia ja Vesi
- Kemin Satama
- Kemin Yrittäjät
- Metsä Board
- Metsäkeskus
- Outokumpu Stainless Oy Kemin kaivos
- Stora Enso Veitsiluoto

Seurantaryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 6.6.2019 käsittelemään arviointiohjelmaa. Tapaamisessa
yhteydessä seurantaryhmä esitti kommentteja ja kysymyksiä liittyen muun muassa jäähdytysveteen ja sen
mahdolliseen hyötykäyttöön, jätevesikuormitukseen, meluun sekä linnustoon.
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Seurantaryhmä kokoontui toisen kerran YVA-selostuksen luonnosvaiheessa 27.8.2019. Tapaamisen aluksi
tilaisuudessa käytiin yhteisesti läpi vaikutusarviointien tuloksia ja sen jälkeen tuloksia käsiteltiin pienem-
missä palauteryhmissä neljästä eri näkökulmasta: 1. vesi, 2. ilma ja melu, 3. metsä ja 4. liikenne. Palaute-
ryhmissä syntyi monipuolisesti keskustelua ja arviointeihin liittyen saatiin paljon kommentteja. Seuranta-
ryhmän jäseniltä saadut kommentit ja täsmennykset on otettu huomioon arvioinnin toteutuksessa sekä ar-
viointiselostuksen laadinnassa. Liitteessä 6 on esitetty yhteenveto seurantaryhmätapaamisen pienryhmä-
keskusteluissa annetuista kommenteista, kysymyksistä ja palautteesta.

4.3.3 Arviointiohjelman ja -selostuksen nähtävillä olo

Arviointiohjelman valmistuttua Lapin ELY-keskus kuulutti sen nähtävillä olosta. Ilmoituksessa kerrottiin,
missä arviointiohjelma on nähtävillä ja mihin sitä koskevat lausunnot ja mielipiteet tuli toimittaa määräai-
kaan mennessä. Myös arviointiselostus asetetaan vastaavasti nähtäville ja siitä voi antaa lausuntoja ja mie-
lipiteitä.

4.3.4 Asukaskysely ja haastattelut

YVA-menettelyn aikana toteutettiin kesällä 2019 asukaskysely, jonka tarkoituksena oli lisätä vuorovaiku-
tusta ja tuottaa hankkeesta vastaavalle tietoa asukkaiden suhtautumisesta hankkeeseen ja toisaalta anta-
malla asukkaille tietoa hankkeesta ja sen vaikutuksista heidän elinympäristöönsä. Kyselyn tueksi toteutettiin
myös teemahaastatteluja hankealuetta käyttäville kohderyhmille, kuten matkailualan edustajille ja kalasta-
jille.

4.3.5 Muu viestintä

Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista on tiedotettu myös yleisen tiedonvälityksen yhtey-
dessä, kuten erilaisissa Metsä Fibren sidosryhmätilaisuuksissa, projektin omalla internetsivustolla
www.metsafibre.fi, lehdistötiedotteilla ja lehtiartikkeleilla.

Arviointiohjelmasta saatu palaute

4.4.1 Lausunnot ja mielipiteet

YVA-ohjelmasta toimitettiin yhteysviranomaiselle yhteensä 20 lausuntoa ja mielipidettä. Yhteysviranomai-
sena toimiva Lapin ELY-keskus kokosi saadut lausunnot ja antoi oman lausuntonsa biotuotetehtaan YVA-
ohjelmasta 17.7.2019. Yhteysviranomaisen lausunto on tämän arviointiselostuksen liitteenä (liite 1).

Arviointiselostuksen liitteeksi (liite 2) on laadittu koostetaulukko muissa lausunnoissa ja mielipiteissä esite-
tystä palautteesta. Taulukossa on esitetty, missä kohti arviointiselostusta annettu palaute on otettu huomi-
oon.

4.4.2 Yhteysviranomaisen lausunto ja sen huomioon ottaminen vaikutusten arvioinnissa

Lapin ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että arviointiohjelma antaa hyvän pohjan biotuotetehtaan ym-
päristövaikutusten arvioinnille ja YVA-selostuksen laadinnalle, kun hankkeesta vastaava ottaa huomioon
YVA-ohjelmasta annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä sekä yhteysviranomaisen lausunnossa esitetyt nä-
kökohdat ja vaatimukset. Lausunnossaan yhteysviranomainen esitti tarkennuksia arviointiohjelmaan, jotka
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on esitetty seuraavassa taulukossa (taulukko 4-1). Taulukossa on esitetty, missä kohti arviointiselostusta
yhteysviranomaisen lausunnossa esitetyt asiat on otettu huomioon.

Taulukko 4-1. Yhteysviranomaisen lausunnon huomioon ottaminen YVA-selostuksessa.
Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksen kohta
Lausuntojen ja mielipiteiden huomioonottaminen
Hankkeesta vastaavan on aiheellista ottaa huomioon YVA-ohjelmasta annetut lau-
sunnot ja mielipiteet YVA-menettelyn toteutuksessa, hankkeen jatkosuunnittelussa
sekä selvityksiä tehtäessä, vaikutuksia arvioitaessa ja arviointiselostusta laadittaessa.

Huomioitu YVA-selostuksen hankeku-
vauksessa (kappale 2) sekä arvioin-
neissa (luvut 6.2-6.16). Tarkempi selvi-
tys muun palautteen huomioimisesta
on esitetty liitteessä 2.

Arviointiselostuksessa olisi hyvä vastata eri tahojen lausunnoissa ja mielipiteissä esi-
tettyihin kysymyksiin ja näkökohtiin sekä todeta, miten ne on otettu huomioon.
Kuvaus hankkeesta
YVA-selostuksessa tulee tarkentaa kuvausta pääasiallisten toimintojen sijainnista. Tarkennettu, kappale 2.1, kuva 2-2
Prosessikuvauksia ja erityisesti arvioita syntyvistä päästöistä tulee mahdollisuuksien
mukaan täydentää.

Täydennetty, kappale 2.2

Voimajohdosta kesän 2019 aikana tehtäväksi suunniteltu ympäristöselvitys tulee si-
sällyttää liitteenä YVA-selostukseen.

Selvitys liitteenä 3.

Rakennettavan voimajohdon sijaintivaihtoehtoja, valittua sijaintia perusteluineen ja
ympäristövaikutuksia tulee tarkastella riittävällä tavalla.

Esitetty tarkastelusta yhteenveto kap-
paleessa 2.2.2.24.

Sahansaarenkadun liikennejärjestelyjen ympäristövaikutukset tulee arvioida. Arvioitu mm. melu-, tärinä-, ilmanlaatu-
ja luontovaikutukset (kappale 6)

YVA-selostuksessa tulee arvioida lähemmin Ajoksen väylähankkeen toteutumisen
merkitystä ja ajoitusta.

Väylähanke huomioitu luvuissa 2.2.8.4
ja 6.11.5.

YVA-selostuksessa tulee kiinnittää huomiota sisällön rakenteelliseen yhtenäisyyteen. Arviointiosuudet (luvut 6.2-6.16) raken-
teeltaan yhtenäisiä

Hankkeen vaihtoehdot
Vaihtoehtoa 0 on tarkennettava. YVA- selostuksessa tulee esittää arvio tehtaan käyt-
töiästä ja päästöjen kehityksestä, mikäli nykyistä tehdasta uudistettaisiin osasto ker-
rallaan samalla tuotantokapasiteetilla. Vanhaa tehdasta uusittaessa käytettäisiin ke-
hittyneempää tekniikkaa, joka olisi myös ympäristönsuojelullisesta näkökulmasta pa-
rempaa, mikä tulee huomioida myös vaikutusten arvioinnissa.

Nollavaihtoehtona on nykyisen tehtaan
toiminnan jatkaminen. Tehdasta kun-
nossapidetään normaalisti. Välttämät-
tömät investoinnit tehtaan tuotannon
ylläpitämiseksi tehdään. Ennen ympäris-
tövaikutusarvioinnin aloittamista on
tehty periaatepäätös, että pyritään suu-
ren tehtaan rakentamiseen.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tulee tarkastella erilaisia vaihtoehtoja
esimerkiksi jäähdytys- ja jätevesien mallinnettavien purkupaikkojen suhteen. Myös
esimerkiksi toimintojen sijoittelu tai liikenteen vaihtoehtojen ja voimajohtoja koske-
vien vaihtoehtojen tarkastelu on tarpeen.

Tarkasteltu jäähdytys- ja jätevesien
vaihtoehtoisia purkupaikkoja (kappale
6.2) ja liikennevaihtoehtoja (mm. kap-
pale 6.11), esitetty yhteenveto voima-
johtovaihtoehtoihin liittyen (kappale
2.2.2.24).

Hankkeen toteuttamisen edellyttämät suunnitelmat ja luvat
Hankkeen edellyttämät luvat ja muut tarvittavat menettelyt tulee YVA-selostuksessa
tarkistaa ja tarvittaessa täydentää.

Tarkistettu, esitetty kappaleessa 5.

Hankkeen todennäköisen vaikutusalueen ympäristön nykytila ja kehitys
Huomioitava, että hanke sijoittuu osittain valtakunnallisesti merkittävään rakennet-
tuun kulttuuriympäristöön.

Huomioitu, kappale 6.9.

Ilmanlaadun nykytilan kuvausta tulee tarkentaa. Tarkennettu, kappale 6.4.3.
Alueen nykytilan kuvauksen tulee perustua ajantasaiseen tietoon, ja sitä tulee täy-
dentää YVA-selostukseen olemassa olevan tiedon, aikaisempien selvitysten ja kesällä
2019 tehdasalueelta laadittavien selvitysten perusteella.

Tarkennettu luvuissa 6.2-6.14.

Luonnonsuojelualueiden, muiden suojelukohteiden ja linnustollisesti arvokkaiden
alueiden kuvaukset hankkeen vaikutusalueella tulee täydentää.

Täydennetty kappaleessa 6.8.3.

Tunnistetut ja arvioidut ympäristövaikutukset
YVA-selostuksessa tulee kuvata arviointimenetelmät puutteineen ja epävarmuuksi-
neen, arvioinneissa käytettävät lähtötiedot sekä ympäristövaikutusten vaikutusalu-
eet olennaisesti seikkaperäisemmin.

Tarkennettu luvuissa 6.2-6.16.

Hankkeen vaikutukset metsien monimuotoisuuteen ja hiilinieluna toimimiseen tulee
tarkentaa ja hankkeen merkitys ilmastonmuutoksen kannalta tulee arvioida.

Arvioitu luvuissa 6.5 ja 6.7.

Ilmanpäästöjen osalta keskeisiä asioita tulee käydä laajemmin ja yksityiskohtaisem-
min läpi arviointiselostuksessa. Ilmaan johdettavien päästöjen arviot on esitettävä
suoraan myös vuositasolla ja arviointiselostuksessa tulee esittää arvioidut

Tarkennettu kappaleessa 2.2.7.7
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päästötiedot vähintäänkin asetuksen EU 166/2006 (E-PRTR-asetus) ohjeellinen ala-
kohtainen alaluettelo ja komission täytäntöönpanopäätös (2014/687/EU) huomioi-
den. Arviointiselostuksessa esitettävistä prosessikuvauksista on käytävä ilmi eri pääs-
tölähteiden arvioidut päästömäärät ja suunnitellut puhdistusmenetelmät arvioituine
erotustehokkuuksineen, sekä kyseisten päästölähteiden luonne ja arvioitu käyttö-
aika.
Jäte- ja jäähdytysvesien lämpökuorman aiheuttamat mahdolliset muutokset jääpeit-
teen vahvuuteen tulee arvioida myös talviaikaiseen virkistäytymiseen ja ulkoilu- ja
moottorikelkkailureittien näkökulmasta. Selostuksessa tulee kiinnittää huomiota sii-
hen, miten vaikutetaan ihmisten liikkumiseen tehdasalueen eteläpuolen jääalueella.

Vaikutuksia virkistäytymismahdollisuuk-
siin kuvattu kappaleessa 6.14.4.6.

YVA-selostukseen tulee kuvata puunhankinta-alue sekä arvioida puunhankinnan vai-
kutukset luonnonvarojen kestävään käyttöön yksin ja yhdessä muiden hankkeiden
kanssa. Vaikutusten arvioinnissa tulee kuvata myös hankkeen myötä lisääntyvän
puunhankinnan välillisiä vaikutuksia suhteessa Suomen metsien toimimiseen hiili-
nieluna ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämisen tavoitteeseen
sekä metsien monikäyttöön. YVA-selostuksessa on tarpeen kuvata toimintatavat,
joilla varmistetaan, ettei lisääntyvä metsien käyttö merkittävästi heikennä luonnon
monimuotoisuutta.

Kuvattu kappaleessa 6.7.

Linnuston osalta vaikutusten arviointi tulee perustua ajantasaiseen tietoon. Lisäksi
YVA-selostukseen on hyvä liittää toimintasuunnitelma äärimmäisen uhanalaisen lin-
tulajin pesimähabitaatin korvaamisesta tehdasalueella.

Ajantasainen tieto ollut käytössä, linnus-
toa koskeva arviointi kappaleessa
6.8.4.2 ja 6.8.4.3.

Jätevesien ja jäähdytysvesien mallinnuksessa ilmenevällä vaikutusalueella tulee arvi-
oida välilliset vaikutukset vedenalaiseen luontoon; uhanalaisiin luontotyyppeihin ja
lajeihin

Arvioitu kappaleessa 6.8.4.

Ympäristövaikutuksia koskevat selvitykset
Alueidenkäytöllinen tilanne
Hankkeen edetessä tulee riittävissä määrin arvioida hankkeen ja VAT:den suhdetta
sekä esittää tarkempaa selvitystä siitä, miten keskenään osin ristiriitaisia VAT:ta yh-
teen sovitetaan ja edistetään.

Arvioitu kappaleessa 6.3.6.1.

Ilmanpäästöt
Mallinnettaessa ja verrattaessa päästöjen vaikutuksia alueelliseen ilmanlaatuun tu-
lee huomioida alueen muut merkittävät teollisuuden ja energiantuotannon päästö-
lähteet sekä liikenne. On tunnistettava myös alueelle kaavaillut jo tiedossa olevat
hankkeet. Tulee esittää tehtaan kaikki suunnitellut piippu- / prosessikohtaiset pääs-
töpisteet ja tuoda selkeästi 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 erityisesti hajukaasu-
päästöjä arvioitaessa. ELY-keskus suosittaa hankkeesta vastaavaa arvioimaan/mallin-
tamaan ns. kriittisen päästötason merkittävimpien päästökohteiden osalta, millä
esim. ilmanlaadun ohje- tai raja-arvot olisivat vaarassa ylittyä.

Huomioitu kappaleessa 6.4 ja ilmapääs-
tömallinnuksessa (liite 10).

Hajukaasujen osalta tulee huomioida lisäksi hajukynnykset jo tehtyihin tutkimuksiin
ja kirjallisuuslähteisiin perustuen.

Huomioitu ilmapäästömallinnuksessa

Arviointiselostuksessa on esitettävä arvio puunkorjuun aiheuttamista kokonaispääs-
töistä ilmaan korjuun, varastoinnin ja kuljetuksen osalta, huomioiden puunvarastoin-
nin ja työkoneiden aiheuttamat päästöt.

Kuljetukset huomioitu kasvihuonekaa-
sujen vaikutuksia arvioitaessa (kappale
6.5) ja lisäksi asia on huomioitu luon-
nonvarojen arvioinnin yhteydessä
(6.7.4.6).

Jäte- ja jäähdytysvedet
Mallinnuksen avulla tulee tarkastella vaihtoehtoisten jätevesien purkupaikkojen vai-
kutuksia jätevesien kulkeutumiseen ja laimenemiseen rannikkoalueella ja pyrkiä et-
simään optimaalinen jätevesien purkupaikka. Mallinnusten tuloksia on verrattava ny-
kyisen kuormituksen vaikutuksiin merialueella. Mallinnusten lähtötiedot tulee esit-
tää.

Tarkasteltu jätevesien vaihtoehtoisia
purkupaikkoja, kappale 6.2.

YVA-selostuksessa tulee avata jäähdytystornien aiheuttamaa vesihöyryn muodostu-
mista enemmän huomioiden myös erilaiset jäähdytystornityypit sekä mahdolliset
meluhaitat.

Kuvattu kappaleessa 2.2.6.2.

Jätevesi- ja lämpökuormien mallinnuksessa tulee huomioida erilaiset virtaama-, tuuli-
ja vedenkorkeustilanteet siten, että mallinnukset tehdään sekä keskimääräisillä talvi-
ja kesävirtaamilla että pienillä virtaamilla kesä- ja talvitilanteessa. Mallinnuksissa

Jätevesimallinnus kuvattu kappaleessa
6.2.4.
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tulee huomioida myös Kemin kaivos nykyisten kuormittajien osalta ja muut alueelle
suunnitellut hankkeet (Kaidi).
YVA-selostuksessa tulee esittää arvio niistä vaarallisista ja haitallisista aineista (VNa
1022/2006), joita tehtaalla käytettävät raaka-aineet tai kemikaalit voivat sisältää. Ar-
vion tulee sisältää myös hankkeesta vastaavan näkemys päästöjen eroista vaihtoeh-
tojen 0 ja 1 välillä. Nykyisen tehtaan jätevesien E-PRTR -raportoiduista päästöistä tu-
lee esittää laskelmat, joissa verrataan vaihtoehtoja 0 ja 1.

Esitetty kappaleessa 2.2.7.3.

YVA-selostuksessa tulee esittää jätevedenpuhdistamon alustava sijainti, tarkentaa
prosessikuvauksia ja tuoda esiin, millaista tertiäärikäsittelyä on tarkoitus käyttää.

Kuvauksia tarkennettu kappaleessa 2.

YVA-selostuksessa tulee kuvata, jääkö jotain vesijakeita varsinaisen vesienkäsittelyn
ulkopuolelle (esim. hulevedet), miten nämä jakeet on tarkoitus käsitellä ja johtaa ve-
sistöön.

Hulevedet kuvattu kappaleessa 2.2.7.4.

YVA-selostuksessa tulee esittää eri vaihtoehtojen jätevesien kuukausikeskiarvojen
ohella myös päästöt BAT-tasoon verrannollisesti eli samassa yksikössä.

Esitetty kappaleessa 9.

YVA-selostukseen tulee lisätä tieto siitä, miten tehdasalueen saniteettijätevedet aio-
taan käsitellä.

Kuvattu kappaleessa 2.2.7.4.

Kalasto- ja kalatalousasiat
Jätevesien vaikutusta kalastoon ja kalastukseen arvioitaessa tulee selvittää missä
määrin kasvava kuormitus voi vaikuttaa esimerkiksi kalojen raskasmetallipitoisuuk-
siin ja miten tilanne muuttuu nykyisestä. Nykyistä suuremman tehtaan mahdollista
vaikutusta kaupallisten kalastajien saaliin kysyntään on syytä arvioida.

Kalasto- ja kalastusvaikutuksia arvioitu
kappaleessa 6.2.6.13.

Nykyisen talvikalastuksen määrää tulee selvittää ja lämpökuorman vaikutuksia mal-
linnettaessa arvioida mahdollinen vaikutus talvikalastukseen. Mikäli vaikutukset
näyttävät merialueella olevan merkittäviä, yhtenä vaihtoehtona tulisi selvittää jääh-
dytysvesien johtaminen takaisin Kemijokeen.

Arvioitu ja kuvattu kappaleessa 6.2.6.13.

Liikennevaikutukset
Liikennemäärät nykytilanteessa, tulevassa tilanteessa (tehdas toiminnassa) sekä lii-
kennemäärien muutos tulisi esittää liikennesuunnittelussa yleisesti käytettyinä kes-
kimääräisinä vuorokausiliikennemäärinä.

Huomioitu kappaleessa 6.11.

Liikenteen vaikutuksia tulee arvioida Ajoksen satamaan asti. Arviointiselostuksessa
tulisi kuvata kuljetusreitit teittäin. Tarvittaessa arvioitavia vaikutusalueita tulee laa-
jentaa.

Huomioitu kappaleessa 6.11.4.

Arviointiselostuksessa olisi hyvä esittää arviot myös eri alueilta kuljetettavan puuai-
neksen määristä, vaikkakin se voi ajoittain vaihdella.

Kuljetusten määriä arvioitu kappaleessa
6.11.4 ja puunhankintaa kappaleessa
6.7.4.

Arviointiselostuksessa tulisi kiinnittää huomiota liikenteen haittojen minimointiin eri-
tyisesti melulle ja pölylle altistuvien asukkaiden ja asutusalueiden osalta. Liikenteen
turvallisuusvaikutuksia tulisi arvioida koko kuljetusreitistöllä.

Huomioitu kappaleessa 6.11.6.

Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät riskit tulee kuvata. Kuvattu kappaleessa 6.15.4.2.
Arviointiselostuksen laatimisessa tulee kiinnittää huomiota riittävään karttamateri-
aaliin myös liikenteellisten vaikutusten osalta.

Huomioitu kappaleessa 6.11.

Melu ja tärinä
YVA-selostukseen tulee liittää arvio siitä, joudutaanko purku- tai rakennusvaiheessa
tekemään räjäytyksiä ja esittää, miten mahdollisia tärinä- ja meluvaikutuksia voidaan
pienentää.

Kuvattu kappaleessa 2.9.1.6.

YVA-selostuksessa tulee kuvata, missä täsmällisesti ovat hankealuetta lähimmät asu-
miskäytössä olevat rakennukset. Melumallinnuksissa tulee huomioida rakennusten
sijainti sekä Pajusaarentien itäpuolelle tehty varsin voimakas metsänharvennus.

Huomioitu kappaleessa 6.12.3.

Iskumaisen melun syntyminen tulee huomioida niin melumallinnuksessa kuin haitto-
jen arvioinnissa ja ehkäiseminen esimerkiksi mekaanisten puunkäsittelylaitteiden
suunnittelussa ja sijoituksessa.

Melumallinnuksen toteutus kuvattu
kappaleessa 6.12.7.

Selostuksessa tulee huomioida kumipyörä- ja raideliikenteen aiheuttamat melu-,
pöly- ja tärinävaikutukset, jotka sijoittuvat osittain asemakaavojen mukaisten asuin-
alueiden keskelle. Sahansaarentien liikenneväylän osalta tulee toteuttaa melumallin-
nus, jossa on huomioitu Pajusaarentien itäpuolen metsänharvennus. Samalla tulee
myös arvioida, onko tarpeen kartoittaa ja kuvata tärinälle altistuvia rakennuksia mah-
dollisten myöhempien vahinkojen toteamiseksi.

Huomioitu meluosiossa (kappale 6.12),
ilmanlaatuosiossa (6.4) sekä tärinäosi-
ossa (6.13).

Arviointiselostuksen laatimisessa tulee kiinnittää huomiota riittävään karttamateri-
aaliin myös liikenteellisten vaikutusten osalta.

Huomioitu kappaleessa 6.11 ja 6.12.

Vaikutukset luontoon
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Vaikutusten arvioinnin pohjaksi on hyvä laatia selvitys alueella mahdollisesti ruokai-
levista tai tiilirakennusten koloja päiväpiiloinaan käyttävistä lepakoista.

Selvitys laadittu (liite 11).

Mikäli vaikutusmallinnusten (melu, jäähdytys- ja jätevedet) valmistuttua ei voida sul-
kea pois merkittävästi heikentäviä vaikutuksia Natura-alueen suojelun perusteena
oleville lajeille tai luontotyypeille, on niiden vaikutukset tällöin arvioitava luonnon-
suojelulain 65 §:n mukaisesti.

Kuvattu kappaleessa 6.8.4.4.

Luontoon liittyvien vaikutusten tarkasteluissa tulee hyödyntää viimeisintä ajanta-
saista tietoa.

Huomioitu kappaleessa 6.8.

YVA-selostuksessa tulee esittää toimenpiteitä, joilla mahdollisia heikentäviä vaiku-
tuksia voidaan lieventää tai korvata sekä suorien että välillisten vaikutusten osalta.

Esitetty kappaleessa 6.8.5

Vesitalousasiat
Tehdasalueen meritulvariskit tulee tunnistaa ja ottaa huomioon tehdasalueen toi-
mintojen ja liikenneyhteyksien suunnittelussa. Lisäksi tulvariskejä sekä niihin varau-
tumista tulee käsitellä biotuotetehtaan ympäristöriskien arvioinnissa.

Tulvariskit tunnistettu, kuvattu luvuissa
2.2.7.6 ja 6.15.4.4.

Elinkaaritarkastelu
Vaihtoehtojen 0 ja 1 koko elinkaarta tulee tarkastella riittävällä tavalla. YVA-selostuk-
sessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti vaihtoehtojen vertailuun ottaen huomioon
koko elinkaari ja esimerkiksi 0-vaihtoehdon kehittyminen.

YVA-selostuksessa on huomioitu nykyi-
sen tehtaan purku (kpl 2.9.2) ja uuden
tehtaan mahdollinen lopettaminen
(6.16). Keskeisessä osassa arvioinnissa
on ollut toiminnan aikaiset vaikutukset,
mutta myös rakentaminen huomioitu.

Suunnitelma osallistumisen järjestämisestä
Hankkeesta vastaavan tulee tarpeen mukaan lisätä tiedottamista ja seurantaryhmän
kokouksia. Myös pienryhmäkokousten järjestämistä aihekohtaisesti on hyvä harkita.

Seurantaryhmätyöskentelyä kuvattu
kappaleessa 4.3.2.
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5 HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT, SUUNNITELMAT JA PÄÄTÖKSET

Kaavoitus

Luvanvaraista toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti (527/2014 12 §). Hankealue on asemakaa-
vassa pääosin teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta ja hanke voidaan pääosin toteuttaa voimassa
olevan asemakaavan puitteissa. Asemakaavan muutostarve liittyi tie- ja ratayhteyksiin, rakennelmien kor-
keusasemiin sekä asemakaavassa suojeltuihin rakennuksiin, jonka vaiheasemakaava on hyväksytty kaupun-
ginvaltuustossa. Päätös on lainvoimainen.

Ympäristövaikutusten arviointi

YVA-lain (252/2017) liitteen 1 hankeluettelon mukaisesti massatehtaan rakentaminen edellyttää ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelyä.  Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä an-
tama perusteltu päätelmä on liitettävä ympäristölupahakemukseen ennen päätöksentekoa.

Ympäristölupa

Biotuotetehtaan toimintaan tarvitaan ympäristölupa. Toiminnan luvanvaraisuus perustuu ympäristönsuo-
jelulain (YSL 527/2014) liitteen 1 luvanvaraisten toimintojen luetteloon, jonka mukaan teollisuuslaitos, jossa
valmistetaan massaa puusta tai muista kuitumateriaaleista, on luvanvarainen direktiivilaitos. Direktiivilai-
toksella viitataan EU:n teollisuuspäästödirektiiviin 2010/75/EU, joka on kansallisesti saatettu voimaan ym-
päristönsuojelulaissa.

Muista luvanvaraisista laitoksista poiketen, direktiivilaitoksen ympäristölupapäätöksessä päästöraja-arvo-
jen, tarkkailun ja muiden lupamääräysten on parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksen toteutta-
miseksi perustuttava BAT-päätelmiin (Best Available Techniques – Paras käyttökelpoinen tekniikka). Pääs-
töraja-arvot määrätään siten, että päätelmien päästötasoja ei ylitetä laitoksen normaaleissa toimintaolo-
suhteissa. Tehtaan pääasiallista toimintaa koskevat syyskuussa 26.9.2014 julkaistut massan, paperin ja kar-
tongin valmistuksen BAT-päätelmät.

Ympäristönsuojeluasetuksen 713/2014 mukaisesti toimintaa koskeva ympäristölupaviranomainen on Poh-
jois-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristölupa myönnetään, mikäli toiminta täyttää YSL:n, ja jätelain
(646/2011) sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset (YSL 48 §). Ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettelystä on oltava yhteysviranomaisen antama perusteltu päätelmä, ennen kuin lupa voidaan
myöntää.

Rakennus- ja purkuluvat

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen rakennuslupa haetaan kaikille uudisrakennuksille. Pu-
rettaville rakennuksille tarvitaan purkuluvat.

Lupa haetaan kaupungin rakennuslupaviranomaiselta, joka lupaa myöntäessään tarkistaa, että suunnitelma
on vahvistetun asemakaavan ja rakennusmääräysten mukainen. Rakennuslupa tarvitaan ennen rakentami-
sen aloittamista.
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Lentoestelupa

Ilmailulain (864/2014) mukaan mastoa, tuulivoimalaa, nosturia, valaistus-, radio- tai muuta laitetta, raken-
nusta, rakennelmaa tai merkkiä ei saa asettaa, järjestää tai kohdistaa siten, että sitä voidaan erehdyksessä
pitää ilmailua palvelevana laitteena tai merkkinä. Rakennelma tai laite ei saa myöskään häiritä ilmailua pal-
velevia laitteita tai lentoliikennettä tai aiheuttaa muutoin vaaraa lentoturvallisuudelle. Liikenteen turvalli-
suusvirastolle Trafille toimitettavaan lupahakemukseen on liitettävä ilmaliikennepalvelujen tarjoajan eli
ANS Finlandin (Air Navigation Services Finland) lausunto esteestä.

Savupiipun lentoestelupa haettiin joulukuussa 2018 ja Trafi hyväksyi hakemuksen tammikuussa 2019. Tä-
män lisäksi haetaan lupa ryhmälentoesteelle siinä vaiheessa, kun laitoksen suunnittelu on riittävän pitkällä.

Kemikaalilupa

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005, jäljempänä ke-
mikaaliturvallisuuslaki) 23.1 §: n nojalla vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varas-
tointia saa harjoittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (jäljempänä Tukes) luvalla. Kemikaaliturvalli-
suuslaissa tarkoitettua lupaa haetaan ennen yksityiskohtaisten toteutusratkaisujen tekemistä, hyvissä ajoin
ennen tuotantolaitoksen rakennustöiden aloittamista.

Kemikaaliluvan yhteydessä laaditaan turvallisuusselvitys, jossa osoitetaan mm. toimintaperiaatteet suuron-
nettomuuksien ja muiden onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä tarpeelliset tiedot näiden periaatteiden
toteuttamiseksi tarvittavasta organisaatiosta ja turvallisuusjohtamisjärjestelmästä.

TUKES tarkastaa tuotantolaitoksen ennen käyttöönottoa.

TUKESille tehdään myös kemikaalitietojen toimittamista koskevan asetuksen (553/2008) mukaiset ilmoituk-
set tuotettavista ja käytettävistä kemikaaleista. Lisäksi huolehditaan REACH-asetuksen (1907/2006) mukai-
sista velvoitteista mm. käyttöturvallisuustiedotteiden laatimiseen ja aineiden rekisteröintiin liittyen.

Päästölupa ja päästöoikeudet sekä lupa voimajohdon rakentamiseen

Kaikilla päästökauppalain 311/2011 alaisilla laitoksilla on oltava kasvihuonekaasujen päästölupa. Luvan
myöntää Energiavirasto. Lupaehtoihin kuuluu vuosittainen raportointi virastolle luvan saaneen laitoksen
hiilidioksidipäästöistä. Lupahakemus on toimitettava Energiamarkkinavirastoon vähintään kuusi kuukautta
ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Päästöluvan lisäksi päästökaupassa mukana oleva toiminnanharjoittaja voi hakea ilmaiseksi jaettavia pääs-
töoikeuksia. Laitoskohtaisesti myönnettävät päästöoikeusmäärät riippuvat toimialasta ja oikeuksien mää-
rän laskenta perustuu päästökauppalain säännöksiin. Päästöoikeushakemukset käsittelee Energiavirasto.

Suurjännitteisen sähköjohdon rakentamiseen on haettava sähkömarkkinalain 588/2013 mukainen hanke-
lupa Energiavirastolta. Hankelupa tarvitaan kantaverkkoon tai suurjännitteiseen jakeluverkkoon kuuluville
johdoille, rajayhdysjohdoille ja liittymisjohdoille, joiden nimellisjännite on vähintään 110 kilovolttia. Hanke-
lupaa ei kuitenkaan tarvita kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäisen sähköjohdon rakentami-
seen.
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Vesilupa ja muut luvat

Hankkeeseen liittyvälle vesistöön kohdistuvalle rakentamiselle ja veden ottamiselle vesistöstä tarvitaan ve-
silain (587/2011) mukainen lupa.

Muut luvat, joilla on liittymäkohtia ympäristöasioihin, ovat pääosin teknisiä lupia (esimerkiksi paineastioita
koskevat luvat).

Poikkeaminen luonnonsuojelulain määräyksistä

Hankealueella esiintyy perämerenketomaruna (Artemisia campestris subsp. bottnica), joka on luontodirek-
tiivin liitteiden II ja IV(b) laji (Lsl 49 §), luonnonsuojelulain 47 § mukainen erityisesti suojeltava laji ja luon-
nonsuojelulain 42 § mukaan rauhoitettu. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta haetaan lupaa
poiketa em. luonnonsuojelulain määräyksistä.

Suunnitelma lintudirektiivin I lajin suojelusta tehdasalueella

Hankealueelta on tiedossa salassa pidettävän lintudirektiivin liitteen I lajin vanha reviiri, jonka korvaami-
sesta on tehty erillinen suunnitelma.
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6 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Arvioinnin toteutus

6.1.1 Arvioinnissa käsiteltävät vaihtoehdot

YVA-lainsäädäntö edellyttää vaihtoehtojen tutkimista YVA-menettelyssä tarpeellisessa määrin. Yhden tut-
kittavista vaihtoehdoista tulee olla hankkeen toteuttamatta jättäminen eli niin sanottu nollavaihtoehto,
ellei se ole erityisestä syystä tarpeeton. Tässä YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta vaihtoehtoa, vaihto-
ehto 0 (VE0) sekä vaihtoehto 1 (VE1), jotka on kuvattu alla. Vaihtoehtoon 1 sisältyy alavaihtoehtoja.

Vaihtoehto 0 (VE0)

Nollavaihtoehtona arvioinnissa on nykyisen tehtaan toiminnan jatkaminen eli hanketta ei toteuteta. Teh-
dasta kunnossapidetään normaalisti, mutta sitä ei uudisteta. Vain välttämättömät investoinnit tehtaan tuo-
tannon ylläpitämiseksi tehdään.

 Vaihtoehto 1 (VE1)

Vaihtoehto 1 on biotuotetehdas. Vaihtoehtoon sisältyy alavaihtoehtoja, jotka liittyvät liikenneratkaisuihin
sekä jäte- ja jäähdytysvesien purkupaikkoihin:

- liikennereittivaihtoehdot VE1A ja VE1B on esitetty hankekuvauksen yhteydessä kappaleessa 2.2.8,
- jäte- ja jäähdytysvesien purkupaikkavaihtoehdot VE1a, VE1b, VE1c, VE1d ja VE1e on esitetty mal-

linnusten lähtötietojen yhteydessä kappaleessa 6.2.4.1.2.3.

6.1.2 Tarkasteltavat vaikutukset

YVA-menettelyssä arvioitiin hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia, jotka kohdistuvat:

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

Ympäristövaikutusten arvioinnissa huomioitiin rakentamisen, toiminnan sekä toiminnan lopettamisen ai-
kaiset vaikutukset. Arvioinnissa keskityttiin toiminnan aikaisten vaikutusten selvittämiseen. Toiminnan ja
rakentamisen aikaiset vaikutukset on esitetty vaikutuksittain luvuissa 6.2-6.15. Toiminnan lopettamisen vai-
kutuksia on arvioitu kappaleessa 6.16. Arviointityön tulokset on esitetty tässä kappaleessa vaikutuksittain.
Painopiste vaikutusten selvittämisessä asetettiin merkittäviksi arvioituihin ja koettuihin vaikutuksiin. Alus-
tavan arvion mukaan tehdashankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyivät vesistöön ja ilmaan
johdettaviin päästöihin, meluun sekä raaka-aineen ja tuotteiden kuljetuksiin. Muita keskeisiä ympäris-
tönäkökohtia ovat muun muassa mahdolliset onnettomuus- ja häiriötilanteet.

YVA-menettelyn yhteydessä on laadittu seuraavat selvitykset, jotka ovat tämän YVA-selostuksen liitteenä:

- Liite 7. Jäte- ja jäähdytysvesien leviämismallinnus (Luode Consulting 2019)
- Liite 8. Selvitys jäte- ja jäähdytysvesien vaikutuksista (KVVY 2019)
- Liite 9. Ilmapäästöjen leviämismallinnus (Enwin 2019)
- Liite 10. Luontoselvitys (Sweco 2019)
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- Liite 12. Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys (Sweco 2019)
- Liite 13. Melumallinnus (Sweco 2019)
- Liite 14. Tärinä- ja runkomeluselvitys (Sweco 2019)

6.1.3 Arviointien rajaus, käytettävät aineistot sekä menetelmät

Arviointi perustuu ympäristön nykytilannetta koskevaan tietoon ja hankkeesta aiheutuviin arvioituihin muu-
toksiin. Tarkempi kuvaus käytetyistä arviointimenetelmistä, aineistoista, rajauksista, epävarmuustekijöistä
sekä kuvaus mahdollisten haittojen ehkäisystä on esitetty kunkin vaikutusarviointiosion yhteydessä. Seu-
raavassa on esitetty yhteenveto arviointien toteutuksesta sekä merkittävyyden arvioinnin kuvaus.

6.1.3.1 Tarkasteltava vaikutusalue

Arviointiselostuksessa tarkastellaan biotuotetehtaan hankealueella ja sen ulkopuolella sijaitsevien toimin-
tojen ympäristövaikutuksia. Alueen ulkopuolella olevia toimintoja ovat muun muassa tehtaan rakentamisen
ja käytön aikainen liikenne ja raaka-aineen hankinta.

YVA-menettelyssä tarkastelualueella tarkoitetaan tietylle vaikutustyypille määriteltävää aluetta, jolla ky-
seistä ympäristövaikutusta selvitetään ja arvioidaan. Tarkastelualueen laajuus riippuu tarkasteltavasta ym-
päristövaikutuksesta. Arvioinnin tuloksena on saatu vaikutusalue, jossa ympäristövaikutuksen on arvioitu
ilmenevän.  Arvioinnin rajaukset on esitetty tarkemmin seuraavissa luvuissa vaikutuksittain.

6.1.3.2 Käytetyt aineistot

Hankkeesta aiheutuvien ympäristövaikutusten ennakoimisessa hyödynnettiin tehtaan nykyisen toiminnan
ympäristövaikutusten seurantatietoja sekä alueen teollisuuden ympäristövaikutuksista tehtyjen tutkimus-
ten tuloksia. Tärkeänä osana arvioinnissa on ollut Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaalta saadut seu-
rantatiedot.

Kemin ympäristössä on tehty kaksi ympäristövaikutusten arviointia; vuonna 2010 valmistui Metsäliiton ja
Vapon biodieselhankkeen YVA-menettely ja vuonna 2012 Forest BtL:n biodieselhanke. Molemmissa hank-
keissa Metsä Group on ollut hankkeista vastaavana. Lisäksi alueen teollisuusyritykset (Metsä Fibre Oy,
Metsä Board Oy, Stora Enso Oyj, Veitsiluodon tehdas) ovat jättäneet uudet lupahakemukset vuonna 2015,
ja Sunshine Kaidi (Finland) New Energy Co. Oy on jättänyt Kemin biopolttoainelaitoksen lupahakemuksen
vuonna 2016. Näitä hakemuksia varten on edelleen päivitetty tietoa ympäristön nykytilasta.

Kansalaisten ja eri sidosryhmien tärkeiksi kokemista asioista on saatu tietoa mm. asukaskyselyn, seuranta-
ryhmätyöskentelyn, haastatteluiden sekä tiedottamis- ja kuulemismenettelyjen yhteydessä.

6.1.3.3 Merkittävyyden arviointi

Vaihtoehtojen vertailu tapahtui nollavaihtoehdon sekä vaihtoehdon 1 välillä. Vertailun perusteella voitiin
tunnistaa muutoksesta aiheutuvat ympäristövaikutukset verrattuna nykytilanteeseen. Vertailun avulla tun-
nistettiin muutoksesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja yhteisvaikutuksia alueen muiden toimintojen
kanssa.

Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa hyödynnettiin soveltuvin osin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE)
koordinoimassa IMPERIA-hankkeessa kehitettyä ARVI-menetelmää ja sitä tukeva työkalua (Marttunen ym.
2015). Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa huomioitiin kohteen herkkyys ja muutoksen suuruus seu-
raavan kuvan mukaisesti (kuva 6-1).
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Kuva 6-1. Lähestymistapa ympäristövaikutusten merkittävyyden arviointiin (Marttunen ym. 2015).

Vaikutuskohteen herkkyys kuvaa vaikutuskohteen tai -alueen ominaispiirteitä. Sen osatekijöitä ovat vaiku-
tukseen liittyvä lainsäädännöllinen ohjaus, alueen tai asian yhteiskunnallinen merkitys sekä kohteen alttius
muutoksille. Kohteen herkkyyteen vaikuttaa mm. nykyinen ympäristökuormitus verrattuna lainsäädännön
sallimiin ohjearvioihin sekä asutuksen ja muiden vaikutuksille alttiiden kohteiden läheisyys. Muutoksen suu-
ruus kuvaa hankkeen aiheuttaman muutoksen ominaispiirteitä, jossa muutoksen suunta voi olla joko kiel-
teinen tai myönteinen. Suuruus koostuu muutoksen voimakkuudesta ja suunnasta, alueellisesta laajuudesta
ja kestosta.

Arvioinnissa ympäristön nykytilan herkkyys on arvioitu vähäiseksi, kohtalaiseksi tai suureksi. Muutoksen
suuruutta on puolestaan arvioitu seuraavalla asteikolla:

Muutoksen
suuruus

Suuri myönteinen

Kohtalainen myönteinen
Vähäinen myönteinen

Ei muutosta

Vähäinen kielteinen
Kohtalainen kielteinen

Suuri kielteinen

Arvioinnissa hyödynnettiin seuraavaa taulukkoa, jossa on esitetty sekä vastaanottavan kohteen herkkyys
että muutoksen suuruus, ja jonka perusteella voidaan määrittää vaikutuksen merkittävyys.

Ei muutosta
Suuri Kohtalainen Vähäinen Ei muutosta Vähäinen Kohtalainen Suuri

Kielteinen Myönteinen
Vaikutuksen
merkittävyys

Vähäinen

Vähäinen

KohtalainenSuuriSuuri

Kohteen
herkkyys

Kohtalainen Vähäinen

Suuri

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta

Kohtalainen

Vähäinen

Kohtalainen

Suuri

Muutoksen suuruus

Ei vaikutusta

Vähäinen

Vähäinen

Kohtalainen

Vähäinen

Kohtalainen

Suuri Suuri

Suuri

Kohtalainen



121

Vaikutuksen merkittävyys voi olla myönteinen, neutraali tai positiivinen ja edelleen vähäinen, kohtalainen
tai suuri. Arviointiosioiden yhteenveto-osiossa on esitetty vaikutuksen merkittävyys värein ja merkin (+ / -)
seuraavan asteikon mukaisesti:

Vaikutuksen
merkittävyys

Suuri positiivinen vaikutus (+++)

Kohtalainen positiivinen vaikutus (++)

Vähäinen positiivinen vaikutus (+)

Ei vaikutusta

Vähäinen negatiivinen vaikutus (-)

Kohtalainen negatiivinen vaikutus (- -)

Suuri negatiivinen vaikutus (- - -)

6.1.3.4  Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa ja liitännäishankkeet

Yhteisvaikutukset on huomioitu seuraavissa osioissa kunkin vaikutusarvioinnin yhteydessä omana luku-
naan. Yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa on tarkasteltu mm. osana ilmapäästöjen ja jätevesien
vaikutusten arviointia.

Voimajohtohankkeen ympäristöselvitys on esitetty liitteessä 3.

6.1.3.5  Haittojen ehkäisy ja lieventäminen

Arviointityön ja hankkeen suunnittelun yhteydessä selvitettiin keinoja hankkeeseen liittyvien haitallisten
ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi. Lieventämistoimenpiteet on esitetty kunkin vaiku-
tustenarviointiosion yhteydessä.

6.1.3.6 Arvioinnin epävarmuustekijät

Arvioinnissa käytettäviin lähtöaineistoihin ja arvioinnin menetelmiin liittyy aina oletuksia ja yleistyksiä. Käy-
tettävissä olevat tekniset tiedot ovat vielä alustavia. Tiedonpuute ja epätarkkuus aiheuttavat epävarmuutta
arviointiin.  Hankkeeseen ja arviointimenetelmiin liittyvät epävarmuustekijät tunnistettiin arviointityön ai-
kana. Olennaisimmat epävarmuudet, niiden merkitys sekä ja arvioinnin luotettavuus on kuvattu tässä ra-
portissa.

6.1.4 Osaaminen ja asiantuntemus

YVA-lain mukaisesti ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja -selostuksen laadintaan on oltava käytettä-
vissä riittävä asiantuntemus. Arviointityöhön YVA-menettelyssä osallistuneet henkilöt on esitetty seuraa-
vassa taulukossa.
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Taulukko 6-1. Arviointityöhön osallistuneet asiantuntijat.

Nimi ja yritys Koulutus Rooli Pätevyys
Reetta Hurmekoski
Sweco

DI (energiatek-
niikka) 2013

Projektipäällikkö Yli 5 vuoden kokemus teollisuuden
ympäristöasioista ja päästöjen hallin-
nasta. Osallistunut neljään YVA-me-
nettelyyn projektikoordinaattorina /
projektipäällikkönä.

Mika
Manninen
Sweco

M.Sc. (ympäristö-
tekniikka) 2005,
ympäristösuunnit-
telija AMK 2001

Varaprojektipääl-
likkö, asiantuntija

Yli 15 vuoden kokemus ympäristö-
alalta. Ollut mukana yli 20 YVA-menet-
telyssä pääosin projektipäällikkönä
sekä liikenne- ja ilmastovaikutusten ar-
vioinnissa.

Aija Degerman
Sweco

FM (biologia) 2001 Luontoselvitykset,
luontovaikutus-
ten arviointi

Yli 10 vuoden kokemus luonto- ja vai-
kutusselvitysten tekemisestä ympäris-
töalalta. Ollut mukana useassa YVA-
menettelyssä.

Pekka Lähde
Sweco

Ympäristösuunnit-
telija AMK 2005

Melumallinnus ja
meluvaikutukset

Yli 10 vuoden kokemus ympäristö-
alalta. Ollut mukana yli 20 YVA-menet-
telyssä, mm. meluasiantuntijana.

Jouni Marjaniemi,

Sweco

DI (rakennetek-
niikka) 2016

Vaikutukset täri-
nään ja runkome-
luun

Yli 3 vuoden kokemus ympäristöalalta.
Ollut mukana useassa YVA-menette-
lyssä.

Sirpa Torkkeli
Sweco

DI (tuotantotalous)
1993

Vaikutusarvioin-
nit: maaperä,
pohjavedet, jät-
teet, liikenne, ka-
lasto/kalastus

Noin 25 vuoden kokemus ympäristö-
alalta. Osallistunut useisiin YVA-me-
nettelyihin.

Marjo Pusenius,
Sweco

FM (hydrobiologia
ja limnologia) 1996

Vesistö- ja kalas-
tovaikutukset

Noin 15 vuoden kokemus ympäristö-
alalta. Osallistunut useisiin YVA-me-
nettelyihin.

Peter Rivinoja,
Sweco

FT (biologia) 2005 Kalasto- ja kalas-
tusvaikutukset

Noin 24 vuoden kokemus kalatutki-
muksen ja konsultoinnin tehtävissä

Pinja Mäkinen,
Sweco

FM (biologia) 2012 Viitammakkosel-
vitykset

Noin 4 vuoden kokemus ympäristö-
alalta. Ollut mukana noin 10 YVA-me-
nettelyssä suunnittelijana tehden mm.
pintavesivaikutusarviointia.

Johanna Lehto,
Sweco

FM (suunnittelu-
maantiede) 2002

Vaikutukset ih-
misten tervey-
teen ja elinoloihin
ja viihtyvyyteen,
sosiaaliset vaiku-
tukset

Noin 13 vuoden kokemus liittyen mm.
alueidenkäyttöstrategioihin, kaavoi-
tukseen ja sosiaalisten vaikutusten ar-
viointiin. Osallistunut useisiin YVA-me-
nettelyihin.
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Nimi ja yritys Koulutus Rooli Pätevyys
Kaisa Mäkiniemi,
Sweco

TkT 2012, arkki-
tehti 2002

Maisema- ja kult-
tuuriympäristö-
vaikutukset

Noin 15 vuoden työkokemus kulttuu-
riympäristöön ja kulttuurimaisemaan
liittyvästä tutkimuksesta ja selvityk-
sistä. Yli 6 vuoden kokemus kaavoituk-
seen liittyvistä tehtävistä.

Vilma Skinnari,
Sweco

FM (ympäristö-
tiede), 2008

Vaikutukset lii-
kenteeseen ja
kasvihuonekaasu-
päästöihin

Noin 10 vuoden kokemus teollisuuden
päästöjen hallinnasta.

Emilia Lier,

Sweco

DI (ympäristötek-
niikka, 2005

Vaikutukset kasvi-
huonekaasupääs-
töihin, seuranta ja
tarkkailu, hank-
keen edellyttämät
luvat

Noin 13 vuoden työkokemus teollisuu-
den ympäristökonsultoinnista (mm.
YVA-menettelyt, lupahakemukset, ym-
päristölainsäädäntö).

Ari Tamminen,

Enwin Oy

FM (Ympäristöhy-
gienia) 1984

Ilmapäästöjen
mallintaminen, il-
manlaatuvaiku-
tusten arviointi

30 vuoden kokemus ilmapäästöjen
mallintamisesta ja ilmanlaatuvaikutus-
ten arvioinnista. Enwin Oy on laatinut
ilmanlaatumallinnuksia lukuisiin YVA-
menettelyihin.

Tarja Tamminen,
Enwin Oy

TkL (kemiantek-
niikka) 2003, FM
(Työ- ja teollisuus-
hygienia) 1985

Kai Rasmus,
Luode Consulting
Oy

FT (geofysiikka),
2009

Vesistömallinnus Työhön osallistuvilla henkilöillä on
useiden vuosien kokemus vaativista
vesistöhankkeista sekä mallinnuksesta.

Joose Mykkänen,
Luode Consulting
Oy

DI (vesitalous),
2007

Harri Perälä,
KVVY Tutkimus Oy

FM (hydrobiologi) Vesistövaikutus-
ten arviointi

Yli 25 vuoden kokemus vesistötutki-
muksista. Laaja kokemus vesistövaiku-
tusten arvioinnista. Osallistunut usei-
siin YVA-menettelyihin.

Jukka Tana FM (biologi) Vesistövaikutus-
ten arviointi

Yli 40 vuoden kokemus vesistötutki-
muksista. Laaja kokemus vesistövaiku-
tusten arvioinnista. Osallistunut usei-
siin YVA-menettelyihin.

Seuraavassa on esitelty tarkasteltavat ympäristövaikutukset vaikutuskohtaisesti, ympäristövaikutusten ar-
vioinnin rajaus ja arvioinnissa käytettävät menetelmät.
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Vesistö ja kalasto

6.2.1 Yhteenveto

Rakentamisen aikaiset vaikutukset vesistöön ja kalastoon

Rakentamisen aikaiset vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti itse alueeseen ja sen lähiympäristöön, ei niin-
kään vesistöön. Hankkeeseen liittyvän vesistörakentamisen osalta vaikutukset ovat vesistörakentamiselle
tyypillisesti vettä samentavia ja eroosiota aiheuttavia vaikutuksia, joiden aikana vesistöön pääsee kiintoai-
netta ja ravinteita, jotka leviävät virtausten mukana. Kokonaisuudessaan rakentamisen aikaiset vaikutukset
vesistöön jäävät vähäisiksi.

Hankkeeseen liittyy vesistörakentamista lähinnä uuden sillan ja vaihtoehdossa VE1B, jätevesiputken raken-
tamisen yhteydessä. Vesistörakentamista ei ole suunniteltu todennäköisimmille kutualueille tai pyyntialu-
eille. Merkittäviä rakentamisen aikaisia vaikutuksia kalastoon tai kalastukseen ei ole odotettavissa.

Toiminnan aikaiset vaikutukset vesistöön

Biotuotetehtaalta johdetaan mereen puhdistettuja jätevesiä, jotka sisältävät COD-, fosfori-, typpi- ja AOX-
kuormitusta sekä pieniä metallipitoisuuksia sekä puhtaita jäähdytysvesiä.

Jäähdytys- ja jätevesissä mereen purettavan lämpökuormituksen merkittävimmät vaikutukset jäätilantee-
seen rajatuvat purkualueen ja Kuivanuoron edustalle sekä Kemijoen päähaaran alueelle. Purettaessa jääh-
dytysvedet Kurimonhaaran yläaltaaseen (VE1a ja VE1b) jääpeite heikkenee Kemin keskustan edustalla ja
Selkäsaaren ympäristössä. Purettaessa jäähdytysvedet Kemijoen päähaaraan (VE1c) jääpeite heikkenee
päähaaran alueella ja häviää kokonaan Paskon edustalle saaakka, ohentumista näkyy vielä Munaluodon
pohjoispuolella. Purettaessa jäähdytysvedet Kuivanuoron eteläkärkeen (VE1e). jää ohenee voimakkaimmin
Kuivanuoron edustalta Iso-Räiskön itä-/eteläpuolelle Leudon talven aikana jääpeitteessä nähdään ohene-
mista samoilla alueilla kuin nomaalitalven aikana mutta heikompana. Jääpeitteinen kesto lyhenee purku-
vaihtoehdosta riippuen noin 1-4 viikkoa, leudon talven aikana enemmän.

Veden lämpötilan noususta aiheutuvat, rehevöitymiseen liittyvät muutokset rajoittuvat yleensä alueelle,
jolla lämpötila on jatkuvasti yli yhden asteen ympäristöään korkeampi. Mallinnuksen mukaan ainoastaan
vaihtoehdoissa, joissa jäähdytysvedet puretaan Kurimonhaaran altaaseen tai Kemijoen päähaaraan (vaih-
toehdot VE1a-1c) välittömillä suualueilla nousu voi olla yhden asteen. Vaihtoehdossa VE1c (purku Kemijoen
päähaaraan) vesistön kesäaikainen lämpötila kohoaa laajimmalla alueella kohdistuen Kemijoen Isohaaraan,
jolloin virtaveden kyseessä ollessa voi esiintyä limoittavia vaikutuksia myös perifytonissa eli alustaan kiin-
nittyvässä levästössä. Tällä alueella ravinnekuorma ei kuitenkaan kasva samanaikaisesti.

Fosforikuorman nousu nykytasolta vaihtoehtojen VE0/VE1 tasolle voi lisätä rehevöitymistä purkukohtien
läheisyydessä. Vaihtoehtojen VE0 ja VE1 välillä fosforikuormituksessa ei ole eroa, ja typpikuormitus lisäys
on sen verran vähäinen, ettei vaihtoehtojen VE0 ja VE1 välillä ole juurikaan eroa rehevöitymisvaikutuksessa.
Suurimmat vaikutukset kohdistuvat purkualueen läheisyyteen, josta laimeneminen lisääntyy ulkomerta
kohti. Biotuotehtaan osuus merialueen kokonaisravinnekuormituksesta on vähäinen. Vaihtoehtojen VE0 ja
VE1 mukaisilla kuormituksilla biotuotetehtaan osuus Kemijoen vuoden 2017 typpivirtaamasta olisi 3% (VE0)
tai 4 % (VE1). Fosforivirtaamasta osuus olisi molemmissa vaihtoehdoissa 8 %. Biotuotetehtaan jätevesien
purkukohdan lähialueella eri purkuvaihtoehdoissa voi esiintyä lievää rehevöitymisen lisääntymistä nykyti-
lanteeseen verrattuna.

Vaikutuksia levätuotannon kasvuun on odotettavissa purkualueella, kauempana vaikutukset eivät ole sel-
västi erotettavissa. Leväntuotannon kannalta fosfori on ratkaiseva. Vaihtoehdossa VE1b, jossa jätevedet
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purettaisiin nykyisen purkupaikan sijasta merialueelle, mm. rehevöittävä vaikutus siirtyisi Selkäsaaren ku-
peeseen.

Rehevyys vaikuttaa yleisesti vesistön kokonaistilaan, pohjaeläimistön kokonaistiheydessä tai taksonikoos-
tumuksessa ei aiheuduakuutteja jätevesiperäisiä vaikutuksia. Oleellista kuormitustason nousua ei tapahdu
koko sisempää rannikkoa ajatellen. Vesistössä ei esiinny hapettomuutta, eikä BOD-kuormitus ole vesistön
kannalta merkittävä.

Biotuotetehtaan jätevesillä ei ole yksinään ei vaikutusta vesialueen ekologiseen tilaan.  Yhdessä muun vesi-
alueelle tulevan kuorman kanssa rehevöittäviä vaikutuksia aiheutuu sisemmällä rannikkoalueella ja biologi-
nen tila alueella heikentyy. Biotuotetehtaan osuus fosforin kokonaiskuormasta rannikkoalueelle on kuiten-
kin vähäinen.

Vesistön käyttö on muotoutunut nykyiselleen jääolojen myötä. Rehevyys lisää pyydysten limoittumista ai-
heuttaen lisätyötä. Biotuotetehtaan kuormituksesta ei aiheudu hygieenisiä ongelmia. Muuttuva jäätilanne
voi heikentää talviajan liikkumisoloja.

Vaikutus VE1a/VE1b VE1c/VE1d VE1e VE0 Vaihtoehtojen vertailu ja
vaikutuksen merkittävyys

Lämpökuorma/
lämpötilan
nousu

Lämpötilanousu on sen verran vähäistä, ettei laaja-alaista
perustuotannon nousua ennakoida tapahtuvan nousun
jäädessä selvästi alle 1 asteen. Lähinnä purkuputken/-
putkien suulla lämpötila voi nousta enemmän.

Ei muutosta nyky-
tilanteeseen Vaikutuksen merkitys ar-

vioidaan vähäiseksi (-)

Lämpökuorma /
jäätilanne

Jääpeitteen heikkeneminen lisääntyy nykytilanteeseen
nähden, jääpeitteen aika lyhenee normaalitalvena 1 - 4
viikkoa, leudon talven aikana enemmän.

Jääpeitteen heik-
kenemista tapah-
tuu jo nykytilan-
teessakin. Paikallisesti voimakas vai-

kutus (VE1c ja VE1d, Iso-
haara), muuten kohtalai-
nen.

Vaikutuksen merkitys ar-
vioidaan kohtalaiseksi (--)

Merkittävimmät
vaikutukset Ke-
min keskustan
edustan ja Selkä-
saaren alueella
(VE1a) ja Selkä-
saaren pohjois- ja
luoteispuolella
(VE1b)

Jääpeite heikke-
nee Kemijoen
päähaaran alu-
eella, jääpeite hä-
viää kokonaan
Paskon edustalle
saakka ja ohentu-
mista näkyy vielä
Munaluodon
pohjoispuolella.

Jääpeite heikke-
nee voimakkaim-
min Kuivanuoron
edustalta Iso-
Räiskön itä-/ete-
läpuolelle

Vedenlaatu ja re-
hevyys

Vaikutukset kokonaisuutena samantyyppiset kuin vaihto-
ehdossa V0, koska ravinnekuormitus ei lisäänny merkittä-
västi.

Suurimmat vaiku-
tukset kohdistuvat
nykyisen purkualu-
een läheisyyteen,
josta laimenemi-
nen lisääntyy ulko-
merta kohti. Ran-
nikolla myös yh-
teisvaikutusta mui-
den pistekuormit-
tajien ja jokivesien
kanssa. Mahdolli-
sesti asemalla
KE02 kpl-biomassa
nousua.

VE1a, VE1c-e, lievät vaiku-
tukset.
VE1b, rannan tuntumassa
vähäinen, purkualueella
hieman suurempi vaiku-
tus.

Vaikutuksen merkittävyys
arvioidaan vähäiseksi (-).

VE1a = VE1e,
VE1c-d

VE1b:
Jätevesien purka-
minen kauem-
maksi merelle nä-
kyy fosfori- ja typ-
pipitoisuuden lie-
vänä nousuna
purkupisteen ete-
läpuolella. Sa-
malla pitoisuudet
laskevat ranta-
vyöhykkeellä.

Vain lievää laskua
fosforipitoisuu-
dessa, ei suurta
eroa VE0 verrat-
tuna.

Ravinnepitoisuu-
det laskevat hie-
man jäähdytysve-
sien purkupistei-
den edustalla ve-
denvaihdon voi-
mistuessa.
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Vaikutus VE1a/VE1b VE1c/VE1d VE1e VE0 Vaihtoehtojen vertailu ja
vaikutuksen merkittävyys

Perustuottajat ja
vesikasvillisuus

VE1a = VE1c-VE1e

VE1b: Jätevesien
rehevöittävän vai-
kutuksen siirty-
essä Selkäsaaren
kupeeseen vaiku-
tusalueen voi-
makkuus (paino-
piste) muuttuu
alueellisesti,
mutta kuitenkin
nykyisen vaikutus-
alueen sisällä.

Jätevesistä aiheutuva ravinnepitoi-
suuden nousu lievää, suurimmat vai-
kutukset (levätuotannon kasvu) pur-
kualueilla, ulompana ei selvästi ero-
tettavissa.

Jätevesistä aiheu-
tuva ravinnepitoi-
suuden nousu lie-
vää, suurimmat
vaikutukset (levä-
tuotannon kasvu)
purkualueella,
ulompana ei sel-
västi erotettavissa.

Purkualueella lievä vaiku-
tus, muutoin vähäinen yh-
teisvaikutus.

Vaikutuksen merkittävyys
arvioidaan vähäiseksi (-).

Vesistön happi-
talous

BOD kuorma ei vesistön kannalta merkittävää, vesistössä ei hapettomuutta,
mutta alentuneita happikyllästysarvoja on

Vaikutuksen merkitys ar-
vioidaan vähäiseksi (-)

Sedimentti Varsinaisia uhkia sedimenteille ei ole nähtävissä, mutta rehevyys vaikuttaa
osaltaan pohjien/pohjaeläinten tilaan, vaikkei siitä aiheutuvaa hapettomuutta
enää aiheudukaan.  Ei pohjille kertyviä haitta-aineita.

Vaikutuksen merkitys ar-
vioidaan vähäiseksi (-)

Pohjaeläimet Rehevyys vaikuttaa yleisesti kokonaistilaan (yhteisvaiku-
tus), kokonaistiheydessä tai taksonikoostumuksessa ei
akuutteja jätevesiperäisiä vaikutuksia, ei oleellista kuor-
mitustson nousua koko sisempää rannikkoa ajatellen.

Rehevyys vaikut-
taa yleisesti koko-
naistilaan (yhteis-
vaikutus), koko-
naistiheydessä tai
taksonikoostumuk-
sessa ei akuutteja
jätevesiperäisiä
vaikutuksia

Vähäinen vaikutus sisä-
rannikolla, lievenee ulos-
päin.

Vaikutuksen merkitys ar-
vioidaan vähäiseksi (-)

Veden hygieeni-
nen laatu

Jätevedet eivät mahdollisia poikkeuksia häiriötilanteita lukuun ottamatta vai-
kuta. Vaikutuksen merkitys ar-

vioidaan vähäiseksi (-)

Ekologinen tila yhdessä muun kuorman kanssa rehevöittää sisemmällä rannikkoalueella ja
heikentää siten biologista tilaa (kuormitusosuus alle 10 % fosforista).

Vaikutuksen merkitys ar-
vioidaan vähäiseksi (-)

Vesistön käyttö Muuttuva jäätilanne voi heikentää talviajan liikkumisoloja Käyttö muotoutu-
nut nykyiselleen
jääolojen myötä.
Rehevyys lisää
pyydysten limoit-
tumista aiheuttaen
lisätyötä. Ei hy-
gieenisiä ongelmia
(uiminen).

Paikallisesti voimakas vai-
kutus (VE1c ja VE1d, Iso-
haara), muuten kohtalai-
nen.

Vaikutuksen merkitys ar-
vioidaan kohtalaiseksi (--)

Vaikutukset ensi-
sijaisesti Kemin
edustalle

vaikutukset ensi-
sijaisesti Isohaa-
raan ja sen edus-
talle.

vaikutukset ensi-
sijaisesti Kemin
edustalle

Toiminnan aikaiset vaikutukset kalastoon ja kalastukseen

Vesistöön rakentaminen on vähäistä eikä mainittavia vaikutuksia kalastukseen ole odotettavissa.

Mahdollisia vaikutuksia kalastoon voi aiheutua vesistöön purettavien jätevesien sisältämästä kuormituk-
sesta sekä jäähdytysvesien aiheuttamasta lämpökuormituksesta. Vedenoton vaikutukset kalastoon arvioi-
daan vähäisiksi.
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Lämpökuormituksen vaikutukset Kemin edustan merialueella ja jokisuun alueella eivät yhdenkään vaihto-
ehtoisen purkupaikan tapauksessa kohdistu esimerkiksi muikun tai silakan todennäköisimmille kutualueille.
Lohi, taimen ja siika ovat suurelta osin istutuksista peräisin, joten niiden lisääntymiseen kohdistuvat vaiku-
tukset voidaan arvioida vähäisiksi.

Vaihtoehdossa, jossa jäähdytysvedet johdettaisiin jokeen jäähdytysveden alhaisella virtausmäärällä suh-
teessa Kemijoen virtausmäärään ja aiheutuvalla vähäisellä lämpötilan nousulla joessa (+0,5 °C) jäähdytys-
vesillä ei arvioida olevan vaikutusta lohen tai taimenen nousuun Kemijokeen tai Isohaaran kalaportaaseen.
0,3 °C tai sitä suuremmat lämpötilavaikutukset merialueella ulottuvat aivan Kurimonhaaran edustalle, joten
vaikutuksia kalojen vaellusreitteihin ei ole odotettavissa.

Kaupallisen kalastuksen osalta talvikalastus on vähäistä. Kalastuksen estyminen jäähdytysvesien aiheutta-
malla heikon jään alueella kohdistuu pääosin vapaa-ajankalastajiin. Mallinnustulosten perusteella suosi-
tuimmille vapaa-ajan kalastusalueille talvikuukausina voi aiheutua vaikutuksia jääolosuhteisiin vaihtoeh-
dosta riippuen lähinnä Kemijokisuun alueella.

Mallinnustulosten mukaan jääpeitteen kesto keväällä Kemin sisäsataman edustalla, vapaan virkistyskalas-
tuksen alueella, jossa vapaa-ajan kalastus on todennäköisesti vilkkainta, vaihtoehdosta riippuen lyhenee
enimmillään nelisen viikkoa tai vaikutusta jääpeitteen kestoon ei aiheudu. Ajoksen saaren pohjoispuolen
tienoilla vaikutusta jääpeitteen kestoon ei mallinnuksen mukaan aiheudu.

6.2.2 Yhteenveto arviointimenetelmistä ja epävarmuustekijöistä

Vesistövaikutusten arviointi perustuu olemassa olevaan tutkimus-, mittaus- ja selvitysaineistoon sekä jäte-
ja jäähdytysvesiä koskevan vesistömallinnuksen tuloksiin. Arvioinnissa on huomioitu mahdolliset vaikutuk-
set veden lämpötilaan, laatuun ja ekologiseen tilaan, eliöstöön (kasviplankton, pohjaeläimet ja
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vesikasvillisuus), kalastoon ja kalastukseen, jääoloihin sekä vesistön käyttöön. Vaikutukset vesistöjen eko-
logiseen tilaan ja vesienhoidon tavoitteisiin on arvioitu asiantuntija-arviona.

Arvioinnin lähtökohdaksi on otettu Kemin edustan velvoitetarkkailun tutkimusalue, jota on kuvattu mm.
vuotta 2017 koskevassa vesistö- ja kalataloustarkkailuraportissa (Eurofins Ahma Oy 2018). Vesistön biologi-
sen tilan tarkastelua on laajennettu tarvittavilta osin koskemaan myös Perämeren kansallispuiston aluetta.

Vaikutusarvion pohjaksi on tarkasteltu nykyisen luvan mukaisen maksimikuormituksen (VE0) aiheuttamia
vesistövaikutuksia niin veden laatuun kuin vesistön biologiaan. Uuden biotuotetehtaan kuormitusennus-
teen (VE1) vaikutuksia on tarkasteltu sekä laskennallisesti että mallintamalla. Kalastovaikutukset ja kalas-
toon liittyvä veden käyttö tarkastellaan omana osanaan.

Uusi biotuotetehdas kasvattaa tehtaiden jäähdytysvesivirtaamaa ja lämpökuormaa vesistöön. Myös jäteve-
sipäästöt kasvavat joiltakin osin nykyiseltä tasolta. Uuden biotuotetehtaan jäte- ja jäähdytysvesipäästöjä
verrattiin Kemin integraatin nykyisiin ja historiallisiin päästötietoihin ja niitä vastaaviin ympäristön tilan tark-
kailutietoihin. Jäte- ja jäähdytysvesipäästöjen vaikutusta vesistön veden lämpötilaan ja jääolosuhteisiin ar-
vioitiin mallinnuksen avulla. Tarkastelussa olivat mukana kemiallinen hapenkulutus (COD, chemical oxygen
demand), pääravinteet (typpi ja fosfori) sekä AOX-päästöt (adsorbable organically bound halogens eli ad-
sorboituvat orgaanisesti sitoutuneet halogeenit). Raskasmetallien ja muiden vesiympäristölle vaarallisten ja
haitallisten aineiden päästötasoja arvioitiin prosessi- ja kemikaalitietojen perusteella ja vertaamalla pitoi-
suuksia aineille annettuihin ympäristönlaatunormeihin (Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaaralli-
sista ja haitallisista aineista, VNa 1022/2006 ja sen muutos VNa 868/2010). Ympäristönlaatunormilla tarkoi-
tetaan sellaista vesiympäristölle haitallisen ja vaarallisen aineen pitoisuutta, jota ei saa ihmisten terveyden
tai ympäristönsuojelemiseksi ylittää. Veden ottamisen vaikutuksia tarkasteltiin asiantuntijatyönä.

Vesipäästöjen mallinnuksessa muodostettiin alueelle vedenlaatu- ja virtausmalli, johon sisältyy Kemiä ym-
päröivä rannikkoalue sekä osa Kemijokea. Mallinnuksessa käytettiin 3D-ohjelmistoa. Mallinnus tehtiin to-
dellisten vaihtuvien olosuhteiden mukaan asettamalla malli seuraamaan alueella mitattuja sääolosuhtei-
den, meriveden pinnankorkeuden, jokivirtaamien sekä vedenlaatuparametrien aikasarjoja. Näin pystytään
arvioimaan jäähdytys- ja jätevesien kuormituksen todellista vaikutusaluetta.

Mallinnettava alue kattoi mallinnuksen varsinaisen kohdealueen lisäksi riittävän laajan alueen merialuetta
Haukiputaalta Luulajan edustalle noin 70 km avomeren suuntaan ulottuvalla linjalla, jotta merialueen vir-
taukset saadaan simuloitua vaihtuvissa tuuli- ja meriveden pinnankorkeuden olosuhteissa. Laskentahilan
tarkkuutta tihennettiin varsinaisella kohdealueella purkupisteiden läheisyydessä. Hilakoko oli tiheimmillään
purkualueilla noin 150 m kasvaen avomerta kohden. Syvyyssuunnassa laskentahila on jaettu kymmeneen
kerrokseen, joiden paksuus on 10 % solun syvyydestä.

Vedenvaihto laskentahilan sekä Perämeren välillä sekä Kemijoen sekä muiden lähialueen jokien (Akkunus-
joki, Tornionjoki, Simojoki, Iijoki ja Ruotsin puolelle purkava Kalixjoki) virtaamat huomioitiin mallissa. Sää-
tietoina käytettiin Ajoksen havaintoaseman tietoja. Sääaineisto sisälsi matalan merialueen virtauksiin avo-
vesikaudella voimakkaasti vaikuttavan tuulen nopeuden- ja suunnan sekä ilman lämpötilan, suhteellisen
kosteuden ja pilvisyyden. Merialueen kerrostuneisuusrakenteeseen vaikuttavat suolapitoisuuden ja lämpö-
tilan lähtöarvot sisällytettiin myös malliin.

Tyypilliseksi talvikauden jaksoksi valittiin talvi 2017-2018, jolloin talvikuukausien (joulukuu, tammikuu ja
helmikuu) ilman keskilämpötila -8,46 °C oli lähellä viimeisen 20 vuoden keskiarvoa. Leudon talven jaksoksi
valittiin talvi 2013-2014, jolloin talvikuukausien ilman keskilämpötila -4,70 °C oli merkittävästi alle keskiar-
von. Kesäkauden jaksoksi valittiin kesäkuukausien (kesäkuu, heinäkuu ja elokuu) keskiarvoa selvästi lämpi-
mämpi kesä 2018, jolloin merialueen lämpötilakerrostuneisuus oli voimakkaimmillaan. Mallinnetulla
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kesäkaudella 2018 Kemijoen virtaama oli selvästi kesäkauden keskiarvoa matalampi edustaen pääasiassa
joen minimivirtaamaa.

Jätevesi- ja lämpökuormat mallinnettiin kesä- ja talviskenaarioin sekä nykytilanteessa (VE0) että uuden teh-
taan tilanteessa (VE1). Mallinnuksen tuloskuvaajissa esitetään jätevesipitoisuuden, lämpötilan ja jään pak-
suuden muutos nykytilaan verrattuna.

Vesistömallinnuksen avulla tarkasteltiin myös jäähdytysveden vaihtoehtoisia purkupaikkoja uuden tehtaan
tilanteessa. Valittuihin sijainteihin mallinnettiin edustavat kesä- ja talviskenaariot.

Kalastoon ja kalastukseen kohdistuvia vaikutuksia arvioitiin asiantuntija-arviona mallinnettujen jäähdytys-
vesien lämpövaikutusten ja jätevesien pitoisuus- ja rehevöitymisvaikutusten perusteella.

6.2.3 Vesistön nykytila

Kemijoen alueella sekä Kemin edustan merialueella on tehty velvoitetarkkailua sekä vesistö- ja kalastosel-
vityksiä vuosikymmenien ajan voimalaitosten vaatiman joen säännöstelyn ja metsäteollisuuden takia. Ke-
min edustalla ainetaseisiin vaikuttavat metsäteollisuuden (Metsä Fibre Oy & Metsä Board Kemi Oy ja Stora
Enso Oyj) ja Kemin kaupungin (Kemin Vesi Oy) puhdistettujen jätevesien lisäksi Kemijoen ja alueelle laske-
vien pienempien jokien ainevirtaamat sekä Kemijokisuulle johdettavat Keminmaan kunnan puhdistetut jä-
tevedet. Lisäksi merialuetta kuormittavat mm. luonnonhuuhtouma ja suoraan maa-alueilta tuleva hajakuor-
mitus. Metsä Fibre Oy:n, Metsä Board Kemi Oy:n sekä Stora Enso Oyj Veitsiluodon tehtaan ympäristölupien
tarkistamishakemukseen liittyen on tehty vuonna 2015 kattava vesistöselvitys, jossa tarkastellaan merialu-
een tilaa ja sen kehitystä (Pöyry 2015). Selvityksen laatimisen jälkeen on tehty velvoitetarkkailuun kuuluvia
kasviplankton- ja pohjaeläintutkimuksia sekä selvitetty sedimentin orgaanisten klooriyhdisteiden pitoisuuk-
sia Selkäsaaren ja Ajoksen välisellä alueella ja Veitsiluodonlahdella. Klooriyhdisteiden pitoisuudet olivat
vuonna 2015 kaikki alle määritysrajan, mutta samaa suuruusluokkaa kuin vuonna 2012 (Pöyry 2015). Varsi-
nainen vesistötarkkailu koostuu kolme kertaa vuodessa tehtävästä veden laadun alueellisesta tarkkailusta
ja 12 kertaa vuodessa tehtävästä ajallista vaihtelua selvittävästä intensiivisestä tarkkailusta. Uusin tarkkai-
luraportti on vuodelta 2017.

6.2.3.1 Perämeri

Perämeren fysikaalisiin ominaisuuksiin kuuluvat merialueen mataluus (keskisyvyyden ollessa noin 40 m),
veden matala suolapitoisuus (2‒5 ‰) sekä ankarat sääolot, joita luonnehtii erityisesti pitkä jääpeitteinen
kausi. Perämeren jäinen kausi kestää noin kuusi kuukautta. Nämä tekijät rajoittavat osaltaan alueen perus-
tuotantoa ja vaikuttavat alueen lajien runsauteen. Perämerta luonnehtii myös nopea maankohoaminen ja
siten nopeasti muuttuva rantavyöhyke matalilla alueilla sekä rannikon avoimuus. Satamien sekä väylien ra-
kentaminen on muuttanut rantaviivaa ja meren pohjaa Kemin edustalla. Perämereen laskevien vesistöjen
säännöstely on muuttanut mereen purkautuvan makean veden määrää eri vuodenaikoina. Rannikko- ja me-
rialueelle kohdistuu kasvavia paineita. Perämerelle on suunnitteilla lukuisia tuulivoimapuistoja, jotka sijoit-
tuisivat matalikkoalueille.

Perämeren sijainnista ja fysikaalisista ominaisuuksista riippuen alueella esiintyy joko kiinto- tai ajojäätä.
Kiintojää on paikallaan pysyvää jäätä, jota esiintyy yleensä rannikoiden ja saaristojen läheisyydessä, missä
veden syvyys on pääosin alle 15 metriä. Sen sijaan ulapoilla merijää on yleensä ajojäätä, joka liikkuu tuulten
ja virtausten vaikutuksesta. Kemin satamia sekä niihin johtavia laivaväyliä pidetään talvikauden aikana auki
jäänmurtajien avulla. Perämereen laskevat sekä Kemijoki että Tornionjoki, jotka tuovat alueelle makeaa
vettä hyvin laajalta valuma-alueelta (280 000 km²). Tämän vuoksi myös Kemin edustalla meriveden suola-
pitoisuus on hyvin matala. Yleensä veden kerrostuminen Perämeren alueella avoveden aikaan on heikkoa,
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koska tuulet pääsevät matalassa vedessä sekoittamaan vedessä esiintyviä suolaisuus- ja lämpötilaeroja. Tyy-
nellä säällä ja talvisaikaan kerrostumista voi kuitenkin päästä tapahtumaan.

Meriveden korkeuden vaihtelu alueella on laajaa ja nopeaa. Vedenkorkeuden vaihtelut aiheutuvat pääasi-
assa tuulista, ilmanpaineesta ja jokien tuomasta vesimäärästä. Vedenkorkeuden ääriarvot ja niiden keskiar-
vot teoreettiseen keskiveteen verrattuna ovat Ilmatieteen laitoksen Kemin Ajoksen havaintoaseman tulos-
ten perusteella vuosina 1922–2013 olleet seuraavat:

- maksimi HW + 201 cm
- vuosimaksimien keskiarvo MHW + 121 cm
- vuosiminimien keskiarvo MLW - 80 cm
- minimi LW - 125 cm

Meriveden korkeuden vaihtelu vaikuttaa veden virtauksiin ja vaihtuvuuteen. Nouseva merivesi laimentaa
mahdollisia merialueelle laskettavia jätevesiä, mutta samalla hidastaa niitä kulkeutumasta ulkomerelle. Las-
keva merivesi puolestaan korostaa jätevesien vaikutuksia rannikolla, mutta toisaalta kuljettaa alueelle kor-
kean veden aikana mahdollisesti kerääntyneitä jätevesiä ulommaksi merelle. (Pöyry 2015)

Rannikkovyöhyke Kemin edustalla on matalaa ja karikkoista, rantaviiva on rikkonainen ja sille antavat lei-
mansa jokien suistoalueet. Kemijoki on Perämereen laskevista joista suurin. Yhteensä Kemijoki ja Tornion-
joki tuovat alueelle jokivettä noin 30 km3 vuodessa, mikä on yli neljännes Perämereen laskevien jokien ko-
konaisvesimäärästä. Jokien tuoma vesi parantaa alueen veden vaihtuvuutta, sekoittumista ja siten myös
jätevesien laimentumista. Toisaalta jokivedet myös kuormittavat merialuetta. Hydrologiset olosuhteet vai-
kuttavat voimakkaasti mm. alueelle tulevan huuhtouman määrään ja laatuun. (Eurofins 2018)

6.2.3.2 Kemijoen vesienhoitoalue

6.2.3.2.1 Vesienhoitoalueen kuvaus

Kemijoen vesienhoitoalue muodostuu Perämereen laskevista Kemijoen, Simojoen ja Kaakamojoen valuma-
alueista sekä Kemin ja Simon edustan merialueesta. Suurimmat joet ovat Kemijoki, Ounasjoki, Raudanjoki,
Kitinen, Luiro ja Simojoki. Suurimmat järvet ovat Kemijärvi, Suolijärvet ja Simojärvi sekä Lokan ja Porttipah-
dan tekojärvet. Vesienhoitoalueeseen kuuluu myös useita pohjavesialueita. (Räinä ym. 2015a)

Kemin ja Simon kuntien edustojen rannikkovedet merimailin etäisyydellä rannasta kuuluvat Kemijoen ve-
sienhoitoalueeseen. Rannikkovesialueiden pinta-ala on noin 916 km².
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Kuva 6-2. Kemijoen vesienhoitoalue sekä Perämeren pohjoinen rannikkoalue. (Lähde: ymparisto.fi)

6.2.3.2.2 Vesienhoito- ja merenhoitosuunnitelmat

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa ja turvata vesien hyvä ekologinen tila. Perustana on laki vesienhoi-
don ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004). Sen mukaisesti vesienhoidossa pyritään seuraaviin tavoit-
teisiin:

- Pinta- ja pohjavesien tila ei heikkene
- Pintavesien ekologinen ja kemiallinen tila on vähintään hyvä
- Pohjavesien kemiallinen ja määrällinen tila on vähintään hyvä
- Keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesien ekologinen tila on vähintään niin hyvä kuin

näiden vesien muuttunut tila mahdollistaa
- Pilaavien sekä muiden haitallisten ja vaarallisten aineiden pääsyä vesiin rajoitetaan
- Tulvien ja kuivuuden haitallisia vaikutuksia vähennetään

Tavoitteiden saavuttamiseksi vesienhoitoalueella on laadittu vesienhoitosuunnitelma sekä siihen liittyvä
toimenpideohjelma, joissa kuvataan pinta- ja pohjavesien tila ja siihen vaikuttavat tekijät sekä toimet hyvän
tilan saavuttamiseksi. Valtioneuvosto hyväksyi 3.12.2015 Kemijoen vesienhoitosuunnitelman vuosiksi
2016–2021 yhdessä muiden vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmien kanssa. Parhaillaan on käyn-
nissä suunnitelman päivitys kaudelle 2022–2027. Teollisuuteen kohdistuvia toimenpiteitä ovat mm. pääs-
töjen vähentäminen parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) tasolle sekä haitallisten aineiden hyvä hallinta
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(Räinä ym. 2015b). Vesienhoitoon kytkeytyy kiinteästi merenhoito, jota varten on laadittu Suomen alueve-
det ja talousvyöhykkeen kattava kansallinen merenhoitosuunnitelma. Merenhoitosuunnitelman toimenpi-
deohjelma ulottuu vuoteen 2021. Merenhoidon toimenpiteet sisältävät erityisesti rehevöitymiseen ja hai-
tallisiin aineisiin kohdistuvia toimenpiteitä sekä esimerkiksi merellisten luonnonvarojen kestävään käyttöön
ja haitallisten vieraslajien torjuntaan liittyviä toimenpiteitä (Laamanen 2016).

Ekologisen tilan parantamiseksi esitettyjä toimenpiteitä

Jotta vesistöjen hyvä tila voidaan saavuttaa ja säilyttää, Perämerellä ihmistoiminnasta aiheutuvan fosfori-
kuormituksen vähennystarve on arviolta 13 prosenttia eli noin 100 tonnia fosforia vuodessa. Typen osalta
vähentämistarve on arviolta 6 prosenttia eli noin 900 tonnia vuodessa.

Merenhoidon suunnitelmassa todetaan, että maatalouden ravinnepäästöjen hallinta on ratkaisevaa rehe-
vöitymiskierteen katkaisemisessa. Eli yksi suuri ongelma kuormituksen vähentämisessä on hajakuormituk-
sen kuormituksen vähentämiskeinojen toteutettavuus.

Typpikuormitukselle asetetut vähentämistavoitteet on saavutettu kokonaan, vaikka Perämeren typpikuor-
mituksen nousevan trendin on todettu olevan huolestuttava ja fosforikuormitusta tulee vähentää kaikilla
merialueilla (Räinä 2014a, toim.).

Kemijoen vesienhoitosuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä fosforikuormitusta saadaan vähennettyä ar-
violta 90 % tarvitusta vähennyksestä. Ajoksen sisemmissä rannikkovesissä fosforikuormituksen vähentämis-
tarve on arviolta 20 prosenttia, mutta muissa vesimuodostumissa vähentämistarvetta ei ole (Räinä ym.
2015, Laamanen 2016).

Klorofyllipitoisuuden perusteella arvioituna vähennystarvetta on lähes kaikissa vesimuodostumissa Simon
edustaa lukuun ottamatta vähennystarpeen vaihdellessa 15–52 %, mihin vaikuttavat rannikkovesien hyvin
tiukat klorofyllin luokkarajat sisävesiin verrattuna. Luokkarajat tiukkenivat vesienhoidon toiselle suunnitte-
lukierrokselle EU:n interkalibrointityön (Ruotsi, Viro) ja meristrategiadirektiivin arviointikriteerien harmoni-
soinnin myötä (Räinä 2014b, toim.).

Yksi ekologisen tilan mittareista, jonka parantamisella voidaan vaikuttaa ekologiseen luokitukseen, on kas-
viplanktonin klorofylli. Tyydyttävän ja hyvän luokan raja on tässä tapauksessa sisemmälle rannikkovyöhyk-
keelle 3,3 µg/l (fosforille 14 µg/l) ja ulommalle rannikkovyöhykkeelle 2,2 µg/l (fosforille 11 µg/l). Vuonna
2017 asetettuihin klorofyllirajoihin ei päästy, sillä klorofylli-a –pitoisuudet viittasivat tyydyttävään ekologi-
seen tilaan lukuun ottamatta sisimpiä pisteitä KE01 ja KE02, joilla tila oli välttävä. Klorofyllipitoisuuksien eli
perustuotannon lasku edellyttää nykyisen vesistön ravinnetason laskua. Tällöin puhutaan kokonaiskuormi-
tuksesta.

Tyydyttävässä tilassa olevien sisempien rannikkoalueiden tilan parantaminen hyvään tavoitetilaan edellyt-
täisi sekä suoraan rannikkovesiin kohdistuvan piste- ja hajakuormituksen että erityisesti jokien mukana tu-
levan kuormituksen vähentämistä merkittävästi. Käytännössä kyse on ensisijaisesti jokivesien kautta tule-
van hajakuormituksen vähentämisestä pistekuormituksen pieni osuus huomioiden.

6.2.3.3 Hydrologia

Virtaamat

Kemijoki on Perämereen laskevista joista suurin. Lähes samaan kategoriaan kuuluu Tornionjoki. Kemijoki ja
Tornionjoki tuovat alueelle jokivettä yhteensä noin 31 km3 (31 346 784 000 m3) vuodessa, mikä on yli nel-
jännes Perämereen laskevien jokien kokonaisvesimäärästä. Jokien tuoma vesi parantaa alueen veden vaih-
tuvuutta, sekoittumista ja jätevesien laimentumista. Toisaalta jokivedet myös kuormittavat merialuetta.
Hydrologiset olosuhteet vaikuttavat voimakkaasti mm. alueelle tulevan huuhtouman määrään ja laatuun.
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Veden pääkiertoliike Perämeren pohjukassa on Suomen rannikkoa pohjoiseen ja Ruotsin rannikkoa etelään
päin, mutta paikallisesti virtaukset vaihtelevat pohjan ja rantavyöhykkeen morfometrian, jokivirtaamien,
tuuliolosuhteiden sekä meriveden korkeusvaihtelun mukaan.

Säännösteltävän Kemijoen virtaama on minimissään jopa olematon (Taulukko 6-2). Vuodenaikaiset ja myös
eri vuosien väliset virtaamavaihtelut ovat suuria säännöstelystä huolimatta. Virtaaman vuosirytmiikka poik-
keaa säännöstelyn takia luonnontilaisesta siinä, että tulvavirtaamia tasataan juoksutettavaksi pidempänä
ajanjaksona. Suurimmillaan virtaamat ovat lumen sulamisen aikaan keväällä kuten yleensä säännöstelemät-
tömissäkin vesistöissä. Tornionjoen keskivirtaama jää Kemijokea pienemmäksi ja n. 20 km Kemistä kaak-
koon sijaitsevan Simojoen keskivirtaama on jo selvästi pienempi.

Taulukko 6-2. Kemijoen (Isohaara), Tornionjoen (Karunki) ja Simojoen virtaaminen ääri- ja keskiarvot aika-
välillä 1991-2000 (Korhonen & Haavanlammi 2012)

Viimeksi raportoidun vuoden 2017 Kemijoen keskivirtaama (575 m3/s) oli pitemmän vertailujakson 1991-
2000 keskivirtaaman (571 m3/s) tasoa. Tulvahuippu ajoittui toukokuun loppuun kuten yleensäkin Kemijoella
(Kuva 6-3), ja vuorokausivirtaama oli suurimmillaan 2173 m3/s (25.5.2017), kun edellisvuonna 2016 suurin
mitattu vuorokausivirtaama oli 3037 m3/s.

Kuva 6-3. Kemijoen Isohaaran vuorokausivirtaamat ja kuukauden keskivirtaamat vuonna 2017 sekä vertai-
luajanjaksona keskimäärin (vasen kuva, lähde: ympäristöhallinnon OIVA-tietopalvelu 21.5.2017)
Oikeanpuoleisessa kuvassa on verrattu mallinnuksessa käytettyjen Kemijoen talvien 2013-2014 ja 2017-
2018 sekä kesän 2018 virtaamia vuosien 2000-2019 virtaamahavaintoihin (Rasmus ja Mykkänen 2019).

Jokivesien leviäminen ja lämpötilakerrosteisuus

Pohjoinen Perämeri jäätyy yleensä marraskuussa ja vapautuu jäästä toukokuussa. Säännöllinen jäätyminen
ja runsaat jokivedet saavat aikaan kerrostumisilmiön, missä merivettä kevyemmät jokivedet kerrostuvat

1991-2010
Kemijoki Tornionjoki Simojoki

Ylivirtaama HQ m3/s 4557 3179 595
Keskiylivirtaama MHQ m3/s 2719 2284 384
Keskivirtaama MQ m3/s 571 423 44,7
Keskialivirtaama MNQ m3/s 134 92,3 7,3
Alivirtaama NQ m3/s 0 57,9 3,0
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jääkannen ja meriveden väliin ja leviävät talvella laajalle alueelle. Avovesiaikana tuulet sekoittavat tehok-
kaasti vedet, eikä erilaatuisia vesikerroksia pääse talviajan tavoin syntymään. Jokivesien vaikutus rannikolla
on kuitenkin suuri myös avoveden aikana vaihdellen jokien virtaamien, meriveden korkeusvaihteluiden ja
merialueen virtausten mukaan.

Meriveden korkeus

Meriveden korkeuden vaihtelu alueella on laajaa ja nopeaa vaihtelun vaikuttaessa veden virtauksiin ja vaih-
tuvuuteen. Vedenkorkeuden vaihtelut aiheutuvat pääasiassa tuulista, ilmanpaineesta ja jokien tuomasta
vesimäärästä.

Nouseva merivesi laimentaa mahdollisia merialueelle laskettavia jätevesiä, mutta samalla hidastaa niitä kul-
keutumasta ulkomerelle. Laskeva merivesi puolestaan korostaa jätevesien vaikutuksia rannikolla, mutta toi-
saalta kuljettaa alueelle korkean veden aikana mahdollisesti kerääntyneitä jätevesiä ulommaksi merelle
(Pöyry 2015). Etelä- ja lounaistuulilla merivesi kerääntyy Perämeren pohjukkaan.

Ilmatieteen laitoksen Kemin Ajoksen havaintoaseman vedenkorkeuden ääriarvot ja keskiarvot teoreetti-
seen keskiveteen verrattuna ovat olleet vuosina 1922–2013 seuraavat:

- maksimi HW +201 cm
- vuosimaksimien keskiarvo MHW +121 cm
- vuosiminimien keskiarvo MLW −  80 cm
- minimi LW −125 cm

Keskiylä- ja keskialavesipinnan ero on ollut 201 cm. Teoreettisen keskiveden korkeus oli vuonna 2017 -29,8
cm +N60. Yhden vuoden tuloksia ei ole tarpeen käsitellä tarkemmin tilanteen vaihtelun takia. Todettakoon
kuitenkin, että vuonna 2017 merivedenkorkeuden kuukausikeskiarvo vaihteli Kemin Ajoksen havaintoase-
malla pitkän ajan kuukausikeskiarvon molemmin puolen ollen tasolla -33 - +30 cm pitkän ajan keskiarvoon
nähden (Kuva 6-34, Eurofins Ahma 2018).

Kuva 6-4. Meriveden korkeus vuorokausi- ja kuukausikeskiarvoina Kemin Ajoksen havaintoasemalla sekä
intensiivisen ja alueellisen näytteenoton ajoittuminen vuonna 2017.
Vertailuna ovat pitkän ajanjakson (1991–2010) kuukausittaiset mediaaniarvot. Korkeusjärjestelmä: teoreet-
tinen keskivesi vuonna 2017 = −29,8 cm + N60. Lähde: Merelliset palvelut, Ilma eteen laitos sekä Havainto-
jen lataus, Ilmatieteenlaitos, ref. Eurofins Ahma 2018.
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Vuorokausivaihtelun ääriarvot voivat olla yli 1,5 metriä kuten mallinnuksessakin käytetty reaalidata
(1.9.2017-30.8.2018) osoittaa (Kuva 6-5).

Kuva 6-5. Meriveden korkeuden vuorokausikeskiarvo 1.9.2017-30.8.2018 sekä Kemi Ajoksen kesä-elokuun
tuulijakauma (Luode Consulting 2019).

Jääpeite ja sen kesto

Kemin edustan sisemmässä saaristovyöhykkeessä esiintyy talvisin kiintojäätä, jonka määrään lämpökuorma
voi vaikuttaa. Kemin satamia ja laivaväyliä pidetään talvikaudella auki jäänmurtajien avulla.

Jääpeitteinen kausi on rannikolla pitkä (5–6 kuukautta) ja vedet ovat suhteellisen kylmiä. Pohjoinen Perä-
meri jäätyy marras-joulukuussa ja vapautuu jäästä toukokuussa. Viime vuosina jääpeitteinen kausi ei ole
välttämättä kestänyt puolta vuotta. Talvella 2016-2017 jäätyminen ajoittui Kemin Ajoksessa marraskuun 23.
päivään ja pysyvä jääpeite muodostui 4.12.2016. Meri vapautui jäistä 22.5.2017 eli jääpeitteisen ajan pituus
oli noin 5 kuukautta todellisten jääpäivien määrän oltua 184, kun niitä oli edellistalvena 2015/2016 selvästi
vähemmän (Eurofins Ahma Oy 2018).
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6.2.3.4 Veden laatu

Kemijoella on merkittävä vaikutus Kemin edustan veden laatuun ja ainetaseisiin. Vähäisemmässä määrin
alueella vaikuttavat myös mm. Tornionjoen ja Simojoen vedet. Jokivesien laatu poikkeaa monilta ominai-
suuksiltaan merivedestä. Jokivesissä on mm. alhaisempi sähkönjohtavuus, ne ovat väriltään tummempia ja
sisältävät yleensä enemmän humusta, rautaa, kiintoainetta ja fosforia kuin merivesi. Jokivesien laatu vaih-
telee vuodenajoittain ja mm. ravinne- ja kiintoainepitoisuudet ovat yleensä suurimmillaan kevättulvan ai-
kana. Talvella vesimassa on kerrostunut siten, että merivettä kevyempi jokivesi leviää laajalle alueelle jään
alla meriveden päällä. (Pöyry 2015)

Pohjoinen Perämeri on koko kasvukauden selkeästi fosforirajoitteinen, mutta rannikon läheisyydessä ti-
lanne vaihtelee joki- ja jätevesien vaikutuksesta riippuen, ja molemmilla ravinteilla (typpi ja fosfori) on mer-
kitystä perustuotantoa rajoittavana ravinteena.

6.2.3.4.1 Ekologinen tila

Seuraavassa kuvassa on esitetty pintavesien ekologinen tila Kemijoen vesienhoitoalueella vuonna 2019 (Ym-
päristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus 2019). Vesien ekologinen tila muodostuu biologisista laatute-
kijöistä (Perämeren rannikolla kasviplankton ja pohjaeläimet), joita tukevat fysikaalis-kemialliset laatuteki-
jät (rannikolla kokonaisravinteet ja näkösyvyys) sekä hydrologis-morfologiset laatutekijät.

Kuva 6-6. Pintavesien ekologinen tila Kemijoen vesienhoitoalueella vuonna 2019 (Vesikartta.fi).
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Kemijoen vesienhoitoalueen sisemmät rannikkovedet luokittuivat tyydyttävään ekologiseen tilaan (Ympä-
ristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus 2019). Näihin rannikon läheisiin vesimuodostumiin kohdistuu
sekä jokivesien että alueella sijaitsevan metsäteollisuuden ja Kemin kaupungin jätevesien kuormitusta (ks.
kuva 6-12). Voimakkaimmin kuormituksen vaikutus näkyy Ajoksen alueella, missä myös veden laatu ja kas-
viplanktonin biomassa kuvastavat tyydyttävää tai välttävää tilaa (Räinä ym. 2015b). Myös ulompi rannikko-
vesimuodostuma, Kemi–Simo ulko, luokittuu tyydyttävään ekologiseen tilaan uusimman luokituksen mu-
kaan (Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus 2019) aiemman hyvän tilan sijaan. Lapin ELY-keskuk-
sen mukaan edellisellä luokittelujaksolla (aineisto vuosilta 2006-2012) kyseisen vesimuodostuman ekologi-
nen tila arvioitiin hyväksi painottaen fysikaalis-kemiallisia laatutekijöitä, jotka kuvastivat kokonaisfosforin
osalta erinomaista, kokonaistypen osalta hyvää ja näkösyvyyden osalta hyvää tilaa. Biologiset laatutekijät
(kasviplankton ja pohjaeläimet) kuvastivat tuolloinkin tyydyttävää tilaa, mutta luokittelussa painotettiin ve-
den laatua, koska käytetty pohjaeläinindeksi (BBI) ei näytä soveltuvan kovin hyvin Perämeren vähälajisille
eliöyhteisöille. Luokittelussa otettiin tuolloin huomioon myös luokittelun yhteensovittaminen Ruotsin ran-
nikkovesien luokittelun kanssa. Vesienhoidon 3. luokittelujakson alustavassa luokittelussa (aineisto vuosilta
2012-2017) sekä veden fysikaalis-kemiallisten laatutekijöiden että biologisten laatutekijöiden tila näyttäisi
heikentyneen. Fysikaalis-kemiallisista laatutekijöistä kokonaisfosfori ja kokonaistyppi ilmentävät hyvää tilaa
ja näkösyvyys tyydyttävää tilaa. Kokonaisarvio fysikaalis-kemiallisesta tilasta on edelleen hyvä. Biologisista
laatutekijöistä klorofyllipitoisuus on noussut edellisen kauden tasolta 2,6 µg/l tasolle 3,5 µg/l ilmentäen
edelleen tyydyttävää tilaa kuten kasviplankton kokonaisuudessaan. Laskennallinen pohjaeläinindeksi ku-
vasti välttävää tilaa, mutta asiantuntija-arviona sen tila arvioitiin tyydyttäväksi. Arvio biologisesta tilasta oli
kokonaisuutena tyydyttävä. Ekologisen tilan kokonaisarvio laski hyvästä tyydyttävään, koska sekä veden fy-
sikaalis-kemiallinen laatu että biologiset laatutekijät näyttivät tilan heikentyneen. (Puro-Tahvanainen, A.
2019. Henkilökohtainen tiedonanto (sähköposti). 5.9.2019.)

Rannikolle laskevista joista Simojoen, Tornionjoen ja Viantienjoen ekologinen tila on hyvä ja Kaakamojoen
tyydyttävä. Kemijoki luokitellaan voimakkaasti muutetuksi tai keinotekoiseksi joeksi. Kaikkien jokien kemi-
allinen tila on Räinä ym. (2015b) mukaan hyvä.

Kemin edustan merialueen ekologista tilaa voidaan arvioida myös tarkastelemalla heinä-elokuun 2017 kes-
kimääräisiä ravinnepitoisuuksia ja keskimääräistä näkösyvyyttä (Eurofins Ahma Oy 2018) ja vertaamalla niitä
ympäristöhallinnon eri pintavesityypeille määrittelemiin ekologisen tilan luokkarajoihin (Taulukko 6-3).

Taulukko 6-3. Veden fysikaalis-kemiallisen luokittelun raja-arvoja (SYKE/Hertta, Aroviita ym. 2012 ).

Heinä-elokuussa 2017 Kemin edustan näytepisteiden pintaveden ekologinen tilaluokka (Taulukko 6-3) vaih-
teli luokitteluperusteen mukaan (Eurofins Ahma Oy 2018). Sisempien rannikkovesien alueella näkösyvyydet
viittasivat tyydyttävään ekologiseen tilaan, kun taas ulompien rannikkovesien alueella ne viittasivat tyydyt-
tävään tai välttävään tilaan.

Fysikaalis-kemiallisen yleiset olosuhteet
Pintavesityyppi Parametri Erimomainen Hyvä Tyydyttävä Välttävä Huono

Perämeren Kokonaisfosfori P µg/l < 11  11 - 14  14 - 18  18 - 27 > 27
sisemmät rannikkovedet: Kokonaistyppi N µg/l < 305  305 - 340  340 - 370  370 - 420  > 420

Näkösyvyys dm > 3,8  2,4 - 3,8  1,7 - 2,4  1,0 - 1,7 < 1,0

Perämeren Kokonaisfosfori P µg/l < 9  9 - 11  11 - 15  15 - 20 > 20
 ulommat rannikkovedet: Kokonaistyppi N µg/l < 270 270 - 315 315 - 350 350 - 400 > 400

Näkösyvyys dm > 5,2 3,3 - 5,2 2,3 - 3,3 1,4 - 2,3 < 1,4
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Klorofylli-a –pitoisuudet viittasivat tyydyttävään ekologiseen tilaan lukuun ottamatta sisimpiä pisteitä KE01
ja KE02, joiden tila oli välttävä. Kokonaisfosforipitoisuuksien perusteella sisempien ja ulompien pisteiden
ekologisessa tilassa ei ollut selvää eroa vaan tilaluokka vaihteli huonon ja tyydyttävän välillä molemmissa
pintavesityyppiluokissa.

Ekologinen tila oli kokonaisuutena heikoin kuormittajien jätevesien purkupaikkojen läheisyydessä pisteillä
KE01 ja KE02. Hieman pisteitä KE01 ja KE02 kauempana purkualueilta sijaitsevien pisteiden KE11 ja KE23
ekologinen tila oli ulompana sijaitsevia havaintopisteitä heikompi.

Vuosien 2009, 2012 ja 2015 pohjaeläinaineistoista on laskettu BBI-indeksi (Brackish water Benthic Index),
joka on kehitetty kuvaamaan Itämeren vähäsuolaisten ja -lajisten pehmeiden pohjien pohjaeläinyhteisöjen
tilaa.

Vuosien 2009, 2012 ja 2015 pohjaeläinaineistoista on laskettu BBI-indeksi (Brackish water Benthic Index),
joka on kehitetty kuvaamaan Itämeren vähäsuolaisten ja -lajisten pehmeiden pohjien pohjaeläinyhteisöjen
tilaa. Olettamuksena on, että lajiston monimuotoisuus pienenee ympäristöstressin kasvaessa. Indeksejä on
käytetty ekologisen tilan määrittämisessä. Suurin ekologinen muutos pohjaeläimistössä on tapahtunut
ulompana rannikosta sijaitsevilla pisteillä KE31 ja KE34. Näillä pisteillä ekologinen tila on laskenut hyvästä
välttävään, eikä niillä havaittu vuonna 2015 valkokatkaa (esiintyi vuonna 2012). Myös diversiteetti on laske-
nut pisteillä KE31 ja KE34. Näytteenottoalueet poikkeavat syvyydeltään toisistaan, ja muun muassa ekolo-
gisesta näkökulmasta pehmeiden pohjien olosuhteet muuttuvat syvyyden kasvaessa. Esimerkiksi valkokat-
koja on varsinkin syvemmillä alueilla havaittu paljon.

6.2.3.5 Velvoitetarkkailu

Kemin edustan vuosittaista velvoitetarkkailua toteutetaan Metsä Fibren Kemin tehtaan, Stora Enso Oyj:n
Veitsiluodon tehtaiden ja Kemin Vesi Oy:n toimeksiannosta. Kyseisillä tahoilla on lupa johtaa jätevesiä me-
reen Kemin edustalle. Metsä Fibren sellutehdas hoitaa myös Metsä Boardin kartonkitehtaan jätevesien kä-
sittelyn. Kemin edustalle sijoittuvat velvoitetarkkailupisteet sekä jätevesien nykyiset purkupisteet näkyvät
seuraavassa kuvassa (Kuva 6-7).

Kuva 6-7. Rannikkovesien tila ja tarkkailupisteet Kemin edustan merialueella. Kuvaan on merkitty myös
Kemin jätevesien nykyiset purkupaikat.
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Nykytilassa Metsä Fibren ja Metsä Boardin Kemin tehtaiden käsitellyt jätevedet johdetaan Kemijoen edus-
talle, missä ne sekoittuvat jossain määrin jokiveteen ja kulkeutuvat osittain Selkäsaaren ja Ajoksen välisen
melko suojaisen alueen kautta merelle. Kyseiselle alueelle johdetaan myös Kemin Vesi Oy:n käsitellyt jäte-
vedet. Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtaiden käsitellyt jätevedet johdetaan Veitsiluodonlahden pohjuk-
kaan. Jätevesien purkupaikat on esitetty edellisessä kuvassa (Kuva 6-7).

Tarkkailu koostuu kolme kertaa vuodessa tehtävästä veden laadun alueellisesta tarkkailusta ja 12 kertaa
vuodessa tehtävästä ajallista vaihtelua selvittävästä intensiivisestä tarkkailusta. Velvoitetarkkailun lisäksi
Lapin ELY-keskus tekee intensiivistä tarkkailua niin sanotulla vaihettumisvyöhykkeellä, havaintopaikalla Pe-
rämeri LAV4. Toinen ELY-keskuksen havaintopaikka LAV3 on sama piste kuin velvoitetarkkailun piste KE35.
Lisäksi tarkastelussa on käytetty ELY-keskuksen seurantatuloksia Kemijoen suulta Isohaarasta.

Jätevesien purkualueita on 3 kpl ja vesistön tarkkailupisteitä 13 kpl (Kuva 6-7). Metsä Fibren ja Metsä Boar-
din Kemin tehtaiden käsitellyt jätevedet johdetaan Kemijoen edustalle, missä ne sekoittuvat jos-sain määrin
jokiveteen ja kulkeutuvat osittain Selkäsaaren ja Ajoksen välisen melko suojaisen alueen kautta merelle.
Tälle alueelle johdetaan myös Kemin Vesi Oy:n jätevedet. Stora Enson Veitsiluodon teh-taiden jätevedet
johdetaan Veitsiluodonlahden pohjukkaan Ajoksen itäpuolelle.

Metsä Fibren & Metsä Boardin Kemin tehtaiden, Stora Enson Veitsiluodon tehtaiden sekä Kemin Veden
yhteenlaskettujen vesipäästöjen kehitys on ollut melko tasaista vuosina 2007–2017. Vuonna 2017 jäteve-
sien mukana Kemin edustalle päätyvä fosforikuormitus oli 39 kg/d, typpikuormitus 1071 kg/d ja kiintoaine-
kuormitus 3,0 t/d. Kemijoen ainevirtaamat olivat vuonna 2017 fosforin osalta 514 kg/d, typen osalta 18 153
kg/d ja kiintoaineen osalta 162 t/d. (Eurofins 2018, taulukko 6-5)

Taulukko 6-4. Pistemäisen kuormituksen osuus Kemin edustalle kohdistuneesta ravinnekuormasta v. 2017

Pistekuormituksen määrät vuosina 2013 – 2017 on esitetty taulukossa 6-5.

Vuosi 2017 Kiintoaine Typpi Fosfori
Parametri t/d kg/d kg/d

Kemijoen ainevirtaama 162 18153 514
Pistekuormitus *) 3,0 1071 39

Yhteensä 165 19224 553

Pistekuormituksen osuus % 2 6 7

Metsä Fibre - VE0 3,1 650 45
 - % kokonaiskuormasta 2 3 8
Metsä Fibre - VE1 5,5 700 45
 - % kokonaiskuormasta 3 4 8

*) Metsä Fibre Oy (+ Metsä Board), Kemin Vesi ja Stora Enso (Veitsiluoto)
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Taulukko 6-5. Kemijoen ainevirtaamat sekä pistekuormituksen yhteenlasketut päästöt vuosina 2013–2017.

Lapin ELY-keskus seuraa Kemijoen veden laatua säännöllisesti. Valuma-alue on suuri ja virtaamat vaihtelevat
vesiolojen ja säännöstelyn mukaan. Hydrologiset olosuhteet vaikuttavat voimakkaasti alueelta tulevan
huuhtouman määrään ja laatuun. Jokivesissä on alhaisempi sähkönjohtavuus, ne ovat tummempia ja sisäl-
tävät enemmän humusta (näkyy vedessä ruskeutena), rautaa, kiintoainetta ja fosforia kuin merivesi.

Tornionjoki ja Kemijoki tuovat alueelle makeita vesiä laajalta valuma-alueelta (280 000 km²), minkä seu-
rauksena meriveden suolapitoisuus on Kemin edustalla hyvin matala (2–5 o/oo).

Jätevesien vaikutusalue ulottuu suoritetun velvoitetarkkailun tulosten perusteella vajaan 10 km:n etäisyy-
delle Kemijoen jokisuulta. Rannikkoa seuraten vaikutus ulottuu Kemijoen suulta etelään Selkäsaaren ja Ajok-
sen ohi Karsikon merialueelle työntyvän niemekkeen eteläpuolelle saakka (Pöyry 2015).  Matalat sisäsaaris-
ton alueet ovat luontaisestikin rehevämpiä kuin ulkosaaristo. Pohjasedimentin sekoittuminen veteen ko-
hottaa matalilla alueilla fosforipitoisuutta ja vähentää näkösyvyyttä. Sekoittumisen aiheuttama samentumi-
nen ja ravinnetason kohoaminen voi lisätä myös klorofyllipitoisuuden kasvua, sillä mitä enemmän vedessä
on fosforia, sitä runsaampaa levätuotanto voi olla. Levätuotannon tasoon vaikuttavat fosforipitoisuuden
ohella sääolosuhteet ja eläinplanktonin laidunnus.

Merkittäviä yksityiskohtia vesistön tila arvioinnissa ovat hydrologisten ja morfologisten olojen ohella mm.
happitalous, veden kirkkaus, rehevyys ja siihen liittyvät biologiset tekijät, hygieeninen tila sekä kalatalous.
Vaikka pohjoinen Perämeri on koko kasvukauden fosforirajoitteinen, rannikon läheisyydessä tilanne voi sel-
vitysten mukaan vaihdella joki- ja jätevesien vaikutuksen mukaan eli molemmilla ravinteilla on merkitystä
perustuotantoa rajoittavana ravinteena.

Tarkkailutulokset vuonna 2017, talvi

Vuonna 2017 jokivesien vaikutus oli tavanomaiseen tapaan talvella huomattava. Metrin syvyydellä suurin
osa oli makeaa vettä ja etenkin Kemijokisuun läheisillä tarkkailupisteillä (KE01, KE02, KE21, KE22) jokivesien
vaikutus oli suuri. Jokivesien vaikutus ulottui merialueen pintavesissä talvella myös ulompana sijaitsevalla
vaihettumisalueelle (piste LV4) saakka. Päällysveden happikyllästysarvot olivat kevättalvella pääosin joko
tyydyttävää tai välttävää tasoa. Väli- ja alusveden happitilanne oli pääosin hyvä. Veden sameus, väri ja rau-
tapitoisuus vaihtelivat jokiveden osuuden mukaan.

Ravinnepitoisuudet olivat kevättalvella koholla pääosin jätevesien purkupaikkojen läheisyydessä pisteillä
KE02, KE11 ja KE12 eli matalla rannikon läheisellä alueella. Kokonaisfosforin ja fosfaattifosforin tulokset oli-
vat Selkäsaaren itäpuolella pisteen KE02 pintavedessä koholla maalis- ja huhtikuussa. Metsäteollisuuden
jäteveteen viittaavaa hajua tms. ei talvella 2017 todettu. Lämpökestoisten koliformisten bakteerien tihey-
det olivat alhaisia kaikilla näytepisteillä indikoiden pääosin erinomaista hygieenistä laatua.
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Tarkkailutulokset vuonna 2017, kesä

Jokivesien osuus päällysvedessä vaihteli avovesiaikana välillä 20 % – yli 90 %. Kesä-elokuussa vesi oli näyte-
pisteillä pääasiassa merivettä (Eurofins Ahma Oy 2018). Karsikkoa lukuun ottamatta muilla pisteillä pohjan-
läheisen veden happitilanne oli hieman heikompi kuin pintaveden, mutta happitilanne oli silti pääosin hyvä.

Kokonaisfosfori ja -typpipitoisuudet olivat keskimäärin korkeampia Kemijokisuun lähistöllä pisteillä kuin
ulompana sijaitsevien pisteiden pitoisuudet. Pisteen KE01 kokonaisfosforipitoisuudet olivat rehevän veden
tasoa, kun muilla pisteillä pitoisuudet olivat pääasiassa lievästi rehevän veden tasolla. Typpipitoisuuksien
perusteella vesi oli karua lukuun ottamatta pisteen KE01 pintavettä, joka viittasi lievästi rehevään veden
laatuun. Levämäärää kuvaavat klorofyllipitoisuudet olivat lähellä rantaa lievästi rehevien vesien tasoa ja
ulompana merelle karuille vesille tyypillisiä. Veden hygieeninen laatu oli kesä-elokuussa erittäin hyvä lukuun
ottamatta heinäkuun havaintoa pisteellä KE01, jolla veden hygieeninen tila välttävä.

Veden laadun kehitys Kemin edustalla

Kemin edustan merialueen veden laatu on parantunut viimeisten vuosikymmenten aikana jätevesien käsit-
telyn tehostumisen myötä. Happitilanne on parantunut selvimmin Selkäsaaren ja Ajoksen välisellä alueella.
Jätevesien vaikutukset ovat olleet selvimmin havaittavissa talvella, jolloin olosuhteet merialueilla ovat sta-
biilimmat kuin kesällä. Esimerkiksi välttävää ekologista tilaa kuvaavia hapen kyllästysasteita (40–70 kyll.%)
esiintyy edelleen jätevesien purkualueiden läheisyydessä talviaikaan. Ulompana merellä hapen kyllästysaste
on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ollut vähintään tyydyttävää tasoa (> 70 %) viimeisten kymme-
nen vuoden aikana myös talvella (Eurofins 2019). Fosforikuormituksen pienentyminen 1990-luvun tasosta
on havaittavissa veden fosforipitoisuuksien pienentymisenä lähes koko tarkkailualueella. Veitsiluodonlah-
den suulla on esiintynyt tavanomaista korkeampia typpipitoisuuksia vuodesta 2013 lähtien ja kokonaistyp-
pipitoisuuksissa on havaittavissa lievä nouseva suuntaus. Muilla pisteillä ei ole havaittavissa selvää kehitys-
suuntaa kokonaistyppipitoisuuksissa. Avovesikauden keskimääräiset klorofylli-a-pitoisuudet ovat viime vuo-
sina olleet Selkäsaaren ja Ajoksen välillä lievästi reheville–reheville vesille tyypillisiä. Muualla rannikon tun-
tumassa pitoisuudet ovat olleet lievästi reheville vesille ja ulompana pääasiassa karuille tai lievästi reheville
vesille tyypillistä tasoa. Kasviplanktonnäytteiden lajisto on koostunut pääosin piilevistä, kultalevistä ja nie-
lulevistä. Viime vuosina lajistossa tai biomassamäärissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. (Eurofins
2018)

6.2.3.6 Kasviplankton ja levästö

Kasviplanktonin biomassan määrä Perämerellä on keskimäärin kaksi kertaa alhaisempi ja perustuotannon
määrä neljä kertaa alhaisempi kuin Selkämerellä. Kasviplanktonin kasvua Perämeren alueella rajoittaa eni-
ten alhainen fosforipitoisuus, mutta myös typen vähäinen määrä rajoittaa biomassan määrää. Avovesikau-
den keskimääräiset klorofylli-a-pitoisuudet ovat olleet viime vuosina Selkäsaaren ja Ajoksen välillä lievästi
reheville–reheville vesille tyypillisiä. Avovesikaudella 2015 kasviplanktonin biomassat vaihtelivat vähäisistä
reheville vesille tyypilliseen tasoon saakka (Kuva 6-8). Kemin edustan näytteenottopaikoilla KE12 ja KE32
kasviplanktonin määrän kehitys noudatteli Perämerelle tyypillistä vuodenaikaiskehitystä.
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Kuva 6-8. Kemin edustalta otettujen kasviplanktonnäytteiden biomassa ja lajistokoostumus kesällä 2015.
Kuvaan on lisäksi merkitty rehevyystason luokkarajat. a r. = alkava rehevöityminen (Mitikka ym. 2001).

Kasviplanktonin biomassa koostui tutkituilla näytepisteillä suurimmaksi osaksi piilevistä, nielulevistä ja kul-
talevistä. Sinilevien osuus kasviplanktonin biomassasta vaihteli Selkäsaaren itäpuolella (KE02) <1–26 %,
Veitsiluodonlahdella (KE12) 1–31 % ja kauempana rannasta sijaitsevalla pisteellä KE32 4–23 %. Haitallisiksi
määriteltyjen sinilevälajien esiintyminen oli vähäistä, ja suurin osa sinilevien biomassasta koostui monissa
erityyppisissä olosuhteissa esiintyvän Phormidium-suvun levistä.

Kasviplanktonin keskimääräisen biomassamäärän perusteella näytteenottopaikka KE02 oli lievästi rehevä,
muilla paikoilla rehevöityminen oli alkavaa. Pisteen KE2 heinä-elokuun kasviplanktonbiomassat viittasivat
tyydyttävään ekologiseen tilaan. Tulokset olivat hyvin samankaltaisia kuin vuonna 2009 ja 2012.
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Ympäristöhallinnon virallisen 2. kaudenluokittelun mukaan Kemin edustan ulompien rannikkovesien tila on
hyvä (alustavassa 3.kauden luokittelussa tila on laskettu tyydyttäväksi). Biologisten muuttujien osalta kas-
viplanktontulokset viittaavat kuitenkin tyydyttävään biologiseen tilaan, joten vuoden 2015 tulokset ovat
yhteneväisiä em. luokittelun kanssa.

Kemin edusta hankealueella ei ole toteutettu päällyslevä- eli perifytontarkkailuja.

6.2.3.7 Eläinplankton

Eläinplanktonin ei kuulu ekologisen luokittelun luokitusperusteisiin, eikä myöskään velvoitetarkkailussa seu-
rattaviin eliöstöihin. Perämeren eläinplanktonyhteisön tila on kuitenkin kuvattu Kemin edusta mukaan lu-
ettuna hyväksi. (Ympäristöhallinto 2019.)

6.2.3.8 Pohjaeläimet

Kemin edustan velvoitetarkkailuun on sisältynyt joka kolmas vuosi tehtyjä pohjaeläinselvityksiä. Kemin
edustan pohjaeläimistö koostuu pääasiassa harvasukamadoista (Oligochaeta) ja erilaisista surviaissääski-
toukista (Chironomidae). Murtovesien lajeja valkokatkoja ja kilkkejä on varsinkin syvemmällä paljon.

Pohjaeläinten osalta merialueen ekologinen tila vaihteli eri asemilla vuonna 2015 välttävästä hyvään (Pöyry
2016). Tutkimusalueen ekologista tilaa kuvaavaa näyteasemakohtaista rannikkovesien luokitteluindeksiä
BBI (Brackish water Benthic Index) ei ole vuoden 2018 tuloksille julkaistu.

Kemin edustan rannikon lähimmillä tutkimuspaikoilla KE01 ja KE02 havaittiin vuonna 2015 melko runsaasti
Chironomus plumosus -tyypin surviaissääskien (Chironomidae) toukkia. Lajia on pidetty rehevien vesien il-
mentäjänä. Huolestuttavaa on ollut myös ulompana sijaitsevien asemien KE31 ja KE 34 ekologisen tilan hei-
kentyminen BBI-indeksillä mitattuna.

Pohjaeläimistön kokonaistiheydessä tai taksonikoostumuksessa ei ole havaittavissa akuutteja jätevesiperäi-
siä vaikutuksia. Vuoden 2015 näytteenoton perusteella ekologisessa tilassa on tapahtunut muutosta myös
huonompaan suuntaan mm. ulompana rannikosta (Pöyry 2016). Pohjaeläinyhteisöjen koostumus voi vaih-
della vuosittain huomattavasti johtuen luontaisesta pohjaeläinten ekologisten tekijöiden vaihtelusta tai
muutoksissa kuormituksessa.

6.2.3.9 Ranta- ja vesikasvillisuus

Ranta- ja vesikasvillisuutta on käsitelty kappaleessa 6.8.4.4.

6.2.3.10 Sääolosuhteet ja vesistön tila

Vesistön tilaan vaikuttavia muuttujia ovat mm. ilman lämpötila, sadanta ja tuuliolot. Ilman lämpötila vaikut-
taa veden lämpötilaan ja sitä kautta vedessä tapahtuviin biologisiin toimintoihin. Edelleen sademäärä vai-
kuttaa mereen suoraan tulevan laskeuman lisäksi mereen tulevien valumavesien määrään ja laatuun. Tuuli
on avovesikautena merkittävin hetkellisiin virtauksiin vaikuttava tekijä. Tuuli myös sekoittaa vesimassoja.
Vuotuisia säätiloja ja niiden vaikutusta on tarkasteltu vuosikohtaisissa velvoitetarkkailuraporteissa. Ns. va-
kaata keskitilannetta ei olemassa. Kemin ja Tornion edustalla veden vaihtumisen kannalta epäedullisia ovat
etelä- ja lounaistuulet. Vuonna 2017 kyseisten tuulien osuus Kemin ajoksen mittausasemalla vaihteli avo-
vesikautena touko-marraskuussa välillä 19-46 % siten, että eniten etelän ja lounaan suuntaista tuulta esiin-
tyi elokuussa (Eurofins Ahma Oy 2018).

6.2.3.11 Sedimentit

Sedimentin metallipitoisuudet ovat olleet suurimmillaan 1970–1990-luvuilla, minkä jälkeen pitoisuudet läh-
tivät laskuun (Pöyry 2015). Nikkelin, kromin ja kadmiumin pitoisuudet ylittivät Kemin edustan sedimentissä
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elohopean taustapitoisuuden, mutta pitoisuustaso arvioitiin vähintään hyväksi kaikkien metallien osalta.
Sinkin osalta pitoisuudet ylittivät taustapitoisuuden tason ja olivat tyydyttävää – huonoa tasoa.

Orgaanisten klooriyhdisteiden EOX-ryhmäparametrin pitoisuuksia merialueen pohja-aineksesta tutkitaan
tarkkailusuunnitelman mukaan kolmen vuoden välein. Alueella I (Selkäsaari-Ajos) sedimentissä on ollut vä-
hemmän kuiva-ainetta ja enemmän orgaanista ainesta (hehkutushäviö) kuin alueella II (Veitsiluodonlahti).
Veitsiluodonlahden (alue II) orgaanista ainetta kohden lasketut EOX-pitoisuudet olivat edellisvuosien ta-
paan aluetta I suurempia pienemmän orgaanisen aineksen määrän myötä.

6.2.3.12 Kalasto ja kalastus

6.2.3.12.1 Kalasto

Kemin edustan merialueella kalataloustarkkailua on toteutettu Metsä Fibre Oy:n ja Metsä Board Kemi Oy:n
Kemin tehtaiden, Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtaiden ja Kemin Vesi Oy:n ympäristölupien edellyttä-
mällä tavalla ja Kemin edustan kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman (4.12.2007) mukaisesti. Kalata-
loustarkkailu sisältää vuosittain pyydysten likaantumisen ja kalojen kauppa- ja käyttökelpoisuuden seuran-
nan. Tarkkailuun kuuluvat lisäksi määrävuosin tehtävä madekannan seuranta, kalastustiedustelu sekä koe-
kalastukset ja ahvenkannan seuranta.

Seuraavassa esitettävät tiedot perustuvat uusimpaan saatavilla olevaan tarkkailutietoon. Viimeisin saata-
villa oleva, laajemman kalataloudellisen tarkkailun sisältäväraportti on vuonna 2015 toteutetusta tarkkai-
lusta (Pöyry 2016). Vuonna 2018 toteutetun tarkkailun tuloksista oli elokuussa 2019 saatavilla ainoastaan
koeverkkokalastuksen ja madekannan seurannan taulukot ja kuvaajat, mm. kalastustiedustelun tuloksia ei
ollut saatavilla.

Vuoden 2015 Selkäsaaren-Ajoksen välillä, Veitsiluodonlahdella ja Ajoskrunnissa suoritettujen koekalastus-
ten perusteella särkikalat ja ahven muodostivat biomassasta alueesta riippuen 81–92 %. Muita merkittäviä
saalislajeja olivat kiiski ja Selkäsaaren-Ajoksen välisellä alueella myös istutusperäinen kuha. Näiden lisäksi
saatiin vähän/satunnaisesti muikkua, siikaa ja silakkaa.

Kalojen, mm. silakan, ahvenen ja hauen tyypillisiä kutualueita ovat matalat suojaiset rantavedet ja karikot.
Velmu-hankkeen esiintymistodennäköisyysmallin mukaan muikulle erittäin suotuisia lisääntymisalueita olisi
mm. Selkäsaaren itä-, ja eteläpuolella sekä Ajoksen edustalla (Kuva 6-9 ja Kuva 6-10). Ahvenelle erittäin
suotuisia alueita olisi Kurimonhaaran ja Isohaaran alueilla, sisäsataman edustalla, Kemijokisuun alueella
sekä Ruutinkarin ja Pieni-Räiskön saarien pohjoispuolella. Kurimonhaaran alue on tehdasalueen sisällä, eikä
se siten ole luonnontilaista aluetta. Lohi ja siika ovat suurelta osin istutuksista peräisin, joten vaikutukset
niiden lisääntymiseen voidaan arvioida meressä lisääntyviin kalalajeihin kohdistuvia vaikutuksia vähäisem-
mäksi.
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Kuva 6-9. Muikun kutualueet (Velmu-karttapalvelu 2019)
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Kuva 6-10. Ahvenen kutualueet. (Velmu-karttapalvelu 2019)

Kemin alueen teollisuuden lupiin kuuluva kalaistutusvelvoite merialueella on yhteensä 24 000 meritaime-
nen (vähintään 20 cm) poikasta vuodessa. Kemijoki Oy:n ja PVO-Vesivoima Oy:n vuosittainen istutusvelvoite
merialueelle on yhteensä 615 000 vaellusikäistä lohen poikasta, 90 000 meritaimenen poikasta sekä 3 100
000 yksikesäistä vaellussiian poikasta (Eurofins 2018).

6.2.3.12.2 Kaupallinen kalastus

Kaupallisten kalastajien määrä on vähentynyt Kemin edustan merialueella huomattavasti 2000-luvulla. Ke-
min edustalla tärkeimpien pyydysten, isorysien, määrä on myös vähentynyt kalastajamäärän ja kalastusak-
tiivisuuden vähetessä. Verkkokalastuksen suosio on vähentynyt voimakkaasti 2010-luvulla. Vuonna 2015
kaupallisten kalastajien määrä Kemin, Keminmaan, Maksniemen, Simoniemen ja Simonkylän alueen kau-
pallisten kalastajien rekisterissä olevat kalastajat) oli 28, joista kuitenkin noin puolet oli luokiteltavissa saa-
liinsa perusteella kotitarvekalastajiksi. ELY-keskukselta saadun tiedon perusteella (Leskinen 2019) vuonna
2019 Kemin alueella rekisteröityneiden kaupallisten kalastajien määrä oli 20. Näistä liikevaihdoltaan vähin-
tään 10 000 euron kalastajia oli 7 kappaletta. Lisäksi Keminmaan ja Simon alueella oli yhteensä 29 kalasta-
jaa, joista liikevaihdoltaan vähintään 10 000 euron kalastajia oli 9.
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Kalastus Kemin edustalla painottuu rysäkalastuksen ja keskittyy siten avovesikauteen ja etenkin kesä-hei-
näkuulle. Verkkokalastus oli melko vähäistä, ja sitä harjoitettiin jonkin verran ympäri vuoden. Vuonna 2015
talvikalastusta verkoilla harjoitti vain 4 kalastajaa eli 14 % kalastajista. Kaupallisten kalastajien kalastus oli
käytännössä lähes täysin rysä- ja verkkokalastusta.

Kaupallisten kalastajien kokonaissaalis Kemin edustalla v. 2015 oli ilman troolisaalista yhteensä 39 t, josta
lohta oli 78 %, ahventa 7 %, maivaa 4 % ja siikaa sekä haukea molempia 3 % (Kuva 6-11).

Kuva 6-11. Kaupallisten kalastajien kokonaissaalis (t) ilman troolisaalista Kemin edustalla v. 1991–2015.
Tiedot v. 2000–2015 kaupallisten kalastajien rekisteristä ja sitä ennen vesioikeuslupakäsittelyihin liittyvistä
tiedusteluista (Pöyry 2016).

Tehdasalueen ympäristössä rysäpyyntiä harjoitetaan Iso-Räiskön eteläpuolella (Kuva 6-12, alue nro 1) ja
Selkäsaaren länsipuolella (Kuva 6-12, alue nro 3)).

Kuva 6-12. Pyydysten likaantumisen seurannan kalastuspaikat (1-5) Kemin edustalla (Pöyry 2016).
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6.2.3.12.3 Kotitarvekalastus

Vuonna 2015 Kemin edustan merialueella kalastavien kotitalouksien määrä oli 318. Määrä oli tarkkailujak-
son alhaisin ollen neljänneksen pienempi kuin 2000-luvun alussa. Kalastuksen luonteessa on tapahtunut
myös muutoksia. Verkkokalastus on vähentynyt ja vapakalastuksen suosio on kasvanut. Etenkin pikkusiian
pyynti verkoilla on vähentynyt pitkällä aikavälillä voimakkaasti. Huomattava osa vapaa-ajan kalastajajärjes-
töjen jäsenistä kalastaa nykyisin virkistyskalastusluontoisesti heittovavoilla ja vetouistelemalla tai vain pel-
kästään pilkillä ja mato-ongella. Viime vuosina merkittävimmät saalislajit ovat olleet ahven ja hauki.

Suosituimpia kalastusalueita olivat Ajoksen ympäristö, Selkäsaaren länsipuoli ja Kemijokisuu. Simolaisten
kalastus oli pääasiassa verkkokalastusta, ja he kalastivat pääasiassa Maksniemen-Tiurasen välisellä rannik-
koalueella. Kemin vapaa virkistyskalastusalue sijaitsee pääosin Kemin kaupungin, Ajoksen ja Selkäsaaren
rajaamalla alueella. Alueella ei tarvita mitään kalastuslupia valtion kalastonhoitomaksua lukuun ottamatta.

Kuva 6-13. Suosituimmat kalastusalueet
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Kuva 6-14. Kemin vapaa virkistyskalastusalue (Kemin kaupunki 2019).

Kemin edustalla kotitarvekalastajien kokonaissaalis v. 2015 oli noin 23 t, josta ahventa oli 36 %, haukea 18
%, särkeä 13 % ja isosiikaa 8 % (Kuva 6-15). Saalis oli 2000-luvun alkupuolella eri vuosina lähes sama, ja
2010-luvulla se on laskenut. Saalisalenema 1990-luvun alun jälkeen kohdentuu pääasiassa siikaan, ja 2000-
luvulla merkittävimmät saalislajit ovat olleet siian sijaan ahven ja hauki.
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Kuva 6-15. Kotitarve- ja virkistyskalastajien tärkeimpien kalalajien kokonaissaalis (t) Kemin edustalla vuonna
1985–2015.
Vuodet 1985–1991 sisältävät lohen, taimenen ja isosiian osalta myös Isohaaran alapuolisen jokiosuuden
saalista.

Isosiikakannat ovat Kemin edustalla heikentyneet 1990-luvun alun jälkeen. Lohi- ja taimensaaliit ovat olleet
merialueella pieniä koko tarkkailujakson ajan. Hauki- ja ahvensaaliit ovat vaihdelleet vuosittain. Niiden kilo-
määräinen saalis on kuitenkin alentunut 2010-luvulla, maiva-, silakka- ja madesaaliit ovat olleet pieniä koko
tarkkailujakson ajan.

Tiedot kotitarve- ja kaupallisten kalastajien kokonaissaaliista Kemin edustalla vuonna 2015 on esitetty seu-
raavassa taulukossa (Taulukko 6-6).

Taulukko 6-6. Kotitarve- ja kaupallisten kalastajien kokonaissaalis ilman troolisaalista Kemin edustalla v.
2015.

Isohaaran alapuolisella Kemijokisuun alueella kalasti v. 2015 yhteensä 314 taloutta. joista jonkinlaista verk-
kokalastusta harjoitti 61 taloutta ja viehekalastusta 232 taloutta. Kemijokisuulla suosituin pyyntimuoto oli
aiempien vuosien tapaan vetouistelu, jota harjoitti 48 % kaikista kalastajista. Heittokalastusta harjoitti 25 %
ja perhokalastusta 11 % kalastajista.
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Kuva 6-16. Kemijokisuun kalastustiedustelualue.

Valtaosa ammattimaisen kalastuksen lohisaaliista Kemijokisuun merialueella pyydetään lohiloukuilla ja -ry-
sillä, kesä-elokuun välisenä aikana. Viime vuosina lohiverkoilla pyynti on tapahtunut touko-elokuun välisellä
ajanjaksolla, lohen vetokalastus touko-marraskuun välisenä aikana. Valtaosa siioista on pyydetty syksyllä
tapahtuvan siian mädinhankintapyynnin yhteydessä ja muu kesäaikainen siikasaalis on kertynyt lähinnä
muun verkkopyynnin yhteydessä. Taimenta on pyydetty vetokalastuksella lähes ympäri vuoden, mutta tai-
mensaaliit painottuivat alkukesään ja loppusyksyyn. (Eurofinns 2018)

Isohaaran alapuolisella jokisuualueella kokonaissaalis oli v. 2015 yhteensä 11,5 t, josta oli lohta 58 %, tai-
menta 12 %, haukea 10 % ja madetta 8 %.

Kuva 6-17. Kalastustiedustelun mukainen kokonaissaalis (kg) kalalajeittain Kemijokisuulla v. 1996-2015
(Pöyry 2016).

Taulukko 6-7. Kalastustiedustelun mukainen kokonaissaalis (kg/%) Kemijokisuulla v. 2015 (Pöyry 2016).
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Eri vuosien tiedustelujen saaliskehityksestä tai pyydysten määrien kehityksestä ei voida vetää suoria johto-
päätöksiä jätevesien vaikutuksista Kemin edustalla. Kalastuksen sekä mm. lohi- ja pikkusiikasaaliin vähene-
minen johtuu mm. kalastuksen muuttuneista kannattavuustekijöistä, pyyntirajoituksista, hyljeongelmista,
kaupallisten kalastajien ikääntymisestä ja kalastuskulttuurin yleisestä muuttumisesta. (Pöyry 2016)

Pohjanlahden kasvaneet hylje- ja norppakannat ovat vaikuttaneet myös Kemin edustan merialueen kalas-
tukseen ja saaliisiin. Perinteinen merellä tapahtuva lohen, siian ja taimenen verkko- ja rysäpyynti on vaikeu-
tunut hylkeiden repiessä ja tyhjentäessä pyydyksiä. Hylje- ja norppakantojen kasvulla on oletettavasti ollut
myös suoria vaikutuksia edellä mainittujen kalalajien kantoihin, kun hylkeiden ja norppien niihin kohdistama
saalistus on lisääntynyt, joka on kasvattanut kuolleisuutta. (Eurofinns 2018)

Jätevesien johtaminen merialueelle vaikuttaa nykyisin kalastukseen lähinnä osana merialueen rehevyysta-
soa lisäävää ravinnekuormitusta, mikä voimistaa pyydysten limoittumista. Rysien likaantumisseurannan
mukaan pyydysten likaantumishaitat ovat 1990-luvun puolivälin jälkeen jonkin verran lieventyneet. Vuoden
2015 kalastuskyselyssä verkko- ja rysäkalastajista 16 % arvioi, että merialueella ei ole erityisiä kalastushait-
toja. Hylkeitä piti haittatekijänä 80 % ja pyydysten likaantumista 48 % verkko- ja rysäkalastajista. Vuoden
2017 seurannassa rysien likaantumisen arvioitiin olleen keskimäärin vähäisempää kolmeen edeltävään vuo-
teen verrattuna. Rysien likaantuminen vuonna 2017 oli edellisvuosien tapaan pääaisassa limoittumista,
jonka lisäksi aivan jokisuussa olleet rysät likaantuivat jokivirtauksen mukana kuljettamasta kiintoaineesta ja
roskista. Runkopolyypin kasvu oli suhteellisen vähäistä, sen voimakkuus on vaihdellut huomattavasti eri
vuosina. Jokisuun kalastajien verkot roskaantuivat ja limoittuivat niin runsaasti, että ne jouduttiin pesemään
rannassa joka koentakerran yhteydessä. (Eurofins 2018)

Kalastajien mukaan kaloissa ei esiintynyt makuvirheitä vuonna 2017, eikä myöskään vuonna 2012 tai 2015
(Pöyry 2013, Pöyry 2016). Useimmat kalastajat kommentoivat hylkeiden aiheuttamia ongelmia. Hyl-
jeongelma vaikeuttaa merkittävästi pyyntiä Kemin edustalla. Hylkeet nousivat loppusyksystä jopa Kemijo-
keen haitaten vaellussiian mätipyyntiä

Kemin edustan madekannassa kutukyvyttömien mateiden osuus on suuri. Kutevia mateita on v. 2001–2015
ollut keskimäärin 14 %. Ilmiö on Perämerellä laaja (Pulliainen ym. 1999, Nakari 2000), vaikka kutukyvyttö-
myyttä aiheuttavaa tekijää ei ole voitu nimetä.

Ahvenseurannassa on selvitetty kannan uudistumista ja kalojen morfologisia vammoja, joilla seikoilla voisi
olla yhteyttä jätevesien haitallisiin vaikutuksiin. Jätevedet ja niiden sisältämät vierasaineet eivät näytä hei-
kentäneen ahvenkannan uudistumiskykyä. Ahvenkanta näyttää lisääntyvän Kemin edustalla normaalisti,
sillä kutuikään ehtineistä kaloista yli 90 % on ollut syksyllä kutuvalmiita. Silmämääräisesti havaittavia ulkoi-
sia vammoja Kemin edustan ahvenissa oli v. 2015 edellisvuosien tapaan vähän ja vammat olivat pääosin
lieviä.

Kalojen haitta-ainepitoisuudet

Haitallisten aineiden pitoisuuksia kaloissa käytetään arvioitaessa pintavesien kemiallista tilaa. Rannikkove-
sillä elohopeapitoisuus mitataan ahvenesta. Pitoisuudelle on asetettu taustapitoisuus huomioiden ympäris-
tölaatunormi 0,20 Hg mg/kg tuorepainoa kohden. Vuonna 2012 Kemin edustalta Ajoksen pohjoispuolelta
pyydettyjen ahvenien lihasten elohopeapitoisuus oli keskimäärin 0,09 mg/kg. Vuonna 2016 keskimääräinen
pitoisuus oli 0,34 mg/kg eli ahvenesta mitattiin ympäristönlaatunormin ylittäviä pitoisuuksia (Ympäristöhal-
linnon Hertta-tietokanta, kertymärekisteri). Tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä vuoden 2016
näytteenoton ahvenyksilöt olivat iäkkäämpiä (6 – 8 v) ja kookkaampia (> 22 cm) kuin vuoden 2012 näyteka-
lat (ikä 3- 6 v; < 19 cm). Pienemmät yksilöt (< 15 cm) eivät todennäköisemmin ole vielä siirtyneet kalaravin-
toon aiheuttaen siten Hg-tasoihin lisävaihtelua (Kangas 2018).
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Kalataloustarkkailujen mukaan vuosina 2001-2015 Kemin edustan merialueella tehdyissä
ahvenseurannoissa ei ole havaittu haitallisia vaikutuksia kannan uusiutumisessa tai morfologisia vammoja,
jotka liittyisivät metsäteollisuuden jätevesipäästöihin. Kanadalaisessa tutkimuksessa (Martel ym. 2017)
päädyttiin johtopäätökseen, että metsäteollisuuden jätevesien biologisen (BOD5) hapenkulutuksen ollessa
alle 20 mg/l vaikutuksia kalojen lisääntymiseen ei myöskään esiintyisi. Metsä-Fibren uuden biotuotetehtaan
jätevesien BOD on alle 20 mg/l. (Tana 2019, liite 9)

6.2.3.13 Vesistön ja rantojen käyttö

Rannikkoalueella on varattu runsaasti alueita virkistyskäyttöön. Virkistysalueeksi on osoitettu mm. Ajoksen
itäranta, pääosa Selkäsaaresta, Kuivanuoron etelärannat, Kiikelin alue sekä osa pienemmistä merialueen
saarista. Lähimmät virkistysalueet sijaitsevat Kiikelin, Kuivanuoron ja Mustakarinnokan alueella noin 1,5 km
etäisyydellä nykyisestä tehdasalueesta.

Kemin edustan merialuetta käytetään muun muassa kotitarve- ja virkistyskalastukseen, veneilyyn, uintiin ja
ulkoiluun. Alueella sijaitsee yksi EU-uimaranta (Mansikkanokka), Paavonkarin yleinen uimaranta sekä Pur-
jehduskeskuksen talviuintipaikka Mansikkanokan luoteispuolella.

Ajoksen-Selkäsaaren-mantereen välinen merialue, alue Selkäsaaren länsipuolelta ja alue Ajoksen itäpuolella
Veitsiluodonlahdella ovat Kemin kaupungin vapaata virkistyskalastusaluetta. Alueen loma-asutus on keskit-
tynyt Kemijokisuulle sekä suurimpiin saariin, Selkäsaareen, Täikköön ja Ajokseen. Kesämökkiläiset ja loma-
asukkaat käyttävät merivettä sauna- ja pesuvetenä pääasiassa kesäaikaan. (Pöyry 2015)

Kuva 6-18. Vesistön ja rantojen käyttö Kemin edustan merialueella (Pöyry 2015).
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6.2.4 Jäte- ja jäähdytysvesien mallinnus

Osana hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, arvioitiin uuden biotuotetehtaan vesistövaiku-
tuksia mallinnusmenetelmällä. Työssä mallinnettiin jätevesi- ja lämpökuormien vaikutukset vesistössä sekä
nykytilanteessa (VE0) että uudessa tilanteessa uudella tehtaalla ja suuremmalla tuotannolla (VE1). Molem-
mille tilanteille mallinnettiin edustavat kesä- ja talviskenaariot. Mallinnuksen tuloskuvaajissa esitetään jäte-
vesikuormituksen, lämpötilan ja jään paksuuden muutos nykytilaan verrattuna.

Vesistömallinnuksen avulla tarkastellaan myös jäähdytysveden vaihtoehtoisia purkupaikkoja merialuetta
vähiten kuormittavan vaihtoehdon löytämiseksi. Valittuihin sijainteihin mallinnettiin edustavat kesä- ja tal-
viskenaariot. Tarkastelu vaihtoehtoisissa sijaintipaikoissa perustuu uuteen tilanteeseen laajennetulla tuo-
tannolla.

6.2.4.1 Menetelmät

6.2.4.1.1 Mallikuvaus

6.2.4.1.1.1 Yleistä
Kemin biotuotetehtaalta mereen purettavien jäähdytysvesien ja käsiteltyjen jätevesien vaikutuksien mallin-
nuksessa käytettiin Delft3D–mallinnuspakettia, joka on luonnonolosuhteisiin kehitetty rannikko-, estuaari-
ja jokiympäristöihin ohjelmisto veden fysikaalisten ominaisuuksien laskemiseen. Ohjelmisto laskee mallille
annettujen reunaehtojen ja fysikaalisten pakotteiden mukaan vesialueen virtausnopeudet, pinnankorkeu-
den, lämpötilan, suolaisuuden, kiintojään muodostuksen sekä erilaisten aineiden kulkeutumisen. Mallioh-
jelmistoa on hyödynnetty lukuisissa rannikkomerialueiden kohteissa ja mallituloksien on todettu toistavan
hyvällä tarkkuudella validointimittauksissa esiintyvät virtausolosuhteet, merialueen kerrostuneisuusraken-
teen sekä jääolosuhteet.

Tarkemmat yksityiskohdat käytetystä mallista löytyvät oheisen linkin kautta:

 https://www.deltares.nl/en/software/delft3d-4-suite/

6.2.4.1.1.2 Laskentahila ja syvyysmalli
Mallinnuksessa käytettiin laskentahilaa (Kuva 6-19), jossa oli yhteensä 34 506 laskentaruutua (162 x 213).
Mallinnettava alue kattoi mallinnuksen varsinaisen kohdealueen lisäksi laajan alueen merialuetta Haukipu-
taalta Luulajan edustalle noin 70 km avomeren suuntaan ulottuvalla linjalla, jotta merialueen virtaukset
saadaan simuloitua vaihtuvissa tuuli- ja meriveden pinnankorkeuden olosuhteissa. Laskentahilan tarkkuutta
tihennettiin varsinaisella kohdealueella purkupisteiden läheisyydessä (Kuva 6-20). Hilakoko oli tiheimmil-
lään purkualueilla noin 150 m kasvaen avomerta kohden. Suurimmillaan hilakoko oli noin 2500 m mallin
Perämereen liittävällä avoimella eteläreunalla.
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Kuva 6-19. Mallin laskentahila, jonka hilakoko tihenee avomeren reunalta mallinnuksen kohteena olevia
purkualueita kohti.

Kuva 6-20. Mallin tarkennettu laskentahila Kemin edustalla (vasen) sekä alueen syvyystiedoista integroitu
syvyysmalli (oikea). Syvyystiedot on poimittu Väyläviraston avoimesta tietokannasta.

Syvyysmalli (Kuva 6-20) tehtiin väyläviraston avoimen syvyysaineiston mukaan sekä tehdasintegraatin altai-
den osalta saatavilla olevien luotaustietojen mukaan. Kemijoen suiston hiekkasärkkien alueet lisättiin sy-
vyysmalliin digitoimalla uusimpien satelliittikuvien mukaan. Syvyyssuunnassa laskentahila on jaettu kym-
meneen kerrokseen, joiden paksuus on 10 % solun syvyydestä. Kun koko mallialue jaetaan kymmeneen
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tasapaksuun kerrokseen, vaihtelee kerroksen paksuus noin 0,02 m ja 3 m välillä. Purkupisteiden läheisyy-
dessä kerroksen paksuus vaihtelee 0,1 m ja 0,3 m välillä vesisyvyyden ollessa alle 3 m. Tämä ns. sigma-
kerrosmalli tuottaa yhtenäiset pinta- ja pohjakerrokset parantaen virtausmallin tarkkuutta.

6.2.4.1.1.3 Mallinnettavat jaksot
Mallinnuksella selvitettiin jäähdytys- ja jätevesikuormituksen vaikutuksia talvikaudella ja kesäkaudella. Tyy-
pilliseksi talvikauden jaksoksi valittiin talvi 2017–2018, jolloin talvikuukausien (joulukuu, tammikuu ja hel-
mikuu) ilman keskilämpötila -8,5°C oli lähellä viimeisen 20 vuoden keskiarvoa (Kuva 6-21 ja Kuva 6-22). Jää-
vaikutuksien vertailuun leudon talven tilanteessa valittiin talvi 2013–2014, jolloin talvikuukausien ilman kes-
kilämpötila -4,7 °C oli merkittävästi alle keskiarvon (Kuva 6-21 ja Kuva 6-22). Kesäkauden jaksoksi valittiin
kesäkuukausien (kesäkuu, heinäkuu ja elokuu) keskiarvoa selvästi lämpimämpi kesä 2018 (Kuva 6-21 ja Kuva
6-22), jolloin merialueen lämpötilakerrostuneisuus oli voimakkaimmillaan.

Merialueen vedenvaihtoon ja kerrostuneisuuteen merkittävästi vaikuttava Kemijoen virtaama oli valituilla
talvijaksoilla 2017–2018 ja 2013–2014 lähellä talvikuukausien keskiarvoa ja joen minimivirtaamaa (Kuva
6-23). Mallinnetulla kesäkaudella 2018 Kemijoen virtaama oli selvästi kesäkauden keskiarvoa matalampi
edustaen pääasiassa joen minimivirtaamaa (Kuva 6-23). Vähäisen jokivirtaaman johdosta jokivesien veden-
vaihtoa voimistava vaikutus on mallinnetuilla jaksoilla pienimmillään. Tämän johdosta mallitulokset antavat
konservatiivisen kuvan jäähdytysvesien ja jätevesien vaikutuksien voimakkuudesta. Suuremmilla jokivirtaa-
milla vedenvaihto alueella voimistuu ja jätevesien ja jäähdytysvesien vaikutukset sekoittuvat nopeammin
vastaanottavaan vesistöön.

Kuva 6-21. Talvi- (joulu, tammi helmi) ja kesäkuukausien (kesä, heinä, elo) keskilämpötilat Kemin Ajoksen
havaintoasemalla jaksolla 2000–2019. Mallinnukseen valitut kesä- ja talvijaksot on ympyröity kuvaan.
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Kuva 6-22. Ilman lämpötilan havainnot ja vuorokausikeskiarvot jaksolla 2000–2019 (Kemi, Ajos, Ilmatieteen-
laitos).
Mallinnettavien jaksojen havainnot on esitetty punaisella (talvi 2017–2018 ja kesä 2018) ja lilalla värillä (talvi
2013–2014).

Kuva 6-23. Kemijoen virtaamahavainnot ja virtaaman vuorokausikeskiarvo jaksolla 2000–2019 (Isohaara,
SYKE).
Mallinnettavien jaksojen havainnot on esitetty punaisella (talvi 2017–2018 ja kesä 2018) ja lilalla (talvi 2013–
2014) värillä.

6.2.4.1.1.4 Mallin pakotteet, reunaehdot ja lähtöarvot
Mallinnus tehtiin todellisten vaihtuvien olosuhteiden mukaan asettamalla malli seuraamaan alueella mitat-
tuja sääolosuhteiden, meriveden pinnankorkeuden, jokivirtaamien sekä vedenlaatuparametrien
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aikasarjoja. Näin pystytään arvioimaan jäähdytys- ja jätevesien kuormituksen todellista vaikutusaluetta en-
nalta valittujen vakiotilanteiden sijaan.

Perämeri

Virtausmallissa oli yksi laskentahilan Perämereen liittävä reuna (Kuva 6-19) ja vedenvaihtoa laskentahilan
sekä Perämeren välillä pakotettiin meriveden pinnankorkeuden vaihtelun ja tuulen ajamien virtausten mu-
kaan. Mallin Perämereen liittävää eteläistä reunaa ohjattiin Kemin Ajoksen mareografin vedenkorkeusai-
neistolla. Meriveden pinnankorkeuden vaihtelua mallinnetuilla jaksoilla havainnollistetaan kuvassa 6. Pin-
nankorkeus vaihteli mallinnetulla jaksolla välillä -0,75 - 0,91 m.

Jokivirtaamat

Perämeren oman virtauskentän lisäksi merialueen vedenvaihtoon keskeisesti vaikuttava tekijä on Kemijoen
sekä muiden lähialueen jokien virtaamat, jotka asetettiin malliin virtaamareunaehtona. Biotuotetehtaan si-
jaitessa Kemijoen estuaarialueella, on luonnollisesti Kemijoen virtaamalla merkittävin vaikutus alueen ve-
denvaihtoon. Biotuotetehtaan purkualueen vedenvaihtoon vaikuttaa, vaikkakin huomattavasti vähemmän,
myös Akkunusjoen virtaama, joka purkaa Isohaaran padon viereistä kallioon louhittua uomaa pitkin Vähä-
haaraan (Kuva 6-29). Suuremmilla virtaamilla osa Akkunusjoen virtaamasta päätyy Kemijoen päähaaraan
voimalaitoksen vedenottokanavan (Kurimonhaara) ylittävän rakenteen kautta. Muuten Akkunusjoen vir-
taama ohjautuu Vähähaaran kautta mereen Biotuotetehtaan purkualueen itäpuolella. Akkunusjoen virtaa-
mahavaintojen puuttuessa ladattiin joen virtaama SYKE:n vesistömallijärjestelmästä ja oletettiin kaiken yli
5 m3/s virtaamasta ohjautuvan Kemijoen päähaaraan. Muut mallinnuksessa mukana olevat joet olivat Tor-
nionjoki, Simojoki, Iijoki ja Ruotsin puolelle purkava Kalixjoki. Jokivirtaamahavainnot ladattiin SYKE:n ja
SMHI:n avoimista aineistoista.

Kuva 6-24. Meriveden pinnankorkeuden vaihtelu mallinnetulla jaksolla 2017-2018.
Havainnot on ladattu Ilmatieteen laitoksen Kemin mareografin aineistoista. Mareaografilla mitatut meri-
vedenkorkeuden ennätykset ovat +2,01 m (22.9.1982) ja -1,28 m (14.1.2016).

Sääolosuhteet
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Matalan merialueen virtauksiin avovesikaudella vaikuttaa voimakkaasti tuuli. Tuulen suunta- ja nopeustie-
dot ladattiin Kemin Ajoksen havaintoaineistoista (Kuva 6-25). Mallinnetun kesäkauden 2018 havainnoissa
näkyy selvästi pääasiallisen tuulensuunnan olevan lounaan-, etelän- ja pohjoisen suunnista. Myös voimak-
kaimmat tuulennopeudet tulivat samoista suunnista. Lämpötilamallia varten Ajoksen havaintoasemalta la-
dattiin tuuliaineiston lisäksi myös ilman lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja pilvisyys.

Kuva 6-25. Mallinnetun kesäjakson 1.6.–31.8.2018 tuulijakauma ladattuna ilmatieteen laitoksen Kemin
Ajoksen havaintoaseman aineistoista.

Vedenlaadun lähtöarvot ja aikasarjat

Merialueen kerrostuneisuusrakenteeseen vaikuttavat suolapitoisuuden ja lämpötilan lähtöarvot ladattiin
ympäristöhallinnon Hertta-tietokannasta. Vastaavasti myös vedenvaihtoon mallin ja Perämeren välisellä
reunalla vaikuttavat suolapitoisuuden ja lämpötilan aikasarjat ladattiin Hertta-tietokannasta. Pintakerrok-
sen lämpötilan osalta aikasarjoja täydennettiin Perämeren aaltopoijun havainnoilla (Ilmatieteenlaitos).

Kemijoen veden suolapitoisuus asetettiin nollaksi ja jokiveden lämpötila-aikasarja muodostettiin yhdistä-
mällä tehdasintegraatin vedenottokanavan jatkuvatoimisten mittausten tuloksia sekä Hertta-tietokannan
havaintoja.

Mallinnettavien jäteveden vedenlaatuparametrien (kok-N, kok-P, COD ja AOX) lähtöarvot merialueella sekä
aikasarjat Kemijoen vedelle ja mallin Perämereen liittävälle reunalle ladattiin Hertta-tietokannasta (Tau-
lukko 6-8). AOX-tuloksia oli saatavilla vain Kemijoen vedelle vuosille 2000-2008, joten mallinnuksessa käy-
tettiin tämän osalta jokiveden havaintojen keskiarvoa ja merialueelle arvoa 0 mg/l.

Mallinnuksessa vedenlaatuparametreja käsiteltiin passiivisina aineina ilman niihin vaikuttavia muutospro-
sesseja. Tulokset kuvaavat tällöin jäähdytys- ja jätevesien suurinta mahdollista leviämisaluetta.
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Todellisuudessa ainetta häviää kuitenkin matkalla kulutuksen, hajoamisen sekä sedimentaation mukana.
Vastaavasti ainetta myös palautuu takaisin kiertoon matalan merialueen säännöllisessä resuspensiossa,
missä tuulesta aiheutuva aallokko sekoittaa pohjalle laskeutunutta materiaalia takaisin veteen.

Taulukko 6-8. Vedenlaatuhavaintojen tunnusluvut merialueen tarkkailupisteiltä KE1, KE3 ja KE7 sekä Kemi-
joen Isohaaran tarkkailupisteeltä kesäkaudella vuosina 2010-2018. Poikkeuksena jokiveden AOX havain-
not, jotka ovat vuosilta 2000-2008 (*).

6.2.4.1.2 Mallinnettavat jäähdytys- ja jäteveden purkuvaihtoehdot

Kuva 6-26. Kemin edustan merialueen eri toimijoiden jäähdytysveden ja jäteveden purkupisteet sekä ve-
denlaadun tarkkailupisteet.
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6.2.4.1.2.1 Tehdasintegraatin vedenkäyttö nykytilanteessa

Raakavedenotto

Integraatti ottaa raakaveden Kemijoen pääuomasta Kurimonhaaran makeavesikanavaa pitkin, joka saa al-
kunsa Vallitunsaaren eteläkärjestä. Kanava haarautuu Pajusaarentien kohdalla integraatin raakavedenoton
pääpumppuasemalle vievään haaraan sekä Majapudaksen haaraan, jonka kautta vesi päätyy takaisin Kemi-
joen päähaaraan. Nykyisen tehdasintegraatin raakavedenoton keskimääräinen virtaama on 1,547 m3/s
(Taulukko 6-9).

Kuva 6-27. Nykyinen jäähdytysveden ja jäteveden purkukanava (vasen) ja yksi jäähdytysveden purkupis-
teistä Vähähaaran yläaltaassa (oikea).

Jäähdytysveden purku

Jäähdytysvesi puretaan pääasiassa tehdasintegraatin itäpuoleisen Vähähaaran yläaltaan pohjoisosaan sekä
huomattavasti pienemmällä lämpökuormalla myös integraatin länsipuoleiseen Kurimonhaaran yläaltaa-
seen (Kuva 6-29). Jäähdytysveden nykytilan virtaamat eri altaisiin sekä lämpötilannousu on esitetty taulu-
kossa 6-9 (VE0).

Vähähaaran allas, joka vastaanottaa suurimman osan lämpökuormasta, on jaettu kahteen osaan yläaltaaksi
ja ala-altaaksi (Kuva 6-29). Jäähdytysvedet puretaan yläaltaaseen, josta vesi virtaa ala-altaaseen ojayhteyttä
pitkin. Ala-altaasta vesi ohjataan purkuputkea pitkin mereen purkavaan kanavaan, johon myös jäteveden
purkuputki yhtyy. Altaan pinnankorkeus on meriveden pinnankorkeuden tyypillisen vaihtelun yläpuolella,
joten merivesi ei pääse virtaamaan altaaseen lukuun ottamatta äkillisiä ääritilanteita. Vähähaaran altaan
vedenvaihto tapahtuu pääasiassa jäähdytysvesien vaikutuksesta ja lisäksi vähäisten tehdasintegraatin alu-
een hulevesien vaikutuksesta. Allas toimii siten tehokkaana jäähdytysvesien viivytys- ja esijäähdytysaltaana
ennen mereen purkamista.

Vastaavasti myös Kurimonhaaran allas on jaettu kaatopaikalle johtavan pengertien rakenteella kahteen
osaan yläaltaaksi ja ala-altaaksi (Kuva 6-29). Jäähdytysvesi puretaan yläaltaaseen, josta vesi virtaa ala-altaa-
seen kahden pengertien lävistävän putken läpi. Ala-allas on eteläreunasta auki merelle, joten merivesi pää-
see huuhtelemaan allasta ja työntyy merivedenkorkeuden nopeiden nousujen aikana hetkellisesti myös ylä-
altaaseen. Kurimonhaaran yläaltaan vedenvaihto tapahtuu kuitenkin vähäisiä hulevesivirtaamia ja satunnai-
sia merivesivirtaamia lukuun ottamatta pääasiassa jäähdytysvesien vaikutuksesta. Ala-altaan vedenvaih-
dossa myös merivedellä on suuri vaikutus. Kurimonhaaran altaiden pinta-ala on selvästi Vähähaaran altaita
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suurempi, joten jäähdytysvesien viivytys- ja esijäähdytysvaikutus ennen mereen purkua on oletettavasti
voimakkaampaa.

Jäteveden purku

Käsitelty jätevesi puretaan puhdistamolta lähtevää putkea pitkin mereen purkavaan kanavaan, johon myös
Vähähaaran altaissa jäähtyneet jäähdytysvedet puretaan. Kanavasta jäte- ja jäähdytysvesi virtaa mereen
pintapurkuna (Kuva 6-27 ja Kuva 6-29). Käsitellyn jäteveden nykytilan virtaama ja mallinnettavien vedenlaa-
tuparametrien pitoisuudet on esitetty taulukossa 6-9 (VE0).

6.2.4.1.2.2 Muut lähialueen merkittävät jäähdytys- ja jätevesien lähteet
Mallinnuksen kaikissa skenaarioissa huomioitiin samalle merialueelle purkavat Stora Enso Oyj:n Veitsiluo-
don tehtaan kuormitukset sekä Kemin Energian kuormitus. Lisäksi Ajoksen eteläkärkeen suunnitteilla olevan
Kaidi Sunshinen tehtaan kuormitus huomioitiin biotuotetehtaan ennustekuormituksen skenaarioissa (VE1a-
e).

6.2.4.1.2.3 Mallinnetut skenaariot
Jäähdytys- ja jätevesien kuormituksen vesistövaikutukset mallinnettiin nykytilassa (VE0) sekä uuden biotuo-
tetehtaan laajennetun tuotannon tilanteessa yhteensä neljällä vaihtoehtoisella jäähdytysveden purkupis-
teellä (Kuva 6-29: VE1a, VE1c, VE1d ja VE1e) sekä kahdella vaihtoehtoisella käsiteltyjen jätevesien purkupis-
teellä (Kuva 6-29: VE1a ja VE1b). Kaikki mallinnetut skenaariot ja purkupisteiden sijainnit (Kuva 6-29) on
esitelty seuraavalla sivulla. Mallinnuksessa käytetyt jäähdytys- ja jäteveden ominaisuudet nykytilassa (VE0)
sekä uuden biotuotetehtaan laajennetun tuotannon maksimitilanteessa (VE1) on koostettu taulukkoon 6-
9. Jäähdytysveden purkulämpötila eri vuodenaikoina on esitetty kuvassa 6-28.

Taulukko 6-9. Tehdasintegraatin jäähdytys- ja jäteveden ominaisuudet nykytilassa VE0 sekä uuden biotuo-
tetehtaan laajennetun maksimituotannon tilanteessa VE1.
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Kuva 6-28. Raakavedenoton pääpumppuasemalla jatkuvatoimisesti mitattu jäähdytysveden ottolämpötila
(sininen käyrä) sekä jäähdytysveden purkulämpötila (punainen käyrä) kun lämpötilannousu on 15 °C.

Kuva 6-29. Jäähdytysveden ja jäteveden vaihtoehtoiset purkupaikat.
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VE0 Nykytila

VE1a Uuden biotuotetehtaan ennustekuormitus, jäähdytysvedet Kurimonhaaran
altaaseen, jätevedet nykyiseen purkupisteeseen

VE1b Uuden biotuotetehtaan ennustekuormitus, jäähdytysvedet Kurimonhaaran
altaaseen, jätevedet puretaan kauemmas merelle pohjapurkuna

VE1c Uuden biotuotetehtaan ennustekuormitus, jäähdytysvedet Kemijoen pää-
haaraan, jätevedet nykyiseen purkupisteeseen

VE1d Uuden biotuotetehtaan ennustekuormitus, jäähdytysvedet Kurimonhaaran
(Majapudas) kautta Kemijoen päähaaraan, jätevedet nykyiseen purkupis-
teeseen

VE1e Uuden biotuotetehtaan ennustekuormitus, jäähdytysvedet Kuivanuoron
eteläkärkeen, jätevedet nykyiseen purkupisteeseen

6.2.4.2 Mallin validointi

Mallinnetun merialueen virtausolosuhteista ei ole saatavilla virtausmittausaineistoja, joten mallin validointi
tehtiin merialueen vedenlaatuhavaintojen ja jääpeitettä kuvaavien talvikauden satelliittikuvien mukaan.
Vertaamalla nykyisen purkualueen edustalla havaintopisteiden kohdalla mitattuja ja mallinnettuja merive-
den lämpötiloja (Kuva 6-30), tarkistettiin lämpötilamallin luotettavuus. Pintakerroksessa mallinnetut läm-
pötilat seuraavat hyvällä tarkkuudella mitattuja lämpötiloja. Myös pohjakerroksessa mallinnetut lämpötilat
vastaavat hyvin mitattuja lämpötiloja lukuun ottamatta poikkeuksellisen lämpimän heinäkuun (Kuva 6-30)
hetkellistä ääritilannetta, jossa pintakerroksen saavuttaessa maksimilämpötilan myös pohjakerros lämpeni
mitattua enemmän. Kokonaisuutena vertailusta voidaan päätellä lämpötilamallin toistavan mitattuja läm-
pötiloja hyvällä tarkkuudella.

Estuaarialueille tyypillisen makean jokiveden ja suolaisen meriveden vuorottelua kuvaavan suolapitoisuu-
den mittaushavaintoja ei ollut saatavilla mallinnetulla jaksolla purkualueen havaintopisteiltä. Mallinnettu
tulos purkualueen suolapitoisuudesta osoittaa kuitenkin tyypillisen vuorottelun toteutuvan (Kuva 6-31).
Maksimijokivirtaaman jaksolla keväällä ja alkukesällä suolapitoisuus on lähellä nollaa rannikon läheisen ve-
den ollessa pääasiassa jokivettä. Jokivirtaaman laskiessa alkaa estuaarialueille tyypillinen suolapitoisuuden
heilahtelu vähäsuolaisen meriveden huuhdellessa rannikkovesiä tuulen ja meriveden pinnankorkeuden
vaihtelun ajamana, samalla jokivesien levitessä myös säännöllisesti alueelle. Mallinnettu merivedenpinnan-
korkeus seuraa hyvin Kemin Ajoksen mareografin mittaushavaintoja (Kuva 6-31).

Jäämalli validoitiin satelliittikuvien ja saatavilla olevien jäänpaksuuden mittaushavaintojen mukaan. Tämän
lisäksi mallinnettujen talvien tuloksia verrattiin Ilmatieteenlaitoksen julkaisemaan vastaavien talvien jäätal-
vikuvauksiin, jotka on koostettu Perämeren osalta alle.

Jäätalvi 2017-2018 oli keskimääräinen (Ilmatieteenlaitoksen jäätalvikuvaus)

Ensijäätyminen tapahtui Perämerellä viikosta kahteen keskimääräistä myöhemmin. Jäätyminen alkoi Perä-
meren pohjukan sisälahdista jo loka-marraskuun vaihteessa. Marraskuu oli kuitenkin tavanomaista hiukan
lämpimämpi, eikä jäätyminen juurikaan edistynyt. Myös joulukuu oli tavanomaista lämpimämpi ja jäällisen
alueen kehitys oli maltillista. Tammikuu oli myös tavanomaista leudompi, mutta ennen tammikuun puolivä-
liä sää kylmeni jonkin verran ja jään määrä alkoi lisääntyä. Tammikuun lopussa kiintojään paksuus Peräme-
ren kaaren saaristossa vaihteli 20–40 cm välillä. Kylmä jakso helmikuun puolivälistä maaliskuun alkuun sai
jään määrän kasvamaan ja maaliskuun 5. päivänä saavutettiin talven laajin jäätilanne. Maaliskuu oli
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tavanomaista kylmempi, huhtikuu puolestaan alkoi ja jatkui leutona ja jään määrä väheni. Lopullinen jään
katoaminen tapahtui Perämeren pohjoisosassa puolitoista viikkoa keskimääräistä myöhemmin, toukokuun
25. päivänä koko Itämeri oli jäätön. Talven 2017-2018 aikana kiintojään suurin paksuus vaihteli Perämerellä
välillä 30–75 cm. (Ilmatieteen laitos 2019)

Mallinnettu jäänpaksuuden kehitys (Kuva 6-32) vastaa hyvin Ilmatieteenlaitoksen jäätalvikuvausta. Tulok-
sissa leuto marras-joulukuu näkyy pysyvän jääpeitteen muodostumisena saaristossa sijaitsevalla havainto-
pisteellä joulukuun puolivälissä, jonka jälkeen jää paksuuntui leudon tammikuun aikana maltillisesti ja kuun
lopussa mallinnettu kiintojään paksuus vastasi jäänpaksuuden havaintojen vaihteluväliä. Helmi- ja maalis-
kuun kylmät jaksot näkyvät jäänpaksuuden voimakkaampana kasvuna ja helmi-maaliskuun vaihteessa mal-
linnettu jään paksuus vastaa hyvin mittaushavaintoa. Suurin talvikauden aikana mallinnettu jäänpaksuus
vastaa Ilmatieteenlaitoksen havaintojen vaihteluväliä ja osuu myös havaintopisteen mittaustulosten väliin,
joissa on tosin suurta hajontaa johtuen mahdollisesti kohvajään ja lumipeitteen aiheuttamista paikallisista
eroista jäänpaksuudessa, joita jäämalli ei huomio. Jääpeitteen keskimääräistä noin viikon myöhäisempi su-
laminen toukokuun lopussa toteutuu myös jäämallin tuloksissa.

Satelliittikuvassa on selvästi havaittavissa nykytilassa purettavien jäähdytys- ja jätevesien lämpökuorman
vaikutukset jääpeitteen laajuuteen (Kuva 6-33). Pääasiassa Vähähaaran yläaltaaseen purettavat jäähdytys-
vedet pitävät Vähähaaran molemmat altaat sulina ja altaissa jäähtyneen jäähdytysveden sekä jätevesien
lämpökuorman purkaminen mereen näkyy sulana alueena aivan purkukanavan edustalla. Satelliittikuvaa
vastaavan hetken mallituloksissa näkyy vastaavan kokoiset avannot Vähähaaran altaissa ja purkukanavan
edustalla meressä sekä jääpeitteen heikkenemistä purkualueen läheisyydessä. Kurimonhaaran yläaltaaseen
purettava lämpökuorma näkyy mallituloksissa vain jääpeitteen heikkenemisenä, vaikka satelliittikuvissa
nähdään yläaltaassa avanto. Tämä viittaisi altaaseen päätyvän lämpökuorman olevan suurempi kuin mallin
lähtötiedoissa. Satelliittikuvassa näkyy lisäksi avovettä Isohaaran voimalaitoksen alakanava yläosissa voi-
makkaan turbulenttisen virtauksen alueella, jonka jääolosuhteiden simulointiin ei käytetty malli sovellu ja
jääkansi muodostuu alueelle mallituloksissa.

Jäätalvi 2013-2014 oli leuto (Ilmatieteenlaitoksen jäätalvikuvaus)

Ensijäätyminen tapahtui Perämerellä noin 2-4 viikkoa keskimääräistä myöhemmin. Marraskuun lopulla sää
kylmeni ja Perämeren pohjoisimpiin lahden pohjukoihin alkoi muodostua uutta jäätä. Joulukuussa sää lauh-
tui, tuuli kääntyi eteläiseksi ja sää alkoi lämmetä, eikä jään määrä enää lisääntynyt. Joulukuu 2013 oli koko
maassa selvästi tavanomaista lauhempi. Tammikuun ensimmäisen kolmanneksen lopulla sää vihdoin kyl-
meni, joka sai jäätymisen alkamaan. Vaikka tammikuun hyytävän kylmät säät saivat jään määrän lisäänty-
mään nopeasti Itämerellä, niin jäät olivat ajankohtaan nähden ohuempia. Perämeren pohjukassa jäät olivat
puolimetrisiä. Helmikuun alussa pakkanen jatkui ja helmikuun 7. päivänä saavutettiin jäätalven 2013-2014
huippukohta. Tämän jälkeen pakkaset lauhtuivat ja jään paksuuden kasvu hidastui. Helmikuu, maaliskuu ja
huhtikuu olivat Suomea ympäröivillä merialueilla epätavallisen lauhoja ja jään lopullinen katoaminen ta-
pahtui Perämerellä noin 4-6 viikkoa keskimääräistä aiemmin. Talvella 2013-2014 kiintojään suurin paksuus
vaihteli Perämerellä välillä 50-65 cm. (Ilmatieteenlaitos 2019)

Leudon talven jäänpaksuuden mallinnettu kehitys (Kuva 6-32) vastaa Ilmatieteenlaitoksen jääkuvausta, ku-
ten myös aikaisemmin kuvatun keskimääräisen talven tulokset. Tavanomaista lämpimämmän alkutalven
aikana joulukuussa ja tammikuun alkupuolella mallinnettu jäänpaksuus ei lisääntynyt, vaan jääpeite suli pois
ja muodostui uudelleen tammikuun loppupuolella. Helmikuun alun pakkasjakson aikana mallinnettu kiinto-
jää saavutti maksimipaksuuden, jonka jälkeen epätavallisen lauhan helmi-, maalis- ja huhtikuun aikana jään-
paksuus hiljalleen oheni ja suli kokonaan pois toukokuun puoliväliin mennessä. Mallinnettu kiintojään mak-
simipaksuus jää Ilmatieteenlaitoksen esittämän maksimipaksuuden vaihteluvälin ja havaintopisteen
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mittaustulosten alle. On kuitenkin huomioitava, että mittaustuloksissa on mukana myös kiintojään päälle
lumesta ja vedestä muodostuvan heikkolaatuisemman kohvajään osuus, jonka muodostumista ei huomi-
oida jäämallissa.

Leudon talven tammikuun lopun satelliittikuvassa (Kuva 6-34) näkyy jäähdytys- ja jätevesien lämpökuorman
vaikutuksesta sulana pysyvät Vähähaaran molemmat altaat sekä hieman normaalia talvea (Kuva 6-33) laa-
jempi sulan alue purkukanavan edustalla. Samat alueet ovat sulia myös vastaavan hetken jäämallin tulok-
sissa. Kurimonhaaran yläallas on satelliittikuvassa sulana, mutta mallituloksessa alueella on vain jääpeitteen
ohenemista viitaten normaalin talven tuloksien tavoin altaaseen päätyvän lämpökuorman olevan mallin
lähtötietoja suurempi.

Mallinnuksessa käytettyä jäämallia testattiin myös laajemmalla Merenkurkkuun saakka ulottuvalla lasken-
tahilalla, jotta varmistetaan että jäänmuodostus vastaa Perämeren todellisia olosuhteita lauhan talven ai-
kana, jolloin osa merialueesta pysyy sulana. Jäämallin tuloksien vertailu vastaavan hetken satelliittikuvan
kanssa osoittaa, että rantavyöhykkeelle muodostunut kiintojään alue vastaa todellista peittävyyttä (Kuva
6-35). Myös heikon jään alue sekä satelliittikuvassa Ajoksen suuntaan työntyvä heikon jään kieleke vastaa-
vat satelliittikuvan muotoja, kuten myös sulan veden alueen raja. Jäämallin voidaan siten todeta soveltuvan
hyvin Perämeren jääolosuhteiden simulointiin.

Kuva 6-30. Mallinnetut pinta- (kuvat ylärivissä) ja pohjakerroksen (kuvat alarivissä) lämpötilat esitettynä
mittaushavaintojen kanssa tarkkailupisteillä KE1, KE3 ja KE7.
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Kuva 6-31. Mallinnettu suolapitoisuuden vaihtelu KE1-tarkkailupisteellä (vasen) sekä mallinnettu ja Kemin
ajoksen mareografilla mitattu meriveden pnnankorkeuden vaihtelu (vasen).

Kuva 6-32. Mallinnettu kiintojään paksuus ja mitattu jäänpaksuus TOE14-tarkkailupisteessä normaalin tal-
ven aikana (vasen) ja leudon talven aikana (oikea).
Kuvissa on esitetty myös Ilmatieteenlaitoksen esittämä kiintojään suurimman paksuuden vaihteluväli ky-
seisten talvien aikana Perämeren pohjoisosissa.
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Kuva 6-33. Jääpeitteen kattavuus satelliittikuvassa 6.2.2018 ja vastaavan hetken mallinnettu jääpeitteen
paksuus. Alkuperäiset satelliittikuvat: USGS/NASA Landsat Program, SYKE

Kuva 6-34. Jääpeitteen kattavuus satelliittikuvassa 28.1.2014 ja vastaavan hetken mallinnettu jääpeitteen
paksuus. Alkuperäiset satelliittikuvat: USGS/NASA Landsat Program, SYKE
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Kuva 6-35. Jääpeitteen kattavuus satelliittikuvassa 28.1.2014 ja vastaavan hetken mallinnettu jääpeitteen
paksuus laajemman osan perämerta kattavalla mallisovelluksella.
Alkuperäiset satelliittikuvat: USGS/NASA Landsat Program, SYKE

6.2.4.3 Tulokset

6.2.4.3.1 Jäähdytys- ja jäteveden lämpökuorman vaikutus jääolosuhteisiin

6.2.4.3.1.1 Lämpökuorman vaikutusalueen laajuus ja voimakkuus eri purkuvaihtoehdoilla
Biotuotetehtaan ennustetun jäähdytysvesien lämpökuorman purkaminen Kurimonhaaran yläaltaaseen
(VE1a) näkyy ensisijaisesti yläaltaan ja myös ala-altaan pysymisenä sulana talven ajan (Kuva 6-40 ja Kuva 6-
41). Kurimonhaaran altaan ja Kuivanuoron edustalle muodostuu myös sulan veden alue ulottuen eteläsuun-
nassa Ruutinkarin tasolle saakka. Jääpeite heikkenee purkualueesta itään Selkäsaaren ja Kiikelin välisen sal-
men alueella sekä lännessä Vähämaan ja Iso-Räiskön väliseen salmeen vaikutuksen ulottuessa lounaaseen
suuntautuneena heikentyneen jään kielekkeenä Pieni Valkiakarin tasolle saakka. Etäämpänä vaikutus jään
paksuuteen talvikautena on alle 5 cm, mutta vaikutuksia jääpeitteen kestoon saattaa aiheutua kevätkau-
della, kun ilman lämpötilat nousevat ja sulaminen alkaa (ks. kpl 6.2.4.3.1.2). Kaikissa tuloskuvaajissa näkyvä
Kaidi Sunshinen tehtaan vaikutukset rajautuvat Ajoksen kärjen alueelle, eikä viitteitä yhteisvaikutuksista
biotuotetehtaan lämpökuorman kanssa ole mallinnustulosten perusteella olemassa.

Purettaessa jäähdytysvedet Kurimonhaaran altaiden länsipuolelle Kuivanuoron eteläkärkeen, siirtyy myös
vaikutusalue länteen (Kuva 6-40 ja Kuva 6-41). Merialueella merkittävät vaikutukset rajautuvat Kuivanuoron
eteläpuolelta rannan suuntaisena sulana pysyvänä alueena Iso-Räiskön ja Vähämaan väliseen salmeen. Jää-
peitteen heikentymistä havaitaan Ruutinkarin, Kuivanuoronkrunnin, Pieni-Valkiakarin ja Iso-Räiskön rajaa-
malla alueelle sekä luoteen suunnalla Kemijoen päähaarassa Paskon alueella saakka. Jäähdytysvesien pur-
kualueen itäpuolella nähdään jään heikentymistä Selkäsaaren ja Pajusaaren tasolla saakka, johtuen myös
jätevesien lämpökuormasta. Selkäsaaren pohjoisrannalla vaikutuksia ei kuitenkaan havaita ja Selkäsaaren
ja Pajusaaren välisessä salmessa vaikutukset jäävät muita vaihtoehtoja vähäisemmäksi. Jäähdytysvesien
lämpökuorman purkaminen mereen esijäähdytettynä Kurimonhaaran altaissa (VE1a), pienentää hieman
vaikutusalueen laajuutta, kun verrataan lämpökuorman purkua mereen ilman esijäähdytystä (VE1e). Jääh-
dytysvesien esijäähdyttäminen Kurimonhaaran altaissa ja johtaminen sen jälkeen Kuivanuoron purkupistee-
seen, voisi pienentää merkittävän vaikutuksen aluetta.
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Jäähdytysvesien lämpökuorman purkaminen Kemijoen päähaaraan Isohaaran voimalaitoksen alapuolelle
(VE1c) heikentää jääpeitettä koko päähaaran alueella (Kuva 6-40 ja 6-41). Jääpeite häviää kokonaan Paskon
edustalle saakka ja selvää jääpeitteen ohentumista näkyy vielä Munaluodon pohjoispuolella. Vastaava vai-
kutusalue muodostuu purettaessa jäähdytysvedet Kurimonhoaaraan (VE1d) ja edelleen Majapudaksen
kautta Kemijoen päähaaraan.

Biotuotetehtaalta mereen purettava jätevesien lämpökuorma kasvaa verrattuna nykytilan yhdistettyyn jä-
teveden ja jäähdytysveden lämpökuormaan (Taulukko 6-9). Tämän johdosta jääpeitteessä erottuu selvä jä-
tevesien lämpökuormasta aiheutuvaa heikentymistä nykyisen jätevesien purkupisteen edustalla tilanteissa,
joissa jäähdytysvesi puretaan kauemmaksi jäteveden purkupisteestä (Kuva 6-40 ja 6-41: VE1c, VE1d, VE1d).
On kuitenkin huomioitava, että nykytilassa jääpeite on heikentynyt nykyisen purkupisteen edustalla (Kuva
6-33 ja Kuva 6-34) ja jätevesien tuoma nykytilaan nähden suurempi lämpökuorma voimistaa vaikutusta.
Jääpeite ohentuu Selkäsaaren ja Pajusaaren välisen salmen keskiosissa 10-20% nykytilaan nähden ja salmen
eteläosassa Selkäsaaren pohjoisrannalla vaikutuksia ei havaita. Jätevesien lämpökuorman purkaminen kau-
emmaksi merelle Selkäsaaren länsipuolelle (Kuva 6-40 ja Kuva 6-41: VE1b) levittää heikentyneen jään alu-
etta nykyisen purkuaukon edustalta etelään päin. Vastaavasti nykyisen purkupisteen edustalla nähdään jää-
peitteen hieman vahvistuvan, kun jätevesien lämpökuorma siirtyy kauemmaksi merelle. Myös Vähähaaran
altaiden jääpeite kasvaa, vaikkakin altaan osalta mallitulokset eivät ole täysin luotettavia. Kun jäähdytysve-
siä ei enää ohjata Vähähaaran yläaltaaseen, alkaa meriveden pinnankorkeuden vaihtelu määritellä altaiden
vedenvaihtoa mallissa ja meriveden pinnan noustessa merivesi virtaa sisään altaisiin kuljettaen mukanaan
myös altaan edustalle purettuja lämpimiä jätevesiä. Todellisuudessa altaan vedenpinta on kuitenkin meri-
veden pintaa korkeammalla ja vain äärimmäisen korkeilla merivedenkorkeuksilla merivesi pääsee huuhte-
lemaan allasta. Mallissa altaisiin päätyvän lämpökuorman johdosta skenaarioissa VE1a, VE1c, VE1d ja VE1e
Vähähaaran altaiden jääpeite kasvaa vain vähän nykytilaan verrattuna. Mutta vaihtoehdossa VE1b jäteve-
sien lämpökuorma puretaankin kauemmaksi merelle, joten altaiden jääpeite kasvaa merkittävästi nykyti-
laan nähden, kuten tapahtuisi todellisuudessa myös muissa skenaarioissa.

Leuto talvikausi 2013-2014

Leudon talven aikana nähdään mallituloksissa lämpökuorman vaikutuksia samoilla alueilla kuin normaalital-
ven aikana. Voimakkaan vaikutuksen alueilla jäänpaksuus ohenee leutona talvena normaalitalvea vähem-
män (Kuva 6-40 ja Kuva 6-41), mutta kyse on kuitenkin yleisesti normaalitalvea ohuemman jääpeitteen su-
lamisesta kokonaan pois (Kuva 6-43). Leudon talven aikana sulana pysyvä alue on siten normaalitalvea laa-
jempi purettaessa jäähdytysvedet tehdasintegraatin eteläpuoleiselle merialueelle (Kuva 6-42ja Kuva 6-43).
Jäähdytysvesien purkaminen Vähähaaraan altaaseen pitää lähes koko Selkäsaaren ja Pajusaaren välisen sal-
men sulana leudon talven aikana (VE1a ja VE1b). Myös Kuivanuoron purkupisteen edustalle muodostuva
sulan alue on normaalitalvea laajempi (VE1e). Kemijoen päähaaran puolella sulan alue vastaa normaalital-
ven tilannetta.

Leudon talven pysyvän jääpeitteen aikana jääpeitteen heikkenemisen alue on selvästi normaalitalvea pie-
nempi voimakkaan vaikutusalueen ulkopuolella (Kuva 6-40 - Kuva 6-43). Poikkeuksena on Kuivanuoron ete-
läkärjen purkuvaihtoehto VE1e, jonka vaikutusalue on lähes identtinen normaalitalvitilanteen kanssa. En-
nen sulamiskautta lämpökuorman vaikutukset eivät siten leviä normaalitalvea laajemmalle alueelle. Tämä
johtuu leudon talven aikana vallitsevista yleisesti normaalitalvea voimakkaammista virtausolosuhteista, jol-
loin mereen purettava jäähdytys- ja jäteveden lämpökuorma sekoittuu tehokkaammin vastaanottavaan me-
riveteen ja jäävaikutukset vähenevät. Virtauksia voimistaa poikkeuksellisen leudon talven aikana sulan avoi-
men veden reunan sijainti lähempänä rantavyöhykettä (Kuva 6-35), jolloin tuulen ajamat virtaukset ovat
voimakkaampia. Leudon talven aikana myös matalapainealueiden esiintymistiheys on normaalitalvea suu-
rempi, jolloin meriveden pinnankorkeuden vaihtelut ovat suurempia. Voimakas meriveden pinnankorkeu-
den vaihtelu huuhtelee matalia ranta-alueita, jolloin virtaukset yleisesti voimistuvat. Vaikka jääpeitteen
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heikkenemisen vaikutusalue jää alkutalven pysyvän jääpeitteen aikana normaalitalvea pienemmäksi, jäiden
lähtö kuitenkin aikaistuu merkittävästi lämpökuorman vaikutuksesta tavanomaista lämpimämmän talvi- ja
kevätjakson aikana (ks. kpl 6.2.4.3.1.2).

6.2.4.3.1.2 Lämpökuorman vaikutus jääpeitteen kestoon
Jääpeitteen muodostuminen ja paksuuntuminen talven edetessä tapahtuu purkualueen läheisyyttä lukuun
ottamatta kaikilla purkuvaihtoehdoilla lähes yhtenevästi sekä normaalitalven aikana, että leudon talven ai-
kana. Merkittäviä eroja havaitaan kuitenkin kevätkaudella, kun ilman lämpötilat nousevat ja sulaminen al-
kaa. Jäähdytys- ja jätevesien tuoma lämpökuorma aikaistaa jäiden lähtöä purkupisteestä ja tarkkailupis-
teestä riippuen.

Tehdasintegraatin eteläpuoleisella merialueella kauempana purkualueista Ajoksen pohjoispuolella, jääpeit-
teen muodostuminen tapahtuu nykytilan tavoin kaikilla skenaarioilla (Kuva 6-36 ja Kuva 6-39, P5) sekä nor-
maalitalven että leudon talven tilanteissa. Myös Kemin keskustan ja Selkäsaaren välisen salmen alueella
(Kuva 6-36 ja Kuva 6-39, P1) jääpeitteen muodostuminen ja kehitys tapahtuu lähes nykytilan tavoin kaikilla
skenaarioilla. Jäiden lähtö kuitenkin aikaistuu Kemin keskustan edustalla normaalin talven aikana noin kah-
della viikolla ja leudon talven aikana noin 3-4 viikolla nykytilaan nähden, kun jäähdytysvedet puretaan Kuri-
monhaaran yläaltaaseen (VE1a ja VE1b, Kuva 6-36). Jäähdytysvesien purkaminen Kurimonhaaran altaiden
sijaan kauemmaksi länteen Kuivanuoron eteläkärkeen (VE1e) nopeuttaa jäiden lähtöä Kemin keskustan
edustalta normaalin talven aikana noin viikon ja leudon talven aikana noin kaksi viikkoa nykytilaan nähden.

Purkualueiden lähistöllä jäähdytysvesien lämpökuorma lykkää selvästi pysyvän jääpeitteen muodostumista
ja aikaistaa jään sulamista. Normaalitalven aikana Vähähaaran altaan suulta noin 2 km etelään sijaitsevalla
merialueella pysyvä jääpeite muodostuu jäähdytys- ja jätevesien lämpökuorman ja leudon alkutalven joh-
dosta noin kuukauden nykytilaa myöhemmin kaikilla skenaarioilla (Kuva 6-36, P2), lukuun ottamatta Kemi-
joen päähaaran skenaarioita. Myös jäidenlähtö keväällä aikaistuu noin kuukauden nykytilaan verrattuna.
Suurin vaikutus on vaihtoehdolla VE1b, jossa jätevedet puretaan kauemmaksi merelle. Selvästi pienempi
vaikutus on vaihtoehdolla VE1e, jossa jäähdytysvedet puretaan lännemmäksi Kuivanuoron eteläkärkeen.
Leudon talven aikana vastaava merialue jäätyy tammikuun kylmän jakson aikana nykytilan tavoin, mutta
tavanomaista selvästi lauhemman talven aikana jäät sulavat alueelta noin kaksi kuukautta nykytilaa aikai-
semmin. Myös Selkäsaaren pohjoispuolella (Kuva 6-36, P6) jääpeitteen muodostuminen lykkääntyy nor-
maalitalven aikana noin kuukaudella (VE1e) ja jopa 1,5 kuukaudella (VE1a ja VE1b) nykytilaan nähden. Jäi-
denlähtö puolestaan aikaistuu noin kolmella viikolla (VE1e) ja enimmillään noin viidellä viikolla (VE1a ja
VE1b). Leudon talven aikana Selkäsaaren pohjoispuolella jääpeite muodostuu nykytilan tavoin, mutta läm-
pökuorma sulattaa jäät lähes koko salmen alueelta (Kuva 6-43) noin kaksi kuukautta nykytilaa aikaisemmin
(Kuva 6-39).

Jäähdytysvesien purkamisella Kemijoen päähaaraan (VE1c ja VE1d) ei havaita olevan vaikutuksia jääolosuh-
teisiin tehdasintegraatin eteläpuoleisella merialueella (Kuva 6-37). Sen sijaan Kemijoen päähaaran jääolo-
suhteet muuttuvat täysin molemmilla päähaaraan purkavilla skenaariolla (VE1c ja VE1b). Pysyvää jääpei-
tettä ei muodostu ollenkaan normaalin eikä leudon talven aikana (Kuva 6-37 ja Kuva 6-38, P2). Kemijoen
päähaaran edustan merialueella jääpeite muodostuu ja kasvaa molemmilla skenaarioilla nykytilan tavoin,
mutta jäähdytysveden lämpökuorman johdosta jäänlähtö aikaistuu normaalin ja leudon talven aikana noin
1-2 viikolla nykytilaan nähden (Kuva 6-37 ja Kuva 6-38, P4).
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Kuva 6-36. Mallinnettu kiintojään paksuuden kehitys tehdasintegraatin eteläpuoleisen merialueen tarkkai-
lupisteillä eri purkuvaihtoehdoilla normaalitalven 2017-2018 aikana.
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Kuva 6-37. Mallinnettu kiintojään paksuuden kehitys Kemijoen päähaaran ja sen edustan tarkkailupisteillä
eri purkuvaihtoehdoilla normaalitalven 2017-2018 aikana.

Kuva 6-38. Mallinnettu kiintojään paksuuden kehitys Kemijoen päähaaran ja sen edustan tarkkailupisteillä
eri purkuvaihtoehdoilla leudon talven 2013-2014 aikana.
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Kuva 6-39. Mallinnettu kiintojään paksuuden kehitys tehdasintegraatin eteläpuoleisen merialueen tarkkai-
lupisteillä eri purkuvaihtoehdoilla leudon talven 2013-2014 aikana.
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Kuva 6-40. Jäänpaksuuden suurin muutos pysyvän jääpeitteen jaksolla ennen sulamiskautta normaalin tal-
ven 2017-2018 tilanteessa mallinnetuilla purkuvaihtoehdoilla.

Kuva 6-41. Jäänpaksuuden suurin muutos pysyvän jääpeitteen jaksolla ennen sulamiskautta leudon talven
2013-2014 tilanteessa mallinnetuilla purkuvaihtoehdoilla.
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Kuva 6-42. Jäänpaksuuden prosentuaalinen muutos pysyvän jääpeitteen jaksolla ennen sulamiskautta ny-
kytilaan verrattuna normaalin talven 2017-2018 tilanteessa mallinnetuilla purkuvaihtoehdoilla.

Kuva 6-43. Jäänpaksuuden prosentuaalinen muutos pysyvän jääpeitteen jaksolla ennen sulamiskautta ny-
kytilaan verrattuna leudon talven 2013-2014 tilanteessa mallinnetuilla purkuvaihtoehdoilla.
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6.2.4.3.2 Vaikutukset merialueen vedenlaatuun

6.2.4.3.2.1 Muutokset jäähdytys- ja jäteveden lämpökuorman vaikutusalueessa
Jäähdytys- ja jätevesien pysyvät ja säännöllisesti toistuvat vaikutukset meriveden lämpötilaan on esitetty
keskimääräisen vaikutuksen kuvaajissa (Kuva 6-44 - Kuva 6-47) sekä tarkkailupisteiden osalta taulukossa 6-
10. Hetkellisiä ajoittain lyhytkestoisina esiintyviä lämpökuorman vaikutuksia nähdään keskimääräistä vaiku-
tusaluetta laajemmalla alueella. Vaikutus on kuitenkin luonteeltaan lyhytkestoista ja ohimenevää, joten ve-
denlaatuvaikutuksien tarkastelussa keskitytään pysyviin ja säännöllisesti toistuviin vaikutuksiin.

Kesäkaudella lämpökuorman vaikutusalueen laajuuteen vaikuttaa paitsi purkupisteen sijainti, myös jäähdy-
tysvesien esijäähdyttäminen. Jäähdytysveden johtaminen Kurimonhaaran yläaltaaseen ennen mereen pur-
kamista vähentää mereen päätyvää lämpökuormitusta. Tämä näkyy selvästi vertailtaessa altaan kautta me-
reen purkavan vaihtoehdon VE1a:n ja suoraan mereen purkavan vaihtoehdon VE1e:n vaikutuksia (Kuva 6-44
ja Kuva 6-45). Esijäähdytyksen johdosta vaikutusalueen laajuus ja voimakkaan vaikutuksen alue purkupis-
teen edustalla on pienempi vaihtoehdolla VE1a rajautuen Selkäsaaren pohjoispuolelle ja Kuivanuoron ja
Kiikelin väliselle alueelle. Ilman esijäähdytystä (VE1e) vaikutukset purkupisteen edustalla ovat voimakkaam-
pia ja vähäisiä vaikutuksia havaitaan myös kauempana etelässä Välikarin alueella ja lännessä Iso-Räiskön
edustalla, johtuen myös purkupisteen läntisemmästä sijainnista.

Jäähdytysvesien esijäähdytyksen aiheuttama ero havaitaan myös purettaessa jäähdytysvesiä Kemijoen pää-
haaran suuntaan (Kuva 6-44 ja Kuva 6-45). Kurimonhaaran uomassa esijäähtyneiden jäähdytysvesien läm-
pökuormalla (VE1d) on selvästi pienempi vaikutus Kemijoen päähaarassa kuin purettaessa jäähdytysvedet
suoraan päähaaraan Isohaaran padon alapuolelle ilman esijäähdytystä (VE1c). Vaikutuksia nähdään silloin
(VE1c), joskin virtauksen tehokkaan sekoittumisen johdosta vähäisinä, koko päähaaran alueella ja merellä
Munaluodon sekä Jakopankin edustalla saakka. Kurimonhaaran uomassa esijäähtyneiden jäähdytysvesien
virratessa Majapudaksen kautta Kemijoen päähaaraan, rajautuvat lämpökuorman vaikutukset Pasko- ja Hie-
talietesaarien alueelle (VE1d). Esijäähdytystä voitaisiin tehostaa vieläkin enemmän, mikäli jäähdytysvedet
purettaisiin ensin suljettuun Kurimonhaaran yläaltaaseen ja sieltä edelleen Kurimonhaaraan. Jätevesien joh-
taminen nykyisestä purkupisteestä kauemmaksi merelle (VE1b) levittää jäähdytys- ja jätevesien yhdistettyä
lämpökuormituksen vaikutusta Selkäsaaren pohjoisosista (VE1a) hieman etelämmäksi jätevesien vaihtoeh-
toisen purkupisteen lähialueille.

Purkualueen yleisen mataluuden johdosta vesikerrosten sekoittuminen on avovesikaudella voimakasta,
eikä merkittäviä eroja ole havaittavissa lämpökuorman vaikutusalueissa pinta- ja pohjakerroksissa.

Talvikaudella jäähdytys- ja jätevesien lämpökuorman vaikutukset ovat kesäkautta vähäisempiä ja rajautuvat
myös pienemmälle alueelle (Kuva 6-46 ja Kuva 6-47). Tehdasintegraatin eteläpuolisella merialueella lämpö-
kuorman merkittävät vaikutukset jäävät aivan purkupisteiden läheisyyteen. Vähäisiä vaikutuksia havaitaan
Vähähaaran altaiden purkualueelta länteen suuntautuvana rannan suuntaisena vyöhykkeenä Vähämaan
edustalla saakka (VE1a). Läntisemmän Kuivanuoron eteläkärjen purkualueelta havaitaan vähäisten vaiku-
tuksien ulottuvan länteen ja luoteeseen Vähämaan ja Pieni-Räiskön väliseen salmeen saakka (VE1e). Puret-
taessa jäähdytysvedet Kemijoen päähaaraan Isohaaran voimalaitoksen alapuolelle (VE1c) tai Kurimonhaa-
raan ja edelleen Majapudaksen kautta Kemijoen päähaaraan (VE1d), on lämpökuorman vaikutukset mo-
lemmissa tapauksissa tehokkaasta sekoittumisesta johtuen pääosin vähäisiä rajautuen kuitenkin koko pää-
haaran alueelle Martinkarin tasolle saakka. Hietaliete saaren kärjen alueella erottuu voimakkaamman vai-
kutuksen alue Majapudaksesta Kemijokeen sekoittuvien jäähdytysvesien vaikutuksesta (VE1d). Lämpökuor-
man vaikutuksia voitaisiin myös talviolosuhteissa vähentää jäähdytysvesien esijäähdyttämisellä suljetussa
Kurimonhaaran altaassa ennen purkamista vastaanottavaan vesistöön. Jätevesien lämpökuorman
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vaikutukset jäävät talvitilanteessa nykyisen pukupisteen edustalle (VE1a, c-d) ja vaihtoehtoisella purkupis-
teellä kauempana merellä vähäisinä vaikutuksina aivan purkupisteen läheisyyteen (VE1b).

Taulukko 6-10. Kesäkauden 2018 ja talvikauden 2017-2018 (jääpeitteen jakso ennen sulamiskauden alkua)
jäähdytys- ja jäteveden eri purkuvaihtoehdoilla mallinnettu veden lämpötilan keskimääräinen muutos tark-
kailupisteillä.

6.2.4.3.2.2 Jätevesikuormituksen vaikutukset merialueen vedenlaatuun
Vaikka mereen purettavien käsiteltyjen jätevesien virtaama kasvaa nykytilaan nähden, säilyy mallinnetta-
vien vedenlaatuparametrien kokonaiskuormitus pääosin lähellä nykytilaa kehittyneen puhdistamotekniikan
ansiosta. Jätevesikuormituksen vaikutukset merialueen vedenlaatuun jäävät siten vähäiseksi lukuun otta-
matta AOX-pitoisuutta, jossa on nähtävissä selvää nousua. Mallituloksissa erottuu tämän lisäksi erot vaiku-
tusalueen laajuudessa vaihtoehtoisilla purkupaikoilla sekä nykytilaan nähden suuremman mereen puretta-
vien jäähdytysvesien virtaaman vedenvaihtoa voimistava vaikutus.

Nykytilaan nähden 5 % suurempi kokonaistyppikuormitus nostaa meriveden keskimääräisiä kokonaistyppi-
pitoisuuksia pääasiassa vain purkualueen edustalla käytettäessä nykyistä purkupaikkaa (Kuva 6-48 ja Kuva
6-49). Hetkellisiä vähäisiä muutoksia nähdään laajemmalla alueella Kuivanuoron eteläosan sekä Selkäsaaren
ja Kemin keskustan välisen salmen alueella. Sen sijaan jäähdytysvesien purkaminen Kurimonhaaran yläal-
taan kautta mereen (VE1a) ja Kuivanuoran eteläkärjestä mereen (VE1e) lisää alueiden vedenvaihtoa ja vä-
hentää jätevesistä aiheutuvaa typpipitoisuuden nousua jäähdytysveden purkualueiden edustalla nykytilaan
verrattuna. Jäteveden purkaminen vaihtoehtoiseen purkupisteeseen Selkäsaaren kupeeseen (VE1b) lisää
typpikuormitusta purkupisteestä etelään aina Sellkäsaaren ja Kuukka-saaren eteläosiin saakka. Samalla kui-
tenkin typpipitoisuudet laskevat koko rantavyöhykkeellä Kemijoen sivuhaaroista Kemin kaupungin edustalle
ja aina Ajoksen kärkeen saakka ulottuvalla alueella. Rantavyöhykkeelle päätyvän jätevesikuormituksen vä-
henemisen lisäksi myös jäähdytysvesien vedenvaihtoa voimistava vaikutus vähentää ravinnepitoisuuksia.

Kokonaisfosforikuormituksen vähentyessä 1,4 % nykytilaan nähden, ei meriveden fosforipitoisuuksissa
nähdä myöskään muutoksia purettaessa jätevedet nykyiseen purkupisteeseen (Kuva 6-50 - Kuva 6-51).
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Pitoisuudet laskevat kuitenkin hieman jäähdytysvesien purkupisteiden (VE1a ja VE1e) edustalla vedenvaih-
don voimistuessa. Jätevesien purkaminen vaihtoehtoiseen purkupisteeseen kauemmaksi merelle (VE1b) nä-
kyy kokonaistypen tavoin kokonaisfosforipitoisuuden lievänä nousuna purkupisteen eteläpuolella samalla
rantavyöhykkeen pitoisuuksien laskiessa.

Myös COD-kuormitus laskee 0,3 % nykytilaan nähden, eikä meriveden COD-pitoisuuksissa ole siten nähtä-
vissä muutoksia lukuun ottamatta jäähdytysveden purkupisteiden edustalla vedenvaihdon voimistumisesta
aiheutuvaa pitoisuuden laskua (Kuva 6-52 - Kuva 6-53: VE1a ja VE1e). Jätevesien purkaminen vaihtoehtoi-
seen purkupisteeseen (VE1b) lisää merkittävästi COD-kuormitusta purkupisteen läheisyydessä Selkäsaaren
länsipuolella ja vähäisiä vaikutuksia havaitaan Selkäsaaren eteläosissa saakka. Samalla nykyisen purkupis-
teen kuormituksen loppuessa koko rantavyöhykkeen COD-pitoisuus laskee merkittävästi purkualueelta Ke-
min kaupungin edustalle saakka ja vähäistä laskua havaitaan vielä Ajoksen eteläkärjen tasolla.

Jätevesien sisältämän AOX-kuormituksen arvioidaan lähes kaksinkertaistuvan (+93 %) nykytilaan verrat-
tuna, ja mallitulokset osoittavat pitoisuuksien myös lisääntyvän merivedessä purettaessa jätevedet nykyi-
seen purkupisteeseen (Kuva 6-54 ja Kuva 6-55). Merkittävimmät vaikutukset rajautuvat purkualueen edus-
talle Selkäsaaren pohjoiskärjen ja Kemin keskustan rajaamalle alueelle. Jokivesikuormituksen tasoa (tau-
lukko 6-12) vastaavia keskimääräisiä vaikutuksia havaitaan tätä laajemmalla alueella Kuivanuoron eteläkär-
jestä Ajoksen keskelle rajautuvalla linjalla. Hetkellisiä vastaavan tason maksimivaikutuksia havaitaan Ajok-
sen eteläkärjen ja Iso-Räiskön välisen linjan rajaaman alueen sisäpuolella. Vaikutusalue pienenee merkittä-
västi purettaessa jätevedet vaihtoehtoiseen purkupisteeseen ulommas merelle (VE1b). AOX-kuormitus se-
koittuu tehokkaammin vastaanottavaan meriveteen ja Selkäsaari rajaa vaikutuksen saaren länsipuoliselle
merialueelle. Saaren itäpuolella Kemin keskustan edustalla ei havaita vaikutuksia ja nykyisen purkupisteen
edustalla pitoisuudet luonnollisesti laskevat purkupisteen siirtyessä kauemmaksi.

Kuva 6-44. Mallinnettu meriveden pintakerroksen lämpötilan keskimääräinen muutos kesäkaudella 2018
eri purkuvaihtoehdoilla.
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Kuva 6-45. Mallinnettu meriveden pohjakerroksen lämpötilan keskimääräinen muutos kesäkaudella 2018
eri purkuvaihtoehdoilla.

Kuva 6-46. Mallinnettu meriveden pintakerroksen lämpötilan keskimääräinen muutos talvikaudella 2017-
2018 eri purkuvaihtoehdoilla. Kuvissa on kesäkautta tarkempi lämpötilaskaala.
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Kuva 6-47. Mallinnettu meriveden pohjakerroksen lämpötilan keskimääräinen muutos talvikaudella 2017-
2018 eri purkuvaihtoehdoilla. Kuvissa on kesäkautta tarkempi lämpötilaskaala.

Kuva 6-48. Mallinnettu meriveden pintakerroksen kokonaistyppipitoisuuden keskimääräinen muutos kesä-
kaudella 2018 eri purkuvaihtoehdoilla.
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Kuva 6-49. Mallinnettu meriveden pohjakerroksen kokonaistyppipitoisuuden keskimääräinen muutos kesä-
kaudella 2018 eri purkuvaihtoehdoilla.

Kuva 6-50. Mallinnettu meriveden pintakerroksen kokonaisfosforipitoisuuden keskimääräinen muutos ke-
säkaudella 2018 eri purkuvaihtoehdoilla.
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Kuva 6-51. Mallinnettu meriveden pohjakerroksen kokonaisfosforipitoisuuden keskimääräinen muutos ke-
säkaudella 2018 eri purkuvaihtoehdoilla.

Kuva 6-52. Mallinnettu meriveden pintakerroksen COD pitoisuuden keskimääräinen muutos kesäkaudella
2018 eri purkuvaihtoehdoilla.
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Kuva 6-53. Mallinnettu meriveden pohjakerroksen COD pitoisuuden keskimääräinen muutos kesäkaudella
2018 eri purkuvaihtoehdoilla.

Kuva 6-54. Mallinnettu meriveden pintakerroksen AOX pitoisuuden keskimääräinen muutos kesäkaudella
2018 eri purkuvaihtoehdoilla.
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Kuva 6-55. Mallinnettu meriveden pohjakerroksen AOX pitoisuuden keskimääräinen muutos kesäkaudella
2018 eri purkuvaihtoehdoilla.

6.2.4.4 Yhteenveto ja johtopäätökset

Uudelta biotuotetehtaalta purettavien jäähdytys- ja jätevesien mallinnetuissa vesistövaikutuksissa korostu-
vat lämpökuorman vaikutukset merialueen jääpeitteeseen ja meriveden lämpötilaan. Jätevesien vaikutuk-
set vedenlaatuun jäävät sen sijaan vähäisiksi kehittyneen puhdistamotekniikan johdosta, vain AOX-pitoisuu-
dessa nähdään kasvua nykytilaan nähden.

Vaikutukset jääpeitteen paksuuteen

Jäähdytys- ja jätevesien lämpökuorman johdosta muodostuvan sulan veden ja heikentyneen jään alue laa-
jenee huomattavasti nykytilaan nähden purkualueiden edustalla.  Merkittävimmät vaikutukset Kemin kes-
kustan edustan ja Selkäsaaren alueen talviajan virkistyskäytölle syntyy purettaessa jäähdytysvedet Vähä-
haaran yläaltaaseen (VE1a) ja jätevedet kauemmaksi merelle Selkäsaaren länsipuolelle (VE1b), mikä heiken-
tää jääpeitettä Selkäsaaren pohjois- ja luoteispuolella. Selvästi vähäisemmät vaikutukset Selkäsaaren alu-
eelle syntyy purettaessa jäähdytysvedet lännemmäksi Kuivanuoron eteläkärkeen, mutta samalla jääpeit-
teen sulamista ja heikkenemistä havaitaan lännen ja luoteen suunnassa aina Kemijoen päähaarassa saakka.
Jäähdytysvesien lämpökuorman purkaminen Kemijoen päähaaraan (VE1c ja VE1d) puolestaan heikentää
jääpeitettä koko päähaaran alueella. Jääpeite häviää kokonaan Paskon edustalle saakka ja selvää jääpeit-
teen ohentumista näkyy vielä Munaluodon pohjoispuolella. Leudon talven aikana lämpökuorman vaikutus-
alue ei kasva normaalitalven tilanteesta, mutta vaikutuksen voimakkuus on purkuaukkojen läheisyydessä
suurempi ja sulan veden alue normaalitalvea laajempi.
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Vaikutukset jääpeitteen kestoon

Jäähdytys- ja jätevesien tuoma lämpökuorma aikaistaa jäiden lähtöä purkupisteestä ja tarkkailupisteestä
riippuen. Purkualueiden läheisyydessä myös pysyvän jääpeitteen muodostuminen lykkääntyy. Tehdasinteg-
raatin eteläpuoleisella merialueella Kemin keskustan ja Selkäsaaren välisen salmen alueella jääpeite muo-
dostuu ja kehittyy talven kuluessa lähes nykytilan tavoin kaikilla mallinnetuilla vaihtoehdoilla. Jäidenlähtö
kuitenkin aikaistuu normaalin talven aikana Kemin keskustan edustalla noin viikolla purettaessa jäähdytys-
vedet Kuivanuoron eteläkärkeen (VE1e) ja kahdella viikolla purettaessa jäähdytysvedet Vähähaaran yläal-
taaseen (VE1b). Leudon talven aikana jäiden lähtö aikaistuu enemmän, noin 3-4 viikolla kun jäähdytysvedet
puretaan Kurimonhaaran yläaltaaseen ja noin kahdella viikolla kun jäähdytysvedet puretaan Kuivanuoron
eteläkärkeen (VE1e). Lähempänä purkualueita Selkäsaaren pohjois- ja luoteispuolella vaikutukset ovat mer-
kittävästi suurempia jääpeitteen muodostumisen lykkääntyessä ja jäidenlähdön aikaistuessa normaalital-
ven aikana noin kuukaudella, mutta sielläkin Kuivanuoron eteläkärjen purkuvaihtoehdolla (VE1e) selvästi
muita vaihtoehtoja vähäisempänä. Leudon talven aikana purkualueiden läheisyydessä jäät lähtevät noin
kaksi kuukautta nykytilaa aikaisemmin. Kemijoen päähaaran jääolosuhteet muuttuvat täysin molemmilla
päähaaraan purkavilla skenaariolla (VE1c ja VE1d). Päähaaran alueella pysyvää jääpeitettä ei muodostu ol-
lenkaan koko talven aikana. Kemijoen päähaaran edustan merialueella jääpeite kuitenkin muodostuu ja kas-
vaa molemmilla skenaarioilla nykytilan tavoin, mutta jäähdytysveden lämpökuorman johdosta jäänlähtö ai-
kaistuu noin 1-2 viikolla nykytilaan nähden.

Lämpökuorman vaikutusalueet

Jäähdytys- ja jätevesien lämpökuorman vaikutukset meriveden lämpötilaan näkyvät selvästi kesäkaudella.
Talvikaudella vaikutukset jäävät vähäisiksi. Lämpökuorman vaikutusalueen laajuuteen vaikuttaa jäähdytys-
vesien esijäähdyttäminen ennen mereen purkamista. Kesäkaudella Vähähaaran altaissa esijäähtyneillä jääh-
dytysvesillä (VE1a) on selvästi pienempi vaikutus ulottuen Selkäsaaren pohjoisosiin, Kiikelin edustalle ja Kui-
vanuoron eteläpuolelle kuin purettaessa jäähdytysvedet suoraan mereen (VE1e), jolloin vaikutusalue laaje-
nee noin kilometrin etelään ja länteen. Vastaavasti myös Kemijoen päähaarassa Kurimonhaarassa ja Maja-
pudaksessa esijäähtyneillä jäähdytysvesillä (VE1d) on merkittävästi pienempi vaikutusalue verrattuna jääh-
dytysvesien suoraan purkuun Isohaaran voimalaitoksen alapuolelle (VE1c), jolloin koko päähaaran alueen
ja sen edustan merivedessä nähdään vähäistä lämpenemistä. Jätevesien lämpökuormalla on puolestaan
vain vähäinen vaikutus vastaanottavan vesistön lämpötilaan molemmilla purkuvaihtoehdoilla nykytilaan
verrattuna.

Jätevesikuormituksen vaikutukset vedenlaatuun

Mallinnettujen vedenlaatuparametrien kuormitusmäärät pysyvät lähellä nykytilaa lukuun ottamatta AOX-
kuormitusta. Vedenlaadussa havaitaan siksi vain vähäisiä muutoksia rajautuen pääasiassa nykyisen purku-
alueen läheisyyteen. Jäteveden purkaminen vaihtoehtoiseen purkupisteeseen lisää luonnollisesti jätevesi-
kuormitusta purkupisteestä etelään rajautuen Selkäsaaren länsipuolelle. Samalla kuitenkin jätevesien kuor-
mitus vähenee Selkäsaaren itäpuolella Kiikelistä Kemin keskustan edustan ohi aina Ajoksen kärkeen saakka.
AOX-kuormituksen osalta pitoisuudet nousevat, merkittävimmät vaikutukset rajautuvat purkualueen edus-
talle Selkäsaaren pohjoiskärjen ja Kemin keskustan rajaamalle alueelle. Kemijoesta mitattua jokivesikuor-
mituksen tasoa vastaavia keskimääräisiä vaikutuksia havaitaan tätä laajemmalla alueella Kuivanuoron ete-
läkärjestä Ajoksen keskelle rajautuvalla linjalla.
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6.2.4.5 Epävarmuustarkastelu

Mallinnettuihin virtauskenttiin vaikuttaa saatavilla olevan syvyysaineiston tarkkuus, joka oli erityisesti Ke-
mijoen sivuhaaroissa puutteellista, ja perustui osittain mittaushavaintojen ja ilmakuvien perusteella tehtyyn
interpolointiin. Syvyysolosuhteet myös muuttuvat alueella säännöllisesti hiekkasärkkien liikkeiden mukaan.
Mallinnuksessa hiekkasärkät huomioitiin digitoimalla uusimpien satelliittikuvien mukaan. Osin puutteellisen
syvyystiedon lisäksi myös mallin resoluutio asettaa rajoituksia tarkkojen yksityiskohtien huomioimiseen.
Matalan merialueen virtausolosuhteisiin vaikuttaa voimakkaasti tuulen ajamat virtaukset, jotka perustuivat
mallissa Ajoksen havaintoaseman mittausaikasarjoihin. Mantereen läheisyydessä tuuliolosuhteet ovat tyy-
pillisesti heikompia. On kuitenkin huomioitava, että mallinnuksen kohteena olevat purkualueet ovat avoi-
mia etelän ja lounaan suunnasta puhaltaville tuulille, jotka dominoivat alueella kesäkaudella.

Mallinnuksessa käytetty jäämalli simuloi vain kiintojään muodostumisen. Näin ollen kiintojään pinnalle
muodostuvaa kohvajään osuutta ei ole mukana esitetyissä tuloksissa. Jäämallissa ei myöskään huomioida
lumipeitteen eristävää vaikutusta, mikä voi näkyä mallinnetuissa tuloksissa liian suurina jäänpaksuuksina.
Jäämallin validoinnissa ei kuitenkaan havaittu mallitulosten liioittelevan jäänpaksuuksia mittaushavaintoi-
hin verrattuna. Jäämalli ei sovellu jääolosuhteiden simulointiin voimakkaissa turbulenttisissa virtausolosuh-
teissa. Tämän johdosta Isohaaran voimalaitoksen alakanavan yläosiin muodostuu mallituloksissa jääpeite,
vaikka tämä alue pysyykin voimakkaan turbulenttisen virtauksen vaikutuksesta sulana.

Mallinnuksessa vedenlaatuparametreja käsiteltiin passiivisina aineina ilman prosesseja, eli tulokset kuvaa-
vat konservatiivista leviämistä, suurinta mahdollista leviämisaluetta. Todellisuudessa ainetta kuitenkin hä-
viää matkalla kulutuksen, hajoamisen sekä sedimentaation mukana. Vastaavasti ainetta myös palautuu ta-
kaisin kiertoon matalan merialueen säännöllisessä resuspensiossa.

6.2.5 Rakentamisen aikaiset vaikutukset vesistöön ja kalastoon

Rakentamisen aikaiset vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti itse alueeseen ja sen lähiympäristöön, ei niin-
kään vesistöön. Töiden ulottuessa vesistön puolelle vaikutukset ovat vesistörakentamiselle tyypillisesti
vettä samentavia ja eroosiota aiheuttavia vaikutuksia, joiden aikana vesistöön pääsee kiintoainetta ja ravin-
teita, jotka leviävät virtausten mukana. Vesistörakentamisen vaikutuksia seurataan yleensä velvoitetarkkai-
luna, jolloin on mahdollista nopeasti reagoida vaikutuksiin ja mahdollisten suojaverhojen toimivuuteen.
Suojelutoimet mitoitetaan rakennustöiden suunnittelun yhteydessä.

Kokonaisuudessaan rakentamisen vaikutukset jäävät vähäisiksi niin vesistöön kuin kasvillisuuteen. Lajeista
perämerenketomarunaan kohdistuvat vaikutukset ovat suurimmat. Iso-Räiskön alueella sijaitsevaan veden-
alaiskasviin (upossarpio) rakennustöillä ei välttämättä ole vaikutusta. Kasvillisuuteen kohdistuvia vaikutuk-
sia tarkastellaan kappaleessa 6.8, Kasvillisuus, eläimistö ja suojelukohteet.

Vesistöön kohdistuvan rakentamisen yhteydessä ruoppaustyöt aiheuttavat työnaikaista vesistön samentu-
mista ja kiintoainepitoisuuden nousua. Ruoppauksen vaikutuksia voidaan tarvittaessa lieventää työmene-
telmien ja suojarakenteiden avulla.

Samentumisvaikutusten voimakkuuteen ja laajuuteen vaikuttavat ruoppauksen määrä (mm. putken pituus),
käytettävät työmenetelmät, työn kesto, massojen laatu, mm. raekoko sekä ympäristön olosuhteet, kuten
vedenkorkeus ja virtausten voimakkuus. Vaikutus vesistössä lievenee vesistötöiden kohdealueelta etään-
nyttäessä.

Ruoppaustöillä voi olla välittömiä tai välillisiä vaikutuksia kalastoon. Mm. kalojen kutu saattaa häiriintyä
ruoppauksen vaikutuksesta kulkeutuvasta ja laskeutuvasta hienoaineksesta sekä siihen mahdollisesti sitou-
tuneista haitta-aineista, mikäli putki sijoittuu kutualueiden läheisyyteen.
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Hankkeeseen liittyy vesistörakentamista lähinnä uuden sillan yhteydessä ja vaihtoehdossa VE1B jätevesi-
putken rakentamiseen liittyen. Vesistörakentamista ei ole suunniteltu todennäköisimmille kutualueille tai
pyyntialueille. Merkittäviä rakentamisen aikaisia vaikutuksia kalastoon tai kalastukseen ei ole odotettavissa.

6.2.6 Toiminnan aikaiset vaikutukset vesistöön

6.2.6.1 Vedenoton vaikutukset Kemijoen virtaamiin

Tehdasintegraatin käyttämä vesi otetaan Kemijoesta välppien kautta. Vedenotolla ei ole merkittävää vaiku-
tusta Kemijoen vesitaseeseen pienilläkään virtaamilla suunnitellun vesimäärän moninkertaistumista huoli-
matta. Vettä otetaan tällä hetkellä (nykytila VE0) noin 1,6 m3/s ja biotuotetehtaan uudessa ennusteessa
(vaihtoehto VE1) noin 6 m3/s, mikä tarkoittaa keskialivirtaamalla noin 4,5 prosenttia Kemijoen virtaamasta.
Keskivirtaamalla osuus on 1 prosentti.

Merialueen virtaamiin vedenoton ei arvioida vaikuttavan suuresti tuulen ollessa avovesikautena merkittävin
hetkellisiin virtauksiin vaikuttava tekijä. Tuuli myös sekoittaa vesimassoja. Veden vaihtumisen kannalta epä-
edullisia tuulia ovat Kemin edustalla etelä- ja lounaistuulet (Eurofins Ahma Oy 2018).

6.2.6.2 Jätevesikuormitus

Kemin edustalle vuonna 2017 kohdistuneen pistemäisen ravinnekuorman osuus kokonaiskuormituksesta
oli luokkaa 6-7 % (Taulukko 6-11). Metsä Fibre Oy:n vaihtoehtojen VE0 ja VE1 mukaisilla kuormituksilla sen
osuus Kemijoen vuoden 2017 typpivirtaamasta oli 3% (VE0) tai 4 % (VE1). Fosforivirtaamasta osuus oli mo-
lemmissa vaihtoehdoissa 8 %. Vaihtoehtojen VE0 ja VE1 kuormitukset ovat vuoden 2017 reaalitilannetta
korkeampia edusten luvan mahdollistavaa maksimikuormitusta.

Taulukko 6-11. Pistemäisen kuormituksen osuus Kemin edustalle v. 2017 kohdistuneesta ravinnekuormasta
vuonna 2017 ja vaihtoehdoissa VE0 ja VE1

Kemijoen vesien ja merialueelle kohdistuvan pistekuormituksen lisäksi Kemin edustan merialuetta kuormit-
tavat ilman kautta tuleva laskeuma ja suoraan mereen maa-alueilta tuleva hajakuormitus. Rehevä-projektin
tulosten perusteella metsäteollisuuden jätevesissä vain hyvin pieni osa typestä on levästölle suoraan käyt-
tökelpoisessa muodossa ja fosforista keskimäärin noin puolet.

Vuosi 2017 Kiintoaine Typpi Fosfori
Parametri t/d kg/d kg/d

Kemijoen ainevirtaama 162 18153 514
Pistekuormitus *) 3,0 1071 39

Yhteensä 165 19224 553

Pistekuormituksen osuus % 2 6 7

Metsä Fibre - VE0 3,1 650 45
 - % kokonaiskuormasta 2 3 8
Metsä Fibre - VE1 5,5 700 45
 - % kokonaiskuormasta 3 4 8

*) Metsä Fibre Oy (+ Metsä Board), Kemin Vesi ja Stora Enso (Veitsiluoto)
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6.2.6.2.1 Laskennallinen tarkastelu

Jätevesikuormituksen vaikutuksia purkuvesistön veden laatuun voidaan arvioida laskennallisesti suhteutta-
malla kuormitus virtaamiin. Kyse ei ole tällöin mallintamisesta vaan lähinnä suuntaa antava karkea kuormi-
tuksen suhteuttaminen purkuvesistöön. Arviointia vaikeuttaa kuormituksen kohdistuminen merialueelle,
jonka virtaamia ei voida tarkasti arvioida. Kuormitus on suhteutettu (Taulukko 6-12Error! Reference source
not found.) Kemijoen eri virtaamavaihtoehtoihin, eikä se huomioi sedimentaation vaikutusta. Laskennalli-
sessa tarkastelussa jätevesien oletetaan sekoittuvan koko virtaukseen täydellisesti.

Taulukko 6-12. Metsä Fibre Oy:n skenaarioiden VE0 ja VE1 kuormitusten suhteuttaminen Kemijoen virtaa-
miin.

Laskennallisesti tarkasteltuna Metsä Fibre Oy:n n kuormituksella ei ole suuria vesistövaikutuksia, mutta pie-
niä vaikutuksia esimerkiksi rehevyystasoon laskennan mukaan on.

6.2.6.2.2 Mallinnustuloksiin perustuva tarkastelu

Mallinnetut purkupaikkavaihtoehdot on kuvattu kappaleessa 6.2.4.1.2.3 (Mallinnetut skenaariot).

Vaikka mereen purettavien käsiteltyjen jätevesien virtaama kasvaa nykytilaan nähden, vedenlaatuparamet-
rien kokonaiskuormitus säilyy lähellä nykyisen luvan mahdollistamia enimmäismääriä lukuun ottamatta
AOX-kuormitusta. Mallinnuksessa erottuvat lisäksi vaikutusalueen laajuuden erot vaihtoehtoisilla purkupai-
koilla sekä nykytilaan nähden suuremman jäähdytysvesien virtaaman vedenvaihtoa voimistava vaikutus.
Kuormitustason muutokset huomioiden jätevesikuormituksen vaikutukset merialueen vedenlaatuun jäävät
vähäiseksi lukuun ottamatta AOX-pitoisuuden nousua.

Typpikuormituksen lievä nousu kohottaa meriveden keskimääräisiä typpipitoisuuksia ensisijaisesti purku-
alueen edustalla. Laajemmassa mittakaavassa sitä ei mallinnuksen perusteella tapahdu. Jäteveden purka-
minen vaihtoehtoiseen purkupisteeseen Selkäsaaren kupeeseen (VE1b) lisäisi typpikuormitusta purkupis-
teestä etelään Selkäsaaren ja Kuukkasaaren eteläosiin saakka. Määrällisesti muutos olisi luokkaa 0-50 µg/l
purkuputken suualue pois lukien. Samalla typpipitoisuudet laskisivat rantavyöhykkeellä Kemijoen sivuhaa-
roista Kemin kaupungin edustalle ja aina Ajoksen kärkeen saakka ulottuvalla alueella. Rantavyöhykkeelle

Metsä Fibre Oy, Kemi

 - Kemijoen virtaamat m3/d CODCr K.aine Typpi Fosfori AOX Arseeni Kadmium Kromi Kupari Lyijy Nikkeli Sinkki

  - skenaario VE0 8170 40000 3100 650 45 350 0,10 0,02 0,22 2,12 0,21 0,35 3,31
  - skenaario VE1 7125 40000 5500 700 45 700 0,25 0,05 0,55 5,21 0,55 0,82 8,22

CODCr K.aine Typpi Fosfori AOX Arseeni Kadmium Kromi Kupari Lyijy Nikkeli Sinkki

Kemijoen virtaamat m3/s mg/l mg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Skenaario VE0:
Keskiylivirtaama 2719 0,2 0,01 3 0 0,00 0,000 0,000 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
Keskivirtaama 571 0,8 0,06 13 1 0,01 0,002 0,000 0,00 0,04 0,00 0,01 0,07
Keskialivirtaama 134 3,5 0,27 56 4 0,03 0,009 0,002 0,02 0,18 0,02 0,03 0,29
Skenaario VE0:
Keskiylivirtaama 2719 0,2 0,02 3 0 0,00 0,001 0,000 0,00 0,02 0,00 0,00 0,03
Keskivirtaama 571 0,8 0,11 14 1 0,01 0,005 0,001 0,01 0,11 0,01 0,02 0,17
Keskialivirtaama 134 3,5 0,48 60 4 0,06 0,021 0,004 0,05 0,45 0,05 0,07 0,71

Vesistökuormitus eri vaihtoehdoilla kg/d

Skenaarioiden VE0 ja VE1 vesistövaikutukset eri virtaamilla
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päätyvän jätevesikuormituksen vähenemisen lisäksi jäähdytysvesien vedenvaihtoa voimistava vaikutus lai-
mentaa ravinnepitoisuuksia niiden vaikutusalueella.

Fosforikuormitus ei lisäänny, joten uuden biotuotetehtaan rakentaminen suunnitellulla tavalla ei lisää näiltä
osin painetta merialueen rehevöitymiselle (Kuva 6-56). Vaihtoehtojen VE0 ja VE1 välillä (fosforikuormituk-
sen vähentyessä -1,4 %) meriveden fosforipitoisuuksissa ei nähdä muutoksia purettaessa jätevedet nykyi-
seen purkupisteeseen. Pitoisuudet laskevat kuitenkin hieman jäähdytysvesien purkupisteiden (VE1a ja
VE1e) edustalla vedenvaihdon voimistuessa. Jätevesien purkaminen vaihtoehtoiseen purkupisteeseen kau-
emmaksi merelle (VE1b) näkyy kokonaistypen tavoin kokonaisfosforipitoisuuden lievänä nousuna purkupis-
teen eteläpuolella samalla rantavyöhykkeen pitoisuuksien laskiessa.

Paikalliset vaikutukset voivat muuttua, mikäli purkupaikkaa vaihdetaan. Ulommaksi merelle johdettaessa
fosforipitoisuus kasvaa uuden purkualueen läheisyydessä (Kuva 6-57), mutta laskee tehtaan edustan ranta-
vyöhykkeellä, minne kuormitus nykyisin johdetaan.

Kuva 6-56. Vaihtoehto VE1b (kesä). Uuden biotuotetehtaan kuormitus, jäähdytysvedet Kurimonhaaran
altaaseen, jätevedet puretaan kauemmas merelle pohjapurkuna. VE0 jäähdytysvedet Vähähaaran yläal-
taaseen.
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Kuva 6-57. Vaihtoehto VE1b (kesä). Uuden biotuotetehtaan kuormitus, jäähdytysvedet Kurimonhaaran
altaaseen, jätevedet puretaan kauemmas merelle pohjapurkuna. VE0 jäähdytysvedet Vähähaaran yläal-
taaseen.

COD-kuormitus ei lisäänny, joten fosforin tapaan Kemin edustan merialuetta yleisemmin muuttavia vaiku-
tuksia ei tule esiintymään. Paikallisesti jätevesien purkaminen vaihtoehtoiseen purkupisteeseen (VE1b) li-
säisi merkittävästi COD-kuormitusta purkupisteen läheisyydessä Selkäsaaren länsipuolella ja vähäisiä vaiku-
tuksia havaittaisiin Selkäsaaren eteläosissa saakka. Tämän vastapainoksi nykyisen purkupisteen käytöstä
poistamisen myötä rantavyöhykkeen COD-pitoisuus laskisi merkittävästi purkualueelta Kemin kaupungin
edustalle saakka ja vähäisemmin vielä Ajoksen eteläkärjen tasolla.

AOX-kuormituksen kaksinkertaistumisen merkittävimmät vaikutukset rajautuvat purkualueen edustalle Sel-
käsaaren pohjoiskärjen ja Kemin keskustan rajaamalle alueelle. Jokivesikuormituksen tasoa vastaavia keski-
määräisiä vaikutuksia havaitaan tätä laajemmalla alueella Kuivanuoron eteläkärjestä Ajoksen keskelle ra-
jautuvalla linjalla. Vaikutusalue pienenee merkittävästi purettaessa jätevedet vaihtoehtoiseen purkupistee-
seen ulommas merelle (VE1b). AOX-kuormitus sekoittuu tehokkaammin vastaanottavaan meriveteen ja Sel-
käsaari rajaa vaikutuksen saaren länsipuoliselle merialueelle. Saaren itäpuolella Kemin keskustan edustalla
ei havaita vaikutuksia ja nykyisen purkupisteen edustalla pitoisuudet luonnollisesti laskevat purkupisteen
siirtyessä kauemmaksi.

Jäähdytysvesien johtamisella ei arvioida olevan vaikutusta Kemin edustan rannikko- tai ulappa-alueen yleis-
tilaan mallinnetun alueen ulkopuolelle. Vaikutukset eivät siten ulotu merkittävänä esimerkiksi Perämeren
kansallispuistoon.

6.2.6.2.3 Ravinnekuormituksen vaikutukset

Yleisesti tarkastellen lisääntyvän ravinnekuormituksen vaikutukset heijastuvat koko ekosysteemiin (Kuva
6-58). Veden ravinnepitoisuuden nousu ja sen seuraukset määräytyvät kuormituksen suuruuden ja vallitse-
vien laimenemisolojen mukaan. Ravinnepitoisuuden nousu lisää levien kasvun kautta rehevyyttä, mikä nä-
kyy kasviplanktonkukintojen voimistumisena ja yleistymisenä sekä yksivuotisten rihmalevien
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runsastumisena. Kuollessaan rihmalevät irtoavat alustoistaan ja pohjaan vajotessaan niiden hajoaminen ku-
luttaa happea.

Perämeren keski- ja pohjoisosassa, missä veden suolapitoisuus on hyvin matala, rihmalevävyöhykkeen muo-
dostaa makean veden laji, palleroahdinparta. Itämerelle tärkeää rakkolevää Perämerellä ei veden alhaisen
suolapitoisuuden vuoksi esiinny.

Kuva 6-58. Yleiskuva lisääntyvän ravinnekuormituksen vaikutuksista murtovesiekosysteemiin (Furman ym.
2013).

6.2.6.3 Vaikutukset lämpötilaan

Hetkellisiä ajoittain lyhytkestoisina esiintyviä lämpökuorman vaikutuksia nähdään mallinnuksessa saatuja
keskimääräistä vaikutusaluetta laajemmalla alueella. Vaikutus on kuitenkin luonteeltaan lyhytkestoista ja
ohimenevää, joten vedenlaatuvaikutuksien tarkastelussa keskitytään pysyviin ja säännöllisesti toistuviin vai-
kutuksiin. Vesien sekoittuessa tehokkaasti matalilla alueilla, selviä vertikaalisia eroja ei ole havaittavissa
kumpanakaan vuodenaikana.

Talvella jäähdytys- ja jätevesien lämpökuorman vaikutukset ovat kesäkautta vähäisempiä ja rajautuvat pie-
nemmälle alueelle. Nousua kuitenkin tapahtuu sekä pinta- että alusvedessä. Syntyvät nousut ovat keski-
määrin 0-0,2 astetta ja asemilla P1-P6 täsmättynä 0-0,1 astetta (Kuva 6-59). Käytännössä jätevesien lämpö-
kuorman vaikutukset jäävät talvitilanteessa nykyisen pukupisteen edustalle ja vaihtoehtoisella purkupis-
teellä kauempana merellä sijaitsevalla purkupisteellä ne näkyvät vähäisinä vaikutuksina aivan purkupisteen
läheisyydessä.
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Kuva 6-59. Mallinnuksen tarkkailupisteiden P1-P6 sijainnit sekä talven ja kesän lämpötilanousujen keskiar-
vot eri skeaarioissa VE1a-VE1e.

Lämpövaikutusten leviäminen mallinnuksen mukaan pintavedessä normaalina talvena on esitetty kuvassa
6-60.

Kuva 6-60. Vaikutukset meriveden pintakerroksen lämpötilaan talvikaudella 2017 – 2018 eri purkuvaihto-
ehdoilla.

Kesäkaudella lämpökuorman vaikutusalueen laajuuteen vaikuttaa paitsi purkupisteen sijainti, myös jäähdy-
tysvesien esijäähdyttäminen. Merialueella tapahtuva nousu jää kaikilla alueilla välittömiä purkupisteitä



194

lukuun ottamatta pääosin tasolle 0-1 oC (pisteet P1-P6) ja laajemmin tasolle 0-0,5 astetta. Esimerkiksi jääh-
dytysveden johtaminen Kurimonhaaran yläaltaaseen ennen mereen purkamista vähentää mereen päätyvää
lämpökuormitusta. Mikäli jätevesien johtaminen siirretään nykyisestä purkupisteestä kauemmaksi merelle
(VE1b) tämä levittää jäähdytys- ja jätevesien yhdistettyä lämpökuormituksen vaikutusta Selkäsaaren poh-
joisosista (VE1a) hieman etelämmäksi jätevesien vaihtoehtoisen purkupisteen lähialueille.

Kuva 6-61. Meriveden pintakerroksen lämpötilan keskimääräinen muutos kesäkaudella 2018 eri purkuvaih-
toehdoilla.

Lämpötilan nousua tapahtuu kesällä sekä pinnassa että pohjalla. Merialueella tapahtuva nousu jää kaikilla
alueilla välittömiä purkupisteitä lukuun ottamatta pääosin tasolle 0-1 oC. Kurimonhaaraan johdettuna vai-
kutus on siellä luonnollisesti suurempi sen pysyessä talvella sulana, mutta sen osalta ei puhuta varsinaisesta
merialueesta, jolla muutoin on virkistyskäyttöpaineita.

Mallinnusraportissa lämpökuormituksen vaikutuksista on todettu yhteenvetona seuraavaa (Rasmus ja Myk-
känen 2019):

- Jäähdytys- ja jätevesien lämpökuorman vaikutukset meriveden lämpötilaan näkyvät selvästi kesä-
kaudella. Talvikaudella vaikutukset jäävät vähäisiksi.

- Lämpökuorman vaikutusalueen laajuuteen vaikuttaa jäähdytysvesien esijäähdyttäminen ennen
mereen purkamista. Kesäkaudella Vähähaaran altaissa esijäähtyneillä jäähdytysvesillä (VE1a) on
selvästi pienempi vaikutus ulottuen Selkäsaaren pohjoisosiin, Kiikelin edustalle ja Kuivanuoron
eteläpuolelle, kuin purettaessa jäähdytysvedet suoraan mereen (VE1e), jolloin vaikutusalue laaje-
nee noin kilometrin etelään ja länteen.

- Vastaavasti myös Kemijoen päähaarassa Kurimonhaarassa ja Majapudaksessa esijäähtyneillä jääh-
dytysvesillä (VE1d) on merkittävästi pienempi vaikutusalue verrattuna jäähdytysvesien suoraan
purkuun Isohaaran voimalaitoksen alapuolelle (VE1c), jolloin koko päähaaran alueen ja sen edus-
tan merivedessä nähdään vähäistä lämpenemistä. Jätevesien lämpökuormalla on puolestaan vain
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vähäinen vaikutus vastaanottavan vesistön lämpötilaan molemmilla purkuvaihtoehdoilla nykyti-
laan verrattuna.

Lämpökuorman vaikutukset kohdistuvat talvella ensisijaisesti veden kapea-alaiseen lämpenemiseen purku-
alueella ja tätä seuraaviin paikallisiin muutoksiin jääpeitteessä. Kesäaikana lämpökuorman aiheuttama ve-
den lämpötilan muutos voi vaikuttaa perustuotantoa lisäävästi lämmön nousulle alttiilla alueilla. Mereen
johdettava lämpökuorma ei vaikuta kesäaikana lämpötilakerrosteisuuteen, koska veden kerrostuminen Ke-
min edustalla on avoveden aikaan heikkoa tuulten päästessä sekoittamaan matalassa vedessä esiintyviä
suolaisuus- ja lämpötilaeroja.

Lämpökuorman vaikutukset

Lämpökuormasta aiheutuva lämpötilan nousu nopeuttaa yleisesti biologisia toimintoja. Aineenvaihdunta
lisääntyy ja eliöiden kasvu nopeutuu, mikäli ravintoa on riittävästi saatavilla ja olosuhteet ovat muutoin
suotuisat. Kasvukausi pitenee veden lämmetessä ja myös muutoin korkeampi lämpötila vaikuttaa yleensä
kasvien elinolosuhteita parantavasti. Perustuotannon lisääntyminen voi näkyä kasviplanktonin, rihmalevien
ja vesikasvillisuuden määrän kasvuna sekä lajistomuutoksina.

Järvissä ja merenlahdissa onkin usein havaittu ranta- ja vesikasvillisuuden runsastumista jäähdytysvesien
purkualueen läheisyydessä. Myös kasviplanktonin määrä saattaa lisääntyä, mikäli ravinteita on käytettä-
vissä. Myös orgaanisen aineksen hajoaminen nopeutuu lämpötilan lisääntyessä, mikä voi aiheuttaa alusve-
den happitilanteen heikentymistä. Kasvillisuus ja eläinyhteisöt ovat yleensä hitaita reagoimaan hetkellisiin
lämpötilamuutoksiin (Inkala 2010). Vesieliöstön kannalta haitallisimpia ovat suuret ja nopeat muutokset.
Lämpökuorman aiheuttaman lämpötilan nousun aiheuttamat muutokset ovat samankaltaisia rehevöitymi-
sen kanssa, mutta rajautuvat yleensä paikallisiksi.

6.2.6.4 Vaikutukset jääpeitteeseen

Jäähdytys- ja jätevesien vaikutuksia jääolosuhteisiin on käsitelty tarkemmin mallinnusraportissa (Rasmus ja
Mykkänen 2019). Merkittävimmät vaikutukset rajatuvat purkualueen ja Kuivanuoron edustalle sekä Kemi-
joen päähaaran alueelle. Eri purkuvaihtoehtojen välillä on selviä eroja (6-62).

Leudon talven aikana jääpeitteessä nähdään vaikutuksia samoilla alueilla kuin normaalitalven aikana mutta
heikompina. Tämä johtuu leudon talven aikana vallitsevista yleisesti normaalia talvea voimakkaammista vir-
tausolosuhteista, jolloin mereen purettava jäähdytys- ja jäteveden lämpökuorma sekoittuu tehokkaammin
vastaanottavaan meriveteen ja jäävaikutukset vähenevät.

Edellisen perusteella pääpaino tarkastelussa on ns. normaalin talven skenaarioissa, joiden osalta mallinnus-
tuloksista voidaan todeta seuraavaa (tarkemmat tiedot mallinnusraportissa):

- Vaihtoehdoissa VE1a ja VE1b lämpökuorman vaikutukset jääpeitteeseen kohdistuvat Kurimonhaa-
raan vaihtoehtoisilla tavoilla johdettuna merialueelle siten, ettei vaikutuksia Kemijoen Isohaaraan
ole. Merkittävimmät vaikutukset Kemin keskustan edustan ja Selkäsaaren alueen talviajan virkis-
tyskäytölle syntyvät kuitenkin näissä vaihtoehdoissa.

- Edelleen jätevesien lämpökuorman purkaminen kauemmaksi merelle Selkäsaaren länsipuolelle
(VE1b) levittää heikentyneen jään aluetta mahdollisen uuden purkuputken edustalta etelään päin
ja vastaavasti nykyisen purkupisteen edustalla nähdään jääpeitteen hieman vahvistuvan. Tässä
vaihtoehdossa lämpökuorma heikentää jääpeitettä Selkäsaaren pohjois- ja luoteispuolella (kuva 6-
62).

- Jäähdytysvesien lämpökuorman purkaminen Kemijoen päähaaraan Isohaaran voimalaitoksen ala-
puolelle (VE1c) heikentäisi jääpeitettä koko päähaaran alueella. Vastaava vaikutusalue muodostuu
purettaessa jäähdytysvedet Kurimonhaaran ja edelleen Majapudaksen kautta (VE1d) Kemijoen
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päähaaraan. Jääpeite häviää kokonaan Paskon edustalle saakka ja selvää jääpeitteen ohentumista
näkyy vielä Munaluodon pohjoispuolella.

- Biotuotetehtaalta mereen purettava jätevesien lämpökuorma on lähellä nykytilan yhdistettyä jä-
teveden ja jäähdytysveden lämpökuormaa. Tämän myötä jääpeitteessä ei havaita muutoksia ny-
kyisen jätevesien purkupisteen alueella tilanteissa, joissa jäähdytysvesi puretaan kauemmaksi pur-
kupisteestä (VE1c, VE1d, VE1d). On kuitenkin huomioitava, että nykytilassa jääpeite on heikenty-
nyt nykyisen purkupisteen edustalla ja tilanne tulee jatkumaan ennallaan.

- Jääpeitteen oheneminen ei vaikuta suoraan merkittävästi vesistön perustilaan talvella, mutta jää-
peitteisen ajan lyheneminen keväällä nopeuttaa perustuotannon alkua toukokuussa eli levätuo-
tanto alkaa aiempaa aikaisemmin.

Kuva 6-62. Jäänpaksuuden suurin muutos pysyvän jääpeitteen jaksolla ennen sulamiskautta normaalin tal-
ven 2017-2018 tilanteessa mallinnetuilla purkuvaihtoehdoilla.

Vaikutukset jääpeitteen kestoon

Jääpeitteen muodostuminen ja vahvistuminen talven edetessä tapahtuu kaikilla purkuvaihtoehdoilla lähes
yhtenevästi sekä normaalitalven aikana että leudon talven aikana (Rasmus ja Mykkänen 2019). Lämpökuor-
man vaikutukset tulevat näkymiin vasta kevään puolella jäähdytysvesien tuoman lämpökuorman aikaista-
essa jäiden lähtöä nykytilanteeseen (VE0) nähden. Jäiden lähdön aikaistumisen voimakkuus määräytyy pur-
kupisteen mukaan suhteessa tarkasteltuihin alueisiin.

Mikäli jäähdytysvedet puretaan Kemijoen päähaaraan, sillä ei ole vaikutuksia jääolosuhteisiin Kemin kes-
kusta alueella. Muissa vaihtoehdoissa eli jäähdytysvesien johtamisessa Kurimonhaaran yläaltaaseen tai
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Kurimonhaaran altaiden sijaan kauemmaksi länteen Kuivanuoron eteläkärkeen (VE1d) jäähdytysvesien si-
sältämä lämpökuorma nopeuttaa jäiden keväistä lähtöä Kemin keskustan edustalta nykytilanteeseen ver-
rattuna. Jääpeitteen heikkeneminen ja jäiden aikaisempi lähtö lisäävät käytännössä rajoitteita jäällä liikku-
misen ja osin myös talvisiin kalastusmahdollisuuksiin. Jääpeitteen vähenemisen vaikutuksia vesistön käyt-
töön käsitellään kappaleessa 6.2.6.12 ja biologiaan (levätuotanto yms.) kappaleissa 6.2.6.5 ja 6.2.6.6.

Pysyvän jääpeitteen muodostuminen purkupisteiden lähellä lykkääntyy. Tehdasalueen eteläpuolella Kemin
keskustan ja Selkäsaaren välisen salmen alueella jääpeite muodostuu ja kehittyy talven kuluessa lähes ny-
kytilan tavoin kaikilla vaihtoehdoilla.  Purettaessa jäähdytysvedet Kuivanuoron eteläkärkeen (VE1e) jäiden
lähtö aikaistuu normaalina talvena Kemin keskustan edustalla n. viikolla ja purettaessa jäähdytysvedet Vä-
hähaaran yläaltaaseen (VE1b) kahdella viikolla. Lähempänä purkualueita Selkäsaaren pohjois- ja luoteispuo-
lella vaikutukset ovat merkittävästi suurempia jääpeitteen muodostumisen lykkääntyessä ja jäiden lähdön
aikaistuessa n. kuukaudella, mutta sielläkin purkuvaihtoehdolla (VE1e) selvästi muita vaihtoehtoja vähäi-
sempänä.

Kemijoen päähaaran jääolosuhteet muuttuvat täysin molemmilla päähaaraan purkavilla skenaariolla (VE1c
ja VE1d) siten, ettei sen alueella muodostu pysyvää jääpeitettä ollenkaan talven aikana. Kemijoen päähaa-
ran edustan merialueella jääpeite kuitenkin muodostuu ja kasvaa molemmilla skenaarioilla nykytilan tavoin,
mutta jäänlähtö aikaistuu noin 1-2 viikolla nykytilaan nähden.
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Kuva 6-63. Mallinnettu kiintojään paksuuden kehitys tehdasintegraatin eteläpuoleisen merialueen tarkkai-
lupisteillä eri purkuvaihtoehdoilla normaalitalven (2017-2018) aikana.

Kuva 6-64. Mallinnettu kiintojään paksuuden kehitys Kemijoen päähaaran ja sen edustan tarkkailupisteillä
eri purkuvaihtoehdoilla normaalitalven (2017-2018) aikana.
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6.2.6.5 Rehevöitymisvaikutukset

Jäähdytysvesistä aiheutuva lämpötilan nousu nopeuttaa biologisia toimintoja. Mikäli ravinteita on riittävästi
saatavilla, perustuotanto voi kasvaa, hajotustoiminta kiihtyä ja hapenkulutus lisääntyä. Perustuotannon olo-
suhteet parantuvat ja lisäksi tuotanto käynnistyy keväällä aikaisemmin jääpeitteisen ajan lyhentyessä.

Kasviplanktonin määrä voi lisääntyä ja lajikoostumus muuttua keväisen piilevämaksimin voimistuessa. Läm-
pötilan kohotessa ja kasvukauden pidetessä myös kasvien elinolot parantuvat. Merenlahdissa, joihin pure-
taan suuria määriä jäähdytysvettä, purkualueella on yleensä havaittavissa ranta- ja vesikasvillisuuden run-
sastumista. Muutokset rajoittuvat yleensä suhteellisen pienelle alueelle, jolla lämpötila on jatkuvasti yli yh-
den asteen ympäristöään korkeampi (Electrowatt-Ekono Oy 2002). Kemin edustalla pintaveden lämpötilan
keskimääräinen nousu jää pääosalla aluetta kesällä alle 1 °C (kuva 6-39, kpl 6.2.4 Jäte- ja jäähdytysvesien
mallinnus). Vain purkualueiden (vaihtoehdot VE1a-1c) välittömillä suualueilla nousu voi olla mallinnuksen
mukaan suurempi.

Myös kasviplanktonin määrä voi lisääntyä, mikäli ravinteita on käytettävissä. Orgaanisen aineksen hajoami-
nen nopeutuu lämpötilan lisääntyessä, mikä voi aiheuttaa alusveden happitilanteen heikentymistä. Lämpö-
tilan nousu ei kuitenkaan ole mallinnuksen mukaan niin suuri, että tällaisia haittoja laajemmin merialueella
esiintyisi, ja kesän osalta on myös huomattava vesien jatkuva sekoittuminen ja heikko lämpötilakerrostei-
suus.

6.2.6.6 Vaikutukset kasviplanktoniin, leviin ja vesikasvillisuuteen

Perustuotannon lisääntyminen voi näkyä kasviplanktonin, rihmalevien ja vesikasvillisuuden määrän kasvuna
sekä lajistomuutoksina. Voimistumista voivat periaatteessa aiheuttaa lämpötilan nousu ja/tai ravinnepitoi-
suuden nousu, jota skenaarioiden VE0 ja VE1 välillä ei fosforin osalta tapahdu.

Lämpökuorman vaikutukset merialueella jäävät tässä hankkeessa paikallisiksi ja siten suppeiksi (kts. mallin-
nusten karttadata) ja lämpötilanousultaan pieniksi, joten laaja-alaista perustuotannon nousua ennakoida
tapahtuvan, ehkä välitöntä purkualuetta lukuun ottamatta. Veden vaihtuvuuden voidaan osaltaan arvioida
vähentävän lämpötilan lievän nousun vaikutuksia.

Niillä alueilla, joilla tapahtuu lämpötilan nousua, levien kasvu voi lisääntyä, mikäli ravinteita on tähän riittä-
västi. Se ettei fosforikuormitus lisäänny merkittävässä määrin, ja alueen laajuus huomioiden, paikallisilla
lämpötilamuutoksilla ei ole laajassa mittakaavassa suurta merkitystä, eikä näin ollen vaikutusta ekologisen
tilaan luokitukseen. Päällyslevien määrän runsastumiseen voi kuitenkin vaikuttaa vedenalaisiin luontotyyp-
peihin purkuputken päätettävästä sijainnista riippuen myös Kemijoen alaosalla ja suistossa. Perämerellä ei
esiinny rakkolevää, jonka esiintymiin päästöillä voisi olla vaikutusta.

Lämpökuorman vesistön lämpötiloja kohottava vaikutus voi kohdistua siis jäähdytysvesien purkupaikanva-
linnan mukaisesti ensisijaisesti Kemijoen Isohaaraan tai tehtaan edustan ranta-alueille tai ulommaksi Selkä-
saaren länsipuolelle. Näistä selvimmin virtavettä on Isohaara, missä vaikutukset voivat kohdistua virtaveden
päällyslevästöön. Rihmamaisten yksisoluisten levien runsastumista voi tapahtua myös merialueen leville
sopivilla rannoilla. Ei kuitenkaan ole oletettavaa, että niiden kasvu voisi tukahduttaa monivuotisia vesikas-
veja.

Hankkeen ravinnepitoisuuksia kohottava vaikutusalue ei ulotu mallinnuksen perusteella Perämeren kansal-
lispuiston (Natura-alue FI1300301) alueelle kuten ei myöskään lämpökuorman vaikutus, joten sinne ei koh-
distu ns. yhteisvaikutustakaan tämän hankkeen myötä.

Perämeri on kylmyyden ja alhaisen suolapitoisuuden takia Itämeren karuin osa (Metsähallitus) ja alueen
eliöstö on vähälajinen. Merenpohja on pääasiassa hiekkaa ja kivikkoa, eikä paljasta kalliota juuri ole
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näkyvissä. Hiekkapohjat ovat vallitseva pohjatyyppi Perämerellä. Perämeren kasvillisuus koostuu pääosin
makean veden lajeista ja alueelle ovat tyypillisiä järvissäkin elävät lajit.

Perämeren alueen erityisesti suojeltavaa lajistoa ovat nelilehtivesikuusi ja upossarpio. Sammalista vella-
monsammal ja ahdinsammal ovat alueellisesti uhanalaisia lajeja. Ranta- ja vesikasvillisuutta on käsitelty kap-
paleessa 6.8.4.4 (Kasvillisuus, eläimistö ja suojelukohteet).

6.2.6.7 Vaikutukset pohjaeläimistöön

Koska vaihtoehtojen VE0 ja VE1 välillä ei tapahdu fosforitason nousua, eikä laajempaa typpitasonkaan nou-
sua, niin pelkästään hankkeen kuormituksen ei voida arvioida vaikuttavan pohjaeläimistön tilaan heikentä-
västi. Tila määräytyy jatkossakin alueelle kohdistuvan kokonaiskuormituksen mukaan, josta Metsä Fibren
fosforikuorma muodostaa vain hyvin pienen osan.

6.2.6.8 Vaikutukset ekologiseen tilaan

Metsä Fibren puhdistamon osuus on ollut 40 % aluetta kuormittavien pistekuormittajien (Metsä Fibre Oy:n
& Metsä Board Kemi Oy, Stora Enso Oy ja Vesi Oy) fosforipäästöistä ja 35 % typpipäästöistä vuosien 2011–
2017 kuormitustietojen perusteella. Lisäksi huomioitavaa on, että vain osa metsäteollisuuden ravinteista
on suoraan levien käytössä kuten Rehevä-projektissa todettiin. Sen mukaan vain hyvin pieni osa metsäteol-
lisuuden jätevesien typestä on levästölle suoraan käyttökelpoisessa muodossa ja fosforista keskimäärin noin
puolet.

Vesienhoidon tavoitteissa on esitetty Ajos sisä -vesimuodostumaa koskeva yleinen fosforipitoisuuden vä-
hentämistarve ja se, että vesimuodostuma ei ole hyvässä tilassa. Tämä otetaan huomioon uusia lupamää-
räyksiä asetettaessa.

Fysikaalis-kemiallisen tilan perusteella voidaan arvioida, ettei biologisten muuttujien (kasviplankton, pohja-
eläimet, vesikasvillisuus), ekologinen tila olisi vaarassa heikentyä. Myöskään kokonaisvaltaisesti tarkastel-
tuna alueen nykyisen tyydyttävän ekologisen tilan ei mallinnuksen tuloksiin perustuen arvioida olevan vaa-
rassa heikentyä.

Biotuotetehtaan jätevesillä ei ole yksinään ei vaikutusta vesialueen ekologiseen tilaan.  Yhdessä muun vesi-
alueelle tulevan kuorman kanssa rehevöittäviä vaikutuksia aiheutuu sisemmällä rannikkoalueella ja biologi-
nen tila alueella heikentyy. Biotuotetehtaan osuus fosforin kokonaiskuormasta rannikkoalueelle on kuiten-
kin vähäinen.

6.2.6.9 Haitalliset aineet

Jätevesissä esiintyy pieniä määriä metalleja, kuten kadmiumia, elohopeaa, nikkeliä ja lyijyä. Metallit ovat
peräisin pääasiassa raaka-aineena käytetystä puusta ja pienissä määrin myös kartonkitehtaalla käytetyistä
täyteaine- ja päällystyspigmenteistä (taulukko 6-13).

Metallit voivat olla kiintoainekseen sitoutuneena, mistä seuraa, että ne sedimentoituvat liikkuvat ja sedi-
mentoituvat kiintoaineksen mukana. Kiintoaineksen sedimentoituessa siis myös siihen sitoutuneet metallit
kulkeutuvat pohjasedimenttiin. Purkuvesistön veden laatuun jätevesien sisältämä metallikuormitus ei las-
kennallisen tarkastelun perusteella vaikuta merkittävästi (kappale 6.2.6.2.1).

Vaikka jäteveden metallipitoisuudet viisinkertaistuvat (VE1), pitoisuudet jäävät niin pieniksi, ettei niillä ole
ympäristölaatunormit huomioiden merkitystä alapuolisessa vesistössä vesiympäristölle vaarallisten ainei-
den osalta (Taulukko 6-13). Liukoisten metallien pitoisuuksien voidaan arvioida jäävän ympäristönlaatunor-
mien alle. Ympäristönlaatunormilla tarkoitetaan sellaista vesiympäristölle haitallisen ja vaarallisen aineen
pitoisuutta, jota ei saa ihmisten terveyden tai ympäristönsuojelemiseksi ylittää.
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Taulukko 6-13. Vesiympäristölle vaaralliset aineet biotuotetehtaan jätevesissä ja kokonaispitoisuudet me-
ressä.

Ns. haitallisiin aineisiin voi liittyä aina eliöstöön kertymisen ohella myrkyllisyyteen perustuvia vaikutuksia.
Metsä Fibre Oy:n jätevesillä ei ole havaittu akuutisti toksisia vaikutuksia esimerkiksi vesikirpuille (Pöyry
2015).

Metsäteollisuuden nykyisten jätevesien AOX-yhdisteet ovat lievästi kloorattuja yhdisteitä, jollaisia esiintyy
myös luonnostaan vesistöissä pieninä pitoisuuksina. AOX-yhdisteitä syntyy mm. sellun valkaisuprosessissa.
Sellun valkaisuprosessin kehittyminen on kuitenkin vähentänyt AOX-päästöjä, eikä välittömiä myrkyllisiä
vaikutuksia ole havaittu kymmeniin vuosiin Suomessa massa- ja paperitehtaiden jätevesien purkupaikoilla.

AOX on summaparametri, joka sisältää useita erilaisia yhdisteitä. Menetelmän luonteesta johtuen AOX-ana-
lyysillä ei saada tietoa tutkitussa näytteessä esiintyvistä kemiallisista yhdisteistä tai yhdisteseoksista. AOX ei
korreloi yhdisteiden pysyvyyden tai bioakkumulaation kanssa, eikä huomio sitä, että organoklooriyhdistei-
den toksisuus ja biologiset ominaisuudet vaihtelevat suuresti. Vähemmän kloorautuneet yhdisteet aiheut-
tavat vähemmän vaikutuksia ja riskejä kuin yhdisteet, joiden kloorausaste on suurempi (Solomon ym. 1993).

Suurin osa valkaistua sellua tuottavien tehtaiden jätevesien sisältämästä orgaanisesta aineesta on suurimo-
lekyylisessä fraktiossa (molekyylipaino, MW > 1 000). Tutkimusten mukaan nykyaikaisten sellutehtaiden
valkaisuprosesseista peräisin olevan suurimolekyylisen aineen kloorausaste on pieni (Mörck, ym. 1991). Sel-
lutehtaan jätevesissä suurimolekyylisessä aineessa esiintyvät klooratut fenolit ovat rakenteeltaan saman-
laisia kuin luonnossa humuspitoisissa vesissä tavattavat vastaavat yhdisteet (Dahlman ym. 1993). Myös sel-
lutehtaan jätevesissä esiintyvien pienimolekyylisten (MW < 1 000) yhdisteiden kloorautumisaste on pieni
(Dahlman & Mörck 1993).

Yhdisteiden kyky bioakkumuloitua eli kertyä eläviin liittyy yhdisteen rasvaliukoisuuteen. Tutkimusten mu-
kaan metsäteollisuuden jätevesissä esiintyvien kloorattujen orgaanisten yhdisteiden suurimolekyylisen
fraktion rasvaliukoisuus on pieni (oktanolivesi jakautumiskerroin on alle 1 (Yan 1994 ja Dierick & Banerjee
1993)), mikä tarkoittaa sitä, että näillä AOX-yhdisteillä on suurempi suuntautuvuus veteen kuin oktanoliin
ja siten kyseiset yhdisteet eivät kerry eläviin eliöihin.

Metsäteollisuuden kuormittamista vesistöistä AOX-pitoisuuksia on mitattu esimerkiksi Äänekosken alapuo-
lelta sekä Vuoksesta Imatralta. Äänekosken alapuolella Kapeenkoskella keskimääräinen pitoisuus 2000-lu-
vulla on ollut 66 μg/l ja vaihteluväli 30–110 μg/l. Keskimääräinen AOX-pitoisuus Vuoksessa on ollut 2000-
luvulla 30 μg/l vaihteluvälin ollessa 5–181 μg/l. Metsä-Fibren jätevesikuormituksen aiheuttamat AOX:n

Jätevesien pitoisuudet Ympäristölaatunormi Vna 1308/2015
Parametri VE0 VE1 Vuosikeskiarvo Enimmäispitoisuus

µg/l µg/l VE0 VE1

Kadmium 0,12 - 0,61 0,5 - 3,0
kadmium liukoinen ***) < 0,01 < 0,01  0,02+0,2 *) 0,45 - 0,6 *)
Elohopea 0,007 - 0,1 < 0,30
Elohopea liukoinen ***) < 0,05 < 0,05  - 0,07 *)
Nikkeli 2,0 - 3,0  10 - 15
Nikkeli liukoinen ***) 1,5 7,5  1+8,6 **) 34 **)
Lyijy 0,27 - 8,3 1,5 - 40
Lyijy liukoinen ***) 0,32 1,5  0,03+1,3 **) 14 **)

     *)  liukoinen pitoisuus merivedessä
   **)  liukoinen ja biosaatava pitoisuus merivedessä (ensimmäinen luku taustapitoisuus)
 ***)  mittaukset vuonna 2016
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pitoisuuslisäyksen voi arvioida olevan noin 20 µg/l Kemijoen keskivirtaaman aikana ja noin 80-100 μg/l Ke-
mijoen minivirtaaman aikana.

Valkaisujätevesien ja tehtaiden kokonaisjätevesien ympäristövaikutuksia on arvioitu monissa katsauksissa,
joissa on analysoitu suuri määrä laboratorio- ja kenttätutkimuksia, tutkimuskokonaisuuksia ja jätevesien
kemiallisia analyyseja 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. Suuri määrä näistä tutkimuksista on keskittynyt
ECF-valkaisua käyttävien tehtaiden jätevesivaikutuksiin (Tana 2019, liite 9).

Näiden tutkimusten pääasialliset johtopäätökset ovat olleet seuraavat:

- ECF-valkaisua käyttävien massa- ja paperitehtaiden käsitellyissä jätevesissä ei käytännössä ole
dioksiineja tai muita pysyviä bioakkumuloituvia myrkyllisiä yhdisteitä.

- ECF-valkaisusta aiheutuvat klooria sisältävät orgaaniset yhdisteet ovat luonnonyhdisteiden kaltai-
sia, hajoavat luonnollisesti, eivät ole pysyviä luonnossa eivätkä aiheuta ympäristölle haitallisia ris-
kejä vesiekosysteemeissä.

- Nykyaikaisten tehtaiden kokonaisjätevesien toksisuus on yleisesti hyvin pieni eikä korreloi AOX-
pitoisuuksien kanssa.

- Tällä hetkellä ei ole olemassa todisteita osoittamaan, että jätevesien AOX-pitoisuuden vähentämi-
nen tasosta 0.5 kg/tonni massaa johtaisi osoitettavissa oleviin ympäristöetuihin.

- AOX:n päästörajoihin ei ole kansainvälistä konsensusta.
- Nykyaikaisista tehtaista aiheutuvia vaikutuksia (esim. subletaali toksisuus vesieliöihin) ei voida en-

nustaa pelkästään valkaisujakeiden perusteella.  Ympäristövaikutusten arviointien tulisi tulevai-
suudessa kohdentua tehtaan tuotannon muihin osiin kuin valkaisu (esim. puunkäsittely, keitto,
pesu, tilapäisiin vuotoihin ja kondensaatteihin).

6.2.6.10 Suolaisuus ja tiheyskäyttäytyminen

Metsäteollisuuden jätevesissä on erilaisia ioneja, jotka vaikuttavat veden suolapitoisuuteen ja sitä kautta
tiheyteen. Jätevedet sisältävät mm. sulfaattia, kloridia ja natriumia.

Toinen veden tiheyteen vaikuttava tekijä on lämpötila. Vesi on raskainta +4 °C lämpötilassa. Metsä-Fibren
jätevedet ovat varsin lämpimiä lämpötilojen ollessa tasoa +30–+35°C. Talvella pintaan purettavat jätevedet
kulkeutuvat aluksi pinnalla. Mallinnustulosten perusteella lämpötilaero vesistöön verrattuna pienenee kui-
tenkin nopeasti, ja jätevedet ”sukeltavat” tiheyttään vastaavaan vesikerrokseen. Myös kesällä jätevedet
kulkeutuvat purkupaikalla pinnalla sekoittuen samalla tehokkaasti koko vesipatsaaseen.

Sulfaatin ainemäärä Metsä-Fibren käsitellyissä jätevesissä, kuten metsäteollisuuden jätevesissä yleensä, on
suhteellisen suuri, mutta vaikutukset rajoittuvat kuitenkin vain pienelle alueella purkupaikan läheisyyteen.
Tämä on pääteltävissä jätevesien vaikutusmallinnuksen perusteella. Sulfaatti itsessään ei ole vesiympäris-
tössä haitallinen aine.

Sulfaatin haitallisuus vesistössä johtuu välillisistä vaikutuksista eli suolaisuuden aiheuttamasta kerrostunei-
suudesta sekä sulfaatin pelkistymisestä hapettomissa oloissa sulfidiksi.

Alueen happitilanne on hyvä tai tyydyttävä, jolloin olosuhteet sulfidien muodostumiselle ovat heikot. Jäte-
vesien purkualueella ei myöskään esiinny kerrostuneisuutta. Täten jätevesien sulfaattikuormituksella ei ole
vaikutusta alueen rehevöitymiselle ja pohjan läheisten vesikerrosten pysyessä hapellisina haitallisia sulfi-
deja ei pääse muodostumaan. (Tana 2019).
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6.2.6.11 Vaikutukset sedimentteihin

Biotuotetehtaan kuormituksen mahdolliset vaikutukset pohjasedimenttiin liittyvät ravinnekuormitukseen
sekä sedimentaation kautta pohjalle kertyvän orgaanisen aineksen määrän kasvuun. Varsinaisia uhkia sedi-
menteille ei ole nähtävissä, mutta rehevyys vaikuttaa osaltaan pohjien tilaa. Sedimenttien tilaa seurataan
koko ajan välillisesti pohjaeläimistön välityksellä.

6.2.6.12 Vaikutukset vesistön käyttöön

Jäähdytysvesien sisältämä lämpökuorma voi vaikeuttaa jäällä liikkumista heikon jään alueella ja myös lyhen-
tää talviaikaisen käyttöajan pituutta. Kesäaikana jäte- ja/tai jäädytysvesien johtaminen ei aiheuta haittoja
alueella liikkumiseen (= veneilyyn).

Vesistön käyttöön/käyttömahdollisuuksiin voivat mahdollisesti vaikuttaa paitsi suorat vaikutukset jääpeit-
teeseen ja veden laatuun, niin myös esteettiset vaikutukset kuten mm. veden sisältämä kiintoaine tai haju:

- jääpeitteen heikkeneminen à vähentää liikkumismahdollisuuksia,
- rehevyyden lisääntyminen à levähaitat, pyydysten limoittuminen, kalojen makuhaitat
- happitalouden häiriöt à vaikutukset pohjaeläimiin ja kalastoon
- haitta-aineet à kertyminen sedimentteihin, pohjaeläimiin tai eliöstöön
- esteettiset haitat à veden aiheuttamat hajuhaitat (jäteveden haju)

Mahdollisista haitoista meriveden lämpenemisen alueelliset vaikutukset vaihtelevat sen mukaan, minne ve-
det johdetaan.

Vesistön rehevyydestä yleisesti seuraavia asioita voivat olla mm. seuraavat: veden samentuminen, verkko-
jen ja rantakivien limoittuminen, arvokalojen särkikalojen lisääntyminen/arvokalojen vähentyminen, levä-
esiintymät ja rantakasvillisuuden muutokset, jotka ovat vesistön käyttäjälle näkyviä merkkejä rehevöitymi-
sen etenemisestä ja muutoksista eliöyhteisössä.  Rehevöitymisen myötä lisääntyvä levämäärä voi haitata
kalastusta myös heikentämällä verkkopyydysten kalastavuutta ja teettämällä puhdistustyötä. Edelliseen vii-
tattuna vesistöä rehevöittävässä fosforikuormituksessa ei tapahdu hankevaihtoehtojen (VE0 ja VE1) välillä
muutosta, vain lämpötilan nousu voi lisätä ns. perustuotantoa.

Klorofyllipitoisuuden kasvu sekä etenkin alusvedessä happipitoisuuden väheneminen ilmentävät myös re-
hevöitymistä. Vesienhoitoa ajatellen klorofyllin määrää tulisi pystyä vähentämään eli käytännössä sen taus-
talla olevaa fosforikuormitusta. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että Metsä Fibren fosforikuorma muo-
dostaa vain 6 % esim. Kemijoen keskimääräisestä fosforivirtaamasta (Vemala: 30.82011–30.8.2019), joten
mittasuhteetkin on hyvä muistaa.

Em. vaikutuksista voidaan todeta tehtyjen selvitysten ja vuoden 2017 velvoitetarkkailutulosten (Eurofins
2018) mukaan myös seuraavaa:

- Jätevesistä aiheutuva rehevyys ei yksinään aiheuta selkeästi vesistön käyttöä rajoittavia haittoja.
Fosforikuorman nousu nykytasolta hankkeen vaihtoehtojen tasolle voi lisätä rehevöitymistä.

- Kalastoon vaikuttavia happiongelmia ei esiinny.
- Sedimenteissä ei esiinny haitallisia määriä esim. orgaanisia klooriyhdisteitä.

Pohjaeläimistön kokonaistiheydessä tai taksonikoostumuksessa ei ole havaittavissa akuutteja jätevesiperäi-
siä vaikutuksia, rehevyyteen liittyviä muutoksia kylläkin.



204

6.2.6.13 Vaikutukset kalastoon

Ympäristövaikutusten arvioinnissa on selvitetty erilaisia jäteveden ja jäähdytysvesien purkupaikkavaihtoeh-
toja, mitkä on esitetty kappaleessa Mallinnetut skenaariot 6.2.4.1.2.3. Jätevesi- ja jäähdytysvesikuormitus
kohdistuu merialueelle tehtaan edustalla. Vaikutusalueiden suuruutta on arvioitu mallintamalla jätevesien
ja jäähdytysvesien leviämistä. Mallien tulokset on raportoitu kappaleessa 6.2.4.3.

Mahdollisia vaikutuksia kalastoon voi aiheutua vesistöön purettavien jätevesien sisältämästä kuormituk-
sesta sekä jäähdytysvesien aiheuttamasta lämpökuormituksesta. Vedenoton vaikutukset kalastoon arvioi-
daan vähäisiksi.

Jätevesikuormitus

Jätevesien sisältämä ravinnekuormitus voi aiheuttaa perustuotannon lisääntymistä ja hapenkulutuksen kas-
vua. Ravinnekuormituksesta aiheutuva rehevöittävä vaikutus voi muuttaa lajiston runsaussuhteita kalaston
kannalta epäedulliseen suuntaan ja lisätä myös kalaston biomassaa. Rehevyystason kasvaessa ei-toivottu-
jen kalalajien, esimerkiksi särkikalojen osuus saaliissa lisääntyy.

Metallien pitoisuuksien jätevedessä arvioidaan noin viisinkertaistuvan vaihtoehdossa VE1. Liukoisten me-
tallien osalta pitoisuuksien voidaan olettaa pysyvän alle ympäristönlaatunormien, eikä metallikuormituk-
sella arvioida olevan vaikutusta alueen kalastoon tai kalaston käyttökelpoisuuteen.

AOX-kuormitus kaksinkertaistuu vaihtoehdossa VE1. On arvioitu, että vanhojen sellutehtaiden jätevesipääs-
töjen sisältämät orgaanisilla klooriyhdisteillä tai puun uuteaineilla on ollut yhteyttä mm. havaittuihin kalojen
lisääntymishäiriöihin. Jätevesien sisältämän AOX:n ja uuteaineiden koostumus riippuu monesta tekijästä ja
uusien tehtaiden jätevesissä näiden päästöjen laatu on erilainen verrattuna vanhoihin tehtaisiin. Tutkimus-
ten perusteella on esitetty näkemyksiä, että modernin sellutehtaan jätevesillä, jotka käsitellään tehokkaassa
aktiivilieteprosessissa, ei olisi vaikutuksia kalastoon. Selluntuotannon jätevesien sisältämien yhdisteiden
kloorautumisaste (polyklooratuista mono- ja dikloorattuihin) on vähentynyt merkittävästi. Mono- ja dikloo-
ratut yhdisteet hajoavat suhteellisen helposti biologisessa käsittelyssä sekä vastaanottavassa vesistössä.
(Sandström ym. 2016). Klooridioksidivalkaisussa (EFC) ei tavallisesti muodostu mitattavia pitoisuuksia diok-
siineja, PCDD- tai PCDF-yhdisteitä eikä polykloorattuja fenoleita, joista osan katsotaan olevan akuutisti tok-
sisia ja akkumuloituvia. Tuotannosta ei pääse vesistöön myöskään merkittäviä määriä kloroformia, koska
valkaisusta tulevat pienet määrät haihtuvat tai hajoavat tehokkaasti jätevedenkäsittelyssä (Juuti et al.
1996). Esimerkiksi Turoski (1997) ja Servos (1996) toteavat kirjallisuuskatsauksessa, että sellutehtaan ECF-
valkaisu yhdistettynä jäteveden biolietekäsittelyyn tuottaa jätevettä, joka ei aiheuta kalaston akuuttia-,
kroonista- tai sikiötoksisuutta AOX:n osalta. Myöskään karsinogeenisia tai teratogeenisia eli epämuodostu-
mia aiheuttavia vaikutuksia ei synny tällaisen prosessin AOX-päästöistä. Puuperäisten uuteaineiden toksi-
suutta on tutkittu paljon, mutta kokonaiskuva bioaktiivisten aineiden esiintymisestä ja niiden yhteydestä
kalojen mahdollisiin lisääntymishäiriöihin on avoin. (Sandström ym. 2016)

Lämpökuormitus

Veden lämpötilan nousu vaikuttaa suoraan kalastoon, kalojen käyttäytymiseen, kasvuun ja ravintoon. Vai-
kutusten merkitys riippuu mm. kalalajista ja yksilön kehitysvaiheesta (mätimuna, poikanen, aikuinen).
Useimpien kotimaisten kalojen osalta aikuisten kalojen lämpötilan optimialue on 10–25 °C välillä. Letaalit
lämpötilarajat ovat alle 30 asteesta 35 asteeseen. (esim. Souchon & Tissot 2012).

EU:n kalavesidirektiivi (78/6597ETY) määrittelee melko yksityiskohtaisesti direktiivin mukaisille lohi- ja sär-
kikalavesille sallitut lämpötilanousun enimmäisrajat. Jäähdytysvesien sekoittumisvyöhykkeen rajalla lohika-
lavesien lämpötila saa nousta enintään 1,5 °C ja särkikalavesien lämpötila 3,0 °C vertailualueeseen verrat-
tuna. Toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin määrittää alueen, jossa sallitaan suuremmat poikkeamat.
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Lämpökuormitus ei myöskään saa sekoittumisvyöhykkeen rajalla nostaa lohikalavesien lämpötilaa yli 21,5
°C:een ja särkikalavesien lämpötilaa yli 28 °C:een (Silvo et al. 2000).

Isommat poikaset ja aikuiset kalat pystyvät välttämään haitallisen korkeita lämpötiloja, mutta mätimunat ja
vastakuoriutuneet poikaset ovat alttiina lämpimän veden ja lämpötilan vaihtelun suorille vaikutuksille. Ah-
ven- ja särkikalat voivat hyötyä vesien lämpenemisestä viileissä vesissä viihtyvien kalalajien mm. lohen ja
taimenen kustannuksella.

Kaloilla alkionkehitys riippuu merkittävästi veden lämpötilasta. Kylmässä vedessä kehitys on hitaampaa, ja
korkeampi lämpötila nopeuttaa alkionkehitystä.  Mikäli lämpötilan vaikutuksesta kuoriutuminen tapahtuu
liian aikaisin, eikä vesistöön ole vielä ehtinyt kehittyä poikasten ravinnoksi riittävästi eläinplanktonia, huono
ravintotilanne nostaa poikaskuolleisuutta. Myös suojaavan jääkannen puuttuminen on haitallista mätimu-
nien kehittymiselle.

Syyskutuisilla kalalajeilla (siika, muikku, taimen) mäti kehittyy pitkään, jäiden lähtöön saakka, ja ne ovat
siten kevätkutuisia, nopeasti kuoriutuvia kalalajeja (ahven, hauki) alttiimpia haitalliselle lämpökuormituk-
selle. Mateen alkiokehitys on herkkä lämpötilan vaihtelulle. Alkioiden kuolleisuus lisääntyy lämpötilan nous-
tessa vain muutamia asteita. (Urho 2011)

Lämpökuormituksen vaikutukset (kuva 6-67) Kemin edustan merialueella ja jokisuun alueella eivät yhden-
kään vaihtoehtoisen purkupaikan tapauksessa kohdistu esimerkiksi muikun tai silakan todennäköisimmille
kutualueille (kutualueet, ks. kpl 6.2.3 Kuva 6-9 ja Kuva 6-10). Lohi, taimen ja siika ovat suurelta osin istutuk-
sista peräisin, joten niiden lisääntymiseen kohdistuvat vaikutukset voidaan arvioida vähäisiksi.

Kuva 6-65. Jäte- ja jäähdytysvesien vaikutusalueen saaret
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Mallinnustulosten mukaan kesäaikaan vaihtoehdoissa VE1a ja VE1b meren pinta- sekä pohjakerroksessa
lämpötila kohoaa voimakkaimmin Kurimonhaaran alueella ja sen edustalla, ja lisäksi 0,25 oC tai enemmän
alueella, joka ulottuu Kurimonhaaran suulta Porokarin ja Selkäsaaren pohjoisosan rajaamalle alueelle (Kuva
6-66) ja vaihtoehdossa VE1b Kurimonhaaran alueen ja sen edustan lisäksi Porosaaren ja Välisaaren rajaa-
malle alueelle. Etäämpänä purkupisteestä vaikutus on vähäisempi. Vaihtoehdossa VE1c vaikutus veden läm-
pötilaan Kemijoessa, + 0,25–0,5 oC ulottuu purkupisteeltä Porokarin kohdalle. Vaihtoehdossa VE1d vaikutus
veden lämpötilaan, noin + 0,25–1 oC painottuu purkupisteeltä alkaen Kemijoen etelärannan puolelle ja Hie-
talietteen ja Paskon ympäristöön. Vaihtoehdossa VE1e pinta- sekä pohjakerroksessa lämpötila kohoaa 0,25
oC tai enemmän Välisaaren ja Kuivanuoronkrunnin kohdalle ulottuvalle ja Selkäsaaren pohjoisosan ja Pieni-
Räiskön rajaamalle alueelle.
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Kuva 6-66. Lämpötilan muutos kesäaikaan, pintakerros.
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Mallinnustulosten mukaan talviaikaan vaihtoehdoissa VE1a sekä pinta- että pohjakerroksessa lämpötila ko-
hoaa voimakkaimmin Kurimonhaaran alueella ja sen edustalla, ja lisäksi 0,05 oC tai enemmän tehdasalueen
selkeytysaltaan edustalta Pieni-Räiskön ja Ruutikarin rajaamalle alueelle.  Vaihtoehdossa VE1b vaikutusalue
Kurimonhaaran edustalla on hieman vähäisempi ja jätevesien purkupisteen välittömässä läheisyydessä läm-
pötila kohoaa noin 0,05 oC. Talviaikaan vaihtoehdossa sekä VE1c ja VE1d sekä pinta- että pohjakerroksessa
0,05 – 0,25 oC lämpenemisvaikutus Kemijoessa purkupisteestä alaspäin ja jokisuulla ulottuu Hietalietesaaren
kohdalle. Lisäksi vaihtoehdossa VE1d pieni vaikutus syntyy jätevesien purkupaikan välittömässä läheisyy-
dessä.
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Kuva 6-67. Lämpötilan muutos talviaikaan, pohjakerros.
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Mallinnuskuvista nähdään, että vaihtoehdoissa VE1c ja VE1d vaikutus jokilämpötilaan on purkupisteen koh-
taa lukuun ottamatta alle 0,3 oC. Atlantilohen vaellusta koskevassa tutkimuksessa (Rivinoja 2005) lohilas-
kennan määrät kalaportaalla eivät osoittaneet yhteyttä veden lämpötilaan. Myös muiden tutkimustulosten
mukaan virtausmäärien ohella muilla ympäristötekijöillä voi olla vaikutusta lohen vaellukseen, mutta läm-
pötilan merkitys on todennäköisesti vähäisempi. (esim. Banks 1969, Northcote 1998).

Vaihtoehdossa VE1c jokeen johdettavan jäähdytysveden alhaisella virtausmäärällä (7,4 m3/s) suhteessa
joessa virtaavaan vesimäärään (600 m3/s) ja aiheutuvalla vähäisellä lämpötilan nousulla joessa (+0,5 oC)
jäähdytysvesillä ei arvioida olevan vaikutusta lohen tai taimenen nousuun Kemijokeen tai Isohaaran kala-
portaaseen.

Lämpötilan kohoaminen saattaisi muuttaa tai hidastaa Kemin edustan kautta kulkevien kalojen vaellusta,
mikäli merkittävämpi lämpövaikutus ulottuisi lohen, taimenen tai vaellussiian vaellusreitille. 0,3 oC tai sitä
suuremmat lämpötilavaikutukset merialueella ulottuvat aivan Kurimonhaaran edustalle, joten vaikutuksia
kalojen vaellusreitteihin ei ole odotettavissa.

Haitalliset aineet

Metallien pitoisuuksien jätevedessä arvioidaan noin viisinkertaistuvan vaihtoehdossa VE1. Liukoisten me-
tallien osalta pitoisuuksien voidaan olettaa pysyvän alle ympäristönlaatunormien, eikä metallikuormituk-
sella arvioida olevan vaikutusta alueen kalastoon tai kalaston käyttökelpoisuuteen.

Vaihtoehdossa VE1 AOX-kuormitus kaksinkertaistuu vaihtoehdossa VE1. On arvioitu, että vanhojen sellu-
tehtaiden jätevesipäästöjen sisältämät orgaanisilla klooriyhdisteillä tai puun uuteaineilla on ollut yhteyttä
mm. havaittuihin kalojen lisääntymishäiriöihin. Jätevesien sisältämän AOX:n ja uuteaineiden koostumus
riippuu monesta tekijästä ja uuden tehtaan jätevesissä näiden päästöjen laatu on erilainen verrattuna van-
hoihin tehtaisiin. Tutkimusten perusteella on esitetty näkemyksiä, että modernin sellutehtaan jätevesillä,
jotka käsitellään tehokkaassa aktiivilieteprosessissa, ei olisi vaikutuksia kalastoon. Selluntuotannon jäteve-
sien sisältämien yhdisteiden kloorautumisaste (polyklooratuista mono- ja dikloorattuihin) on vähentynyt
merkittävästi. Mono- ja diklooratut yhdisteet hajoavat suhteellisen helposti biologisessa käsittelyssä sekä
vastaanottavassa vesistössä. (Sandström ym. 2016). Klooridioksidivalkaisussa (EFC) ei tavallisesti muodostu
mitattavia pitoisuuksia dioksiineja, PCDD- tai PCDF-yhdisteitä eikä polykloorattuja fenoleita, joista osan kat-
sotaan olevan akuutisti toksisia ja akkumuloituvia. Tuotannosta ei pääse vesistöön myöskään merkittäviä
määriä kloroformia, koska valkaisusta tulevat pienet määrät haihtuvat tai hajoavat tehokkaasti jäteveden-
käsittelyssä (Juuti et al. 1996). Esimerkiksi Turoski (1997) ja Servos (1996) toteavat kirjallisuuskatsauksessa,
että sellutehtaan ECF-valkaisu yhdistettynä jäteveden biolietekäsittelyyn tuottaa jätevettä, joka ei aiheuta
kalaston akuuttia-, kroonista- tai sikiötoksisuutta AOX:n osalta. Myöskään karsinogeenisia tai teratogeenisia
eli epämuodostumia aiheuttavia vaikutuksia ei synny tällaisen prosessin AOX-päästöistä. Puuperäisten uu-
teaineiden toksisuutta on tutkittu paljon, mutta kokonaiskuva bioaktiivisten aineiden esiintymisestä ja nii-
den yhteydestä kalojen mahdollisiin lisääntymishäiriöihin on puutteellinen. (Sandström ym. 2016)

Perämerellä todetun madekannan heikon lisääntymiskyvyn on arveltu liittyvän sellutehtaiden jätevesivai-
kutuksiin, vaikka kutukyvyttömyyttä aiheuttavaa varsinaista tekijää ei ole voitu nimetä (Pöyry 2015). Suoraa
yhteyttä Metsä Fibre Oy:n vesiin ei voida tätä kautta näin ollen vetää kummankaan vaihtoehdon (VE0 ja
VE1) osalle. (Tana 2019.)

Vedenoton vaikutukset

Vedenottoon kulkeutuu enimmäkseen pieniä ja nuoria kaloja sekä parvissa liikkuvia pienikokoisia lajeja,
mm. silakkaa. Menetettyjen poikasmäärien aiheuttama vaikutus tuleviin kalakantoihin ja saalismääriin on
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yleensä arvioitu hyvin vähäiseksi verrattuna muihin, esimerkiksi kalastuksen ja elinympäristön huonontumi-
sen aiheuttamiin vaikutuksiin.

Vaihtoehdossa VE0 vedenottomäärä on huomattavasti pienempi (214 500 m3/d), kuin vaihtoehdossa VE1
(964 000 m3/d), joten vedenottoon kulkeutuvien kalojen määrä on vähäisempi.

Vaikutukset kalastukseen

Jäähdytysvesistä (ja jätevesistä) kalastukseen kohdistuvia vaikutuksia ovat kalojen oleskelualueiden ja vael-
lusreittien mahdollinen muuttuminen uusissa olosuhteissa, kalaston rakenteen muuttuminen, pyydysten
likaantuminen ja jääpeitteen puuttuminen ja oheneminen.

Kalojen oleskelualueiden ja vaellusreittien mahdollinen muuttuminen uusissa olosuhteissa voi hankaloittaa
kalastusta, kun joudutaan hakemaan uusia pyyntialueita.

On mahdollista, että rehevyystason kasvaessa ei-toivottujen kalalajien esimerkiksi särjen osuus saaliissa li-
sääntyy.

Jäähdytysvesien lämpövaikutuksen seurauksena alueen rehevyystaso saattaa kasvaa, mikä puolestaan voi
aiheuttaa pyydysten lisääntyvää limoittumista tai lisääntyvän irtolevän ajautumista pyydyksiin. Hankkeen
vaikutusalueella haitta kohdistuisi kalastuksen luonteen takia pääosin alueen rysäkalastukseen.

Jäähdytysveden purkamisen seurauksena purkualueen edustalle ei muodostu jääpeitettä ja jään pinta heik-
kenee purkualueen läheisyydessä. Jäähdytysvesien aiheuttama jään ohentuminen ja puuttuminen hanka-
loittaa talvikalastusta (pilkkiminen ja talviverkkokalastus). Tarkkailutulosten perustella kalastus Kemin edus-
talla painottuu rysäkalastuksen ja keskittyy siten avovesikauteen ja etenkin kesä-heinäkuulle. Vuonna 2015
talvikalastusta verkoilla harjoitti vain 4 kalastajaa. Kemijokisuun alueella lähinnä taimenta on pyydetty ve-
tokalastuksella lähes ympäri vuoden, mutta taimensaaliit painottuivat alkukesään ja loppusyksyyn (Euro-
finns 2018). Kaupallisen kalastuksen osalta talvikalastus on vähäistä.

Mallinnustulosten perusteella suosituimmille vapaa-ajan kalastusalueille (ks. kpl 6.2.3, Vesistön nykytila,
kuvat 6-9 ja 6-10) talvikuu-kausina (joulukuu, tammikuu ja helmikuu) vaikutuksia jääolosuhteisiin aiheutuu
seuraavasti: Vaihtoeh-doissa VE1a, VE1b ja VE1e vapaan virkistyskalastuksen alueelle jäävaikutuksia ei tal-
vikuukausina juurikaan aiheudu. Kemijokisuun alueella vaikutuksia aiheutuu vaihtoehdoissa VE1c ja VE1d
(Kuva 6-68).
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Kuva 6-68. Jäänpaksuuden suurin muutos, normaali talvi (%).
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Mallinnustulosten mukaan jääpeitteen kesto keväällä Kemin sisäsataman edustalla, vapaan virkistyskalas-
tuksen alueella, jossa vapaa-ajan kalastus on todennäköisesti vilkkainta, lyhenee vaihtoehdossa VE1a ja
VE1b normaalina talvena (Kuva 6-69) noin 2 viikkoa ja VE1e muutamia päiviä. Vaihtoehdoissa VEc ja VEd ei
tapahdu muutosta. Kalastuksen estyminen lauhdevesien aiheuttamalla heikon jään alueella kohdistuu pää-
osin vapaa-ajankalastajiin.

Kuva 6-69. Mallinnettu kiintojään paksuuden kehitys Kemin sisäsataman edustalla eri purkuvaihtoehdoilla
aikana.

Etelämpänä, Ajoksen saaren pohjoispuolella tehtaan jäähdytys- ja jätevesillä ei ole mainittavasti vaikutusta
jääpeitteen kestoon (Kuva 6-70)

Kuva 6-70. Mallinnettu kiintojään paksuuden kehitys Ajoksen pohjoispuolella eri purkuvaihtoehdoilla nor-
maalitalven aikana.

Kalojen käyttökelpoisuus

Kalojen käyttökelpoisuuteen teollisuuden jätevesillä ei ole arvioitu olevan merkittävää vaikutusta (Pöyry
2015). Kalastajien mukaan kaloissa ei esiintynyt makuvirheitä vuonna 2017 (Eurofins Ahma Oy 2018).

Kalojen makuvirheitä metsäteollisuuden alapuolisissa vesistöissä ei ole tutkittu enää useisiin vuosiin sen
jälkeen, kun todettiin jo 1980-luvulla, että nykyisten jätevesien käsittelytoimenpiteiden ansiosta makuvir-
heitä mahdollisesti aiheuttavien yhdisteiden päästöt ovat poistuneet ja nykyiset jätevesipäästöt ovat ta-
solla, joissa niiden aiheuttamia makuvirheitä ei enää esiinny. (Kovacs 1985).
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6.2.7 Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen

Jätevedet

Vesistövaikutusten arvioinnin tulokset huomioidaan hankkeen suunnittelussa. Toiminnan suunnittelussa ja
käytönaikaisessa tarkkailussa ja ylläpidossa huolehditaan siitä, että toiminnasta ei aiheudu vesien- ja me-
renhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) vastaisia seurauksia kuten pintaveden laatuluokitusten
heikkenemistä.

Jäähdytysvesien hyödyntäminen

Tehtaan jäähdytysveden sisältämän lämpöenergian hyödyntäminen vähentäisi lämpökuorman vaikutuksia
vesistössä. Jäähdytysveden lämpötilaa tulisi saada laskettua erityisesti talvella joko lämpöenergian hyöty-
käytöllä tai muutoin jäähdyttämällä. Palojärvi (2018) tutki opinnäytetyössään jäähdytysveden sisältämän
lämpöenergian hyödyntämismahdollisuuksia. Hyödyntämisvaihtoehdoista tutkittiin mm. jäähdytysveden
käyttöä jäähdytysveden ottokanavassa muodostuvan suppojään ehkäisemiseen, raaka-aineen kuivaukseen,
kiinteistöjen lämmitykseen, lämpimän käyttöveden lämmitykseen sekä piha-alueen sulanapitoon. Käytettä-
viä lämmitysratkaisuja voivat olla mm. vesikiertoinen patterilämmitys tai lattialämmitys. Lisäksi tutkittiin
mahdollisuutta viilentää jäähdytysvesi jäähdytystorneissa tai viipymäaltaissa ennen purkua vesistöön. Jääh-
dytystorneissa prosesseissa lämminnyttä vettä on mahdollisuus jäähdyttää haihduttamalla osa vedestä il-
maan. Tornien ongelmia ovat muun muassa suuret investointikustannukset, voimakas talviaikainen vesi-
höyryn muodostus sekä biosidien käyttötarve. Lisäksi ne aiheuttaisivat sähkönkulutuksen kasvun. Käytän-
nössä jäähdytystornia on harkittu jäähdytysvesille lähinnä tilanteissa, kun makeaa vettä ei ole ollut riittä-
västi saatavilla kohtuullisella etäisyydellä. Viipymäaltaissa jäähtyminen tapahtuu ympäröivän ilman vaiku-
tuksesta. Jäähdytysveden suuren virtausmäärän vuoksi altaiden koon tulisi olla suuri, mikä voi olla ongel-
mallista investointia mietittäessä.

Jäähdytysvesien lämpöenergian hyötykäytölle ei toistaiseksi ole löydetty järkeviä laajamittaisia ratkaisuja.
Ongelmiksi ovat muodostuneet jäähdytysveden liian alhaiset lämpötilat sekä investointien suuruus. Jääh-
dytysvesi lämpenee tehtaalla ottoveden lämpötilasta noin 15 °C ennen sen purkua vesistöön. Näin ollen
jäähdytysveden purkulämpötila on riippuvainen vuodenajasta ja ottoveden lämpötilasta. Suuresta massa-
virrasta johtuen jäähdytysvesistä olisi periaatteessa saatavilla runsaasti lämpöenergiaa ympäri vuoden.  Pa-
lojärven (2018) mukaan käyttöpotentiaalia erilaisissa lämmitysratkaisuissa olisi lähinnä yli 40 °C jäähdytys-
vesille, joita ei Kemiin suunnitellulla biotuotetehtaalla eikä nykyisessä toiminnassa käytännössä muodostu.
Jäähdytysvesien lämpötilojen nostoon voitaisiin käyttää lämpöpumppuja. Pumpuilla ei kuitenkaan saada
tuotettua kannattavasti lämpöenergiaa, jos lämpötilan nostotarve on suuri.

Biotuotetehtaan prosesseissa syntyy ylijäämälämpöä, joka hyödynnetään tehokkaasti. Jäähdytysvesien al-
haisten lämpötilojen vuoksi niitä ei voida jatkohyödyntää prosesseissa eikä kaukolämpöjärjestelmissä. Kau-
kolämmön toimittaminen vähentäisi tehtaalla tuotettavan biosähkön määrää. Lisäksi, jäähdytysvesien sisäl-
tämää lämpöenergiaa ei kannata siirtää käytettäväksi muualla, sillä siirtäminen lisää lämpöhäviöitä, nostaa
investointikustannuksia ja lisää sähköenergian kulutusta.

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö

6.3.1 Yhteenveto

Hanke edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista. Pääsääntöisesti hankkeessa on
huomioitu valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa esitetyt näkökulmat. Erityisesti hanke luo edellytyk-
siä elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle ja tukee siten alueen elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden
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säilymistä. Hanke luo edellytyksiä bio- ja kiertotaloudelle sekä edistää luonnonvarojen kestävää hyödyntä-
mistä. Hankkeeseen liittyy myös ristiriitoja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa, liittyen val-
takunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen arvojen turvaamiseen. Toisaalta hanke edistää alueen
elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden säilymistä, mikä edistää laajemmin katsottuna koko seudulla myös
kulttuuriympäristölle ominaisten arvojen säilymistä.

Hanke toteuttaa pääpiirteissään Länsi-Lapin maakuntakaavan ja alueella voimassa olevien yleiskaavojen ta-
voitteita. Tehdasalueella hanke on alueella voimassa olevien asemakaavojen mukainen. Karihaarassa Sa-
hansaarenkadun varressa on vireillä kaksi kaavahanketta, jolla mahdollistetaan hankkeen toteuttaminen.

Yhteenveto vaikutuksista yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön:

Vaikutus VE1 VE0 Vaihtoehtojen vertailu ja vaiku-
tuksen merkittävyys

Vaikutukset
yhdyskunta-
rakentee-
seen ja
maankäyt-
töön

Hanke edistää valtakunnallis-
ten alueidenkäyttötavoittei-
den toteutumista: hanke edis-
tää monikeskuksista, verkottu-
vaa ja hyviin yhteyksiin perus-
tuvaa aluerakennetta, luo
edellytyksiä vähähiiliselle ja re-
surssitehokkaalle yhdyskunta-
kehitykselle, bio- ja kiertota-
loudelle, luonnonvarojen kes-
tävälle hyödyntämiselle, elin-
keino- ja yritystoiminnan ke-
hittämiselle sekä alueen elin-
voimaisuuden ja vetovoimai-
suuden säilymiselle.

Valtakunnallisesti arvokkaiden
kulttuuriympäristöjen arvojen
turvaaminen ei täysin toteudu,
jos tehdasalueen sisällä olevat
viisi arvorakennusta joudutaan
purkamaan. Toisaalta haitta
jää kokonaisuus huomioiden
melko pieneksi. Laajemmin
tarkasteltuna alueen elinvoi-
maisuuden ja vetovoimaisuu-
den säilyminen edistää koko
seudulla myös kulttuuriympä-
ristölle ominaisten arvojen säi-
lymistä.

Ei vaikutusta.

Nykyisen tehtaan mah-
dollisen tulevan kehit-
tämisen aiheuttamia
vaikutuksia ei ole mah-
dollista arvioida.

Vaikutusten merkittävyys ar-
vioidaan positiiviseksi kohta-
laiseksi (++).

Hankkeen toteuttamisen vai-
kutus on laajasti tarkastel-
tuna positiivinen ja merkityk-
seltään kohtalainen, jopa
suuri. Hankkeen toteuttami-
nen edistää alueen elinvoi-
maisuutta ja tukee siten myös
muiden tavoitteiden toteut-
tamista. Negatiiviset vaiku-
tukset jäävät kokonaisuus
huomioiden pieniksi ja koh-
distuvat hyvin pienelle alu-
eelle.
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6.3.2 Arviointimenetelmä

Arvioinnissa tarkasteltiin hankkeen suhdetta nykyiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä tehdasalueen
ja lähialueiden voimassa oleviin kaavoihin, vireillä oleviin kaavahankkeisiin ja muihin tiedossa oleviin maan-
käytön suunnitelmiin.

Arvioinnissa tarkasteltiin seuraavia näkökulmia: onko hankkeen mukaista rakentamista ja vaikutuksia käsi-
telty alueella voimassa olevissa kaavoissa, onko voimassa olevissa kaavoissa osoitettu hankkeen toteutta-
miskelpoisuuteen olennaisesti vaikuttavaa maankäyttöä, edellyttääkö hankkeen toteuttaminen voimassa
olevien kaavojen muuttamista tai uusien kaavojen laatimista sekä miten hanke on otettu tai voidaan ottaa
huomioon aluetta koskevissa maankäytön suunnitelmissa. Tarkastelussa huomioitiin erityisesti lähimmät
asuin- ja virkistysalueet, arvokkaiksi määritellyt alueet ja kohteet sekä muut mahdolliset häiriintyvät koh-
teet.

Vaikutukset selvitettiin asiantuntija-arviona. Lähtötietoina käytettiin kaava-asiakirjojen lisäksi myös ilmaku-
via, karttoja sekä paikkatietoaineistoa.

Arvioinnissa kuvattiin hankkeen vaikutukset valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamiseen.

6.3.3 Ympäristön nykytila

6.3.3.1 Tehdasalueen toiminnot

Hankealue sijaitsee Kemijoen suistoalueella Kemin kaupungin keskusta-alueen luoteispuolella. Uusi tehdas
sijoittuu nykyiselle tehdasalueelle, Pajusaarelle ja Sahansaarelle. Suunnitelman mukaan uusi tehdas sijoite-
taan pääosin nykyisen sellutehtaan pohjoispuolelle Pajusaareen ja puun varastointi Sahansaareen.

Hankealue on luonteeltaan teollisten toimintojen voimakkaasti muokkaamaa rakennettua ympäristöä. Alu-
eella sijaitsee muun muassa tehdasrakennuksia, säiliöitä, jätevedenpuhdistamon altaita, hake- ja puuvaras-
toalueita sekä jätehuoltoalueita.

Metsä Fibren Kemin tehdasintegraatin alueella ja sen läheisyydessä toimivat yritykset on lueteltu alla ole-
vassa taulukossa. Tavoitteena on, että alueelle tulee uuden tehtaan toteutumisen myötä lisää yrityskump-
paneita.

Taulukko 6-14. Tehdasalueella toimivat yritykset ja kiinteistöt
Toiminto Yritys Kiinteistötunnus Kiinteistön omistaja
Sellutehdas Metsä Fibre Oy 240-28-2801:2

240-28-2801:4
Metsä Fibre Oy

Kartonkitehdas Metsä Board Oy 240-28-2801:3 Metsä Board Oy
Entinen saha 240-28-2801:1 Metsäliitto Osuuskunta
Kunnossapitopalvelut Oy Botnia Mill Service Ab

YIT
Caverion

Siivous ISS
Henkilöstöravintola Eurest

Cargotec

6.3.3.2 Asutus ja herkät kohteet

Tehdasaluetta ympäröivät pohjoisessa ja lännessä Kemijokisuiston suuret saaret, Sotisaari ja Kuivanuoro,
sekä useat niitä pienemmät saaret. Saaret ovat pääasiassa rakentamatonta viheraluetta. Paikoin saarien
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luoteen puoleisilla rannoilla Kemijoen pääuoman varsilla on vapaa-ajan asuntoja. Sotisaaren eteläosissa on
1900-luvun puolivälin tienoilla rakennettua vakinaista asutusta. Kuivanuoron keskiosissa on soranottoalu-
eita. Sahansaaren kaakkoispuolella tehdasalueen ja Kemin kaupungin keskustan välissä sijaitseva Kiikelin
niemi on rakentamatonta viheraluetta ja toimii mm. virkistysalueena.

Tehdasalueen itäpuolella Karihaarassa tehdasalueen välittömässä läheisyydessä on tehtaan kanssa rinnan
rakentunut tehdaskylä. Karihaaran alueen koillis-, itä- ja kaakkoispuolilla sijaitsevat Paattion, Torvisen, Vai-
nion, Marttalan, Mäntylän, Väinölän, Koivuharjun ja Ruutin kaupunginosat. Alueilla on pääasiassa 1900-lu-
vun kuluessa rakennetuista pientaloista, rivitaloista ja kerrostaloista muodostuvaa asutusta. Asuinalueet
sijaitsevat noin 1-2 km etäisyydellä tehdasalueesta.

Lähin koulu, Karihaaran koulu, sijaitsee noin 900 m etäisyydellä ja lähin päiväkoti, Marttalan päiväkoti, noin
800 m etäisyydellä Sahansaarelle johtavalta sillalta. Lähin palvelukoti, Purolan virekoti, on noin 850 m etäi-
syydellä sillalta. Terveysasema ja sairaala ovat noin 2 km etäisyydellä kaakkoissuunnassa.

Hankealueen lähialueilla loma-asutus on keskittynyt Kemijokisuulle sekä suurimpiin saariin, Selkäsaareen,
Täikköön ja Ajokseen. Kesämökkiläiset ja loma-asukkaat käyttävät merivettä sauna- ja pesuvetenä pääasi-
assa kesäaikaan.

Kemissä on varattu runsaasti alueita virkistyskäyttöön. Virkistysalueeksi on osoitettu muun muassa Ajoksen
itäranta, pääosa Selkäsaaresta, Kuivanuoron etelärannat, Kiikelin alue sekä osa pienemmistä merialueen
saarista. Lähimmät virkistysalueet sijaitsevat Kiikelin, Kuivanuoron ja Mustakarinnokan alueella noin 1,5 km
etäisyydellä nykyisestä tehdasalueesta.

Kemin edustan merialuetta käytetään muun muassa kotitarve- ja virkistyskalastukseen, veneilyyn, uintiin ja
ulkoiluun. Ajoksen, Selkäsaaren ja mantereen välinen merialue, Selkäsaaren länsipuolella sijaitseva meri-
alue sekä Ajoksen itäpuolella Veitsiluodonlahdella sijaitseva merialue ovat Kemin kaupungin vapaata virkis-
tyskalastusaluetta. Alueella sijaitsee yksi EU-uimaranta Mansikkanokalla, Paavonkarin yleinen uimaranta
sekä Purjehduskeskuksen talviuintipaikka Mansikkanokan luoteispuolella (vajaa 2 km etäisyydellä jäteveden
nykyisestä purkupaikasta).

Hankealueella ja sen lähiympäristössä sijaitsevia maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita
ja kohteita on tarkasteltu erillisessä selvityksessä Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys, Metsä Fibre Oy –
Kemin biotuotetehdashanke. Tehdasalue ja Karihaarassa tehtaan välittömässä läheisyydessä sijaitseva teh-
daskylä muodostavat valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY) edustavan ko-
konaisuuden Karihaaran tehdasyhdyskunta. Tehdasalueella, Karihaaran tehdaskylän alueella ja lähialueilla
on useita rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaita kohteita. Alueella tai
sen lähiympäristössä ei ole tiedossa olevia arkeologisia kohteita.
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Kuva 6-71. Kuvassa on esitetty lähialueen herkät kohteet, kuten päiväkodit, vanhainkodit, palvelutalot ja
koulut, sekä asuinrakennukset ja loma-asunnot.
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6.3.4 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaista aluei-
denkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtion ja kuntien viranomaisten on otettava tavoitteet huomioon toi-
minnassaan ja edistettävä niiden toteuttamista. Viranomaisten tulee myös arvioida toimenpiteidensä vai-
kutuksia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden suhteen.

Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Pää-
tös korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen. Valtioneuvoston päätös
on tullut voimaan 1.4.2018.

Keskeiset teemat uusissa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa ovat toimivat yhdyskunnat ja kestävä
liikkuminen, tehokas liikennejärjestelmä, terveellinen ja turvallinen elinympäristö, elinvoimainen luonto- ja
kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja uusiutumiskykyinen energiahuolto.

Tämän hankkeen kannalta olennaiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet liittyvät ennen muuta toi-
miviin yhdyskuntiin ja kestävään liikkumiseen, uusiutumiskykyiseen energiahuoltoon sekä elinvoimaiseen
luonto- ja kulttuuriympäristöön sekä luonnonvaroihin.

6.3.5 Kaavoitus ja muut maankäytön suunnitelmat

6.3.5.1 Maakuntakaava

Hankealueella on voimassa Länsi-Lapin maakuntakaava. Ympäristöministeriö on vahvistanut Länsi-Lapin
maakuntakaavan 19.2.2014. Kaava on saanut lainvoiman 11.9.2015.

Länsi-Lapin maakuntakaavassa hankealue on osoitettu kaavamerkinnällä teollisuusalue / -kohde T 703 Pa-
jusaari. Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittäviä teollisuustoimintojen alueita. Alue on valtakunnal-
lisesti merkittävä teollisuusalue. Aluetta kehitetään teollisuustoimintojen alueena.

Alueella sijaitsee rakennussuojelukohde SR 3108 Karihaaran tehdasyhdyskunta ja Mäntylä. Merkinnällä
osoitetaan kirkkolailla, rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla tai maankäyttö- ja rakennuslain
nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja alueita tai kohteita. Suunnittelussa on turvattava kohteen /
alueen kulttuurihistorialliset arvot. Uudis- ja lisärakentaminen tulee sopeuttaa sijainniltaan, mittakaaval-
taan ja rakennustavaltaan arvokkaaseen rakennuskantaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön. Alue on
valtioneuvoston periaatepäätöksen 22.12.2009 mukaisesti valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kult-
tuuriympäristöä (RKY) Karihaaran tehdasyhdyskunta. Alueella tulee turvata rakennussuojelukohteiden säi-
lyminen.

Hankealue sijaitsee Perämerenkaaren kehittämisvyöhykkeellä ja kaupunkikehittämisen kohdealueella (kk
8500). Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutua, johon kohdistuu maakunnallisesti tärkeitä alueidenkäytölli-
siä kehittämisen tarpeita ja niiden yhteensovittamista. Alueen suunnittelun lähtökohtana tulee olla kaupun-
kimaisen kokonaisilmeen muodostaminen yhdyskuntarakennetta täydentävällä ja eheyttävällä tavalla. Alu-
een suunnittelussa tulee turvata asuin- ja elinympäristön laatu sekä varautua palveluiden, teollisuuden ja
energiantuotannon kasvuun sekä logistiikan muutoksiin. Suunnittelussa on otettava huomioon alueen
luonto-, maisema- ja kulttuuriperintöarvot.

Teollisuusalueelle johtaa alueen eteläosassa sivurata ja alueen pohjoisosassa voimajohto.

Teollisuusalue kuuluu SEVESO-alueeseen sev 2813 Metsä-Botnia. Merkinnällä osoitetaan SEVESO II–direk-
tiivin mukainen konsultointivyöhyke.
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Teollisuusaluetta rajaavat lännessä ja pohjoisessa maa- ja metsätalousvaltaiset alueet. Luoteessa teollisuus-
alue rajautuu taajamatoimintojen alueeseen A 46 Karihaara ja idässä taajamatoimintojen alueeseen A 8
Kemin kaupunki. Merkinnällä osoitetaan asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoimin-
noille, palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, virkistys- ja
puistoalueita sekä erityisalueita. Karihaarassa alueen halki pohjois-eteläsuunnassa kulkeva Tornionkatu-
Koivuharjunkatu, joka kuuluu Pohjanmaan rantatiehen, on osoitettu merkinnällä kulttuurihistoriallisesti tai
maisemallisesti merkittävä tie tai reitti. Kaavamääräyksen mukaan suunnittelussa on turvattava Pohjan-
maan rantatien säilyneiden osien kulttuurihistoriallisesti merkittävät ominaispiirteet.

Teollisuusalueen länsipuolella on tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Aluetta koskevat toi-
menpiteet on suunniteltava siten, että pohjaveden laatu ja määrä eivät niiden vaikutuksesta heikkene. Ete-
lässä teollisuusalue rajautuu vesialueeseen.

Kuva 6-72. Ote Länsi-Lapin maakuntakaavasta, 2015. (Kartta Lapin liitto)

6.3.5.2 Yleiskaavat

Tehdasalueella on voimassa Kemijokisuun ja Karihaaran oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka on saanut lain-
voiman 4.10.2001. Yleiskaava-alueeseen kuuluvat Kemijokisuun saaret, Pajusaari, Sahansaari, Sotisaari, Ras-
tinsaari, Kuivanuoro ja Vähä-Kuivanuoro, sekä Karihaarassa rannan puoleiset alueet Sahansaarenkadun ym-
pärillä (Karihaaran tehdaskylän alue). Karihaarassa Sahurinkadun, Tornionkadun ja Koivuharjunkadun itä-
puolella on voimassa Pohjoisten alueiden yleiskaava.

Yleiskaavassa tehdasalue on määritelty ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alu-
eeksi TT/sr 11-16. Alueella saa harjoittaa puunjalostusteollisuutta ja siihen liittyviä toimintoja. Alueen käyttö
osoitetaan yksityiskohtaisemmin asemakaavassa, jossa rakennusten yhteenlaskettu pinta-ala saa olla enin-
tään 682 000 kerrosneliömetriä. Alueeseen sisältyvät rakennussuojelukohteet sr 11-16.
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Teollisuusaluetta rajaavat ranta-alueet on määritelty suojaviheralueeksi EV. Alue on varattu liikenteen, te-
ollisuuden ja jätteenkäsittelypaikan tms. päästöhaittoja vaimentaville istutuksille tai suojarakenteille. Alu-
etta on hoidettava puistomaisesti. Alueella ei sallita uudisrakentamista, sillä rakennusoikeus on osoitettu
tilakohtaisesti tällä yleiskaavalla vahvistuville muille alueille. Lännessä teollisuusaluetta rajaa maa- ja met-
sätalousvaltainen alue M.

Teollisuusalueen länsipuolella on vedenhankinnalle tärkeän tai soveltuvan pohjaveden muodostumisalue
pv. Alueen käyttö tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei pohjaveden pilaantumista tapahdu.

Karihaaran tehdaskylän alueet on määritelty palvelujen ja julkisen hallinnon alueiksi, joilla ympäristö säily-
tetään P-1/s. Alueet varataan julkisille ja yksityisille palvelutiloille sekä asuntoalueelle soveltuville ympäris-
töhäiriöttömille toiminnoille. Korttelitehokkuus enintään e=0,70. Alueilla sijaitsevat rakennussuojelukoh-
teet sr 17-18 ja sr 19-31. Palvelujen ja julkisen hallinnon alueita ympäröivät pientalovaltaiset asuntoalueet
AP. Marttalassa ja Tornionkadun-Koivuharjunkadun varsilla on keskustatoimintojen aluetta, jolla sijaitsee
rakennussuojelukohde C-2 / sr 83. Tornionkatu-Koivuharjunkatu on osoitettu merkinnällä Vanha rantatie.

Kuva 6-73. Ote voimassa olevasta Kemin yleiskaavasta. (Kuva Kemi, karttapalvelu)
Sahansaarenkadun yleiskaavamuutos

Karihaarassa Sahansaarenkadun varressa on vireillä Kemijokisuun ja Karihaaran yleiskaavan sekä pohjoisten
alueiden yleiskaavan muutos – Sahansaarenkadun ympäristön yleiskaava. Kaavamuutos on tullut vireille
kaupunginhallituksen päätöksellä 6.5.2019 § 168. Yleiskaavan muutosalue sijaitsee Sahansaarenkadun ym-
päristössä, Karihaaran, Marttalan ja Mäntylän kaupunginosissa. Kaavamuutoksella luodaan yleiskaavalliset
puitteet tarkemmissa suunnitelmissa (Sahansaarenkadun ympäristön asemakaavan muutos ja Sahansaa-
renkadun liikenneverkkoselvitys) esitettävien liikenneratkaisujen toteuttamiselle. Kaavamuutoksen tavoit-
teena on mahdollistaa Karihaaran alueen liikenneverkon kehittäminen vastaamaan paremmin tehdashank-
keen logistisia tarpeita ja parantaa alueen liikenneturvallisuutta: Sahansaarenkadun varteen osoitetaan
yleiskaavan muutoksessa raideyhteys Sahansaaren teollisuusalueelle. Uuden raideyhteyden myötä
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katujärjestelyihin ja liittymiin sekä mahdollisesti myös rakennusalueisiin tulee muutoksia. Tavoitteena on
kaavan hyväksyminen helmi-maaliskuussa 2020. (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2019 a).

6.3.5.3 Asemakaavat

Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa. Kemin kaupunginvaltuuston 27.8.2001 hyväksymä asemakaava
on saanut lainvoiman 4.10.2001. Asemakaava koskee tehdasaluetta, Kiikelin länsiosaa sekä Karihaarassa
Torvisenkadun, Sahurinkadun, Tornionkadun, Koivuharjunkadun ja radan rajaamaa aluetta. Tehdasalueelle
laadittu 28. kaupunginosan korttelia 2801 tontteja 1-4 koskeva vaiheasemakaava on hyväksytty Kemin kau-
punginvaltuustossa 1.4.2019. Vaiheasemakaava on saanut lainvoiman 25.5.2019.

Vuonna 2001 hyväksytyssä asemakaavassa tehdasalue on määritelty teollisuus- ja varastorakennusten kort-
telialueeksi T. Alueelle on annettu rakennusoikeutta, rakennusten julkisivujen enimmäiskorkeutta metreinä
sekä rakennusten, rakenteiden ja laitteiden ylimpiä korkeusasemia koskevia kaavamääräyksiä. Viisi vanhaa
tehdasalueella sijaitsevaa rakennusta on määrätty suojeltaviksi, rakennuksia koskevat kaavamääräykset sr-
1, rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas rakennus, ja sr-2, rakennustaiteellisesti arvokas tai kau-
punkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Vesistöihin rajautuvat ranta-alueet on osoitettu suojavi-
heralueina EV. Teollisuusalueen reuna-alueet on osoitettu istutettavina alueen osina, joilla tulee olla myös
puita ja pensaita.

Vaiheasemakaavassa on tarkasteltu rakennusalueiden ja tonttien rajoja, kaava-alueen korkeusasemia ja ra-
kennussuojelullisia asioita. Vaiheasemakaavassa teollisuusalueen tonttijako on muutettu ohjeelliseksi. Ra-
kentamisalueiden rajoja on laajennettu ja aikaisemmassa asemakaavassa erillisinä esitetyt rakentamisalu-
eet on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi. Rakennusoikeutta on lisätty, rakennusoikeuden kasvu on noin
10 %. Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0,35. Laskennallisen mitoituksen mukaan alueelle
muodostuu rakennusoikeutta noin 478 000 m2. Kaavassa on määritelty alueelle sijoittuvien rakennusten,
rakenteiden ja laitteiden ylimmät korkeudet. Aiemmassa asemakaavassa esitetyt suojelumääräykset on
poistettu. Muutokset mahdollistavat tehdasalueelle sijoittuvan uuden biotuotetehtaan toteuttamisen
suunnitellulle paikalle.
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Kuva 6-74. Ote Kemin ajantasaisesta asemakaavasta. Vaiheasemakaava ei ole vielä päivittynyt ajantasakar-
talle. (Kuva Kemi, karttapalvelu)
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Kuva 6-75. Yhdistelmä tehdasalueella voimassa olevista asemakaavoista.
Sahansaarenkadun asemakaavan muutos

Sahansaarenkadun ympäristössä, Karihaaran, Marttalan ja Mäntylän kaupunginosissa, on vireillä Kemin Ka-
rihaaran alueen asemakaavan muutos – Sahansaarenkadun ympäristön asemakaava. Kaavamuutos on tullut
vireille Metsä Fibre Oy:n aloitteesta kaupunginhallituksen päätöksellä 6.5.2019 § 169. Kaavamuutoksen ta-
voitteena on muuttaa voimassa olevaa asemakaavaa niin, että Karihaaran alueen liikenneverkkoa voidaan
kehittää vastaamaan paremmin tehdashankkeen logistisia tarpeita samalla alueen liikenneturvallisuutta pa-
rantaen. Kaavamuutoksella tutkitaan uuden raideyhteyden rakentamista tehdasalueelle Sahansaarenkadun
viereen. Uuden raideyhteyden myötä katujärjestelyihin ja liittymiin sekä mahdollisesti myös rakennusaluei-
siin tulee muutoksia. Nykytilanteessa raideliikenne tehdasalueelle kulkee etelästä Mäntylän ja Marttalan
alueiden välistä Lapintien, Koivuharjunkadun ja Pajusaarentien sekä Mäntylän kohdalla jalankulku- ja pyö-
räilyväylän yli neljän tasoristeyksen kautta, eikä tehtaalle johtavaa rataosaa ole sähköistetty. Uusi raideyh-
teys Sahansaarenkadun tuntumassa parantaa oleellisesti liikenneturvallisuutta, kun raideliikenteen ja muun
liikenteen risteäminen hoidetaan eritasoratkaisuilla. (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2019b).
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Kuva 6-76. Asemakaavan muutosalueen alustava rajaus (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2019b).

6.3.5.4 Muut maankäytön suunnitelmat

Perämerelle Kemin edustalle ollaan laatimassa merialuesuunnitelmaa, josta vastaavat Lapin, Pohjois-Poh-
janmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liitot. Merialuesuunnittelussa pyritään sovittamaan yhteen eri
käyttömuotojen tarpeita. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti energia-alat, meriliikenne, kalastus ja vesi-
viljely, matkailu, virkistyskäyttö sekä ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen. Lisäksi
kiinnitetään huomiota maanpuolustuksen tarpeisiin, merialueen ominaispiirteisiin sekä maan ja meren vuo-
rovaikutukseen. Suunnitelmaluonnosten laatiminen on käynnistynyt keväällä 2019 järjestetyn kuulemisen
pohjalta. Selkämeren pohjoisosaa, Merenkurkkua ja Perämerta koskevan suunnitelman on tarkoitus valmis-
tua vuoden 2012 keväällä.

Tehdasalueella ei ole tiedossa muita maankäytön suunnitelmia.

6.3.6 Vaikutukset

6.3.6.1 Hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin

Hanke edistää erityisesti seuraavien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista:

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen

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

- Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu
ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen.

® Hanke luo edellytyksiä elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle. Elinkeino- ja yritystoiminnan
kehittäminen tukee alueen elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden säilymistä ja edistää koko
maan laajuista monikeskuksista aluerakennetta. Hankealue sijoittuu Meri-Lapin teolliselle vyöhyk-
keelle, jolla on sekä kansallinen että kansainvälinen merkitys.
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® Alueella pitkään toimineen tehdasalueen kehittäminen edistää alueen elinvoimaa ja olemassa ole-
vien vahvuuksien hyödyntämistä.

® Hanke sijaitsee valtakunnallisesti merkittävällä teollisuusalueella. Hanke tukee olemassa olevan
tehdasalueen kehittämistä teollisuustoimintojen alueena.

® Tehdasalueella sijaitsevat toiminnot ja työpaikat tukeutuvat olemassa olevaan kaupunkirakentee-
seen ja palveluihin.

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat

- Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntä-
mistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja metsä-
alueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä.

® Hanke luo edellytyksiä bio- ja kiertotaloudelle ja edistää luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä.

Hankkeeseen liittyy ristiriitoja seuraavien tavoitteiden kanssa:

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat

- Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen
turvaamisesta.

® Tehdasalue on määritelty sekä valtakunnallisesti arvokkaaksi teollisuusalueeksi että valtakunnalli-
sesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY). Valtakunnallinen arvostatus aiheuttaa
haasteita ja ristiriitaisia tavoitteita pyrittäessä tukemaan ja luomaan edellytyksiä alueella sijaitse-
vien teollisten toimintojen kehittämiselle.

® Hankkeen toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti saattaa edellyttää viiden tehdasalueella sijait-
sevan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen purkamista. Kohteet sijaitsevat valtakunnal-
lisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY) edustavalla alueella Karihaaran tehdasyh-
dyskunta. Tältä osin hanke ei turvaa rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilymistä. Toisaalta
hanke sijoittuu selkeästi rajatulle, jo entuudestaan teollisessa käytössä olevalle alueelle Pajusaa-
reen ja Sahansaareen, mikä turvaa Karihaarassa tehdaskylän alueella ja muualla lähialueilla sijait-
sevien arvokohteiden säilymisen.

® Hanke tukee Meri-Lapin ja Kemin alueen elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden säilymistä, mikä
edistää laajemmin katsottuna koko seudulla myös kulttuuriympäristölle ominaisten arvojen säily-
mistä. Elinvoimaisella, kehittyvällä alueella on paremmat mahdollisuudet arvokkaan rakennuskan-
nan ja kulttuuriperinnön säilyttämiseen kuin taantuvalla alueella, jossa elinvoima ja resurssit vähe-
nevät. Taantuva kehitys johtaa vähitellen elinympäristön laadun heikentymiseen ja rakennetun
kulttuuriympäristön rapistumiseen.

6.3.6.2 Hankkeen suhde kaavoihin ja muihin suunnitelmiin

Hanke toteuttaa pääpiirteissään Länsi-Lapin maakuntakaavan tavoitteita. Aluetta kehitetään maakuntakaa-
van mukaisesti teollisuustoimintojen alueena.

Hanke toteuttaa pääpiirteissään alueella voimassa olevan Kemijokisuun ja Karihaaran alueen yleiskaavan
tavoitteita. Hanke toteuttaa puuteollisuuden suurteollisuuslaitoksen toiminta- ja kehittämisedellytysten
turvaamista.

Tehdasalueella hanke on alueella voimassa olevien asemakaavojen mukainen.
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Karihaarassa Sahansaarenkadun varressa sijaitsevilla alueilla on vireillä kaksi kaavahanketta. Niissä tavoit-
teena on mahdollistaa hankkeeseen liittyvien uusien liikennejärjestelyjen toteuttaminen. Kaavamuutokset
ovat tulleet vireille Kemin kaupunginhallituksen päätöksellä 6.5.2019.

Länsi-Lapin maakuntakaavassa sekä Kemijokisuun ja Karihaaran alueen yleiskaavassa edellytetään alueella
sijaitsevien rakennussuojelukohteiden säilyttämistä. Tehdasalueella sijaitseviin kohteisiin liittyvät rakennus-
suojelulliset asiat on tutkittu ja ratkaistu tehdasalueelle laaditussa 28. kaupunginosan korttelia 2801 tont-
teja 1-4 koskevassa vaiheasemakaavassa. Vaiheasemakaava on hyväksytty Kemin kaupunginvaltuustossa
1.4.2019 ja se on saanut lainvoiman 25.5.2019.

Vaiheasemakaavan taustaselvitysten mukaan tehdasalueella sijaitsee viisi vanhaa, alueen teollisuuden var-
haisvaiheisiin liittyvää rakennusta, joihin liittyy historiallisia, rakennustaiteellisia ja kaupunkikuvallisia ar-
voja. Sahansaarella sijaitsevat entinen sahan voima-asema ja piippu, joiden vanhimmat osat on rakennettu
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa, saha vuodelta 1936 ja sahan porttivahdin tupa vuodelta 1935. Pa-
jusaarella sijaitsevat korjaamo vuodelta 1926 ja entinen spriitehdas (nykyinen konekorjaamo) vuodelta
1943.

Vaiheasemakaavaan liittyvässä vaikutusten arvioinnissa on esitetty perustelut kohteiden suojelustatuksen
poistamiselle. Vaikutusten arvioinnissa todetaan rakennetun kulttuuriympäristön arvojen ja teollisuustoi-
minnan kehittämisen välinen ristiriita ja esitetään perustelut sille, miksi kaavaratkaisussa halutaan edistää
bio- ja kiertotalouteen liittyviä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita enemmän kuin valtakunnallisesti
arvokkaiden kulttuuriympäristöjen turvaamista ja suojeluarvoja. (Kaavaselostus, 58-60).

Alueen toimija on yhdessä Museoviraston kanssa tehnyt sitoumuksen siitä, että suojelustatuksen piiristä
poistetuille rakennuksille ei haeta purkulupaa välittömästi vaiheasemakaavan saatua lainvoimaisuuden,
vaan vasta, kun projekti joko uuden biotuotetehtaan rakentamiseksi tai nykyisen tehtaan kehittämiseksi
käynnistyy. Lisäksi, jos biotuotetehtaan rakentamisprojekti siirtyy määräämättömään ajankohtaan ja on il-
meistä, että nykytehtaan kehittämiseksi ei tarvita koko Pajusaaren – Sahansaaren aluetta, Metsä Group
hakee kaavamuutosta alueelle, jolle rakentaminen ei ole kohdistunut vuoteen 2025 mennessä. Tällä kaava-
muutoksella haetaan palautettavaksi näiden viiden suojellun rakennusten suojelustatukset.  Rakennuksia
koskee vaiheasemakaavassa annettu suunnitteluohje, jonka mukaan rakennusten purkamisesta päätetään
vasta, kun uutta rakentamista luvitetaan. (Kaavaselostus, 58-60; Metsä Fibre Oy, Kemin biotuotetehtaan
ympäristövaikutusten arviointiohjelma 2019, 86).

6.3.7 Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen

Alueen toimijan tekemän sitoumuksen mukaisesti tehdasalueella sijaitsevia arvorakennuksia ei pureta, ellei
hankkeen toteuttaminen sitä edellytä. Näiden rakennusten purkamisesta päätetään vasta uuden rakenta-
misen luvituksen yhteydessä. Jos rakennukset joudutaan purkamaan, tulee varmistaa, että rakennuksia kos-
keva tieto säilytetään osana tehtaan historiaa. Rakennukset, niiden ominaispiirteet ja niihin liittyvä historia-
tieto olisi hyvä dokumentoida riittävällä tarkkuudella. Rakennuksista on jo laadittu rakennushistorialliset
selvitykset. (Korjaamo, Sahan piippu ja korjaamo, Sahan portti ja silta, Saha, Entinen spriitehdas ja Sähkö-
korjauspaja, rakennushistorialliset selvitykset 2018).
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Ilmanlaatu

6.4.1 Yhteenveto

Rakentamisvaiheessa hankealueen päästölähteet ovat maanpinnan tasolla, ja vaikutukset kohdistuvat pääs-
tölähteiden läheisyyteen. Liikenteestä aiheutuvat vaikutukset ilmanlaatuun arvioidaan suurimmillaan vas-
taavaksi, kuin toiminnan aikaisesta liikenteestä aiheutuvat vaikutukset.

Laadittujen mallinnusten perusteella ilmanlaadun ohje- tai raja-arvot eivät ylity Metsä Fibre Oy:n tehtaan
päästöjen vaikutuksesta kummassakaan vaihtoehdossa VE0 tai VE1 toimintavaiheessa. Kaikkien epäpuh-
tauskomponenttien osalta korkeimmat mallinnettu pitoisuudet ovat 1-20 % ohje- tai raja-arvoista. Vastaa-
vasti Kemin alueen muiden piippupäästölähteiden yhteisvaikutusten mallinnuksissa ohje- ja raja-arvot eivät
myöskään ylity.

VE1 vaihtoehdossa korkeimmat pistepitoisuudet ovat pääosin alhaisempia verrattuna vaihtoehtoon VE0
johtuen uuden biotuotetehtaan piipun korkeudesta (105 m) ja muutoksista mm. savukaasun lämpötiloissa
ja kaasujen nopeuksista piipussa. Aluejakaumakuvista on kuitenkin nähtävissä pitoisuusalueiden laajene-
mista VE1 vaihtoehdossa verrattuna VE0 vaihtoehtoon. VE1 vaihtoehdon isommat päästöt leviävät siten
korkeasta piipusta laajemmalle, mutta niiden aiheuttamat pitoisuudet jäävät alhaisiksi suhteessa ilmanlaa-
dun ohje- ja raja-arvoihin.

Uuden tehtaan aiheuttamat SO2-pitoisuudet ympäristössä vaihtoehdossa VE1 ovat hyvin samantapaiset
kuin vaihtoehdossa VE0. Mallinnetut SO2-pitoisuudet Kemin alueen päästölähteiden yhteisvaikutuksena
ovat alhaisemmat ja pitoisuusalueet pienemmät Kemin alueella johtuen öljykattiloiden polttoainemuutok-
sesta (Kemin Energia ja Vesi Oy).

Korkeimmat NO2-pitoisuudet tehtaan ympäristössä ovat VE1 vaihtoehdossa hyvin samantapaiset kuin VE0
vaihtoehdossa. Aluejakaumissa havaittavissa pitoisuusalueiden laajenemista verrattuna vaihtoehtoon VE0.

Korkeimmat hiukkaspitoisuudet tehtaan ympäristössä ovat pienemmät kuin vaihtoehdossa VE0, mutta
aluejakaumakuvien pitoisuusalueissa on nähtävissä laajentumista.

TRS-yhdisteiden vuorokausipitoisuus on korkeimmillaan normaaliajon päästöillä VE1 0,3 µgS/m3 ja VE0 0,4
µgS/m3 (3-4 % vuorokausiohjearvosta).

VE1 vaihtoehdossa korkeimmat TRS:n pistepitoisuuden tuntiarvot normaaliajossa ovat 0,75 µgS/m3, mikä
vastaa likimain rikkivedyn keskimääräistä hajukynnyspitoisuutta. n. 3 µgS/m3 TRS-tuntipitoisuutta on pi-
detty ns. hajutuntipitoisuuden rajana arvioitaessa TRS-yhdisteiden viihtyvyyshaittaa.

Häiriötilanteessa hajua voidaan sääolosuhteista riippuen aistia lyhytaikaisesti kaukanakin tehtaasta. Kor-
keimmillaan tehdasalueella laimenemisen kannalta epäedullisimmissa sääolosuhteissa aiheutuva TRS- pi-
toisuus vaihtoehdossa on noin 4 mg/m3, joka on 30 % työhygieenisestä HTP15min arvosta.

Valkaisun hönkäpesurin aiheuttamat kloorin tuntipitoisuudet ilmassa maksimipäästöarvolla olivat korkeim-
millaan 7,9 µg ClO2/m3 ja klooriksi laskettuna 4,1 µg Cltot/m3.

Liikennemuutosten vaikutus Kemin alueen ilmanlaatuun jää vähäiseksi. Liikenteen kahden alavaihtoehdon
väliset erot Ilmanlaadun kannalta näkyvät mm. typpidioksidin pitoisuuseroina Sahansaarenkadun lähialu-
eella sekä nykyisen tehtaalle johtavan junaradan lähialueella.



229

Rakentamisvaihe

Vaikutus VE1 VE0 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuk-
sen merkittävyys

Ilmanlaatu Vaikutuksia voi aiheutua eri-
tyisesti ennen rakennustöitä
tehtävistä maansiirtotöistä
sekä rakentamisen aikai-
sesta liikenteestä.

Ei vaikutuksia Vaihtoehdossa VE1 aiheutuu vä-
häisiä vaikutuksia.

Vaikutuksen merkittävyys arvioi-
daan vähäiseksi (-).

Toimintavaihe

Vaikutus VE1 VE0 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuk-
sen merkittävyys

Ilmanlaatu Ilmanlaadun ohje- tai raja-arvot eivät SO2, NOX- tai hiuk-
kaspitoisuuden osalta ylity Metsä Fibre Oy:n tehtaan
päästöjen vaikutuksesta kummassakaan vaihtoehdossa
VE0 tai VE1.   TRS-yhdisteiden vuorokausipitoisuus on
korkeimmillaan normaaliajon päästöillä (3-4 % vuoro-
kausiohjearvosta).

Häiriötilanteessa hajua voidaan sääolosuhteista riip-
puen aistia lyhytaikaisesti kaukanakin tehtaasta.

Liikennemuutosten vaikutus Kemin alueen ilmanlaatuun
jää vähäiseksi.

VE1 vaihtoehdossa korkeimmat
pistepitoisuudet ovat pääosin al-
haisempia, pitoisuusalueet laajem-
pia verrattuna VE0.

Liikenteen kahden alavaihtoehdon
väliset erot näkyvät mm. typpidi-
oksidin pitoisuuseroina Sahansaa-
renkadun lähialueella sekä nykyi-
sen tehtaalle johtavan junaradan
lähialueella.

Vaikutusten merkittävyys arvioi-
daan vähäiseksi (-).

6.4.2 Arviointimenetelmä ja epävarmuustekijät

Tuotannon ilmapäästöjen vaikutusta arvioitiin vertaamalla päästöjä tehdasalueen nykyisiin ja historiallisiin
päästötietoihin ja niitä vastaaviin ympäristön tilan tarkkailutietoihin mm. ilmanlaatumittauksiin.

Ilmapäästöihin liittyviä ilmanlaatuvaikutuksia arvioitiin mallinnuksen avulla ja asiantuntija-arvioina. Le-
viämismallinnusraportti on liitteenä 10. Ilmanlaatumallinnukset tehtiin AERMOD -leviämismallinnusohjel-
mistolla. Malli sopii sekä kaasumaisten että hiukkasmaisten epäpuhtauskomponenttien leviämisen tarkas-
teluun ja sillä voidaan tarkastella päästölähteiden yhteisvaikutusta alueen ulkoilmapitoisuuksiin. Mallinnuk-
sessa huomioitiin maaston muoto Maanmittauslaitoksen korkeusmallin ja maastokoordinaattien mukai-
sesti. Myös päästölähteiden lähimmät tehdasrakennukset (rakennusten aiheuttamat savukaasupainumat,
building downwash) sekä tuulen ja savukaasun nopeuseroista johtuva ns. piippupainuma (stack tip
downwash) huomioitiin. Mallilaskelmien meteorologisena sääaineistona käytettiin tunnin välein kerättyä
vuoden 2016-2018 Kemin lentosääaineistoa. Sääaineiston vertikaaliset mittaustiedot tuulen nopeudesta ja
lämpötilasta saatiin yläilmakehän luotauksista v. 2016-2018.

Arvioinnissa tarkasteltiin Kemin biotehdashankkeen tuotannon ja liikenteen ilmapäästöjen vaikutusta haju-
rikkiyhdisteiden, rikkidioksidin, typpidioksidin ja hiukkasten PM10 (hengityskelpoinen pöly) sekä PM2.5
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(pienhiukkaset) ulkoilmapitoisuuksiin Kemissä ja laskettiin TRS-hajutuntien esiintyminen tehtaan ympäris-
tössä.

Piippupäästölähteiden leviämismallinnus toteutettiin vertailuna vuoden 2014 leviämismallinnukseen, joka
vastaa Kemin tehtaan osalta nykytilannetta VE0. Mallissa ovat mukana myös muut merkittävimmät Kemin
piippupäästölähteet (Kemin Energia Oy ja Stora Enso Oyj Veitsiluodon tehdas).  Vertailua tehtiin myös Ke-
min ilmanlaadun mittaustietoihin.

Vaikutusten arvioinnissa huomioitiin myös biotuotetehtaan kuljetuksista aiheutuvat päästöt ilmaan. Teh-
dasliikenteen ilmapäästöt arvioitiin käyttäen VTT:n Lipasto – Liikenteen päästöt -sivustolla julkaistuja liiken-
teen päästökertoimia rekkaliikenteelle ja junaliikenteelle. Tehtaan prosessipäästöjen vaikutusten tarkaste-
lualueena oli hankealueen ympäristö noin 15 kilometrin etäisyydelle.

Päästömallinnuksessa käytetyt päästölähteitä ja päästöjä koskevat tiedot on esitetty taulukoissa Taulukko
6-15 ja Taulukko 6-16. Päästöpisteet on esitetty kuvassa 6-77.

Taulukko 6-15. Leviämismallinnuksen lähtötiedot vaihtoehdossa VE1, päästölähteet.

VE1 päästötiedot Biokattila
K10

Soodakattila
SK

Meesauuni
MU

Rikkihappo-
laitos

Valkaisun
hönkäpiippu

piipun suun korkeus maanpinnasta (m) 85 105 105 105 64

piipun sisähalkaisija (m) 2.15 6 2.8 1 1.5

savukaasun lämpötila (°C) 161 130 330 25 70

kaasun nopeus tositilassa (m/s) 10.1 23.5 35.9 7.0 3.3

kaasun tilavuusvirta (Nm3/s) 23.1 450 100 5 3.3

NOx päästö (t/a) NO2:na 88.2 3000 675 242 -

Kok.pöly päästö (t/a) 0.98 300 30 -

SO2 päästö (tSO2/a) 1.4 330 180 3.0

TRS päästö rikkinä (tS/a) - 30.0 15 1.5

Cltot-päästö (tCltot/a) - - - - 3.0

Taulukko 6-16. Leviämismallinnuksen lähtötiedot vaihtoehdossa VE1, päästötiedot
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Kuva 6-77.  Päästölähteiden sijainti.

Mallinnuksessa käytetty päästömäärä häiriötilanteessa on esitetty taulukossa 6-17.

Taulukko 6-17. Leviämismallinnuksen lähtötiedot, häiriötilanne

Liikenteen päästöt vaihtoehdossa VE1 mallinnettiin kahdessa alavaihtoehdossa:

VE1A: Nykyinen Sahansaarenkatu, uusi silta tehtaalle rekkaliikennettä varten. Dieseljunat nykyistä ra-
taa pitkin, uusi junien purkupaikka tehtaalla. Työmatkaliikenne tehtaalle Pajusaarentien/Tehdas-
tien kautta.

VE1B: Uusi Sahansaarenkadun linjaus, uusi silta tehtaalle. Uusi sähköinen raideyhteys tehtaalle Sa-
hansaarenkadun viereen, sähköjunat, uusi junien purkupaikka tehtaalla. Työmatkaliikenne teh-
taalle Tehdastie, Torvisen-, Tornion- ja Koivuharjunkadun kautta.

Liikenteen päästöt mallinnettiin kuljetusreitillä Metsä Fibren Kemin tehdas - Valtatie 4 - Ajoksen satama.
Liikennemalleissa huomioitiin myös muu VT4 kokonaisliikenne ja liikenne Ajoksen satamaan.

Leviämismallinnuksen kokonaisepävarmuuteen vaikuttaa eniten päästölähteet, päästövaihtelut, päästötie-
don epävarmuus ja mahdolliset hajapäästöt sekä häiriöpäästötilanteiden ajallinen sijoittuminen. Myös
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meteorologia, maaston muodon lähirakennusten huomioiminen sekä mahdolliset taustapitoisuudet vaikut-
tavat mallinnettuihin pitoisuuksiin. Mallin lähtötiedoissa tuntimittausten päästövaihtelut voidaan huomi-
oida esimerkiksi 1-3 vuoden ajalta, mikä vähentää mallinnettujen tulosten epävarmuutta.  Useamman vuo-
den meteorologinen aineisto mallinnuksissa huomioi sen, että erilaiset sääolosuhteet tulevat kattavasti ja
monipuolisesti huomioitua leviämismallinnuksissa.

Ilmanlaatua koskevat säädökset

Valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (79/2017) säädetään ilmanlaadusta ja sen parantamisesta an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY täytäntöön panemiseksi tarpeellisista ym-
päristönsuojelulakia (527/2014) täydentävistä säännöksistä.

Rikkidioksidin (SO2), typpidioksidin (NO2), hengitettävien hiukkasten (PM10), pienhiukkasten (PM2,5), lyijyn
(Pb) sekä hiilimonoksidin (CO) ja bentseenin (C6H6) pitoisuuksista ulkoilmassa on annettu terveyden suoje-
lemiseksi raja-arvot, joilla tarkoitetaan ilman epäpuhtauksien korkeinta sallittua pitoisuutta. Raja-arvoilla
pyritään ehkäisemään myös ympäristön happamoitumista ja rehevöitymistä.

Rikkidioksidille ja typen oksideille on lisäksi edellisiä tiukemmat vuotuiset raja-arvot ekosysteemien ja kas-
villisuuden suojelemiseksi.

Raja-arvojen lisäksi on annettu erilaisia ilmanlaadun tavoite- ja ohjearvoja. Arseenille, kadmiumille, nikke-
lille sekä bentso(a)pyreenille on asetettu vuotuiset tavoitearvot.

Taulukko 6-18. Ilmanlaadun raja-arvot terveyden suojelemiseksi.

Taulukko 6-19. Raja-arvot ekosysteemien ja kasvillisuuden suojelemiseksi.
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Taulukko 6-20. Ilmanlaadun vuotuiset tavoitearvot metalleille ja bentso(a)pyreeneille.

Raja-arvojen lisäksi on annettu ohjearvot hiilimonoksidille, typpidioksidille, rikkidioksidille, kokonaisleiju-
malle (TSP), hengitettäville hiukkasille ja haiseville rikkiyhdisteille (TRS). Happamoitumisen ehkäisemiseksi
on lisäksi annettu tavoitearvo rikkilaskeumalle.

Taulukko 6-21. Ilmanlaadun ohjearvot.

6.4.3 Ilmanlaadun nykytila

Nykytilanteen päästöjä koskevat mallinnustulokset on esitetty vaihtoehtoa VE1 koskevien mallinnustulos-
ten yhteydessä. Nykytilanteessa Kemin alueella ilmanlaadun raja-arvot tai ohjearvot eivät ole vaarassa ylit-
tyä, eikä nykyinen ilmanlaatu siten ole vaikutusten kannalta erityisen herkkä.

6.4.3.1 Ilmanlaadun mittaukset Kemissä

Kemi-Keminmaan ilmanlaadun järjestelmällinen seuranta aloitettiin vuonna 1992. Tarkkailujärjestelmässä
oli Kemissä kolme ja Keminmaassa yksi mittausasemaa. Kaikilla asemilla mitattiin rikkidioksidia ja hajurik-
kiyhdisteitä. Yhdellä Kemin asemista mitattiin edellisten lisäksi vielä typen oksideja ja säätietoja. Kemin il-
manlaadun mittalaitteet tulivat elinkaarensa päähän, minkä jälkeen ilmanlaadun seuranta annettiin ulko-
puoliselle mittaajalle vuosiksi 2013-2014 (Nablabs Ambiotica).
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Kemin sellu- ja paperiteollisuuden ilmaan menevien päästöjen ympäristövaikutukset ovat kehittyneet
myönteisesti 1990-luvusta lähtien, muun muassa rikkipäästöjen vähennettyä. Kokonaisrikkipäästöt ovat
Kemi-Keminmaa alueella vähentyneet noin 1800 tonnista (1990) noin 597 tonniin (2006).

Seuraavassa taulukossa on esitetty vuosina 2006, 2008-2010 Kemissä mitattuja ulkoilman rikkidioksidi- ja TRS-
pitoisuuksia Kemissä.

Taulukko 6-22. Kemin Ilmanlaadun mittaustuloksia. (2008-2010 Paattio, Paloasema, 2006 Keminmaa, Paat-
tio, Paloasema ja Takajärvi)1

Uusimpien mittausten mukaan Kemin ilmanlaatu alittaa rikkidioksidille, typenoksideille ja hengitettävillä
hiukkasille asetetut raja-arvot (Taulukko 6-23). Suurimpia NO2-pitoisuuksia havaittiin talviaikaan, erityisesti
aamuisin klo 06–09 pakkaspäivinä, jolloin sekoittuminen on vähäistä. Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden osalta
ohjearvo ylittyi mittausjakson aikana kolme kertaa. Ilmanlaatu on nyt enimmäkseen teollisuuspaikkakuntien
tasolla. Typpidioksidin vuosipitoisuus on samaa luokkaa kuin suurissa kaupungeissa liikenneväylien lähellä.

Taulukko 6-23. Kemin Ilmanlaadun mittaustuloksia 2013-2014 -Syväkankaan mittausasemalla 2.
Ohjearvoihin ja vuosiraja-arvoon verrannolliset pitoisuudet mittausjaksolla 02/2013-01/2014 (Kemin il-
manlaadun seuranta 2013-2014, NabLabs Oy, Ambiotica, Tutkimusraportti 16/2015/Enwin 2019).

1 Kemi-Keminmaan ilmanlaatu 2006, Kemin kaupunki, Ympäristönsuojelujulkaisu, nro 52 (2007)
Kemin ilmanlaatu 2008, Kemin kaupunki, Ympäristönsuojelujulkaisu no: 54 (2009)
Kemin ilmanlaatu 2009, Kemin kaupunki, Ympäristönsuojelujulkaisu no: 56 (2010)
Kemin ilmanlaatu 2010, Kemin kaupunki, Ympäristönsuojelujulkaisu no: 57 (2011)
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6.4.3.2 Kemin bioindikaattoritutkimukset

Kemissä on tehty myös bioindikaattoritutkimuksia rikkipäästöjen vaikutuksesta männynneulasiin vuosina
1979, 1989, 1999, 2009 ja 2019.

Vuonna 2009 neulasten rikkipitoisuuksissa oli tapahtunut nousua suhteessa edelliseen tutkimukseen, mutta
vuonna 2019 rikkipitoisuudet olivat laskeneet selvästi alle vuoden 1999 tason.  Vuonna 2019 Kemin seudulla
ei mitattu yli 1 000 mg/kg pitoisuuksia millään alalla. Muihin Suomessa viime vuosina tehtyihin vastaaviin
selvityksiin verrattuna Kemin – ja Kainuun – seudun rikkipitoisuudet ovat siten jonkin verran matalampia.
Neulasvauriot voivat ilmansaasteiden lisäksi johtua monenlaisista muista tekijöistä, kuten ravinnepuutok-
sista tai -myrkytyksistä ja kasvitaudeista, joten niitä voidaan käyttää lähinnä näytealojen yleiskuntoa kuvaa-
vana indikaattorina (Envineer 2019).

6.4.4 Rakentamisen aikaiset vaikutukset ilmanlaatuun

Rakentamisvaiheessa vaikutuksia ilmanlaatuun voi aiheutua erityisesti ennen rakennustöitä tehtävistä
maansiirtotöistä sekä rakentamisen aikaisesta liikenteestä. Hankealueella rakentamisen aikaiset päästöläh-
teet ovat maanpinnan tasolla, ja vaikutukset kohdistuvat päästölähteiden läheisyyteen. Liikenteestä aiheu-
tuvat vaikutukset arvioidaan olevan hyvin samanlaiset kuin toiminnan aikaisesta liikenteestä aiheutuvat vai-
kutukset, erityisesti rakentamisvaiheen ensimmäisenä vuonna. Rakennusaikaisten ilmanlaatuun kohdistu-
vien vaikutusten merkittävyys arvioidaan vähäiseksi.

6.4.5 Toiminnan aikaiset vaikutukset ilmanlaatuun

6.4.5.1 Rikkidioksidi, typenoksidit ja hiukkaset

Rikkidioksidin, typpidioksidin ja PM10-hiukkasten korkeimmat vuorokausiohjearvoihin verrannolliset pitoi-
suudet Kemissä vaihtoehdoissa VE0 ja VE1 on esitetty pylväsdiagrammeina Kuva 6-78.

Vaihtoehdossa VE1 Kemin biotuotetehtaan piippupäästölähteiden rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöistä aiheu-
tuvat korkeimmat vuorokausipitoisuudet ympäristössä pienenevät verrattuna vaihtoehtoon VE0. Korkeim-
millaan vaihtoehdossa VE1 rikkidioksidin vuorokausipitoisuus on 4 % vrk-ohjearvosta (80 µg/m3) ja hiukkas-
pitoisuus 3 % vrk-ohjearvosta (70 µg/m3). Typpidioksidin korkeimmat vuorokausipitoisuudet kasvavat hie-
man vaihtoehdossa VE1 verrattuna VE0 vaihtoehtoon.  Vaihtoehdossa VE1 korkein NO2-vrk-pitoisuus on 19
% vrk-ohjearvosta (70 µg/m3). Kaikkien päästölähteiden yhteisvaikutusmallissa VE1* epäpuhtauksien vuo-
rokausipitoisuudet ovat 8-23 % epäpuhtauksien vrk-ohjearvoista.
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Kuva 6-78. Korkeimmat NO2-, SO2- ja PM10- vuorokausipitoisuudet prosentteina ohjearvoista vaihtoeh-
doissa VE0 ja VE1.

Rikkidioksidin pitoisuuksien aluejakaumakuvissa (esim. Kuva 6-79) pitoisuudet jäävät Kemissä alhaisiksi ja
VE0 ja VE1 vaihtoehtojen aluejakaumien vertailussa näkyy Kemin öljykattiloiden polttoainemuutos. Typpi-
dioksidin  (Kuva  6-80)  ja  PM10-hiukkasten vuorokausipitoisuuksien alueet laajenevat päästöjen kasvaessa
VE0 -> VE1, vaikkakin esim. PM10- pitoisuudet jäävät tehdasalueen läheisyydessä matalammiksi kuin vaih-
toehdossa VE0. Tämä johtuu VE1 vaihtoehdossa korkeammasta päästökorkeudesta (105 m piippu) ja mer-
kittävistä eroista mm.  savukaasun nopeuksissa ja lämpötiloissa verrattuna VE0 vaihtoehtoon. Päästöt le-
viävät korkeammalta laajemmalle alueelle samalla laimentuen.
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Kuva 6-79. Rikkidioksidin vuorokausiohjearvoon verrannolliset pitoisuudet, Kemin tehtaat (biotuotetehdas
VE1) ja energiantuotanto.
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Kuva 6-80. Typpidioksidin vuorokausiohjearvoon verrannolliset pitoisuudet, Kemin tehtaat (biotuotetehdas
VE1) ja energiantuotanto, VE1 (vasen) VE0 (oikea).

Päästöistä aiheutuvat korkeimmat vuosipitoisuudet tehtaan ympäristössä pienenevät VE1 vaihtoehdossa
verrattuna VE0 vaihtoehtoon. VE1 biotuotetehtaan päästöistä aiheutuvat NO2-vuosipitoisuudet ovat kor-
keimmillaan 3 % vuosiraja-arvosta 40 µg/m3, SO2-vuosipitoisuudet n. 1 % kasvillisuuden suojelemiseksi an-
netusta kriittisestä SO2-tasosta 20 µg/m3 ja PM10-vuosipitoisuudet alle 1 % PM10-hiukkasten vuosiraja-ar-
vosta 40 µg/m3. Vuosipitoisuuksien aluejakaumista (liite 10) nähdään, että tehtaan lähialueen vuosipitoi-
suudet jäävät alhaisemmiksi kuin VE0 vaihtoehdossa. Muualla pitoisuusalueet mm. NO2 ja PM10 laajenevat
jonkin verran, mutta pitoisuustasot ovat alhaiset.

6.4.5.2 TRS-päästöt

Kuvassa 6-81 on pylväsdiagrammein havainnollistettu korkeimpia mallinnettuja TRS-tuntipitoisuuksia suh-
teessa hajukynnyspitoisuuteen (0,7-1 µg/m3, juuri aistittava haju) ja yleisesti käytössä olevaan ns. TRS-ha-
jutuntipitoisuuteen (3 µgS/m3, tunnistettava haju). Vuorokausipitoisuuksien ohjearvo on 10 µgS/m3.
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Kuva 6-81. Korkeimmat TRS:n tuntipitoisuudet VE0 ja VE1 vaihtoehdoissa suhteessa hajukynnysarvi-
oon ja hajutuntipitoisuuteen sekä TRS:n vuorokausiohjearvoon verrannolliset vrk-pitoisuudet.

Ulkoilman TRS-pitoisuuden ilmanlaadun vuorokausiohjearvo 10 µgS/m3 ei ylity Kemissä tehtaan normaa-
liajossa. Vuorokausipitoisuus on normaaliajon päästöillä 0.3-0.4 µgS/m3 (3-4 % ohjearvosta).

Vaihtoehdossa VE1 korkeimmat TRS:n pistepitoisuudet normaaliajossa ovat 0,75 µgS/m3, mikä vastaa liki-
main rikkivedyn keskimääräistä hajukynnyspitoisuutta. Hajukynnyspitoisuudessa ei välttämättä aistita vielä
mitään ominaishajua. Rikkivedylle ominainen mädän kananmunan haju aistitaan vasta n. 3-4 kertaa ha-
jukynnyksen pitoisuudessa (WHO, 2000).

Maailman terveysjärjestön WHO:n viihtyvyyshaitan torjumiseksi esittämä pitoisuus ulkoilman rikkivetypi-
toisuudelle on 7 µgS/m3 puolen tunnin keskiarvona. Siitä johdettu n. 3 µgS/m3 TRS-tuntipitoisuutta on pi-
detty ns. hajutuntipitoisuuden rajana arvioitaessa TRS-yhdisteiden viihtyvyyshaittaa. Esimerkiksi ilmanlaa-
tumittauksissa mitattaessa ulkoilman TRS-pitoisuutta hajutunnit lasketaan sellupaikkakunnilla ko. tuntipi-
toisuuden ylityksistä. VE1 vaihtoehdossa arvioidulla biotuotetehtaan TRS-päästöillä tuntipitoisuudet eivät
normaaliajossa ylitä 3 µgS/m3 pitoisuutta.

Tuntipitoisuuden aluejakaumakuvasta (Kuva 6-82) kuitenkin nähdään, että VE1 vaihtoehdossa TRS-pitoi-
suusalueet laajenevat verrattuna VE0 vaihtoehtoon, vaikkakin pitoisuusalueet jäävät alle hajukynnyksen.
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Kuva 6-82. TRS-tuntipitoisuudet, Kemin tehtaat (biotuotetehdas VE1) ja energiantuotanto, VE1 (vasen) VE0
(oikea).

Mallinnuksen avulla arvioitiin myös, millä tehtaan normaalitoiminnan TRS-päästötasoilla hajuyhdisteiden
pitoisuudet kasvaisivat ns. kriittiseen tasoon siten, että haju voisi aiheuttaa viihtyvyyshaittaa ympäristössä.
Biotuotetehtaalla TRS-päästöjä muodostuu soodakattilassa, meesauunissa ja rikkihappolaitoksella. Mallin-
nusten mukaan tehtaan normaaliajon TRS-päästöjen vaihtelu ei näyttäisi olevan erityisen herkkä hajupitoi-
suuden nousulle yli hajutuntipitoisuuden. Hajun viihtyvyyshaittaa ympäristössä voivatkin aiheuttaa pääasi-
assa tehtaan häiriötilannepäästöt ylös- ja alasajotilanteissa tai hajukaasujen käsittelyn epäjatkuvuustilassa.

6.4.5.3 Häiriötilanne, TRS-päästöt

Väkevien hajukaasujen keräilyn ja käsittelyn ohitukset tapahtuvat yleensä prosessien häiriötilanteissa tai
tehtaan ylös- ja alasajoissa. Väkevien hajukaasujen keräilyn ja käsittelyn käyttöastetavoite on yli 99 % ajasta.
Äänekosken nykyisellä tehtaalla väkevät hajukaasut ovat olleet ohituksella kaksi tuntia ensimmäisen käyn-
tivuoden aikana. Ohitustilanteet ovat hyvin harvinaisia.
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Tehtaiden päästöhäiriötilanteissa pitoisuudet riippuvat aina kyseisen hetken meteorologista olosuhteista.
Hajukomponenttien häiriömallinnus antaa kokonaiskuvan teoreettisista maksimipitoisuuksista eri ilman-
suunnissa, jos sääolosuhteet olisivat häiriön hetkellä ilmanlaadun kannalta pahimmat mahdolliset (worst
case-mallinnus). Todellisuudessa ko. mallinnetut pahimmat häiriötilannepitoisuudet eivät välttämättä kos-
kaan toteudu.

Väkevien hajukaasujen ohitustilanteet ovat lyhytaikaisia ja kaasut leviävät tilanteen aikana vallitsevan tuu-
len suunnassa usein kapeana vanana. Hajua voidaan aistia kaukanakin tehtaasta. Korkein mallinnettu worst
case pitoisuus tehdasalueella vaihtoehdossa VE1 (4 mg/m3)  olisi  n.  30 % työhygieenisestä  HTP15min ar-
vosta.

Vaihtoehdossa VE1 sekä soodakattilan että meesauunin savukaasun nopeudet ovat piipussa korkeammat
kuin vaihtoehdossa VE0. Myös soodakattilan savukaasun lämpötila on korkeampi. Nämä lisäävät piipun
efektiivistä korkeutta samalla kuin uusi piippu jo lähtökohtaisesti on korkeampi. Korkeamman piipun tilan-
teessa päästöt leviävät laajemmalle alueelle samalla laimentuen tehokkaasti.

Kuva 6-83. TRS-lyhytaikaispitoisuudet häiriötilanteessa, Kemin tehtaat (biotuotetehdas VE1) ja energiantuo-
tanto, VE1 (vasen) VE0 (oikea).
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6.4.5.4 Valkaisun klooripäästö

Valkaisun hönkäpesurin klooripäästöt mallinnettiin päästön ns. raja-arvopitoisuudessa (päästöraja-arvona
30 mgCltot/m3). Valkaisun hönkäpesurin klooripäästöt muodostuvat valkaisussa käytettävästä klooridioksi-
dista (ClO2), joka hajoaa nopeasti ilmassa valon vaikutuksesta kloorikaasuksi ja hapeksi. Klooridioksidin puo-
liintumisaika vaihtelee riippuen olosuhteista, mutta on valoisaan aikaan ainoastaan sekunteja. Pilvisinä päi-
vinä ja kosteassa ilmassa klooridioksidi hajoaa eri tavalla ja huomattavasti hitaammin. Pimeässä ei hajoa-
mista tapahdu.

Korkein klooridioksidin pistepitoisuus VE1 vaihtoehdossa biotuotetehtaan alueella on maksimipäästötilan-
teessa 7,9 µgClO2/m3 ja klooriksi laskettuna 4,1 µgCltot/m3. Pitoisuudet ovat alhaisia verrattuna esimerkiksi
komponenttien työhygieenisiin arvoihin (ClO2 HTP15min 840 µg/m3, Cl2 HTP15min 1500 µg/m3). Suomessa
ilmanlaadun ohjearvoa kloorille/klooridioksidille ei ole esitetty.

Kuva 6-84. Klooridioksidipitoisuus, Kemin tehtaat (biotuotetehdas VE1).
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6.4.5.5 Liikenne

Liikennemuutosten vaikutus yleisesti Kemin alueen ilmanlaatuun jää vähäiseksi. Typpidioksidin ja hiukkas-
ten (PM10, PM2.5) vuosipitoisuuksissa tehtaan liikennelisäyksen aiheuttamat muutokset ovat pieniä ja ul-
koilman pitoisuudet ovat kuljetusreitillä (VT4-Ajoksen satama) samaa suuruusluokkaa kaikissa vaihtoeh-
doissa.

Liikennevaihtoehtojen VE1a ja VE1b välillä suurimmat erot olivat kuljetuksissa (rekka/junakuljetukset) ja
tehtaan henkilöautoliikenteen reitityksessä. Ilmanlaadun kannalta näiden kahden vaihtoehdon väliset erot
näkyvät pitoisuuseroina Sahansaarenkadun lähialueella sekä nykyisen tehtaalle johtavan junaradan lähialu-
eella vaihtoehdoissa VE1a/VE1b. Vaihtoehdossa VE1b uusi rata kulkee Sahansaarenkadun vieressä ja se on
sähköistetty, jolloin sähköjunista ei muodostu typenoksidipäästöjä eikä dieselvetureiden pakokaasujen
pienhiukkaspäästöjä. Koska vaihtoehdossa VE1b suurempi osuus kuljetuksista tapahtuu raiteilla, on Sahan-
saarenkadun rekkaliikenne n. 20 % pienempi kuin vaihtoehdossa VE1a.

Kokonaisuutena ilmanlaatumuutokset eri vaihtoehtojen välillä ovat pieniä, pääosin pitoisuuseroja VE0 vaih-
toehtoon verrattuna on Sahansaarenkadun tie- ja ratalinjauksen lähialueella ja risteysalueilla sekä nykyisen
tehtaalle johtavan radan lähialueella. Tehtaan raskaan liikenteen kuljetusten kasvu lisää liikenneperäisiä
päästöjä, mutta n. 30 % kuljetuksista tapahtuu ns. uusilla jättirekoilla, joiden yksikköpäästöt ovat tavan-
omaisia täysperävaunurekkoja selvästi pienempiä. Liikenteen päästötrendi on tulevaisuudessa kokonaisuu-
tena laskeva mm. ajoneuvojen EURO-päästönormien tiukentuessa ja ajoneuvojen uusiutuessa sekä käyttö-
voimavaihtoehtojen lisääntyessä (hybridit, sähkö, kaasu).

Ajoksen satamaan suuntautuvassa liikenteessä ilmanlaatuerot vaihtoehdoissa VE0 ja VE1a/VE1b olivat hy-
vin pieniä (Kuva 6-85). VT4 ja Ajoksen liikenteessä oli huomioitu myös muu kokonaisvuorokausiliikenne
näillä teillä.
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Kuva 6-85. Liikennepäästöjen leviäminen kuljetusreitillä – VE0 ja VE1A / VE1B

6.4.5.6 Ilman epäpuhtauksien vaikutukset terveyteen ja viihtyvyyteen

Ulkoilman epäpuhtauksilla on merkitystä paitsi ihmisten viihtyvyyteen myös terveyteen. Suomessa ulkoilma
on melko puhdasta verrattuna mm. maailman suurkaupunkeihin. Ilmansaasteet eivät siten vaikuta useim-
pien suomalaisten terveyteen. Ilman epäpuhtauspitoisuudet vaikuttavat kuitenkin erityisesti herkkiin väes-
töryhmiin, joita ovat mm. lapset, astmaatikot ja osa iäkkäistä ihmisistä.

Tyypillisiä ilmansaasteiden aiheuttamia oireita ovat nuha ja yskä. Hengitys- ja sydänsairaat voivat saada sai-
rauksilleen tyypillisiä oireita, kuten hengenahdistusta tai rintakipua. Pakkanen voi pahentaa ilmansaasteista
aiheutuvia oireita. 2

Ulkoilman hiukkaspitoisuudet ovat yksi ilman epäpuhtauspitoisuuksista, joilla on merkitystä paitsi ihmisten
viihtyvyyteen (karkeimmat hiukkaset) myös terveyteen (pienemmät hiukkaset). Hiukkasten haitallisuus riip-
puu paitsi hiukkasten koosta ja muista fysikaalisista ominaisuuksista myös kemiallisesta koostumuksesta.
Hiukkaspitoisuuksien lisäksi kaupunki-ilman epäpuhtauksia ovat mm typenoksidit (NOx= NO ja NO2.), jotka
ovat korkeina pitoisuuksina myös terveydelle haitallisia.

Ilman epäpuhtauksien terveyshaitoista 64 % aiheutuu pienhiukkasista (PM2.5), 13 % hengitettävistä hiukka-
sista (PM10) ja 13 % typen oksideista (NOx).3

Liikenne on merkittävä ilmanlaatuun vaikuttava tekijä taajamissa. Liikenteen pakokaasupäästöjä pidetään
haitallisina ihmisten terveydelle, erityisesti siksi, että ne muodostuvat matalalla ja purkautuvat suoraan hen-
gityskorkeudelle. Pahimmat terveyshaitat liittyvät erityisesti pienhiukkasiin (PM2.5 < 2.5 µm:n kokoluokka).
Ne voivat lisätä lasten hengitystieoireita ja -infektioita, aiheuttaa tai pahentaa keuhkosairauksia, astmaa ja
sepelvaltimotautia tai pahimmassa tapauksessa aiheuttaa ennenaikaisia kuolemia. Pienhiukkasten osalta

2 HSY - https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/ilmanlaatu/tietoahengitysilmasta/Sivut/Ilmansaasteiden-terveyshaitat.aspx
3 Kansallinen ilmansuojeluohjelma 2030, Ympäristöministeriön julkaisuja 2019/7, p.94
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terveyden kannalta täysin haitatonta kynnyspitoisuutta ei ole voitu osoittaa. Pitkäaikainen, vuosia tai vuo-
sikymmeniä kestänyt altistuminen on lyhytaikaista altistumista haitallisempaa.

Suuret näkyvät pölyhiukkaset vaikuttavat erityisesti viihtyvyyteen ja aiheuttavat näkyvää likaantumista. Nii-
den terveysvaikutukset jäävät vähäisemmiksi, koska ne eivät pääse pitkälle ihmisen hengityselimissä. Myös
katupölyn suurimmat hiukkaset jäävät yleensä ylempiin hengitysteihin ja ovat siten vähemmän haitallisia
kuin pienemmät hiukkaset. PM10-hiukkasissa on kuitenkin mukana myös kokoluokaltaan pienempiä hiukka-
sia.

Autokannan uusiutuminen ja päästövaatimusten tiukentuminen ja mm. sähköautot tulevaisuudessa vähen-
tävät typpidioksidin ja ajoneuvoperäisten pienhiukkasten pitoisuuksia ja haittoja. Teollisuuden ja energian-
tuotannon päästöt purkautuvat korkealta, jolloin niiden aiheuttamat epäpuhtauspitoisuudet ovat yleensä
alhaisempia. Liikenteen, energiantuotannon ja teollisuuspäästöjen lisäksi myös pienpoltto pientaloalueilla
(lämmitys, saunat, takat) sekä kaukokulkeuma aiheuttavat merkittävän osan alueellisista episodimaisista
pienhiukkaspitoisuuksista.

Selluteollisuuden hajuyhdisteiden pitoisuudet ovat yleensä alhaisia eikä varsinaista terveyshaittaa niistä
muodostu. Ihmisen nenä aistii hajuja hyvinkin pieninä pitoisuuksina. Hajuista aiheutuva haitta on ennen
kaikkea viihtyvyyshaitta, joka voi vaikuttaa ihmisen elämänlaatuun. Hajuhaitan kokemiseen ja hajun häirit-
sevyyteen vaikuttavat hajun esiintymistiheys, intensiteetti, kesto, laatu ja miellyttävyysaste sekä paikka.
Esim. hajun esiintyminen viikonloppuisin tai iltaisin aiheuttaa enemmän hajuvalituksia, koska elämänlaadun
vaatimukset ovat korkeammalla vapaa-ajalla. Biotuotetehtaan hajurikkiyhdisteiden hajukynnykset ovat al-
haisia ja ne voivat aiheuttaa ajoittaista viihtyvyyshaittaa ympäristössä prosessihäiriötilanteissa.

6.4.5.7 TRS-pitoisuudet ja hajun viihtyvyyshaitan arviointi

VE0 ja VE1 vaihtoehdoissa ulkoilman TRS-pitoisuuden ilmanlaadun vuorokausiohjearvo 10 µgS/m3 ei ylity
Kemissä tehtaan normaaliajon TRS-päästöillä. TRS-yhdisteiden vuorokausipitoisuus on korkeimmillaan nor-
maaliajon päästöillä VE1 0,3 µgS/m3ja VE0 0,4 µgS/m3 (3-4 % vuorokausiohjearvosta).

VE1 vaihtoehdossa korkein TRS-tuntipitoisuus normaaliajossa on 0.75 µgS/m3 sijoittuen tehdasalueen län-
sipuolelle. Korkein pistepitoisuus vastaa likimain rikkivedyn keskimääräistä hajukynnyspitoisuutta. VE0 vaih-
toehdossa korkein TRS-tuntipitoisuus on hieman korkeampi 0.90 µgS/m3 johtuen mm. alhaisemmasta pääs-
tökorkeudesta. Hajukynnyspitoisuudessa ei välttämättä aistita vielä mitään ominaishajua. Rikkivedylle omi-
nainen mädän kananmunan haju aistitaan vasta n. 3-4 kertaa hajukynnyksen pitoisuudessa (WHO, 2000).
Molemmissa vaihtoehdoissa tehtaan normaaliajon TRS-päästöjen aiheuttamat tuntipitoisuudet jäävät alle
viihtyvyyshaittana pidetyn hajuntuntipitoisuuden 3 µgS/m3. Aluejakaumakuvavertailu kuitenkin osoittaa,
että VE1 vaihtoehdossa TRS-päästöistä aiheutuvat pitoisuusalueet ympäristössä laajenevat verrattuna VE0
vaihtoehtoon, vaikkakin jäävät alle hajukynnyksen. Päästöt leviävät laajemmalle, mutta niiden pitoisuudet
jäävät alhaisiksi.

Tehtaan normaaliajo ei aiheuta hajuhaittaa ympäristössä. Herkkyystarkastelun mukaan hajupitoisuudet ym-
päristössä eivät nouse helposti esimerkiksi soodakattilan tai meesauunin mahdollisien normaaliajon TRS-
päästövaihteluiden aikana. Rikkihappolaitoksen päästövaihtelu on tarkastelun mukaan herkempi mahdolli-
sille hajupitoisuusmuutoksille ympäristössä johtuen kylmästä kaasusta ja alhaisemmasta päästönopeudesta
piipussa.

Korkeita lyhytaikaisia hajupitoisuuksia ja hajun aiheuttamaa viihtyvyyshaittaa voidaan kuitenkin kokea sa-
tunnaisesti tehtaan häiriötilanteissa sekä ylös- ja alasajotilanteissa, jolloin hajukaasujen käsittely on epäjat-
kuvuustilassa ja hajukaasujen käsittely joudutaan vaihtamaan järjestelmästä toiseen.
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6.4.5.8 Epäpuhtauksien vaikutukset kasvillisuuteen

Typpi ja rikki ovat puiden tarvitsemia ravinteita. Suurimman osan kasvuunsa tarvitsemastaan typestä ja ri-
kistä puut ottavat maasta vesiliukoisina nitraatti- ja sulfaatti-ioneina.

Ilman kautta kulkeutuvat rikkiyhdisteet ovat kasveille haitallisimpia ilmansaasteita. Rikkidioksidi kulkeutuu
ilmarakojen kautta soluun ja muuttuu rikkihapokkeeksi, sulfidiksi ja rikkihapoksi. Polttoprosesseissa ja lii-
kenteen pakokaasuissa muodostuvat typen oksidit voivat aiheuttaa rehevöitymistä ja muodostaa auringon
valon vaikutuksesta kasveille myrkyllisiä otsonia (O3) ja PAN -yhdisteitä (orgaanisia nitraatteja ja peroksinit-
raatteja). Typen ja rikin oksidit vahvistavat toistensa haittavaikutuksia esiintyessään yhtä aikaa. Ne molem-
mat lisäävät hapanta laskeumaa ja vaikuttavat puiden ja kasvillisuuden hyvinvointiin.

Rikkidioksidia pidetään syynä neulasten pintavahan kulumiseen sekä ilmarakojen vioittumiseen. Rikkidiok-
sidi vähentää myös neulasten hiilidioksidinottoa. Rikkidioksidin vaikutus puihin on kasvukauden aikana huo-
mattavasti voimakkaampi kuin lepokauden aikana. Rikkidioksidi voi myös pienentää puiden pakkaskestä-
vyyttä. Typpidioksidin pitoisuudet ovat vain harvoin niin korkeat, että suorat fysiologiset vaikutukset toteu-
tuvat puustossa (esim. punaruskeat laikut).

Typen oksidipäästöistä peräisin olevasta laskeumasta yli 80 % kulkeutuu maahamme rajojemme ulkopuo-
lelta. Liikenne ja energiantuotanto aiheuttavat suurimman osan Suomen typenoksidipäästöistä. Vastaavasti
Suomen rikkilaskeumasta noin kolmannes on peräisin omista päästöistä, loput kulkeutuvat maan rajojen
ulkopuolelta.

6.4.6 Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen

Biotuotetehtaan ilmapäästöjen vaikutuksia voidaan vähentää minimoimalla häiriötilanteet. Hajukaasujen
hajapäästöjen keräilyllä ja poltolla sekä väkevien hajukaasujen varajärjestelmien avulla vähennetään haju-
päästöjä ympäristöön. Normaalitoiminnan ilmapäästöpitoisuuksia vähentävät erityisesti korkea piippu ja
suuri poistokaasujen virtausnopeus. Tällöin päästöt leviävät laajemmalle ja laimenevat tehokkaammin. Kul-
jetuslogistiikan optimoinnilla ja nykyaikaisella, vähäpäästöisellä kuljetuskalustolla vähennetään liikenteestä
aiheutuvia ilmapäästöjä.

Kasvihuonekaasupäästöt

6.5.1 Yhteenveto

Hankkeen vaikutusta kasvihuonekaasupäästöihin on arvioitu erityisesti fossiilisten polttoaineiden käytön
osalta. Puuraaka-aineen käytön vaikutusta hiilinieluihin on arvioitu erikseen kappaleessa 6.7 (luonnonva-
rat).

Arvioinnin perusteella hankkeen vaikutukset fossiilisten polttoaineiden poltossa syntyvien kasvihuonekaa-
supäästöjen määrään ovat myönteiset (vähentävät), sillä vaihtoehdossa VE1 tehtaan energiantuotannossa
ei tulla käyttämään fossiilisia polttoaineita lainkaan ja tehtaalla tuotetulla uusiutuvalla sähköenergialla voi-
daan korvata merkittävä määrä mahdollisesti fossiilisilla polttoaineilla tuotettavasta sähköstä. Kuljetusten
aiheuttama lisäys kasvihuonekaasupäästöihin on vähäinen saavutettaviin päästövähennyksiin verrattuna.

Rakentamisen aikana kasvihuonekaasupäästöjä syntyy lähinnä työkoneiden ja kuljetusten sekä henkilölii-
kenteen pakokaasupäästöistä. Vaikutukset arvioidaan kokonaisuudessaan vähäisiksi, kun otetaan huomi-
oon rakentamisajan pituus ja kuljetusten sekä henkilöliikenteen jakautuminen rakentamisajalle.
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Rakentamisvaihe

Vaikutus VE1 VE0 Vaihtoehtojen vertailu ja
vaikutuksen merkittävyys

Kasvihuonekaasupäästöt Rakentamisen aikana kas-
vihuonekaasupäästöjä
syntyy lähinnä työkonei-
den ja kuljetusten sekä
henkilöliikenteen pako-
kaasupäästöistä.

Ei vaikutuksia. Vaihtoehdossa VE1 aiheu-
tuu vähäisiä vaikutuksia.

Vaikutuksen merkittävyys
arvioidaan vähäiseksi (-).

Toimintavaihe

Vaikutus VE1 VE0 Vaihtoehtojen vertailu ja vai-
kutuksen merkittävyys

Kasvihuonekaasu-
päästöjen määrä

Hankkeen toteutumisella
on myönteiset (vähentävät)
vaikutukset tuotannon kas-
vihuonekaasupäästöihin,
koska biotuotetehtaalla ei
käytetä fossiilisia polttoai-
neita.

Tehdas on energian suh-
teen yliomavarainen ja teh-
taan tuottamalla uusiutu-
valla energialla voidaan kor-
vata muualla tuotettua fos-
siilisilla polttoaineilla tuo-
tettua energiaa.

Kuljetusten määrä ja kulje-
tusten aiheuttamat kasvi-
huonekaasupäästöt lisään-
tyvät hankkeen toteutumi-
sen myötä.

Puuraaka-aineen käytön
merkitystä hiilinieluihin on
arvioitu erikseen kappa-
leessa 6.7.

Fossiilisten polttoaineiden
käyttöön liittyvät kasvi-
huonekaasupäästöt säily-
vät ennallaan.

Fossiilisten polttoaineiden
käyttöön liittyvät kokonaishii-
lidioksidipäästöt (tase) ovat
vaihtoehdossa VE1 huomat-
tavasti vaihtoehtoa VE0 alhai-
semmat, eli hanke vähentää
hiilidioksidipäästöjä nykyi-
seen verrattuna.

Liikennevaihtoehdot VE1A ja
VE1B (kuvattu kappaleessa
6.11.4) eroavat vähäisessä
määrin toisistaan kuljetusten
päästömäärien osalta. Vaih-
toehdossa VE1A päästövähe-
nemä on hieman suurempi,
kuin vaihtoehdossa VE1B.

Vaikutuksen merkittävyys ar-
vioidaan vähäiseksi (+)
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6.5.2 Arviointimenetelmä ja epävarmuustekijät

Arviointi on toteutettu yleisesti käytössä olevien hiilidioksidipäästökertoimien perusteella. Merkittävä osa
hiilidioksidipäästömäärien laskennassa käytetyistä biotuotetehtaan (VE1) tiedoista (mm. kuljetusmatkat ja
määrät, energiamäärät) ovat tässä vaiheessa vielä alustavia arvioita, eivätkä välttämättä vastaa täysin to-
dellista tilannetta toiminnan käynnistyessä. Laskentaa voidaan tästä syystä käyttää vain suuruusluokkien
arvioimiseen ja vaihtoehtojen keskinäiseen vertailuun.

6.5.3 Nykytila

Merkittävin ihmisen toiminnan tuottama kasvihuonekaasu on hiilidioksidi (CO2). Suomen kasvihuonekaasu-
päästöt vuonna 2018 vastasivat ennakkotietojen perusteella 56,5 miljoonaa hiilidioksiditonnia (CO2-ekviva-
lenttia) (Tilastokeskus 2019). Suurin osa (n. 75 %) päästöistä aiheutuu energian tuotannosta ja kulutuksesta,
eli pääosin fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Bioperäisten eli uusiutuvien polttoaineiden käytöstä aiheu-
tuvaa hiilidioksidipäästöä ei lasketa mukaan kasvihuonekaasuihin, sillä vastaavan määrän hiilidioksidia ole-
tetaan sitoutuvan kyseisten bioperäisten materiaalien kasvuun.

Teollisuusprosessien ja raaka-aineiden ja tuotteiden käytön aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ovat noin
10 % Suomen kokonaispäästöistä. Metsä Fibre Oy:n Kemin sellutehtaan (VE0) CO2-päästöt olivat vuonna
2018 noin 62 000 tonnia. Suurin osa tehtaan aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä on peräisin biopolttoai-
neista, joten niitä ei lasketa kasvihuonekaasuiksi.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on kehittänyt työkalun kuntatasoisten kasvihuonekaasupäästöjen tarkas-
teluun (ESLAB: Municipal Greenhouse Gas Budgets), soveltaen kansallisessa kasvihuonekaasuinventaari-
ossa käytettyjä laskentamenetelmiä. Laskenta huomioi ihmisperäiset lähteet (pl. päästökaupassa mukana
olevat laitokset) ja luonnon alueet kuten metsät, maatalousalueet, vesialueet ja suoalueet, joilla on merki-
tystä kasvihuonekaasujen muodostumiselle. Taselaskennan perusteella Kemin hiilidioksidiekvivalenttipääs-
töt ovat vuositasolla nykytilassa noin 57 800 t CO2. Ihmisperäisiä päästöjä kunnassa on noin 65 000 t CO2,
turvemaapäästöjä 1,5 t CO2 ja vesialuepäästöjä 2,3 t CO2. Metsänielujen määrä on 10 900 t CO2.

6.5.4 Hankkeen vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin

Hankkeen vaikutusta kasvihuonekaasupäästöihin on tässä osiossa arvioitu erityisesti fossiilisten polttoainei-
den käytön osalta (energiantuotanto ja kuljetukset). Puuraaka-aineen käytön vaikutusta hiilinieluihin on tar-
kasteltu luonnonvaraosion yhteydessä kappaleessa 6.7. Muiden raaka-aineiden ja tuotteiden käytöstä ai-
heutuvia kasvihuonekaasupäästöjä ei ole arvioinnissa huomioitu.

Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt

Biotuotetehtaan energiantuotanto perustuu yksinomaan biopolttoaineisiin, joten jatkossa energiantuotan-
nosta ei muodostu kasvihuonekaasupäästöjä.  Vaihtoehdossa VE0 meesauunilla käytetään pääpolttoai-
neena fossiilista raskaspolttoöljyä. Vuonna 2018 tehtaan energiantuotannossa käytettyjen fossiilisten polt-
toaineiden aiheuttama hiilidioksidipäästömäärä oli 62 000 t CO2/a, mikä kuvaa vaihtoehdon VE0 päästöta-
soa. Työkoneiden polttoaineiden vaikutusta kasvihuonekaasujen määrään ei ole huomioitu arvioinnissa.

Biotuotetehdas on energian suhteen yliomavarainen, eli se tuottaa enemmän energiaa kuin käyttää. Myy-
tävän sähkön ja höyryn vaikutus kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärään riippuu siitä, mitä energian-
tuotantomuotoa biotuotetehtaan tuottamalla energialla (ei hiilidioksidipäästöä) korvataan. Tässä arvioin-
nissa korvattavan sähkön hiilidioksidipäästökertoimena on käytetty Motivan ilmoittamaa keskimääräistä
sähköntuotannon CO2-päästökerrointa 158 kg CO2/MWh. Vaihtoehdossa VE1 myytävän sähkön määräksi
on arvioitu 1 400 GWh/a, mikä vastaa päästövähenemänä 221 000 t CO2 vuodessa. Vastaavasti
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vaihtoehdossa VE0 sähköä myydään 177 GWh, vastaten noin 28 000 tonnin hiilidioksidipäästövähenemää
vuodessa. Myytävää höyryä tarkastelussa ei ole huomioitu – ulostoimitettavan höyryn määrä ei muutu
biotuotetehtaan alkuvaiheessa. Mahdollisia myöhempiä muutoksia ei laskelmassa otettu huomioon.

Mahdollisella biokaasulaitoksella tuotettava metaani korvaa liikennepolttoainekäytössä fossiilisia polttoai-
neita. Vaihtoehdossa VE1 tuotettavan biokaasun energiasisältö on n. 32 TJ/a, jonka on laskennassa oletettu
kokonaisuudessaan korvaavaan bensiinin kulutusta ajoneuvoissa. Hiilidioksidipäästökertoimena päästövä-
henemälaskennassa on käytetty Motivan ilmoittamaan moottoribensiinin päästökerrointa 67 t CO2/TJ. Bio-
kaasulaitoksen tuottama hiilidioksidipäästövähenemä olisi siten noin 2 000 t CO2/a. Biokaasulaitoksella tuo-
tettavaa hiilidioksidia ei ole laskennassa huomioitu, sillä se pyritään saamaan hyötykäyttöön.

Muiden biotuotetehtaan tuotteiden ja sivutuotteiden käytön vaikutusta kasvihuonekaasupäästöihin ei ole
arvioitu laskennallisesti. Valtaosa kasvihuonekaasuista aiheutuu luonnonvarojen käytöstä, joten materiaa-
litehokkuus, eli luonnonvarojen säästeliäs käyttö, tuotannon sivuvirtojen tehokas hyödyntäminen ja jättei-
den määrän vähentäminen ja kierrätyskelpoisuuden varmistaminen edesauttavat kasvihuonekaasupäästö-
jen vähentämisessä. Biotuotetehtaalla puu jalostetaan mahdollisimman resurssitehokkaasti erilaisiksi bio-
materiaaleiksi ja -kemikaaleiksi, bioenergiaksi ja lannoitteiksi. Suuri osa tehtaan jätteistä toimitetaan hyö-
tykäyttöön, missä ne korvaavat ns. neitseellisten tai fossiilisten raaka-aineiden käyttöä.

Liikenne

Muutokset liikennemäärissä aiheuttavat muutoksia myös liikenteen kasvihuonekaasupäästömääriin. Vaiku-
tusta on arvioitu raskaan liikenteen (raaka-aine- ja tuotekuljetukset) ja junakuljetusten osalta. Laivaliiken-
teen hiilidioksidipäästöjä ei ole huomioitu laskennassa. Henkilöautoliikenteen ei arvioida merkittävästi li-
sääntyvän hankkeen toteutuessa, joten myös henkilöautoliikenne on jätetty arvion ulkopuolelle.

Autopuukuljetusten kasvihuonekaasupäästöjen arvioinnissa käytettiin VTT:n LIPASTO- laskentajärjestelmän
kertoimia. Puukuljetusten osalta paluukuljetuksen on oletettu olevan tyhjä, jolloin päästö on täyden lastin
päästö lisättynä tyhjän lastin päästö samalle kilometrimäärälle. Päästökerroin puukuljetuksille on tällöin
1985 g CO2/km – 2 273 g CO2/km. Muiden kuljetusten osalta huomioitiin maantiekuljetuksissa myös paluu-
matka osakuorman kanssa. Tällöin päästökerroin on 1 160 g CO2/km – 1 702 g CO2/km, perävaunun koosta
ja kantavuudesta riippuen.

Puukuljetusten on arvioitu tulevan keskimäärin 75 km etäisyydeltä. Liikennevaihtoehdossa VE1A (vaihtoeh-
dot kuvattu kappaleessa 6.11.4) puukuljetusten kokonaisliikennemäärän (liikenne molempiin suuntiin) on
arvioitu lisääntyvän noin 320:lla vuorokaudessa ja vaihtoehdossa VE1B noin 175:llä. Ajoksen satamaan on
tehtaalta matkaa 15 km ja sinne kokonaisliikennemäärän on arvioitu lisääntyvän hankkeen toteutuessa
(sekä vaihtoehdossa VE1a että VE1b) noin 100:lla vuorokaudessa. Lisäksi muiden kuljetusten kokonaislii-
kennemäärän, noin 100 km:n etäisyydeltä, on arvioitu olevan vaihtoehdoissa VE1A ja VE1B noin 15 enem-
män vuorokaudessa verrattuna vaihtoehtoon VE0.

Edellä mainituilla lähtötiedoilla, autoliikenteen hiilidioksidipäästöt olisivat vaihtoehdossa VE0 keskimäärin
noin 7 000 t CO2/a, vaihtoehdossa VE1a noin 17 000 t CO2/a ja vaihtoehdossa VE1b noin 13 000 t CO2/a.

Junakuljetusten kokonaisliikennemäärän on arvioitu lisääntyvän vaihtoehdossa VE1a neljällä ja vaihtoeh-
dossa VE1b yhdeksällä vuorokaudessa, keskimääräisen junamatkan ollessa 300 km (arvio). Hiilidioksidipääs-
tökertoimena on käytetty VTT:n RAILI-laskentajärjestelmän kertoimia; kuormattu raakapuukuljetus diese-
ljunalla 13 261 g CO2/km ja tyhjänä 10 611 g CO2/km. Laskennassa kaikkien junakuljetusten on oletettu ta-
pahtuvan dieseljunilla, mikä yliarvioi huomattavasti junakuljetusten päästömäärää. Sähköistettyjen rata-
osuuksien määrä kasvaa koko ajan ja yhä suurempi osa junakuljetuksista pystytään toteuttamaan sähköve-
tureilla. Tehdyn arvioinnin perusteella junakuljetusten CO2-päästöt ovat vaihtoehdossa VE0 noin 13 000 t
CO2/a, vaihtoehdossa VE1A 23 000 t CO2/a ja vaihtoehdossa VE1B 35 000 t CO2/a.
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Fossiilisten polttoaineiden käyttöön liittyvä hiilidioksidipäästötase

Fossiilisten polttoaineiden käyttöön liittyviä hiilidioksidipäästömääriä vaihtoehtojen VE1A ja VE1B ja vaih-
toehdon VE0 välillä on esitetty seuraavassa taulukossa. Vertailussa on huomioitu vain olennaisimmat, nyt
jo arvioitavissa olevat muutokset hiilidioksidipäästölähteissä ja -vähenemissä.

Vertailun perusteella hiilidioksidipäästötase muodostuu molemmissa hankevaihtoehdossa selkeästi nega-
tiiviseksi (päästövähenemät ovat päästölähteitä suuremmat) vaihtoehtoon VE0 verrattuna.  Merkittävin osa
oletetusta hiilidioksidipäästövähenemästä johtuu uusiutuvan energian (sähkön) myynnistä, jonka oletetaan
laskennassa korvaavan fossiilisissa polttoaineilla tuotettua sähköä. Merkittävä muutos on myös tehtaan
energiantuotannon muuttuminen kokonaan biopolttoaineisiin pohjautuvaksi. Laivakuljetusten ja henkilö-
autoliikenteen päästöjä laskennassa ei ole huomioitu, mutta niiden määrän ei arvioida muuttavan tulosta
merkittävästi.

Taulukko 6-24. Fossiilisten polttoaineiden käyttöön liittyvien hiilidioksidipäästömäärien muutos vaihtoeh-
toon VE0 verrattuna.

Muutos vaihtoehtoon VE0 verrattuna t CO2/a
Päästölähde VE1a VE1b
Tehtaan energiantuotanto (foss.) - 62 000 - 62 000
Sähkön myynti - 190 000 - 190 000
Biokaasulaitoksen tuotekaasun käyttö polt-
toaineena

- 2 000 - 2 000

Autokuljetukset + 10 000 + 6 000
Junakuljetukset + 10 000 + 23 000
Yhteensä - 234 000 - 225 000

6.5.5 Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen

Energiantuotannon hiilidioksidipäästöjen osalta hankkeen vaikutukset ovat positiiviset, eikä tarvetta hait-
tojen lieventämiseen ole. Negatiiviset vaikutukset liittyvät kuljetusten päästöihin, jotka lisääntyvät liikenne-
määrien kasvaessa. Kuljetusten määrän (mm. paluukuormat, täyttöaste, reitit) ja kuljetustavan optimoin-
nilla pystytään vaikuttamaan kuljetuksista aiheutuviin päästöihin. Junakuljetuksissa suositaan sähköjunia
dieselvetureiden sijasta.

Jätteet, oheistuotteet ja loppusijoitus

6.6.1 Yhteenveto

Rakentamisvaiheessa syntyy epäorgaanista rakennus- ja purkujätettä. Pilaantuneiden maa-alueiden kun-
nostamisen yhteydessä syntyy pilaantuneilta alueilta irrotettavia maa- ja kiviaineksia. Näiden jakeiden lop-
pusijoitukseen on varauduttu tehdasalueen kaatopaikan nykyisessä ympäristöluvassa. Tehtaan rakentami-
sen yhteydessä syntyvät jätteet pyritään kierrättämään mahdollisimman tehokkaasti. Vaihtoehdossa VE1
rakentamisvaiheen jätteiden käsittelyn vaikutukset arvioidaan merkittävyydeltään vähäiseksi. Vaihtoeh-
dossa VE0 rakentamisen vaikutuksia ei synny.

Toimintavaiheessa merkittävimmät jätejakeet ovat viherlipeäsakka ja tuhkat. Oheistuotteita ovat meesa ja
kalkit. Kaikki jätteet ja oheistuotteet käsitellään asianmukaisesti ja jätteitä pyritään ohjaamaan
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hyötykäyttöön mahdollisimman tehokkaasti. Vaihtoehdossa V1 syntyvien jäte- ja oheistuotemateriaalien
määrät noin kaksinkertaistuvat vaihtoehtoon V0 verrattuna.

Toimintavaiheessa jätteiden ja oheistuotteiden käsittelyyn liittyvien vaikutusten merkittävyys arvioidaan
molemmissa vaihtoehdoissa vähäiseksi.

Yhteenveto jätteiden ja oheistuotteiden käsittelyyn liittyvistä vaikutuksista:

Rakentamisvaihe

Vaikutus VE1 VE0 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuk-
sen merkittävyys

Jätteet Rakennusjätettä, purkujä-
tettä ja pilaantuneita maa-
aineksia, kierrätetään mah-
dollisimman tehokkaasti.

Ei uutta rakentamista eikä
rakentamisvaiheen vaiku-
tuksia.

Vaihtoehdossa VE0 ei synny vaiku-
tuksia, joten vaihtoehdossa VE1
vaikutukset ovat suuremmat.

Vaikutusten merkittävyys arvioi-
daan vähäiseksi (-).
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Toimintavaihe

Vaikutus VE1 VE0 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuk-
sen merkittävyys

Jätteet ja
oheistuot-
teet  ja  lop-
pusijoitus

Kaikki jätteet ja oheistuotteet käsitellään asianmukai-
sesti ja jätteitä pyritään ohjaamaan hyötykäyttöön mah-
dollisimman tehokkaasti.

Vaihtoehdossa VE1 syntyvien jäte-
ja oheistuotemateriaalien määrät
noin kaksinkertaistuvat vaihtoeh-
toon VE0 verrattuna.

Jätteiden ja oheistuotteiden käsit-
telyllä ei ole merkittäviä ympäristö-
vaikutuksia. Vaikutusten merkittä-
vyys arvioidaan vähäiseksi (-).

6.6.2 Arviointimenetelmä ja epävarmuustekijät

Syntyvien jakeiden sekä oheistuotteiden ominaisuudet arvioitiin tehtaan teknisten tietojen ja muista vas-
taavista hankkeista saatujen tietojen perusteella. Arvioinnin yhteydessä esitetään hankesuunnittelussa kar-
toitetut hyötykäyttömahdollisuudet ja loppusijoitusvaihtoehdot.

Jätteiden ja oheistuotteiden käsittelyn, hyötykäytön ja loppusijoituksen arvioinnissa huomioitiin mahdolli-
set vaikutukset ympäristöön tehdasalueella ja sen jätehuoltoalueella sekä yleisellä tasolla tehdasalueen ul-
kopuolella tapahtuvassa käsittelyssä.

Jätteiden määrissä on epävarmuutta, mikä ei kuitenkaan vaikuta arvioitujen vaikutusten merkittävyyteen.

6.6.3 Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Uuden tehtaan rakentamisvaiheessa syntyy epäorgaanista rakennus- ja purkujätettä. Pilaantuneiden maa-
alueiden kunnostamisen yhteydessä syntyy pilaantuneilta alueilta irrotettavia maa- ja kiviaineksia. Näiden
jakeiden loppusijoitukseen on varauduttu tehdasalueen kaatopaikan ympäristöluvassa, jota on päivitetty
vuonna 2018. Pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyä on kuvattu kappaleessa 6.15.5. Lisäksi syntyy puhtaita
ylijäämämaita.

Hyödynnettävät jakeet varastoidaan välivarastointiin varatulla alueella lajeittain, jolloin niitä voidaan hyö-
dyntää rakentamishankkeissa, täyttöalueiden maisemoinnissa tai toimittaa hyötykäyttöön tehdasalueen ul-
kopuolelle.

Tehtaan rakentamisen yhteydessä syntyvät jätteet pyritään kierrättämään mahdollisimman tehokkaasti.
Rakennusjätteet kuten betoni ja tiili sekä ylijäämämaat pyritään hyötykäyttämään rakennusalueen läheisyy-
dessä. Rakentamisen ja purkamisen yhteydessä syntyvät, hyödyntämiseen soveltumattomat tavanomaiset
jätteet sijoitetaan tehdasalueen kaatopaikalle.

Vanhan tehtaan purkamisesta syntyy purkujätettä. Taulukko 2-34 sisältää alustavan laskelman rakennusten
suurimmista purkujätemääristä. Hankesuunnittelun edetessä suoritetaan yksityiskohtainen asbesti- ja
haitta-ainekartoitus. Kartoituksen yhteydessä tehdään purkumateriaalien hyötykäyttöselvitys ja massalas-
kenta. Rakennusjätteiden hyödyntäminen toteutetaan MARA-asetuksen (Valtioneuvoston asetus eräiden
jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (843/2017) mukaisesti.
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6.6.4 Toiminnan aikaiset vaikutukset

Arviot jätemääristä sekä kunkin jätejakeen suunniteltu jatkokäsittely on esitetty vaihtoehdon VE1 osalta
kappaleessa 2.2.7, ja kappaleissa 2.3.4, 2.4.4, 2.5.4, 2.6.4 ja 2.7.4, ja vaihtoehdon VE0 osalta kappaleessa
3.4. Merkittävimmät jätejakeet ovat viherlipeäsakka ja tuhkat. Oheistuotteita ovat meesa, poltettu kalkki ja
kalkkipöly.

Kaikki jätteet ja oheistuotteet käsitellään asianmukaisesti ja käsittelystä tai loppusijoituksesta ei arvioida
aiheutuvan merkittäviä haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään
myös ohjaamalla jätteitä hyötykäyttöön mahdollisimman tehokkaasti. Biotuotelaitosten rakentaminen
vaihtoehdossa VE1 lisää sellutehtaalla syntyvien jakeiden hyötykäyttöä ja parantaa materiaalitehokkuutta.

Jätteiden hyötykäyttö pyritään ensisijaisesti järjestämään tahdasalueella tai sen läheisyydessä. Mikäli jät-
teitä joudutaan kuljettamaan tehdasalueen ulkopuolisille kaatopaikoille lisääntyvät ympäristövaikutukset
mm. liikenteen päästöjen ja meluhaittojen osalta. Jätehuoltoalue on tehdasalueen läheisyydessä ja jättei-
den kuljetuksesta syntyvät päästöt ympäristöön ovat siten vähäiset.

Kemin tehtaan teollisuusjätteen käsittelyalue sijaitsee tehdasalueen länsipuolella, Kuivanuoron saaressa.
Muun tehdasalueen ja jätteenkäsittelyalueen erottaa toisistaan Kurimonhaaran kapea lahti. Jätteenkäsitte-
lyalueelle loppusijoitetaan Metsä Fibre Oy:n Kemin sellutehtaan ja Metsä Board Oy:n kartonkitehtaan ja
voimalaitoksen toiminnassa syntyviä tavanomaisia ja pysyviä jätteitä. Uudelle kaatopaikalle on läjitetty jät-
teitä (soodasakka, lainerin pastaliete) vuodesta 2016 alkaen. Jätteenkäsittelyalueen ympäristövaikutukset
on arvioitu vuonna 2018 päivitetyn ympäristöluvan yhteydessä. Ympäristöluvassa on varauduttu uuden teh-
taan jätemääriin.

Jätteenkäsittelyalueelta on matkaa lähimpään asutukseen noin 1,2 kilometriä, eikä alueelta kantautuvaa
melua arvioida havaittavan lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Lähin virkistysreitti kulkee yli 300 metrin
etäisyydellä kaatopaikka-alueesta. Jätteenkäsittelyalueen ja reitin väliin jää metsäinen suoja-alue, eikä jät-
teenkäsittelyalueen melun arvioida kantautuvan virkistysreitille saakka. Jätteenkäsittelyalueelta ei arvioida
aiheutuvan hajuhaittaa, joka olisi erityisesti havaittavissa alueen ympäristössä. Pölyämisen arvioidaan ole-
van ajoittaista ja lyhytkestoista eikä pölyn ole arvioitu kantautuvan suurissa määrin jätteenkäsittelyalueen
ulkopuolelle. Jätteenkäsittelyalueen jätevesien vaikutukset Vähähaaraan ja Kemin edustan merialueeseen
on arvioitu hyvin vähäisiksi verrattuna muuhun tehdasalueelta tulevaan kuormitukseen. Nykyisen jätteen-
käsittelyalueen pohjavedessä ei tarkkailutulosten perusteella ole ollut suoraan havaittavissa alueen toimin-
nasta johtuvaa vaikutusta. Jätteenkäsittelyalueelta ei ole hydrologista yhteyttä lähimpään Kuivanuoron
pohjavesialueeseen, eikä jätteenkäsittelyalueen pohjavesien laatu vaikuta Kuivanuoron pohjaveden laa-
tuun. Jätteenkäsittelyalueen toiminnasta aiheutuvan melun arvioidaan peittyvän sellutehtaan toiminnan
aiheuttamaan meluun. Jätteenkäsittelyalueelle liikennöidään pengertietä pitkin suoraan tehdasalueelta.
Jätteenkäsittelyalue on valaistu ja kokonaan aidattu, eikä alueella arvioida esiintyvän haittaeläimiä tavallista
enempää. Jätehuoltoalueen ympäristövaikutuksia valvotaan jätehuoltoalueen ympäristöluvan puitteissa.

Vaihtoehdossa VE0 nykyinen sellutehdas jatkaa toimintaansa käyttöikänsä loppuun asti ja syntyviä jätteitä
hyödynnetään ja loppusijoitetaan voimassa olevan ympäristöluvan ja suunnitelmien mukaisesti.

Toimintavaiheessa jätteiden ja oheistuotteiden käsittelyyn liittyvien vaikutusten merkittävyys arvioidaan
molemmissa vaihtoehdoissa vähäiseksi.

6.6.5 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa

Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole tunnistettu hankkeita, joilla olisi tämän hankkeen
kanssa yhteisvaikutuksia jätteiden ja oheistuotteiden syntyyn tai käsittelyyn.
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6.6.6 Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen

Nykyisen alueen suunnittelussa on huomioitu paras käyttökelpoinen tekniikka rakenteissa, alueen vesien
keräämisessä ja käsittelyssä. Mitään jätteenkäsittelyalueen vesiä ei johdeta suoraan maastoon, vaan kaikki
alueelta tulevat suoto- ja pintavedet johdetaan hallitusti jäteveden puhdistamolle.

Jätehuoltoalue on tehdasalueen läheisyydessä ja jätteiden kuljetuksesta syntyvät päästöt ympäristöön ovat
siten vähäiset. Myös jätteiden hyötykäyttö pyritään ensisijaisesti tekemään tehdasalueella tai sen läheisyy-
dessä.

Luonnonvarat

6.7.1 Yhteenveto

Hankkeen toteuttaminen edellyttää, että Metsä Group hankkii puuraaka-ainetta vuosittain 4,5 miljoonaa
m3 nykyistä enemmän. Raaka-aine on mahdollista hankkia Suomen, Ruotsin ja Baltian alueelta pyöreänä
puutavarana ja sahahakkeena. Suomessa puunhankinta-alueeseen kuuluvat pääasiassa Lapin, Pohjois-Poh-
janmaan ja Kainuun maakunnat. Koko yhtiön tasolla hankkeen toteuttaminen muuttaa puuvirtoja eri teh-
taiden välillä hankintamäärän kasvaessa merkittävästi. Puu ostetaan kotimaassa yksityisiltä metsänomista-
jilta, yhtiöiltä, metsähallitukselta ja sahoilta sertifioiduista metsistä. Puu kuljetetaan tehtaalle Ruotsista ja
Suomesta maantie- ja rautatiekuljetuksin ja Baltian alueelta laivalla. Laivakuljetusten osuus kaikesta teh-
taalle kuljetetusta puusta jää pieneksi.

Puunhankinta-alueella on käyttämätöntä hakkuupotentiaalia etenkin nuorissa ja varttuneissa kasvatusmet-
sissä, joihin lisääntyvä puunhankinta valtaosin kohdistuu. Avohakkuiden ja muiden uudistushakkuiden suh-
teellinen pinta-alaosuus ei kasva hankkeen toteuttamisen myötä. Vesistövaikutuksia ei arvioida aiheutuvan,
sillä valtaosa lisääntyvistä hakkuista on harvennushakkuita ja maanmuokkauksissa suositaan kevyitä lai-
kutuksia, kääntömätästyksiä ja tarvittaessa äestyksiä. Kunnostusojitusten määrää on viime vuosina pystytty
vähentämään säätelemällä soiden vedenpinnan tasoa puustolla. Maisemalle, kulttuuriympäristöille ja luon-
non monikäytölle aiheutuvien vaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi. Pohjois-Suomessa on useita muita
biotaloushankkeita, joilla on puunhankinnan aiheuttamia yhteisvaikutuksia nyt tarkasteltavana olevan
hankkeen kanssa. Keskeisin asia on puuraaka-aineen riittävyys kaikille suunnitelluille laitoksille.

Valtaosa uhanalaisista eliölajeista on erikoistunut tietyntyyppisiin elinympäristöihin, kuten lehtoihin ja van-
hoihin metsiin, jotka ovat rajoitetun puuntuotannon piirissä tai joilla ei harjoiteta metsätaloutta lainkaan.
Lisäksi metsänkäyttöä säätelevät metsä- ja luonnonsuojelulaki sekä vesiympäristöjen osalta vesilaki. Uhan-
alaiset ja lakisääteiset luontotyypit ja lajit pystytään ottamaan huomioon metsien hoidossa säilyttämällä
tärkeät elinympäristöt sekä suojelemalla näiden elinympäristöjen rakennepiirteitä.

Vain kasvava puusto toimii hiilinieluna ja tällä hetkellä puunhankinta-alueella on runsaasti harvennusräs-
tejä, jotka heikentävät alueen metsien hiilensidontakykyä. Hakkuun jälkeen puuston sitoman hiilen määrä
pienenee väliaikaisesti, mutta puuston järeytyessä se palautuu ja puusto sitoo hiiltä enemmän kuin ennen
harvennusta. Lisäksi hiiltä sitoutuu puusta tehtyihin tuotteisiin. Lisääntyvästä puunhankinnasta huolimatta
Suomen metsiin sitoutuneen hiilen määrän on arvioitu kasvavan tulevaisuudessa. Tähän vaikuttavat eniten
puuston ikärakenne ja ilmaston lämpeneminen.

Luonnonvarojen arvioidaan olevaan vaikutuskohteen herkkyyden suhteen vähäinen, sillä uusiutumattomia
luonnonvaroja käytetään vain rakentamisvaiheessa ja lisääntyvät hakkuut kohdentuvat harvennusikäisiin
metsiin. Myös muutoksen suuruuden arvioidaan olevan vähäinen, sillä metsätaloutta harjoitetaan taloudel-
lisen ja ekologisen kestävyyden rajoissa. Vaikutuksia Suomen metsien sitoman hiilen määrään ei aiheudu,
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sillä puuston määrä jatkaa kasvuaan myös tulevaisuudessa, kun nykyiset harvennusikäiset metsät varttuvat
ja järeytyvät. Kokonaisuudessaan luonnonvarojen käyttöön kohdistuvien vaikutusten arvioidaan jäävän vä-
häisiksi. Vaikutuksia ei aiheudu, mikäli hanketta ei toteuteta.

Rakentamisvaihe

Vaikutus VE1 VE0 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuk-
sen merkittävyys

Luonnonva-
rat

Rakentaminen kuluttaa sekä
uusiutuvia että uusiutumat-
tomia luonnonvaroja. Uusiu-
tumattomien luonnonvaro-
jen käyttö vastaa muita vas-
taavia rakennushankkeita.

Ei uutta rakentamista. Vaihtoehdossa VE0 ei synny vaiku-
tuksia, joten vaihtoehdossa VE1
vaikutukset ovat suuremmat.

Vaikutusten merkittävyys arvioi-
daan vähäiseksi (-).

Toimintavaihe

Vaikutus VE1 VE0 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuk-
sen merkittävyys

Luonnonva-
rat

Toiminnan aikana käyte-
tään kuitupuuta ja sahaha-
ketta nykyistä huomatta-
vasti enemmän. Puu hanki-
taan sertifioiduista metsistä
luonnon monimuotoisuus
ja virkistysarvot huomioon
ottaen. Pohjois-Suomen
alueella on runsaasti hak-
kuupotentiaalia jäljellä. Li-
sääntyvien hakkuiden pai-
nopiste on harvennusikäi-
sissä metsissä.

Ei lisääntyvää puun käyttöä. Vaihtoehdon VE1 vaikutukset luon-
nonvarojen käyttöön ovat suurem-
mat kuin vaihtoehdon VE0.

Luonnonvarojen käytön lisäys koh-
distuu uusiutuvaan luonnonvaraan,
jonka kestävä käyttö on myös edel-
lytys puuston hiilinielun säilymi-
selle. Puu hankitaan sertifioiduista
metsistä ja luonnon hoitoon, mai-
semaan ja virkistysarvoihin kiinni-
tetään erityistä huomiota.

Vaikutusten merkittävyys arvioi-
daan vähäiseksi (-).

6.7.2 Arviointimenetelmät ja epävarmuustekijät

Biotuotetehtaan tarvitsemista raaka-aineista puu ja vesi ovat uusiutuvia ja polttoaineet uusiutumattomia
luonnonvaroja. Merkittävin uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön liittyvä tekijä biotuotetehtaan toimin-
nassa on puuraaka-aineen hankinta, lisäksi tehtaan toiminta edellyttää huomattavan suurta veden käyttöä.
Kuljetusajoneuvojen käyttämän polttoaineen vaikutukset kohdistuvat uusiutumattomiin luonnonvaroihin.
Puunhankinnan tarkastelualueena on koko Itämeren alue, Suomessa puuston hankinta-alueen on katsottu
painottuvan pääasiassa Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueille.

Raaka-aineen hankinnan vaikutusten arvioinnissa on olemassa olevaan aineistoon perustuen arvioitu kuitu-
puun hankkimisen vaikutuksia puuraaka-aineen kestävään käyttöön, hiilinieluun, metsien monimuotoisuu-
teen ja ekologiseen kestävyyteen, maaperään, vesistöihin, metsien terveyteen, virkistyskäyttöön ja maise-
maan. Lisäksi on tarkastelu hankkeen vaikutuksia yhdessä muiden Pohjois-Suomeen sijoittuvien, kuitupuuta
käyttävien hankkeiden kanssa. Keskeisessä asemassa arvioinnissa ovat olleet Luonnonvarakeskuksen
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laatimat tilastot toteutuneista hakkuumääristä sekä valtakunnan metsien inventointiaineistojen pohjalta
laaditut laskelmat kestävistä hakkuumahdollisuuksista ja hiilinielun kehittymisestä, alueelliset metsäohjel-
mat, Metsätehon laskelma kuitupuun kuljetuksen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä sekä hankkeesta vas-
taavan laatimat arviot puuraaka-aineen riittävyydestä ja hankintatavoista. Lisäksi on käytetty metsäympä-
ristön ja -maiseman hoidon julkaisuja, jotka on esitetty selostuksen lähdeluettelossa.

Luonnonvaroihin kohdistuvien vaikutusten arviointi on tehty asiantuntija-arviona. Arviointi ei juurikaan si-
sällä epävarmuutta, sillä Suomen metsävarat, toteutuneet hakkuut sekä tulevaisuuden hakkuumahdolli-
suuksien ja hiilinielun kehitys tunnetaan erittäin hyvin. Ilmastonmuutoksen vaikutus puuston kasvuun on
todennäköisesti arvioitua suurempi.

6.7.3 Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Biotuotetehdas sijoittuu rakennettuun ympäristöön eikä hankkeen toteuttaminen edellytä luonnontilaisten
alueiden raivaamista teollisuusalueeksi. Tehtaan ja sitä palvelevan infran rakentaminen edellyttää pohja-
töitä, joihin käytetään tontin ominaisuuksista riippuen kivimursketta ja/tai hiekkaa/soraa sekä kuljetetaan
mahdollisesti pilaantunut maa asianmukaiseen käsittelyyn ja loppusijoitukseen tehdasalueen ulkopuolelle.
Rakennusmateriaalien tuottaminen kuluttaa luonnonvaroja ja rakennustyöt edellyttävät myös huomatta-
van suurta määrää sahatavaraa. Rakentamisen aikainen luonnonvarojen käyttö vastaa muiden rakennus-
työmaiden luonnonvarojen käyttömäärää ja –tapaa, minkä vuoksi luonnonvaroihin kohdistuvien rakenta-
misen aikaisten vaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi.

6.7.4 Toiminnan aikaiset vaikutukset

6.7.4.1 Puunhankinnan toimintaperiaatteet

Puunhankinta-alue on koko Itämeren alue ja Suomessa puunhankinta painottuu Lapin, Pohjois-Pohjanmaan
ja Kainuun maakuntien alueille. Kaikki puu ostetaan yksityisten, yhtiöiden ja valtion omistamista metsistä.
Yksityismetsien puukaupasta valtaosa on pystykauppoja. Puu kuljetetaan tehtaalle rautateitse, maantiekul-
jetuksin ja laivalla. Suomesta ostetusta puusta yli 90 prosenttia tulee sertifioiduista metsistä, joiden omis-
tajat ovat sitoutuneet hoitamaan metsiään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.
Puunhankintaa ohjaavat kestävän kehityksen periaatteet, joissa on määritelty periaatteet liiketoiminnalli-
sen, taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä yhtiön ympäristövastuun toteuttamiseksi.

Korjuun ja kuljetuksen hoitavat sopimusyrittäjät. Puunkorjuussa puut kaadetaan, karsitaan, katkotaan ja
mitataan sekä kuljetetaan metsästä tienvarteen, josta puutavara-auto hakee ne jalostuspaikkaan. Pysty-
kaupalla ostetusta puusta yli 95 prosenttia kaadetaan hakkuukoneella. Hakkuukoneen kuljettaja lajittelee
tukki- ja kuitupuut metsässä ajouran viereen, josta kuormatraktorin kuljettaa ne metsätien varteen. Kuor-
matraktorin kuljettaja lajittelee eri puutavaralajit eri pinoihin, jotta puutavara-auton kuljettajan on helppo
ottaa kyytiin oikeat puut. Samalta hakkuualueelta ajetaan tyypillisesti puuta monelle eri tehtaalle: kuitupuut
sellutehtaalle tai mekaaniseen kuidutukseen ja mäntytukit useimmiten eri sahalle kuin kuusitukit. Uusiutu-
van energian tuotantoon käytettävät hakkuutähteet, oksat ja latvukset, haketetaan useimmiten tienvarsi-
varastolla ja kuljetetaan hakkeena polttolaitokselle. Korjuu toteutetaan Tapion Hyvän metsänhoidon suosi-
tukset ja metsäsertifiointikriteerit sekä metsä- ja luonnonsuojelulait huomioiden. Korjuu ajoitetaan ja ka-
lusto valitaan korjuukohteelle sopivaksi, jotta maastoon ja metsäautoteille jäisi mahdollisimman vähän jäl-
kiä. Korjuun laatua seurataan omavalvontana sekä yhteistyössä Metsäkeskuksen kanssa viranomaistarkas-
tuksin.
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6.7.4.2 Kestävät hakkuumahdollisuudet ja yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa

Puuston määrä Suomessa on tällä hetkellä 2,5 miljardia m3 ja vuotuinen kasvu 107 miljoonaa m3. Luonnon-
varakeskuksen arvioima puuntuotannollisesti suurin kestävä hakkuumahdollisuus kymmenvuotiskaudelle
2015–2024 on 84,3 miljoonaa m3 runkopuuta vuodessa. Sitä seuraavalla 10-vuotiskaudella vuotuinen hak-
kuumahdollisuus nousee edelleen ollen 93 miljoonaa m3 vuodessa (Taulukko 6-25 ja Taulukko 6-26). Viime
vuosina kaakkoisen ja keskisen Suomen maakuntien alueilla hakkuut ovat olleet lähellä suurinta kestävää
hakkuumahdollisuutta, sen sijaan pohjoisessa Suomessa hankkeen lähivaikutusalueella hakkuumääriä voi-
daan kestävästi vielä lisätä merkittävästi. Vuonna 2018 ennätyspoistumasta huolimatta puuston kokonais-
määrä kasvoi 13 miljoonaa m3. Hakkuumahdollisuuksia on jäänyt käyttämättä etenkin ensiharvennusikäi-
sistä metsistä, sillä puulle ei ole ollut riittävästi kysyntää.

Vuonna 2018 koko Suomen ainespuun hakkuukertymä oli 78,2 miljoonaa m3 vuodessa ja tästä kuitupuun
osuus oli 39,6 miljoonaa m3. Eniten puuta hakattiin Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen maakuntien
alueilla. Valtaosa koko maan hakkuista (84 %) kertyi yksityismetsistä, joista hakattiin puuta kaikkiaan 57,8
miljoonaa m3. LUKEn ylläpitämissä hakkuukertymätilastoissa ei ole eritelty Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja
Kainuun maakuntien osalta yksityisten, yhtiöiden ja valtion metsistä hakattuja puumääriä. Yhteensä Lapista
ja sen naapurimaakuntien Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilta hakattiin puunjalostusteollisuudelle
vuonna 2018 tukkipuuta 4,3 miljoonaa m3 ja kuitupuuta 10,1 miljoonaa m3.

Lapissa puuston kasvusta on viime vuosina hakattu vuosittain keskimäärin 65 %. Valtakunnan metsien 11.
inventoinnista saaduissa tuloksissa nuorten kasvatusmetsien osuus Lapissa oli 47 %, mikä johtaa nykyistä
huomattavasti suurempaan kasvuun lähitulevaisuudessa sekä lisää ensi- ja muiden harvennusten tarvetta
entisestään. Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla tilanne on suunnilleen samanlainen kuin Lapissa, nuorten
kasvatusmetsien osuus on huomattavan suuri ja kasvusta hakataan vuosittain tällä hetkellä 60-70 %.
Vuonna 2018 Metsä Groupin ostamasta kuitupuusta 70 % saatiin harvennuksilta, 24 % uudistushakkuilta
(siemenpuu-, suojuspuu- ja päätehakkuu) ja loput 6 % muilta hakkuilta. Useammasta metsänkäsittelykuvi-
osta muodostuvan päätehakkuuleimikon keskikoko oli 3,3 hehtaaria. Tulevaisuuden puunhankinnassa pää-
tehakkuiden osuus tulee hieman laskemaan ja harvennushakkuiden kasvamaan ensiharvennusikäisen puus-
ton varttuessa.

Uuden biotuotetehtaan puuntarve on vaihtoehdossa VE1 yhteensä 7,6 miljoonaa m3 vuodessa (Taulukko
6-25). Tällä hetkellä puuta käytetään 3,1 miljoonaa m3/a, joten lisäpuun tarve on 4,5 miljoonaa m3/a. Metsä
Groupin puunhankinnan toimitusvirrat muuttuvat vaihtoehdossa VE1 koko Itämeren alueella ja kuitupuun
kokonaishankintamäärä kasvaa noin viidenneksen, Suomen hankintamäärä noin viidenneksen ja Pohjois-
Suomen noin kolmanneksen. Biotuotetehtaan puunhankinnasta pääosa, 65-75 %, hankitaan Lapin, Pohjois-
Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueelta sisältäen Metsä Groupin oman hankinnan sekä muiden toimi-
joiden toimitukset. Tuontipuun osuuden on arvioitu olevan 10–20 % hankintamääristä. Tuontipuuta on ar-
vioitu hankittavan Ruotsista maakuljetuksina, Itämeren alueelta laivakuljetuksina sekä mahdollisesti Venä-
jältä rautatiekuljetuksina. Sahahakkeen osuus on arvioitu olevan 10–15 % puutarpeesta ja se hankitaan pää-
asiassa Suomesta.
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Kuva 6-86. Metsä Groupin puunhankinnan tuontivirrat ja Kemin tehtaan puunhankinnan suunnat Suomessa.

Taulukko 6-25. Biotuotetehtaan sulfaattiselluloosan tuotantomäärät ja tarvittava raaka-ainemäärä tällä het-
kellä vaihtoehdossa VE0 ja tulevaisuudessa vaihtoehdossa VE1.

Sulfaattisellu, t/a
Havu Koivu

Valkaistu 1 000 000 320 000
Valkaisematon 180 000

Puuraaka-aine, milj. k-m3

Havu Koivu
Kuitu 5,6 1,3
Hake 0,7
Yhteensä VE1 6,3 1,3
Tällä hetkellä VE0 2,2 0,9
Lisäys VE1 4,1 0,4
Lisäys yhteensä 4,5

Suurin kestävä hakkuukertymä tarkoittaa hakkuiden ylärajaa silloin, kun metsätalouden kestävyyttä pide-
tään tavoiteltavana. Rajaa määritettäessä huomioidaan taloudellinen ja puuntuotannollinen kestävyys ot-
taen huomioon metsänhoitosuositukset ja tehdyt suojelupäätökset. Kuvassa (Kuva 6-87) ja taulukoissa
(Taulukko 6-26 ja Taulukko 6-27) on esitetty Luonnonvarakeskuksen arvio kestävistä hakkuumahdollisuuk-
sista koko Suomen alueella sekä Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueilla. Hakkuumah-
dollisuuksien puutavaralajijako perustuu Luonnonvarakeskuksen laskennalliseen tukkipuun osuuteen,
missä ei huomioida täysimääräisesti tukkien laatuja ja kelpoisuutta sahaukseen. Lisäksi energiarunkopuusta
noin 80 % on myös kuidutukseen kelpaavaa ainespuuta. Lopullinen jako erilaiseen teolliseen käyttöön mää-
räytyy yksittäisissä puukaupoissa. Näiden seurauksena todellinen kuitupuun kestävä hakkuumahdollisuus
on todennäköisesti esitettyä suurempi ja tukkipuun pienempi.
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Taulukko 6-26. Suurin puuntuotannollisesti kestävä hakkuukertymäarvio vuosille 2015-2044, miljoonaa
kuutiometriä vuodessa (Lähde VMI 11-VMI 12 (2013-2017), Luken tiedote 9.10.2018).

2015-2024 2025-2034 2035-2044
Mäntytukki 16,7 18,4 19,6
Kuusitukki 16,8 16,2 15,3
Lehtipuutukki 2,2 2,4 2,5
Tukki yhteensä 35,8 36,9 37,4
Mäntykuitu 19,0 21,8 22,5
Kuusikuitu 11,3 11,8 12,2
Lehtikuitu 11,2 11,3 10,3
Kuitu yhteensä 41,4 44,8 45,0
Ainespuu yhteensä 77,2 81,8 82,4
Energiarunkopuu 7,1 11,3 11,1
- josta ainespuukokoista 6,0 10,1 10,3
Oksat 8,4 9,2 9,5
Kanto ja juuret 7,9 7,0 7,1
Energiapuu yhteensä 23,4 27,5 27,8
Runkopuukertymä yhteensä 84,3 93,0 93,6

Kuva 6-87. Luonnonvarakeskuksen arvio kestävistä hakkuumahdollisuuksista koko Suomessa tulevina vuo-
sikymmeninä.
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Taulukko 6-27. Suurin kestävä aines- ja energiapuun hakkuukertymä koko maassa vuosien 2015 ja 2044
välillä
(Lähde LUKE VMI 11-VMI 12 (2013-2017), Mela-Ryhmä 7.8.2019, yhteenveto tehty Metsä Groupissa).

Tukkikertymä milj. m3/v

2015-2024 2025-2034 2035-2044

Puulaji E-S P-S Suomi E-S P-S Suomi E-S P-S Suomi

Mänty 12,5 4,1 16,6 12,9 5,5 18,3 13,5 6,0 19,5

Kuusi 14,9 1,8 16,8 14,7 1,4 16,1 14,1 1,1 15,2

Koivu 1,7 0,1 1,8 2,0 0,1 2,1 2,1 0,1 2,2

Muu lehtipuu 0,4 <0,1 0,5 0,2 <0,1 0,3 0,2 <0,1 0,2

Yhteensä 29,5 6,0 35,7 29,8 7,0 36,8 29,9 7,2 37,1

Kuitukertymä milj. m3/v

Puulaji E-S P-S Suomi E-S P-S Suomi E-S P-S Suomi

Mänty 11,8 7,2 18,9 12,8 8,8 21,6 13,0 9,3 22,3

Kuusi 8,7 2,5 11,2 9,7 2,0 11,7 10,4 1,7 12,1

Koivu 7,0 2,1 9,0 7,5 2,2 9,7 7,1 1,9 9,0

Muu lehtipuu 1,9 0,3 2,1 1,2 0,2 1,4 1,0 0,1 1,2

Yhteensä 29,4 12,1 41,2 31,2 13,2 44,4 31,5 13,0 44,6

Tukki-kuitu 58,9 18,0 76,9 61,0 20,3 81,2 61,4 20,3 81,7

Havutukki 27,5 5,9 33,4 27,5 6,9 34,4 27,6 7,1 34,7

Havukuitu 20,5 9,7 30,1 22,4 10,9 33,3 23,3 11,1 34,4

Lehtikuitu 8,8 2,4 11,2 8,7 2,4 11,1 8,2 2,0 10,2

Pohjois- ja Itä-Suomessa on useita hankkeita, joiden kuitupuun hankinta-alue on tarkasteltavana olevan
hankkeen kanssa kokonaan tai osittain päällekkäinen. Alla esitetyt tiedot perustuvat laitosten ympäristölu-
papäätöksiin ja -hakemuksiin, YVA-menettelyihin sekä Oulun hankkeen osalta hankkeesta vastikään julkis-
tettuun lehdistötiedotteeseen. Lisäksi Suomessa on lukuisia mekaanisen metsäteollisuuden hankkeita, jotka
käyttäisivät tukkipuuta noin 2 miljoonaa m3 vuodessa.

Boreal Bioref Oy suunnittelee Kemijärvelle Kemijoen varteen biojalostamoa, jonka kuitupuutarve on 2,3
miljoonaa m³ vuodessa. Laitoksen puu on tarkoitus hankkia kokonaisuudessaan Suomesta enintään 200 ki-
lometrin etäisyydeltä laitoksesta. Laitos on saanut ympäristö- ja vesitalousluvan kesällä 2019.

Kaidi Finland suunnittelee biojalostamoa Kemin Ajokseen. Kaasutettava raaka-aine on pääosin energia-
puuta, jota käytetään 1,8 miljoonaa tonnia vuodessa. Energiapuu koostuu hakkuutähteistä, pieniläpimittai-
sesta puusta nuorten kasvatusmetsien metsähoidollisista harvennushakkuista sekä puuta jalostavan teolli-
suuden sivutuotteista, esimerkiksi sahanpurusta, kuoresta ja hakkeesta. Laitos on saanut ympäristöluvan
vuonna 2018.

Kaicell Fibers suunnittelee Paltamoon biojalostamoa, jonka puunkäyttö on noin 3,5 miljoonaa m3 vuodessa
ja tästä noin 2,5 miljoonaa m3 on arvioitu olevan pyöreää havukuitupuuta. Myös muuta alueelta tarjolla
olevaa kuitupuuta hyödynnetään. Sahahakkeen käytön on arvioitu olevan noin 20 % tehtaan puuraaka-ai-
neen tarpeesta. Puunhankintasuunnitelma on tarkoitus laatia hankkeen myöhemmässä vaiheessa. Hank-
keen ympäristölupahakemus on jätetty Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle, mutta siitä ei vielä ole an-
nettu päätöstä.
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Stora Enso Oyj suunnittelee tuotannonmuutosta Oulun tehtaalla ja hankkeesta on tehty investointipäätös.
Kuitupuun käyttömäärän on arvioitu kasvavan noin 0,5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Puunhankinta-
alue on Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun metsäkeskusalueet.

Kaidin tehdas Kemissä käyttäisi raaka-aineenaan pääasiassa energiapuuta, minkä vuoksi nyt tarkasteltavana
olevalla hankkeella ei arvioida olevan sen kanssa merkittäviä yhteisvaikutuksia. Kaicellin biojalostamohank-
keelle ei vielä ole tehty puunhankintasuunnitelmaa. Kemin uuden biotuotetehtaan kanssa yhteisvaikutuksia
on lähinnä Boreal Biorefin Kemijärven, Kaicellin Paltamon ja Stora Enson Oulun hankkeilla, sillä tehtaiden
puunhankinta-alue on osittain tai kokonaan sama. Näiden neljän hankkeen puuraaka-aineen tarve on yh-
teensä 11,4 miljoonaa m3 vuodessa. Jos sahahakkeen osuus olisi hankittavasta raaka-ainemäärästä 15 % ja
ulkomailta hankittava osuus olisi 10 %, olisi näiden neljän tehtaan tarvitsema kuitupuun määrä yhteensä
noin 8 miljoonaa m3 vuodessa. Tästä noin 6 miljoonaa m3 voidaan hankkia kestävästi vuosittain Lapin, Poh-
jois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilta jaksolla 2025-34.

6.7.4.3 Veden käyttö

Metsäteollisuuden prosessivedet puhdistetaan huolellisesti ennen niiden laskemista takaisin vesistöön.
Raakavesi otetaan Kemijoen pääuomasta makeavesikanavaa pitkin pääpumppuasemalle, josta välppäyksen
jälkeen vesi johdetaan tehtaan pumppuasemalle mekaanisen puhdistuksen kautta prosessi- ja jäähdytysve-
deksi.

Vaihtoehdossa VE0 vettä käytetään 0,14 miljoonaa m3/d ja vaihtoehdossa VE1 0,52 miljoonaa m3/d. Vaikka
vettä käytetäänkin tehokkaasti, on Metsä Groupin konserninlaajuinen tavoite vähentää prosessiveden käyt-
töä tuotetonnia kohti 17 % vuoden 2010 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Vuoteen 2018 mennessä veden-
käyttö oli vähentynyt 19 %. Vaihtoehdossa VE0 biologisesti puhdistettavien jätevesien osuus koko veden-
käytöstä on 45 % ja vaihtoehdossa VE1 17 %. Biologisen puhdistuksen kautta takaisin Kemijokeen lasketta-
vien vesien määrä kasvaa vaihtoehdossa VE1 45 %, vaikka tehtaalla käsiteltävän puuston määrä kasvaa vaih-
toehdossa VE1 yli kaksinkertaiseksi nykytilanteeseen verrattuna. Tähän päästään hyödyntämällä uutta tek-
nologiaa sekä prosesseja tehostamalla ja optimoimalla.

6.7.4.4 Vaikutukset metsäluontoon ja ekologiseen kestävyyteen

Pohjois-Suomen kasvaneet hakkuumahdollisuudet ovat 1950-luvulla uudistetuissa metsissä, joista saadaan
pääasiassa pieniläpimittaista kuitupuuta. Lähes kaikki hankittu puu on FSC-kontrolloitua puuta, joka varmis-
taa mm. puun laillisuuden ja monimuotoisuudelle arvokkaiden kohteiden säilyttämisen. Sertifioitujen met-
sien metsätaloustoimenpiteet tarkastetaan ulkopuolisen toimijan toimesta useamman kerran vuodessa.
Metsäsertifioinnin myötä olemassa olevien soiden uudisojitusta ei enää tehdä.

Koko metsämaan pinta-alasta on Pohjois-Suomessa suojeltu 16,2 %. Suurin osa olemassa olevista vanhoista
metsistä on suojeltu ja niiden määrä on myös lisääntynyt viimeisten vuosien aikana. Vanhojen metsien
osuuden on arvioitu yhä lisääntyvän Pohjois-Suomessa, vaikka hakkuut olisivat suurimman kestävän hakku-
tavoitteen mukaiset (Kuva 6-88). Vanhojen, yli 160-vuotiaiden, metsien määrä Pohjois-Suomessa väheni
2010-luvulle saakka, sen jälkeen väheneminen on pysähtynyt. Erityisen arvokkaat runsaslahopuustoiset
vanhat metsät ovat metsäsertifioinnin luontokohteita ja myös vapaaehtoisuuteen perustuva MET-SO-ohjel-
man kautta näitä on perustettu suojelualueiksi.
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Kuva 6-88. Suojellut ja puuntuotannossa olevat vanhat (yli 160-vuotiaat) metsät Pohjois-Suomessa.
Puuntuotannon maalla tarkoitetaan metsä- ja kitumaata (kasvu >0,1 m3/ha/v), josta on otettu pois suojelu-
alueet. (Metsäluonnon monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden muutokset 1980-2015 - Kari T.
Korhonen, Luonnonvarakeskus).

Metsätaloutta ei yleensä harjoiteta suojelualueilla. Jos metsätaloustoimenpiteitä tehdään, toiminta tapah-
tuu yhteistyössä ELY-keskusten kanssa. Ennen hakkuuta tehtävä metsäkäyttöilmoitus lähetetään metsäkes-
kuksesta ELY-keskukseen, jos toimenpiteet ovat perustetulla tai kaavanmukaisella suojelualueella. Suojelu-
alueella voidaan myös toimia alueelle tehdyn hoito- ja käyttösuunnitelman puitteissa tai rauhoitusmääräyk-
sessä olevien periaatteiden mukaisesti. Suunnittelujärjestelmässä olevat päivittyvät taustakartta-aineistot
turvaavat, että tieto olemassa olevista suojelualueita on olemassa ennen toimenpidettä.

Harvennushakkuiden osuus on kasvanut muutamassa vuosikymmenessä 1,7-kertaiseksi. Avohakkuiden
pinta-ala oli suurimmillaan 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa, sen jälkeen vuosittain avohakattujen alueiden
pinta-ala on laskenut. Luontainen uudistaminen on laskenut alle puoleen 1990-luvun pinta-aloihin verrat-
tuna (Kuva 6-89).

Kuva 6-89. Vuotuiset hakkuualat valtakunnanmetsien inventoinnin (VMI) mukaan.
Puuston mittausvuodet: VMI12 2014-2017, VMI11 2009-2013, VMI10 2004-2008, VMI9 1996-2003, VMI8
1986-1994. (Metsäluonnon monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden muutokset 1980-2015 - Kari T.
Korhonen, Luonnonvarakeskus)
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Monimuotoisuudelle tärkeitä rakennepiirteitä turvaamalla ja lisäämällä turvataan monimuotoisuus toimin-
nan piirissä olevilla alueilla. Monimuotoisuudelle tärkeitä elinympäristöjä ovat metsälain erityisen tärkeät
elinympäristöt, luonnonsuojelulain suojeltavat luontotyypit ja metsäsertifioinnin mukaiset elinympäristöt.
Ylläpidettävistä rakennepiirteistä hyvä esimerkki on eri puulajeista kostuvat säästöpuusto, joka turvaa laho-
puujatkumoa ja myös järeiden puuyksilöiden säilymistä kattavasti metsämaisemassa. Säästöpuiden positii-
vinen vaikutus on havaittu myös uhanalaisten lajien arvioinnissa erityisesti hyönteisten osalta. Muita käy-
tössä olevia keinoja ovat sekapuuston turvaaminen metsän eri kasvatusvaiheissa ja aktiivinen lahopuun
tuottaminen olemassa olevan lahopuun säilyttämisen lisäksi.

Arvokkaiden elinympäristöjen ja lajiesiintymien turvaaminen pohjautuu tietojärjestelmään, jossa lähtötie-
toina suunnittelussa on paras käytettävissä oleva tieto elinympäristöjen osalta (sekä itse tallennettua että
metsäkeskuksen tiedossa olevat tärkeät elinympäristöt). Lajien osalta suunnittelujärjestelmä sisältää myös
SYKEn uhanalaisten metsälajien esiintymätiedot. Aineisto päivitetään vähintään kerran vuodessa. Tulevai-
suudessa lajitietokeskuksen rajapinnan kautta aineisto on entistä paremmin ajan tasalla ja laajempana. Läh-
tötiedoissa on myös olemassa olevien luonnonsuojelu-, Natura- ja kaavalla suojeltujen alueiden rajat. Lisäksi
käytössä on metsävaratiedot, joissa on mukana myös kasvupaikkatyyppi ja tiedot metsäkeskuksen ylläpitä-
mistä metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen sijainnista. Liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikat
rajataan yhdessä Metsäkeskuksen kanssa.

Tiedossa olevat uhanalaisten lajien esiintymistiedot ovat tietojärjestelmissä ja kyseiset alueet jätetään pää-
sääntöisesti käsittelyn ulkopuolelle. Käsittelyn suunnittelussa käytössä on ympäristöhallinnon tekemät laji-
kohtaiset käsittelysuositukset (ns. lajikortit). Hakkuita vältetään pesimäkaudella linnustolle tärkeillä alueilla
kesähakkuutoimikunnan suositusten mukaisesti. Tärkeitä alueita ovat mm. lehtipuuvaltaiset rehevät kasvu-
paikat, rantametsät ja korvet. Myös samaan aikaan oleva kelirikko ja Suomen metsätuholaki vaikuttavat
siihen, että puutavaraa tehdään mahdollisimman vähän touko-kesäkuun aikana.

Suomessa on vuoden 2019 uhanalaisarvioinnissa arvioitu 22 418 lajia, joista metsälajeja on 9 499 (42,4 %).
Metsälajien suuren osuuden vuoksi myös uhanalaisista lajeista metsälajeja on yli 30 %. Uhanalaiset metsä-
lajit keskittyvät erityisesti lehtoelinympäristöihin ja alueellisesti erityisesti eteläisen Suomen alueelle. Myös
vanhojen metsien lajistoa on uhanalaisten metsälajien joukossa merkittävästi (vanhat lehtometsät 9 % ja
muut vanhat metsät 25 %). Pohjois-Suomessa suojeltujen metsien osuus on merkittävästi suurempi kuin
Etelä-Suomessa ja myös vanhat yli 150-vuotaat metsät ovat suurimmalta osaltaan jo suojelun piirissä.
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Kuva 6-90. Metsien uhanalaisten eliölajien elinympäristöt vuoden 2019 eliölajien uhanalaisuusarvioinnin
mukaan (https://punainenkirja.laji.fi/).

Kuva 6-91. Uhanalaisten eliölajien lukumäärä suojelustatuksen ja metsäkasvillisuusvyöhykkeen mukaan.
Hankealue sijoittuu Lapin kolmion alueelle (3c). RE = alueellisesti hävinnyt, DD = puutteellisesti tunnettu,
NT = silmälläpidettävä, CR = äärimmäisen uhanalainen, EN =erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut
(https://punainenkirja.laji.fi/).

Huolimatta lisääntyneistä puunkorjuumääristä uudistettavat pinta-alat eivät ole kasvaneet, sillä hoidetuissa
metsissä on uudistettaessa suurempi tilavuus ja näin ollen se on kompensoinut lisääntyneitä puumääriä.
Uudistushakkuut ovat olleet suurimmillaan vuosituhannen vaihteessa, eikä niiden suhteellinen osuus tule
lisääntymään. Tulevaisuudessa uudistushakkuiden pinta-alaosuus kaikista hakkuista on edelleen noin
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viidennes. Metsälain muutoksen myötä Metsä Group on vuodesta 2014 kouluttanut toimihenkilöt ja ura-
koitsijat myös peitteisen metsätalouden menetelmiin osana metsätalouden toimenpiteitä. Asiasta on tehty
toimijoille myös verkkokoulutusta, jolla turvataan osaamisen ylläpitäminen. Metsien aikaisemman hoitohis-
torian ja metsänomistajien tavoitteiden vuoksi peitteisen metsätalouden osuus ei ole kuitenkaan merkit-
tävä. Turvemaiden osalta Metsä Group on ollut mukana tukemassa Luken peitteisen metsätalouden tutki-
musohjelmaa ja seuraa aktiivisesti tutkimuksen kehittymistä omien toimintatapojen jatkuvaksi paranta-
miseksi.

Metsä Group otti ensimmäisenä Suomessa käyttöön tekopökkelöiden systemaattisen teon niin harvennus-
hakkuiden kuin uudistamishakkuiden osalta. Yksityismailla toimittaessa tekopökkelöiden jättämisestä sovi-
taan puukaupan yhteydessä. Metsänomistajat ovat suhtautuneet tähän aktiiviseen uuden lahopuun tuot-
tamiseen hyvin positiivisesti ja noin kolme neljästä metsäomistajasta salliikin tällaisen vapaaehtoisuuteen
perustuvan monimuotoisuutta ylläpitävän toiminnan omissa metsissään.

Kuva 6-92. Talousmetsien luonnonhoidon vaikutukset rakennepiirteisiin tulevaisuudessa.
BAU = Business as usual, TLH = Tehostettu luonnonhoito, TasoSK = Hakataan suurin kestävä hakkuumäärä
vuosittain, Taso70 = Hakataan 70 milj. m3 puuta vuodessa (Olli Salminen, Luonnonvarakeskus).

Valtaosa Suomen metsänomistajista on liittynyt mukaan vapaaehtoiseen metsäsertifiointiin, jonka myötä
metsätaloudessa jätetään mm. säästöpuita ja vesistöjen varsille suojavyöhykkeitä. Metsä Group suorittaa
säännöllisesti kulotuksia. Sekä PEFC- että FSC-sertifiointi edellyttää kulotusten tekemistä paloelinympäris-
töön erikoistuneiden lajien turvaamiseksi ja kulotus on yksi metsäomistajille tarjottava palvelu.

Haapa on monimuotoisuudelle erityisen tärkeä puulaji ja sitä suositaan myös säästöpuuna. Säästöpuuna
haapaa säilyy metsämaisemassa myös järeinä puuyksilöinä ja näin turvataan järeissä haapayksilöissä esiin-
tyvän lajiston elinolosuhteet. Välttämällä yksittäisten haapojen kaatamista hakkuiden yhteydessä vähenne-
tään myös kasvatettavalle uudelle puustosukupolvelle aiheutuvaa haittaa, sillä tällöin haapa ei muodosta
yhtä voimakkaasti juurivesoja.

Metsä Group on ohjeistanut, että lahopuuta ei kerätä metsäenergiaksi ja olemassa olevan lahopuun vauri-
oitumista hakkuussa ja maanmuokkauksessa vältetään. Yksi hyvä keino on sijoittaa säästöpuuryhmä ole-
massa olevan lahopuukeskittymän yhteyteen, jolloin myös lahopuujatkumo turvataan paikallisesti. Ole-
massa olevan lahopuun lisäksi tehdään tekopökkelöitä valtaosassa harvennus- ja uudistushakkuita ja näin
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tuotetaan sekä pysty- että maalahopuuta toimenpidealueille. Tällä on erityisesti hoidetuissa nuorissa ja
varttuneissa kasvatusmetsissä merkittävä vaikutus, sillä niissä on yleisesti melko vähän lahopuuta.

Kuva 6-93. Avohakkuualoille jätetyn elävän puuston ja kovan lahopuuston määrä viime vuosikymmeninä.
(Metsäluonnon monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden muutokset 1980-2015 - Kari T. Korhonen,
Luonnonvarakeskus).

Talousmetsissä uhanalaisten lajien elinolosuhteita edistetään lisäämällä monimuotoisuudelle tärkeitä omi-
naispiirteitä, joista lahopuu on yksi tärkeimmistä. Tämän lisäksi sekametsät ja järeiden puuyksilöiden jättä-
minen sekä erityiskohteissa avoimien elinympäristöjen luominen turvaavat uhanalaisten lajien esiintymistä
myös talousmetsissä ja näin ollen parantavat niiden esiintymismahdollisuuksia.

Metsä Groupin metsätaloustoimenpiteitä suunnittelevat toimihenkilöt ovat läpikäyneet luonnonhoitokort-
tikoulutuksen, jossa koulutetaan elinympäristöjen ja lajiston huomioon ottaminen eri metsätalouden töissä.
Yhtiö on järjestänyt toimihenkilöilleen myös koulutusta METSO-ohjelman kriteerit täyttävien elinympäris-
töjen tunnistamiseksi ja metsien eri hakkuutapojen hyödyntämiseksi. Suorittavaa työtä tekeville järjeste-
tään vuosittain koulutuksia ja vuonna 2018 koulutettiin kaikki koneiden kuljettajat ja metsätyötekijät met-
säympäristö- ja vesiensuojeluasioihin.

Metsätalouden luonnonhoitoa seurataan valtakunnallisesti metsäkeskuksen toimesta ja Metsä Group tekee
myös itse laadun seurantaa. Näistä tuloksista on raportoitu vuosittain Metsä Groupin kestävän kehityksen
vuosiraportissa (https://www.metsagroup.com/en/Documents/Publications/Metsa-Group-sustainability-
report-2018.pdf#search=sustainability%20report).

Pienvedet ja vesistöt ovat sekä vesiluonnon että virkistyskäytön kannalta tärkeitä kohteita. Vesien hyvän
tilan säilyttämiselle on tärkeää, että myös metsätalous onnistuu ehkäisemään aiheuttamaansa vesistökuor-
mitusta. Vesiensuojelussa on tärkeää estää ravinteiden, kiintoaineksen ja kemikaalien päätyminen pinta- ja
pohjavesiin. Puunkorjuussa, maanmuokkauksessa, kunnostusojituksessa ja lannoituksessa vesiensuojelun
tärkeys korostuu erityisesti toimittaessa turvemailla, vesistöjen läheisyydessä ja pohjavesialueilla.

Puunkorjuun ja maanmuokkauksen aiheuttamia kiintoaine- ja ravinnehuuhtoumia voidaan vähentää pinta-
valutuksen avulla jättämällä riittävät suojakaistat metsänhoidon eri menetelmissä. Maanpinnan rikkomat-
tomuus, puuston ja pensaskerroksen säästäminen ja kasvinsuojeluaineiden käytön välttäminen suojakais-
talla vähentävät eroosiota ja vesistökuormitusta sekä säästävät näiden alueiden alkuperäistä kasvillisuutta.
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Vesistöjen reunoille jätettävillä suojakaistoilla on vesiensuojelun lisäksi myös tärkeä rooli monimuotoisuu-
den ja maiseman kannalta.

Vesistökuormituksen riskialueiden metsänkasvatuksessa voidaan käyttää metsänkäsittelytapoja, joissa
metsä pysyy jatkuvasti puustoisena. Tällöin kunnostusojitusta ei välttämättä tarvita. Haihduttavaa puustoa
tulisi tällöin olla Pohjois-Suomessa yli 150 kuutiometriä hehtaarilla.

Hankkeen toteutuessa lisääntyvät hakkuut painottuvat havupuuvaltaisiin kivennäismaiden kasvatusmetsiin,
joiden merkitys uhanalaisen metsälajiston kannalta ei ole merkittävä. Letto- ja lehtokeskusten alueella ja
muilla huomionarvoisilla elinympäristöillä toimitaan vesi-, metsä- ja luonnonsuojelulakia sekä metsähoito-
suosituksia noudattaen. Hankkeen toteuttaminen ei lisää avohakkuiden suhteellista osuutta Pohjois-Suo-
messa eikä siten vaikuta pienvesien tai muiden vesistöjen veden laatuun. Puuraaka-aineen hankkimisen ai-
heuttamat vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle ja vesistöjen tilalle arvioidaan vähäisiksi.

6.7.4.5 Vaikutukset virkistyskäyttöön, maisemaan ja kulttuuriympäristöön

Nykyisessä metsikkötaloudessa maisema rakentuu yksittäisistä metsikkökuvioista, joiden sijainti, näkyvyys,
koko ja muoto sekä puulaji vaikuttavat yksittäisen metsikön merkitykseen maiseman osana. Metsänkäsit-
tely voi tuottaa nopean muutoksen maisemaan, minkä katsoja saattaa kokea myönteisenä tai kielteisenä;
tuntemus vaihtelee tehdyn toimenpiteen, katselusuunnan ja katselijan henkilökohtaisten mieltymysten mu-
kaan. Hakkuiden vaikutuksia voidaan lieventää tilanteeseen sopivalla hakkuun toteutuksella, kuvion rajauk-
sella, hakkaamattomilla välialueilla ja säästöpuuston sijoittamisella. Maisemallisesti tärkeitä kohteita ovat
etenkin ne kohteet, jotka näkyvät lähi- tai kaukomaisemassa. Näkyviä kohteita ovat mäet, vaarat, harjut,
kallioalueet, rantametsät, saaret ja teiden varret sekä viljelysmaiden reunametsät.

Metsien monikäyttömuodoista tärkeimpiä ovat mm. metsästys, marjojen ja sienien keruu, muu luonnossa
liikkuminen ja matkailu. Nämä tuottavat aineellisia ja aineettomia hyötyjä sekä metsänomistajille että
muille ihmisille. Metsätalous vaikuttaa metsien monikäyttömahdollisuuksiin laajasti sekä myönteisesti että
kielteisesti. Metsän käsittely vaikuttaa marja- ja sienisatoihin ja vaikutukset riippuvat hakkuun voimakkuu-
desta. Avohakkuu muuttaa kasvi- ja sienilajistoa merkittävästi ja mustikan ja puolukan esiintyminen vähe-
nee jyrkästi avohakkuun vuoksi, mutta toisaalta puolukan esiintyminen voi lisääntyä jo taimikkovaiheessa.
Vadelma on runsaimmillaan muutama vuosi avohakkuun jälkeen. Hakkuutähteiden korjaaminen päätehak-
kuualoilta helpottaa aloilla liikkumista, mutta tekee toisaalta alat eläimille suojattomiksi. Metsien monikäyt-
tömerkitystä pyritään turvaamaan päätehakkuualoilla maltillisilla maanmuokkauksilla, joihin kuuluvat eten-
kin eri tyyppiset laikutukset, joissa maan pintaa rikotaan mahdollisimman vähän.

Metsien kulttuuriperintökohteita ovat mm. tervahaudat, kaskitalouden ja peltojen raivauksen jäänteet, ra-
kennukset, kulku-urat, tiet, sillat, savenottopaikat, uittolaitteet, louhokset, muistomerkit, kaivot, kellarit,
kiviaidat ja kaiverrukset. Kulttuuriperintökohteet voidaan jakaa kahteen eri luokkaan: muinaismuistolain
turvaamiin kiinteisiin muinaisjäännöksiin sekä vapaaehtoisesti turvattaviin muihin huomionarvoisiin kult-
tuuriperintökohteisiin. Metsänhoidossa muinaisjäännösrekisterin kohde huomioidaan siten, että työstä
vastaava henkilö ottaa riittävän ajoissa ennen töiden aloittamista yhteyttä Museovirastoon tai maakunta-
museoon muinaisjäännöksen rajauksen selvittämiseksi. Laajoille muinaisjäännösalueille suunnitellaan rat-
kaisut erikseen.

Hakkuiden lisääntyminen painottuu hankkeen toteutuessa ensi- ja muilta harvennuksilta saatavaan havu-
kuitupuuhun, minkä vuoksi lisääntyvistä hakkuista metsämaisemaan, metsien monikäyttöön, virkistyskäyt-
töön tai kulttuuriperintöön kohdistuvien vaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi.
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6.7.4.6 Puunhankinnan vaikutukset kasvihuonekaasutaseeseen

Ilmastonmuutosta voidaan torjua korvaamalla uusiutumattomia raaka-aineita uusiutuvilla, kuten esimer-
kiksi hyödyntämällä puuta rakentamisessa ja korvaamalla muovia puupohjaisilla materiaaleilla. Ilmaston-
muutoksen torjunnassa on tärkeää tehostaa myös energian käyttöä ja siirtää energiantuotannon painopis-
tettä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energianlähteisiin. Suomessa puupohjaista energiaa eli puupolt-
toaineita tuotetaan metsäteollisuuden prosessien sivuvirroista sekä hakkuutähteistä, oksista, kannoista ja
pienpuusta. Metsäteollisuustuotteiden ajureina toimivat väestönkasvu ja ikääntyminen, kaupungistuminen
ja kulutustottumusten muutos, jotka heijastuvat pakkausmateriaalien, pehmo- ja hygieniapapereiden sekä
puupohjaisten rakennusmateriaalien kysyntään. Tuotteiden kysyntää tukee myös ilmastotietoisuuden li-
sääntyminen ja erityisiä odotuksia kohdistuu puupohjaisten tuotteiden mahdollisuuksiin korvata muovia
pakkaamisessa sekä fossiilipohjaisia kuituja ja puuvillaa tekstiiliteollisuudessa. Suomen metsien kiihtyvä
kasvu, olemassa oleva infrastruktuuri, vakaat olot ja työvoiman osaaminen luovat pohjat metsätaloudelle
ja metsistä saatavien tuotteiden valmistamiselle.

Kasvihuonekaasujen pitoisuuksien mahdolliset kehityskulut (Representative Concentration Pathways, RCP)
ovat ilmastonmuutospaneelin (IPCC) käyttämiä skenaarioita. Kasvihuonekaasupäästöjen kehityksen lisäksi
niissä huomioidaan mm. maankäyttö:

- RCP2.6: Ilmastopolitiikan napakymppi. CO2:n päästöt kääntyvät jyrkkään laskuun jo vuoden 2020
jälkeen ja ovat vuosisadan lopulla lähellä nollaa. CO2:n pitoisuus on korkeimmillaan vuoden 2050
tienoilla noin 440 ppm ja alkaa sen jälkeen laskea.

- RCP4.5: Ilmastopolitiikan osittainen onnistuminen. CO2:n päästöt kasvavat aluksi hieman, mutta
kääntyvät laskuun vuoden 2040 tienoilla. Vuosisadan loppupuolella ilman hiilidioksidipitoisuus ta-
saantuu teollistumista edeltävään aikaan verrattuna noin kaksinkertaiselle tasolle.

- RCP8.5: Ilmastopolitiikan täydellinen epäonnistuminen. CO2:n päästöt kasvavat nopeasti, ja vuo-
teen 2100 mennessä ne ovat kolminkertaiset verrattuna vuoteen 2000. Ilman CO2:n pitoisuus ko-
hoaa teollistumista edeltävään aikaan verrattuna yli kolminkertaiseksi ja jatkaa kasvuaan vuoden
2100 jälkeen.

Nykyisten ilmastomallien mukaan kahden asteen keskilämpötilan nousun tavoite on mahdollista saavuttaa
vain, jos päästövähennyksien suhteen RCP2.6-skenaario toteutuu.  Suomessa keskilämpötila kuitenkin nou-
see ennusteiden mukaan enemmän kuin kaksi astetta myös RCP2.6-skenaariossa. Lisäksi talvien lämpene-
minen on todennäköisesti voimakkaampaa kuin kesien. Jos kasvihuonekaasujen päästöt saadaan käänty-
mään laskuun vasta vuoden 2040 tienoilla, tammikuun lämpötilat nousevat Suomessa RCP4.5-skenaarion
mukaan keskimäärin 5 astetta ja sademäärä yli 20 prosenttia.

Ilmaston lämpenemisen seurauksena metsänrajan arvioidaan siirtyvän nykyistä pohjoisemmaksi korkeilla
leveysasteilla ja jopa puolet nykyisestä tundrasta voi saada metsäpeitteen. Hiilidioksidin pitoisuuden nou-
sun ennakoidaan lisäävän puiden kasvua, mikä osittain voi rajoittaa muiden ilmastonmuutokseen liittyvien
ilmiöiden haitallisia vaikutuksia.  Sään ääri-ilmiöt, kuten myrskyt ja rankkasateet sekä metsäpalot ja haital-
listen vieraslajien leviäminen voivat aiheuttaa sen, että ennakoitu metsien kasvu jää arvioitua pienemmäksi.
Suomen yleisimpien puulajien, männyn, kuusen ja koivun, valtasuhteet muuttuvat metsissä ja lehtipuiden
osuus kasvaa maan eteläosissa voimakkaasti ja Etelä-Suomessa metsien kuusivaltaisuus vähenee. Pitkällä
aikavälillä kuusi menestyy koivua ja muita lehtipuita paremmin vain kosteilla ja soisilla alueilla.

Metsän hiilinielun koko vaihtelee sekä eri vuodenaikoina että eri vuosina. Lämpimänä syksynä metsä on
hiilen lähde: maaperän hajotus on vauhdissa, mutta kasvu on jo siltä vuodelta loppunut. Puiden tarvitse-
mien valon, lämmön ja veden saatavuus vaihtelee ja siksi metsät sitovat hiiltä eri vuosina eri määriä. Lämmin
ja sopivasti sateinen kesä saa metsät kasvamaan ja hiilinielu on suuri, kuivana kesänä kasvu ja hiilinielu jää-
vät vaatimattomammiksi. Kovassa kasvuvaiheessa puut sitovat hiiltä enemmän kuin vanhemmat metsät,
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joissa kasvu hidastuu. Vanhat metsät ovat ennen kaikkea hiilen varasto, eivät hiilinielu. Aktiivinen metsien
hoito on kasvattanut Suomen metsien hiilinielua, koska metsät ovat keskimäärin nuorempia ja parempikas-
vuisia kuin aiemmin ja toisaalta hiilen varastoja, koska puuta on metsissä enemmän kuin sata vuotta sitten.
Hoidettu ja ajallaan harvennettu puusto myös kestää paremmin myrsky- ja hyönteistuhoja.

Metsien hoitoa tehostamalla voidaan lisätä metsien kasvua ja hiilensidontakykyä; metsät ovat sitä suurem-
pia hiilivarastoja, mitä runsaammin niissä on puustoa. Metsäojitettujen soiden hiilidioksiditaseet vaihtele-
vat voimakkaasti ja suo voi olla joko hiilen lähde tai nielu kasvupaikkatyypistä ja ilmastollisista oloista riip-
puen. Kuivatus vähentää soiden metaanipäästöjä voimakkaasti, jos kuivumissukkessio on riittävä aiheutta-
maan myös selvän kasvillisuusmuutoksen ja puuston kasvun. Koska Suomessa on ojitettu runsaasti metsän-
kasvatukselle liian karuja soita, vapauttavat ojitetut suot niiltä osin yhä metaania ilmakehään. Energiapuun
korjuu parantaa metsätalouden kannattavuutta, mutta vähentää ravinteita ja pienentää metsämaan hiili-
varastoa.

Vedenpinnan alenemisen vuoksi tehokas happea vaativa hajoaminen on ojitetulla suolla mahdollista pak-
summassa turvekerroksessa. Samalla ravinteiden kierto turpeesta puiden juurille tehostuu. Seurauksena on
suuremmat hajoamisesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt varsinkin rehevillä turvemailla. Niukkaravinteisem-
milla turvemailla myös maaperä voi edelleen toimia hiilen nieluna. Tämä johtuu siitä, että kasvavasta puus-
tosta ja pintakasvillisuudesta tulee karikkeina maahan enemmän hiiltä kuin mitä tehostuneen hajotuksen
myötä vapautuu. Rehevillä ojitusalueilla puusto sitoo yleensä selvästi enemmän hiiltä kuin turpeesta vapau-
tuu ilmakehään, mikä voi pitää koko ekosysteemin hiilen nieluna jonkin aikaa. Kuivuneelta turvepinnalta
metaanipäästö lakkaa tai vähenee, koska hapellisissa oloissa elävät mikrobit käyttävät syvemmällä hapet-
tomissa oloissa muodostuvan metaanin, kun se tihkuu pintaa kohti. Ojissa vapautuva metaani on peräisin
joko syvemmistä hapettomista turvekerroksista tai itse ojasta. Ojavedessä elävä leväbiomassa voi muodos-
taa sopivaa lähtömateriaalia metaania tuottaville mikrobeille. Hiilidioksidin ja metaanin lisäksi ojitetut suot
voivat päästää dityppioksidia, jota voi syntyä vain rehevien suotyppien muodostamassa turpeessa, jossa
typen pitoisuus on suuri.

Hiiltä sitovien suometsien hoidon ja samalla kestävän puuntuotannon keskeinen tekijä on vesitalouden hal-
linta. Se tarkoittaa vesipinnan pitämistä sopivalla syvyydellä ilman kunnostusojituksia. Viimeaikaisten tutki-
musten mukaan riittävä puusto huolehtii latvuspidännän ja haihdutuksen avulla ojitetun suon sopivasta kui-
vatuksesta. Alikasvosten hyödyntäminen on suometsien uudistamisessa ilmasto- ja vesistöystävällinen vaih-
toehto avohakkuulle. Mustikka- tai puolukkaturvekankaille, joilla ensimmäinen ojituksen jälkeinen puusu-
kupolvi on mänty- tai koivuvaltainen tai näiden sekoitus, syntyy hyvin usein kasvatuskelpoinen kuusialikas-
vos. Karumpien turvekankaiden mäntypuustojen uudistamisessa voidaan laajojen avohakkuualojen ja
maanmuokkausta edellyttävän viljelyn sijaan käyttää luontaista uudistamista pienehköjen aukkojen tai kais-
taleiden reunametsästä. Etelä-Suomessa puusto, jonka runkotilavuus on runsas sata kuutiometriä hehtaa-
rilla, riittää pitämään mäntyvaltaisen ojitusalueen pohjaveden yli 30 cm syvyydessä loppukesällä, joka on
puuston hienojuuriston kasvun kriittisintä aikaa. Muulloin vesipinta voi olla korkeammallakin puuston siitä
kärsimättä. Pohjoisen Suomen kosteammissa oloissa biologinen kuivatus edellyttää männiköissä noin 130 -
150 m3 puustoa hehtaarilla.

Hakkuu heikentää aina metsätalouden (puusto + maaperä) hiilitasetta vähintään 20 vuodeksi, mutta vaiku-
tus on suurempi avohakkuualoilla kuin harvennusleimikoilla. Harvennushakkuu on hiilitaseen kannalta
yleensä parempi hakkuutapa kuin avohakkuu ja yläharvennus alaharvennusta parempi hakkuutapa. Vaiku-
tuksia hiilitaseeseen aiheutuu myös korjuun aikana tienvarteen ja korjuun jälkeen tehtaalle suuntautuvista
kuljetuksista. Pitkien laivamatkojen hiilidioksidipäästöt ovat kaikkein suurimmat ja noin kaksinkertaiset ver-
rattuna kotimaasta saatavan puuraaka-aineen kaikkiin korjuun ja kuljetuksen hiilidioksidipäästöihin. Saha-
hakkeen kuljetuksen hiilidioksidipäästö on noin puolet metsästä korjattavan ja tehtaalle kuljetettavan puun
hiilidioksidin määrästä.
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Harvennushakkuiden lisääntymisellä ei pitkällä aikavälillä ole vaikutusta Suomen metsien hiilinieluihin. Hak-
kuut näkyvät alkuvuosina hiilen sidonnan laskuna, mutta harvennettu puusto järeytyy nopeasti ja muuttuu
taas hiilinieluksi. LULUCF-WEM-skenaariossa (nykyisiä ilmastopoliittisia toimenpiteitä jatkettaisiin tulevai-
suudessa ilman keinovalikoiman muutosta = With Existing Measures) maankäytön ja maankäytön muutos-
ten kehitys on yhdenmukainen MISA-hankkeen perusskenaarion kanssa (Kärkkäinen ym. 2019). Maankäy-
tön ja maankäytön muutosten oletettiin jatkuvan kuten on tapahtunut keskimäärin vuosina 2005–2014.
Pinta-alojen kehitysskenaarion taustalla ovat vuoden 2018 KHK-inventaarion pinta-alat vuosille 2005–2014
ja niistä lasketut muutospinta-alojen keskiarvot ja muutostrendit.  LULUCF-WEM-skenaarion oletukset ovat
samoja kuin energia- ja ilmastostrategian 2016 taustaksi laaditussa perusskenaariossa (TEM 2017, Lehtonen
ym. 2016). Skenaario myös noudattaa Kansallista metsästrategiaa 2025 (MMM 2015). Metsäteollisuuden
puuntarve vuoteen 2035 perustuu Pöyry Management Consulting Oy:n (2017) laatimaan arvioon. Vuodesta
2035 eteenpäin puuntarpeen oletettiin pysyvän vuoden 2035 tasolla. Runkopuun, joka sisältää metsäteol-
lisuuden ainespuun ja energiaksi käytetyn runkopuun, hakkuukertymän oletettiin nousevan noin 80 miljoo-
naan m3:iin vuodessa vuoden 2025 jälkeen (vuosina 2015–2024 keskimäärin 71,5 miljoonaa m³/v) ja pysy-
vän sen jälkeen samalla tasolla vuoteen 2050. Runkopuun lisäksi metsähakkeeksi oletettiin korjattavan hak-
kuutähteitä hieman yli 6 miljoonaa m3 ja kantoja enintään 1 miljoona m3. Yhteensä metsäenergiaksi (sisäl-
täen kotitalouksien polttopuun) korjattiin tässä skenaariossa vuoden 2025 jälkeen noin 19 miljoonaa m³/v.
Kuvassa 6-94 on esitetty LULUCF-WEM-skenaarion mukainen toteutunut ja ennustettu hiilensidonta Suo-
men metsissä.

Kuva 6-94. LULUCF-sektorin historialliset päästöt ja poistumat 1990-2016 ja niiden kehittyminen LULUCF-
WEM -skenaariossa 2017-2050.
Mukana ovat metsätalouden lisäksi kaikki muut maankäyttömuodot. Metsätalouden osalta arvio perustuu
suurimpaan kestävään hakkuumahdollisuuteen, jonka on vuodesta 2035 lähtien oletettu pysyvän samana.
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6.7.5 Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen

Metsien terveyden, hiilensidonnan ja kasvun kannalta oikea-aikaisilla hoitotoimilla on suuri merkitys. Kun
taimikonhoito, harvennukset ja uudistushakkuut tehdään ajallaan, pysyy puusto elinvoimaisena ja hyväkas-
vuisena. Kunnostusojituksia pyritään välttämään ja vedenpintaa pyritään säätelemään turvemailla pääasi-
assa puuston avulla. Korjuu suunnitellaan huolellisesti ja se pyritään tekemään lintujen pesimäajan ulko-
puolella ja turvemailla talviaikaan. Maanmuokkauksissa pyritään käyttämään laikutusta, kääntömätästystä
tai äestystä, jotka avaavat maanpintaa mahdollisimman vähän ja säilyttävät muita maanmuokkausmenetel-
miä paremmin kenttäkerroksen kasvillisuuden. Luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon luonnonhoi-
totoimin säästämällä ja ylläpitämällä luonnontilaisen metsän rakennepiirteitä. Näitä ovat mm. säästöpuiden
jättäminen, jotka tuovat metsiin eri-ikäisrakenteisuutta ja jotka myöhemmin kuolevat ja tuottavat talous-
metsiin lahoavaa puuta, joka on tärkeää monelle eliölajille. Nuoret ja varttuneet kasvatusmetsät, joihin
myös lisääntyvät hakkuut kohdentuvat, ovat talousmetsistämme ne, joissa on vähiten lahopuuta. Tekopök-
kelöiden teko on helppo ja kustannustehokas tapa lisätä niissä laho- ja kolopuun määrää. Kaikissa metsän-
hoitotoimen-piteissä otetaan huomioon maisemalliset, virkistykselliset ja kulttuurihistorialliset arvot.

Kasvillisuus, eläimistö ja suojelukohteet

6.8.1 Yhteenveto

Yhteenveto kasvillisuuteen, eläimistöön ja suojelukohteisiin kohdistuvista vaikutuksista:

Rakentamisvaihe

Vaikutus VE1 VE0 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuk-
sen merkittävyys

Vaikutukset
kasvillisuuteen

Kasvillisuus häviää raken-
nettavilta alueilta.  Alue on
nykyisellään teollisuusympä-
ristöä. Alueella esiintyy huo-
mionarvoista lajistoa, johon
aiheutuu vaikutuksia liiken-
nevaihtoehdossa VE1A.

Ei uutta rakentamista
eikä rakentamisvaiheen
vaikutuksia.

Vaihtoehdossa VE0 ei synny vaiku-
tuksia, joten vaihtoehdossa VE1 vai-
kutukset ovat suuremmat.

Huomionarvoisista lajeista peräme-
renketomarunaan, tataarikohokkiin
ja ahokissankäpälään aiheutuu hei-
kentäviä vaikutuksia, joilla on merki-
tystä paikallisesti. Vaikutusten lie-
ventäminen on mahdollista (esim.
siirtoistutuksin).

Vaikutuksen merkittävyys arvioi-
daan kokonaisuudessaan vähäiseksi
(-).
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Vaikutus VE1 VE0 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuk-
sen merkittävyys

Vaikutukset
eläimistöön

Rakennettavilta alueilta hä-
viävät lintujen nykyiset
elinympäristöt. Sahansaaren
metsäinen alue pienenee,
joka vähentää alueella pesi-
vää lajistoa. Lokkilintuihin
vaikutukset ovat vähäisem-
mät.

Ei uutta rakentamista
eikä rakentamisvaiheen
vaikutuksia.

Vaihtoehdossa VE0 ei synny vaiku-
tuksia, joten vaihtoehdossa VE1 vai-
kutukset ovat suuremmat.

Vaikutuksen merkittävyys arvioi-
daan vähäiseksi (-).

Vaikutukset
suojelualuei-
siin

Ei rakentamisen aikaisia Na-
tura- ja suojelualueille ulot-
tuvia vaikutuksia.

Ei uutta rakentamista
eikä rakentamisvaiheen
vaikutuksia.

Vaihtoehdossa VE0 ei synny vaiku-
tuksia. VE1 ei rakentamisen aikaisia
Natura- tai suojelualueille ulottuvia
vaikutuksia.

Toimintavaihe

Vaikutus VE1 VE0 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuk-
sen merkittävyys

Vaikutukset
kasvillisuu-
teen

Toiminnan aikaan ei ai-
heudu vaikutuksia hankealu-
een kasvillisuuteen.

Hankkeen välillisiä vesistö-
vaikutuksia on rehevöitymi-
sen lisääntyminen. Hank-
keen vaikutusta ei voi erot-
taa muusta kuormituksesta.

Toiminnalla on nykyisel-
läänkin vaikutusta vesis-
töön.

Sekä VE0 että VE1 aiheuttavat re-
hevöittäviä vaikutuksia vesistöön
Vaihtoehdossa VE1 vaikutukset
ovat suuremmat.

Vaikutuksen merkittävyys arvioi-
daan vähäiseksi (-).

Vaikutukset
eläimistöön

Rakennettavilta alueilta hä-
viävät lintujen nykyiset
elinympäristöt. Sahansaaren
metsäinen alue pienenee,
joka vähentää alueella pesi-
vää lajistoa. Lajisto on ta-
vanomaista. Vaikutukset
lokkilintuihin ovat vähäisem-
piä.

Vaikutukset vesistöön voivat
lisätä rehevöitymistä ja vai-
kuttaa linnustoon välillisesti
elinympäristöjä muutta-
malla. hankkeen vaikutusta
ei voi erottaa muusta kuor-
mituksesta.

Toiminnalla on nykyisel-
läänkin vaikutusta vesis-
töön.

Vaihtoehdossa VE0 ei synny vaiku-
tuksia, joten vaihtoehdossa VE1
vaikutukset ovat suuremmat.

Vaikutuksen merkittävyys arvioi-
daan vähäiseksi (-).
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Vaikutus VE1 VE0 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuk-
sen merkittävyys

Vaikutukset
suojelualuei-
siin

Hankkeen vesistövaikutus-
alue ulottuu Natura-alueelle
Perämeren saaret. Natura-
alueella on useita luonnon-
suojelualueita. Hanke lisää
rehevöitymistä, mutta hank-
keen vaikutusta ei voi erot-
taa muusta kuormituksesta.

Toiminnalla on nykyisel-
läänkin vaikutusta vesis-
töön.

Sekä VE0 että VE1 aiheuttavat re-
hevöittäviä vaikutuksia vesistöön
Vaihtoehdossa VE1 vaikutukset
ovat suuremmat.

Vaikutuksen merkittävyys arvioi-
daan vähäiseksi (-).

6.8.2 Arviointimenetelmä

Biotuotetehdashankkeen ympäristövaikutusten arviointia varten on tehty luontoselvitys kesällä 2019. Luon-
toselvitys koskee hankealuetta ja Sahansaarenkatua ympäristöineen. Luontoselvitys on YVA-selostuksen liit-
teenä (liite 11). Arvokkaat luontotyypit, uhanalaisen, luontodirektiivin mukaisen sekä muun huomionarvoi-
sen lajiston esiintyminen on selvitetty olemassa olevan tiedon ja maastokartoitusten perusteella. Luonto-
selvitys painottuu kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin. Lisäksi alueella on kartoitettu luontodirektiivin liit-
teen IV lajeista viitasammakon ja lepakoiden esiintymistä. Lähtötietoina luontoselvityksessä on käytetty
aiemmin tehtyjä selvityksiä, kuten Pajusaaren luontoarvojen perusselvitystä vuodelta 2010, peruskarttoja,
ilmakuvia ja ympäristöhallinnon tietokantojen (Karpalo, Eliölajit; Suomen ympäristökeskus 19.6. ja
12.8.2019) tietoja. Eliölajit-tietokannan tiedot on pyydetty hankealuetta laajemmalta alueelta. Kasvillisuu-
den osalta maastokartoitus on tehty 27.6.2019. Lepakoiden esiintymistä hankealueella on selvitetty maas-
tokäynneillä 9.-10.7. ja 14.-15.8. Viitasammakkoselvitys on tehty kahdella erillisellä maastokäynnillä 14.-
15.5. ja 27.-28.5.2019.

Vaikutusarvioinnissa huomioidaan hankkeen vaikutusalueella sijaitsevat luonnonsuojelu-, luonnonsuoje-
luohjelma- ja Natura-alueet, tärkeät lintualueet (IBA, FINIBA ja MAALI), lakisääteisesti suojellut luontotyyp-
pikohteet, uhanalaiset luontotyypit sekä muut kasvillisuutensa tai luontotyyppinsä perusteella huomionar-
voiset kohteet, valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisten sekä lakisääteisesti suojeltujen eliölajien esiin-
tymispaikat, mm. luontodirektiivin liitteen IVa lajien lisääntymis- ja levähdyspaikat. Vaikutuksia luontoon
voivat aiheuttaa suoraan rakennusaikaiset maankäyttömuutokset ja epäsuorasti muun muassa rakentami-
sen ja toiminnan aikainen melu mukaan lukien liikenteen melu sekä laitoksen päästöt veteen ja ilmaan.

Arvioinnissa huomioidaan sekä hankkeen suorat että välilliset vaikutukset koko sillä alueella, johon ne ulot-
tuvat. Vaikutusarviointi perustuu olemassa olevaan tietoon ja on tehty asiantuntija-arviona. Vaikutusalueen
rajausta varten oli käytettävissä laaditut melumallinnukset, vesistövaikutusarviointi ja muut vaikutusselvi-
tykset. Meluvaikutusten tarkastelualueena on tehtaan lähialue noin kahden-kolmen kilometrin säteellä.
Luontokohteisiin ja lajeihin kohdistuvien vaikutusten arviointi on tehty ympäristöhallinnon luontoselvityksiä
koskevien ohjeiden mukaisesti, käyttäen oppaana mm. ”Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi
kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa” (Söderman 2003).

Natura-alueiden osalta on arvioitu voiko hankkeesta yksin tai yhdessä muiden hankkeiden kanssa aiheutua
jonkun tai joidenkin Natura-alueiden suojelun perusteena oleviin luontoarvoihin sellaisia vaikutuksia, että
on tarpeen tehdä luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi. Natura-arvioinnin arviointivelvoite
koskee luontodirektiivin mukaisilla alueilla (SAC) vain luontodirektiivin liitteen I luontotyyppejä tai luonto-
direktiivin liitteen II lajeja. Lintudirektiivin mukaisilla erityisillä suojelualueilla (SPA) arviointivelvoite koskee
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vain lintudirektiivin liitteen I lintulajeja ja lintudirektiivin 4.2 artiklassa tarkoitettuja muuttolintuja. Natura-
alueiden suojeluperusteet on esitetty Natura-tietolomakkeissa. Arviointi on tehty asiantuntija-arviona.

Natura-arvioinnin tarve on arvioitu Natura-alueisiin Perämeren saaret (FI1300302, SAC, SPA), Perämeren
kansallispuisto (FI1300301, SAC) ja Kallinkangas (FI1300501, SAC), jotka sijaitsevat alle 10 km etäisyydellä
hankealueesta.

Vaikutukset ranta- ja vesikasvillisuuteen on arvioitu kappaleessa 6.8.4.4 ja kalastoon kappaleessa 6.2.6.13.

6.8.3 Nykytila

6.8.3.1 Kasvillisuus

Tehdasalue sijaitsee Kemissä metsäkasvillisuusvyöhykejaon mukaan keskiboreaalisella vyöhykkeellä ja tar-
kemmin ottaen Lapin kolmion alueella. Keskiboreaaliselle vyöhykkeelle on ominaista soiden runsaus ja ete-
läboreaalista vyöhykettä äärevämmät ilmasto-olosuhteet. Lapin kolmion, eli Peräpohjan liuskealueen, kal-
lioperää luonnehtii dolomiittien ja emäksisten vulkaniittien runsaus, joka heijastuu alueen maaperään. Kas-
villisuus on ravinteikkaan maaperän vuoksi rehevää. Monipuolisen kasvillisuuden alueita ovat Kemijoen uo-
mien ja uomanjäänteiden varsille keskittyvät pienialaiset tuoreet lehdot sekä runsaina esiintyvät kosteat
lehdot. Paikoin lehdoissa on havaittavissa kulttuurivaikutusta. Jokivesivaikutus näkyy ranta-alueiden kasvil-
lisuudessa myös meren rannalla.

Hankealue on luonteeltaan teollisten toimintojen voimakkaasti muokkaamaa rakennettua ympäristöä. Alu-
eella sijaitsee muun muassa tehdasrakennuksia, säiliöitä, jätevedenpuhdistamon altaita, hake- ja puuvaras-
toalueita sekä jätehuoltoalueita. Alue on luonnontilaltaan voimakkaasti muuttunut.

Pajusaaren alue on kokonaisuudessaan muokattua teollisuusympäristöä. Alkuperäistä tai luonnontilaista
kasvillisuutta ei ole jäljellä. Rakennetulla alueella on hoidettuja nurmialueita. Tienvarsien kasvillisuus on
kulttuurivaikutteista. Ranta-alueilla ja kaatopaikan ympäristössä on lehtipuustoa ja pensaikkoa.  Pajusaa-
ressa meren rannalla ja suiston puolella on kapeita hiekka- ja niittyrantoja, joilla kasvillisuus on luonnonti-
laisinta. Vesikasvillisuutta ei puhtaalla hiekkapohjalla juuri ole. Teollisuusalueen pohjoispuolella on niittyjä
ja lehtipuuvaltaista harvennettua metsää. Hankealueen länsipuolella Kurimonhaaran varrella on lehtipuu-
valtaista harvennettua metsää.

Sahansaaressa käytöstä poistettuja rakennuksia purettiin kesällä 2019. Etelärannalla ja Vähähaaran varrella
on lehtomaista merenrantalehtoa muistuttavaa metsää, jossa aiempi maankäyttö ei enää juuri näy. Sahan-
saaren merenpuoleinen ranta on muokattua ja kivikkoista. Sahansaaren eteläosan alue oli kasvillisuusselvi-
tyksen aikaan kesäkuussa 2019 maisemaltaan metsäinen. Koko Sahansaaren keskiosan kasvillisuus on ha-
kattu ja raivattu elokuussa 2019 ja alue on nyt avointa kenttää. Vähähaaran rannalle oli jätetty lehtipuusto-
vyöhyke.

Vesialue Karihaarassa Sahansaaren pohjoispuolella on ranta- ja vesikasvillisuudeltaan rehevä. Mantereen
puolella on lehtimetsiä, joita on voimakkaasti harvennettu. Aluskasvillisuus on huomattavan rehevää ja niit-
tyvaltaista. Kulttuurivaikutteisuus näkyy vanhojen rakennusten ympäristössä. Sahansaarenkadun alittaa
Marttalanoja, jonka varsi on rehevää lehtipuustoa ja pensaikkoa. Marttalanoja ei ole uomaltaan luonnonti-
lainen.

Tehdasalueen kaakkoispuolella on Kiikelin lähimetsä, joka on virkistysalue (www.kemi.fi/kiikeli). Kiikeli on
luonnonsuojelullisesti arvokas alue, jossa on rikas kasvilajisto, luonnontilainen puusto ja runsaasti laho-
puuta (Saravesi 2016).
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6.8.3.2 Linnusto

Perämerellä on alueita, jotka sopivat erityyppisille linnuille ja täten alue pitääkin yllä monipuolista pesimä-
linnustoa. Osa Perämeren rannoilla esiintyvistä lajeista on sellaisia, jotka ovat joko ravinnon hankinnan tai
pesimisen vuoksi sidoksissa rannikkovesiin. Perämeren saarilla voi esiintyä yleisinä myös niittyjen ja metsien
lintuja.

Hankealueen vaateliaampaa ja uhanalaista pesimälinnustoa on selvitetty kartoituslaskennalla laitosalueen
luontoarvojen perusselvityksessä vuonna 2010 (Suomen Luontotieto Oy). Suurin osa suunnittelualueen pe-
simälinnustosta on peruslajistoa ja asutuksen reunametsien pesimälajistoa. Alueella ei esiinny kanalintuja
ja kololintuja on keskimääräistä vähemmän. Inventointialueen pohjoisosassa olevan entisen puiston sekä
teollisuusalueen pesimälinnustoon kuuluu silmälläpidettäväksi luokiteltu isokuovi, joka pesii suunnittelu-
alueella neljän parin voimin. Lintudirektiivin liitteen I lajeista suunnittelualueella pesii lapintiira ja liro, kum-
pikin yhden parin voimin. Teollisuusalueen pohjoisosan altailla on pieni lokkiyhdyskunta. Kansallisessa
uhanalaisluokituksessa (Rassi ym. 2001) mainituista lajeista kohteella havaittiin naurulokki ja kivitasku. In-
ventointialueella ei havaittu suurten petolintujen tai huuhkajan pesiä. Alueella on havaittu muuttoaikana
salassapidettävä laji, joka kuuluu Lintudirektiivin liitteen I lajeihin. Lajin pesintää ei kuitenkaan ole varmis-
tettu alueella. Edellä mainituista uusimman uhanalaisuusluokituksen (Hyvärinen ym. 2019) mukaan nauru-
lokki on vaarantunut (VU) ja isokuovi ja liro ovat silmälläpidettäviä lajeja.

Kemi-Tornion lintuharrastajat Xenus ry toteaa lausunnossaan Kemin biotuotetehtaan ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta seuraavaa:

”Pajusaaren-Sahansaaren alue muodostaa merkittävän muuttolintujen levähdysalueen Kemijoen suistolla.
Sulat vesialueet, lumettomina pysyvät rikkaruohokentät sekä tehtaan lämpövaikutus itsessään houkuttele-
vat joka kevät harvinaisempiakin vierailijoita, esim.: tunturikiuru, sitruunavästäräkki, ristisorsa,
arosuohaukka.

Kiikelin alue hankealueen kaakkoispuolella puolestaan on merkittävä pesimäalue varsinkin hyönteissyöjille,
kolopesijöille, kahlaajille sekä sorsille. Alueella on mahdollista myös kuunnella alueellamme harvinaisempia
yölaulajia, esim. mustapääkerttua sekä viitakerttusta. Kiikeli, samoin kuin Sahansaaren-Pajusaaren eteläi-
set osat, toimii myös useiden vaelluslintujen, esimerkiksi pöllöjen ja tikkojen kerääntymisalueena.

Erikoisin hankealueella tavattu pesimälintulaji on xxxx, joka suosii pesimäympäristönään vanhoja puunkäsit-
telyalueita. Tehdasalueella on vanha reviiri, joka mahdollisesti voidaan korvata muuttamalla osa tehtaan
alueesta avoimeksi ja maisemoimattomaksi joutomaa-alueeksi.

Hankealueen pohjoispuolinen Poltimohaaran-Karihaaran yhtymäkohta on mataloituva vesialue, jolla pesii
puoli- ja kokosukeltajasorsia, mm. lapasorsa, silkkiuikku. Mataloitumisen ja rantojen rehevöitymisen seu-
rauksena alue voi tulevaisuudessa kehittyä merkittäväksi lintukosteikoksi.”

Kuivanuoro tehdasalueen lounaispuolella on Suomen arvokas lintualue (FinIBA).

Maastokäynnillä 27.6.2019 löytyi uhanalaisuusluokitukseltaan erittäin uhanalaisen (EN) törmäpääskyn yh-
dyskunta tehdasalueelta maakasasta.

6.8.3.3 Muu eläimistö

Aidatun teollisuusalueen nisäkäslajistoon kuuluvat ainakin maastokäynneillä havaitut hirvi ja rusakko sekä
metsäkauris.

Kemi ja Kemin edustan rannikko kuuluvat Keminmaan riistanhoitoyhdistyksen alueeseen.
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Perämeressä esiintyy kaksi hyljelajia: Itämerennorppa (Phoca hispida botnica) ja harmaahylje eli halli (Ha-
lichoerus grypus), joista norppa on paremmin sopeutunut Perämeren oloihin.

6.8.3.4 Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit

Luontodirektiivin liitteen IV lajien lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat suojeltuja luonnonsuojelulain nojalla.
Luontodirektiivin liitteen IV lajeista selvitettiin viitasammakon ja lepakoiden esiintymistä maastokartoituk-
sin.

Viitasammakon elinympäristöt ovat tavallisen sammakon elinympäristöjä kosteampia. Kutupaikat ovat tul-
vivien järvien ja lampien reheväkasvuisia rantoja. Viitasammakon esiintymistä kartoitetaan kutuaikaan, jol-
loin se on tunnistettavissa äänen perusteella. Viitasammakon esiintymistä kartoitettiin lajille sopivan oloi-
sista ympäristöistä selvitysalueelta. Maastossa käytiin 14.–15.5.2019 ja 27.–28.5.2019. Ensimmäisellä kar-
toituskerralla 14.–15.5. klo 23.00–05.10 sää oli pilvetön ja lämpötila noin + 4 Co. Toisella kerralla 27.-28.5.
klo  22.40–04.10 sää oli  pilvetön ja  lämpötila  4–8 Co. Viitasammakosta ei kummallakaan maastokäynnillä
tehty havaintoja. Suomen Luontotieto Oy:n (2010) tekemän laitosalueen luontoarvojen perusselvityksessä
ei havaittu viitasammakosta mitään merkkejä, kuten kutua tai nuijapäitä. Varsinaista viitasammakkokartoi-
tusta (kuuntelua) ei tuossa yhteydessä oltu tehty.

Suomen Luontotieto Oy:n tekemän luontoarvojen perusselvityksen (2010) arvion mukaan pohjanlepakko
saattaa saalistaa Pajusaaren ja Sahansaaren välisellä suistoalueella. Inventointialueen teollisuusrakennuk-
sissa on runsaasti lepakoille soveltuvia yöpymis- ja lisääntymispaikkoja. Lepakoiden esiintymistä selvitettiin
kahdella maastokäynnillä kesällä 2019. Kartoitus tehtiin detektorin avulla. Detektori muuttaa lepakoiden
kaikuluotausäänet kuultavaksi. Kartoitus suoritettiin teitä/vanhaa junarataa pitkin kävelemällä ja hitaasti
liikkuvasta autosta. Kartoitus aloitettiin illan hämärtyessä ja päätettiin klo 02.00-03.00 aikaan. Kartoitus kes-
kittyi Sahansaaren itäosaan, jossa ympäristö on sulkeutunutta. Avoimia teollisuusalueita ei kartoitettu. En-
simmäisellä kartoituskerralla 8. –9.7. sää oli pilvetön ja tyyni. Lämpötila kartoituksen aikaan oli +9–15 Co.
Toisella kartoituskerralla 14. –15.8. sää oli pilvinen ja melko tyyni. Lämpötila kartoituksen aikana oli +14–16
Co. Sää ja olosuhteet olivat molemmilla kartoituskerroilla otolliset lepakoiden tarkkailuun. Ensimmäisellä
kartoituskerralla havaittiin yksi ohilentävä pohjanlepakko. Toisella kartoituskerralla lepakoista ei tehty ol-
lenkaan havaintoja.

Alueella on sekä Sahansaaressa että mantereen puolella Väinölässä erilaisia vanhoja kivi-, tiili- ja puuraken-
nuksia, varastoja ja siltarakenteita, joissa voisi olla lepakoille sopivia yöpymis- ja lisääntymispaikkoja. Teh-
dasalueella rakennusten ympäristö on avointa, eikä rakennusten lähiympäristö ole esimerkiksi pienillä met-
sän aukkopaikoilla saalistelevalle pohjanlepakolle tyypillistä saalistusympäristöä. Väinölässä, Pajusaaren-
tien ja Sahansaarenkadun ympäristössä on avoimia alueita ja metsiä on vasta harvennettu, joten pieniä
aukkopaikkoja ei täältäkään löydy. Potentiaalisimmalta alueelta lepakoiden esiintymiseen vaikutti Sahan-
saaren ja mantereen välisen jokiuoman ympäristö. Alueelta tehtiin kuitenkin vain yksi havainto pohjanlepa-
kosta. Tämän lepakkoselvityksen tulosten perusteella selvitysalueella ei ole lepakoiden esiintymisen kan-
nalta merkittäviä alueita.

6.8.3.5 Ranta- ja vesikasvillisuus

Tehdasalueen ranta- ja vesikasvillisuus on hyvin vähäistä, koska rannat on rakennettu. Hankkeen vesistö-
vaikutusten vuoksi ranta- ja vesikasvillisuutta tarkastellaan laajemmin.

Perämeren alueella meriveden suolaisuus on alhainen ja suolapitoisuus on lähempänä järveä kuin merta.
Perämeren kasvukausi on lyhyt ja jääolot ovat ankarat. Yli puoli metriä paksu jää peittää meren lähes puolet
vuodesta. Ahtojäävallit voivat ulottua jopa 30 metrin syvyyteen ja musertavat saarten rantoja ja pohjaa
(Aaltojenalla.fi). Maankohoaminen ja suuret merivedenkorkeusvaihtelut ovat alueelle ominaisia (Metsähal-
litus 2009).
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Merenpohja on pääasiassa hiekkaa ja kivikkoa. Paljasta kalliota ei ole juuri näkyvissä. Hiekkapohjat ovat
vallitseva pohjatyyppi Perämerellä. Perämerellä hiekkaa ja soraa esiintyykin yleisemmin kuin muilla meri-
alueilla. Saarten rannat ovat usein kivikkoa. Ulkomerellä pyöreäksi hioutuneet kivet muodostavat veden-
alaisia tai juuri pintaan ulottuvia riuttoja. Riutat ovat Suomen rannikolla yleinen luontotyyppi (Kaskela ja
Rinne 2018).

Kylmyydestä ja alhaisesta suolapitoisuudesta johtuen Perämeri on Itämeren karuin osa (Metsähallitus). Pe-
rämeren alueen eliöstö on vähälajinen. Suojaisemmissa poukamissa ja pehmeäpohjaisilla matalikoilla kas-
villisuus on jonkin verran monimuotoisempaa. Kasvillisuus koostuu pääosin makean veden lajeista ja alu-
eelle ovat tyypillisiä järvissäkin elävät lajit. Hiekkapohjilla kasvavat näkinpartaiset sykeröparta, mu-
kulanäkinparta, haurasnäkinparta ja järvisiloparta. Näkinpartaisten rinnalla hiekkapohjilla kasvaa putkilo-
kasveja, esimerkiksi vitoja, luikkia, hauroja ja vesitähtiä. Perämeren alueen erityisesti suojeltavaa lajistoa
ovat nelilehtivesikuusi ja upossarpio. Sammalista vellamonsammal ja ahdinsammal ovat alueellisesti uhan-
alaisia lajeja.  Pohjaeläimistö koostuu surviaissääsken toukista, harvasukamadoista, kotiloista ja äyriäisistä.
Murtovesien lajeja valkokatkoja ja kilkkejä on varsinkin syvemmällä paljon.  Ulkomerellä kasvillisuus köyhtyy
ja koostuu pääosin levistä. Alle 20 m:n syvyydessä Perämerellä ei juurikaan esiinny kasvillisuutta tai pohja-
eläimistöä. (Aaltojenalla.fi; VELMU, ymparisto.fi; Merialuesuunnittelu 2019)

Luontodirektiivin mukaisten luontotyyppien esiintymistä on selvitetty muun muassa vedenalaisen meri-
luonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmassa (VELMU). Suomessa esiintyvistä luontodirektiivin luon-
totyypeistä kahdeksan on sellaisia, joissa esiintyy vedenalaista meriluontoa; jokisuistot, rannikon laguunit,
kapeat murtovesilahdet, laajat matalat lahdet, harjusaaret, vedenalaiset hiekkasärkät, riutat sekä ulko¬saa-
riston luodot ja saaret. Meriluontotyypeistä hankealueen edustan merialueella esiintyy jokisuiston lisäksi
riuttoja ja hiekkasärkkiä (VELMU).

Hankkeen vaikutusalueella esiintyy suojeltavista lajeista upossarpiota, joka on matalien merenlahtien suo-
jaisilla ja pehmeäpohjaisilla rannoilla kasvava laji. Upossarpio on luontodirektiivin liitteen IV laji, erityisesti
suojeltava ja rauhoitettu. Uhanalaisuudeltaan se on vaarantunut (VU). Perämeren maankohoamisalueilla
lajin kasvupaikat tuhoutuvat jatkuvasti, mutta tilalle syntyy koko ajan myös uusia elinympäristöjä. Vaaran-
tunutta paunikkoa kasvaa vesirajassa liejuisilla ja savisilla rannoilla Kemijoen suiston alueella. Kemijoen suis-
ton lieterannoilla kasvaa myös lietetatarta, joka on luontodirektiivin liitteen IV laji, rauhoitettu ja erittäin
uhanalainen (EN). Merenrantaniityillä kasvaa luontodirektiivin liitteen IV lajia ruijanesikkoa. Sammalista vel-
lamonsammal ja ahdinsammal ovat alueellisesti uhanalaisia lajeja.

6.8.3.6 Arvokkaat luontokohteet ja lajit

Hankealueella ei ole luonnonsuojelulain, vesilain tai metsälain mukaisia suojeltuja luontotyyppejä. Alueella
ei ole perinnemaisemakohteita. Hankealueella ei esiinny uhanalaisia luontotyyppejä.

Kesällä 2019 tehdyssä luontoselvityksessä hankealueelta löytyi useita huomionarvoisia putkilokasvilajeja.
Kuva 6-95 on esitetty maastokäynneillä havaitut huomionarvoiset lajit sekä Ympäristöhallinnon Eliölajit-tie-
tokannan (Suomen ympäristökeskus 17.6.2019) havainnot selvitysalueen lähiympäristöstä. Uhanalaisuus-
luokitus on Punaisen kirjan 2019 (Hyvärinen ym. 2019) mukainen. Alueellisesti uhanalaisten lajien arviointi
on vuodelta 2010.
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Kuva 6-95. Hankealueen arvokas lajisto.

Perämerenketomaruna (Artemisia campestris subsp. bottnica) on uhanalaisuudeltaan äärimmäisen uhan-
alainen (CR). Se on koko maassa rauhoitettu, luontodirektiivin liitteen IV laji ja erityisesti suojeltava laji.
Perämerenketomarunaa kasvaa selvitysalueella selkeytysaltaan kaakkoispuolella junaradan ja tien välisellä
alueella ja laajemmin avoimella hietikolla, junaradalla Pajusaaressa ja Sahansaaressa käytöstä poistuneen
rataosan alueella. Perämerenketomaruna on todennäköisesti levinnyt kasvupaikalleen junaradan myötä.
Perämerenketomarunan ainoa geneettisesti puhdas esiintymä sijaitsee Perämeren kansallispuistossa (Vir-
nes ym. 2006). Muut esiintymät ovat oletettavasti eriasteisia risteymiä ketomarunan kanssa; myös takaisin-
risteytyminen on mahdollista. Samoilla paikoilla perämerenketomarunan kanssa kasvaa ahokissankäpälä
(Antennaria dioica), joka on uhanalaisuusluokitukseltaan silmälläpidettävä (NT) laji.

Radan varressa yhdessä perämerenketomarunan kanssa kasvaa myös uhanalaisuudeltaan silmälläpidettä-
väksi (NT) luokiteltua tataarikohokkia (Silene tatarica).

Selvitysalueen keskiosasta tien varren ojassa kasvaa uhanalaisuusluokitukseltaan silmälläpidettävää (NT)
suopunakämmekkää (Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata). Silmälläpidettävää jokipajua (Salix triandra)
kasvaa Pajusaarentien pyörätien varressa rannassa.

Alueellisesti uhanalaisia (RT) lajeja alueella (3c) ovat leskenlehti (Tussilago farfara) ja tyrni (Hipophae rham-
noides). Leskenlehteä kasvaa useassa paikassa teiden varsilla. Tyrniä kasvoi kasvillisuusselvityksen aikaan
kesäkuussa 2019 Sahansaaressa hiekkaisella tien reunalla ja Pajusaaressa tien varrella. Sahansaaren keski-
osa on raivattu elokuussa, joten esiintymien tilasta ei ole tietoa.
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Muita huomionarvoisia lajihavaintoja ovat lehtomaitikka (Melampyrum nemorosum), jota Suomessa esiin-
tyy Savonlinnan-Parikkalan seudulla ja Ahvenanmaan ja läntisen Suomenlahden alueella. Kemi ei ole lehto-
maitikan esiintymisaluetta. Kaatopaikan eteläpuolella tien penkalla kasvaa kenttätyräkkiä (Euphorbia
esula). Kenttätyräkki on vanha kulttuuritulokas, joka on levinnyt aikoinaan Suomeen Venäjän aroilta.

6.8.3.7 Luonnonsuojelualueet ja suojelukohteet

Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole suojelu- ym. alueita. Lähimmät (<10 km) Natura-
alueet, luonnonsuojelualueet, luonnonsuojeluohjelmien kohteet, arvokkaat lintualueet ja arvokkaat kallio-
alueet on kuvattu alla.

6.8.3.7.1 Natura-alueet

Hankealueen edustan saaria kuuluu Natura-alueeseen Perämeren saaret (FI1300302, SAC, SPA). Lähimmät
Natura-alueeseen kuuluvat saaret ovat Hietaliete, Iso-Räiskö ja Pikku-Räiskö sekä Niittykari 3–4 km hanke-
alueen länsipuolella. Natura-alue Perämeren saaret muodostuu Kemin, Tornion, Simon, Kuivaniemen, Iin,
Haukiputaan, Oulun, Oulunsalon ja Hailuodon edustalla olevista saarista, luodoista ja matalikoista. Natura-
alue on kooltaan 7136 ha. Perämeren saarten alueella on tyypillistä maankohoamisrannikon ja murtovesi-
alueen lajistoa. Muutamilla saarilla on pienialaisesti saniaislehtoa. Erityisesti Krunnit on linnuston kannalta
merkittävä alue. Perämeren saarten toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki ja rakennuslaki. Alue on toteu-
tettu Murhaniemen ja Krunnien osalta, jotka on jo perustettu yksityisiksi suojelualueiksi.

Natura-alue Perämeren kansallispuisto (FI1300301, SAC) sijaitsee noin 6,7 km hankealueen lounaispuolella.
Perämeren kansallispuistolle on tyypillistä matalien moreenisaarien luoma avara ja laakea maisemakuva.
Kansallispuiston erityispiirteisiin kuuluu vähäsuolaisen veden eliöstö. Maankohoamisrannoille on ominaista
vyöhykkeinen kasvillisuus. Perämeren kansallispuiston tehtävänä on maankohoamisen muovaaman saaris-
toluonnon suojelu. Perämeren kansallispuisto on perustettu luonnonsuojelulain nojalla. Myös alueen laa-
jennusosan suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain nojalla. Natura-alue on kooltaan 15 890 ha.

Natura-alue Kallinkangas (FI1300501, SAC) sijaitsee Kemijoen pohjoispuolella noin 5,4 km etäisyydellä han-
kealueesta. Kallinkankaan Natura-alueeseen kuuluvat Kallinkankaan lehtoalue, Kallinkankaan letot ja erilli-
nen pienehkö alue Kallinkankaan lettoalueen pohjoispuolella. Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luon-
nonsuojelulain ja rakennuslain nojalla

Hankealueen itäpuolella ovat Natura-alueet Kirvesaapa (FI1300505, SAC, SPA) ja Musta-aapa (FI1300507,
SAC), joihin etäisyys on noin 10 km. Länsipuolella Tornion kaupungin alueella on Natura-alue Pajukari-Uksei-
Alkunkarinlahti (FI1301911, SAC, SPA), jonne etäisyyttä hankealueelta on yli 10 km.

Seuraavassa on esitetty Natura-alueiden kuvaukset Natura-tietolomakkeiden (Valtioneuvoston päätös Na-
tura2000 -verkoston alueiden tietojen päivittämisestä 5.12.2018) mukaan. Viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetun lain (621/1999) mukaan asiakirjat, jotka sisältävät tietoja uhanalaisista eläin- tai kasvila-
jeista ovat salassa pidettäviä, jos tiedon antaminen vaarantaisi kyseessä olevan eläin- tai kasvilajin suojelun
(24 §:n 1 momentin 14 kohta). Kallinkankaan ja Perämeren saarten Natura-alueiden tietolomakkeissa on
tällaisia lajeja. Näitä ei ole Natura-alueiden kuvauksissa esitetä.
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Kuva 6-96. Ympäristön Natura-alueet.
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6.8.3.7.1.1 Perämeren kansallispuisto
Natura-alueen suojelun perusteena olevat Natura-tietolomakkeen mukaiset luontodirektiivin luontotyypit
on esitetty taulukossa 6-28.

Taulukko 6-28. Luontodirektiivin luontotyypit Natura-tietolomakkeen mukaan.

Luontotyyppi Koodi Pinta-ala (ha)
Rannikon laguunit 1150* 6,13
Riutat 1170 1723
Kivikkorannat 1220 49,42
Ulkosaariston luodot ja saaret 1620 22,69
Merenrantaniityt 1630* 51,36
Itämeren hiekkarannat 1640 0,79
Kiinteät ruohokasvillisuuden peittämän dyynit 2130* 0,31
Kuivat nummet 4030 58
Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 6270* 4,2
Vaihettumissuot ja rantasuot 7140 2,17
Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden
luonnontilaiset metsät

9030* 69,95

Lehdot 9050 39
Hakamaat ja kaskilaitumet 9070 8

Natura-alueen suojelun perusteena ovat lintudirektiivin (direktiivi 2009/147EY 4 artikla) ja luontodirektiivin
(92/46/ETY) liitteen II mukaiset lajit: upossarpio (Alisma wahlenbergii), perämerenketomaruna (Artemisia
campestris ssp. bottnica), ruijanesikko (Primula nutans), halli (Halichoerus grypus) ja itämerennorppa (Pusa
hispida botnica)

Natura-alueen tietolomakkeessa mainitut muut tärkeät kasvi- ja eläinlajit ovat: paunikko (Crassula aqua-
tica), suopunakämmekkä (Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata), pohjannoidanlukko (Botrychium bo-
reale), käärmeenkieli (Ophioglossum vulgatum), otalehtivita (Potamogeton friesii), veripunakämmekkä
(Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta), jokipaju (Salix triandra), ruohikkokieli (Geoglossum fallax), harja-
sorakas (Gloiodon strigosus) ja linnuista jouhisorsa (Anas acuta), heinätavi (Anas querquedula), tukkasotka
(Aythya fuligula), lapinsirri (Calidris temminckii), suokukko (Philomachus pugnax), karikukko (Arenaria in-
terpres), vesipääsky (Phalaropus lobatus), keltavästäräkki (Motacilla flava),  räyskä (Sterna caspia), selkä-
lokki (Larus fuscus fuscus), kivitasku (Oenanthe oenanthe).

6.8.3.7.1.2 Perämeren saaret
Natura-alueen suojelun perusteena olevat Natura-tietolomakkeen mukaiset luontodirektiivin luontotyypit
on esitetty taulukossa 6-29.

Taulukko 6-29. Luontodirektiivin luontotyypit Natura-tietolomakkeen mukaan.

Luontotyyppi Koodi Pinta-ala (ha)
Vedenalaiset hiekkasärkät 1110 1090
Jokisuistot 1130 70
Rannikon laguunit 1150* 18,1
Riutat 1170 26,3
Kivikkorannat 1220 210
Harjusaaret 1610 200
Ulkosaariston luodot ja saaret 1620 40,35
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Luontotyyppi Koodi Pinta-ala (ha)
Merenrantaniityt 1630* 210
Itämeren hiekkarannat 1640 19
Liikkuvat alkiovaiheen dyynit 2110 0,72
Liikkuvat rantakauradyynit 2120 5,67
Kiinteät ruohokasvillisuuden peittämän dyynit 2130* 3,31
Variksenmarjadyynit 2140* 2,7
Metsäiset dyynit 2180 6
Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 6270* 70
Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden
luonnontilaiset metsät

9030* 70

Lehdot 9050 153,16
Hakamaat ja kaskilaitumet 9070 19,03

Lintudirektiivin (direktiivi 2009/147EY 4 artikla) ja luontodirektiivin (92/46/ETY) liitteen II mukaiset lajit Na-
tura-alueella ovat:

Aegolius funereus helmipöllö
Alca torda ruokki
Anas acuta jouhisorsa
Anas clypeata lapasorsa
Anas querquedula heinätavi
Anas strepera harmaasorsa
Anser fabalis metsähanhi
Anthus cervinus lapinkirvinen
Aquila chrysaetos maakotka
Arenaria interpres karikukko
Asio flammeus suopöllö
Aythya fuligula tukkasotka
Aythya marila lapasotka
Bonasa bonasia pyy
Branta leucopsis valkoposkihanhi
Botaurus stellaris kaulushaikara
Bubo bubo huuhkaja
Calidris alba pulmussirri
Calidris alpina schinzii suosirri
Calidris canutus isosirri
Calidris ferruginea kuovisirri
Calidris minuta pikkusirri
Calidris temminckii lapinsirri
Cepphus grylle riskilä
Circus aeruginosus ruskosuohaukka
Circus cyaneus sinisuohaukka
Cygnus cygnus laulujoutsen
Cygnus columbianus bewickii pikkujoutsen
Dryocopus martius palokärki
Emberiza rustica pohjansirkku
Falco columbarius amouhaukka



284

Falco peregrinus muuttohaukka
Falco subbutteo nuolihaukka
Falco tinnunculus tuulihaukka
Gavia arctica kuikka
Gavia stellata kaakkuri
Grus grus kurki
Lanius collurio pikkulepinkäinen
Larus fuscus fuscus selkälokki
Larus minutus pikkulokki
Larus ridibundus naurulokki
Limicola falcinellus jänkäsirriäinen
Limosa lapponica punakuiri
Limosa limosa mustapyrstökuiri
Luscinia svecica sinirinta
Lymnocryoptes minimus jänkäkurppa
Melanitta fusca pilkkasiipi
Melanitta nigra mustalintu
Mergus albellus uivelo
Motacilla flava keltavästäräkki
Oenanthe oenanthe kivitasku
Pandion haliaetus sääksi
Pernis apivorus mehiläishaukka
Phalarobus lobatus vesipääsky
Philomachus pugnax suokukko
Phylloscopus trochiloides idänuunilintu
Picoides tridactylus pohjantikka
Pluvialis apricaria kapustarinta
Pluvialis squatarola tundrakurmitsa
Podiceps auritus mustakurkku-uikku
Podiceps grisegena härkälintu
Polysticta stelleri allihaahka
Porzana porzana luhtahuitti
Sterna albifrons pikkutiira
Sterna caspia räyskä
Sterna hirundo kalatiira
Sterna paradisea lapintiira
Surnia ulula hiiripöllö
Tadorna tadorna ristisorsa
Tetrao tetrix teeri
Tringa erythropus mustaviklo
Tringa glareola liro
Tringa totanus punajalkaviklo
Turdus torquatus sepelrastas

Alisma wahlenbergii upossarpio
Hippuris tetraphylla nelilehtivesikuusi
Moehringia lateriflora laaksoarho
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Persicaria foliosa lietetatar
Primula nutans ruijanesikko
Halichoerus grypus halli
Pusa hispida botnica itämerennorppa

Lisäksi kaksi salassa pidettävää lajia.

Natura-alueen tietolomakkeessa mainitut muut tärkeät kasvi- ja eläinlajit ovat: pohjanlahdenlauha (De-
schampsia bottnica), merinätkelmä (Lathyrus japonicus subsp. maritimus), pussikämmekkä (Coeloglossum
viride), veripunakämmekkä (Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta), merihanhikki (Potentilla anserina), ris-
tilimaska (Lemna trisulca), pohjansinivalvatti (Cicerbita alpina), luhtalemmikki (Myosotis scorpioides), suo-
myrtti (Myrica gale), käärmeenkieli (Ophioglossum vulgatum), siniyökönlehti (Pinguicula vulgaris), merival-
vatti (Sonchus arvensis), ahonoidanlukko (Botrychium multifidum), suolavihvilä (Juncus gerardii), suo-
punakämmekkä (Dactylorhiza incarnata subps. incarnata), tyrni (Hippophae rhamnoides), kotkansiipi (Mat-
teuccia struthiopteris), rantavehnä (Leymus arenarius), merikohokki (Silene uniflora), tylli (Charadrius hiati-
cula), metsäjänis (Lepus timidus), siiat (Coregonidae-ryhmä) ja nahkiainen (Lampetra fluviatilis).

6.8.3.7.1.3 Kallinkangas
Natura-alueen suojelun perusteena olevat Natura-tietolomakkeen mukaiset luontodirektiivin luontotyypit
on esitetty taulukossa 6-30.

Taulukko 6-30. Luontodirektiivin luontotyypit Natura-tietolomakkeen mukaan.

Luontotyyppi Koodi Pinta-ala (ha)
Huurresammallähteet 7220* 0,03
Letot 7230 14
Luonnonmetsät 9010* 8
Lehdot 9050 3
Puustoiset suot 91D0 12

Lintudirektiivin (direktiivi 2009/147EY 4 artikla) ja luontodirektiivin (92/46/ETY) liitteen II mukaiset lajit ovat:
kiiltosirppisammal (Hamatocaulis vernicosus) ja kaksi salassa pidettävää lajia.

Natura-alueen tietolomakkeessa mainitut muut tärkeät kasvi- ja eläinlajit ovat: ketokatkero (Gentianella
campestris), kalkkijalosammal (Pseudocalliergon lycopodioides), veripunakämmekkä (Dactylorhiza incar-
nata subsp. cruenta), suopunakämmekkä (Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata), metsänemä (Epi-
pogium aphyllum), lettokehräsammal (Moerckia hibernica), sääskenvalkku (Malaxis monophyllos), lohko-
kääpä (Diplomitoporus crustulinus), lehtonoidanlukko (Botrychium virginianum) ja silmuhiirensammal
(Bryum peudotriquetrum var. neodamense).

6.8.3.7.2 Luonnonsuojelualueet

Perämeren saarten Natura-alueella on useita yksityismaan luonnonsuojelualueita. Lähimmissä saarissa ovat
luonnonsuojelualueet Kemin kirkonkylän osakaskunnan luonnonsuojelualue (YSA203281) ja Perämeren
saarten luonnonsuojelualue (YSA205754).

Perämeren kansallispuisto kuuluu valtion maiden suojelualueisiin (KPU120021).
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Kallinkankaan Natura-alueella on yksityismaan luonnonsuojelualue Kalkkikankaan lehdon ja leton luonnon-
suojelualue (YSA123738). Sen pohjoispuolella on pieni yksityismaan luonnonsuojelualue Neidonkenkä
(YSA207848).

Selkäsaaressa, Kuukan saaressa ja Ajoksessa 3-7 km hankealueen eteläpuolella on useita yksityisiä suojelu-
alueita. Saaren länsipuolella on luontotyypin suojelualue Kuusiniemennokan merenrantaniitty (LTA130040).
Saaren eteläosassa ovat luontotyypin suojelualueet Selkäsaaren kaakkoinen merenrantaniitty (LTA130038)
ja Selkäsaaren lounainen merenrantaniitty (LTA130039). Selkäsaaren eteläpuolella Lehtikrunni ja Kuukka,
Selkäsaaren länsipuolen saaret Välikari ja Eetunkari sekä itäpuolella Ajoksen niemen länsiranta kuuluvat
Natura-alueeseen Perämeren saaret. Natura-alueella Kuukan saaressa on yksityismaan luonnonsuojelualue
Antinkuukan luonnonsuojelualue (YSA205749). Välikarin saaressa on Kemin kirkonkylän osakaskunnan
luonnonsuojelualue (YSA203281). Ajoksessa on Perämeren saarten luonnonsuojelualue (YSA205754),
Puidenpuuttuma I (YSA206569), Puidenpuuttuma III (YSA206637) ja Puidenpuuttuma IV (YSA206839).

Hankealueen itäpuolella 4-10 km etäisyydellä ovat yksityismaan luonnonsuojelualueet Liisa (232787), Ma-
keaveden lehto (YSA232587), Lellu (YSA232227), Ison Ruonanojan purolehto (YSA123117), Korteniemi
(YSA232807), Suojärvi (YSA234755), Mannisentureikko (YSA207873), Maunola (YSA232747) ja Riston ikikuu-
sikko (YSA232887).

Kemijoen länsipuolella alle 10 km etäisyydellä hankealueesta ovat yksityismaan luonnonsuojelualueet Kos-
kelan luonnonsuojelualue (YSA234757), Atte Isonikkilän luonnonsuojelualue (YSA231692), Korpi-Luukas
(YSA207895) ja Pörhölän luonnonsuojelualue (YSA239029).

6.8.3.7.3 Luonnonsuojeluohjelmien kohteet

Kallinkankaan lehto on lehtojensuojeluohjelman kohde (LHO120392) ja Kallinkankaan letot soidensuoje-
luohjelman kohde (SSO120498). Hankealueen eteläpuolella noin 7,5 km etäisyydellä on soidensuojeluoh-
jelma-alue Ajoksen letto (SSO120496).

Kirvesaapa (SSO120486) ja Musta-aapa (SSO120487) ovat soidensuojeluohjelman kohteita. Noin 8,7 km
hankealueen koillispuolella on soidensuojeluohjelma-alue Elijärvenviia (SSO120497) ja lehtojensuojeluoh-
jelmaan kuuluva pieni Kaltiojängän lehto (LHO120395).

Natura-alueella Pajukari-Uksei-Alkunkarinlahti Liakanjoen suisto kuuluu lintuvesiensuojeluohjelman kohtei-
siin (LVO120283).

6.8.3.7.4 Arvokkaat lintualueet

Natura-alue Pajukari-Uksei-Alkukarinlahti kuuluu kansainvälisesti arvokkaaseen lintualueeseen (IBA) Tor-
niojoen suisto. Se on myös Suomen arvokas lintualue (FINIBA).

Suomen arvokkaisiin lintualueisiin kuuluu Kemin saaret, johon kuuluu useita Kemijoen suiston edustan saa-
ria. Noin 2,8 km hankealueen länsipuolella on arvokas lintualue (FINIBA) Kuivanuoro.
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Kuva 6-97. Luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmat.
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6.8.4 Vaikutusten arviointi

6.8.4.1 Kasvillisuus ja huomionarvoinen lajisto

Hankealue on teollisuusaluetta ja luonnonoloiltaan voimakkaasti muuttunut; kohteen herkkyys on vähäi-
nen. Rakennettavilla alueilla ei ole luonnontilaista kasvillisuutta. Hankealueella esiintyy useita huomionar-
voisia putkilokasvilajeja. Junaradalla ja radan varressa kasvaa perämerenketomarunaa (mahd. risteymä),
joka on luontodirektiivin liitteen IV laji, koko maassa rauhoitettu, erityisesti suojeltava ja uhanalaisuudel-
taan äärimmäisen uhanalainen (CR). Sen seuralaislajeina kasvaa uhanalaisuusluokitukseltaan silmälläpidet-
täviä (NT) tataarikohokkia ja ahokissankäpälää.

Vaihtoehdossa VE0, jossa nykytila säilyy, käytössä olevan junaradan alueelle ei ole suunniteltu muutoksia,
joten lajien kasvupaikat tulevat säilymään. Liikennevaihtoehdossa VE1A kaikki em. lajit häviävät Sahansaa-
ren eteläpäässä rakennettavalta alueelta, johon on suunniteltu uusi ratayhteys. Liikennevaihtoehdossa
VE1B rataosuus jää pois käytöstä. Jos rata puretaan ja ympäristö muuttuu, lajit häviävät. Sahansaaressa
olevan käytöstä poistuneen rataosuuden alueelta perämerenmaruna tulee rakentamisen myötä häviä-
mään.

Rakennettavilla alueilla esiintyy alueellisesti uhanalaisia tyrniä ja leskenlehteä. Kasvupaikat eivät ole luon-
taisia, vaan lajit ovat levinneet tienvarsiin muualta. Teiden varsilla voi säilyä sopivia kasvupaikkoja ja raken-
tamisen myötä myös uusia voi syntyä.

Kokonaisuudessaan rakentamisen vaikutukset kasvillisuuteen jäävät vähäisiksi. Lajeista perämerenketoma-
runaan kohdistuvat vaikutukset ovat suurimmat.

6.8.4.2 Linnut

Hankealueen pesimälinnusto on suurimmaksi osaksi peruslajistoa ja asutuksen reunametsien pesimälajis-
toa. Rakennettavilta alueilta linnusto häviää. Sahansaaren metsäinen alue pienenee, joka vähentää alueella
pesivää lajistoa. Vuoden 2010 selvityksen mukaan teollisuusalueen pohjoisosassa ja entisen puiston alueella
pesii isokuovi neljän parin voimin. Pesimäalueet eivät ole tarkemmin tiedossa. Ympäristön muuttuessa laji
voi hävitä alueelta. Altaat ja vesialueet tulevat säilymään, joten lokkilintuihin kohdistuvat vaikutukset ovat
vähäisempiä.

Pajusaaren ja Sahansaaren alue on muuttolintujen levähdysalue Kemijoen suistossa Sulat vesialueet hou-
kuttelevat muuttolintuja. Avointen kenttien väheneminen voi vähentää alueella levähtävien lintujen mää-
rää. Hankealueelta on tiedossa salassa pidettävän lintudirektiivin liitteen I lajin vanha reviiri, jonka korvaa-
misesta on tehty suunnitelma.

Lähialueen linnustoon kuuluu sellaisia lajeja, jotka ovat joko ravinnon hankinnan tai pesimisen vuoksi sidok-
sissa rannikkovesiin. Toiminnasta ei aiheudu suoria vaikutuksia linnustoon. Teoreettisesti rehevöityminen
voi pitkällä aikavälillä vaikuttaa vesi- ja rantakasvillisuuteen ja siten muuttaa elinympäristöjä, millä on välil-
listä vaikutusta linnustoon. Esim. ruovikoituminen heikentää rantaluontotyyppejä ja heikentää avointen
rantaniittyjen lajien elinympäristöjä. Rehevöityminen voi lisäksi vaikuttaa pohjaeläimistöön, joka on yksi ve-
silintujen ravintokohteista. Vaikutuksia ei arvioida merkittäviksi. Lintuihin niiden ravinnon kautta kertyviä
haitta-aineita/raskasmetalleja ei arvioida esiintyvän alueella haitallisessa määrin. Pajusaaren-Sahansaaren
alueella on nykyisinkin teollista toimintaa. Rakentamisen tai toiminnan aikaisesta melusta ei arvioida aiheu-
tuvan lähialueen lintuihin kohdistuvaa lisääntyvää häiriövaikutusta.

6.8.4.3 Luontodirektiivin liitteen IV lajit

Alueella ei selvityksissä havaittu luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeista viitasammakkoa. Lepakoista tehtiin
vain yksi havainto. Alue ei ole em. lajien kannalta merkittävä, joten lajeja ei tarvitse erikseen huomioida.
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Hankealueelta on tiedossa salassa pidettävän lintudirektiivin liitteen I lajin vanha reviiri. Alueen korvaami-
sesta on Pentti Rauhalan (Kemi-Tornion lintuharrastajat, Xenus ry) kanssa tehty suunnitelma, jossa tehdas-
alueen sisällä rakennetaan tietty valittu alue lajille sopivaksi avoimeksi ja maisemoimattomaksi joutomaa-
alueeksi.

6.8.4.4 Ranta- ja vesikasvillisuus

Perämerellä ja tässä tapauksessa Kemin edustalla vallitsevilla olosuhteilla on oleellinen merkillisyys vesikas-
villisuuden muodostumiselle. Lähtökohtaisesti meriveden suolapitoisuus on alhainen. Kasvukausi on lyhyt
ja jääolot ovat ankarat. Perämeri on kylmyyden ja alhaisen suolapitoisuuden takia Itämeren karuin osa.
Lämpötilan kohotessa ja kasvukauden pidetessä myös kasvien elinolot parantuvat. Merenlahdissa, joihin
puretaan suuria määriä jäähdytysvettä, purkualueella on yleensä havaittavissa ranta- ja vesikasvillisuuden
runsastumista. Muutokset rajoittuvat yleensä suhteellisen pienelle alueelle, jolla lämpötila on jatkuvasti yli
yhden asteen ympäristöään korkeampi (Electrowatt-Ekono Oy 2002 KVVY:n 2019 mukaan). Kemin edustalla
pintaveden lämpötilan keskimääräinen nousu jää pääosalla aluetta kesällä alle 1 °C. Vain purkualueiden vä-
littömillä suualueilla nousu voi mallinuksen mukaan olla suurempi.

Ravinteiden lisääntyminen aiheuttaa rehevöitymistä, jolla on vaikutusta kasviyhteisöjen koostumukseen.
Perustuotannon lisääntyminen voi näkyä kasviplanktonin, rihmalevien ja vesikasvillisuuden määrän kasvuna
sekä lajistomuutoksina. Voimistumista voivat periaatteessa aiheuttaa lämpötilan nousu ja/tai ravinnepitoi-
suuden nousu, jota skenaarioiden VE0 ja VE1 välillä ei fosforin osalta tapahdu, vaikka nykytilanteeseen ver-
rattuna fosforikuormitus voi jopa kaksinkertaistua. Se ei sittenkään merkitsisi suurta kuormitusosuutta.
Vesi- ja rantakasvillisuuteen kohdistuvia vesistövaikutuksia ovat jätevesistä aiheutuva ravinnepitoisuuden
lievä nousu. Suurimmat vaikutukset kohdistuvat purkualueelle. Ulompana vaikutukset eivät ole selvästi ero-
tettavissa.

Hankkeen ensisijainen vaikutus on vesistöä lievästi rehevöittävä. Vaikutusalue ulottuu Kemijoen suiston
edustalta rannikon myötäisesti Selkäsaaren ja Ajoksen eteläpuolitse aina Karsikon niemekkeen alueelle.
Kyse on yhteisvaikutuksesta, josta tämän hankkeen osuus on vähäinen. Kemin edustaa kuormittaa piste-
mäisen kuormituksen lisäksi jokivesien mukana tuleva hajakuormitus, joka ravinteiden osalta on suurin
kuormitustekijä.

6.8.4.5 Natura-alueet

6.8.4.5.1 Vaikutukset Natura-alueeseen Perämeren kansallispuisto

Natura-alueen aluetyyppi on SAC, eli vaikutuksia tarkastellaan alueen suojelun perusteena oleviin luontodi-
rektiivin liitteen I luontotyyppeihin ja luontodirektiivin liitteen II lajeihin.

Hankkeen vesistövaikutuksilla voisi teoreettisesti olla välillisiä vaikutuksia Natura-alueen vesi- ja rantakas-
villisuuteen. Natura-alueen suojelun perusteena olevia rantaluontotyyppejä ovat rannikon laguunit, riutat,
kivikkorannat, ulkosaariston luodot ja saaret, merenrantaniityt ja Itämeren hiekkarannat. Suojelun perus-
teena olevista kasvilajeista upossarpio on vesikasvi.

Etäisyys hankealueelta Perämeren kansallispuiston Natura-alueelle on noin 6,7 km. Perämeren kansallis-
puisto sijaitsee käytännössä hankkeen vaikutusalueen ulkopuolella tai lähimmilläänkin kaukovaikutusalu-
een rajoilla. Hankkeen ravinnepitoisuuksia kohottava vaikutusalue ei ulottu mallinnuksen perusteella Perä-
meren kansallispuiston Natura-alueelle. Myöskään jäähdytysvesien johtamisen aiheuttama lämpökuorman
vaikutus ei ulotu alueelle.

Jätevesissä ei ole merkittäviä määriä vesieliöstöön/ravintoketjuihin kertyviä haitta-aineita, joten hank-
keesta aiheutuvalla kuormituksella ei ole suoranaisia vaikutuksia linnustoon tai eläimistöön, kuten Natura-
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alueen suojelun perusteena oleviin luontodirektiivin liitteen II lajeihin itämerennorppaan (Phoca hispida
botnica) ja harmaahylkeeseen eli halliin (Halichoerus grypus).

Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan heikentäviä vaikutuksia Natura-alueen suojelun perusteena oleviin luon-
totyyppeihin tai lajeihin, joten varsinaista Natura-arviointia ei tarvita.

6.8.4.5.2 Vaikutukset Natura-alueeseen Perämeren saaret

Natura-alueen aluetyyppi on SAC ja SPA, eli vaikutuksia tarkastellaan alueen suojelun perusteena oleviin
luontodirektiivin liitteen I luontotyyppeihin ja luontodirektiivin liitteen II lajeihin sekä lintudirektiivin liitteen
I lintulajeihin ja lintudirektiivin 4.2 artiklassa tarkoitettuihin muuttolintuihin. Lähimmät Natura-alueeseen
kuuluvat saaret ovat Hietaliete, Iso-Räiskö ja Pikku-Räiskö sekä Niittykari 3–4 km hankealueen länsipuolella.
Natura-alue on hankkeen vaikutusalueella.

Hankkeen rakennustöistä ei aiheudu Natura-alueelle suoria vaikutuksia. Rakentamisen aikaisia vesistövai-
kutuksia ovat vesistörakentamiselle tyypillisesti veden sameneminen ja eroosio, jolloin vesistöön pääsee
virtausten mukana leviävää kiintoainetta ja ravinteita. Vaikutukset ovat lyhytaikaisia. Pajusaaren-Sahansaa-
ren alueella on nykyisinkin teollista toimintaa. Rakentamisen, tai toiminnan, aikaisesta melusta ei arvioida
aiheutuvan Natura-alueelle ulottuvaa lintuihin kohdistuvaa lisääntyvää häiriövaikutusta.

Hankkeen aiheuttaman lämpökuorman vaikutuksia jääpeitteeseen on tarkasteltu mallintamalla eri vaihto-
ehdoille; Kemijoen päähaaraan, Kurimohaaraan, Vähähaaran yläaltaaseen ja tontin lounaiskulmaan. Jääh-
dytysvesien purkaminen heikentää jääpeitettä ja aiheuttaa jään sulamisen aikaisemmin. Sulassa viihtyvät
keväällä muuton aikaan nykyiseen tapaan monet vesilinnut, joten muuttolintuihin kohdistuvia haitallisia
vaikutuksia ei synny.

Suojelun perusteena olevia rantaluontotyyppejä ovat rannikon laguunit, riutat, kivikkorannat, ulkosaariston
luodot ja saaret, merenrantaniityt ja Itämeren hiekkarannat. Suojelun perusteena olevia vesi- ja rantakas-
veja ovat upossarpio, nelilehtivesikuusi, lietetatar ja ruijanesikko. Näistä upossarpiota esiintyy Natura-alu-
eella Kuukan saaressa noin 5 km etäisyydellä. Nimensä mukaisesti rantalietteellä kasvavaa lietetatarta Na-
tura-alueella esiintyy Kemijoen suistossa Iso-Räiskön ja Hietalietteen alueella. Merenrantaniittyjen lajia rui-
janesikkoa kasvaa Natura-alueella Kuukan saaressa. Nelilehtivesikuusta ei esiinny lähialueella tietojen mu-
kaan.

Meren ja rannikon luontotyyppien säilymiseen vaikuttavista tekijöistä keskeisin on meriveden laatu. Perä-
meren saarten Natura-alue sijaitsee hankkeen sillä vaikutusalueella, missä vesistökuormitus vaikuttaa ve-
den laatuun rehevöittävästi yhdessä muun pistekuormituksen kanssa. Kuormitus vaikuttaa ensisijaisesti ve-
denalaisiin osiin, mutta sillä voi olla myös rantavyöhykettä rehevöittävää vaikutusta. On kuitenkin huomat-
tava, että selvästi suurin ravinnekuormittaja on hajakuormitus. Ravinteet, kiintoaines ja muut jätevesien
mukana tulevat aineet voivat vaikuttaa suoraan tai välillisesti luontotyyppeihin ja lajien elinympäristöihin.
Tämän hankkeen ensisijainen vaikutus on vesistöä lievästi rehevöittävä, vaikutusalueen ulottuessa Kemi-
joen suiston edustalta rannikon myötäisesti Selkäsaaren ja Ajoksen eteläpuolitse aina Karsikon niemen alu-
eelle. Kyse on kuitenkin yhteisvaikutuksesta, josta tämän hankkeen osuus on hyvin pieni. Sitä ei voida nu-
meerisesti tarkasti erottaa kuin ehkä kuormitusosuuden kautta (osuus alueen fosforikuormasta haetussakin
tilanteessa on selvästi alle 10 %). Pohjien hapettomuutta hanke ei aiheuta, eivätkä jätevedet sisällä tutki-
musten mukaan myöskään ravintoketjuun kertyviä haitta-aineita.

Perämeren rannikolle tyypillinen maankohoaminen vaikuttaa osaltaan rantoihin, mutta hankkeella ei ole
siihen vaikutusta.
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Toiminnasta ei aiheudu Natura-alueen suojelun perusteena oleviin lintuihin suoria vaikutuksia. Teoreetti-
sesti rehevöityminen voi pitkällä aikavälillä vaikuttaa vesi- ja rantakasvillisuuteen ja siten muuttaa elinym-
päristöjä, millä on välillistä vaikutusta linnustoon. Esim. ruovikoituminen heikentää rantaluontotyyppejä ja
heikentää avointen rantaniittyjen lajien elinympäristöjä. Rehevöityminen voi lisäksi vaikuttaa pohjaeläimis-
töön, joka on yksi vesilintujen ravintokohteista. Lintuihin niiden ravinnon kautta kertyviä haitta-aineita/ras-
kasmetalleja ei arvioida esiintyvän alueella haitallisessa määrin.

Kuormituksen vaikutukset veden laatuun ja tätä kautta rantoihin ja vedenalaisiin biotooppeihin ovat alueel-
lisesti siksi vähäisiä, ettei niiden arvioida vaikuttavan laajassa mittakaavassa Natura-alueiden suojelun pe-
rusteina oleviin luontotyyppeihin ja lajeihin, joten varsinainen tätä tarkempi Natura-arviointi ei ole tarpeen.

6.8.4.5.3 Vaikutukset Natura-alueeseen Kallinkangas

Natura-alueen aluetyyppi on SAC, eli vaikutuksia tarkastellaan alueen suojelun perusteena oleviin luontodi-
rektiivin liitteen I luontotyyppeihin ja luontodirektiivin liitteen II lajeihin. Välimatka hankealueen ja Natura-
alueen välillä on noin 5 km. Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan välillisiä heikentäviä vaikutuksia suojelun
perusteena oleviin luontotyyppeihin ja lajeihin, joten varsinaista Natura-arviointia ei Kallinkankaan Natura-
alueelle tarvita.

6.8.4.6 Suojelukohteet

Perämeren saarten Natura-alueella on useita yksityismaan luonnonsuojelualueita. Vaikutuksia Natura-alu-
eisiin on käsitelty kappaleessa 6.8.4.5.

Selkäsaaressa, Kuukan saaressa ja Ajoksessa 3-7 km hankealueen eteläpuolella on useita yksityisiä suojelu-
alueita, joista kaikki lukuun ottamatta Kuusiniemennokan merenrantaniittyä saaren länsirannalla, sijoittu-
vat Natura-alueille. Vaikutuksia Natura-alueisiin on käsitelty kappaleessa 6.8.4.5.

Luonnonsuojeluohjelmien kohteita ei sijaitse hankkeen vaikutusalueella.

Suomen arvokkaisiin lintualueisiin kuuluu Kemin saaret, johon kuuluu useita Kemijoen suiston edustan saa-
ria. Noin 2,8 km hankealueen länsipuolella on arvokas lintualue (FINIBA) Kuivanuoro. Toiminnasta ei ai-
heudu suoria vaikutuksia alueelle. Vaikutuksia linnustoon on käsitelty kappaleessa 6.8.4.2.

6.8.5 Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen

Hankealue on luonteeltaan teollisten toimintojen voimakkaasti muokkaamaa rakennettua ympäristöä, jo-
ten vaikutukset jäävät kokonaisuudessaan vähäisiksi. Rakentaminen hävittää huomionarvoisen kasvilajiston
esiintymispaikkoja, kuten luontodirektiivin liitteen IV lajin, erityisesti suojeltavan ja rauhoitetun perämeren-
ketomarunan kasvupaikkoja junaradan ja tien varsilla. Vaikutuksia voidaan lieventää siirtoistutuksin. Teh-
dasalue ei ole nykyiselläänkään luonnontilaista ympäristöä, joten kasvupaikat voidaan korvata samantyyp-
pisillä alueilla (sora- ja hiekkapohjat).

Hankealueelta on tiedossa salassa pidettävän lintudirektiivin liitteen I lajin vanha reviiri. Alueen korvaami-
sesta vastaavalla lajille sopivalla ympäristöllä tehdasalueelta on tehty suunnitelma.

Vesistövaikutusten lieventämistä on käsitelty kappaleessa 6.2.7.
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Maisema ja kulttuuriympäristö

6.9.1 Yhteenveto

Vaikutukset maisemaan arvioidaan kokonaisuutena vähäisiksi. Kemijokisuistossa on ollut teollisuutta jo pit-
kään, aina 1800-luvun loppupuolelta lähtien. Teollinen toiminta on siten ollut osa alueen maisemakuvaa ja
rakennettua kulttuuriympäristöä jo lähes 150 vuotta. Tehdasalueella tai sen lähiympäristössä ei ole arvok-
kaiksi määriteltyjä maisema-alueita, mikä vähentää maiseman herkkyyttä muutoksille. Alueelle sijoittuvat
uudet tehdasrakennukset ja rakenteet aiheuttavat väistämättä muutoksia maisemassa. Vanhoja korkeam-
mista uusista rakennuksista muodostuu uusia maamerkkirakennuksia. Tehdasalue laajenee, mutta kokonai-
suutena se tulee edelleen sijaitsemaan vanhalla paikallaan Pajusaaressa ja Sahansaaressa. Kaukomaise-
massa alueella tapahtuvat muutokset sulautuvat olemassa olevaan tehdasmiljööseen. Lähialueilta tehdas-
alueelle avautuvat näkymät ovat viheralueilla kasvavan metsän peittämiä, joten tehdasalueella tapahtuvat
muutokset maisemassa jäävät lähialueilta katsottuna vähäisiksi. Puuston raivaus tehdasalueen kaupungin
puoleisilta rannoilta sekä uusien meluvallien rakentaminen saattaa aiheuttaa lähialueen maisemassa koh-
talaisia tai suuria, joko väliaikaisia tai pysyviä muutoksia.

Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön arvioidaan koko aluekokonaisuus huomioiden vähäisiksi.
Tehdasalue ja Karihaarassa Junton ja Hiilimön alueella sijaitseva tehdaskylä kuuluvat valtakunnallisesti ar-
vokkaaseen rakennettua kulttuuriympäristöä edustavaan kokonaisuuteen (RKY) Karihaaran tehdasyhdys-
kunta. Valtakunnallisen arvostatuksen perusteella alueen herkkyys voidaan määritellä erittäin suureksi. Toi-
saalta tehdasalue rakennettuna kulttuuriympäristönä on toiminnan mukaan muuttuva kokonaisuus. Teh-
dasalueella aikojen kuluessa tapahtuneet muutokset ovat osa alueen historiaa ja luonnetta. Myös vanhojen
tehdasrakennusten purkaminen ja korvaaminen uusilla on osa alueelle tyypillistä toimintaa. Vaikka purka-
misen aiheuttama vaikutus on yksittäisten rakennusten suhteen suuri, se jää kokonaisuus huomioiden pie-
neksi. Toisaalta valtaosa arvoalueella sijaitsevista, arvokkaiksi määritellyistä rakennuksista säilyy.

Vaikutukset maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön voivat paikallisesti muodostua kohtalaisiksi
tai suuriksi. Näkyvimmät vaikutukset aiheutuvat Sahansaarenkadun varrelle uuden ratayhteyden ja rekka-
parkin rakentamisen sekä liikennealueiden muutosten seurauksena. Varsinkin keskeiselle paikalle sijoittuva
rekkaparkki saattaa erottua ympäristöstään voimakkaasti poikkeavana alueena. Vaikutusten suuruus riip-
puu siitä, miten muutokset toteutetaan ja miten toteutuksessa huomioidaan alueelle tyypilliset ominaispiir-
teet ja arvot. Vähäisiä suuremmiksi mahdollisesti muodostuvat negatiiviset vaikutukset sijoittuvat melko
pienialaiselle mutta toisaalta keskeiselle ja näkyvälle alueelle Sahansaarenkadun ympäristöön.

Hankkeella ei ole vaikutuksia arkeologiseen kulttuuriperintöön. Alueella tai sen lähiympäristössä ei ole tie-
dossa olevia arkeologisia kohteita.

Yhteenveto vaikutuksista maisemaan, rakennettuun kulttuuriympäristöön ja arkeologiseen kulttuuriperin-
töön:

Vaikutus VE1 VE0 Vaihtoehtojen vertailu ja vaiku-
tuksen merkittävyys

Vaikutukset
maisemaan

Teollinen toiminta on ollut
osa alueen maisemakuvaa
1800-luvun lopulta lähtien.
Uusi tehdas liittyy osaksi teol-
lisen toiminnan pitkää jatku-
moa. Se sijoittuu vanhan

Teollinen toiminta alu-
eella jatkuu. Todennä-
köisesti toiminta ei py-
sähdy nykytilantee-
seen, vaan olemassa
olevaa tehdasta uudis-
tetaan jatkossakin

Vaikutusten merkittävyys ar-
vioidaan negatiiviseksi vä-
häiseksi (-).

Vaihtoehdoilla VE0 ja VE1 ei
ole olennaisia eroja. Vaihto-
ehdon 1 toteutuessa alueelle
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Vaikutus VE1 VE0 Vaihtoehtojen vertailu ja vaiku-
tuksen merkittävyys

tehtaan yhteyteen Pajusaa-
reen ja Sahansaareen.

Kaukomaisemassa alueella ta-
pahtuvat muutokset sulautu-
vat olemassa olevaan tehdas-
miljööseen. Kaupungin kes-
kustasta paikoin kohti tehdas-
aluetta avautuvissa näkymissä
uudet rakennukset ja raken-
teet hahmottuvat taustamai-
semassa osana tehdasaluetta.
Tehtaan lähialueet ovat mai-
semaltaan sulkeutuneita, jo-
ten tehdasalue ei juurikaan
näy Karihaaran tehdaskylän
alueelle tai sitä ympäröiville
asuinalueille.

Tehdasta ympäröivien viher-
alueiden hoito vaikuttaa mai-
semakuvaan. Ranta-alueiden
raivaamisen seurauksena voi-
vat maisemavaikutukset muo-
dostua kohtalaisiksi tai jopa
suuriksi.

teollisen toiminnan ke-
hittymisen ja muuttu-
vien tarpeiden poh-
jalta. Tulevista muutok-
sista ja niiden vaikutuk-
sista ei ole tietoa.

Tehdasta ympäröivien
viheralueiden hoito vai-
kuttaa maisemakuvaan.
Ranta-alueiden raivaa-
misen seurauksena voi-
vat maisemavaikutuk-
set muodostua kohta-
laisiksi tai jopa suuriksi.

rakentuu olemassa olevia
korkeampia rakennuksia. Ne
on asemakaavalla ohjattu si-
joittumaan alueen keskiosiin.
Korkeat rakennukset muo-
dostuvat paikallisiksi maa-
merkeiksi. Kaukomaisemassa
ne sulautuvat osaksi alueen
siluettia, lähialueilla ne jäävät
suurimmaksi osaksi kasvilli-
suuden peittoon. Kasvillisuu-
den raivaamisen ja ranta-alu-
eiden rakentamisen seurauk-
sena lähialueille kohdistuvat
vaikutukset voivat muodos-
tua negatiivisiksi kohtalaisiksi
(--) tai jopa suuriksi (---).

Vaikutukset
rakennet-
tuun kult-
tuuriympä-
ristöön

Tehdasalueella sijaitsevien
vanhojen, kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaiden tehdasra-
kennusten purkamisen aiheut-
tama vaikutus on yksittäisten
purettavien rakennusten kan-
nalta suuri, mutta aluekoko-
naisuuden kannalta vähäinen.
Rakennusten purkamisen ai-
heuttamaa haittaa voidaan
lieventää purettavien raken-
nusten historian ja ominais-
piirteiden riittävän dokumen-
toinnin avulla.

Sahansaarenkadun varressa
uuden ratayhteyden rakenta-
misen, liikenneyhteyksien
muutosten ja rekkaparkin ra-
kentamisen aiheuttamat

Teollinen toiminta alu-
eella jatkuu. Raken-
nettu ympäristö teh-
dasalueella tulee to-
dennäköisesti jatkossa-
kin muuttumaan teolli-
sen toiminnan muutos-
ten myötä. Tehdasalu-
eella sijaitsevat vanhat,
käyttämättömät teolli-
suusrakennukset voi-
daan joutua purka-
maan ja korvaamaan
uusilla rakennuksilla,
jotta tehtaan toiminta
nykyisellä paikalla voi
jatkua.

Paikallisesti vaikutukset voi-
vat muodostua negatiivisiksi
kohtalaisiksi (--) tai negatiivi-
siksi suuriksi (---). Vaikutus-
ten merkittävyys arvioidaan
koko aluekokonaisuus huo-
mioiden negatiiviseksi vä-
häiseksi (-).

Vaihtoehdon 0 aiheuttamia
vaikutuksia tulevaisuudessa
ei ole mahdollista arvioida,
tulevat vaikutukset riippuvat
tehtaan kehittämissuunnitel-
mista. Oletettavasti myös ny-
kyisen tehtaan tuleva kehit-
täminen edellyttää jossain
vaiheessa tehdasalueen si-
sällä sijaitsevista vanhoista
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Vaikutus VE1 VE0 Vaihtoehtojen vertailu ja vaiku-
tuksen merkittävyys

vaikutukset saattavat olla koh-
talaisia tai paikallisesti jopa
suuria. Vaikutusten suuruus
on riippuvainen siitä, miten
uusi ratalinjaus, uudet liiken-
nejärjestelyt ja sillat sekä rek-
kaparkki toteutetaan, miten
ne sovitetaan maisemaan ja
miten niiden toteuttamisessa
huomioidaan alueelle tyypilli-
set ominaispiirteet ja arvot.

teollisuusrakennuksista luo-
pumista.

Vaikutukset
arkeologi-
seen kult-
tuuriperin-
töön

Alueella tai sen lähiympäris-
tössä ei ole tiedossa olevia ar-
keologisia kohteita.

Alueella tai sen lähiym-
päristössä ei ole tie-
dossa olevia arkeologi-
sia kohteita.

Ei vaikutusta.

6.9.2 Arviointimenetelmä ja epävarmuustekijät

Alueen maiseman, rakennetun kulttuuriympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön ominaispiirteitä ja ar-
voja tarkasteltiin erillisessä selvityksessä Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys, Metsä Fibre Oy – Kemin
biotuotetehdashanke. Tiedot alueen ominaispiirteistä ja alueella sijaitsevista arvoalueista ja -kohteista pe-
rustuivat pääasiassa olemassa oleviin selvityksiin, inventointeihin, paikkatietoon, rekisteritietoihin sekä
kartta- ja ilmakuvatarkasteluihin. Analyysiä täydennettiin maastokäynnillä 28.6.2019.

Keskeisimpiä lähteitä selvityksessä olivat:

- Meren ja teollisuuden kaupunki. Kemin kulttuuriympäristöohjelma. Heljala, Minna; Seppälä,
Sirkka-Liisa & Elo, Tiina. Ympäristöministeriö, Suomen ympäristö 15/2013, Helsinki, 2013

- Lapin kulttuuriympäristöohjelma. Lokio, Jarmo. Lapin ympäristökeskus, Rovaniemi, 1997
- Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. Museovirasto,

http://www.rky.fi/read/asp/r_default.aspx (luettu 3.7.2019)
- Länsi-Lapin maakuntakaava. Vahvistettu 19.2.2014, lainvoimainen 11.9.2015
- Kemin kaupunki. Vaiheasemakaava 28. kaupunginosa kortteli 2801 tontit 1-4. Hyväksytty

1.4.2019, lainvoimainen 25.5.2019. Kaava-asiakirjat ja vaiheasemakaavan taustaselvitykset:
- Pajusaaren ja Sahansaaren karttoja ja ilmakuvia. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2018
- Pajusaaren ja Sahansaaren rakentamisen historiaa. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2018
- Pajusaaren ja Sahansaaren nykyiset rakennukset. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2019
- Pajusaaren ja Sahansaaren puretut rakennukset. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2019
- Saha. Rakennushistoriallinen selvitys. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2018
- Korjaamo. Rakennushistoriallinen selvitys. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2018
- Sahan portti ja silta. Rakennushistoriallinen selvitys. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2018
- Sahan piippu ja korjaamo. Rakennushistoriallinen selvitys. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2018
- Entinen spriitehdas. Rakennushistoriallinen selvitys. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2018
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- Sähkökorjauspaja. Rakennushistoriallinen selvitys. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2018
- Etelä- ja Keski-Lapin kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet. Valtakunnallisesti ja maakunnalli-

sesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi 2011-2013. Muhonen, Mat-
leena & Savolainen, Mervi. Maaseutumaisemat – Arvokkaiden maisema-alueiden inventointi ja
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 2013

- Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II. Ympäristöministeriö, Ympäris-
tönsuojeluosasto, Mietintö 66/1992, 1993

- Arkeologiset kohteet. Muinaisjäännösrekisteri, Museovirasto, kulttuuriympäristön palveluikkuna,
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/portti/read/asp/default.aspx (luettu 3.7.2019).

Vaikutuksia maisemaan, rakennettuun kulttuuriympäristöön ja arkeologiseen kulttuuriperintöön tarkastel-
tiin edellä mainitun erillisselvityksen pohjalta. Vaikutuksia arvioitiin asiantuntija-arviona nykytilanteen ana-
lyysien sekä havainnekuvien vertailun avulla. Tehdasalueella tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia
maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioitiin nykytilannetta havainnollistavan viistoilmakuvan ja sen poh-
jalle laaditun hankkeen suunnitelmia visualisoivan havainnekuvan vertailun avulla. Vaikutukset kuvattiin
huomioiden alueen maastonmuodot, olemassa olevat rakennukset ja rakennelmat sekä alueelle suunnitel-
lut uudet rakennukset ja rakennelmat. Erityisesti huomioitiin alueella ja sen läheisyydessä sijaitsevat arvo-
alueet ja kohteet.

Hankkeen vaikutuksia maisemaan tarkasteltiin perusteellisemmin lähimaisemavyöhykkeellä, noin kahden
kilometrin säteellä hankealueesta, ja yleispiirteisemmin kaukomaisemavyöhykkeellä, noin viiden kilometrin
säteellä hankealueesta. Vaikutuksia rakennettuun kulttuuriympäristöön ja arkeologiseen kulttuuriperin-
töön tarkasteltiin noin kahden kilometrin säteellä hankealueesta. Lisäksi huomioitiin yleisluotoisesti myös
laajemmalle alueelle kohdistuvat maisemavaikutukset, kuten vaikutukset maiseman siluettiin.

Maiseman ja kulttuuriympäristön herkkyyttä ja sietokykyä sekä hankkeen toteuttamisen vaikutuksia tarkas-
teltiin yleispiirteisen analyysin avulla. Analyysissä huomioitiin maiseman, rakennetun kulttuuriympäristön
ja arkeologisen kulttuuriperinnön tärkeimmät ominaispiirteet ja arvot sekä hankkeen aiheuttamat vaikutuk-
set suhteessa niihin.

Vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäristöön tarkasteltiin erityisesti niillä alueilla, missä esiintyy herkkiä
kohteita tai toimintoja, kuten valtakunnallisesti arvokkaalla Karihaaran tehdaskylän alueella sekä Kemin
ruutukaavakeskustan alueella pääkatujen varsilla, sisäsataman alueella, hankealueen puoleisilla ranta-alu-
eilla ja hankealuetta ympäröivillä asuinalueilla. Vaikutuksia arvioitiin suunnista, joista ihmiset eniten havain-
noivat maisemaa: asutuksen, vesistöjen, virkistysreittien ja päätiestön sekä maisemallisesti merkittävien
teiden suunnista.

Arvioinnissa huomioitiin alueen rakentamisen, toiminnan sekä toiminnan lopettamisen aikaiset vaikutukset.
Arvioinnissa keskityttiin toiminnan aikaisten vaikutusten selvittämiseen.

Vaikutusten arvioinnin epävarmuustekijät liittyvät alueelle sijoittuvien uusien rakennusten ja rakennelmien
toteutukseen: kokoon, massoitteluun, väritykseen ja muotoihin sekä niiden sijoittumiseen alueelle ja suh-
teessa toisiinsa. Tässä vaiheessa vaikutuksia arvioitiin tehdasalueesta laadittujen havainnekuvien sekä YVA-
ohjelman pohjalta. Sahansaarenkadun ympäristöön kohdistuvista suunnitelmista ei vielä ollut käytettävissä
arvioinnin mahdollistavaa aineistoa. Tehdasalueen suunnittelun edetessä saattaa suunnitelmiin tulla vielä
muutoksia, jotka aiheuttavat arvioitua suurempia vaikutuksia myös maisemaan ja rakennettuun kulttuu-
riympäristöön. Esimerkiksi tehdasalueen laajeneminen tai kaupungin puoleisille ranta-alueille rakentami-
nen ja rantapuuston raivaaminen saattavat aiheuttaa lähialueille arvioitua suurempia vaikutuksia.
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Kuva 6-98. Viistoilmakuva, nykytilanne. (Kuva Metsä Fibre Oy, Kemin biotuotetehtaan ympäristövaikutus-
ten arviointiohjelma, Sweco Industry Oy)

Kuva 6-99. Viistoilmakuvan pohjalle laadittu havainnekuva tehdasalueelta biotuotetehtaan rakentamisen
jälkeen.
Uudet tehdasrakennukset ja muut toiminnot sijoittuvat Pajusaareen olemassa olevan tehtaan pohjoispuo-
lelle sekä nykyisen tehtaan itäpuolelle Sahansaareen. (Kuva Metsä Fibre Oy, Kemin biotuotetehtaan ympä-
ristövaikutusten arviointiohjelma, Sweco Industry Oy)
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Kuva 6-100. Havainnekuva Sahansaarenkadun varrelta kohti tehdasaluetta.
Kuvassa näkyy Sahansaarenkadun varrelle suunniteltu rekkaparkki. Sahansaaren ympärille kaupungin puo-
leisille rannoille on aiemmista havainnekuvista poiketen esitetty rakennettavaksi meluvalli. Meluvallin
mahdollinen rakentaminen ja laajuus vaikuttaa maisemakuvaan tehtaan lähialueilla, vaikutuksen suuruus
riippuu vallin toteutustavasta. (Kuva Pöyry Finland Oy)

Kuva 6-101. Havainnekuva Polttimonkadun ja Pajusaarentien risteyksestä kohti tehdasaluetta.
Havainnekuvissa alueelle sijoittuvien rakennusten arkkitehtuuri on esitetty viitteellisenä. Rakentamisen
aiheuttamat vaikutukset maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön riippuvat jossain määrin uu-
sien teollisuusrakennusten toteutustavasta. (Kuva Pöyry Finland Oy)
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6.9.3 Maiseman ja kulttuuriympäristön nykytila

Maiseman, rakennetun kulttuuriympäristön sekä arkeologisen kulttuuriperinnön nykytila kuvataan tarkem-
min erillisessä selvityksessä Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys, Metsä Fibre Oy – Kemin biotuoteteh-
dashanke.

6.9.3.1 Maisema

Maisemarakenne

Kemin edusta on osa Perämeren maankohoamisrannikkoa, matalaa rannikkovyöhykettä, jolle ominaisia
piirteitä ovat rantaviivan rikkonaisuus ja suurten jokien suistoalueet. Kemijoki, joka on Tornionjoen ohella
Lapin merkittävin joki, laskee Perämereen Kemin kaupungin pohjoispuolella. Kemijokisuistossa hiekkaiset
jokikerrostumat ovat muodostaneet kymmeniä loivapiirteisiä, matalia suistosaaria.

Kemijoen suistoalueella maiseman pinnanmuodot ovat tasaisia, paikoin loivasti kumpuilevia. Tehdasalu-
eella Pajusaaressa ja Sahansaaressa maastonmuodot ovat tasaisia. Aluetta rajaavat molemmin puolin Ke-
mijoen kapeat sivuhaarat, Poltimonhaara ja Kurimonhaara. Joen leveä päähaara kulkee tehdasalueen luo-
teispuolella sijaitsevien isojen ja laakeiden saarten, Sotisaaren, Kuivanuoron, Hietalietteen, Vähämaan ja
Paskon, luoteispuolella. Jokiuomien rannoilla on Perämeren maankohoamisrannikolle tyypillistä vyöhyk-
keistä kasvillisuutta. (Muhonen & Savolainen 2013, 26-27; Heljala, Seppälä & Elo 2013, 14).

Pajusaarella ja Sahansaarella sijaitseva tehdasalue erottuu maisemassa selkeästi rajautuvana kokonaisuu-
tena. Sitä pohjoisessa ja lännessä ympäröivät jokisuiston laakeat saaret ovat pääosin rakentamatonta viher-
aluetta. Tehdasalueen itäpuolella Karihaarassa tehdasalueen välittömässä läheisyydessä on tehtaan kanssa
rinnan rakentunut tehdaskylä. Sitä ympäröivät kaupungin keskustan pohjoispuolelle rannan tuntumaan ra-
kentuneet asuinalueet.

Kuva 6-102. Kemijokisuisto ja Kemin edusta. Hankealueen sijainti on merkitty kartalle punaisella, Kemin
keskusta keltaisella. (Ortokuva MML Paikkatietoikkuna)
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Kuva 6-103. Kemijoen suistoalueella pinnanmuodot ovat varsin tasaisia, paikoin loivasti kumpuilevia.
Tehdasalue on merkitty kartalle punaisella, Kemin keskusta keltaisella. Kuvan oikeassa yläreunassa on Ou-
tokumpu Chrome Oy:n Kemin kaivos. (Rinnevarjostuskartta MML paikkatietoikkuna)

Maisemakuva

Kemijoen suistossa on ollut teollisuutta 1800-luvun lopulta lähtien. Tehdasalueen rakennukset ovat aikojen
kuluessa muodostuneet osaksi Kemin kaupungin maisemakuvaa. Tehdasalueen korkeimmat rakennukset
näkyvät osana taustamaisemaa ja kaupungin siluettia esimerkiksi Kemijoen ylitse kulkevilta silloilta.

Kaupungin keskustasta käsin tehdasalueelle avautuu paikoin kapeita näkymiä. Tehdasalue näkyy muun mu-
assa kaupungin pääkatua, Valtakatua, pitkin luoteeseen avautuvan näkymän päätteenä. Lähialueilla teh-
taalle päin avautuvat näkymät ovat kapea-alaisia ja suureksi osaksi Kiikelissä ja ranta-alueilla kasvavan met-
sän peittämiä.
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Kuva 6-104. Kaupungin keskustan luoteispuolella sijaitseva tehdasalue on ollut pitkään osa Kemin kaupun-
gin maisemaa. (Kuva Heljala, Seppälä & Elo 2013)

Kuva 6-105. Kemissä näkyvimpinä maamerkkeinä maisemakuvassa erottuvat Kemin kaupungintalo sekä
Metsä Fibre Oy:n kattilalaitos piippuineen.
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Tärkeimmät näkymät avautuvat Sauvosaarelta niemeä ympäröivään merimaisemaan, sivuun tehdasalu-
eesta. (Ortokuva MML paikkatietoikkuna)

Kuva 6-106. Karihaarassa tehdasaluetta ympäröivät puustoiset, vehreät viheralueet (kartalla vihreällä)
ovat alueelle tyypillinen, omaleimainen erityispiirre.

Viheralueet peittävät lähialueilta tehdasalueelle avautuvia näkymiä. Tehdasalueelle avautuu laaja näkymä
vain Pajusaarentien ja Tehdastien risteysalueelta. Sahansaarelle johtava silta ja tehtaan vanha porttiraken-
nus näkyvät Karihaaran tehdaskylässä Polttimonkadun päätteenä. Maamerkkirakennuksina (kartalla orans-
silla) erottuvat paloasema ja Kemiyhtiön entinen pääkonttori. Paloasema, ruokala, Karila ja leipomo muo-
dostavat tehdaskylän keskukseksi hahmottuvan tihentymän (sinisellä). Tehdasalueella maisemakuvaa hal-
litsee maamerkkirakennuksena SK1 soodakattila. Rakennettua kulttuuriympäristöä edustavat arvokohteet
on merkitty kartalle punaisella. Valtaosa niistä sijaitsee Karihaarassa tehdaskylän alueella. (Karttapohja
MML paikkatietoikkuna)
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Kuva 6-107. Tehtaan savut ovat Kemissä olleet jo yli vuosisadan ajan olennainen osa maisemakuvaa.
Tehtaan korkein piippu näkyy monin paikoin osana taustamaisemaa eri puolille kaupunkia. Kuvassa nä-
kymä Lapintieltä länteen kohti Karihaaran koulua, tehdasalueelle on matkaa vajaat 2 kilometriä.

Kuva 6-108. Näkymä Ruutin rannasta kohti tehdasaluetta. Alue jää osittain piiloon Kiikelin kasvillisuuden
taakse.
Maamerkinomaisina kohteina maisemassa erottuvat korkeimmat rakennukset ja rakenteet, kuten piiput ja
kattilalaitos.

Kuva 6-109. Näkymä Pajusaarentien kaarteesta Väinölän kohdalta länteen kohti tehdasaluetta.
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Ranta-alueella ja Sahansaaressa kasvava puusto peittää näkymiä. Puuston takaa vilahtelee soodakattilan
hahmo. Pajusaarentieltä on etäisyyttä tehdasalueelle noin 700-800 m.

6.9.3.2 Rakennettu kulttuuriympäristö

Kemijoen suistoalueella on ollut teollista toimintaa 1800-luvun jälkipuoliskolta lähtien nykypäiviin saakka:
Sahansaarelle perustettiin saha 1870-luvun alussa, Pajusaarelle sulfiittiselluloosatehdas 1910-luvun lopussa
ja sulfaattitehdas 1920-luvulla. Teollinen toiminta alueella kasvoi ja laajeni 1900-luvun kuluessa. Sahansaa-
ressa ja Pajusaaressa toimivan yhtiön nimeksi tuli vuonna 1953 Kemi Oy. Vuonna 1989 Kemi Oy liitettiin Oy
Metsä-Botnia Ab:hen, Karihaaran saha samaan konserniin kuuluvaan Oy Botnia Wood Ab:hen. Vuonna 2012
sahasta tuli Metsä Wood Oy ja selluloosateollisuudesta Metsä Fibre, kartonkiteollisuus liittyi osaksi Metsä
Board Oyj:tä. Sahan toiminta lopetettiin vuonna 2008.

Kemi-yhtiön kehitys on vaikuttanut myös lähialueiden kehitykseen. Karihaaraan tehdasalueen välittömään
läheisyyteen rakentui 1900-luvun alkupuoliskon kuluessa tehdaskylä, johon kuului tehtaan hallinnon ja pal-
velun rakennuksia sekä lähinnä toimihenkilöille kuuluneita asuinrakennuksia. (Valtakunnallisesti merkittä-
vät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY; Heljala, Seppälä & Elo 2013, 70-75). Karihaaraan ja sitä ympäröiville
alueille rakentuivat Marttalan, Torvisen, Vainion ja Paattion asuinalueet, joille sijoittui paljon Kemi-yhtiön
työläisten asuintaloja. (Heljala, Seppälä & Elo 2013, 32-35, 76).

Tehdasalue

Tehdasalueella Pajusaarella ja Sahansaarella ympäristö on pitkään jatkuneen teollisen toiminnan leimaa-
maa. Alueella on eri ikäisiä, teollista toimintaa varten rakennettuja rakennuksia ja rakennelmia 1800-luvun
lopulta 2000-luvun alkuun. Vanhimpia rakennuksia alueella ovat Sahansaaren piippu ja korjaamo (vanhim-
mat osat vuodelta 1874, aikojen mittaan useita laajennuksia ja muutoksia), kytkinlaitos (1917, laajennus
1947), korjaamo (1926/1935/1988), sähkökorjauspaja (1926/1947/1970-luku/2001), Sahansaaren portti-
vahdintupa ja silta (1935), saha (1936, laajennukset 1953 ja 1976), spriitehdas (1943/1968/1991), konttori
ja kuivaamorakennus (1951) ja BW-soodakattila (1952). (Pajusaaren ja Sahansaaren nykyiset rakennukset
2019).

Kuva 6-110. Pajusaaren tehdasaluetta hallitsee vuonna 1990 valmistunut SK1 soodakattila.



304

Karihaaran tehdaskylä

Karihaarassa tehdasalueen itäpuolella sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Juntto ja Hiilimö muodos-
tavat tehdaskylän, tehdasyhdyskunnan vanhan keskuksen. Karihaaran tehdaskylä on ominaispiirteiltään hy-
vin säilynyt, väljästi rakennettu puistomainen kokonaisuus. Alueella on tehtaan hallinnon ja palvelun raken-
nuksia sekä lähinnä toimihenkilöille kuuluneita asuinrakennuksia. Tehdaskylään kuuluvat rakennukset ovat
valmistuneet pääasiassa 1900-luvun alkupuoliskon kuluessa. Alueella sijaitsevat: Kemiyhtiön entinen pää-
konttori ja autotalli (1936, 1935), lääkärin asuintalo (1918), sairaalaksi valmistunut Kemilä (terveystalo)
(1908), paloasema (1937), ruokala (1937), liikerakennus Karila ja leipomorakennus (1912, 1913), virkailija-
kerho (1921), toimitusjohtajan asunto (1921), sahanjohtajan asuintalo Kontula (1939), toimihenkilöasuntola
Kukkola (1927) ja Junton sauna. (Heljala, Seppälä & Elo 2013, 70-75; Valtakunnallisesti merkittävät raken-
netut kulttuuriympäristöt RKY). Alueella on edellä mainittujen kohteiden lisäksi 1900-luvun puolivälin tie-
noilla rakennettuja asuinkerrostaloja.

Kuva 6-111. Karila, ruokala ja paloasema sijaitsevat rykelmänä Sahansaaren portille johtavan Polttimonka-
dun varressa. Rakennukset muodostavat tehdaskylän keskukseksi hahmottuvan tihentymän. Paloasema
erottuu alueella maamerkkirakennuksena.

Kuva 6-112. Kemiyhtiön entinen pääkonttori sijaitsee alueen pohjoislaidalla Pajusaarentien varressa. Avoi-
men nurmialueen ympäröimä komea rakennus erottuu alueella maamerkkikohteena.
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Kuva 6-113. Virkailijakerho ja toimitusjohtajan asunto. Rakennuksia ympäröi puistomainen viheralue.
Pajusaari

Pajusaaressa tehdasalueen pohjoispuolella on kaksi asuinkerrostaloa, Pääskylä ja Peippola, vuosilta 1951-
1952, Pajusaaren koulu vuodelta 1930 ja työnjohtajakerho vuodelta 1930. Pajusaaressa sijainnut työväen
asuinalue on purettu.

Kuva 6-114. Pajusaaren koulun on suunnitellut vuonna 1930 arkkitehti Toivo Salervo. Pohjoismaista klas-
sismia edustava koulurakennus on hieno esimerkki oman aikakautensa koulurakennuksista.

Asuinalueet

Tehtaaseen liittyvän Karihaaran alueen koillis-, itä- ja kaakkoispuolilla sijaitsevat Paattion, Torvisen, Vainion,
Marttalan, Mäntylän, Väinölän, Koivuharjun ja Ruutin kaupunginosat. Asuinalueet sijaitsevat noin 1-2 km
etäisyydellä tehdasalueesta. Tehdaskylää ympäröiville alueille rakentui 1920-luvulta lähtien tehtaan työvä-
estön asuinrakennuksia. Nykyään alueilla on pääasiassa 1900-luvun kuluessa rakennetuista pientaloista, ri-
vitaloista ja kerrostaloista muodostuvaa asutusta.

6.9.3.3 Arvokkaat alueet ja kohteet

Arvokkaat maisema-alueet

Maisema-aluetyöryhmän mietinnön Arvokkaat maisema-alueet (1993) sekä valtakunnallisesti ja maakun-
nallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventoinnin Etelä- ja Keski-Lapin kulttuuri-
maisemat ja maisemanähtävyydet (2013) mukaan alueella tai sitä ympäröivillä lähialueilla ei ole
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valtakunnallisesti eikä maakunnallisesti arvokkaiksi määriteltyjä maisema-alueita. (Arvokkaat maisema-alu-
eet 1993; Muhonen & Savolainen 2013).

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö RKY

Tehdasalue ja Karihaarassa tehtaan välittömässä läheisyydessä sijaitseva tehdaskylä muodostavat valtakun-
nallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY) edustavan kokonaisuuden Karihaaran tehdas-
yhdyskunta. Karihaaran tehdasyhdyskunta on pitkän ajan kuluessa rakentunut kerroksellinen kokonaisuus.

Aluekuvauksen mukaan:

”Karihaaran tehdasyhdyskunta on Pohjois-Suomen teollisuushistorian avainkohde. Se ilmentää merkittävän
metsäteollisuusyhtiön (Kemiyhtiö 1893-1991) vaikutusvaltaa Lapissa ja yhtiön mahdollisuuksia vastata eri
henkilöstöryhmiensä asumisen ja palveluiden tarpeisiin omassa rakennustoiminnassaan 1900-1950-luvuilla.

Tehdasyhdyskunnan vanha keskus on säilyttänyt eheytensä ja omaleimaisuutensa. Rakenne ja puistomai-
suus perustuvat 1900-luvun alkupuolen kokonaissuunnitelmiin. Kemiyhtiön entinen pääkonttori (1936) ja
sen autotalli (1935) sijoittuvat päätien laidalle, kuten myös entinen ruokala (1937) ja paloasema (1937).
Arkkitehti W.G. Palmqvistin niissä käyttämä muotokieli tukeutuu klassismiin ja huipentuu konttorissa.

Muita kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittäviä rakennuksia ja pihapiirejä ovat muun mu-
assa:

- sairaalaksi valmistunut Kemilä (1908, Victor J. Sucksdorff)
- liikerakennus Karila (1913, Harald Andersin)
- lääkärinasunto (1918, Valter ja Ivar Thomé)
- toimitusjohtajan asunto (1921, Birger Federley)
- virkailijakerho (1921, Birger Federley)
- toimihenkilöasuntola Kukkola (1927, Jarl Eklund)
- johtajanasunto Kontula (1939, W.G. Palmqvist)

Yhtiön vuonna 1945 rakentama 12 puukerrostalon asuinalue Mäntylä sijaitsee idempänä samannimisessä
kaupunginosassa.

Karihaaran teollisuus toimii alkuperäisillä sijoillaan Kemijoen suiston kahdessa saaressa: sellutehdas ja kar-
tonkitehdas Pajusaaressa, sahalaitos Sahansaaressa. Molemmat ympäristöt ovat kauttaaltaan teollisuus-
toiminnan muovaamia lukuun ottamatta Pajusaaren pohjoisosaa, jossa on työnjohtajakerho (1930) ja kou-
lutalo (1932). Tehtaalaisten pientaloalue on saaresta purettu. Pajusaaren sellutehtaan ja kartonkitehtaan
lomassa on säilynyt yksittäisiä osia tehtaan 1900-luvun rakennuskannasta.

Sahansaaressa toimivan sahalaitoksen tiilinen tuotantorakennus on vuodelta 1936 (W.G. Palmqvist).
Vuonna 1874 käynnistyneen sahan voima-asema ja sen savupiippu on teollisuushistoriallinen rakennusmuis-
tomerkki.”

”Ensimmäinen Karihaaran teollisuuslaitos oli norjalaisyhtiön höyrysaha, jonka perustaminen 1874 joudutti
ratkaisevasti Kemin kehitystä teollisuus- ja satamakaupunkina.

Kemiyhtiö aloitti toimintansa vuonna 1893 Trävaruaktiebolaget Kemi -nimisenä. Sen perustajat eli oululaiset
J.W. Snellman G:son ja G.& C. Bergbom -nimiset kauppahuoneet harjoittivat toimintaansa muun muassa
mainitulla norjalaisten käynnistämällä sahalla. Kemiyhtiö ryhtyi jalostamaan puuta kemiallisesti rakenta-
malla Pajusaaren sulfiittiselluloosatehtaan 1916-1919 ja sulfaattiselluloosatehtaan 1927-1929. Yhtiö to-
teutti puun käyttöä ja energiatuotantoaan integroidusti, kehittäen Karihaaraa mekaanisen ja kemiallisen
metsäteollisuuden monipuolisena laitoskokonaisuutena.
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Kemiyhtiö turvasi tehtaiden ja yhdyskunnan rakentamisessa kokeneisiin arkkitehteihin, näin esimerkiksi teh-
daskylän asemakaavallisessa suunnittelussa (Valter Thomé 1906?, W.G. Palmqvist 1934). Karihaarassa käy-
dyssä Lapin sodan yhteenotossa tuhoutui yhtiön työväenasuinalue. Tehtaalaisten asuntopulaa helpotettiin
rakentamalla 1945 Mäntylän puukerrostaloalue.

Kemiyhtiö yhdistettiin 1991 Metsäliitto-konserniin, jonka tuotantolaitoksiin se on kuulunut Oy Metsä-Botnia
Ab Kemin tehtaat -nimisenä.” (Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY).

Valtaosa kuvauksessa mainituista rakennuksista sijaitsee tehdasalueen ulkopuolella Hiilimön alueella, Paju-
saarentien itäpuolella. Kuvauksessa mainituista rakennuksista varsinaisella tehdasalueella sijaitsevat sahan
tuotantorakennus ja voima-asema. Mäntylän kerrostalot sijaitsevat erillisenä aluekokonaisuutena Mäntylän
kaupunginosassa.

Kuva 6-115. Karihaaran tehdasyhdyskunta. (Kartta Museoviraston valtakunnallinen karttapalvelu,
https://kartta.museoverkko.fi/)
Hankealueen lähiympäristössä enintään kahden kilometrin etäisyydellä tehdasalueesta sijaitsevat valtakun-
nallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä edustavat aluekokonaisuudet Myllyniemen sorttee-
rialue, Kemin ruutukaava-alue ja kirkon ympäristö sekä Kemin linja-autoasema. Yli kahden kilometrin etäi-
syydellä sijaitsevat Saarenkrunni ja Pieni Valkeakari, Isohaaran voimalaitos ja Vallitunsaaren voimalaitosyh-
dyskunta, Tornionkatu sekä Keminmaassa sijaitseva Valmarinniemen alue. (Valtakunnallisesti merkittävät
rakennetut kulttuuriympäristöt RKY).
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Kuva 6-116. Enintään kahden kilometrin etäisyydellä hankealueesta sijaitsevat valtakunnallisesti merkittä-
vää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY) edustavat aluekokonaisuudet esitetty kartalla oranssilla pohja-
värillä. (Kartta Museoviraston valtakunnallinen karttapalvelu, https://kartta.museoverkko.fi/).

Lapin kulttuuriympäristöohjelmassa vuodelta 1997 mainitaan maakunnallisesti arvokkaana aluekokonai-
suutena Karihaaran teollisuusympäristö: Hiilimö, Juntto ja Kontula. (Lokio 1997, 72). Alueen rajaus on pää-
piirteissään sama kuin valtakunnallisesti merkittävän alueen Karihaaran tehdasyhdyskunta rajaus.

Arvokkaat kohteet

Tehdasalueella ja sen lähialueilla sijaitsevat arvokohteet on huomioitu Kemin kulttuuriympäristöohjelman
Meren ja teollisuuden kaupunki (2013) sekä voimassa olevien asemakaavojen pohjalta. Arvokkaiksi määri-
tellyt, asemakaavoissa suojellut arvokohteet on esitetty alla olevalla kartalla. Kaikkia asemakaavoissa suo-
jelumerkinnöillä esitettyjä arvokohteita ei ole mukana kulttuuriympäristöohjelmassa. Kemin keskustassa
Sauvosaaren alueella sijaitsevat yksittäiset arvokohteet on rajattu arvioinnin ulkopuolelle. Ruutukaava-alu-
eella on kulttuuriympäristöohjelman mukaan vajaat 40 arvokohdetta. Sauvosaaressa sijaitsevista kohteista
lähimmät ovat noin 1,5 km päässä tehdasalueen kaupungin puoleisista osista.
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Kuva 6-117. Arvokohteet kartalla (karttapohja MML paikkatietoikkuna):
1 Sahan piippu ja korjaamo 16 Kontula
2 Saha 17 Kukkola
3 Pajusaaren sahan portti 18 Pajusaaren koulu
4 Korjaamo 19 Työnjohtajakerho
5 Entinen spriitehdas 20 Junton sauna
6 Kemiyhtiön pääkonttori 21 Mäntylän kerrostalot
7 Autotalli 22 Myllyniemen sortteerialue / Uiton rakennukset
8 Lääkärin asuintalo 23 Sotisaari
9 Terveystalo Kemilä 24 Paattion kartano
10 Paloasema 25 Alarautiola
11 Ruokala 26 Paattion kappeli
12 Karila 27 Karihaaran koulu
13 Leipomorakennus 28 Karihaaran työväen asuintalot
14 Virkailijakerho 29 Koivuharjun koulu
15 Toimitusjohtajan asunto 30 Toivola
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Tehdasalueella sijaitsevat arvokohteet 1-5: sahan piippu ja korjaamo, saha, Pajusaaren sahan portti, kor-
jaamo ja entinen spriitehdas. Kohteet kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaaseen aluekokonaisuuteen Kari-
haaran tehdasyhdyskunta. Tehdasaluetta koskevassa Metsä Groupin tehdasalueen vaiheasemakaavassa
Kemin kaupunki. Vaiheasemakaava 28. kaupunginosa kortteli 2801 tontit 1-4 rakennuksia koskevat suoje-
lumerkinnät on osoitettu poistuvina. Vaiheasemakaava on hyväksytty Kemin kaupunginvaltuustossa
1.4.2019 ja se on saanut lainvoiman 25.5.2019. Vaiheasemakaavaan liittyvässä vaikutusten arvioinnissa on
esitetty perustelut kohteiden suojelustatuksen poistamiselle. Alueen toimija on yhdessä Museoviraston
kanssa tehnyt sitoumuksen siitä, että suojelustatuksen piiristä poistettuja rakennuksia ei pureta ilman pai-
navaa syytä. Rakennuksia koskee vaiheasemakaavassa annettu suunnitteluohje, jonka mukaan rakennusten
purkamisesta päätetään vasta, kun uutta rakentamista luvitetaan. (Kaavaselostus 2019). Tehdyn sitoumuk-
sen mukaan, jos biotuotetehtaan rakentamisprojekti siirtyy määräämättömään ajankohtaan ja on ilmeistä,
että nykytehtaan kehittämiseksi ei tarvita koko Pajusaaren ja Sahansaaren aluetta, Metsä Group hakee alu-
eelle kaavamuutosta, jossa haetaan palautettavaksi näiden viiden suojellun rakennuksen suojelustatukset.
(Metsä Fibre Oy, Kemin biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma 2019, 86).

Karihaaran tehdaskylän alueella sijaitsevat arvokohteet 6-17 ja 20: Kemiyhtiön pääkonttori ja autotalli, lää-
kärin asuintalo, terveystalo Kemilä, paloasema, ruokala, Karila ja leipomorakennus, virkailijakerho, toimi-
tusjohtajan asunto, Kontula, Kukkola ja Junton sauna. Kohteiden historia liittyy kiinteästi tehtaan ja tehdas-
alueen historiaan. Karihaaran tehdaskylässä sijaitsevat kohteet kuuluvat tehdasalueen kanssa valtakunnal-
lisesti arvokkaaseen aluekokonaisuuteen Karihaaran tehdasyhdyskunta. Voimassa olevissa asemakaavoissa
mainitut kohteet on määrätty suojeltaviksi. Kemin kulttuuriympäristöohjelmassa useimmat niistä on mää-
ritelty rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin arvokkaiksi.

Pajusaaressa tehtaan pohjoispuolella sijaitsevat kohteet 18 ja 19: Pajusaaren koulu ja työnjohtajakerho.
Kohteiden historia liittyy tehtaan ja tehdasalueen historiaan. Rakennukset on määrätty asemakaavoissa
suojeltaviksi.

Muut arvokohteet sijaitsevat tehdasaluetta ja Karihaaraa ympäröivillä alueilla Mäntylässä, Sotisaaressa,
Paattiossa, Marttalassa ja Koivuharjulla. Osa lähialueilla sijaitsevista arvokohteista, kuten Karihaaran työ-
väen asuintalot ja Mäntylän kerrostalot, liittyy suoraan tehtaan historiaan. Myös useimpien muiden tehdas-
aluetta ympäröivissä kaupunginosissa sijaitsevien kohteiden historia liittyy välillisesti tehtaaseen. Esimer-
kiksi Koivuharjun ja Karihaaran koulut on rakennettu palvelemaan alkujaan tehdastyöväestön asuinalueiksi
kasvaneita kaupunginosia. Kohteet on määrätty voimassa olevissa asemakaavoissa suojeltaviksi.

Karihaaran halki kulkeva pääkatu, Tornionkatu-Koivuharjunkatu, on osoitettu Länsi-Lapin maakuntakaa-
vassa kulttuurihistoriallisesti merkittävänä tienä tai reittinä. Se on osa vanhaa Pohjanmaan rantatietä, joka
on yksi tärkeistä historiallisista tielinjoista Suomessa. Karihaarassa sijaitseva tieosuus on maakunnallisesti
arvokas, se ei ole mukana valtakunnallisesti merkittävässä kokonaisuudessa (RKY) Pohjanmaan rantatie.
(Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY).

6.9.3.4 Arkeologinen kulttuuriperintö

Museoviraston muinaisjäännösrekisterin mukaan alueella tai sen lähiympäristössä ei ole tiedossa olevia ar-
keologisia kohteita. (Arkeologiset kohteet 2019).
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Kuva 6-118. Alueen ympäristössä sijaitsevat arkeologiset kohteet Museoviraston Muinaisjäännösrekisterin
mukaan (tarkistettu 3.7.2019).

6.9.4 Vaikutukset

6.9.4.1 Vaikutukset maisemaan

Kemin kulttuuriympäristöohjelmassa Meren ja teollisuuden kaupunki (2013) todetaan: ”Metsä Fibre Oy,
Kemin tehdas (entinen Kemi Oy) ja muut teollisuuteen liittyvät rakennukset ja rakennelmat ovat tärkeä osa
kemiläistä kulttuurimaisemaa”. (Heljala, Seppälä & Elo 2013, 102) Kemijoen suistossa kaupungin keskustan
pohjaislaidalla sijaitseva Kemi Oy:n tehdasalue on ollut olennainen osa kaupungin siluettia 1800-luvun lo-
pulta saakka. Tehdas on ollut koko 1900-luvun ajan tärkeä tekijä kaupungin kasvun ja kehityksen taustalla.
Tällä on merkitystä siinä, miten merkittävinä esimerkiksi maisemavaikutukset paikkakunnalla nähdään.

Tehdasalue on koko historiansa ajan ollut luonteeltaan muuttuva kokonaisuus. Nykyiset ja tulevat muutok-
set ovat osa pitkän ajan kuluessa tapahtunutta jatkumoa. Aikojen kuluessa tehdasalueella tapahtuneet
muutokset, kuten uusien rakennusten ja rakennelmien rakentaminen ja vanhojen purkaminen, ovat osa
maiseman historiaa.

Tehdasaluetta ympäröivät rakentamattomat, metsäiset viheralueet ja vehreät metsäiset ranta-alueet. Teh-
dasalueen lähituntumassa sijaitsevat asuinalueet ovat metsän rajaamia. Tehtaan itäpuolella sen välittö-
mässä läheisyydessä sijaitseva Karihaaran tehdaskylä on väljään rakennettu ja puistomainen, alueella on
paljon näkymiä peittävää puustoa. Karihaaran ja Sahansaaren väliin rajautuvaa Kemijoen uomaa reunustaa
metsäinen viheralue. Suorat näkymät lähialueilta tehdasalueelle peittyvät puuston taakse. Avoimia näkymiä
tehtaalle avautuu vain pieneltä alueelta Pajusaarentien ja Tehdastien risteysalueen tuntumasta.

Hankkeen maisemavaikutukset rajoittuvat alueelle, jolla jo entuudestaan on teollista toimintaa. Uuden teh-
taan rakentamisella ei ole olennaisia vaikutuksia ihmisten elinoloihin tai viihtyvyyteen. Alue mielletään te-
ollisen toiminnan leimaamana maisemana.

Hankkeen toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä muutoksia maisemarakenteessa, maiseman luonteessa tai
maiseman laadussa. Metsä Fibre Oy:n Kemin biotuotetehtaan on tarkoitus sijoittua Pajusaareen ja Sahan-
saareen alueille, joilla nykyään sijaitsevat Metsä Fibre Oy:n ja Metsä Board Oy:n Kemin tehtaat. Alue on jo
entuudestaan rakennettua teollista ympäristöä, alueella on ollut teollisuutta jo yli 100 vuotta. Uuden
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teollisuuslaitoksen rakentamisen seurauksena tehdasalue laajenee, uusi laitos sijoittuu Pajusaarelle nykyi-
sen sellutehtaan pohjoispuolelle sekä Sahansaarelle entisen sahan alueelle. Tehdasalue kokonaisuutena tu-
lee edelleen sijaitsemaan vanhalla, ympäristöstään selkeästi rajautuvalla paikallaan Pajusaaressa ja Sahan-
saaressa.

Hankkeen toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia maisemakuvaan kaukomaisemassa. Tehtaan
savut ovat Kemissä olleet jo yli vuosisadan ajan olennainen osa maisemakuvaa. Nykyisen tehtaan korkeim-
mat rakenteet ja tehtaan savut näkyvät kaukomaisemassa Kemijoen suistoalueelle sekä merelle Kemin
edustalle. Uuden laitoksen rakenteet ovat suunnitelmien mukaisesti toteutettuina vanhoja korkeampia, jo-
ten alueen siluettiin syntyy uusia maamerkkejä. Toisaalta kaukomaisemassa tehdasalue on pieni osa laajan
näkymän taustamaisemaa. Kaukaa katsottaessa alueella tapahtuvat muutokset sulautuvat olemassa ole-
vaan tehdasmiljööseen. Vaikutukset jäävät siten vähäisiksi.

Uuden tehtaan alueelle sijoittuu suunnitelmien mukaan olemassa olevia korkeampia rakennuksia ja raken-
nelmia. Rakentamista tehdasalueella ohjaavassa vaiheasemakaavassa on määritelty alueelle sijoittuvien ra-
kennusten julkisivujen enimmäiskorkeudet metreinä sekä rakennusten, rakenteiden ja laitteiden ylimmät
korkeusasemat, mikä ohjaa korkeiden rakenteiden sijoittumista ja vähentää maisemaan kohdistuvia vaiku-
tuksia. Alue on jaettu korkeusasemaltaan kolmeen alueeseen. Korkeimmat rakennukset ja rakennelmat si-
joittuvat kaavan mukaan tehdasalueen keskelle Pajusaaren keskiosaan, missä rakennuksen julkisivun enim-
mäiskorkeudeksi on määritelty 85,0 metriä ja rakennuksen, rakenteiden ja laitteiden ylimmäksi korkeusase-
maksi 108,0 metriä (N2000). Pajusaaren pohjoisosassa rakennusten, rakenteiden ja laitteiden ylimmäksi
korkeusasemaksi on määritelty 65,8 metriä, Sahansaarella 64,0 metriä. (Kaavaselostus 2019, 59-61). Alu-
eella nykyään sijaitsevista rakennuksista korkein on SK1 soodakattila, +94.000 (korkeusasema merenpin-
nasta N60 tasossa). (Kaavaselostus 2019, 4). Uuden tehtaan soodakattilan savupiippu tulee suunnitelmien
mukaan olemaan 105 metriä korkea. Kaukomaisemassa tehtaan hahmo muuttuu, mutta muutokset sulau-
tuvat kaukaa katsottaessa osaksi tehdasalueen siluettia. Lähialueilla sekä vanhat että uudet tehdasraken-
nukset jäävät enimmäkseen piiloon puuston taakse, olettaen että puusto säilyy. Uudet rakennukset saatta-
vat näkyä paikoin lähialueille, samaan tapaan kuin vanhat rakennukset. Uuden tehtaan korkein rakennus
tulee hahmottumaan lähialueella paikallisena maamerkkirakennuksena, joka saattaa näkyä paikoin alueelle
suuntautuvissa kapeissa näkymissä, samaan tapaan kuin nykyään alueella korkeimpana erottuva soodakat-
tila. Tehdasalueen sisällä uusista, vanhoja korkeammista rakennuksista muodostuu uusia maamerkkiraken-
nuksia. Tehdasalueen ilme muuttuu, samaan tapaan kuin se on muuttunut aikojen mittaan jo aikaisemmin.

Maisemallisia vaikutuksia on tarkasteltu Kemin kaupungin 28. kaupunginosan korttelin 2801 tontteja 1-4
koskevaan vaiheasemakaavaan liittyvässä vaikutusten arvioinnissa. Sen mukaan vaikutukset kokonaisuu-
dessaan ovat vähäisiä, suhteessa olemassa olevaan ja vallitsevaan tilanteeseen. Maisemallisesti vaikutusten
todetaan olevan hyvin rajattuja, koska teollisuusalue sijaitsee peitteisellä alueella ja etenkin asuinpaikkojen
ja alueen väliset alueet ovat joko istutusten tai metsän rajaamia. Ihmisen mittakaavasta tarkasteltuna nä-
kymiä alueelle ei juurikaan synny. Niiltä kohdin, joista muutokset näkyvät, vaikutukset voivat joiltain osin
olla suuria. Toisaalta näkyvät kohdat ovat pääosin luonteeltaan esimerkiksi tiealueita tai suurmaisema-alu-
eita, joten vaikutusten merkittävyys asumiseen, elämiseen ja viihtyisyyteen on hyvin pieni. (Kaavaselostus
2019, 76-80). Maisemallisten vaikutusten suurmaisemaan arvioidaan jäävän vähäisiksi. Tehdasalueen ny-
kyinen rakennuskanta ja toiminnot yhdistettynä alueen historiaan on ollut osa vakiintunutta suurmaisemaa
jo pitkään. Alueelle tehtävät muutokset tulevat luonnollisesti olemaan havaittavia muutoksia teollisuusalu-
etta tarkasteltaessa, mutta laaja-alaisemmin ympäristömuutosta ei voida katsoa syntyvän, koska rakennus-
hankkeet kohdistuvat olemassa olevalle teollisuusalueelle. Suorat näkymät teollisuusalueelle jäävät varsin
vähäisiksi. Visuaalisesti näkyvin elementti suurmaisemassa on savupiipusta nouseva savupatsas, savupiippu
itsessään ei erotu olennaisesti suurmaisemassa. (Kaavaselostus 2019, 80).
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Hankkeen toteuttamisella ei ole olennaisena erottuvaa vaikutusta kaupungin keskustasta paikoin kohti teh-
dasaluetta avautuviin näkymiin. Uudet vanhoja korkeammat rakennukset ja rakenteet eivät aiheuta maise-
maan selkeästi erottuvaa muutosta. Ne hahmottuvat taustamaisemassa osana tehdasaluetta. Uusi tehdas
sijoittuu vanhan tehtaan pohjoispuolelle, alueelle, joka jää sivuun tärkeimmistä näkymistä. Esimerkiksi sisä-
sataman alueelta tärkeimmät näkymät avautuvat merelle etelään, lounaaseen ja länteen, poispäin sisäsa-
taman luoteispuolella sijaitsevasta tehdasalueesta. Valtakadulta, minne tehdasalueen korkeimmat raken-
nukset näkyvät taustamaisemassa katua pitkin avautuvan näkymän päätteenä, on etäisyyttä alueelle, jonne
uusi laitos sijoittuu, noin 3 km. Uudet rakennukset sulautuvat näkymässä osaksi olemassa olevaa tehdas-
aluetta. Uudet korkeat rakennukset vaikuttavat alueen hahmoon, mutta eivät todennäköisesti erotu olen-
naisina muutoksina. Samaan tapaan muualta kaupungin alueelta kohti tehdasaluetta avautuvissa näkymissä
uuden tehtaan rakentamisen aiheuttama vaikutus jää vähäiseksi.

Tehdasta ympäröivien viheralueiden hoito vaikuttaa näkymiin ja siten maisemakuvaan. Kuten vaiheasema-
kaavan vaikutusten arvioinnissa todetaan, jäävät uuden laitoksen rakentamisen ja tehdasalueen laajenta-
misen vaikutukset maisemaan vähäisiksi alueen peitteisyyden vuoksi: Kemijoen suistoalueen viheralueet
peittävät sekä lähialueilla että kaukomaisemassa tehdasalueelle suuntautuvia näkymiä. Jos ranta-alueita
raivataan nykyistä avoimemmiksi voivat maisemavaikutukset muodostua kohtalaisiksi tai jopa suuriksi.
Puuston raivaamisen seurauksena tehdasalueelle voi avautua tehtaan lähialueilta Karihaarasta laajoja, avoi-
mia näkymiä. Muutokset maisemakuvassa voivat hahmottua katsojasta riippuen joko negatiivisina tai posi-
tiivisina. Jos tehdasalueella sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat, varastoalueet ynnä muut teollisen toi-
minnan leimaamat alueet muuttuvat maisemakuvaa hallitseviksi, koetaan muutos lähialueilla todennäköi-
semmin negatiivisena kuin positiivisena. Laajamittainen puuston poistaminen saattaa vaikuttaa myös kau-
komaisemaan avautuviin näkymiin. Näin tapahtuu kasvillisuuden poiston seurauksena myös siinä tapauk-
sessa, että uutta teollisuuslaitosta ei rakenneta.

Suunnitelmien mukaan raskas autoliikenne tehdasalueelle ohjataan Sahansaarenkadun kautta Sahansaa-
renkadun päähän sijoittuvaa uutta siltaa pitkin. Raideliikenteen toteuttamiselle on kaksi vaihtoehtoa: rata-
yhteys joko säilyy entisellään tai vaihtoehtoisesti Sahansaarenkadun rinnalle toteutetaan uusi ratayhteys.
Entisellään säilyvät liikenneyhteydet eivät sinänsä aiheuta merkittäviä vaikutuksia maisemaan. Tehdasalu-
een rakentamisen aikaiset kuljetukset ja raaka-aineen kuljettaminen tehtaalle aiheuttavat liikenteen lisään-
tymistä. Liikenteen vaikutukset voidaan kokea häiritsevänä rekka- ja raideliikenteenä. Liikenne ja liikenne-
melu voivat häiritä myös maiseman kokemista lähialueilla. Toisaalta liikenne saattaa lisääntyä ajan mittaan
myös siinä tapauksessa, että tehtaan toiminta säilyy nykyisellään. Jatkossa alueella tulee joka tapauksessa
olemaan tehtaalle suuntautuvaa raskasta liikennettä.

Liikenneyhteyksiin liittyvät muutokset aiheuttavat muutoksia maisemaan, jotka lähialueilla voivat muodos-
tua merkittäviksi. Uuden sillan rakentaminen Sahansaarenkadun päätteeksi korostaa maisemassa tien mer-
kitystä tehdasalueelle johtavana pääväylänä. Sillasta muodostuu tien päätteenä näkyvä maisemaelementti.
Uuden ratayhteyden toteuttaminen Sahansaarenkadun varteen muuttaa maisemaa, leventää liikennealu-
etta ja avartaa Sahansaarenkadulta tehtaalle avautuvaa näkymää. Ratayhteyden rakentaminen ja lisääntyvä
liikenne Sahansaarenkadulla edellyttää muutoksia myös risteävillä kokoojakaduilla, Pajusaarentiellä ja Tor-
nionkadulla-Koivuharjunkadulla. Tornionkatu-Koivuharjunkatu on vanha tieyhteys, joka kuuluu maakunnal-
lisesti arvokkaaseen Pohjanmaan rantatiehen. Sahansaarenkadun ylitse mahdollisesti rakennettava ylikul-
kusilta tulisi erottumaan alueella uutena maisemaelementtinä. Sahansaarenkadulle se muodostaisi portti-
aiheen. Aiheutuvien vaikutusten suuruus riippuu siitä, miten rata, sillat ja tiealueiden muutokset toteute-
taan ja sovitetaan maisemaan.

Tehdasalueen suunnittelun edetessä uusien tehdasrakennusten ja rakennelmien sijainti alueella tarkentuu.
Uusimmissa havainnekuvissa Sahansaaren puoleiselle rannalle on esitetty rakennettavaksi meluvalli. Mikäli
meluvalli rakennetaan, sen toteutustapa ja korkeus vaikuttaa maisemakuvaan ja lähialueilta tehdasalueelle
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avautuviin näkymiin. Todennäköisesti meluvalli peittäisi ainakin jossain määrin näkymiä tehdasalueelle. Toi-
saalta sen paikalla sijaitsevan kasvillisuuden poistaminen saattaisi aiheuttaa maisemakuvaan negatiivisia
vaikutuksia, jotka voivat muodostua joko väliaikaisiksi tai pysyviksi, riippuen siitä, miten havainnekuvissa
viitteellisesti esitetty mahdollinen meluvalli käytännössä toteutettaisiin ja sovitettaisiin maisemaan. Vaiku-
tukset tarkentuvat vasta suunnitelmien tarkentumisen myötä. Meluvallin suunnittelussa olisi huomioitava
lähialueilta tehdasalueelle avautuvat näkymät.

Kuva 6-119. Havainnekuva tehdasalueelta. (Pöyry Finland Oy)

Maisemavaikutuksia aiheutuu siinä vaiheessa, kun teollinen toiminta alueella joskus päättyy. Tehdasalueen
mahdollinen purku ja alueen ottaminen uuteen käyttöön aiheuttaa selkeän muutoksen maisemakuvaan.
Vaikutusten voimakkuus riippuu alueen tulevasta käytöstä. Esimerkiksi rapistuvalla ja purettavalla raken-
nuskannalla voi olla maisemaan lyhyt- tai pitkäkestoisia negatiivisia vaikutuksia.

6.9.4.2 Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön

Tehdasalue ja Karihaarassa tehtaan välittömässä läheisyydessä sijaitseva tehdaskylä muodostavat valtakun-
nallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY) edustavan kokonaisuuden Karihaaran tehdas-
yhdyskunta. Valtakunnallinen arvostatus tekee aluekokonaisuudesta herkän muutoksille. Toisaalta tehdas-
alue on pitkään jatkuneen ja edelleen jatkuvan teollisen toiminnan myötä syntynyttä kulttuuriympäristöä.
Kerroksellisesti rakentunut tehdasalue on ollut alati muuttuvassa tilassa koko historiansa ajan. Tehdasalu-
eella on toiminut ajan mittaan useita erilaisia tuotantolaitoksia. Alueella sijaitsevia rakennuksia ja rakenteita
on muutettu, otettu uuteen käyttöön, purettu pois vanhoja ja rakennettu uusia muuttuvien toimintojen ja
tarpeiden mukaisesti. Aluetta on uudistettu ja muutettu teollisen toiminnan edellyttämällä tavalla, jotta
alue on voinut toimia kilpailukykyisesti niillä markkinoilla, joilla se on kulloinkin toiminut. Menneet ja tulevat
muutokset alueella ovat osa pitkän ajan kuluessa tapahtuneiden muutosten jatkumoa. Jatkuva muutos on
osa alueen kulttuurihistoriaa ja alueelle luonteenomainen piirre.

Tehdasalueella Pajusaarella ja Sahansaarella ympäristö on teollisen toiminnan leimaamaa. Alueella on eri
ikäisiä teollisuusrakennuksia ja rakenteita 1800-luvun lopulta 2000-luvun alkuun. Tuleva kehitys saattaa
edellyttää alueella sijaitsevien vanhojen tehdasrakennusten ja rakenteiden purkamista ja korvaamista
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uusilla. Vanhojen teollisuusrakennusten purkamisen myötä katoaa alueen historiaan liittyvää rakennuskan-
taa. Toisaalta purkaminen on osa alueelle ominaista muutosta ja kulttuurihistoriallista jatkumoa. Uudistu-
minen turvaa alueen säilymisen toimivana teollisuusalueena.

Tehdasalueella sijaitsevien vanhojen tehdasrakennusten purkamisen aiheuttamia vaikutuksia on tarkasteltu
Kemin kaupungin 28. kaupunginosan korttelin 2801 tontteja 1-4 koskevaan vaiheasemakaavaan liittyvässä
vaikutusten arvioinnissa. Sen mukaan kohteet, jotka aikanaan ovat kuvastaneet rakentamisajankohdan te-
ollisen tuotannon huippua, ovat osa teollisen alueen historiallista jatkumoa. Tuotantolaitoksien elinkaari
huomioiden ne ovat kuitenkin jääneet auttamattomasti vanhentuneiksi rakennuksiksi, eikä niillä ole käyttöä
nykyisen tekniikan ympäristössä. (Kaavaselostus 2019, 81-83). Vaiheasemakaavan vaikutuksia kulttuuriym-
päristöön on arvioitu kahdesta eri näkökulmasta: 1) käytetään arvioinnin kohteena tiettyä ajanhetkeä ja
peilataan kokonaisuutta sen kautta, 2) käytetään arvioinnin kohteena alueen luonnetta ja toimintaa lähes
150 vuoden ajalta ja mielletään jatkuva muutos osaksi kulttuurista arvoa. Näkökulman 1 mukaisesti arvioi-
tuna vaiheasemakaavan mahdollistama rakentaminen ei poista kokonaisuudessaan alueen arvoja, mutta
purettavat rakennukset vaikuttavat kokonaisuuteen heikentämällä jossain määrin alueen kokonaisarvoa.
Yksittäisten rakennusten näkökulmasta kaavan vaikutukset ovat suuria, mikäli vaiheasemakaavan mahdol-
listama uusi alueidenkäyttö edellyttää vanhojen rakennusten purkamista. Näkökulman 2 mukaisesti kult-
tuuriympäristön yhtenä lähtökohtana pidetään teollisille alueille tyypillistä jatkuvan muutoksen tilaa. Teol-
lisuuden markkinat ja suhdanteet elävät, joten teollisen toiminnan on löydettävä uusia muotoja ja uudis-
tuttava. Uudistuminen on osa kulttuurihistoriallista jatkumoa. Muutosten seurauksena alueen rakentee-
seen syntyy kerroksellisuutta, jonka nähdään tukevan teollisen alueen kehittymisen traditiota. Vanhan pur-
kaminen ja uuden rakentaminen aiheuttaa ympäristössä usein radikaaleja muutoksia, mutta pitkässä jatku-
mossa muutos on osa uusiutumista, joka varmistaa toiminnan jatkomahdollisuudet. Tästä näkökulmasta
tarkasteltuna purkamisen aiheuttamat vaikutukset eivät ole merkittäviä. (Kaavaselostus 2019, 64-65).

Vanhojen, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden tehdasrakennusten purkamisen aiheuttama vaikutus on yk-
sittäisten purettavien rakennusten kannalta suuri, mutta aluekokonaisuuden kannalta vähäinen. Puretta-
viksi esitetyt rakennukset ovat tehdasalueella vanhimpia säilyneitä rakennuksia. Niihin liittyy merkittäviä
kulttuurihistoriallisia ja rakennustaiteellisia arvoja. Rakennukset sijaitsevat kuitenkin keskellä tehdasalu-
etta, joten niiden säilyttäminen on haastavaa, jos rakennuksille ei löydy uutta käyttöä. Uuden käyttötarkoi-
tuksen löytymistä vaikeuttaa rakennusten sijainti keskellä toimivaa teollisuusaluetta. Tavallisen ihmisen nä-
kökulmasta rakennusten purkamisella ei ole suurta merkitystä: tehdasalueelle ei ole pääsyä, joten raken-
nukset eivät kuulu tavallisen kaupunkilaisen kokemuspiiriin eikä niitä voi tämän näkökulmasta käyttää. Ylei-
sesti rakennukset voidaan nähdä käyttöesineinä, joilla on historia. Yksittäiset rakennukset ovat osa tehdas-
aluetta, joka on kehittynyt ja muuttunut lähes 150 vuoden aikana paljon, vaikka alueen käyttötapa on säi-
lynyt saman kaltaisena. Vanhat teollisuusrakennukset ovat aikanaan kuuluneet elimellisesti alueeseen,
mutta teolliset toiminnot ovat ajan kuluessa muuttuneet eivätkä vanhat rakennukset ole enää toimiva osa
kokonaisuutta. Rakennusten purkamisen seurauksena alueen teollista historiaa ja rakennuksiin liittyvää his-
toriaa katoaa väistämättä. Haittaa voidaan lieventää purettavien rakennusten historian ja ominaispiirteiden
riittävällä tarkkuudella tehdyn dokumentoinnin avulla.

Tehdasalueen lähiympäristössä on paljon kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa. Valtaosa arvo-
kohteista sijaitsee Karihaarassa tehdaskylän alueella. Tehdaskylän historia liittyy kiinteästi tehdasalueen his-
toriaan, tehdaskylää ei olisi olemassa ilman tehdasta. Hankkeen toteuttamisesta ei aiheudu välittömiä vai-
kutuksia tehdaskylän alueella sijaitseviin rakennuksiin, niiden ominaispiirteisiin ja arvoihin. Alueella sijaitse-
vat arvokohteet on määritelty rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti erittäin ar-
vokkaiksi. Ne on määrätty voimassa olevissa asemakaavoissa suojeltaviksi. Ne ovat koko olemassaolonsa
ajan sijainneet muuttuvan ja kehittyvän tehdasalueen lähiympäristössä. Hankkeen toteuttaminen ei aiheuta
merkittäviä vaikutuksia arvokohteiden ominaispiirteisiin tai arvoihin.
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Tehdaskylään aluekokonaisuutena kohdistuvat vaikutukset ovat vähäiset. Sahansaarenkadun varressa uu-
den ratayhteyden rakentamisen ja liikenneyhteyksien muutosten aiheuttamat vaikutukset saattavat olla
kohtalaisia tai paikallisesti Sahansaarenkadun varressa jopa suuria. Vaikutusten suuruus on riippuvainen
siitä, miten uusi ratalinjaus, uudet liikennejärjestelyt ja sillat toteutetaan, miten ne sovitetaan maisemaan
ja miten niiden toteuttamisessa huomioidaan alueelle tyypilliset ominaispiirteet ja arvot.

Sahansaarenkadun varrelle on suunniteltu rakennettavaksi rekkaparkki. Alustavien suunnitelmien mukaan
alue sijoittuisi keskeiselle ja näkyvälle paikalle Sahansaarenkadun ja Pajusaarentien risteyksen koilliskul-
maan. Rekkaparkki sijoittuu keskelle arvokkaaksi määriteltyä aluekokonaisuutta. Lähin arvorakennus, Kemi-
yhtiön vanha pääkonttori, sijaitsee vajaan 200 m päässä suunnitellusta rekkaparkista. Rekkaparkkialueen
toteuttaminen ehdotetulle paikalle muuttaa ympäristön ilmettä ja saattaa heikentää ympäröivälle miljöölle
ja lähimmille kohteille ominaisia arvoja. Negatiivinen vaikutus tulee olemaan paikallisesti kohtalainen tai
suuri, riippuen siitä, miten alue toteutetaan ja sovitetaan maisemaan. Tehdaskylä on luonteeltaan puisto-
mainen ja väljästi rakennettu, alueella sijaitsevat rakennukset erottuvat maisemakuvassa kohokohtina.
Avoimen, hyvin hoidetun puistomaiseman ympäröimä vanha pääkonttori erottuu Pajusaarentien varressa
paikallisena maamerkkirakennuksena. Rekkaparkin suunnittelussa tulisi huomioida alueen puistomainen
ilme ja näkymät, erityisesti Pajusaarentietä myöten kohti pääkonttoria avautuvat näkymät. Toisaalta ympä-
ristöstään poikkeavan alueen näkyvyyttä maisemassa tulisi lieventää esimerkiksi istutusten avulla.

Hankkeen toteuttamisen vaikutukset ympäröivien kaupunginosien alueilla sijaitseviin arvokohteisiin ovat
vähäiset. Uusi tehdas sijoittuu olemassa olevan tehtaan yhteyteen, tehdasalueen suhde kohteisiin ei muutu.
Sahansaarenkadun varressa tapahtuvat muutokset eivät aiheuta olennaisia muutoksia rakennetun kulttuu-
riympäristön arvokohteisiin Marttalan alueella.

6.9.4.3 Vaikutukset arkeologiseen kulttuuriperintöön

Hankkeella ei ole tiedossa olevia vaikutuksia arkeologiseen kulttuuriperintöön. Alueella tai sen lähiympäris-
tössä ei ole tiedossa olevia arkeologisia kohteita. Hankealueella on jo entuudestaan teollista toimintaa. Alu-
een luonne ei muutu hankkeen toteuttamisen myötä.

Muinaismuistolaki turvaa kiinteiden muinaisjäännösten säilymisen. Mahdolliset muinaismuistolöydöt tulee
huomioida alueelle rakennettaessa. Muinaismuistolain 14§ ja 16 § mukaan, mikäli maata kaivettaessa tai
muutoin tulee esille muinaisesine tai merkkejä aiemmin tuntemattomasta kiinteistä muinaisjäännöksestä,
tulee työt keskeyttää välittömästi ja ottaa yhteyttä Museovirastoon.

6.9.5 Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen

Länsi-Lapin maakuntakaavassa aluetta koskevien kaavamääräysten mukaan alueen suunnittelussa on tur-
vattava kohteen / alueen kulttuurihistorialliset arvot. Uudis- ja lisärakentaminen tulee sopeuttaa sijainnil-
taan, mittakaavaltaan ja rakennustavaltaan arvokkaaseen rakennuskantaan ja rakennettuun kulttuuriym-
päristöön. Kehittämisperiaatteiden mukaan aluetta kehitetään teollisuustoimintojen alueena ja turvataan
alueen rakennussuojelukohteiden säilyminen, uudis- ja lisärakentaminen kohteiden lähiympäristössä sovi-
tetaan sijainniltaan, mittakaavaltaan ja rakennustavaltaan arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Alueen ke-
hittäminen edellyttää näiden tavoitteiden yhteensovittamista.

Maisemavaikutuksia voidaan vähentää säilyttämällä tehdasalueen ympärillä vehreitä, peitteisiä viheralu-
eita. Puuston käsittelyllä näillä alueilla on olennainen vaikutus alueelle muodostuviin näkymiin, maisema-
kuvaan ja hankkeen aiheuttamiin vaikutuksiin. Maisemavaikutukset jäävät vähäisiksi siksi, että suistoalueen
saarilla ja ranta-alueilla kasvava puusto peittää lähialueilta kohti tehdasaluetta avautuvia näkymiä. Näkymiä
peittävillä viheralueilla on merkitystä myös kaukomaisemassa tehdasta kohti suuntautuvissa näkymissä.



317

Tehdasalueella toiminta on alueen luonteen mukaisesti teollisen toiminnan ohjaamaa. Tehdasalueella ra-
kentamista ohjaavat muun muassa Kemin kaupungin 28. kaupunginosan korttelin 2801 tontteja 1-4 koske-
vassa vaiheasemakaavassa annetut määräykset rakennusten ja rakenteiden suurimmista sallituista kor-
keuksista. Tehdasalueelle sijoittuvien rakennusten ja rakenteiden suunnittelu vaikuttaa jossain määrin ai-
heutuviin vaikutuksiin.

Tehdasalueen hyvä suunnittelu – massoittelu, materiaalit, värit ja sopiva valaistus – voivat vahvistaa koko
teollisuusalueen imagoa. Perinteisesti Kemi-yhtiö on koko historiansa ajan käyttänyt rakennusten suunnit-
telijoina kokeneita ja aikansa nimekkäimpiä arkkitehteja. Myös tehdasalueella sijaitsevat rakennukset ovat
olleet esimerkkejä oman aikansa modernista ja laadukkaasta arkkitehtuurista. Erityisesti maamerkkikoh-
teiksi muodostuvien rakennusten suunnittelun laadulla on merkitystä.

Tehdasalueen suunnittelussa on tärkeää huomioida alueen valaistus. Alueen sisäinen valaistus on hyvä
suunnitella siten, että valo ei suuntaudu suoraan tehdaskylän ja asuinalueiden suuntaan. Tarvittavat len-
toestevalot tulisi toteuttaa niin, että niihin ei kiinnity liikaa huomiota. Valaistuksen maltillisuuden ei tarvitse
estää jonkin rakennuksen tai rakenteen valaisemista harkiten.

Karihaarassa tehdaskylän alueella uudet rakennukset ja rakennelmat, tiet ja muut rakenteet tulee sovittaa
maisemaan. Suunnittelussa tulee huomioida valtakunnallisesti arvokkaan alueen ominaispiirteet ja arvot.
Alue on ilmeeltään puistomainen, rakennukset sijaitsevat viheralueiden ympäröiminä väljästi rakennettuna
kokonaisuutena. Itse rakennukset edustavat kukin oman aikansa laadukasta suunnittelua. Alueelle ja raken-
nuksille tyypilliset erityispiirteet ja arvot tulee säilyttää. Alueelle sijoittuva täydennysrakentaminen muo-
dostaa jatkumon alueen kehitykselle. Uudet rakennukset ja rakenteet tuovat alueelle omaa aikaansa edus-
tavan kerroksen. Uudet rakennukset ja rakenteet tulee suunnitella ja toteuttaa vanhojen, suojeltujen ra-
kennusten tapaan laadukkaasti, arvokkaaseen kulttuuriympäristöön sovittaen.

Sahansaarenkadun ympäristön muutosten myötä kadun merkitys tehtaalle johtavana pääväylänä kasvaa.
Sahansaarenkadusta muodostuu selkeästi erottuva päätie, jonka päätteenä tehtaan portti erottuu maamer-
kinomaisena kohteena. Kadusta ja sen päätteeksi sijoittuvasta sillasta on mahdollista suunnitella laadukas
kokonaisuus, joka toimii tehtaan käyntikorttina. Laadukkaasti suunniteltu ja toteutettu kokonaisuus vahvis-
taa koko tehdasalueen imagoa ja jatkaa Kemi-yhtiön ylläpitämää pitkää perinnettä.

Maa- ja kallioperä sekä pohjavesialueet

6.10.1 Yhteenveto

Vaihtoehdossa VE1 tyypillisiä rakentamisvaiheen vaikutuksia maaperään syntyy maanrakennusvaiheessa.
Suunniteltavan tehdasalueen maaperässä, entisen sahan alueella on todettu kohonneita haitta-ainepitoi-
suuksia, mikä on otettava huomioon maa-ainesten käsittelyssä ja sijoittamisessa. Vaikutusten merkittävyys
arvioidaan vähäiseksi. Vaihtoehdossa VE0 rakentamisvaiheen vaikutuksia ei synny.

Biotuotetehdas sijoittuu teollisuusalueelle, eikä sen normaalissa toiminnassa arvioida syntyvän mainittavia
vaikutuksia maa- ja kallioperään, geologisesti merkittäviin kohteisiin tai pohjavesiin. Vaihtoehdoilla VE0 ja
VE1 ei ole olennaista eroa maaperä- tai pohjavesivaikutusten osalta. Vaikutukset arvioidaan merkityksel-
tään vähäisiksi.
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Yhteenveto maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin kohdistuvista vaikutuksista:

Rakentamisvaihe

Vaikutus VE1 VE0 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuk-
sen merkittävyys

Vaikutukset
maa- ja kal-
lioperään ja
pohjavesiin

Tyypillisiä vaikutuksia maan-
rakentamisen yhteydessä.

Maaperän mahdollinen pi-
laantuneisuus huomioidaan
rakentamisen yhteydessä,
jotta altistuminen haitalli-
sille aineille tai haitta-ainei-
den leviäminen ympäris-
töön voidaan välttää.

Hankesuunnitelman mu-
kaan pilaantuneita maamas-
soja käsitellään vaaratto-
maksi.

Ei uutta rakentamista eikä
rakentamisvaiheen vaiku-
tuksia.

Vaihtoehdossa VE0 ei synny vaiku-
tuksia, joten vaihtoehdossa VE1
vaikutukset ovat suuremmat.

Vaikutuksen merkittävyys arvioi-
daan vähäiseksi (-).

Toimintavaihe

Vaikutus VE1 VE0 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuk-
sen merkittävyys

Vaikutukset
maa- ja kal-
lioperään ja
pohjavesiin

Vaikutuksia voi syntyä lähinnä onnettomuustilanteiden
yhteydessä kemikaalien tai öljyjen vuodosta tehdasalu-
eella tai kuljetuksissa. Vaikutuksia ehkäistään suojaus-
toimenpiteillä.

Tehtaan normaalilla toiminnalla ei
ole vaikutuksia maa- ja kalliope-
rään tai pohjaveteen.

Vaihtoehdossa VE1 toiminnan laa-
juus on suurempi, mikä kasvattaa
maaperään ja pohjaveteen kohdis-
tuvia riskejä. Uudella tehtaalla
suojaustoimenpiteet ovat entistä-
kin paremmat, mikä pienentää ris-
kejä.

6.10.2 Arviointimenetelmä

Biotuotetehdas sijoittuu teollisuusalueelle eikä sen normaalilla toiminnalla ole ennakkoon arvioiden vaiku-
tuksia hankealueen maa- ja kallioperään tai geologisesti merkittäviin kohteisiin, joten vaikutusarvioinnin
tarve oli tältä osin vähäinen. Poikkeuksellisiin tilanteisiin, kuten kemikaalivuotoihin voi liittyä maaperävai-
kutuksia, jotka huomioidaan riskinarvioinnin yhteydessä. Arvioinnissa on huomioitu aiemman teollisuustoi-
minnan vaikutukset alueen maaperään.
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6.10.3 Maa- ja kallioperän nykytila

Kemijoen suistoalueelle ovat tyypillisiä harju-, suisto- ja rantakerrostumat, jotka pääasiassa ovat muodos-
tuneet moreenikerroksen päälle. Moreenia on maan pinnalla näkyvissä lähinnä Rastinsaaressa suojaisessa
jokisuistossa, jossa huuhtoutuminen on kohdistunut vain uomien reunoille.

Pajusaaressa Metsä Fibren alueella moreenia peittää alueelle tyypillisesti vaihtelevan paksuinen jokisedi-
menttikerrostuma. Kerrostuman pintaosa on yleensä noin 1 - 2 metrin paksuudelta löyhää ja keskitiivistä
hiekkaa ja alaosa kohtalaisesti tai voimakkaasti kokoonpuristuvaa silttiä tai laihaa savea. Moreenin yläpinta
on alueella yleensä likimain 5 - 8 metrin syvyydellä maanpinnasta ja moreeni nousee maan pintaan vain
suppeilla alueilla Kuorimo 3:n ja nykyisen ruokalarakennuksen ympäristössä. Kalliota peittävät moreeniker-
rokset ovat epähomogeenisia sekä paksuja ja kalliopinta on yleensä noin 18 - 25 metrin syvyydellä maan-
pinnasta. Pääosa alueen tehdasrakennuksista ja kaikki tärkeät koneyksiköt on perustettu paaluilla joko tii-
viin moreenin tai kallion varaan.

Pajusaaren aluetta on monin paikoin täytetty rakentamistoimien yhteydessä. Kuorimo 3:n rantavyöhyke ja
osa sen puukenttäalueista on pengerretty Kurimonhaaran pohjalta ruopatuilla moreenityyppisillä massoilla.
Pajusaaren eteläosaan on toiminnan alkuvaiheessa läjitetty meesaa (kalsiumkarbonaattia) sekä kuoriainek-
sia. Tehdaskaatopaikkana edelleen toimiva sekä tuhkan läjitysalueena (alue maisemoitu) toiminut eteläisin
osa on erotettu merestä penkereillä ja alueen pohjalla olleet savi- ja silttikerrokset toimivat luontaisena
jätealueen pohjaeristeenä.

Sahansaaren alueella luontaiset maakerrosolosuhteet ovat samantyyppiset kuin Pajunsaaren alueella. Mo-
reenialueita esiintyy lähinnä vanhojen kuivaamorakennusten ympäristössä. Sahansaaren nykyinen pohjois-
reunama ja osaa länsireunamasta on muodostettu matalalle vesialueelle maatäytöillä. Sahan altaan poh-
joisosia on 1990-luvun puolivälistä alkaen täytetty kaivumailla, tuhkalla sekä Vähähaaran eteläosan imu-
ruoppausmassoilla.

Pohjaveden pinta on alueella yleensä noin 1 - 1,5 metrin syvyydellä maan pinnasta. Pohjavesien päävirtaus-
suunnat ovat alueella länteen kohti Vähähaaraa ja itään kohti Kiikelin ja Vähähaaran välistä salmea. Koska
Vähähaaran vedenpintaa pidetään padotusjärjestelyin Pajusaaren ja Vähähaaran välissä merivedenpintaa
korkeammalla, pohjois-eteläsuuntainen pohjavedenjakaja sijainnee lähempänä saaren länsirantaa.
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Kuva 6-120. Kemin alueen kallioperäkartta (Outokumpu).

Suunniteltavan tehdasalueen maaperässä, entisen sahan alueella tehdyissä tutkimuksissa on todettu ko-
honneita kloorifenolien sekä PCDD/F-yhdisteiden pitoisuuksia, jotka johtuvat sahalla vuosina 1959‒84 käy-
tetystä Ky5-sinistymisenestoaineesta. Sahan kuivaamon saneerauksen yhteydessä alueella on tehty maape-
rän kunnostustoimenpiteitä vuonna 2008. Lisäksi saha-alueen eteläosan maatäytöissä esiintyvä tuhka sisäl-
tää kohonneina pitoisuuksina lähinnä sinkkiä (Ramboll 2015).

Tehdasintegraatin ympäristölupahakemusten tarkistamisen yhteydessä vuonna 2015 tehtiin Metsä Fibre
Oy:n sellutehtaan ja Metsä Board Kemi Oy:n kartonkitehtaan toiminta-alueetta koskeva maaperän ja poh-
javeden perustilaselvitys (Ramboll 2015). Selvitys perustui aiempaan tutkimusaineistoon sekä vuonna 2014
toteutettuihin tutkimuksiin.

Vuoden 2014 tutkimusten haitta-aineanalytiikka painottui raskasmetalleihin ja öljyhiilivetyihin. Tutkimuk-
sessa ei todettu säännönmukaista kynnysarvotason ylitystä minkään haitta-aineen osalta, vaan ylitykset oli-
vat yksittäisissä näytteissä. Kynnysarvotason ylittävinä pitoisuuksina tehdasalueen maaperässä todettiin ar-
seenia, kadmiumia, kromia, kuparia, elohopeaa, nikkeliä sekä öljyhiilivetyjä C10-C40. Varsinaisen pilaantu-
neisuuden viitearvona teollisuuskäytössä olevalla alueella käytetään ylempää ohjearvotasoa, jonka ylittä-
vinä pitoisuuksina todettiin ainoastaan kromia sekä kuparia, ja niitäkin kumpaakin ainoastaan yhdessä tut-
kimuspisteessä. Öljyhiilivetyjen osalta maaperätutkimuksissa ei todettu merkittävästi kohonneita pitoisuuk-
sia. Todettuja VOC-yhdisteistä alfapineenin pitoisuutta (520 mg/kg) ja tärpättiyhdisteiden summapitoi-
suutta (TVOC 630 mg/kg) voidaan pitää kohtalaisen korkeana.

Tehdasalueen maaperän nykytilan todettiin edustavan normaalia, pitkäaikaisessa teollisuuskäytössä olleen
ja vesistön äärelle sijoittuvan teollisuusalueen maaperää, jolle tunnusomaista ovat runsaat, osin entiselle
vesialueelle sijoittuvat täytöt. Merkittävin alueen maaperässä todettu haitta-aine oli tärpätti, jota todettiin
maaperässä paikallisesti alueen itäosassa. Tutkimuksissa ei tullut esiin sellaista maaperän pilaantumista,
joka edellyttäisi välitöntä VNa:n 214/2007 mukaista maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvi-
ointia tai ympäristönsuojelulain mukaisia maaperän kunnostustoimenpiteitä.
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Alueen maaperässä ei olemassa olevan aineiston perusteella arvioida esiintyvän laajaa yhtenäistä maaperän
pilaantuneisuutta tai tärpättiä lukuun ottamatta merkityksellisiksi vaarallisiksi aineiksi luokiteltujen kemi-
kaalien aiheuttamaa kemiallista muutosta. Raskasmetallien osalta ei ole todettu varsinaista maaperän pi-
laantumista.

Vanhan kaatopaikka-alueen jätejakeista aiheutuu kuormitusta kaatopaikan alapuoliseen maaperään ja poh-
javeteen. Vaikutukset rajautuvat kuitenkin suppealle alueelle kaatopaikka-alueelle ja välittömään lähiym-
päristöön, eikä kaatopaikalla siten ole vaikutusta muun tehdasalueen tai muiden ympäröivien maa-alueiden
maaperän tilaan.

Pohjaveden havaintoputkissa todetut haitta-ainepitoisuudet ovat kokonaisuutena verrattain alhaisia, eikä
pohjavettä tutkittujen parametrien perusteella luokitella pilaantuneeksi, vaan jossain määrin kemialliselta
laadultaan heikentyneeksi siinä todettujen erilaisten orgaanisten yhdisteiden vuoksi. Suurinta osaa tode-
tuista haitta-ainepitoisuuksista ei ole voitu olemassa olevan aineiston perusteella suoraan osoittaa olevan
peräisin tehdasalueelta tai tehdasalueen toiminnoista, sillä yhdisteitä havaittiin myös tehdasalueen poh-
joispuolisessa referenssipisteessä.

Itse teollista toimintaa olennaisempi tekijä pohjaveden laatuun alueella on usean muun vastaavan teolli-
suusalueen tapaan maatäyttöjen laatu. Alueella on maatäyttöjen seassa mm. puuainesta, meesaa yms.
joista vapautuu pohjaveteen mm. ravinteita, happea kuluttavaa ainesta sekä orgaanisia yhdisteitä. Pajusaa-
ren eteläosassa olevan vanhan kaatopaikka-alueen osalta vaikutus pohjaveteen on havaittavissa kaikilla
tarkkailusuunnilla.

Hankealueen maaperää on muokattu jo aiemmin, eikä alueella sijaitse erityisiä geologisesti arvokkaita koh-
teita. Hankealueen maaperässä on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, joten maaperän herkkyys rakennus-
vaiheen vaikutuksille arvioidaan kohtalaiseksi.

6.10.4 Pohjavesialueiden nykytila

Kemin alueella olevat luokitellut pohjavesialueet on esitetty seuraavassa kuvassa. Kuivanuoro (nro
1224002) ja Vähä-Kuivanuoro (1224003) ovat vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita (luokka II),
joissa ei kuitenkaan ole vedenottamoita. Kuivanuoron pohjoispuolella Sotisaaren pohjavesialue (1224004)
kuuluu luokkaan III. Tehdasalueen pohjavesillä ei ole yhteyttä esitettyihin pohjavesialueisiin.  Lisäksi Ajoksen
saarella on tärkeä pohjavesialue (luokka I, 1224001). Teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä ei ole luo-
kiteltuja pohjavesialueita.
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Kuva 6-121. Pohjavesialueet.

6.10.5 Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Tyypillisiä rakentamisvaiheen vaikutuksia maaperään syntyy, kun maaperää kaivetaan ja paalutetaan. Maa-
rakennustöiden yhteydessä voi tapahtua altistumista haitallisille aineille tai haitta-aineiden leviämistä ym-
päristöön esimerkiksi pölyämisen myötä, sade- tai valumavesien huuhtovan vaikutuksen myötä, tai masso-
jen sijoittelun yhteydessä, mikäli maaperän pilaantuneisuutta ei oteta riittävästi huomioon. Haitalliset



323

vaikutukset voidaan ehkäistä mm. käyttämällä tarpeen mukaisia suojaimia, jottei altistumista pääse tapah-
tumaan. Rakentamistöiden yhteydessä poistettavien maamassojen sisältämät haitta-aineet huomioidaan
maa-ainesten käsittelyssä ja sijoittamisessa.

Sahansaarella on pilaantuneita maamassoja 1,5 hehtaarin alueella 3 000 m3. Hankesuunnitelman mukaan
pilaantuneita maamassoja käsitellään vaarattomaksi.

Pohjatutkimusten mukaan täyttömaakerroksen alla oleva silttinen hiekkamoreeni- ja silttikerrokset ovat
sulfidipitoisia maa-aineksia, joka tekee näistä maakerroksista potentiaalisen happaman sulfaattimaan.
Tämä tulee huomioida teräs- ja betonirakenteiden korroosiovarauksissa sekä maarakennustöissä.

Pilaantuneiden maamassojen käsittelyllä ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia maaperään tai pohjave-
siin, kun käsittely tehdään asianmukaisesti ja ympäristölainsäädännön sekä viranomaisten velvoitteet huo-
mioiden.

6.10.6 Toiminnan aikaiset vaikutukset

Biotuotetehdas sijoittuu teollisuusalueelle eikä sen normaalilla toiminnalla arvioida olevan mainittavia vai-
kutuksia maa- ja kallioperään tai geologisesti merkittäviin kohteisiin. Poikkeuksellisiin tilanteisiin, kuten ke-
mikaalivuotoihin voi liittyä maaperävaikutuksia, jotka huomioidaan riskinarvioinnin yhteydessä ja riskeihin
varautumisessa (kpl 6.15.). Teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä ei ole pohjavesialueita.

Vaikutukset arvioidaan merkitykseltään vähäisiksi.

6.10.7 Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen

Rakentamistöiden yhteydessä poistettavien maamassojen sisältämät haitta-aineet huomioidaan maa-ai-
nesten käsittelyssä ja sijoittamisessa sekä työsuojelussa.

Kemikaalien pääsy maaperään mahdollisissa häiriö- ja onnettomuustilanteissa minimoidaan mm. varusta-
malla kemikaalisäiliöt pinnanmittauksilla ja suoja-altailla. Kemikaalien purku- ja varastointialueet viemäröi-
dään jätevedenpuhdistamolle.

Liikenne

6.11.1 Yhteenveto

Hankkeen seurauksena sekä maantie, että juna- ja meriliikennemäärät kasvavat. Raakapuu kuljetetaan met-
sästä tehtaalle junalla ja rekoilla. Tuotteet kuljetetaan vientisatamaan rekoilla. Koska uuden tehtaan aiheut-
tama liikenne on huomattavasti suurempi kuin nykytehtaan, Sahansaarenkadulle on liikenteen turvallisuu-
den takia suunniteltu nykyisten yhteyksien tilalle muutoksia. Sen kaavoitus käynnistyy yhtaikaa tämän ym-
päristövaikutusten arvioinnin kanssa. Henkilöliikenteen määrän ei arvioida juurikaan lisääntyvän nykyisen
tehtaan määristä, muutoin kuin rakentamisen aikana.
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Yhteenveto hankkeen liikennevaikutuksista:

Rakentamisvaihe

Vaikutus VE1A VE1B VE0 Vaihtoehtojen vertailu ja
vaikutuksen merkittävyys

Liikenne Liikenne lisääntyy merkittävästi lähialuei-
den tie- ja katuverkolla. Rakentamisen vilk-
kaimmassa vaiheessa henkilöliikenne kas-
vaa merkittävästi.

Hankkeen jatkosuunnittelussa on tärkeää
ottaa huomioon tehtaan lähialueen liiken-
neverkoston parantamishankkeiden vai-
heistus ja ajoitus tehtaan rakentumiseen
nähden ja huolehtia erityisesti kevyen lii-
kenteen turvallisuudesta.

Ei uutta rakenta-
mista eikä rakenta-
misvaiheen vaiku-
tuksia.

Vaihtoehdossa VE0 ei
synny vaikutuksia, joten
vaihtoehdoissa VE1a ja
VE1b vaikutukset ovat suu-
remmat.

Vaikutusten merkittävyys
arvioidaan kohtalaiseksi (--
).

Toimintavaihe

Vaikutus VE1A VE1B VE0 Vaihtoehtojen vertailu ja
vaikutuksen merkittävyys

Liikenne Sahansaarenkadun ympäristöön suunnitel-
laan muutoksia, joilla varmistetaan liiken-
teen sujuvuus ja turvallisuus.

Raskas ajoneuvoliikenne tehdasalueelle
ohjataan uutta siltaa pitkin.

Liikennetilanne säi-
lyy nykyisellään.

VE1B on uuden raiteen
myötä selkeämpi ja turval-
lisempi ratkaisu verrattuna
vaihtoehtoon VE1A ja vä-
hentää jonkin verran ras-
kasta ajoneuvoliikennettä.

Ajoneuvoliikenteen
määrä yli kaksinker-
taistuu. Junakuljetuk-
set lisääntyvät 40 %.

Eriyttää raidelii-
kenteen ja tehtaan
muun liikenteen
yhteen kohtaan.
Tasoristeykset
poistuvat.

Ajoneuvoliiken-
teen määrä kaksin-
kertaistuu. Juna-
kuljetukset lähes
kaksinkertaistuvat.

VT4:llä ja Ajokseen johta-
valla tiellä VE1A ja VE1b
vaikutukset raskaan liiken-
teen määrän lisääntyessä
arvioidaan kohtalaiseksi (--
).

6.11.2 Arviointimenetelmä ja epävarmuustekijät

Arviointiselostuksessa on esitetty liikenteen nykytilan kuvaus maantieliikenteen, rautatieliikenteen ja vesi-
liikenteen osalta. Lisäksi on kuvattu liikenneyhteydet ja -määrät sekä esitetty tietoja onnettomuusmääristä.

Liikenteen aiheuttamat vaikutukset meluun, liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen sekä viihtyvyyteen
arvioitiin liikenteellisten muutosten perusteella. Erityistä huomiota kiinnitettiin kuljetusreittien varrella
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mahdollisesti sijaitseviin herkkiin kohteisiin, kuten asutukseen, päiväkoteihin ja kouluihin sekä virkistysalu-
eisiin. Liikenteestä aiheutuvien päästöjen vaikutusten arviointia on kuvattu kappaleessa 6.4.5.5 ja liikenteen
melun vaikutusten arviointia kappaleessa 6.12.5. Liikenteen viihtyvyysvaikutuksia on kuvattu kappaleessa
6.14.4.

Liikenteen vaikutuksia tarkasteltiin tarkemmin alueelle johtavien liikenneväylien ympäristössä noin 10 - 15
kilometrin etäisyydelle hankealueesta. Arviointi perustui hankkeen arvioituihin liikennemääriin. Arvioin-
nissa huomioitiin myös muut suunnitellut hankkeet ja arvioinnissa huomioitiin todennäköisten hankkeiden
yhteisvaikutus liikenteeseen.

Liikenteeseen liittyviä vaikutuksia arvioitiin asiantuntija-arviona ottaen huomioon mm. liikennejärjestelyjä
koskevat alustavat suunnitelmat. Arvioinnin yhteydessä kuvattiin mahdolliset liikenneturvallisuutta paran-
tavat toimenpiteet.

6.11.3 Nykyiset liikenneolosuhteet ja liikennemäärät

Liikenteellisesti Länsi-Lappi on koko Lapin alueen ja Ruotsin Norrbottenin liikennejärjestelmän eri liikenne-
muotojen ja kuljetusten risteämis-/solmukohta. Alueella korostuvat suurteollisuus, satamat, rajan läheisyys,
läpikulkuliikenne sekä matkailu eri muodoissaan niin Suomen kuin Ruotsinkin puolella. (Lapin liitto 2011.)
Pohjois-Suomen tavaraliikenteessä kuljetettavia tavaralajeja ovat raakapuu, metalli, paperi, sellu, rikasteet
ja kemikaalit.



326

Kuva 6-122. Länsi-Lapin liikenneverkko (Lapin liitto 2011)

Maantieyhteydet

Länsi-Lapin maantieliikenteen rungon muodostavat valtatiet 4 (Oulu-Rovaniemi-Utsjoki) ja 21 (Tornio-Kil-
pisjärvi) sekä kantatiet 83 (Pello-Sinettä) ja 98 (Aavasaksa-Ruotsin raja). Vuonna 2011 tehdyssä Liikennesel-
vityksessä (Lapin liitto 2011) alueen tieverkko todettiin suhteellisen kattavaksi eikä uusien tieyhteyksien
tarvetta ollut näköpiirissä. Maantieliikenteen ennustettiin kasvavan vähintään 20 % vuodesta 2006 vuoteen
2040 mennessä tai enemmän, jos suuria investointeja toteutetaan. Mm. Lappiin perustettujen kaivosten
liikenne kulkee Kemin kautta.

Rautatieyhteys
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Kemistä on valtion raideydteydet Kolariin, Kemijärvelle ja Oulun kautta etelä- ja itäsuuntaan. Ruotsin Haa-
parannalta on rautatieyhteys Eurooppaan. Ratayhteys Suomesta Jäämerelle Tornion ja Haaparannan kautta
on jo olemassa (kuva 6). Liikennöinti on kuitenkin käytännössä kannattamatonta, koska rataosa Laurila–
Tornio on sähköistämätön, ja Suomen ja Ruotsin raideleveydet ovat erilaisia. (Sitowise 2018: Jäämeren ra-
dan linjausselvitys. Tekninen selvitys). Ruotsin ja Suomen rataverkkoa kaavaillaan yhdistettäväksi. Hallitus-
ohjelmassa 2019 on mainittu Kemi-Haaparanta välisen radan sähköistäminen.

Kuva 6-123.  Valtion rataverkko, ote (Väylävirasto 2019a).

Satama

Kemin Satama palvelee metsäteollisuuden vienti- ja tuontitarpeita sekä polttoaineiden kuljetuksia. Sataman
laajentamisesta kaivoskuljetuksia varten on tehty YVA-hanke ja sataman syventämistä 10 metristä 12 met-
riin on suunniteltu. Sataman kautta kulkevat liikennemäärät vuosina 2016, 2017 ja 2018 olivat 630 000,
715 000 ja 771 000 tonnia.

Kemin tehtaiden liikennereitit ja liikennemäärät

Kemin tehtaille tulevien puuraaka- ja tarveaineiden sekä lähtevien tuotteiden kuljetukset tapahtuvat maan-
teitse ja rautateitse. Puuraaka-aineesta pääosa tulee rautateitse. Kemikaalit ja muut tuotannossa käytettä-
vät tarveaineet saapuvat tehtaalle autoilla. Tehtaiden tuotteet kuljetetaan maanteitse Ajoksen satamaan,
josta ne toimitetaan eteenpäin laivoilla. Oheistuotteet, kuten mäntyöljy ja tärpätti, kuljetetaan autoilla.
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Tehdasalueella käy reilut 150 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenne on ympärivuorokautista. Raskas
liikenne on ohjattu valtatie 4:ltä lyhyintä mahdollista reittiä pitkin. Kevyt tavara- ja henkilöliikenne suuntau-
tuu useita reittejä pitkin pääsääntöisesti pääportin kautta. Kevyitä ajoneuvoja, tavara- ja henkilöliikennettä
tehdasalueelle kulkee noin 800 ajoneuvoa vuorokaudessa pääasiassa päiväaikaan. Kevyille ajoneuvoille on
varattu paikoitusalueet porttien läheisyydestä tehtaan aidan ulkopuolelta.

Kuvassa 6-124 on esitetty raskaan ajoneuvoliikenteen suuntautuminen tehtaalle ja tehtaalta Valtatie 4:lle
ja Ajoksen satamaan nykytilanteessa. Kuvassa 6-125 on esitetty liikenteen nykyiset reitit tehdasalueelle.
Nykyiset liikennemäärät hankealueen ympäristössä on esitetty taulukossa 6-31.

Kuva 6-124. Raskaan ajoneuvoliikenteen suuntautuminen tehtaalle/ tehtaalta (Ympäristökarttapalvelu,
Karpalo 2019)
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Kuva 6-125. Liikennereitit tehtaalle nykytilanteessa

Taulukko 6-31. Liikennemäärät ympäristössä (Väylävirasto)
Tieliikenne, ajoneuvoa/vrk
(2 suuntaa)

2018 2018, raskas
ajoneuvoliikenne

Valtatie 4, Kemijoen kohdalla 15 264 1 350
Valtatie 4, Syväkangas 10 686 1 341
Ajoksentie, saarelle 1 727 410
Tavaraliikenne radoilla, 1000 t/a 2016
Oulu-Kemi 1 636
Rovaniemi-Kemi 1 021
Laivaliikenne, Ajos, 2017 1,5 milj. t/a
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Kuva 6-126. Valtatien 4 ja Ajoksentien keskimääräiset vuorokauden liikennemäärät v. 2018 (Väylävirasto
2019b) sekä junaliikenteen kuljetetut nettotonnit (1000 t/a) rataosuuksittain Kemin ympäristössä v. 2016.

Kuvassa 6-126 on esitetty Väyläviraston tietojen mukaiset vuoden 2018 keskimääräiset vuorokausiliikenne-
määrät sekä kokonaisliikenteen osalta että raskaan liikenteen osalta. Valtatiellä 4 sekä pohjoisen että etelän
suuntaan raskaan ajoneuvoliikenteen määrät ovat nykytilanteessa keskimäärin 1 350 kpl/vrk, mikä on poh-
joiseen suuntautuvasta kokonaisliikennemäärästä noin 9 % ja etelään suuntautuvasta koko-naisliikenne-
määrästä noin 12,5 %. Ajoksen sataman liikenteestä noin 24 % on raskasta ajoneuvoliikennettä.
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Kuva 6-127. Lähialueen keskimääräiset vuorokauden liikennemäärät vuonna 2018 (vasen kuva) sekä vas-
taavat raskaan liikenteen liikennemäärät (Väylävirasto 2019).

Nykyään Sahansaarenkadulla vuorokauden keskimääräinen ajoneuvojen määrä on 1200-1400 ajoneuvoa,
josta raskasta liikennettä on reilu 300.

Kuvassa 6-128 on esitetty poliisin tietoon tulleet tieliikenneonnettomuudet vuosina 2014–2018. Sahansaa-
renkadulla tai sen läheisyydessä on sattunut muutamia onnettomuuksia viimeisen viiden vuoden aikana.
Sahansaarenkadulla on tapahtunut mopedionnettomuus, risteämisonnettomuus ja yksittäisonnettomuus.
Tehdastien risteyksessä on tapahtunut polkupyöräonnettomuus. Ajoksentiellä, Perämerentieltä (Valtatie 4)
lähtien on tapahtunut kolme hirvionnettomuutta, yksi peuraonnettomuus ja yksi yksittäisonnettomuus. Li-
säksi Ajoksentiellä, Ajoksen teollisuusalueen läheisyydessä on tapahtunut luokittelematon onnettomuus.
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Kuva 6-128. Pelastusviranomaisen tietoon tulleet tieliikenneonnettomuudet vuosina 2014–2018 (Strafica
2019).

Valtatiellä Vt4 on välillä Oulu-Kemi meneillään parantamishanke, jossa poistetaan yhteysvälin pahimpia lii-
kenneongelmia, kuten ruuhkia, melua ja onnettomuusalttiita kohtia (Väylävirasto 2019).

Ajoksen saarelle johtavalle maantielle 920 on vuonna 2014 valmistunut kevyen liikenteen väylä 3 km mat-
kalle Ajoksen satamasta lähtien, joten kevyen liikenteen turvallisuus Ajokseen johtavan liikenteen reitillä on
hyvä. Samassa yhteydessä rakennettiin maantielle 920 pohjavesisuojausta noin 1,2 km matkalle.

Nykyiset liikenneolosuhteet arvioidaan herkkyydeltään kohtalaiseksi.
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6.11.4 Vaikutukset

Rakentamisvaihe

Nykyinen sellutehdas on tarkoitus pitää toiminnassa koko uuden laitoksen rakentamisen ajan, joten liikenne
lisääntyy merkittävästi lähialueiden tie- ja katuverkolla ja myös erikoiskuljetusten määrä lisääntyy. Raken-
tamisvaiheen aikana tehdasalueella työskentelee enimmillään noin 2 800 henkeä, jolloin erityisesti henki-
löautoliikenne lisääntyy merkittävästi. Rakentamisen aikainen raskas liikenne ja kevyt liikenne on tarkoitus
ohjata tehdasalueelle nykyisiä raskaan liikenteen ja työmatkaliikenteen reittiä pitkin. Rakennusvaiheen ar-
vioidaan kestävän noin 22 kuukautta. Lisääntyvä liikenne heikentää liikenneturvallisuutta, mutta rakenta-
misvaiheen liikenteelliset vaikutukset ovat tilapäisiä.

Hankkeen jatkosuunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon tehtaan lähialueen liikenneverkoston paranta-
mishankkeiden vaiheistus ja ajoitus tehtaan rakentumiseen nähden. Työnaikaisten liikennejärjestelyiden
suunnittelussa varmistetaan, että sekä raskaalla että henkilöliikenteellä on kohtuulliset liikkumismahdolli-
suudet, ja erityisesti kevyen liikenteen turvallisuuteen kiinnitetään huomiota.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset ja rakennustöiden edellyttämät järjestelyt tarkentuvat myöhemmissä
suunnitteluvaiheissa.

Toimintavaihe

Hankkeen toteutuksen seurauksena sekä maantie- ja raideliikenne että meriliikenne lisääntyvät. Raakapuu
kuljetetaan metsästä tehtaalle junalla ja rekoilla. Tuotteet kuljetetaan vientisatamaan rekoilla. Tehdas ei
varastoi tuotteita, joten satama toimii tehtaan vientituotevarastona. Sahasaarentien ja Pajusaarentien kul-
maukseen on suunnitteilla rekkaparkki, jossa rekat voivat odottaa pääsyä tehdasalueelle. Sellu kuljetetaan
Ajoksen satamavarastoon autolla Sahansaarenkadun ja edelleen Perämerentien E75 ja Ajoksentien kautta.

Biotuotetehtaan myötä lisääntyvän liikenteen vuoksi Sahansaarenkadun ympäristöön suunnitellaan muu-
toksia. Liikenteen turvallisuuden parantamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Sahansaarentietä koske-
vien suunnitelmien toteutuessa varmistetaan liikenteen sujuvuus ja parannetaan turvallisuutta mm. risteyk-
sien vähentyessä.

Alustavasti on suunniteltu, että Sahansaarenkadun ympäristöön voitaisiin sijoittaa uusi sähköistetty raide-
yhteys, jolloin myös katujärjestelyihin ja liittymiin tulee muutoksia. Uusi junayhteys poistaa tasoristeyksien
tarpeen ja tuo raideliikenteen ja tehtaan muun liikenteen yhteen kohtaan. Uusi junayhteys mahdollistaa
junien pääsyn suoraan tehtaalle ilman käyntiä asemalla.

Uusien liikennejärjestelyiden kaavoitus on käynnistynyt keväällä 2019 (Ramboll 2019). Asiaa on käsitelty
tarkemmin kohdassa Asemakaavat (kpl 6.3.5.3).

Tässä arvioinnissa tarkastellaan seuraavia liikennereittivaihtoehtoja (Kuva 6-125, Kuva 6-129 ja Kuva 6-130):

Vaihtoehto VE0: Raskas autoliikenne kulkee tehtaalle (pääosin) Perämerentieltä E75 (=valtatie 4) Karihaa-
ranväylän kautta reittiä Sahansaarenkatu - Pajusaarentie - Tehdastie. Myös henkilöliikenne kulkee Paju-saa-
rentien/ Tehdastien -kautta. Raideliikenne tulee tehtaalle etelän suunnasta.

Vaihtoehto VE1A: Raskas autoliikenne ohjataan Perämerentieltä E75 (=valtatie 4) Karihaaranväylän ja Sa-
hansaarenkadun kautta uutta siltaa pitkin suoraan tehdasalueelle. Raideliikenne säilyy entisellään, eli tulee
tehdasalueelle etelän suunnasta. Työmatkaliikenne kulkee nykyistä reittiä.



334

Vaihtoehto VE1B: Raskas autoliikenne ohjataan Perämerentieltä E75 (=valtatie 4) Karihaaranväylän ja Sa-
hansaarenkadun kautta uutta siltaa pitkin suoraan tehdasalueelle. Lisäksi rakennetaan uusi raide tehdas-
alueelle Sahasaarenkadun viereen. Tämä vaihtoehto vaatii Sahasaarenkadun syventämisen ja kaavamuu-
toksen. Tässä tapauksessa henkilöliikenne ohjattaisiin osittain uutta reittiä tehdasalueelle.

Kuva 6-129. Liikennereitit tehdasalueelle vaihtoehdossa VE1A.
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Kuva 6-130. Liikennereitit tehdasalueelle vaihtoehdossa VE1B.

Vaihtoehdossa VE1B uusi junayhteys poistaa tasoristeyksien tarpeen ja eriyttää raideliikenteen ja tehtaan
muun liikenteen yhteen kohtaan. Nykyisin pohjoisesta tulevien junien täytyy käydä kääntymässä asemalla.
Uusi junayhteys mahdollistaa junien pääsyn suoraan tehtaalle. Uudella radalla on eritasoratkaisut, joten
liikenneturvallisuus paranee, kun tasoristeykset poistuvat. Uudella ratayhteydellä puut voidaan toimittaa
sähkövetoisesti perille saakka.

Seuraavissa taulukoissa on esitetty tehtaan kuljetusten keskimääräiset nykyiset liikennemäärät sekä arviot
eri kuljetusmuotojen määristä eri vaihtoehdoissa. Lisäksi henkilöliikennettä aiheutuu 160 työntekijän työ-
matkoista sekä jonkin verran pakettiautoliikennettä. Uudella tehtaalla tehtaan työntekijämäärän arvioidaan
säilyvän ennallaan.

Taulukko 6-32. Keskimääräiset vuorokauden liikennemäärät (2 suuntaa) nykytilanteessa ja vaihtoehdoissa
VE1A ja VE1B (Sahasaarenkadun muutos ja uusi raide)

Vuorokauden kokonaisliikennemäärät
(yhteensä molempiin suuntiin)

VE0
/vrk

VE1A
/vrk

Nykyinen
ratayhteys

VE1B
/vrk

Uusi ratayhteys

Autokuljetukset, puu 224 543 399
Autokuljetukset, tuotteet 62 160 160
Autokuljetukset, muut 14 30 30
Raskas autoliikenne yhteensä 300 733 589
Junakuljetukset 10 14 19
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Nykytilanteessa (VE0) keskimääräinen sellutehtaan toimintaan liittyvän raskaan ajoneuvoliikenteen määrä
on noin 300 rekkaa vuorokaudessa ja keskimääräinen junaliikenteen määrä noin 10 junaa vuorokaudessa.
Vaihtoehdossa VE1A keskimääräinen raskaan ajoneuvoliikenteen määrä tulisi olemaan reilu 700 vuorokau-
dessa ja keskimääräinen junaliikenne noin 15 vuorokaudessa. Vaihtoehdossa VE1B suurempi osa puusta
tulisi tehtaalle uutta raidetta pitkin junalla ja raskaan ajoneuvoliikenteen määrä jäisi pienemmäksi ollen noin
600 vuorokaudessa. Keskimääräinen junaliikenne olisi tässä vaihtoehdossa noin 20 vuorokaudessa. Keski-
määräinen kevyen ajoneuvoliikenteen määrä tehtaalla on noin 500 vuorokaudessa (250 käyntiä/vrk). Hen-
kilöliikenteen ja kevyen liikenteen määrän ei arvioida juuri lisääntyvän nykyisen tehtaan määristä. Rekkalii-
kenteen määrän lisäys Sahansaarenkadulla ja Pajusaarentien osuudella on huomattava.

Raakapuun alustavat kuljetussuunnat tehtaalle on esitetty karttakuvassa (Kuva 6-71, kpl 6.7 Luonnonvarat).

Biotuotetehtaan kuljetuksista aiheutuva lisäys VT4:llä, Ajokseen johtavalla tiellä sekä Oulu-Kemi ja Rova-
niemi-Kemi raiteilla nykyisin kulkeviin raskaan liikenteen määriin on esitetty taulukossa 6-33. Muiden kuin
Ajoksen satamaan suuntautuvien tuotekuljetusten osalta raskaan liikenteen on oletettu suuntautuvan lii-
kennereiteille vastaavasti kuin nykytilanteessakin.

Taulukko 6-33. Arvio biotuotetehtaan kuljetuksista aiheutuvista liikennemäärien muutoksista liikennerei-
teillä

Biotuotetehdas, raskas liikenne ja junat VE0 VE1A VE1B
VT4 etelään 181 447 375
VT4 pohjoiseen 119 287 215
Ajos 62 160 160
Juna, Oulu - Kemi 6 9 13
Juna, Rovaniemi - Kemi 4 5 6

Raskaan liikenteen lisäys
VT4 etelään 0 % 33 % 28 %
VT4 pohjoiseen 0 % 21 % 16 %
Ajos 0 % 39 % 39 %
Juna, Oulu - Kemi 0 % 0,6 % 1,3 %
Juna, Rovaniemi - Kemi 0 % 0,5 % 0,4 %

Biotuotetehtaan kuljetusten vaikutus raskaan liikenteen määriin VT4:llä, erityisesti etelän suuntaan (33 %
tai 28 %) on kohtalainen sekä Ajoksen suuntaan (39 %) vähintään kohtalainen. Vaihtoehdossa VE1B vaiku-
tukset VT4:llä ovat jonkin verran vähäisemmät kuin vaihtoehdossa VE1A. Rekkamäärä Ajoksentiellä kasvaisi
nykyisestä 349-410:stä 509 – 570:een rekkaan vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus Ajoksentien liiken-
nemäärissä nousisi nykyisestä (13 – 24 prosenttia) 18 – 33 prosenttiin, millä voidaan arvioida olevan vaiku-
tusta liikenteen sujuvuuteen.

Junaliikenne vaihtoehdossa VE1B Rovaniemen ja Kemin suuntaan kasvaa enemmän kuin vaihtoehdossa
VE1A, mutta kaiken kaikkiaan vaikutus junaliikenteen määriin on hyvin vähäinen.

Liikenneturvallisuuteen vaikuttavat myös raskaan liikenteen kuljettamat aineet. Kemikaalikuljetusten mää-
rän arvioidaan yli kaksinkertaistuvan hankevaihtoehdossa VE1. Vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuuk-
sia tapahtuu harvoin suhteutettuna kuljetusmääriin. Kuljetusten lisääntyessä riskit kasvavat hiukan nykyi-
sestä. Kuljetuksissa noudatetaan olemassa olevaa vaarallisia kuljetuksia koskevaa VAK-ohjeistusta.
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6.11.5 Muut biotuotetehdashankkeeseen liittyvät hankkeet ja yhteisvaikutukset

Kaidin biopolttoainelaitoshanke

Toteutuessaan Kaidin biopolttoainelaitos lisää osaltaan liikennettä valtatie 4:llä ja Ajokseen johtavalla tiellä.
Yhteisvaikutukset näkyvät pääasiassa valtatie 4:llä ja Ajoksentiellä. Kaidin ympäristöluvan mukaan laitok-
selle tulisi päivittäin 160 rekka-autoa ja neljä junaa. Lisäksi alueelle kohdistuisi henkilöliikennettä.

Raakapuuterminaalit

Raakapuun rautatiekuljetusten verkostoa kehitetään yhdessä Liikenneviraston, metsäteollisuuden, Metsä-
hallituksen ja rautatieyrityksen kesken. Tavoitteena on parantaa kustannustehokkuutta ja toimitusvar-
muutta siirtymällä kokojunakuljetuksiin ja keskittämällä kuormaukset.

Tavoite on, että vuonna 2019 on käytössä 14 terminaalin ja 32 kuormauspaikan verkosto, jossa liikennöi-
dään 24 sp-vaunun kokojunilla, joilla on riittävät välivarastoalueet.  Seuraavassa kuvassa on esitetty tilanne
Pohjois-Suomessa huhtikuussa 2016.

Kuva 6-131. Raakapuuterminaalit Pohjois-Suomessa.

Kemin Ajoksen väylähanke

Ajoksen väylän syventämishankkeeseen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt sekä väylän merkintään liittyvät
turva-laitetyöt. Hankkeen toteutukseen liittyvät myös sataman syvennystyöt, joiden suunnittelusta ja to-
teutuksesta vastaa Kemin satama. Käyttöönotto voi tapahtua aikaisintaan 2021.

Väylähanke on liittynyt Kolarin seudun suunniteltujen kaivoshankkeiden rikastekuljetuksiin ja Stora Enson
raakapuun tuontiin Etelä-Amerikasta. Kokonaiskuljetusmäärän arvioidaan jäävän hieman alle 3 miljoonaan
tonniin vuodessa, kun sataman ulkomaan liikenteen kuljetusmäärä oli vuonna 2017 noin 1.5 milj. tonnia.
Koska kaivoshankkeet eivät ole toteutuneet, väylähanke ei ole edennyt. Vaihtoehdon 1 toteutuminen nos-
taa kuljetukset lähelle 3 miljoonan tonnin ja väylähanketta selvitetään.

6.11.6 Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen

Liikenteen toimivuuteen ja liikennetuvallisuuteen liittyviä haitallisia vaikutuksia voidaan parhaiten torjua
varmistamalla liikenneverkon, erityisesti liittymien ja muiden risteämä- ja konfliktikohtien liikennejärjeste-
lyiden tarkoituksenmukaisuus, toimivuus ja turvallisuus.  Liikenneturvallisuutta voidaan oleellisesti parantaa
suunnittelemalla ja toteuttamalla Sahansaarenkadun ympäristöön suunnitellut muutokset mm. uusi silta,
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raideyhteys ja kevyen liikenteen turvalliset ylitykset. Uuden radan varteen voidaan tehdä aita estämään
radan ylityksiä ja se parantaisi myös Sahansaarenkadun turvallisuutta.

Junakuljetusten laajempi hyödyntäminen ja isomman kapasiteetin rekkojen käyttö vähentävät maantielii-
kennemääriä ja parantavat maantieliikenteen liikenneturvallisuutta. Raideliikenne on muutoinkin ympäris-
tövaikutusten kannalta suositeltava ratkaisu. Kuljetusmääriä voidaan vähentää kapasiteetin maksimaalisella
hyödyntämisellä sekä kuljetusreittien ja -välineiden jatkuvalla optimoinnilla.

Raskaiden kuljetusten suunnittelussa huomioidaan myös muu liikenne (esim. aamu- ja iltapäiväliikenne).
Nykyaikainen GPS-paikannus tarjoaa hyvät välineet kuljetusten reaaliaikaiseen seurantaan ja ohjaukseen.
Henkilöautoliikennettä voidaan vähentää esimerkiksi järjestämällä yhteiskuljetuksia ja kimppakyydeillä.

Melu

6.12.1 Yhteenveto

Uuden biotuotetehtaan myötä melutasot lähimpien asuinkiinteistöjen kohdalla laskevat hieman tai pysyvät
samoina nykytilanteeseen (vaihtoehto VE0) verrattuna. Tehdastoimintojen painopiste siirtyy pohjoisem-
maksi, joten meluavat toiminnot siirtyvät myös pohjoista kohti. Puun vastaanotto ja hakkuri siirtyvät itään
päin, jolloin niistä aiheutuva melu nykyisen tehtaan luoteis- ja pohjoispuolella vähenee ja erityisesti yöajan
melutilanne paranee. Uuden hakkurin ei melumallinnuksen perusteella arvioida aiheuttavan melun ohjear-
vojen ylityksiä uuden sijaintipaikan lähimmän asutuksen kohdalla. Raskaan liikenteen aiheuttamaa melua ei
aiheudu enää Pajusaarentiellä, kun uusi silta rakennetaan. Tämä vähentää melua tehdasalueen koillispuo-
lella verrattuna nykytilanteeseen, jossa raskas liikenne ohjataan tehtaalle pohjoisen kautta Pajusaarentietä
pitkin.

Vaihtoehtoja vertailtaessa vaihtoehdossa VE1B pienempi määrä asuinrakennuksia altistuu melulle verratta-
essa vaihtoehtoon VE1A. Erityisesti eteläisen raideliikenteen poistuminen vaikuttaa positiivisesti. Vaikka
vaihtoehdossa VE1B Sahansaarenkadulle rakennetaan uusi rautatielinja, eivät melutasot vaihtoehtoon
VE1A verrattuna lähimpien kiinteistöjen kohdalla nouse merkittävästi. Tähän vaikuttaa merkittävästi se,
että uudet Sahansaarenkadun tie- ja raidelinjat ovat noin kaksi metriä matalammalla kuin nykyinen Sahan-
saarenkadun tielinja. Tällöin vaihtoehdossa VE1B meluvallia suhteessa lähimpiin asuinkiinteistöihin syntyy
luontaisesti rakentamisen yhteydessä.

Vaikutus VE0                         VE1A                            VE1B Vaihtoehtojen ver-
tailu ja vaikuttavuu-
den arviointi

Melu Nykyinen tehdas
ja toiminnasta ai-
heutuva liikenne
aiheuttavat me-
lua, joka ylittää
viiden asuinkiin-
teistön kohdalla
yöajan ohjear-
von.

Tehdastoimin-
noista aiheutuva
melu ei ylitä oh-
jearvoja lähim-
pien asuinkiin-
teistöjen koh-
dalla. Liikenteen
melusta johtuen
yöajan melun
ohjearvot ylitty-
vät muutaman

Tehdastoimin-
noista aiheutuva
melu ei ylitä oh-
jearvoja lähimpien
asuinkiinteistöjen
kohdalla. Uusi lo-
gistiikkakäytävä ei
lisää merkittävästi
melua Sahansaa-
renakadulla. Eri-
tyisesti eteläisen

Verrattuna nykytilan-
teeseen melutilanne
paranee tai pysyy sa-
mana. Tehdastoimin-
tojen aiheuttama
melu siirtyy hieman
pohjoiseen ja itään.
Vaihtoehdossa VE1B
eteläisen raidelinjan
poistuminen vähen-
tää melulle altistuvien
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Vaikutus VE0                         VE1A                            VE1B Vaihtoehtojen ver-
tailu ja vaikuttavuu-
den arviointi

kiinteistön koh-
dalla.

raidelinjan poistu-
minen vähentää
melulle altistuvien
asukkaiden mää-
rää.

asukkaiden määrää
verrattuna vaihtoeh-
toihin VE0 ja VE1A.

6.12.2 Arviointimenetelmä ja epävarmuustekijät

Meluvaikutusten arviointi perustuu laitoksen suunnittelutietoihin, kuljetusmääriin, muista vastaavista toi-
minnoista saataviin kokemuksiin ja sijoituspaikkojen ympäristön nykyistä melutasoa koskeviin tietoihin. Alu-
een liikennemäärät lisääntyvät, mikä voi vaikuttaa ympäristön melutasoihin.

Meluvaikutusten arviointi toteutettiin melumallinnuksen avulla. Mallinnuksessa tarkasteltiin tehtaan toi-
minnasta ja sen toimintaan liittyvistä kuljetuksista aiheutuvaa melua. Mallinnuksiin sisältyvät tehtaan eri
toimintojen melu sekä raide- ja tieliikenteen melu. Melumallinnusraportti on liitteenä 13.

Biotuotetehtaan melulähteiden lähtömelutasot selvitettiin mm. tehtyjen mittausten sekä laitostoimittajilta
ja muista vastaavista hankkeista saatavien tietojen perusteella. Erityisesti Äänekosken biotuotetehtaan me-
lumittauksista saatiin hyvää tietoa tähän hankkeeseen. Nykyistä melutilannetta arvioitiin alueen nykyisestä
melutilanteesta saatavilla olevien mittaus- ja mallinnustulosten perusteella.

Laitosyksikön lähialue rakennuksineen ja maaston muotoineen sisällytettiin kolmiulotteiseen maastomal-
liin. Mallinnus tehtiin yhteispohjoismaisen teollisuus-, tie- ja raideliikennemelumallien mukaisilla laskelmilla
päivä- ja yöajan tilanteille. Melun leviäminen maastoon havainnollistetaan mallinnusohjelmistolla laaditta-
vien karttojen avulla.

Melun leviäminen laskettiin konservatiivisesti siten, että ympäristön olosuhteet ovat melun leviämisen kan-
nalta suotuisat (mm. kevyt myötätuuli melulähteestä kuhunkin laskentapisteeseen). Meluvaikutusten tar-
kastelualueena on tehtaan lähialue noin kahden-kolmen kilometrin säteellä.

Tieliikennemelun laskennallisen tarkastelun epävarmuus on tyypillisesti luokkaa 2 dB (Eurasto 2009) ja rai-
deliikenteen 3-5 dB (Jyväskylän kaupungin meluselvitys, 2017). Teollisuusmelun epävarmuutta vähentää se,
että lähtömelutasot perustuvat nykyisiin ja vastaavan tehtaan mitattuihin melutasoihin. Suunnittelun tässä
vaiheessa melupäästölähteiden tarkkaa sijaintia ei tiedetä.

Usein YVA-menettelyssä lähtömelutasot eivät ole yhtä hyvin selvillä kuin tässä projektissa. Tämän perus-
teella voidaan arvioida, että nyt mallinnettu uuden biotuotetehtaan ja siihen liittyvän liikenteen melumal-
linnus antaa varsin hyvän kuvan tulevasta melutilanteesta.

Mallinnuksen perusteella tehtävässä vaikutusten arvioinnissa kiinnitettiin huomiota erityisesti herkkiin koh-
teisiin, kuten asutukseen, kouluihin, päiväkoteihin, virkistysalueisiin ja häiriintyviin luontokohteisiin.

6.12.3 Melun nykytila

Karihaaran metsäteollisuusalueen toiminnasta aiheutuvaa melua on selvitetty useita kertoja; viimeksi
vuonna 2014. Selvityksessä on melulähteinä huomioitu Metsä Fibre Oy:n sellutehtaan ja Metsä Board Kemi



340

Oy:n kartonkitehtaan toiminnot ja näiden toimintaan liittyvä liikenne. Finnforest Oyj:n sahan toiminta alu-
eella on loppunut.

Selvityksen mukaan tehtaan toiminnasta ympäristöön aiheutuva melu on prosessiteollisuudelle tyypillistä
tasaista kohinaa ja huminaa, joka toiminnan luonteesta johtuen on melko tasaista eri vuorokauden aikoina.
Hyvin pientä eroa melukartoissa nähdään liikenneväylien ympäristössä, mutta erot niissäkin ovat melko pie-
niä. Teollisuusalueelle tulevaa ja sieltä lähtevää liikennettä on melko tasaisesti ympäri vuorokauden. Ympä-
ristössä tehtyjen havaintojen perusteella metsäteollisuusalueen aiheuttama melu ei ole kapeakaistaista tai
impulssimaista.

Ympäristöluvassa asetetut meluohjearvot alittuvat sekä päiväajan keskiäänitason (55dB) että yöajan (50 dB)
keskiäänitason osalta.

Sellu- ja kartonkitehtaiden aiheuttamaksi mittausjakson keskiäänitasoksi käytetyissä mittauspisteissä mitat-
tiin 40…51 dB(A). Äänitaso oli suurin Kuivanuoron / Sotisaaren alueella pisteissä, jotka sijaitsevat lähinnä
kuorimoa. Tällä alueella on yhteensä kymmenen asuinkäytössä olevaa rakennusta. Mittaustulosten perus-
teella päivä- tai vuorokauden keskiäänitaso ei ylitä millään asuinrakennuksella arvoa 55 dB(A). Yöajan kes-
kiäänitaso on Kuivanuoron / Sotisaaren alueella suurimmillaan juuri tavoitearvon 50 dB(A) suuruinen. Lä-
himmällä rakennuksella (Karula) kolmen mittausjakson keskiäänitasoiksi mitattiin 51, 50 ja 50 dB(A). Maan-
mittauslaitoksen aineistossa Karulaa ei ole merkitty asuinrakennukseksi, mutta paikan päällä tehdyn havain-
non mukaan rakennuksessa saatetaan asua. Kyseinen rakennus on mukana melutarkastelussa niin vaihto-
ehdoissa VE0 ja VE1. Muilla asuinrakennuksilla yöajan keskiäänitaso on tavoitearvoa 50 dB(A) pienempi.
Seuraavissa kuvissa (kuva 6-132 ja Kuva 6-133) on esitetty melukarttoina tehtaiden toiminnasta aiheutuvat
päivä- ja yöajan keskiäänitasot.

Kuva 6-132. Sellutehtaan ja kartonkitehtaan toiminnan aiheuttama päiväajan keskiäänitaso.
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Kuva 6-133. Sellutehtaan ja kartonkitehtaan toiminnan aiheuttama yöajan keskiäänitaso.

6.12.4 Rakentamisen aikaiset meluvaikutukset

Rakentamisen aikana melua aiheutuu rakennusmateriaalien kuljetuksista sekä rakentamiseen liittyvistä toi-
menpiteistä. Rakentaminen tapahtuu samanaikaisesti, kun nykyinen tehdas on toiminnassa, joten rakenta-
misen aikainen liikenne ja rakentamisesta aiheutuva melu lisää nykytilanteen melua.

Äänekosken biotuotetehdasta rakennettaessa tilanne oli samanlainen. Äänekoskella on tehty kaksi ympä-
ristömelumittausta rakentamisen aikana, Onkelantien ja Piilolantien esivalmistelualueen läheisyydessä
(Promethor 2016). Onkelantien esivalmistelualue sijaitsi tehtaan eteläpuolella ja Piilolantien esivalmistelu-
alue länsipuolella. Mittauksissa kaikki asuinrakennusten piha-alueilla mitatut päivä- ja yöajan keskiäänitasot
olivat alle päivä- ja yöajan ohjearvojen. Onkelantiellä päiväajan keskiäänitasojen keskiarvo oli 47 dB ja yö-
ajan 44 dB. Piilolantiellä vastaavat kesiarvot olivat päiväaikaan 46 dB ja yöaikaan 45 dB.

Rakentamisen aikana melutasot voivat nousta nykytilanteeseen verrattuna lähimpien asuinkiinteistöjen
kohdalla. Äänekosken tapauksessa melumittausraporttien perusteella rakentamisesta ei ollut aiheutunut
merkittävää meluhaittaa.

6.12.5 Toiminnan aikaiset meluvaikutukset

Uuden biotuotetehtaan melumallinnuksessa on huomioitu uudet tehdastoiminnot sekä tie- ja raideliikenne.
Liitteen melumallinnusraportissa on kerrottu tarkemmin melumallinnuksen lähtötiedot ja mallinnusasetuk-
set.
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Teollisten toimintojen aiheuttama tehdasmelu lähialueella on hyvin samanlaista, prosessiteollisuudelle tyy-
pillistä tasaista kohinaa ja huminaa, joka toiminnan luonteesta johtuen on melko tasaista eri vuorokauden
aikoina.

Liikenteen osalta on tarkasteltu kahta eri vaihtoehtoa VE1A ja VE1B. Molemmissa vaihtoehdoissa tehdas-
toiminnoista aiheutuva melu on sama. Vaihtoehdossa VE1A raskaan liikenteen kuljetukset menevät tehdas-
alueelle nykyistä Sahansaarenkatua. Sahansaarenkadun jatkeeksi on rakennettu uusi silta tehdasalueelle.
Kaikki raskas liikenne menee tehtaalle tämän sillan kautta. Työmatkaliikenne menee nykyistä reittiä tehdas-
alueelle kääntyen Sahansaarenkadulta pohjoiseen Pajusaarentielle, josta liikenne menee Tehdastietä pitkin
tehdasalueelle. Junaliikenne tulee tehdasalueelle nykyistä ratalinjaa pitkin, josta se käännetään uudelle
puunvastaanottoalueelle.

Vaihtoehdossa VE1B on mallinnettu uusi logistiikkakäytävä tehdasalueelle. Sahansaarenkadun vierelle ete-
läpuolelle on rakennettu uusi raidelinja tehtaalle. Uusi Sahansaarenkatu ja raidelinja kulkevat noin 2 metriä
nykyistä tielinjaa alempana. Kaikki raskas liikenne ja junaliikenne kulkevat tehdasalueelle uutta logistiikka-
käytävää pitkin. Työmatkaliikenne on mallinnettu niin, että tehtaalta lähdettäessä ajetaan reittiä Tehdastie,
pohjoiseen Pajusaarentietä Torvisenkadulle, josta käännytään etelään päin Tornionkadulle.

Vaihtoehto VE1A

Vaihtoehdossa VE1A päiväajan ohjearvo (55 dB) ylittyy neljän asuinkiinteistön kohdalla (Kuva 6-134). Kolme
kiinteistöistä sijaitsee nykyisen junaradan varressa, jossa melu aiheutuu raideliikenteestä. Yksi kiinteistö on
Sahansaarenkadun ja Lapintien risteyksessä, joissa melu aiheutuu tieliikenteestä. Ylitykset ovat pieniä ja
melutasot kiinteistöjen kohdalla ovat noin 56 dB. Tehdasalueen läheisyydessä päiväajan melun ohjearvo ei
ylity.

Yöajan ohjearvo (50 dB) ylittyy yhteensä kahdeksan asuinkiinteistön kohdalla. (Kuva 6-135). Niistä nykyisen
junaraiteen läheisyydessä kuuden asuinkiinteistön ja Sahansaarenkadun varrella kolmen asuinkiinteistön
kohdalla. Ylitykset rataosuudella ovat 0,1–2,0 dB ja Sahansaarenkadulla 0,6–4,3 dB. Korkein arvo on Sahan-
saarenkadun ja Lapintien risteyksessä olevan asuinkiinteistön kohdalla, jossa yöajan melutaso on 54,3 dB.
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Kuva 6-134. Vaihtoehdon VE1A aiheuttama päiväajan keskiäänitaso.

Kuva 6-135. Vaihtoehdon VE1A aiheuttama yöajan keskiäänitaso.
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Vaihtoehto VE1B

Vaihtoehdossa VE1B päiväajan ohjearvo (55 dB) ylittyy yhden asuinkiinteistön kohdalla, joka sijaitsee Tor-
nionkadulla (Kuva 6-136). Melu aiheutuu työmatkaliikenteestä ja ylitys on suureltaan 1,1 dB.

Yöajan ohjearvo (50 dB) ylittyy viiden asuinkiinteistön kohdalla. neljä niistä sijaitsee Tornionkadulla, jossa
melun aiheuttaa työmatkaliikenne (Kuva 6-137). Sahansaarenkadun varrella melun ohjearvo ylittyy yhden
asuinkiinteistön kohdalla. Tornionkadulla ylitykset ovat välillä 0,1 – 3,0 dB ja Sahansaarenkadulla 1,9 dB.

Tehtaan toiminnoista tai Sahansaarenkadun uuden logistiikkakäytävän raskas- ja raideliikenne ei aiheudu
merkittävää meluhaittaa. Ohjearvojen ylitykset on mahdollista torjua hyvällä suunnittelulla.

Kuva 6-136. Vaihtoehdon VE1B aiheuttama päiväajan keskiäänitaso.
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Kuva 6-137. Vaihtoehdon VE1B aiheuttama yöajan keskiäänitaso.

Vaihtoehto VE1 (pelkkä tehdasmelu)

Melun päivä- ja yöajan ohjearvot eivät ylity tilanteessa, jossa on mallinnettu vain uuden biotuotetehtaan
toiminnoista aiheutuva melu (Kuva 6-138). Korkeimmillaan melutasot lähimpien asuinkiinteistöjen kohdalla
ovat hieman yli 49 dB ja hyvin lähellä yöajan ohjearvoa (50 dB). Suurimmillaan melutasot ovat tehdasalueen
kaakkois-, pohjois-, koillis- ja itäpuolella.
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Kuva 6-138. Vaihtoehdon VE1 (pelkkä tehdasmelu) aiheuttama päivä- ja yöajan keskiäänitaso.

Uuden biotuotetehtaan myötä melutasot lähimpien asuinkiinteistöjen kohdalla laskevat hieman tai pysyvät
samoina nykytilanteeseen (vaihtoehto VE0) verrattuna. Tehdastoimintojen painopiste siirtyy pohjoisem-
maksi, joten meluavat toiminnot siirtyvät myös pohjoista kohti. Toisaalta puun vastaanotto ja hakkuri siir-
tyvät itään päin, jolloin niistä aiheutuva melu nykyisen tehtaan luoteis- ja pohjoispuolella vähenee. Uuden
hakkurin ei melumallinnuksen perusteella arvioida aiheuttavan melun ohjearvon ylityksiä uuden sijaintipai-
kan lähimmän asutuksen kohdalla. Raskaan liikenteen aiheuttamaa melua ei aiheudu enää Pajusaarentiellä,
kun uusi silta rakennetaan. Tämä vähentää melua tehdasalueen koillispuolella verrattuna nykytilanteeseen,
jossa raskas liikenne ohjataan tehtaalle pohjoisen kautta Pajusaarentietä pitkin.

Vaihtoehtoja vertailtaessa vaihtoehdossa VE1B pienempi määrä asuinrakennuksia altistuu melulle verratta-
essa vaihtoehtoon VE1A. Erityisesti eteläisen raideliikenteen poistuminen vaikuttaa positiivisesti. Vaikka
vaihtoehdossa VE1B Sahansaarenkadulle rakennetaan uusi rautatielinja eivät melutasot vaihtoehtoon VE1A
verrattuna lähimpien kiinteistöjen kohdalla nouse merkittävästi. Tähän vaikuttaa merkittävästi se, että uu-
det Sahansaarenkadun tie- ja raidelinjat ovat noin kaksi metriä matalammalla kuin nykyinen Sahansaaren-
kadun tielinja. Tällöin vaihtoehdossa VE1B meluvallia suhteessa lähimpiin asuinkiinteistöihin syntyy luontai-
sesti rakentamisen yhteydessä.

Melumallinnuksessa ei ole mallinnettu mahdollisia meluntorjuntatoimenpiteitä, kuten meluvallia ja -aitaa.
Tällaisilla melutorjuntatoimenpiteillä on malutasoja laskeva vaikutus lähimpien asuinkiinteistöjen kohdalla,
erityisesti ajoneuvo- ja raideliikenteestä aiheutuvan melun torjunnassa. Mallinnuksessa ei myöskään ole
otettu huomioon tehdaskiinteistön ja lähimpien asuinkiinteistöjen välissä mahdollisesti olevaa puustoa, jo-
ten tällaisen puuston mahdollinen poisto ei vaikuta melumallinnustuloksiin.
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6.12.6 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa

Meluvaikutuksilla ei arvioida olevan yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa. Niiden sijainti ja kuljetus-
reitit sijaitsevat kaukana nyt tarkastellulta mallinnusalueelta. Raskaan liikenteen kuljetuksista Ajoksen sata-
maan voi olla yhteisvaikutuksia tilanteessa, jossa Metsä Fibre Oy:n raskas liikenne kasvaa ja jokin toinen
hanke toteutuu, joka osaltaan lisää liikennettä Ajokseen. Muutokset melutilanteessa arvioidaan olevan
melko pieniä, sillä nykyiset raskaan liikenteen määrät aiheuttavat jo nyt melua. Raskaan liikenteen kuljetus-
ten lisäyksestä aiheutuva melutason kasvu jäisi uudessakin tilanteessa suhteellisen pieneksi. Uuden Sahan-
saarenkadun logistiikkakäytävän meluvaikutukset on tarkasteltu osana melumallinnuksen liikennevaihtoeh-
toja.

6.12.7 Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen

Kaikissa tarkastelluissa tilanteissa melutilanne on uuden biotuotetehtaan kohdalla melko hyvä. Pelkkä teh-
das ei aiheuta melun ohjearvon ylityksiä lähimpien kiinteistöjen kohdalla, mutta yöajan ohjearvo (50 dB) on
hyvin lähellä muutamien kiinteistöjen kohdalla. Kun tehtaan toiminnoista aiheutuvat liikenne otetaan huo-
mioon, niin melun ohjearvo ylittyy muutamien asuinkiinteistöjen kohdalla. Ylitykset ovat kuitenkin melko
pieniä ja aiheutuvat käytännössä liikenteestä, jolloin hyvin suunnitellun meluntorjunnan avulla on mahdol-
lista päästä alle ohjearvojen. Tämä pätee erityisesti Sahansaarenkadun kohdalla.

Vaihtoehdossa VE1B Tornionkadulla meluntorjunta melukaiteen avulla ei välttämättä ole mahdollista tilan-
puutteen vuoksi. Työmatkaliikenteen ohjaaminen tilanteessa, jossa uusi Sahansaarenkadun logistiikkakäy-
tävä tulee, onkin tärkeä suunnitella hyvin ottaen huomioon yöajan liikenteen melutilanne. Kaiken kaikkiaan
yöajan melutasoihin on hyvä kiinnittää erityistä huomiota.

Tehdasmelun osalta melua aiheuttavien laitteiden ja toimintojen sijoittelu ja suuntaaminen on tärkeää. Hy-
vällä suunnittelulla melutasoja voidaan laskea vielä nykyisestä. Tämä on tärkeää, sillä yöajan ohjearvotasot
ovat lähimpien asuinkiinteistöjen kohdalla hyvin lähellä. Mittaustuloksissa, joihin mallinnus perustuu, ei ole
todettu iskumaista tai kapeakaistaista melua uuden biotuotetehtaan kohdalla Äänekoskella eikä Kemin lai-
toksessa niissä kohdin, jotka tulevassa tilanteessa jäävät tehdasalueelle. Tämän takia iskumaista tai ka-
peakaistaista melua ei ole huomioitu melumallinnuksessa.

Merkittävin tehdasmelua aiheuttava yksittäinen melulähde Äänekosken melumittauksissa oli jäteveden-
puhdistamoiden avoimista oviaukoista tuleva melu. Kemin biotuotetehtaan melumallinnus on tehty niin,
että ovet ovat kiinni koko ajan. Tehtaan suunnittelussa ja operoinnin aikana on tärkeää kiinnittää huomiota
tähän seikkaan.

Tärinä ja runkomelu

6.13.1 Yhteenveto

Tärinä

Tärinän aiheuttamia vaikutuksia on tarkasteltu erityisesti liikenteen aiheuttaman tärinän näkökulmasta.
Haittavaikutusten arviointi on tehty ihmisen kokeman häiritsevyyden perusteella. Haittavaikutusten arvi-
ointi tärinän osalta ei ole suoraviivaista, sillä uusien liikenneväylien arvioinnissa käytetään eri värähtelyluok-
kaa kuin vanhoilla alueilla.

Tärinän suojaetäisyydet toteutuvat kaikissa toteutusvaihtoehdossa tarkastelluissa värähtelyluokissa. Jos
huomioidaan kokonaisuutta, jossa toteutuu paremmat asuinolosuhteet (Värähtelyluokat A ja B), niin
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saadaan selvemmin eroja eri toteutusvaihtoehdoille. Vaikuttavuuden arviointia vaikeuttaa haitan siirtymi-
nen eri alueelle eri toteutusvaihtoehtojen välillä. Vanhoilla radan varren asuinalueilla ihmiset ovat jo tottu-
neet tietyn tasoiseen tärinään, josta johtuu myös korkeamman värähtelytason salliminen. Tällöin tärinän
siirtyminen vaihtoehtojen VE0/VE1A ja VE1B välillä on nykyisen radan varren asukkaille positiivinen vaiku-
tus, mutta uudella alueella vähäinenkin tärinä voidaan kokea erittäin haitalliseksi. Toisaalta laskennallisesti
Sahansaaren nykyinen kunto ja raskaan liikenne aiheuttama tärinä toteutusvaihtoehdoissa VE0 ja VE1A vas-
taa tärinän osalta samaa tasoa kuin toteutusvaihtoehdon VE1B aiheuttama tärinä. Tärinän häiritsevyyden
kokemus on aina henkilökohtainen ja sallitut värähtelyluokat on määritetty tilastollisen häiritsevyyden pe-
rusteella.

Tärinän kokonaisvaikuttavuus on arvioitu seuraavasti eri toteutusvaihtoehdoissa:

VE0

Vähäinen kielteinen

- Toteuttaa sallitut värähtelyluokat, mutta useamman kiinteistön alueella ei päästä kohtalaisen hy-
vän tai hyvän asuinolosuhteiden luokkaan.

VE1A

Vähäinen kielteinen

- Toteuttaa sallitut värähtelyluokat, mutta useamman kiinteistön alueella ei päästä kohtalaisen hy-
vän tai hyvän asuinolosuhteiden luokkaan.

VE1B

Vähäinen myönteinen

- Haittavaikutukset poistuvat nykyisen radan alueelta ja uudella alueella saavutetaan sama värähte-
lytaso kuin vaihtoehdoissa VE0 ja VE1A.

Runkomelu

Runkomelun arviointi on hieman epävarmempaa kuin tärinän arviointi, sillä radan rakenteista ja kunnosta
ei ole riittävästi tietoa. Arviointi on eri toteutusvaihtoehtojen välillä tasa-arvoinen, sillä sallitut ohjearvot
asuinalueille (35 dB) ja toimisto/ liiketiloille (45 dB) ovat samat. Vastaavasti kuin tärinän osalta, haittavaiku-
tuksen siirtyminen voidaan nähdä positiivisena ja negatiivisena riippuen ihmisten asuinpaikoista. Kokonai-
suutena arvioiden huomioidaan haittavaikutusten alueelle sijoittuvien kiinteistöjen lukumäärää.

VE0

Vähäinen kielteinen

- Ohjearvon 35 dB ylittävälle alueelle sijoittuu 28 asuinkiinteistöä vanhan radan varrella. Sahansaa-
renkadulla kahdella rivitalokiinteistöllä 35 dB ohjearvo ei täyty.

VE1A

Vähäinen kielteinen

- Ohjearvon 35 dB ylittävälle alueelle sijoittuu 28 asuinkiinteistöä vanhan radan varrella. Sahansaa-
renkadulla kahdella rivitalokiinteistöllä 35 dB ohjearvo ei täyty.

VE1B

Vähäinen myönteinen
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- Haittavaikutukset poistuvat nykyisen radan alueelta ja Sahansaarenkadun alueella runkomelun
haittavaikutukset pysyvät samana.

Yhteenveto vaikutuksista:

Vaikutus VE0                                   VE1A                      VE1B Vaihtoehtojen vertailu ja vai-
kuttavuuden arviointi

Tärinä ja
runkomelu

Nykytilanteen aiheut-
tama tärinä ei ylitä
ohjearvoja. Runko-
melun osalta on yh-
teensä 28 kiinteistöä,
joissa asuinrakennuk-
sille määritetty raja-
arvo ylittyy.

Samat vai-
kutukset
kuin VE0

Tärinän ja runko-
melun osalta häirit-
sevyys pysyy sa-
mana Sahansaaren-
kadun alueella.
Haitat poistuvat
vanhan radan alu-
eelta.

VE0 ja VE1A ovat vaikutta-
vuudeltaan samanlaisia.
VE1B:ssä haittavaikutukset
siirtyvät Sahansaarenkadulle,
mutta ovat vaikuttavuudel-
taan samaa tasoa kuin VE0 ja
VE1A Sahansaarenkadulla.
Vaihtoehdoissa VE1A ja VE1B
tärinän ja runkomelun esiin-
tymistiheys lisääntyy liiken-
nemäärien kasvaessa.

6.13.2 Arviointimenetelmä

Tärinän arviointiin on käytetty VTT:n julkaisua Suositus liikennetärinän arvioimiseksi maankäytön suunnit-
telussa, 2006. Julkaisussa on jaettu arviointitasot kolmeen eri luokkaan. Tasolla 1 arviointi perustuu GTK:n
ylläpitämään maaperäkarttaan (1:20 000), josta voidaan karkeasti arvioida pohjamaan herkkyyttä ja välitys-
kykyä tärinälle. Tasolla 1 määritetään, onko tarpeellista arvioida alueen tärinää tarkemmilla menetelmillä,
eli onko suunniteltavia tai olemassa olevia rakennuksia vaikutusvyöhykkeellä.

Arviointitasolla 2 maaperä ja rakennusten sijainti määritetään tarkemmin ja arvioidaan eri tärinän aiheut-
tajien vaikutuksia kohteessa. Arviointitaso 2 perustuu laskentakaavoilla tehtävään asiantuntija-arvioon. Las-
kentakaavat pohjautuvat tehtyihin tärinämittauksiin eri maalajeilla ja kohteilla sekä empiirisiin havaintoihin.
Kaavoilla voidaan arvioida eri tärinän aiheuttajien aiheuttamaa tärinän suuruutta eri etäisyyksillä. Kaavat
ovat suhteellisen epätarkkoja, mutta antavat käsityksen, onko tarpeen käyttää tarkempaa tärinänarviointi-
tasoa. Tasolla 2 tärinänarviointiin liittyy myös mahdollinen kyselytutkimus olemassa olevalta alueelta. VTT:n
tiedotteessa on kyselypohja.

Tasolla 3 tärinänarviointi perustuu konkreettisiin tärinämittauksiin, jolloin tärinän todelliset arvot saadaan
arvioitua nykyisissä rakennuksissa ja maastossa. Mittauksilla voidaan varmistaa epävarmojen alueiden tai
riskivyöhykkeellä olevien asuntojen ja rakennusten todellinen tärinä. Mittaustuloksia voidaan yleistää laa-
jemmalle alueelle, jos lähtötiedot ja olosuhteet ovat riittävästi samanlaiset. Mittaukset ovat kuitenkin täri-
nän ja runkomelun luonteesta ja siihen vaikuttavien muuttujien määrästä luotettavia vain kyseisen kohteen
osalta.

Tässä työssä on käytetty arviointitasoja 1 ja 2, mutta ilman kyselytutkimusta.

Runkomelun arviointi on tehty samoilla periaatteilla kuin tärinäselvitys eli laskennallisena asiantuntija-ar-
viona. Runkomelun arvioinnissa käytetään samanlaista arviointiasteikkoa kuin tärinässä.  Täten tämä run-
komeluselvitys perustuu arviointitasoihin 1 ja 2 ilman mittauksia. (Asko Talja & Ari Saarinen 2009) Runko-
melun arviointi on verrattavissa tärinän arviointiin eli jokainen kohde, rakennetyyppi, perustustapa ja ker-
roskorkeus on yhteydessä haitallisen runkomelun (tai tärinän) syntymiseen tai ilmentymiseen.
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Tärinän ja runkomelun määritetyt ohjearvot perustuvat tutkimustuloksiin, tilastolliseen häiritsevyyteen,
empiirisiin havaintoihin sekä lakiin. Lait (Maankäyttö- ja rakennuslaki, Maankäyttö- ja rakennusasetus, Ym-
päristönsuojelulaki, Rakennusmääräyskokoelma) edellyttävät melusta ja liikennetärinästä aiheutuvat ym-
päristöhaitat otettavaksi huomioon sekä kaavoituksessa ja asuntojen suunnittelussa, että väylien suunnit-
telussa.

Laskennallisen arvioinnin luotettavuutta tai oikeellisuutta on vaikea arvioida, sillä laskentakaavat ovat suh-
teellisen epätarkkoja, vaikka lähtötiedot olisivat mahdollisimman tarkat. Tärinän sekä runkomelun esiinty-
minen, synty ja leviäminen on riippuvainen lukuisista muuttujista, joten todellinen tärinä/runkomelu on
aina kohdekohtainen ilmiö. Laskenta on kuitenkin tehty samoilla oletuksilla ja lähtötieto tarkkuuksilla eri
toteutusvaihtoehdoissa, joten riskiä haitallisen tärinän tai runkomelun esiintyvyydelle voidaan pitää joh-
donmukaisena ja arvioitavana suureena.

Tärinä- ja runkomeluselvitys on liitteenä 14.

6.13.3 Nykytila

Nykyään alueella aiheutuu tärinää lähinnä raskaasta auto- ja junaliikenteestä. Nykytilanteen aiheuttama
tärinä ei ylitä ohjearvoja nykyisen radan ja Sahansaarenkadun asuinkiinteistöjen läheisyydessä. Runkomelun
osalta on yhteensä 28 kiinteistöä, joissa asuinrakennuksille määritetty raja-arvo oletettavasti ylittyy. Kiin-
teistöt sijaitsevat pääasiassa nykyisen junaradan läheisyydessä.

6.13.4 Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Rakentamisen aikaisen tärinän ja runkomelun arvioidaan olevan merkittävin ensimmäisenä vuonna, koska
suuremmat liikennemäärät ajoittuvat tälle ajalle. Uusien liikenneväylien rakentamisesta arvioidaan olevan
suurempi haitta alueen tärinän/runkomelun osalta kuin tehdasalueen rakentamisesta johtuva tärinä. Teh-
dasalueen paalutuksista ja nykyisten rakennusten purkamisesta aiheutuu tärinää, mutta niiden vaikutusalue
arvioidaan tärinän ja runkomelun osalta mitättömäksi. Kemijoki rajaa tehdasalueen mantereen asuinalu-
eista, jolla yleensä on selkeästi tärinää vaimentava vaikutus. Vesi viskoosina materiaalina ei pysty välittä-
mään tärinäaaltoa, vaan tärinäaallon on kuljettava Kemijoen alitse ulottuakseen mantereen asuinalueille.
Rakennusvaiheessa ei tehdä louhintatöitä, joka on usein merkittävin rakennusvaiheen tärinää aiheuttava
toimenpide.

6.13.5 Toiminnan aikaiset vaikutukset

Arvioinnissa tarkasteltiin toteutusvaihtoehtojen mukaiset vaikutukset Sahansaarenkadun ja nykyisen juna-
radan varrella tärinän ja runkomelun osalta seuraavilla raja-arvoilla ja lähtöoletuksilla:

Tärinä VW [mm/s]

D: Värähtelytaso ≤ 0,60 mm/s, Olosuhteet, joihin pyritään vanhoilla asuinalueilla (määräävä luokka VE0 ja
VE1A)

C: Värähtelytaso ≤ 0,30 mm/s, Suositus uusien rakennusten ja väylien suunnittelussa (määräävä luokka
VE1B)

B: Värähtelytaso ≤ 0,15 mm/s, Suhteellisen hyvät olosuhteet

A: Värähtelytaso ≤ 0,10 mm/s, Hyvät asuinolosuhteet.
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Runkomelu LpA [dB]

Asuinrakennukset ≤ 35 dB (avorata).

Toimistot ja liiketilat ≤ 45 dB (avorata)

Runkomelun arviointitaso on sama kaikissa vaihtoehdoissa.

Hankkeen toteutusvaihtoehdot

VE0

Raideliikenne kulkee nykyisessä sijainnissaan ja raskas liikenne kulkee nykyistä Sahansaarenkatua pitkin.
Laskennassa huomioidaan Sahansaarenkadun nykyinen tärinä sekä vanhan radan aiheuttama tärinä.

VE1A

Raideliikenne kulkee nykyisessä sijainnissaan ja raskas liikenne kulkee nykyistä Sahansaarenkatua pitkin,
mutta raskas liikenne ei kierrä Pajusaarentielle vaan kulkee uutta siltaa pitkin suoraan tehtaalle. Lasken-
nassa huomioidaan Sahansaarenkadun nykyinen tärinä sekä vanhan radan aiheuttama tärinä.

VE1B

Raideliikenne siirtyy kokonaisuudessaan Sahansaarenkadun varteen. Raskas liikenne kulkee uusitun Sahan-
saarenkatua siltaa pisin suoraan tehtaalle. Laskennassa huomioidaan Sahansaarenkadun uusitun väylän tä-
rinä sekä uuden radan aiheuttama tärinä.

Tärinä

Haittavaikutusten arviointi tärinän osalta ei ole suoraviivainen, sillä uusien liikenneväylien arvioinnissa käy-
tetään eri värähtelyluokkaa kuin vanhoilla alueilla. Päätelmien perusteella tärinän suojaetäisyydet toteutu-
vat kaikissa toteutusvaihtoehdoissa tarkastelluissa värähtelyluokissa. Jos huomioidaan kokonaisuutta, jossa
toteutuu paremmat asuinolosuhteet (Värähtelyluokat A ja B), niin saadaan selvemmin eroja eri toteutus-
vaihtoehdoille. Vaikuttavuuden arviointia vaikeuttaa myös haitan siirtyminen eri toteutusvaihtoehtojen vä-
lillä. Vanhoilla radan varren asuinalueilla ihmiset ovat jo tottuneet tietyn tasoiseen tärinään, josta johtuu
myös korkeamman värähtelytason salliminen. Tällöin tärinän siirtyminen vaihtoehtojen VE0/VE1A ja VE1B
välillä on nykyisen radan varren asukkaille positiivinen vaikutus, mutta uudella alueella vähäinenkin tärinä
voidaan kokea erittäin haitalliseksi. Toisaalta laskennallisesti Sahansaaren nykyinen kunto ja raskaanliikenne
toteutusvaihtoehdoissa VE0 ja VE1A aiheuttama tärinä vastaa tärinän osalta samaa tasoa kuin toteutusvaih-
toehdon VE1B aiheuttama tärinä.

Tärinän kokonaisvaikuttavuuden arviointi on arvioitu seuraavasti eri toteutusvaihtoehdoissa:

VE0

Vähäinen kielteinen

- Toteuttaa sallitut värähtelyluokat, mutta useamman kiinteistön alueella ei päästä kohtalaisen hy-
vän tai hyvän asuinolosuhteiden luokkaan.

VE1A

Vähäinen kielteinen

- Toteuttaa sallitut värähtelyluokat, mutta useamman kiinteistön alueella ei päästä kohtalaisen hy-
vän tai hyvän asuinolosuhteiden luokkaan.
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VE1B

Vähäinen myönteinen

- Haittavaikutukset poistuvat nykyisen radan alueelta ja uudella alueella saavutetaan sama värähte-
lytaso kuin vaihtoehdoissa VE0 ja VE1A.

Runkomelu

Runkomelun arviointi on hieman epävarmempaa kuin tärinän arviointi, sillä radan rakenteista ja kunnosta
ei ole kunnollista tietoa. Arviointi on eri toteutusvaihtoehtojen välillä tasa-arvoinen, sillä sallitut ohjearvot
asuinalueille (35 dB) ja toimisto/ liiketiloille (45 dB) ovat samat. Vastaavasti kuin tärinänkin osalta, haitta-
vaikutuksen siirtyminen voidaan nähdä positiivisena ja negatiivisena, riippuen ihmisten asuinpaikoista. Ko-
konaisuutena arvioiden huomioidaan haittavaikutusten alueelle sijoittuvien kiinteistöjen lukumäärää.

VE0

Vähäinen kielteinen

- Ohjearvon 35 dB alueelle sijoittuu 28 asuinkiinteistöä vanhan radan varrella. Sahansaarenkadulla
2 rivitalokiinteistöä ei täytä 35 dB ohjearvoa.

VE1A

Vähäinen kielteinen

- Ohjearvon 35 dB alueelle sijoittuu 28 asuinkiinteistöä vanhan radan varrella. Sahansaarenkadulla
2 rivitalokiinteistöä ei täytä 35 dB ohjearvoa.

VE1B

Vähäinen myönteinen

- Haittavaikutukset poistuvat nykyisen radan alueelta ja Sahansaarenkadun alueella runkomelun
haittavaikutukset pysyvät samana.

Alla on vielä koottuna eri toteutusvaihtoehtojen vaikutukset (Taulukko 6-34, Taulukko 6-36) lähialueiden
kiinteistöihin sekä laskennalliset suojaetäisyydet:

Tärinä VW [mm/s]

Taulukko 6-34. Värähtelyluokan suojaetäisyys eri toteutusvaihtoehdoissa ja värähtelyluokissa, raidelii-
kenne.

Määräävän värähtelyluokan väri

VE1B - 22 35 42

VE1A 21 35 55 75

VE0 21 35 55 75

Värähtelyluokan suojaetäisyys (m), jonka ulkopuolella rakennus kuuluu kyseiseen luokkaan
Tärinä D-luokka C-luokka B-luokka A-luokka
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Taulukko 6-35. Värähtelyluokan suojaetäisyys eri toteutusvaihtoehdoissa ja värähtelyluokissa, kumilii-
kenne Sahansaarenkatu.

Taulukko 6-36.  Värähtelyluokkien vaikutusalueen kiinteistöjen lukumäärä eri toteutusvaihtoehdoissa.

Runkomelu LpA [dB]

Taulukko 6-37. Runkomelun suojaetäisyys eri toteutusvaihtoehdoissa ja rakenteilla.

Matala puu/betoni tarkoittaa 1-2 kerroksista puu- tai betonirakenteista rakennusta. Kerrostaloksi on luoki-
teltu kaikki yli 2 kerroksiset rakennukset.

Määräävän värähtelyluokan väri

VE1B - < 5 (10) 10 (25) 16 (40)

VE1A < 10 22 50 60

VE0 < 10 22 50 60

Värähtelyluokan suojaetäisyys (m), jonka ulkopuolella rakennus kuuluu kyseiseen luokkaan
Tärinä D-luokka C-luokka B-luokka A-luokka

Määräävän värähtelyluokan väri

Asuinkiinteistöjen lukumäärä jotka ylittävät tarkasteltavan värähtelyluokan

2

A-luokka

24

24

2

Tärinä B-luokka

0 5 13

0 5 13

VE0

VE1A

VE1B

D-luokka C-luokka

- 0

Runkomelu 35 dB (matala
puu/betoni)

35 dB (kerrostalo) 45 dB (matala
puu/betoni)

45 dB (kerrostalo)

VE1B 60 36 20 12

VE1A 90 70 32 24

VE0 90 70 32 24

Runkomelun suojaetäisyys (m), jonka ulkopuolella rakennus kuuluu kyseiseen luokkaan
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Seuraavassa taulukossa (Taulukko 6-38) on esitetty runkomelun vaikutusalueen kiinteistöt eri toteutus-
vaihtoehdoissa.

Taulukko 6-38.  Runkomelun vaikutusalueen kiinteistöt eri toteutusvaihtoehdoissa.

6.13.6 Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen

Vaihtoehdot VE0 ja VE1A

Vaihtoehdoissa VE0 ja VE1A on käytössä nykyinen junarata, jonka tärinä- ja runkomeluvaikutuksia voidaan
pienentää huolehtimalla radan kunnosta asianmukaisesti. Keinoja ovat mm. ratapölkkyjen ja kiskojen alus-
levyjen kunnosta huolehtiminen, kiskojen hionta ja kiskojen epäjatkuvuuskohtien minimointi. Myös kalus-
ton kunto on merkittävässä osassa tärinän ja runkomelun esiintymisessä, joten mahdolliset kaluston puut-
teet tai viat, kuten lovipyörät ja jousitus, pitää olla korjattu/kunnossa.

Raskaalle liikenteelle on käytössä nykyinen Sahansaarenkatu, josta aiheutuvia tärinä- ja runkomeluvaiku-
tuksia voidaan pienentää huolehtimalla tien hyvästä kunnosta mm. päällystevaurioiden korjaaminen ja uusi
päällyste tarpeen mukaan. Päällysteen tasaisuudella ja pohjamaalla on suurin merkitys haittojen esiintymi-
seen ja leviämiseen. Sahasaarenkadun mahdollisista tärinä- ja runkomeluhaitoissa päästään samalla tasolle
kuin VE1B, kun päällyste uusitaan ja mahdolliset suuremmat epätasaisuudet paikataan (rummut, päällyste-
vauriot, painaumat, kaivojen epätasaisuudet). Haittoja voidaan vähentää myös ajonopeuksia alentamalla,
jolloin tärinää aiheuttavat dynaamiset kuormitukset pienenevät.

Vaihtoehto VE1B

Uusitun Sahansaarenkadulla tärinän sekä runkomelun häiritsevyys oletetaan häviävän lähes kokonaan. Las-
kennallisesti vaikutusalueelle ei sijoitu asuin- tai liikerakennuksia. Mahdollisesti tulevaisuudessa päällysteen
huonokuntoisuus tai painaumat/ kohoumat saattavat aiheuttaa nykyisen sahasaarenkadun tasoista häiriötä
tärinän ja runkomelun osalta. Parhaat keinot häiriöiden välttämiseksi ovat uuden tien hyvä ylläpito ja sään-
nöllinen saneeraus tai alentaa ajonopeuksia alueella.

Uuden ratayhteyden rakenteissa voidaan huomioida tärinän sekä runkomelun esiintyminen. Keinoja ras-
kaan raideliikenteen aiheuttaman tärinän ja runkomelun ehkäisemiseksi ovat jatkuvat ja hyväkuntoiset rai-
teet, kiskojen eristys aluslevyillä, ratapölkkyjen eristäminen murskekerroksesta tai murskekerroksen eristä-
minen pohjamaasta. Kaikkia toimenpiteitä ei kannata tai ole kustannustehokasta tehdä samaan rakentee-
seen, vaan kohdekohtaisesti päätetään riittävästä tärinän ja runkomelun torjuntaratkaisusta. Yksinkertai-
simmillaan raideliikenteestä johtuvaa tärinää ja runkomelua voidaan vähentää kiskojen eristämisellä

VE1A 28 0

Runkomelu 35 db 45 db
 Runkomelun raja-arvon ylittävien kiinteistöjen lukumäärä

VE0 28 0

Asuinkiinteistöt

VE1B 2 0
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ratapölkyistä pehmeillä aluslevyillä sekä murskekerros routaeristetään, jolloin myös ratarakenteen eristys-
kerrosta voidaan ohentaa. Radan routaeristys on monesti kustannustehokasta pohjoisilla alueilla. Routa-
eristäminen vähentää tärinää, kun kiviainesten välissä on jousto-ominaisuuksiltaan pehmeämpi eristema-
teriaali.

Tärinän lähteen eli radan ja tien rakenteita on kustannustehokkainta muokata, sillä muutoin mahdollista
tärinän/ runkomelun torjuntaa joudutaan tekemään jokaisessa kohteessa erikseen. Toiseksi rakennus- ja
suunnitteluvaiheessa oleviin rakenteisiin on helpompi ja halvempi vaikuttaa kuin jo olemassa oleviin raken-
teisiin.

Rakennusaika

Rakennusaikana lähiympäristön asukkaiden kokemaa haittaa voidaan lieventää tiedottamalla etukäteen
paalutus- ja purkutöiden aiheuttamasta melusta ja tärinästä. Paalutus- ja purkutöistä aiheutuvaa tärinää
voidaan lieventää huolellisen suunnittelun ja oikeiden työtapojen avulla. Rakennusaikainen haitta on koko-
naisuudessaan muutakin kuin pelkästään tärinää ja runkomelua, jolloin haittavaikutukset voidaan kokea
suuremmaksi hyvin pienilläkin tärinän tai runkomelun tasoilla. Tehdasalueen rakentamisesta ei kuitenkaan
ajatella olevan merkittäviä häiriöitä, vaan suurimmat haitat ovat uuden radan ja Sahansaarenkadun raken-
tamisen aikaisia.

Sosiaaliset vaikutukset / Ihmisten terveys, viihtyvyys ja elinolot

Hankkeesta ihmisiin ja heidän elinoloihinsa aiheutuvia vaikutuksia kutsutaan sosiaalisiksi vaikutuksiksi.
Näillä tarkoitetaan päätöksen, hankkeen tai toimen ihmiseen, yhteisöön tai yhteiskuntaan kohdistuvaa vai-
kutusta, joka aiheuttaa muutoksia ihmisten hyvinvoinnissa tai hyvinvoinnin jakautumisessa. Terminä sosi-
aalinen vaikutus on käännös englannista, jossa ”social” merkitsee laajempaa yhteiskunnallista vaikutusta
kuin suomen sana ”sosiaalinen”. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin (SVA) periaatteita ja erityispiirteitä:

- voidaan ennakoida hankkeen seurausvaikutuksia
- voidaan arvioida yhteisön/alueen kykyä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin
- voidaan arvioida muutosten merkitystä ja merkittävyyttä eri ryhmien kannalta
- voidaan pyrkiä ehkäisemään ja vähentämään haittoja sekä sovittelemaan ristiriitoja
- vaikutuksia arvioidaan jatkuvasti (eri osapuolet osallistuvat ja reagoivat sekä voivat muuttaa käsi-

tyksiään ja käyttäytymistään tulosten kautta)
- SVA läpäisee muut vaikutustarkastelut, koska esim. ekologisilla ja maisemallisilla vaikutuksilla on

myös sosiaalisia vaikutuksia
- SVA osallistaa ja on tulkkina suunnitteluprosessissa sekä mahdollistaa ristiriitojen analysoinnin

Tässä YVA-menettelyssä tehdään sosiaalisten vaikutusten arviointia, jolla tarkoitetaan hankkeen tai toimin-
nan aiheuttamien ihmisten elinoloihin, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten tunnista-
mista ja arviointia. Sosiaalisista vaikutuksista arvioidaan muun muassa seuraavia:

- ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvat vaikutukset
- asumiseen, elämiseen sekä vapaa-aikaan ja virkistyskäyttömahdollisuuksiin kohdistuvat vaikutuk-

set
- työllistävät vaikutukset
- vaikutukset yhteisöön (muun muassa yhteisöllisyys, sosiaaliset ongelmat)
- koetut vaikutukset (miten ihmiset kokevat hankkeen, mitä vaikutuksia he olettavat hankkeella ole-

van)

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019, Päivänen, Kohl, Manninen, Sairinen & Kyttä 2005)
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6.14.1 Yhteenveto

Yhteenveto ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista:

Vaikutus VE0 VE1 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuksen
merkittävyys

Vaikutukset
ihmisten ter-
veyteen,
elinoloihin ja
viihtyvyyteen

Vaikka nykyinen
toiminta säilyy, uh-
kana nykyisen ke-
hityksen jatkumi-
nen: väestömäärä
vähenee ja ikära-
kenne painottuu
vanhimpiin ikä-
luokkiin, työllisyys-
astetta on vaikea
nostaa ja työttö-
myysastetta las-
kea, kaupungin ta-
lous ongelmissa

Parantaa alueen työlli-
syyttä, vetovoimaa ja ima-
goa, tuo lisäystä tuottei-
den jatkokehitysmahdolli-
suuksiin mikä osaltaan
mahdollistaa työllisyyden
kohenemista ja voi viedä
kaupunkia kohti positiivi-
seen kehityksen kehää

Nykyisen tehdastoiminnan jatkumisen
sijaan tehtävä biotuotetehdasinves-
tointi (VE1) mahdollistaa alueen työ-
paikkojen ja tulojen lisäyksen. VE0 taas
jatkaa nykyistä kehitystä, mikä voi
tuoda ongelmia alueelle.
Vaikutuksen merkittävyys arvioidaan
kohtalaiseksi. (++)

Biotuotetehdasalueesta on tarkoitus ke-
hittää monipuolisempi biotalouden
ekosysteemi, joka mahdollistaa moni-
puolisen tuotevalikoiman ja erilaisia
biotuotteita valmistavan yritysten muo-
dostaman ekosysteemin laajenemisen
entisestään. Toisin sanoen biotuoteteh-
das-vaihtoehdossa (VE1) jalostetaan
raaka-ainetta pidemmälle kuin nykyisin
(VE0). Aluevaikutusten osalta VE1 on
toivottavampi, koska tällöin mahdollis-
tetaan monipuolisempi jalostustoiminta
ja näin uudenlaistenkin toimijoiden
houkuttelu tulevaisuudessa nähdään to-
dennäköisempänä. Vaihtoehdon odote-
taan tuovan positiivisia tulo- ja työlli-
syysvaikutuksia. Ympäristövaikutukset
huolettavat kyselyn mukaan asukkaita,
mutta nykyisten vaatimusten katsotaan
vaativan hankkeen suunnittelulta ja to-
teutukselta paljon, joten päästöt voivat
jopa pienentyä.

Toiminnan aikaiset vaikutukset arvioidaan positiivisiksi kohtalaisiksi.

Vaihtoehdoista VE0 (toiminta jatkuu nykyisellään) vaarana on, että nykyinen kehitys jatkuu; alueen väestö-
määrä jatkaa vähenemistä, ikärakenne painottuu vanhimpiin väestönosiin sekä vetovoima ja elinmahdolli-
suudet heikkenevät. VE1 (toteutetaan biotuotetehdas) nähdään parempana ratkaisuna, jonka myötä alueen
elinvoimaisuus voi lisääntyä. Lisäksi raaka-aineesta on mahdollista saada lisäarvoa monipuolisemman jalos-
tustoiminnan kautta.
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6.14.2 Arviointimenetelmä

Sosiaalisten vaikutusten arviointi tehtiin asiantuntijatyönä hyödyntäen eri tietolähteitä. Keskeisiä aineistoja
vaikutusten arvioinnissa olivat asukaskysely, haastattelut, vuorovaikutustilaisuuksien tulokset sekä muu
vuorovaikutusaineisto (esimerkiksi lehtikirjoitukset). Lisäksi on huomioitu muiden arvioitavien osuuksien
tulokset soveltuvilta osin. Arvioinnin suorittivat kokeneet asiantuntijat, työskentelyä ohjasivat seuranta-
ryhmä ja viranomaiset, jotta arviointi muodostui puolueettomaksi näkemykseksi.

Sosiaalisia vaikutuksia tutkittiin 10 - 20 kilometrin säteellä hankealueelta. Arvioinnissa huomioitiin lähialu-
een asuinalueet, virkistysalueet ja muut keskeiset toiminnot ja kohteet erityisesti, jos ne katsottiin herkiksi
haittavaikutuksille. Hankkeen työllistävistä vaikutuksista esitetään arvio puun hankinnan ja kuljetusten
osalta hanketoimijan arvioiden perusteella.  Työllistävien vaikutusten tarkastelualue ulottui puun hankinta-
alueille.

Koettuja ja odotettuja vaikutuksia sekä asukkaiden odotuksia hankkeen vaikutuksista yhteisöön arvioitiin
asukaskyselyn avulla. Asukaskyselyn tuloksia täydennettiin eri tilaisuuksissa esille nousseilla teemoilla ja
kommenteilla. Näitä tilaisuuksia ovat YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuus sekä muut hankkeen esittelytilai-
suudet. Lisäksi tutustuttiin arviointiohjelmasta annettuihin mielipiteisiin sekä mediassa esitettyyn hankkeen
kannalta oleelliseen biotuotetehdasta koskevaan tietoon ja keskusteluun. Kuulemisten avulla saatiin paitsi
tietoa näkemyksistä ja vaikutuksista, myös tietoa esimerkiksi alueen nykykäytöstä ja merkityksestä lähialu-
een asukkaille. Näitä tietoja ei pystytä käytännössä muualta keräämään, joten kyselyyn vastaamalla ja näin
suunnitteluun osallistumalla osallisilla oli aito mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen.

Sosiaalisiin vaikutuksiin kuuluvat terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvat vaikutukset. Ilma- ja melupääs-
töihin liittyviä viihtyvyys- ja terveysvaikutuksia arvioitiin mallinnuksien avulla. Mallinnustuloksia on kuvattu
kappaleessa 6.4.5 (ilmanlaatu) ja kappaleessa 6.12.5 (melu). Liikenteen vaikutuksia on tarkasteltu kappa-
leessa 6.11.4.

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin apuna käytettiin sosiaali- ja terveysministeriön opasta ”Ympä-
ristövaikutusten arviointi – Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset”. Lisäksi arvioinnissa
hyödynnettiin muita tilastoja, kirjallisuutta, lehti- ja nettikirjoittelua ja muiden hankkeiden yhteydessä saa-
tua tietoa tehtaiden vaikutuksista. Arvioinnin kannalta avoin tiedottaminen hankkeen etenemisestä oli eri-
tyisen tärkeää hankkeen eri vaiheissa.

Asukaskysely

Asukaskyselyllä kartoitettiin mielipiteitä ja näkemyksiä hankkeesta ja sen mahdollisista vaikutuksista sekä
tietoja hankealueiden nykykäytöstä. Kysely järjestettiin 27.6.-9.8.2019, ja se oli avoimesti vastattavissa. Asu-
kaskysely toteutettiin hyödyntämällä internetkyselyä. Kysymykset laadittiin pääasiassa arviointi- ja moniva-
lintakysymyksinä. Kysymykset muotoiltiin niin, että ne ovat selkeitä, yksiselitteisiä, ei-johdattelevia ja olen-
naiseen keskittyviä. Lisäksi vastaukset oli mahdollista jättää niin sanotusti perinteisellä paperilomakkeella,
jota sai pyydettäessä postitse. Vastaaminen ei siis edellyttänyt omaa konetta tai internet-yhteyttä, jotta
vastaaminen onnistuisi kaikilta halukkailta. Kyselylomake on liitteenä 15.

Asukaskyselyssä tutkittavia teemoja, vaikutuskohteita:

- suhtautuminen hankkeeseen (odotukset, pelot, asenteet ja mahdolliset ristiriidat)
- asukkaiden arviot hankkeen vaikutuksista asuin- ja elinympäristöön
- asukkaiden arviot hankkeen vaikutuksista elämänlaatuun
- asukkaiden arviot hankkeen vaikutuksista laajemmalle alueelle ja muun muassa paikallistalou-

delle sekä palveluille
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Kyselystä tiedotettiin hanketoimijan Metsä Fibre Oy:n ja Kemin kaupungin nettisivuilla, alueen lehdissä
(Lounais-Lappi, Lapin Kansa) sekä Kemin kaupungin kautta Facebookissa.  Lounais-Lappi jaetaan Kemin sekä
lähialueille Iin, Keminmaan, Simon, Tervolan ja Tornion sekä joihinkin Haaparannan talouksiin, joissa salli-
taan ilmaisjakelulehdet. Lapin Kansan tiedotuksen myötä tieto kyselystä saatiin vielä laajemmalle maakun-
taan.

Kyselyyn oli käyty vastaamassa 656 kertaa (sisältäen paperilomakkeella saapuneet vastaukset, jotka vietiin
mukaan kyselyaineistoon). Tässä luvussa ovat mukana kaikki, jotka ovat avanneet vastauslinkin. Kysymys-
kohtaiset vastausmäärät vaihtelevat, ja tämä on huomioitu tulkinnassa. Vastauksia oli runsaasti, mikä mah-
dollistaa johtopäätösten tekemisen.  Kyselyn vastaukset koottiin yhteen, analysoitiin ja tehtiin johtopäätök-
set hankkeen vaikutuksista.

Kyselyn tuloksia syvennettiin haastatteluilla, joilla haettiin erityisesti eri asukasryhmien, yrittäjien ja ammat-
tiryhmien, koulutuksen, harrastelajien sekä kaupungin ja muiden alueen kehittäjien näkökulmaa:

- kalastaja
- Digipolis (toimitusjohtaja)
- Kemin kaupungin edustaja (suunnittelupäällikkö, kaavoitus)
- Kemin nuorisovaltuuston edustaja
- Kemin Matkailu Oy (toimitusjohtaja)
- Kemin Yrittäjät (hallituksen jäsen)
- Kemi-Tornion Lintuharrastajat Xenus ry
- Lapin AMK (rehtori)
- Lapin Kauppakamari (toimitusjohtaja)
- Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri
- Länsi-Pohjan moottorikelkkailijat ry
- Metsäkeskus (aluejohtaja, pohjoinen palvelualue)
- Pelastusviranomainen (Lapin PELA, pelastuspäällikkö ja riskienhallintapäällikkö)
- Sotisaaren kyläyhdistys ry
- veneilijät (Kemin Purjehdusseura Ry, Kemin Työväen Pursiseura ry ja Kemin moottorivenekerho)

Mahdollisia epävarmuustekijöitä vaikutusten arviointiin tuo asukaskyselyn vastaajajoukko. Vastaajien ja-
kautuminen, eli se, onko vastaajien otos kattava vai onko jokin ryhmä vastannut muita aktiivisemmin (esi-
merkiksi jokin tietty ikäryhmä), voi vääristää tuloksia. Tätä on pyritty minimoimaan mahdollisimman katta-
valla tiedottamisella kyselystä. Vastausten vääristymien löytämiseksi tuloksia on analysoitu perusteellisesti
muun muassa ristiintaulukointia hyödyntäen. Lisäksi tuloksia on syvennetty haastatteluin. Huomioidaan
myös, että ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ovat aina vastaajan subjektiivinen näkemys, ja näiden näkemys-
ten joukkoa pyritään arvioimaan asiantuntijatyönä subjektiivisesti.

Huomioon otettiin myös vuonna 2016 tehty selvitys ”Parempi Kemi” (Kalle-Pekka Hietala ja Helena Jaakola).
Sen keskeisimpiä tutkimustuloksia olivat kunnan alueella järjestettävien palveluiden laatuun ja saatavuu-
teen liittyvät tekijät. Ihmiset ilmaisivat myös tarpeen ihmisten kohtaamiselle sekä mahdollisuudelle osallis-
tua päätöksentekoon. Turvattomuus oli myös tutkimustuloksien kannalta merkittävä osa-alue. Merkittä-
vimpiä tekijöitä Kemissä asuvien ihmisten hyvinvoinnin kannalta olivat ihmissuhteet, ympäristö sekä vapaa-
aika. Biotuotetehtaan asukaskyselyyn vastanneista suurin osa (83 %) on Kemin kaupungin asukkaita. Loma-
asukkaita on 2 %, naapurikunnan asukkaita 9 % ja muiden kuntien asukkaita 5 % vastanneista. Naapurikun-
tien asukkaista kolme neljästä on Keminmaasta, joka viides Torniosta ja muutamia Simosta. Muiden kuntien
asukkaista viisi kertoi olevansa Oulusta, neljä Vantaalta, neljä Rovaniemeltä, kaksi Tervolasta ja samoin kaksi
Helsingistä sekä yhdeksän yksittäistä vastaajaa ympäri Suomea. Loma-asukkaita vastaajissa on Ajoksesta,
Paattiosta, Tervaharjusta, Kemin keskustasta sekä Keminmaasta ja Simosta.
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Vastaajista puolet on yli 50-vuotiaita, reilu 40 % 25-50 -vuotiaita ja alle 10 % 15-24 -vuotiaita. Vastaajissa ei
ollut lainkaan alle 15-vuotiaita. Vastaajien joukko edustaa siis vanhinta väestönosaa Kemin kaupungista,
mikä tulee huomioida tulosten tulkinnassa.
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Vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka kaukana he asuvat (tai ovat vapaa-ajanasukkaana) suunnitellusta
biotuotetehtaan alueesta. Vastaajista noin kolmannes asuu 1-3 kilometrin etäisyydellä, hieman vajaa kol-
mannes 3-5 kilometrin etäisyydellä ja samoin hieman vajaa kolmannes yli 5 kilometrin etäisyydellä. Vastaa-
jista 8 % (45 vastaajaa) kertoo asuvansa alle kilometrin etäisyydellä.

Lisäksi vastaajilta pyydettiin arviota, sijaitseeko suunniteltu biotuotetehtaan alue näkö- tai kuuloetäisyy-
dellä vakituiselta tai vapaa-ajanasunnolta. Reilu puolet vastaajista katsoo, että ei sijaitse, vajaa 10 % ei osaa
sanoa. Neljännes vastaajista katsoo asuvansa näköetäisyydellä, ja hieman useampi kuuloetäisyydellä. Kysy-
myksessä pystyi valitsemaan useamman vaihtoehdon, ja vastanneista 72 onkin katsonut asuvansa sekä
näkö- että kuuloetäisyydellä.
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Vastaajia pyydettiin myös kertomaan, ovatko he saaneet riittävästi tietoa biotuotetehdashankkeesta. Vas-
taajista suurin osa, 85 % katsoo saaneensa riittävästi tietoa, 15 % ei. Tietoa on saatu netistä, televisiosta ja
radiosta, tiedotteista ja tilaisuuksista, lehdistä sekä sosiaalisesta mediasta. Myös esittelypäivät ja tehdasvie-
railut nousevat esille, samoin ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on mainittu muutamaan kertaan.
Avointa tiedotusta kiitellään, asia tuli positiivisena esille myös haastatteluissa.

Heitä, jotka eivät olleet saaneet riittävästi tietoa hankkeesta, pyydettiin kertomaan millaista tietoa kaiva-
taan lisää. Vastauksia tuli muutamia, niissä toivotaan yleensäkin mahdollisimman paljon tietoa ja laskelmia,
faktoja ja tutkimustuloksia toisaalta vaikutuksista eli päästöistä ja haitoista, toisaalta tehtaan tuotteista ja
tekniikasta. Liikennejärjestelyjen ja -investointien suunnittelu ja vaikutukset mainitaan erityisesti, samoin
kuin tieto siitä, miten hanketoimija osallistuu infrastruktuurin parantamisen kustannuksiin. Myös yhteistyö-
mahdollisuuksia sekä työvoimantarpeen ennakointia toivotaan. Yksi vastaajista tuo esille yhteistyötarpeen
alueen oppilaitosten kanssa. Hankkeen etenemisen aikataulu ei ole kaikille selvä.
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6.14.3 Nykytila

Alueen herkkyyttä voidaan pitää vähäisenä, sillä Kemillä on pitkä historia teollisuuskaupunkina, ja hankealue
on jo tällä hetkellä teollisuuden käytössä. Kaupunkiympäristössä muutokset ovat jatkuvia joka tapauksessa.

6.14.3.1 Asuminen

Kemissä asui 21 021 asukasta vuoden 2018 lopussa. Väestön määrä on jo pitkään ollut laskeva, mihin vai-
kuttaa sekä muuttotappio että negatiivinen luonnollinen väestönlisäys (elävänä syntyneiden ja kuolleiden
erotus). Syntyneitä oli 125 henkilöä vähemmän kuin kuolleita vuonna 2018, ja kuntien välinen muuttotappio
203 henkeä. (Tilastokeskus (a) 2019).

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väestön määrä laskee edelleen vuoteen 2040, jolloin Kemissä asuisi
19 653 asukasta. Myös Kemin väestörakenne tulee ennusteen mukaan muuttumaan niin, että erityisesti
vanhimman väestönosan osuus kasvaa huomattavasti. Ennusteen mukaan vuonna 2040 kaupungin asuk-
kaista joka viides (20 %) olisi yli 75-vuotias (vuonna 2018 vastaava osuus on 12 %). (Tilastokeskus (b) 2019).

Kemin strategioissa tavoitteena on pysäyttää väkiluvun aleneminen. Työpaikkojen määrän kasvu ei kuiten-
kaan automaattisesti tarkoita väkiluvun kasvua, sillä asuinpaikan valintaan vaikuttavat monet muutkin teki-
jät, muun muassa kaupungin imago. Kemin lähialueilla on runsaasti vaihtoehtoja asuinpaikalle (esimerkiksi
Keminmaa ja Tornio). Taloustutkimuksen imago- ja muuttajatutkimuksen (Taloustutkimus Oy 2016) mukaan
Kemin imago on heikko. Tutkimuksessa oli mukana 37 kaupunkia ja Kemin sijoitus oli 36/37. Erityisesti mie-
likuva talousalueen kehityksestä, kunnallisista palveluista ja työpaikkojen tarjonnasta on kielteinen. Tämän
vuoksi Kemissä on tehty aktiivisesti toimia asukkaiden houkuttelemiseksi ja imagon parantamiseksi.

Hankealueen lähialueilla on asutusta Karihaarassa ja sitä ympäröivissä kaupunginosissa. Tehdasalueen poh-
joispuolella Pajusaaressa, alle kahden kilometrin päässä hankealueesta on kaksi yhtiön aikoinaan omista-
maa kerrostaloa sekä entinen Pajusaaren koulu. Tehdasalueesta luoteeseen on asutusta, Sotisaaressa Ui-
tontien alkupään kiinteistöt ovat lähellä tehdasta. Länteen ja etelään päin ei välittömässä läheisyydessä ole
asutusta. Asutuksen alueilla on myös päiväkoteja, koulu sekä vanhainkoteja tai palvelutaloja. Karihaaran
koulu ja Marttalan päiväkoti ovat lähellä tehdasalueen päätieyhteyttä, Sahansaarenkatua.
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Lähin koulu, Karihaaran koulu, sijaitsee noin 900 m etäisyydellä ja lähin päiväkoti, Marttalan päiväkoti, noin
800 m etäisyydellä Sahansaarelle johtavalta sillalta. Lähin palvelukoti, Purolan virekoti, on noin 850 m etäi-
syydellä sillalta. Terveysasema ja sairaala ovat noin 2 km etäisyydellä kaakkoissuunnassa.
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6.14.3.2 Työllisyys

Kemissä viime vuosina työllisyysaste on noussut ja tasaantunut. Kemin työllisyysaste oli 59,5 % vuonna
2017, ja työttömien osuus 17,2 % työvoimasta. Luvut ovat selkeästi koko maan ja Lapin keskiarvoja heikom-
pia. Kemissä oli 8 875 työpaikkaa vuonna 2016. Työpaikkaomavaraisuus oli 122,2, mikä taas on Lapin kes-
kiarvoa korkeampi. (Tilastokeskus (c) 2019).

Kemi on merkittävä teollisuus- ja satamakaupunki. Kemin suurimpiin työnantajiin kuuluvat kaupungin hen-
kilöstön ja sairaanhoidon jälkeen Stora Enso Oy:n Veitsiluodon tehtaat ja Metsä Group. Teollisuuden osuus
työpaikoista on merkittävä. (Kemin kaupunki (b)). Kemi kuuluu Perämeren alueeseen, joka on merkittävä
teollisuusalue.

Metsä Fibrellä on Kemissä kapasiteetiltaan 600 tuhatta tonnia valkaistua havu- ja koivusellua tuottava teh-
das. Tehdasalueella toimii lisäksi Metsä Board Oy:n kartonkitehdas sekä kunnossapito-, siivous- ja henkilös-
töravintolapalveluita. Sellutehtaalla työskentelee 250 henkilöä (sisältäen tehdasalueen vakituiset kumppa-
nit). (Metsä Fibre 2019).

Asukaskyselyn vastaajat näkevät puunjalostusteollisuuden merkittävänä Kemille. Biotuotetehdashanke
nähdään merkittävänä lisänä alueen ja koko maakunnan metsäteollisuudelle sekä uusien biotuotteiden ke-
hittämisen kannalta. Myös hankevastaavan (Metsä Fibre Oy) kykyyn toteuttaa hanke onnistuneesti ja vas-
tuullisesti uskotaan.



365

6.14.3.3 Liikenne

Liikenteestä on kerrottu tarkemmin omassa kappaleessaan (6.11 Liikenne). Kemin tehtaille tulevien puu-
raaka-aineiden ja tarveaineiden sekä lähtevien tuotteiden kuljetukset tapahtuvat maanteitse ja rautateitse.
Tehtaiden tuotteet kuljetetaan maanteitse tai viedään maanteitse Ajoksen satamaan, josta ne toimitetaan
eteenpäin laivoilla. Tällä hetkellä liikenne on ympärivuorokautista. Raskas liikenne on ohjattu valtatie 4:ltä,
mutta kevyt tavara- ja henkilöliikenne suuntautuu useita reittejä pitkin.

6.14.3.4 Virkistyskäyttö

Suunniteltu biotuotetehtaan alue sijaitsee Kemin kaupungin keskeisellä alueella, joten useat kaupungin vir-
kistyskohteet ja -alueet sijoittuvat lähietäisyydelle. Sijaintialue on tällä hetkellä teollisuuskäytössä, joten
alueella ei ole virkistys- tai muuta yleistä käyttöä. Lähialueet sen sijaan ovat kaupunkilaisten virkistyskäy-
tössä myös muun muassa marjastusmetsinä. Kemissä on varattu runsaasti alueita virkistyskäyttöön. Virkis-
tysalueeksi on osoitettu muun muassa Ajoksen itäranta, pääosa Selkäsaaresta, Kuivanuoron etelärannat,
Kiikelin alue sekä osa pienemmistä merialueen saarista. Lähimmät virkistysalueet sijaitsevat Kiikelin ja Kui-
vanuoron alueilla nykyisen tehdasalueen itä- ja länsipuolella.

Kemin edustan merialuetta käytetään muun muassa kotitarve- ja virkistyskalastukseen, veneilyyn, uintiin ja
ulkoiluun. Alueella sijaitsee yksi EU-uimaranta (Mansikkanokka), Paavonkarin yleinen uimaranta sekä Pur-
jehduskeskuksen talviuintipaikka Mansikkanokan luoteispuolella. Merialuetta käytetään myös moottorikel-
kalla ajamiseen. Maastossa maa-alueella kelkkailuun tarvitaan maanomistajan lupa, mutta järven ja meren
jäällä sekä moottorikelkkailureiteillä ajaminen on sallittua.

Ajoksen-Selkäsaaren-mantereen välinen merialue, alue Selkäsaaren länsipuolelta ja alue Ajoksen itäpuolella
Veitsiluodonlahdella ovat Kemin kaupungin vapaata virkistyskalastusaluetta. Alueen loma-asutus on keskit-
tynyt Kemijokisuulle sekä suurimpiin saariin, Selkäsaareen, Täikköön ja Ajokseen. Kesämökkiläiset ja loma-
asukkaat käyttävät merivettä sauna- ja pesuvetenä pääasiassa kesäaikaan.
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Asukaskyselyn vastaajia pyydettiinkin kertomaan, ovatko he käyttäneet suunnitellun biotuotetehtaan lähi-
alueita virkistykseen. Vastanneista noin kaksi kolmesta on käyttänyt Kiikeliä ja/tai mantereen puolen muita
ranta-alueita, puolet Kemin edustan merialueita ja hieman vajaa puolet Sotisaaren alueita. Reilu 10 % on
käyttänyt muita merialueita ja 11 vastaajaa muita alueita (mainittu Kuivanuoro, Vähämaa, Kemijokisuisto,
tehdasalueen reunan pyörätie, tenniskentät, Takajärvi ja Pertajärvi). Reilu viidennes (21 %) ei ole käyttänyt
mitään lähialueista virkistykseen. Vastauksista pystyi valitsemaan useamman vaihtoehdon.

Niiltä vastaajilta, jotka kertoivat käyttäneensä jotain aluetta, kysyttiin lisäksi, millaiseen virkistykseen alueita
on käytetty. Merialueilla yleensä veneillään, purjehditaan, uidaan ja kalastetaan mutta myös ulkoillaan ja
hiihdetään, sekä jäällä että rannassa. Muutama vastaaja kertoo nauttivansa maisemista, samoin muutama
moottorikelkkailee. Kiikelissä ja muilla mannerrannoilla ulkoillaan, retkeillään, lenkkeillään, pyöräillään,
hiihdetään ja kalastetaan myöskin. Kiikelissä on myös taukopaikka (laavu, jossa mm. paistetaan makkaraa)
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sekä lintutorni. Myös Sotisaaressa ulkoillaan, marjastetaan, sekä mm. suunnistetaan. Hankealueen lähialu-
eilla voi myös muun muassa geokätköillä sekä marjastaa ja sienestää.

Kuva 6-139. Virkistysreitit ja paikat Kemissä. Kartalle lisätty hankealueen rajaus (punaisella), Sotisaarenka-
dun suunnittelualueen rajaus (magenta) sekä kyselyssä kysyttyjen lähialueiden nimistöä.
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6.14.4 Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

Asukaskyselyssä ei esitetty varsinaisia hankevaihtoehtoja, vaan kysyttiin näkemystä hankkeesta asteikolla
negatiivinen – positiivinen.

Asukaskyselyyn vastanneista lähes kaikki näkevät biotuotetehdashankkeen positiivisena. Vastanneista reilu
3 % on valinnut vaihtoehdon negatiiviselta puolelta, samoin reilu 3 % keskiväliltä (ei negatiivinen eikä posi-
tiivinen tai ei osaa sanoa). Loput yli 90 % vastanneista on valinnut vaihtoehdon positiiviselta puolelta. Hank-
keella on tämän ja muiden kyselyssä tulleiden vastausten ja kommenttien pohjalta laaja kannatus alueella.
Mikäli keskeiset ympäristökysymykset ja liikennejärjestelyt saadaan ratkaistua, hanke toivotetaan tervetul-
leeksi. Muutenkin tehtaan uudistusta ja uusien mahdollisuuksien kehittämistä toivotaan. Haastattelujen
myötä näkemys positiivisesta suhtautumisesta vahvistuu. Haastatellut tahot näkevät hankkeen tai ainakin
teollisuuden uudistumisen keskeisenä työllisyyden ja tätä kautta Kemin sekä lähialueiden elinvoimaisuuden
kasvun kannalta.

6.14.4.1 Vaikutukset yleisesti

Toteutuessaan biotuotetehdasinvestointi olisi 1,5 miljardia euroa eli kyseessä olisi Suomen metsäteollisuu-
den historian suurin investointi. Uuden tehtaan myötä sähköenergian omavaraisuus kasvaisi merkittävästi,
samoin uusien biotuotteiden valikoima. Uuden tehtaan suunnittelu ei ole yhtiölle täysin uusi asia, vaan
suunnittelussa voidaan hyödyntää Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan tuomaa kokemusta.

Hankkeen vaikutukset nähdään asukaskyselyn tulosten perusteella keskimäärin positiivisina, sillä asukasky-
selyssä kysymyksissä vaikutuksista yleisesti vain muutama vastaaja on valinnut vaihtoehdon kielteiseltä
puolelta. Suurin osa vastanneista näkee vaikutukset Kemin kaupungin imagoon, palveluihin ja muihin elin-
keinoihin, asumismahdollisuuksiin sekä sähkö- ja lämpövarmuuteen erittäin myönteisinä. Kaikista myöntei-
simpiä vaikutusten odotetaan vastausten perusteella olevan Kemin elinvoimaisuuteen sekä talouteen ja
työllisyyteen. Eniten vastaajia huolettavat vaikutukset matkailuun sekä liikenteen toimivuuteen. Näiden
kohdalla vastaukset hajoavat eniten, ja vastausten keskiarvo jää alhaisimmaksi, tosin näissäkin keskiarvo on
selkeästi myönteisen puolella. Sen sijaan vaikutukset liikenneyhteyksiin nähdään pääosin myönteisinä.
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Asukaskyselyn tulosten mukaan eniten huolta aiheuttavat mahdolliset vaikutukset liikenteeseen, vaikutuk-
set vesistöihin ja luontoon sekä haju. Myös vaikutuksia maisemiin ja melua pidetään melko keskeisinä. Mai-
semavaikutuksia pitivät merkittävinä erityisesti naapurikuntien ja muiden kuntien asukkaat sekä vanhimmat
vastaajat, jotka korostivat myös muita enemmän meluvaikutuksia. Nuorimpien vastaajien osalla vaikutuk-
sissa korostuu hajuhaitat. Melu on myös muissa yhteyksissä noussut esille huolettavana vaikutuksena. Tä-
hän liittyy tehtaan ja puunkäsittelyn aiheuttaman melun lisäksi liikenteen melu.

Asukaskyselyn vastaajilta kysyttiin biotuotetehtaan merkittävimpiä ympäristövaikutuksia, ja vaihtoehdoista
pystyi valitsemaan kolme. Kohdan ”muu” valinneista kuusi ei odota vaikutuksia tai näkee vaikutukset posi-
tiivisina (ympäristöystävälliset tuotteet uudesta tehtaasta, lisää työpaikkoja Kemiin). Negatiivisista vaiku-
tuksista on yksittäisinä mainintoina kohdassa ”muu” metsien hakkaus sekä lähialueella että laajemmin.
Myös vaikutus vanhaan rakennettuun kulttuuriympäristöön huolettaa, samoin kuin saasteet vesistöön ja
ilmaan. Lisäksi kyselyn kommenttiosiossa tuodaan esille tehdasalueen toimintojen sijoittaminen niin, että
meluvaikutusta voidaan vähentää entistä tehokkaammin. Kommenttiosiossa yksi vastaaja toivoo, että ra-
kennettua kulttuuriympäristöä hyödynnettäisiin esimerkiksi Äänekosken kaltaisena vierailukeskuksena,
jossa olisi mahdollisuus kertoa saha- ja puuteollisuuden historiasta.
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Vastausten myönteisyyden selittää todennäköisesti se, että alue on tälläkin hetkellä puunjalostusteollisuu-
den käytössä. Erään vastaajan sanoin ”Meillä on tehdas jo nyt - uusi tehdashan on vaan entistä ehompi ja
parempi!”. Nykyisten vaatimusten sekä nykyteknologian tuomia mahdollisuuksia tuotiin esille myös haas-
tatteluissa, joissa todettiin, että on mahdollisuus huomioida eri vaikutukset ja näkökulmat jo suunnittelu-
vaiheessa, ehkäistä haittoja ja saada aikaiseksi jopa nykyistä vähemmän päästöjä.

6.14.4.2 Vaikutukset elinoloihin

Biotuotetehdashankkeen odotetaan parantavan asukkaiden elämänlaatua ja toimeentuloa Kemissä. Asu-
kaskyselyn vastaajat näkevät vaikutukset myönteisinä. Jonkin verran huolta aiheuttavat vaikutukset asuin-
ympäristöjen viihtyisyyteen sekä virkistys- ja harrastusmahdollisuuksiin. Tämä johtuu todennäköisesti odo-
tetuista ympäristövaikutuksista, joista mm. haju ja melu voi heikentää arkiympäristöjen viihtyisyyttä. Virkis-
tyksen osalla yksi esiin nouseva kysymys koskee merialueen jäätilannetta jatkossa. Erityisesti sulana pysyvän
alueen kasvua rannan läheisyydessä pelätään, samoin jatkuvaa sumua lämpimämmän rantaveden vuoksi.
Myönteiset vaikutukset nousivat esille myös haastatteluissa, samoin kuin huoli sulan alueen kasvamisesta
merialueella eri harrastajien näkökulmasta.
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Vastaajilta kysyttiin lisäksi muita vaikutuksia, joita arvelee biotuotetehdashankkeella olevan. Osa kommen-
toineista odottaa pääosin positiivisia vaikutuksia työpaikkojen myötä. Hankkeen odotetaan tuovan työpaik-
koja ja sitä myötä uusia yrityksiä sekä uusia asukkaita, lapsiperheitä alueelle. Sen myötä palvelutkin kasvavat
ja verotuloihin saadaan myönteistä kehitystä. Näin Kemi voisi ”herätä eloon”, kun alueen tulevaisuuteen
uskotaan ja asukkaidenkin näkemys on positiivisempi, muun muassa ostovoima paranee. Tosin osa odottaa
rakennusajan työllistävän lähinnä tuontityövoimaa ja tulojen virtaavan pois Meri-Lapista. Huolta aiheuttaa
vaikutukset ympäristölle (esimerkiksi raskasmetallipäästöt). Uudemmalta teknologialta, rakentamiselta ja
tekniikalta, odotetaan ratkaisuja, jotka vähentävät vaikutuksia jopa nykyisestä. Eräs vastaajista kuitenkin
katsoo Äänekosken kokemuksiin vedoten, että melu- ja hajuhaittoja ei ole saatu vähennettyä lupauksista
huolimatta.

Vastaajia huolestuttaa kommenttien perusteella erityisesti lisääntyvän liikenteen tuomat vaikutukset (käsi-
tellään kappaleessa 6.11). Myös melu ja hajuhaitat sekä tehtaan näkyminen maisemassa voivat tuoda ne-
gatiivisia kerrannaisvaikutuksia esimerkiksi lähialueiden asuntojen arvoihin. Toisaalta hankkeen myötä odo-
tetaan parannuksia infrastruktuuriin (erityisesti liikenneyhteyksiin) ja mahdollisesti muihinkin rakenteisiin,
esimerkiksi koulurakennuksiin, teatteriin, sairaalaan sekä julkiseen liikenteeseen. Myös hanketta edistävän
yrityksen toivotaan osallistuvan alueen kehitystyöhön laajemminkin.  Lisäksi hanketoimijalta toivotaan osal-
listumista alueen sähkön ja lämmöntuottoon (muun muassa sekundäärilämmön hyödyntäminen).
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Kuva 6-140. Näkymä Kemin keskustan sisä-/vierasvenesatamasta Karihaaran/Sahansaaren tehdasaluetta
kohti.

Edellisessä kuvassa on esitetty näkymä Kemin keskustan sisä-/vierasvenesatamasta Karihaaran/Sahansaa-
ren tehdasaluetta kohti. Teollisuusrakennukset ja erityisesti sieltä lähtevät ilmapäästöt näkyvät laajalle
alueelle jo nykyisin, joten hankkeen tuomaa muutosta ei voida pitää merkittävänä.

6.14.4.3 Ympäristövaikutukset

Asukaskyselyn vastaajia pyydettiin arvioimaan, ovatko hankkeen keskeisimmät ympäristövaikutukset
myönteisiä vai kielteisiä. Vastanneet eivät näe vaikutuksia kovin huolestuttavina, vaikka ympäristövaikutus-
ten kohdalla odotetaan keskimäärin enemmän kielteisiä vaikutuksia kuin muissa osioissa. Eniten vastaajia
huolettavat mahdollisesti lisääntyvät melu- ja hajuhaitat. Vaikutuksia odotetaan myös ilman- ja vesistöjen
laatuun. Tässä kysymyksessä yllättäen vaikutukset luonnonympäristöihin näyttäytyvät vähiten huolestutta-
vina, kun verrataan vastausten keskiarvoja. Vastausten keskiarvoja selittää se, että näissä kysymyksissä vas-
taajista usea on valinnut kohdan asteikon keskivaiheilta (vastaus on siis ei kielteinen eikä myönteinen tai en
osaa sanoa).

Kysytyillä ympäristövaikutuksilla on merkitystä elinoloihin ja arkielämässä esimerkiksi virkistysmahdolli-
suuksiin. Jatkuva melu ja hajut, ilmanlaatu sekä elinympäristön maisemat ovat merkittäviä tekijöitä jokapäi-
väisessä arjessa, luonnonympäristöt ja vesistöt taas enemmänkin virkistysmahdollisuuksissa. Kyselyn kom-
menteissa tuodaan lisäksi esille huoli hakkuiden tuomista ympäristövaikutuksista, jotka kohdistuvat koko
maakuntaan. Hakkuiden määrä tuodaan myös esille, osa katsoo hakkuiden lisäämisen vaikuttavan mahdol-
lisesti metsien kestokykyyn, metsien ja luonnon monimuotoisuuteen sekä vähentävän hiilinielua ja tuovan
globaalisti ilmastovaikutuksia. Myös haastatteluissa vahvistuu huoli nimenomaan hakkuiden sekä puun kul-
jetusten tuomasta ympäristövaikutuksesta. Vastauksissa toivotaan vastuullista suhtautumista ympäristöon-
gelmiin, vähättelyä tai peittelyä pelätään.
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Kommenteissa erään vastaajan huolena on Majaputaan virtaukset, joiden palauttaminen vähentäisi vastaa-
jan mukaan vesistön rehevöitymistä ja parantaisi virkistysarvoa. Kurimonhaaran/Majaputaan padon purka-
mistoive on tullut esille myös muissa yhteyksissä sekä haastatteluissa. Toinen vastaaja taas katsoo hankkeen
olevan kestämätön ilmaston kannalta. Yksi vastaaja toivoo tehdashankkeelle kompensaatiota esimerkiksi
luonnonsuojelualueen perustamisen tai puiden istuttamisen kautta.

6.14.4.4 Vaikutukset työllisyyteen ja muihin elinkeinoihin

Hanketoimijan (Metsä Fibre Oy) mukaan biotuotetehdas tuottaisi 1,5 miljoonaa tonnia sellua vuosittain ja
käyttäisi 7,6 miljoonaa kuutiota puuta (4,5 miljoonaa kuutiota enemmän kuin nykyinen sellutehdas). Uuden
tehtaan myötä hanketoimijan tavoitteena on kehittää Kemin tehdasalueesta yhä monipuolisempi biotalou-
den ekosysteemi. Suunnittelun lähtökohtiin kuuluu, että biotuotetehdashanke mahdollistaa monipuolisen
tuotevalikoiman ja erilaisia biotuotteita valmistavan yritysten muodostaman ekosysteemin laajenemisen
entisestään (kuten Metsä Fibren Äänekosken tehdas).

Hankevastaavan mukaan itse sellutehtaalla työskentelee 250 henkilöä (sisältäen tehdasalueen vakituiset
kumppanit) ja koko Metsä Groupin Kemin tehdasalueella noin 500 henkilöä. Nykyisellä sellutehtaalla työs-
kentelevät siirtyisivät uudelle biotuotetehtaalle ja lisäksi uusi tehdas työllistäisi koko suorassa arvoketjus-
saan Suomessa noin 2 500 henkilöä, joista uusia on noin 1 500.  Tehtaan rakennusvaiheen työllisyysvaiku-
tuksen arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehtäisiin Kemissä. Työntekijöitä
koko projektin aikana arvioidaan olevan noin 15 000. Työmaavahvuus voi nousta parhaimmillaan noin 2 800
henkilöön päivässä, joten myös palvelujen ja hyödykkeiden tuottamiseen tarvitaan paikallisten, eri alojen
toimijoiden panostusta Kemissä ja lähialueella. Projektilla olisi merkittävät vaikutukset niin rakennusvai-
heessa kuin biotuotetehtaan käydessä koko Suomen kansantalouteen ja Kemin talousalueeseen.

Asukaskyselyn vastausten ja haastattelujen perusteella hankkeen pääosin odotetaan vaikuttavan positiivi-
sesti alueen työllisyyteen sekä suoraan että välillisesti. Vaikutuksia odotetaan myös laajemmalti jopa koko
maakuntaan. Lisäksi odotetaan jalostusmahdollisuuksia, esimerkiksi kehitystyötä kuidun uusien
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käyttömahdollisuuksien kehittämisestä ja öljypohjaisten muovien korvaamista. Tämä taas laajentaisi
ekosysteemitoimintamallia, mikä parantaa mahdollisuuksia toteuttaa hanke kestävästi ja kannattavasti
sekä lisää mahdollisuuksia uudenlaisellekin yritystoiminnalle. Digitaalisten ratkaisujen mahdollisuudet tuo-
daan esille haastatteluissa. Alueelle on tullut investointeja jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, vaikka toteu-
tusta ei ole vielä varmistettu. Osa vastaajista ja haastatelluista kuitenkin epäilee, että uuden tehtaan tullessa
käyttöön työpaikat vähenevät verrattuna nykyiseen.

Toisaalta asukaskyselyssä tuodaan esille huoli metsäteollisuuden jalostusmahdollisuuksien heikkenemi-
sestä. Osa vastaajista pelkää, että metsät hakataan ”sellukattiloihin” jo nuorina laajalta alueelta ja muu ja-
lostustoiminta, muun muassa sahateollisuus saa vähemmän raaka-ainetta. Toisaalta investoinnin odotetaan
tuovan mahdollisuuksia puutuoteteollisuuden kehittämiselle alueella. Osa taas katsoo alueen metsien kas-
vun lisääntyneen ja hoitotoimenpiteiden (myös hakkuiden) tarpeellisuuden laajalla alueella, minkä vuoksi
biotuotetehtaan kaltaiset hankkeet ovat positiivinen asia myös metsien kannalta. Toisaalta hakkuulisäykset
ovat vastaus alueellisen metsäohjelman tavoitteisiin. Uutta hakkuuohjelmaa valmistellaan, ja Lapin metsä-
ohjelma pyrkii metsien käyttöön kestävästi mutta tehokkaasti. Metsälaki ja metsäsertifiointi tuovat vaa-
teita, mikäli niiden puitteissa toimitaan.

Biotuotetehtaan arvioidaan tuovan työpaikkoja eli suoria työllisyysvaikutuksia, minkä lisäksi hankkeen
kautta odotetaan huomattavia välillisiä vaikutuksia muille aloille, erityisesti kauppaan, terveyspalveluihin ja
koulutukseen. Työllisyyden myötä alueelle tulee elinvoimaa ja kerrannaisvaikutuksia, joiden johdosta alue
voi kehittyä sekä väestön väheneminen ja ikääntyminen saada taitettua. Asukkaiden mahdollisuudet muut-
tuvat, mikäli alueella on tarjolla työllistymismahdollisuuksia ja toimeentuloa. Samalla voidaan vaikuttaa
mielikuvaan alueesta. Asukasmäärän mahdolliseen lisäykseen tulee varautua maankäytön suunnittelulla.
Uudet työlliset lisäävät kaupungin verotulokertymää. Näitä tarvitaan muun muassa uusien asukkaiden tuo-
man palvelutarpeen lisäyksen myötä. Koulu- ja varhaiskasvatuspalveluiden osalle voi tulla palvelutarpeen
lisäystä, mihin kaupungissa tulee valmistautua.

Lisäksi jatkokoulutuksen osalta tulee valmistautua sekä hankkeen ja vastaavien hankkeiden kautta nouse-
vaan suoraan työvoimantarpeeseen että välillisesti jatkuvan oppimisen tuomaan muutokseen, jossa osaajia
siirtyy alalta ja alueelta toiselle, ja koulutuksen tulee vastata työvoiman tarpeeseen myös siirtyvien osaajien
osalta. Alueella on jatkokoulutusmahdollisuuksia, joiden kannalta hankkeella on vaikutuksia koulutuksen
lisäksi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin. Alueella on jo pidempään ollut esimerkiksi ammattikor-
keakoulun läpileikkaavina teemoina kiertotalous ja kestävä kehitys, mihin biotuotetehtaan kaltainen hanke
liittyy.

Rakennusvaiheessa työllisyysvaikutuksia voidaan odottaa rakentamisen, kaupan ja yksityisten palvelujen
toimialoilla. Rakentamisen alettua työvoima- ja osaamistarpeet konkretisoituvat, jolloin voidaan olla työ-
voimapulatilanteessa. Uuden biotuotetehtaan valmistuttua valtaosa työllisyyden kasvusta ohjautuu toden-
näköisesti teollisuuteen sekä osittain alkutuotantoon, logistiikkaan ja liikenteeseen. Osaavan työvoiman va-
jetta on muilla aloilla jo tällä hetkellä, mikä voi vaikuttaa työllisyysvaikutuksiin ja koulutustarpeisiin monella
tavalla.

Biotuotetehdashanke tuo odotuksia puuaineksen arvonnousulle. Metsätalous on alkutuotantoa, joka tuo
elinvoimaa erityisesti taajamien ulkopuolisille alueille. Metsätalouden kehittyminen tuo uusia mahdolli-
suuksia uusien tuotteiden myötä. Metsien hoito voi kehittyä nykyistä korkeammalle tasolle, tuottavuus pa-
remmaksi, puun kaatomäärät korkeammiksi ja metsien käyttö sekä hyöty maksimaaliseksi. Kehityksellä on
vaikutusta myös muille puuta hyödyntäville aloille kuten sahauskapasiteetin lisäykseen ja tukkipuun tuo-
tantoon.

Asukaskyselyssä nousi esille huoli hankkeen vaikutuksista matkailulle. Kemissä matkailu tapahtuu pääosin
kaupungin keskustassa, minkä vuoksi olevan tehdasalueen kehittäminen ei sinällään vaikuta matkailuun.
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Haju, melu sekä liikenteen päästöt voivat vaikuttaa matkailijoiden kokemuksiin. Merkittävin vaikutus voi
tulla sisäsataman läheisen merialueen jääpeitteen vähenemisestä, sillä jään päällä tapahtuvat aktiviteetit
ovat merkittävä osa Kemin matkailua (moottorikelkkasafarit, jään päällä kävely, pilkkiminen ja vastaavat).
Toisaalta haastatteluissa nousi esille synergiavaikutukset, teollisen toiminnan kasvu tuo myös matkailulle
mahdollisuuksia. Lisääntynyt elinvoimaisuus tuo alueelle lisää asukkaita sekä kävijöitä, esimerkiksi kokous-
vieraita, jotka viettävät alueella myös vapaa-aikaansa. Lisäksi esimerkiksi sataman ja muiden liikenneväylien
mahdollinen kehittäminen hyödyttää myös matkailua (saavutettavuus paranee).

Tehdashankkeella ei odoteta olevan vaikutusta kalastukseen. Kemissä on tällä hetkellä noin kymmenen kau-
pallista kalastajaa, minkä lisäksi on virkistyskalastusta. Oletuksena on, että nykyisillä määräyksillä ja teknii-
koilla hanke toteutetaan niin, että vaikutukset ympäristöön jopa vähenevät. Merialueilla virkistyskalastuk-
seen vaikuttavat nykyisin enemmän jäätilanne ja rajoitukset kuin läheinen teollisuus.

6.14.4.5 Liikennevaikutukset

Asukaskyselyn kommenttien perusteella vastaajia huolestuttaa biotuotetehdashankkeessa erityisesti li-
sääntyvän liikenteen tuomat vaikutukset. Kemissä on asutusta hyvin lähellä teitä ja junarataa. Hankealueen
viereisten Karihaaran ja Väinölän sekä hankealueelle asutuksen läpi johtavien yhteyksien tarkastelua liiken-
teen ja logistiikan sujuvuuden sekä meluhaittojen näkökulmasta toivotaan useammassa vastauksessa. Sa-
hansaarenkadun liikenneväylän muutostarpeet tuovat muutoksia lähialueen asukkaiden arjen liikennejär-
jestelyihin. Toisaalta hankkeen myötä odotetaan parannuksia infrastruktuuriin, ja näistä erityisesti liiken-
neyhteyksiin ja liikenneturvallisuuteen. Asia nousi esille myös haastatteluissa. Keskeisille liikenneväylille toi-
votaan kevyenliikenteenväyliä. Peurasaaressa toivotaan junaradan siirtoa kauemmas asutuksesta, ja juna-
radan tasoristeyksille turvallisuutta lisääviä ratkaisuja.

Liikennevaikutusten arvioinnin (kappale 6.11) mukaan hankkeen seurauksena sekä meri-, juna- että maan-
tieliikenne kasvavat. Raakapuu kuljetetaan metsästä tehtaalle junalla ja rekoilla. Tuotteet kuljetetaan vien-
tisatamaan rekoilla. Koska uuden tehtaan aiheuttama liikenne on huomattavasti suurempi kuin nykyteh-
taan, Sahansaarenkadulle on liikenteen turvallisuuden takia suunniteltu nykyisten yhteyksien tilalle muu-
toksia (kaavoitus meneillään) sekä rekkaparkkia, jossa rekat voivat odottaa pääsyä tehdasalueelle. Mikäli
raide kulkee Sahansaarenkadun vierellä, radalle ei ole tarkoitus tehdä tasoristeyksiä turvallisuussyistä. Kul-
jetuksissa on mukana myös vaarallisten aineiden kuljetuksia. Riskit terveydelle ja turvallisuudelle joka ta-
pauksessa kasvavat nykyisestä liikennemäärien lisääntyessä.  Henkilöliikenteen määrän ei arvioida juuri li-
sääntyvän nykyisen tehtaan määristä.

Osa asukaskyselyn vastaajista odottaa verojen nousevan hankkeen infrastruktuurin rakentamisen myötä.

6.14.4.6 Vaikutukset virkistysmahdollisuuksiin

Jo tällä hetkellä toimitaan taajamaympäristössä, eikä hankealue ole virkistyskäytössä, joten suoria vaikutuk-
sia virkistysmahdollisuuksiin ei tule. Hankkeen vaikutukset voivat kuitenkin muuttaa virkistyskokemusta,
erityisesti melu- ja muiden päästöjen alueilla. Kiikeli on jo nykyisellään tehtaan läheinen alue, joten tämän
alueen virkistykseen hankkeella ei odoteta olevan vaikutuksia. Kemin kaupunki suunnittelee sisäsatamasta
Sotisaari-Kuivanuoro -alueelle ulkoilureittejä (saman tapaisesti kuin Kiikelissä). Biotuotetehdashankkeen
vaikutukset on mahdollista huomioida suunnittelussa.

Muun tavanomaisen virkistyksen (ulkoilu, keräily) mielekkyys voi heikentyä tehdashankkeen lähialueella,
mutta Kemistä löytyy korvaavia alueita tällaiselle toiminnalle. Virkistyksen osalla yksi esiin nouseva kysymys
koskee merialueen jäätilannetta jatkossa. Erityisesti sulana pysyvän alueen kasvua rannan läheisyydessä
pelätään, samoin jatkuvaa sumua lämpimämmän rantaveden vuoksi. Arvointimenettelyn aikana on mallin-
nettu jäte- ja jäähdytysvesien vaikutuksia. Mallinnuksen mukaan jäähdytys- ja jätevesien lämpökuorman
johdosta muodostuvan sulan veden ja heikentyneen jään alue laajenee huomattavasti nykytilaan nähden
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purkualueiden edustalla. Merkittävimmät vaikutukset Kemin keskustan edustan ja Selkäsaaren alueen tal-
viajan virkistyskäytölle syntyy purettaessa jäähdytysvedet Vähähaaran yläaltaaseen (VE1a) ja jätevedet kau-
emmaksi merelle Selkäsaaren länsipuolelle (VE1b), mikä heikentää jääpeitettä Selkäsaaren pohjois- ja luo-
teispuolella. Selvästi vähäisemmät vaikutukset Selkäsaaren alueelle syntyy purettaessa jäähdytysvedet län-
nemmäksi Kuivanuoron eteläkärkeen, mutta samalla jääpeitteen sulamista ja heikkenemistä havaitaan län-
nen ja luoteen suunnassa aina Kemijoen pääharassa saakka. Jäähdytysvesien lämpökuorman purkaminen
Kemijoen päähaaraan (VE1c ja VE1d) heikentää jääpeitettä koko päähaaran alueella. Jääpeite häviää koko-
naan Paskon edustalle saakka ja selvää jääpeitteen ohentumista näkyy vielä Munaluodon pohjoispuolella.
Lisäksi jäähdytys- ja jätevesien tuoma lämpökuorma aikaistaa jäiden lähtöä purkupisteestä ja tarkkailupis-
teestä riippuen. Purkualueiden läheisyydessä myös pysyvän jääpeitteen muodostuminen lykkääntyy. Vesis-
töihin vaikutusta voi tulla myös rehevöittämisen ja lämpövaikutuksen myötä, mikä voi vaikuttaa myös vir-
kistyskalastukseen.

Laajemmalla alueella metsien hakkuut voivat osaltaan parantaa maisema- ja virkistyskäyttöarvoja (erityi-
sesti harvennushakkuut), avohakkuut taas koetaan usein negatiivisina.

6.14.5 Haitallisten vaikutusten vähentäminen

Sosiaalisten vaikutusten osalta tärkein haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpide on vuorovaikutus.
Hankkeesta on tiedotettu ja tietoa on saatavilla, mutta mahdollisimman kattava tiedotus ei ole koskaan
pahitteeksi. Erityisesti lähialueen asukkaita tulee tiedottaa aktiivisesti hankkeen täsmentyessä, jotta hait-
toihin varautuminen on mahdollista. Huolellisella suunnittelulla haitat ovat todennäköisimmin minimoita-
vissa. Lisäksi eri sidosryhmiä (esimerkiksi kalastajia) on hyvä tiedottaa ja kuulla etukäteen, mikäli nykyisiin
olosuhteisiin on tulossa muutoksia. Yleensä etukäteen hoidettu tiedotus ja muu vuorovaikutus vähentää
ongelmia.

Kemin kaupungilla tulee varautua suurhankkeen (tämän ja muiden sekä mahdollisten yhteisvaikutusten
osalta) toteutumiseen muun muassa maankäytön suunnittelulla, väliaikaisen (rakentamisen aikaisen) asu-
misen ja majoituksen suunnittelulla, palvelujen mitoittamisella sekä virkistysmahdollisuuksilla. Kaupungilla
on tehty hankerahoitushakemus valmistautumissuunnitelmasta, joka toteutuessaan vastaa näihin kysymyk-
siin. Lisäksi alueella tullaan järjestämään esimerkiksi seminaari ja alihankintapäivät, joissa keskustellaan
hankkeesta ja valmistautumisesta eri tahojen kesken. Kaupungilla tulee muutenkin olla elinvoimaisuuden
edistäjän, mutta asukkaiden ja esimerkiksi yritysten suhteen myös edunvalvojan rooli hankkeen suunnitte-
luvaiheessa. Alueen palveluista ja muista mahdollisuuksista, esimerkiksi majoituksesta ja vuokra-asun-
noista, olisi hyvä saada palveluhakemisto tai vastaava. Osaavan työvoiman saatavuuden takaamiseksi maa-
kunnan koulutuspalvelujen tulee varautua sekä hankkeen suoriin tarpeisiin että työvoiman liikkuvuuden
tuomiin muutoksiin. Koulutustarve tulee huomioida alueen ja maakunnan lisäksi valtakunnallisesti erityi-
sesti koulutusmäärärahojen osalla.

Liikenteen osalta ratkaisut linjauksista ja tarkemmin rahoituskuvioista tehdään asemakaavoituksen ja sen
jälkeen toteutuksen myötä. Biotuotetehtaan ja hankealueen liikenteen saaminen samaan, suoraan käytä-
vään nähdään positiivisena, koska tällöin turvallisuuteen ja meluun on mahdollista kiinnittää huomiota, eikä
ongelmia tule laajalle alueelle. Myös tehdasalueen meluvaikutuksia odotetaan vähennettävän melusuojaus-
ten, -vallien ja toimintojen sijoittelun myötä.

Luonnonympäristöjen osalta hankealue (tehdasalue) on linnuston kannalta kiinnostava. Lintuharrastajille
on annettu lupia kulkea tehdasalueella, ja tähän toivotaan vastaavaa mahdollisuutta jatkossakin. Luontoar-
vojen menetysten toivotaan olevan mahdollisimman vähäisiä. Virkistyskäyttäjistä erityisesti veneilijöiden
näkökulmasta päästöjen vesistöihin tulisi olla mahdollisimman pieniä ja erityisesti huomiota tulee kiinnittää
kiintoainepitoisuuksiin. Luontoasioiden ja virkistyskäytön sidosryhmät toivovat yhteistyötä jatkossakin,
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tähän mennessä yhteistyötä on ollut ja se on ollut sujuvaa. Tällä hetkellä ympäristötietoisuus on yleisestikin
korkealla tasolla, minkä vuoksi ongelmat ympäristöasioissa tuovat ongelmia liiketoiminnalle.

Merialueen sulana pysyvän alueen osalta keskeinen toimenpide on alueen merkintä ja varoitukset, jotta
virkistyskäyttäjät eivät eksy vaarallisille alueille. Merkintöjen tulee toimia myös pimeässä. Merialueilla on
nykyisinkin sulia ja vaaranpaikkoja, joihin on totuttu, joten kaikilla vaarallisilla, mutta erityisesti muuttuvilla
alueilla opastukseen tulee kiinnittää huomiota. Asukaskyselyn muutamassa vastauksessa sekä haastatte-
luissa on pohdittu jäähdytysvesien hyödynnysmahdollisuutta Kemin kaupungin kaukolämmön tuotossa. Ve-
sistövaikutusten arvioinninkin (kappale 6.2) mukaan tehtaan jäähdytysveden sisältämän lämpöenergian
hyödyntäminen vähentäisi lämpökuorman vaikutuksia vesistössä. Jäähdytysvesien lämpöenergian hyöty-
käytölle ei kuitenkaan toistaiseksi ole löydetty järkeviä laajamittaisia ratkaisuja.  Virkistyksen osalta Sotisaa-
ren reitistöt ovat suunnitteluvaiheessa, joten biotuotetehtaan vaikutukset pystytään huomioimaan suunni-
telmissa. Majaputaan virtausten palautustoive tulisi huomioida biotuotetehdashankkeessa. Moottorikelk-
kareittejä tulisi saada Kemi-Tornio -alueelle, jotta tarve vesistöjen jäillä ajamiseen vähenisi.

Haastatteluissa nousi esiin toimiva yhteistyö pelastusviranomaisten ja teollisuuslaitosten välillä. Rakenta-
misvaiheessa tulee pohtia turvallisuus- ja riskienhallintaorganisaatiot, sillä alihankkijoiden määrän kasva-
essa onnettomuusriskit lisääntyvät.

6.14.6 Yhteisvaikutukset

Kemissä ja vaikutusalueella on vireillä muitakin suurhankkeita. Kemin Ajokseen on suunniteltu biojalosta-
moa (Kaidi). Raaka-aineen ja työvoiman saatavuuden kannalta tärkeitä ovat Kemijärvelle suunniteltu sellu-
tehdas (Boreal Bioref Oy) sekä Paltamoon suunniteltu sellutehdas (KaiCell Fibers Oy). Lisäksi maakunnassa
on suunnitteilla merkittävä määrä matkailuinvestointeja ja joitakin kaivoshankkeita.

Sosiaalisten vaikutusten osalta yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa liittyvät siihen, että laajemman
alueen toimeliaisuus lisääntyy. Tällä taas on vaikutuksia koko maakunnan vetovoimaisuuteen ja sitä kautta
positiivisia kerrannaisvaikutuksia muihin elinkeinoihin ja palveluihin. Mikäli suuria hankkeita toteutuu
useita, voivat yhteisvaikutukset heikentää luonto- ja maisema-arvoja. Tällä taas olisi vaikutusta maakunnan
vetovoimalle, erityispiirteille sekä matkailulle ja virkistykselle alueiden ja koskemattoman luonnon vähen-
tyessä. Osaltaan sosiaalisiin vaikutuksiin on huomioitava puuraaka-aineen riittävyys, mikä voi vaikuttaa
puun myyntiin ja myyntituloihin. Raaka-aineen saatavuus vaikuttaa myös kuljetustarpeeseen.

Useamman suuren hankkeen toteutuessa tulee vaikutuksia työvoiman saatavuuteen, mikä pitää ennakoida
koulutuksissa. Myös palvelujen saatavuus tulee taata kaupungeissa.

Onnettomuus- ja häiriötilanteet

6.15.1 Yhteenveto

Rakennusvaiheen ympäristöriskit vaihtoehdossa VE1 liittyvät mm. jätevedenpuhdistamon laajennuksen yh-
teydessä aiheutuviin mahdollisiin häiriöihin nykyisen puhdistamon käytölle, viemäröintijärjestelmien toimi-
vuuteen vanhan tehtaan purkamisen yhteydessä ja rakennustyömaan hulevesien, pilaantuneiden maiden
käsittelyyn tai kuljetuksiin ja nostotöihin.

Rakennusaikaisia mahdollisia häiriö- ja onnettomuustilanteita ja niihin liittyviä vaikutuksia voidaan ehkäistä
rakennustöiden suunnittelulla ja riskeihin varautumisella.
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Toimintavaiheessa lähes kaikissa merkittävimmissä häiriötilanteissa, joissa vaikutuksia ympäristöön voi
esiintyä, vaikutukset ovat hajuhaittoja ympäristössä. Uudella tehtaalla häiriötilanteet hallitaan entistä pa-
remmin. Kylmän ja laimean mustalipeän kuohahtaminen on vakava häiriötilanne, johon liittyy vuotoriski ja
siihen varautuaan suunnittelussa esimerkiksi allastusten avulla.

Merkittävin kemikaaleihin liittyvä riski on valmistettavan ja valkaisussa käytettävän klooridioksidin kaasu-
vuoto. Klooridioksidivesivuoto havaitaan nopeasti tarkkailujärjestelmän kautta, jolloin vuoto saadaan lope-
tettua ja vaikutukset saadaan hallintaan, eikä vaikutuksia tehdasalueen ulkopuolella arvioida aiheutuvan.
Tehtaan ulkopuolelle aiheutuviin vaikutuksiin kuitenkin varaudutaan yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa.
Suuret kemikaalivuodot tai merkittävät onnettomuustilanteisiin liittyvät vaikutukset vesistössä ovat hyvin
epätodennäköisiä. Tulipalo- ja räjähdysriskeihin sekä muihin riskianalyysissä tunnistettuihin riskeihin varau-
dutaan.

Vaihtoehdossa VE1 toiminta on laajamittaisempaa verrattuna vaihtoehtoon VE0, joten vaihtoehdossa VE1
riskien vaikutukset voivat olla suuremmat. Toisaalta uuden tehtaan laitteistot ja suojausjärjestelmät voi-
daan arvioida olevan entistäkin luotettavampia, mikä osaltaan pienentää riskien todennäköisyyttä ja vaiku-
tuksia. Sekä rakentamis- että toimintavaiheessa vaikutuksen merkittävyys arvioidaan vähäiseksi.

Yhteenveto onnettomuus- ja häiriötilanteisiin liittyvistä vaikutuksista:

Rakentamisvaihe

Vaikutus VE1 VE0 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuk-
sen merkittävyys

Onnettomuus-
ja häiriötilan-
teisiin liittyvät
vaikutukset

Rakennusvaiheen ympä-
ristöriskit liittyvät mm.
jätevedenpuhdistamon
laajennuksen yhtey-
dessä aiheutuviin häiri-
öihin nykyisen puhdista-
mon käytölle, viemä-
röintijärjestelmien toi-
mivuuteen vanhan teh-
taan purkamisen yhtey-
dessä tai pilaantuneiden
maiden käsittelyyn. Ris-
kejä voidaan ehkäistä ra-
kennustöiden huolelli-
sella suunnittelulla ja ris-
keihin varautumisella.

Ei uutta rakentamista eikä
rakentamisvaiheen vaiku-
tuksia.

Vaihtoehdossa VE0 ei synny vaiku-
tuksia, joten vaihtoehdossa VE1
vaikutukset ovat suuremmat.

Vaikutuksen merkittävyys arvioi-
daan vähäiseksi (-).
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Toimintavaihe

Vaikutus VE1 VE0 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutuk-
sen merkittävyys

Onnettomuus-
ja häiriötilan-
teisiin liittyvät
vaikutukset

Lähes kaikissa merkittävimmissä häiriötilanteissa,
joissa vaikutuksia ympäristöön voi esiintyä, vaikutuk-
set ovat hajuhaittoja ympäristössä. Mustalipeän kuo-
hahtamiseen liittyvään vakavaan riskiin varaudutaan
suunnittelussa.

Merkittävin kemikaaleihin liittyvä riski on klooridioksi-
divuoto, joka voidaan havaita nopeasti ja käsitellä hal-
litusti.

Tulipalo- ja räjähdysriskeihin sekä muihin suunnittelun
yhteydessä tehtävissä riskianalyyseissä tunnistettaviin
riskeihin varaudutaan.

Vaihtoehdossa VE1 toiminta on
laajamittaisempaa verrattuna
VE0, mikä lisää riskejä. Toisaalta
uudella tehtaalla häiriötilanteet
hallitaan entistä paremmin, joka
pienentää riskien todennäköi-
syyttä.

Riskeihin varaudutaan laitoksen
suunnittelussa ja toiminnassa.

Vakavat vaikutukset tehdasalueen
ulkopuolelle ovat epätodennäköi-
siä.

6.15.2 Arviointimenetelmä

Uuden biotuotetehtaan mahdollisia onnettomuus- ja häiriötilanteita on arvioitu aivoriihityöskentelynä to-
teutetussa tarkastelussa, jossa lähtökohtana oli Kemin nykyiselle sellutehtaalle ja Äänekosken biotuoteteh-
taalle aiemmin suoritetut ympäristöriskianalyysit. Tunnistettujen riskien todennäköisyyttä ja seurausten va-
kavuutta arvioitiin, jonka perusteella riskit jaoteltiin seuraaviin luokkiin:

I = ei hyväksyttävä riski

II = tunnistettu mahdollinen riski

III = merkityksetön riski

Arvioinnissa käsiteltiin biotuotetehdas osastoittain ja lisäksi arvioitiin rakennusaikaiset kertariskit ja tilapäis-
järjestelyt. Biotuotetehtaan muiden laitosten suunnitelmat eivät vielä arviointivaiheessa olleet edenneet
riittävän pitkälle, jotta ne olisi voitu sisällyttää tarkasteluun. Työskentelyyn on eri vaiheissa osallistunut
Metsä Fibren Kemin ja Äänekosken biotuotetehtaiden henkilöstöä sekä biotuotetehdasprojektien henkilös-
töä.

Biotuotetehtaan ympäristöriskien arvioinnissa on kuvattu niihin liittyviä mahdollisia vaikutuksia ympäris-
töön sekä riskien vähentämiseksi ja vaikutusten lieventämiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Ympäristöris-
kikartoitus on liitteenä 16.

6.15.3 Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Uuden tehtaan rakennustöiden aikana tunnistettiin ympäristöriskianalyysin yhteydessä seuraavia riskejä:

- Nykyisen puhdistamon käytölle jätevedenpuhdistamon laajennuksen yhteydessä aiheutuvat mah-
dolliset häiriöt. Vaarana on suurempi kuormitus vesistöön.

- Viemäröintijärjestelyiden onnistuminen vanhan biotuotetehtaan purkamisen yhteydessä. Riskinä
on päästöt vesistöön.
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- Rakennustyömaan hulevesien käsittelyyn liittyvät riskit. Vaarana on haitallisten aineiden pääsystä
vesistöön.

- Räjäytystyöt ja niistä aiheutuva pöly. Tärinä ja pöly voivat aiheuttaa haittoja ympäristössä.
- Kuljetuksiin ja nostotöihin liittyvät riskit. Riskit ovat rakennustyömaan aikana suuremmat kuin ta-

vanomaisessa toiminnassa.
- Pilaantuneiden maiden käsittelyyn liittyvät riskit. Riskinä ovat päästöt maaperään ja pohjaveteen.

Riskejä ehkäistään toteuttamalla pilaantuneiden maiden käsittelysäännösten ja ohjeiden mukai-
sesti.

- Putken tai kaapelin rikkoontuminen kaivutyön yhteydessä. Rikkoontumisesta voi aiheutua lähinnä
aineellisia vahinkoja.

Rakennusaikaisia mahdollisia häiriö- ja onnettomuustilanteita ja niihin liittyviä vaikutuksia voidaan ehkäistä
rakennustöiden suunnittelulla ja riskeihin varautumisella. Vaikutuksen merkittävyys arvioidaan vähäiseksi.

6.15.4 Toiminnan aikaiset vaikutukset

6.15.4.1 Vakavimmat tunnistetut onnettomuus- ja häiriötilanteet

Riskianalyysin perusteella kaikki biotuotetehtaan toiminnassa tunnistetut vakavimmat onnettomuus- ja häi-
riötilanteet luokiteltiin riskiluokkaan II:

- Keittämön hakesiilojen hönkien pääsy ulos häiriötilanteissa esimerkiksi puhaltimen pysähtyessä tai
linjojen täyttyessä lauhteella. Seurauksena on hajuhaitta ympäristössä.

- Vakavathäiriöt väkevien hajukaasujen poltossa, jolloin sekä varsinainen polttopaikka että vara-
paikka ovat poissa käytöstä. Tällöin hajukaasuja joudutaan johtamaan piipun kautta ulos. Seurauk-
sena on hajuhaitta ympäristössä.

- Laimeiden hajukaasujen ohjautuminen puhdistamattomina ulos sähkökatkon tai prosessihäiriön
seurauksena, jolloin aiheutuu hajuhaittaa ympäristössä.

- Hajukaasujen poltossa sattuva häiriöt esimerkiksi hajukaasujen sisältämän veden tai venttiiliraja-
virheen takia, jolloin hajukaasut johdetaan käsittelemättöminä ulos. Seurauksena on hajuhaitta
tehdasalueella.

- Kylmän ja laimean mustalipeän kuohahtaminen startin aikana, josta voi pahimmillaan aiheutua
korkeita ja poikkeavia kuormituksia jätevedenpuhdistamolle ja merkittäviä vuotoja piha-alueille.

Ympäristöriskikartoituksen perusteella lähes kaikissa merkittävimmissä häiriötilanteissa, joissa vaikutuksia
ympäristöön voi esiintyä, vaikutukset ovat hajuhaittoja ympäristössä. Häiriötilanteisiin liittyviä hajuhaittoja
on kuvattu myös kappaleessa 6.4.5. Nykyisellä tehtaalla hajuhaittoja aiheuttaneita häiriötilanteita on esiin-
tynyt useita kertoja vuodessa. Uudella tehtaalla häiriötilanteet hallitaan entistä paremmin.

Hajukaasupäästöjä aiheuttaviin häiriötilanteisiin varaudutaan keräämällä väkevät hajukaasut talteen ja val-
mistamalla hajukaasujen sisältämästä rikistä rikkihappoa. Varapolttopaikka on soodakattila. Hajukaasujen
käsittelyssä esiintyviin häiriöihin varaudutaan ennakkohuolloilla.

Jos mustalipeän kuohahtamisen yhteydessä merkittäviä määriä lipeää joutuisi vesistöön, seurauksena olisi
haitallisia vaikutuksia vesieliöstölle. Mahdollisen lipeäpäästöön varaudutaan suunnittelussa esimerkiksi al-
lastusten avulla. Päästö voidaan häiriötilanteessa johtaa hallitusti varoaltaaseen, josta se voidaan syöttää
laimennettavaksi isoon jätevesimäärään ennen johtamista jäteveden puhdistamolle. Näin huolehditaan
siitä, että puhdistamon toiminta ei häiriinny poikkeuksellisen suuren kuormituspiikin vuoksi.
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Merkittävän lipeäpitoisuuden pääsy vesistöön on hyvin epätodennäköistä. Starttilanteisiin liittyviin mahdol-
lisiin häiriöihin, varaudutaan myös yleisen starttien prosessihallinnan avulla sekä väkevöimällä mustalipeää
ennen pitkää seisokkia.

6.15.4.2 Kemikaalivuotoihin liittyvät riskit

Biotuotetehtaan kemikaalien käsittely ja varastointi luokitellaan laajamittaiseksi. Kemikaalien varastoinnille
ja käsittelylle haetaan kemikaalilupa. Laitokselle laaditaan toimintaperiaateasiakirja ja sisäinen pelastus-
suunnitelma ennen laitoksen käyttöönottoa.

Merkittävin kemikaaleihin liittyvä riski on valmistettavan ja valkaisussa käytettävän klooridioksidin kaasu-
vuoto. Klooridioksidin merkittävästä vuodosta ja haihtumisesta voisi aiheutua vaara ympäristöön. Riski kä-
sitellään tarkemmin tehtaalle laadittavassa pelastussuunnitelmassa ja toimintaperiaateasiakirjassa.

Merkittävimpien riskien lisäksi muita ympäristöriskianalyysissä tunnistettuja häiriötilanteita liittyy esimer-
kiksi kemikaalien käsittelyyn ja kemikaalivuotoihin putkiston tai muun laitteen rikkoontumisen, laippavuo-
tojen ja säiliöiden mahdollisen ylitäytön seurauksena. Yksi tunnistettu riski on keittämöalueella putkiston
repeämisen seurauksena syntyvä lipeäpäästö prosessivesiviemäriin tai sadevesiviemäriin. Vesistöön joutu-
essaan lipeä aiheuttaisi haitallisia vaikutuksia vesieliöstölle.

Putkistojen kunnosta huolehditaan kunnonvalvonnan ja kunnossapidon avulla, ja siten putken repeäminen
on hyvin epätodennäköistä. Mahdollisia pieniä putkistovuotoja tarkkaillaan mm. kaasunilmaisimien avulla.

Häiriötilanteissa syntyvät kemikaalipäästöt päätyvät todennäköisimmin suoja-altaisiin, josta päästöt johde-
taan hallitusti ja laimennettuina jätevedenpuhdistamolle. Piha-alueella tapahtuva kemikaalipäästö voi pää-
tyä myös jäähdytys- ja hulevesiviemärin kautta vesistöön, jolloin kemikaalin ominaisuuksista riippuen hai-
talliset vaikutukset vesistössä eivät ole poissuljettuja. Vaikutuksen suuruus riippuu mm. päästön kestosta ja
suuruudesta. Jätevedet sekoittuvat ja laimenevat kuitenkin vesistössä nopeasti, eivätkä merkittävät akuutit
haittavaikutukset ole todennäköisiä. Kemikaalivuotoihin varaudutaan mm. varoaltailla, säiliöiden pinnan
mittauksilla, vuotoilmaisimilla ja viemärin sulkumatoilla. Kemikaalipäästön pääsy vesistöön asti on hyvin
epätodennäköinen.

Klooridioksidi

Merkittävin kemikaaleihin liittyvä riski on valmistettavan ja valkaisussa käytettävän klooridioksidiveden
vuoto. Riskiä voidaan pienentää siirtoputkiston materiaalivalinnalla (esim. titaani). Klooridioksidiveden mer-
kittävästä vuodosta ja haihtumisesta voisi aiheutua vaara ympäristöön. Klooridioksidikaasu ja sen vesiliuok-
set ovat terveydelle haitallisia, voimakkaasti ärsyttäviä aineita. Klooridioksidi on luokiteltu ympäristölle vaa-
ralliseksi vesieliömyrkyllisyyden perusteella. Klooridioksidin vesiliuos hajoaa valon vaikutuksesta kloorive-
dyksi ja kloorihapoksi. Jos putkistovuoto tapahtuu ulkoalueella, klooridioksidiliuoksesta vapautuu klooridi-
oksidikaasua ympäristöön. Vuoto havaitaan automaattisella virtaus- ja painemittausjärjestelmällä, jolloin
liuoksen syöttö katkaistaan. Vuodon sattuessa vuotanut klooridioksidivesi voidaan peittää sammutusvaah-
dolla, joka estää sen haihtumista. Klooridioksidin ollessa ilmaa raskaampi kaasu, se kerääntyy maaston muo-
tojen mukaan mataliin kohtiin. Klooridioksidivesivuoto on lyhytaikainen ja sen ei arvioida aiheuttavan vai-
kutuksia tehdasalueen ulkopuolella. Jos näin kuitenkin tapahtuu, onnettomuudelta voidaan suojautua esi-
merkiksi pysäyttämällä tuloilmajärjestelmä sekä sulkemalla ovet, ikkunat ja tuuletusluukut. Lisäksi järjeste-
tään harjoituksia yhdessä paikallisen pelastuslaitoksen kanssa.

Kemikaalikuljetukset

Kemikaaleja kuljetetaan tehtaalle päivittäin autoilla. Kemikaalien kuljetuskaluston onnettomuudet ovat har-
vinaisia, mutta mahdollisia. Vaarallisten kemikaalien kuljetuskaluston ja kuljettajan pätevyysvaatimukset
ovat lakisääteisiä. Onnettomuuden sattuessa nestemäistä kemikaalia voi valua maaperään, pohjaveteen tai
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ojaan ja edelleen vesistöön säiliön tilavuuden verran. Onnettomuuksiin liittyy tulipalon mahdollisuus, jolloin
voi syntyä terveydelle haitallisia savukaasuja ja sammutuksen yhteydessä kemikaalipitoisia sammutusvesiä.

6.15.4.3 Tulipalo- ja räjähdysriskit

Biotuotetehtaalla käsiteltäviin palo- ja räjähdysvaarallisiin nestemäisiin ja kaasumaisiin kemikaaleihin ja kui-
vatun biopolttoaineen käsittelyyn liittyy tulipalo- ja räjähdysvaara. Esimerkiksi sähkölaitteet voivat aiheut-
taa tulipalon syttymisen.  Merkittävimmät palo- ja räjähdysriskit liittyvät soodakattilan vaara- ja onnetto-
muustilanteisiin.

Vuotava kaasumainen aine tai nestevuodon haihtuessa muodostuva kaasupilvi voi muodostaa ilman kanssa
syttyvän ja räjähtävän seoksen. Räjähdykset ovat mahdollisia paineellisissa laitteissa tai putkilinjoissa. Äkil-
liset suuret höyryvuodot voisivat aiheuttaa räjähdystä vastaavaa vaaraa.

Biotuotetehtaalla valmistettavan klooridioksidin ja sivutuotteena syntyvän tärpätin vuodosta ja haihtumi-
sesta voisi aiheutua syttymis- ja räjähdysvaara. Nestemäisten polttoaineiden varastosäiliöt ovat potentiaa-
lisia palokohteita.

Tehtaan alueella varastoitavat natriumkloraatti ja vetyperoksidi eivät ole syttyviä tai räjähtäviä, mutta ne
ylläpitävät palamista ja lisäävät palon voimakkuutta. Myös klooridioksidi ja happi kiihdyttävät muiden ai-
neiden palamista.

Mahdolliset kemikaalivuodot voidaan kallistusten ja kanavointien avulla johtaa alueelle, josta ne pääsevät
haihtumaan turvallisesti. Räjähdysvaarallisissa kohteissa vaaraan varaudutaan mm. kohteiden sijoittelulla,
materiaaleilla, ylipaineventtiileillä ja järjestämällä turvallinen purkaussuunta mahdollisen räjähdyksen sat-
tuessa.

Palo- ja räjähdysvaarallisten kaasujen (esim. tuotekaasun ja biokaasun sisältämä metaani) pitoisuuksia seu-
rataan kaasuntunnistimilla tehtaan niillä alueilla, joissa kaasuvuodot ovat mahdollisia. Biopolttoaineiden
käsittelyssä tulipalovaaraa ehkäistään mm. pölyn säännöllisellä puhdistuksella.

Tulipalojen kannalta kriittiset kohteet varustetaan palonilmaisimilla ja automaattisilla sammutusjärjestel-
millä. Mahdollisesta tulipalosta aiheutuvan lämpösäteilyn määrää voidaan tarvittaessa vähentää mm. etäi-
syyksiä kasvattamalla, vesisuihkutuksella, palonkestävyydellä tai säteilysuojauksilla.

Haitallisten aineiden pääsy jätevedenpuhdistamolle tai vesistöön palon sammutustilanteissa estetään sul-
kemalla sadevesiputkistot. Sammutusvedet kootaan ja käsitellään esimerkiksi varoaltaan avulla ennen joh-
tamista puhdistamolle.

6.15.4.4 Tulvariski

Uuden tehtaan rakennusten maantasokerrosten lattioiden korkeusasemissa sekä maanalaisiin laite- ja tek-
niikkatiloihin (mm. kuljetintunnelit, tehdasrakennusten kellaritilat) vievien sisäänkäyntien korkeusasemissa
huomioidaan meritulvariski vaiheasemakaavassa säädetyllä tavalla sijoittamalla tehdasrakennusten oviauk-
kojen alareuna rannikkoalueen alimman rakentamiskorkeuden N2000 +2.6 metriä yläpuolelle. Tulvakorkeu-
den alapuoliset rakenteet ja läpiviennit suunnitellaan vesitiiviinä rakenteina ja varustetaan pumppaamoilla
ja pumppukuopilla, joiden avulla kellaritiloihin normaali- ja poikkeusolosuhteissa päätyvää vettä voidaan
poistaa. Uuden tehtaan rakennusten maantaso- ja kellarikerrosten materiaalivalinnoissa huomioidaan mah-
dollisissa tulvatilanteissa syntyvä kosteusrasitus eikä kosteudelle herkkiä materiaaleja käytetä näissä koh-
teissa.

Tehdasalueelle johtavat tieyhteydet ovat pääosin rannikkoalueen alimman rakentamiskorkeuden N2000
+2.6 metriä yläpuolella ja pelastuslaitoksen pääsy tehdasalueelle on mahdollista myös tulvatilanteissa. Teh-
dasalueelle rakennetaan nykyisten liikenneyhteyksien lisäksi yksi uusi maantiesilta ja uusi ratasilta, joiden
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korkeusasema ovat rannikkoalueen alimman rakentamiskorkeuden N2000 +2.60 yläpuolella. Tehdasalu-
eelle on tulvatilanteissa useita toisistaan riippumattomia pelastuslaitoksen hyökkäysreittejä.

Suunnittelu edellä esitetyllä tavalla riittää 1/200a -tulvaan ilman aaltoiluvaraa. Harvinainen meritulva (tois-
tuvuus 1/250a – 1/1000a) keskeyttäisi tehtaan toiminnan ja tehdas ajettaisiin hallitusti alas. Vaikutukset
olisivat taloudellisia.

6.15.5 Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen

Mahdolliset riskit tunnistetaan ja huomioidaan laitoskokonaisuuden ja laitoksen osa-alueiden suunnitte-
lussa ja arvioidaan tarkemmin hankkeen suunnittelun edetessä. Biotuotetehtaan eri yksiköille tehdään yk-
sityiskohtaisen suunnittelun aikana vaaran arvioinnit ja häiriötilanteiden tarkastelut huomioiden mahdolli-
set häiriöistä, käyttövirheistä ja vaurioista aiheutuvat vaaratilanteet laitokselle, siellä työskenteleville ihmi-
sille ja laitoksen ympäristölle. Niiden pohjalta suunnitellaan mm. tarvittavat suojaetäisyydet, rakenteet, tur-
vajärjestelmät ja -laitteet. Riskianalyysien pohjalta laitoksen prosessit voidaan varustaa erillisillä automaat-
tisilla turvajärjestelmillä, joka pysäyttävät yksikön toiminnan tarvittaessa automaattisesti. Prosessikokonai-
suuksien toimittajia valittaessa kiinnitetään huomiota toimittajan prosessiosaamiseen ja toimittajilta saa-
daan kattavat selvitykset toimitettavan prosessikokonaisuuden turvallisuudesta. Toimintavaiheessa teh-
taan ympäristöriskit kartoitetaan säännöllisesti ja aina merkittävien prosessimuutosten yhteydessä.

Laitoskokonaisuus suunnitellaan ja rakennetaan lainsäädännön, teollisuuden standardien ja alan hyvien
käytäntöjen mukaisesti. Laitoksen toteutuksen ja toiminnan lähtökohtana on onnettomuustilanteiden es-
täminen sekä teknisesti että turvallisuusorganisaation avulla. Laitokselle laaditaan sisäinen pelastussuunni-
telma, joka sisältää ohjeet onnettomuustilanteisiin varautumiseen laitoksen sisällä. Yhteistyössä pelastus-
laitoksen kanssa laaditaan ulkoinen pelastussuunnitelma suuronnettomuuksien torjumiseksi ja vahinkojen
minimoimiseksi.

Laitoksen turvallisuus saadaan aikaan prosessien hyvän suunnittelun ja toteutuksen sekä tehokkaan valvon-
nan, laitteistojen korkeatasoisen käytön ja säännöllisen kunnossapidon avulla. Samoin tärkeitä laitoksen
turvallisuuden edellytyksiä ovat henkilökunnan riittävä koulutus ja opastus sekä korkea ammattitaito. Teh-
taan toimintajärjestelmässä kuvataan ja ohjeistetaan menettelytavat erilaisten häiriötilanteiden varalle. Eri-
tyisesti varaudutaan prosessihallinnan avulla laitoksen ylös- ja alasajotilanteisiin, joiden yhteydessä mm.
päästöt jätevesiin ovat mahdollisia.

Päivittäisessä toiminnassa ympäristöriskit minimoidaan ennakoivalla ja huolellisella prosessinohjauksella,
laitoskierroksilla sekä kouluttamalla henkilöstö häiriötilanteiden varalta.

Laitos ja sen toiminta suunnitellaan ja järjestetään siten, että merkittäviä riskejä ei aiheudu laitosalueen
ulkopuolelle eikä laitosalueella työskentelevälle henkilöstölle.

Laitoksen käytöstä poisto

6.16.1 Arviointimenetelmä

Uuden biotuotetehtaan käyttöikä on useita kymmeniä vuosia. Käyttöikää voidaan pidentää uusimalla lait-
teistoja tarpeen mukaan. Laitoksen purkutyöt tehdään vastaavasti kuten nykyisen tehtaan purku, jota on
kuvattu kappaleessa 2.9.2. Purkuun liittyvät vaikutukset ovat myös samantyyppisiä, kuten kuin rakentami-
sessa aiheutuvat vaikutukset. Uuden biotuotetehtaan toiminnan lopettamisen ja laitoksen käytöstä poiston
vaikutuksia kuvataan seuraavassa alustavasti.
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6.16.2 Laitoksen käytöstä poiston vaikutukset

Laitoksen käytöstä poiston vaikutukset muistuttavat luonteeltaan rakennusaikaisia vaikutuksia, mutta ne
ovat selvästi vähäisempiä. Tehtaan toiminnan loppuessa toiminnasta aiheutuvat päästöt vesistöön ja ilmaan
loppuvat. Hiilidioksidipäästöjä ja muita ilmapäästöjä aiheutuu lähinnä liikenteestä ja purkamistoimenpi-
teistä.

Purkutöiden yhteydessä aiheutuu melu- ja pölyvaikutuksia. Tehtaan kuljetusten loppuminen näkyy liiken-
nemäärien, erityisesti raskaan liikenteen määrien vähenemisenä. Purkamisvaiheen liikenteelliset vaikutuk-
set ovat havaittavissa lähiympäristön liikenneverkossa lähinnä liikenteen tilapäisenä lisääntymisenä.

Muita toiminnan lopettamisen vaikutuksia ovat tehdasalueen toiminnoista sekä liikenteestä aiheutuvan
melun loppuminen. Toiminnan lopettamisen aikaiset meluvaikutukset aiheutuvat purkutöistä ja niistä ai-
heutuvasta liikennemelusta, kun materiaalia viedään pois tehdasalueelta. Purkutöiden yhteydessä voi li-
säksi aiheutua veden samentumista sekä ravinteiden ja lian pääsyä vesistöön. Vaikutukset kasvillisuuteen ja
eläimistöön ovat samankaltaisia kuin rakentamisen vaikutukset, mikäli toiminnan loputtua rakennuksia pu-
retaan.

Toiminnan loppuminen biotuotetehtaalla vähentää luonnonvarojen, erityisesti puun käyttöä. Toisaalta
myös tehtaan tuottaman bioenergian tuotanto loppuu. Toiminnan lopettamisen vaikutukset voivat olla
merkittävät niin maisemaan kuin kaupunkikuvaan. Koko laajan tehdasintegraatin purkaminen katkaisisi
kulttuurihistoriallisen jatkumon alueella. Tehtaan purkamisen yhteydessä pyritään materiaalien ja laitteiden
uusiokäyttöön ja kierrätykseen, myös syntyvät jätteet käytetään hyödyksi mahdollisuuksien mukaan. Toi-
minnan lopettamisen yhteydessä, ennen alueen ottamista uudelleen käyttöön, selvitetään tehdastontin
maaperän laatu ja suoritetaan tarvittaessa kunnostustyöt.
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7 VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI

Yhteenveto ympäristövaikutuksista ja merkittävyydestä

7.1.1 Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Rakentamisen aikaiset vaikutukset kohdistuvat vain vaihtoehtoon VE1, sillä vaihtoehtoon VE0 ei liity uutta
rakentamista. Rakentamisvaiheen vaikutukset ovat väliaikaisia. Rakentamisen aikana merkittävimmät kiel-
teiset vaikutukset liittyvät liikenteeseen ja meluun. Liikenne lisääntyy rakentamisen aikana merkittävästi
lähialueiden tie- ja katuverkolla. Melua aiheutuu rakennusmateriaalien kuljetuksista sekä rakentamiseen
liittyvistä toimenpiteistä. Rakentaminen vaikuttaa myös muun muassa lähialueen ilmanlaatuun, syntyvien
jätteiden määrään ja uusien rakennettavien kohteiden luonnonolosuhteisiin. Rakentamisen aikaisia vaiku-
tuksia on käsitelty tarkemmin vaikutusten arviointien yhteydessä kappaleessa 6.

7.1.2 Toiminnan aikaiset vaikutukset

Taulukossa 7-2 on esitetty yhteenveto eri osa-alueiden vaikutusarvioinnissa saaduista tuloksista, koskien
toiminnan aikaisia ympäristövaikutuksia. Kunkin vaihtoehdon osalta taulukkoon on kirjattu keskeisimmät
vaikutukset. Taulukossa on esitetty myös vaihtoehtojen keskinäinen vertailu vaikutusten näkökulmasta ja
arvio vaikutusten merkittävyydestä suhteessa nykytilanteeseen (vaihtoehtoon VE0). Vaikutuksen kokonais-
merkittävyys on esitetty värien avulla (Taulukko 7-1).

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioidaan olevan merkittävyydeltään pääsääntöisesti vähäisiä. Merkittä-
vin positiivinen vaikutus (vaikutus kohtalainen) liittyy alueen elinvoimaisuuden ja työpaikkojen lisääntymi-
seen. Vähäisiä positiivisia vaikutuksia arvioitiin liittyvän fossiilisten polttoaineiden käytön vähenemiseen.
Merkittävimmät negatiiviset vaikutukset liittyvät raskaan liikenteen lisääntymiseen valtatiellä 4 ja Ajoksen
satamaan johtavalla tiellä sekä jäähdytysvesistä aiheutuviin muutoksiin jääpeitteessä. Vähäisiä negatiivisia
vaikutuksia arvioitiin liittyvän muun muassa hankkeen vesistövaikutuksiin, jätteiden määrään ja luonnonva-
rojen käyttöön.

Taulukko 7-1. Vaikutuksen kokonaismerkittävyyttä kuvaavat värit.

Vaikutuksen
merkittävyys

Suuri positiivinen vaikutus (+++)

Kohtalainen positiivinen vaikutus (++)

Vähäinen positiivinen vaikutus (+)

Ei vaikutusta

Vähäinen negatiivinen vaikutus (-)

Kohtalainen negatiivinen vaikutus (- -)

Suuri negatiivinen vaikutus (- - -)

Taulukko 7-2. Toiminnan aikaisten vaikutusten yhteenveto ja vertailu.

Vaikutus VE1 VE0 Vaihtoehtojen vertailu ja merkit-
tävyys

Vesistö Merkittävin vaikutus liittyy
lämpökuorman aiheuttamaan
jääpeitteen heikkenemiseen.

Nykyisen toiminnan
vesistövaikutukset.

Vesistöön kohdistuvat vaikutukset
vaihtoehdossa VE1 ovat kokonai-
suutena arvioiden luokkaa
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Vaikutus VE1 VE0 Vaihtoehtojen vertailu ja merkit-
tävyys

Kahdessa tarkastellussa ala-
vaihtoehdossa on voimakas
paikallinen vaikutus, muuten
kohtalainen.

Tarkempi yhteenvetotarkas-
telu kappaleessa 6.2.1.

vähäinen negatiivinen (-) -kohta-
lainen negatiivinen vaikutus (--).

Kalasto Merkittävin vaikutus liittyy
lämpökuorman aiheuttamaan
jääpeitteen heikkenemiseen
kahdessa tarkastellussa ala-
vaihtoehdossa (vaikutus koh-
talainen).

Tarkempi yhteenvetotarkas-
telu kappaleessa 6.2.1.

Nykyisen toiminnan
vesistövaikutukset.

Kalastoon ja kalastukseen kohdis-
tuvat vaikutukset vaihtoehdossa
VE1 ovat kokonaisuutena arvioi-
den luokkaa vähäinen negatiivi-
nen (-) -kohtalainen negatiivinen
vaikutus (--).

Yhdys-
kuntara-
kenne ja
maan-
käyttö

Hanke edistää valtakunnal-
listen alueidenkäyttötavoit-
teiden toteutumista.

Valtakunnallisesti arvokkai-
den kulttuuriympäristöjen
arvojen turvaaminen ei täy-
sin toteudu, jos tehdasalu-
een sisällä olevat viisi arvo-
rakennusta joudutaan pur-
kamaan. Toisaalta haitta jää
kokonaisuus huomioiden
melko pieneksi. Laajemmin
tarkasteltuna alueen elinvoi-
maisuuden ja vetovoimai-
suuden säilyminen edistää
koko seudulla myös kulttuu-
riympäristölle ominaisten ar-
vojen säilymistä.

Ei vaikutusta. Vaikutusten merkittävyys arvioi-
daan positiiviseksi kohtalaiseksi
(++).

Hankkeen toteuttamisen vaikutus
on laajasti tarkasteltuna positiivi-
nen ja merkitykseltään kohtalai-
nen, jopa suuri. Hankkeen toteut-
taminen edistää alueen elinvoi-
maisuutta ja tukee siten myös
muiden tavoitteiden toteutta-
mista. Negatiiviset vaikutukset
jäävät kokonaisuus huomioiden
pieniksi ja kohdistuvat hyvin pie-
nelle alueelle.

Ilman-
laatu

Hankkeen vaikutukset ilman-
laatuun on mallinnettu. Ilman-
laadun ohje- tai raja-arvot ei-
vät SO2-, NOX- tai hiukkaspitoi-
suuden osalta ylity Metsä
Fibre Oy:n tehtaan päästöjen
vaikutuksesta. TRS-yhdistei-
den vuorokausipitoisuudet
ovat alhaiset ohjearvoon näh-
den (n. 3 % ohjearvosta).

Häiriötilanteessa hajua voi-
daan sääolosuhteista riippuen
aistia lyhytaikaisesti

Ilmanlaadun ohje- tai
raja-arvot eivät SO2-,
NOX- tai hiukkaspitoi-
suuden osalta ylity
Metsä Fibre Oy:n teh-
taan päästöjen vaiku-
tuksesta. TRS-yhdistei-
den vuorokausipitoi-
suudet ovat alhaiset
ohjearvoon nähden
(n. 4 % ohjearvosta).

VE1 vaihtoehdossa korkeimmat
pistepitoisuudet ovat pääosin al-
haisempia, pitoisuusalueet laa-
jempia verrattuna VE0.

Liikenteen kahden alavaihtoehdon
väliset erot näkyvät mm. typpidi-
oksidin pitoisuuseroina Sahansaa-
renkadun lähialueella sekä nykyi-
sen tehtaalle johtavan junaradan
lähialueella.

Vaikutusten merkittävyys arvioi-
daan vähäiseksi (-)
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kaukanakin tehtaasta.

Liikennemuutosten vaikutus
Kemin alueen ilmanlaatuun
jää vähäiseksi.

Kasvi-
huone-
kaasu-
päästöt

Hankkeen toteutumisella on
myönteiset (vähentävät) vai-
kutukset tuotannon kasvihuo-
nekaasupäästöihin, koska
biotuotetehtaalla ei käytetä
energiantuotannossa fossiili-
sia polttoaineita.

Tehdas on energian suhteen
yliomavarainen ja tehtaan
tuottamalla uusiutuvalla ener-
gialla voidaan korvata muualla
tuotettua fossiilisilla polttoai-
neilla tuotettua energiaa.

Kuljetusten määrä ja kuljetus-
ten aiheuttamat kasvihuone-
kaasupäästöt lisääntyvät
hankkeen toteutumisen
myötä.

Puun käyttö raaka-aineena
vaikuttaa hiilivarastoina ja -
nieluina toimiviin metsiin.

Fossiilisten polttoai-
neiden käyttöön liit-
tyvät kasvihuone-
kaasupäästöt säily-
vät ennallaan.

Fossiilisten polttoaineiden käyt-
töön liittyvät kokonaishiilidioksidi-
päästöt (tase) ovat vaihtoehdossa
VE1 vaihtoehtoa VE0 alhaisem-
mat, eli hanke vähentää hiilidiok-
sidipäästöjä nykyiseen verrattuna.

Liikennevaihtoehdot VE1A ja VE1B
eroavat vähäisessä määrin toisis-
taan kuljetusten päästömäärien
osalta. Vaihtoehdossa VE1A pääs-
tövähenemä on hieman suurempi,
kuin vaihtoehdossa VE1B.
Vaikutuksen merkittävyys arvioi-
daan vähäiseksi (+).

Päästövähennysten merkittä-
vyyttä vähentää puuraaka-aineen
käytön vaikutus hiilinieluihin (ks.
luonnonvarat).

Jätteet,
oheis-
tuotteet
ja loppu-
sijoitus

Syntyvien jäte- ja oheistuote-
materiaalien määrät noin kak-
sinkertaistuvat vaihtoehtoon
VE0 verrattuna.

Ei muutosta jäte-
määriin.

Vaihtoehdossa VE1 syntyvien jäte-
ja oheistuotemateriaalien määrät
noin kaksinkertaistuvat vaihtoeh-
toon VE0 verrattuna.

Jätteiden ja oheistuotteiden käsit-
telyllä ei ole merkittäviä ympäris-
tövaikutuksia. Vaikutusten merkit-
tävyys arvioidaan vähäiseksi (-).

Luon-
nonva-
rat

Toiminnan aikana käytetään
kuitupuuta ja sahahaketta ny-
kyistä huomattavasti enem-
män. Puu hankitaan sertifioi-
duista metsistä luonnon moni-
muotoisuus ja virkistysarvot
huomioon ottaen. Pohjois-
Suomen alueella on runsaasti
hakkuupotentiaalia jäljellä. Li-
sääntyvien hakkuiden paino-
piste on harvennusikäisissä
metsissä.

Ei lisääntyvää puun
käyttöä.

Vaihtoehdon VE1 vaikutukset
luonnonvarojen käyttöön ovat
suuremmat kuin vaihtoehdon
VE0.

Luonnonvarojen käytön lisäys
kohdistuu uusiutuvaan luonnon-
varaan, jonka kestävä käyttö on
myös edellytys puuston hiilinielun
säilymiselle. Puu hankitaan sertifi-
oiduista metsistä ja luonnon hoi-
toon, maisemaan ja
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tävyys
virkistysarvoihin kiinnitetään eri-
tyistä huomiota.

Vaikutusten merkittävyys arvioi-
daan vähäiseksi (-).

Kasvilli-
suus

Toiminnan aikaan ei aiheudu
vaikutuksia hankealueen kas-
villisuuteen.
Hankkeen välillisiä vesistövai-
kutuksia on rehevöitymisen li-
sääntyminen. Hankkeen vai-
kutusta ei voi erottaa muusta
kuormituksesta.

Toiminnalla on ny-
kyiselläänkin vaiku-
tusta vesistöön.

Sekä VE0 että VE1 aiheuttavat
rehevöittäviä vaikutuksia vesis-
töön Vaihtoehdossa VE1 vaiku-
tukset ovat suuremmat.

Vaikutuksen merkittävyys arvioi-
daan vähäiseksi (-).

Eläi-
mistö

Rakennettavilta alueilta häviä-
vät lintujen nykyiset elinym-
päristöt. Sahansaaren metsäi-
nen alue pienenee, joka vä-
hentää alueella pesivää lajis-
toa. Lajisto on tavanomaista.
Vaikutukset lokkilintuihin ovat
vähäisempiä.

Vaikutukset vesistöön voivat
lisätä rehevöitymistä ja vaikut-
taa linnustoon välillisesti
elinympäristöjä muuttamalla.
Hankkeen vaikutusta ei voi
erottaa muusta kuormituk-
sesta.

Toiminnalla on ny-
kyiselläänkin vaiku-
tusta vesistöön.

Vaihtoehdossa VE0 ei synny vai-
kutuksia, joten vaihtoehdossa
VE1 vaikutukset ovat suurem-
mat.

Vaikutuksen merkittävyys arvioi-
daan vähäiseksi (-).

Suojelu-
alueet

Hankkeen vesistövaikutusalue
ulottuu Natura-alueelle Perä-
meren saaret. Natura-alueella
on useita luonnonsuojelualu-
eita. Hanke lisää rehevöity-
mistä, mutta hankkeen vaiku-
tusta ei voi erottaa muusta
kuormituksesta.

Toiminnalla on ny-
kyiselläänkin vaiku-
tusta vesistöön.

Sekä VE0 että VE1 aiheuttavat
rehevöittäviä vaikutuksia vesis-
töön. Vaihtoehdossa VE1 vaiku-
tukset ovat suuremmat.

Vaikutuksen merkittävyys arvioi-
daan vähäiseksi (-).

Mai-
sema

Tehdas sijoittuu nykyisen
sellutehtaan yhteyteen Paju-
saareen ja Sahansaareen
olemassa olevalle tehdasalu-
eelle.
Kaukomaisemassa alueella
tapahtuvat muutokset sulau-
tuvat olemassa olevaan teh-
dasmiljööseen. Tehtaan lähi-
alueet ovat maisemaltaan
sulkeutuneita, joten tehdas-
alue ei juurikaan näy Kari-
haaran tehdaskylän alueelle

Teollinen toiminta
alueella jatkuu ny-
kyisellään.

Vaikutusten merkittävyys arvioi-
daan negatiiviseksi vähäiseksi (-).

Vaihtoehdoilla VE0 ja VE1 ei ole
olennaisia eroja. Kaukomaise-
massa alueella tapahtuvat muu-
tokset sulautuvat olemassa ole-
vaan tehdasmiljööseen.

Kasvillisuuden raivaamisen ja
ranta-alueiden rakentamisen
seurauksena lähialueille kohdis-
tuvat vaikutukset voivat
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tai sitä ympäröiville asuin-
alueille.

Alueelle rakentuu olemassa
olevia korkeampia rakennuk-
sia. Kaukomaisemassa ne su-
lautuvat osaksi alueen siluet-
tia, lähialueilla ne jäävät suu-
rimmaksi osaksi kasvillisuu-
den peittoon.

Tehdasta ympäröivien viher-
alueiden hoito vaikuttaa
maisemakuvaan. Ranta-alu-
eiden raivaamisen seurauk-
sena voivat maisemavaiku-
tukset muodostua merkittä-
viksi.

muodostua negatiivisiksi kohta-
laisiksi (--) tai jopa suuriksi (---).

Raken-
nettu
kult-
tuu-
riym-
päristö

Tehdasalueella sijaitsevien
vanhojen, kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaiden tehdasra-
kennusten purkamisen ai-
heuttama vaikutus on yksit-
täisten purettavien raken-
nusten kannalta suuri, mutta
aluekokonaisuuden kannalta
vähäinen.

Sahansaarenkadun varressa
uuden ratayhteyden raken-
tamisen, liikenneyhteyksien
muutosten ja rekkaparkin ra-
kentamisen aiheuttamat vai-
kutukset saattavat olla koh-
talaisia tai paikallisesti jopa
suuria. Vaikutusten suuruus
on riippuvainen siitä, miten
uusi ratalinjaus, uudet liiken-
nejärjestelyt ja sillat sekä
rekkaparkki toteutetaan, mi-
ten ne sovitetaan maise-
maan ja miten niiden toteut-
tamisessa huomioidaan alu-
eelle tyypilliset ominaispiir-
teet ja arvot.

Teollinen toiminta
alueella jatkuu.

Tehdasalueella sijait-
sevat vanhat, käyttä-
mättömät teollisuus-
rakennukset voidaan
joutua purkamaan ja
korvaamaan uusilla
rakennuksilla, jotta
tehtaan toiminta ny-
kyisellä paikalla voi
jatkua.

Paikallisesti vaikutukset voivat
muodostua negatiivisiksi kohta-
laisiksi (--) tai negatiivisiksi suu-
riksi (---). Vaikutusten merkittä-
vyys arvioidaan koko aluekoko-
naisuus huomioiden negatii-
viseksi vähäiseksi (-).

Arkeolo-
ginen

Alueella tai sen lähiympäris-
tössä ei ole tiedossa olevia
arkeologisia kohteita.

Alueella tai sen lä-
hiympäristössä ei ole

Ei vaikutusta.
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kulttuu-
riperintö

tiedossa olevia ar-
keologisia kohteita.

Maa- ja
kallio-
perä,
pohjave-
det

Tehtaan normaalilla toimin-
nalla ei ole vaikutuksia maa-
ja kallioperään tai pohjave-
teen.
Vaikutuksia voi syntyä lä-
hinnä onnettomuustilantei-
den yhteydessä kemikaalien
tai öljyjen vuodosta tehdas-
alueella tai kuljetuksissa.
Vaikutuksia ehkäistään suo-
jaustoimenpiteillä.

Toiminta jatkuu ny-
kyisellään. Tehtaan
normaalilla toimin-
nalla ei ole vaikutuk-
sia maa- ja kalliope-
rään tai pohjave-
teen.

Tehtaan normaalilla toiminnalla
ei ole vaikutuksia maa- ja kallio-
perään tai pohjaveteen.

Vaihtoehdossa VE1 toiminnan
laajuus on suurempi, mikä kas-
vattaa maaperään ja pohjave-
teen kohdistuvia riskejä. Uudella
tehtaalla suojaustoimenpiteet
ovat entistäkin paremmat, mikä
pienentää riskejä.

Liikenne Sahansaarenkadun ympäris-
töön suunnitellaan muutok-
sia, joilla varmistetaan liiken-
teen sujuvuus ja turvallisuus.

Raskas ajoneuvoliikenne
tehdasalueelle ohjataan
uutta siltaa pitkin.

VE1A:
Ajoneuvoliikenteen määrä
yli kaksinkertaistuu. Junakul-
jetukset lisääntyvät 40 %.

VE1B:
Eriyttää raideliikenteen ja
tehtaan muun liikenteen yh-
teen kohtaan. Tasoristeykset
poistuvat.

Ajoneuvoliikenteen määrä
kaksinkertaistuu. Junakulje-
tukset lähes kaksinkertaistu-
vat.

Liikennetilanne säi-
lyy nykyisellään.

VE1B on uuden raiteen myötä
selkeämpi ja turvallisempi rat-
kaisu verrattuna vaihtoehtoon
VE1A ja vähentää jonkin verran
raskasta ajoneuvoliikennettä.

VT4:llä ja Ajokseen johtavalla
tiellä VE1A ja VE1b vaikutukset
raskaan liikenteen määrän li-
sääntyessä arvioidaan kohta-
laiseksi (--).

Melu Tehdastoiminnoista aiheu-
tuva melu ei ylitä ohjearvoja
lähimpien asuinkiinteistöjen
kohdalla.

VE1A:
Liikenteen melusta johtuen
yöajan melun ohjearvot ylit-
tyvät muutaman kiinteistön
kohdalla.

VE1B:

Nykyinen tehdas ja
toiminnasta aiheu-
tuva liikenne aiheut-
tavat melua, joka
ylittää viiden asuin-
kiinteistön kohdalla
yöajan ohjearvon.

Verrattuna nykytilanteeseen
melutilanne paranee tai pysyy
samana. Tehdastoimintojen ai-
heuttama melu siirtyy hieman
pohjoiseen ja itään. Vaihtoeh-
dossa VE1B eteläisen raidelinjan
poistuminen vähentää melulle
altistuvien asukkaiden määrää
verrattuna vaihtoehtoihin VE0 ja
VE1A.
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Uusi logistiikkakäytävä ei li-
sää merkittävästi melua Sa-
hansaarenakadulla. Erityi-
sesti eteläisen raidelinjan
poistuminen vähentää me-
lulle altistuvien asukkaiden
määrää.

Tärinä ja
runko-
melu

Liikennevaihtoehto VE1A:
Samat vaikutukset kuin VE0

Liikennevaihtoehto VE1B:
Tärinän ja runkomelun
osalta häiritsevyys pysyy sa-
mana Sahansaarenkadun
alueella. Haitat poistuvat
vanhan radan alueelta.

Nykytilanteen ai-
heuttama tärinä ei
ylitä ohjearvoja.
Runkomelun osalta
on yhteensä 28 kiin-
teistöä, joissa asuin-
rakennuksille määri-
tetty raja-arvo ylit-
tyy.

VE0 ja VE1A ovat vaikuttavuudel-
taan samanlaisia. VE1B:ssä haitta-
vaikutukset siirtyvät Sahansaaren-
kadulle, mutta ovat vaikuttavuu-
deltaan samaa tasoa kuin VE0 ja
VE1A Sahansaarenkadulla. Vaihto-
ehdoissa VE1A ja VE1B tärinän ja
runkomelun esiintymistiheys li-
sääntyy liikennemäärien kasva-
essa.

Ihmisten
terveys,
elinolot
ja viihty-
vyys

Hankkeen odotetaan paran-
tavan alueen työllisyyttä, ve-
tovoimaa ja imagoa.

Biotuotetehtaalla (VE1) ja-
lostetaan raaka-ainetta pi-
demmälle kuin nykyisin
(VE0), minkä vuoksi VE1 on
aluevaikutusten osalta toi-
vottavampi.

Ympäristövaikutukset huo-
lettavat kyselyn mukaan
asukkaita, mutta nykyisten
ympäristövaatimusten kat-
sotaan vaativan hankkeen
suunnittelulta ja toteutuk-
selta niin paljon, että pääs-
töt voivat jopa pienentyä.

Vaikka nykyinen toi-
minta säilyy, uhkana
nykyisen kehityksen
jatkuminen: väestö-
määrä vähenee ja
ikärakenne painot-
tuu vanhimpiin ikä-
luokkiin, työllisyysas-
tetta on vaikea nos-
taa ja työttömyysas-
tetta laskea, kaupun-
gin talous ongel-
missa.

Nykyisen tehdastoiminnan jatku-
misen sijaan tehtävä biotuoteteh-
dasinvestointi (VE1) mahdollistaa
alueen työpaikkojen ja tulojen li-
säyksen. VE0 taas jatkaa nykyistä
kehitystä, mikä voi tuoda ongel-
mia alueelle.
Vaikutuksen merkittävyys arvioi-
daan kohtalaiseksi. (++)

Onnet-
tomuus-
ja häiriö-
tilanteet

Vaihtoehdossa VE1 toiminta
on laajamittaisempaa verrat-
tuna VE0, mikä lisää riskejä.
Toisaalta uudella tehtaalla
häiriötilanteet hallitaan en-
tistä paremmin, joka pienen-
tää riskien todennäköisyyttä.
Riskeihin varaudutaan laitok-
sen suunnittelussa ja toimin-
nassa.

Vakavat vaikutukset tehdas-
alueen ulkopuolelle ovat epä-
todennäköisiä.

Nykyiseen toimin-
taan liittyvät riskit ja
häiriötilanteet.

Vaihtoehdossa VE1 toiminta on
laajamittaisempaa verrattuna
VE0, mikä lisää riskejä. Toisaalta
uudella tehtaalla häiriötilanteet
hallitaan entistä paremmin, joka
pienentää riskien todennäköi-
syyttä.
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Hankkeen toteuttamiskelpoisuus

Ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella hanketta voidaan pitää ympäristön kannalta toteuttamiskel-
poisena. Arvioinnin aikana ei noussut esille sellaisia vaikutuksia, jotka estäisivät hankkeen tai sen vaihtoeh-
tojen toteuttamisen. Arvioinnissa tunnistetut haitalliset vaikutukset ovat hyväksyttäviä tai ne voidaan teh-
tävien lieventämistoimenpiteiden avulla lieventää hyväksyttävälle tasolle. Joidenkin vaikutusten osalta tar-
kempaa tietoa saadaan vielä suunnittelun edetessä ja ne käsitellään hankkeeseen liittyvien lupahakemusten
yhteydessä.
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8 ARVIO KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVELTAMISESTA
Biotuotetehdas on uusi laitos, jonka rakentamisessa sovelletaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa kaikilla
olennaisilla osa-alueilla. 2014 julkaistuissa massan, paperin ja kartongin valmistuksen BAT-päätelmissä esi-
tetään tiedot massa- ja paperiteollisuuden parhaista käyttökelpoisista tekniikoista, näiden tekniikoiden ku-
vaus ja tiedot niiden sovellettavuuden arvioimiseksi, tekniikkaan liittyvät päästötasot, tarkkailu ja kulutus-
tasot sekä tarvittaessa laitoksen kunnostustoimet. BAT-päätelmissä luetellut ja kuvaillut tekniikat eivät ole
määrääviä eivätkä tyhjentäviä. Muita tekniikoita voidaan käyttää, jos niillä voidaan turvata vähintään vas-
taava ympäristösuojelun taso.

Tässä on vertailtu nykyisen tehtaan ja uuden tehtaan tilannetta BAT-päätelmissä esitettyihin tekniikoihin.
Vaatimukset jakaantuvat yleisiin toimialaa koskeviin tekniikoihin ja erityisesti sulfaattisellun valmistukseen
liittyviin tekniikoihin.

Yleiset BAT-päätelmät

Ympäristöhallintajärjestelmä BAT 1

BAT-tekniikka VE0 VE1

Ympäristöjärjestelmä Tehtaalla on sertifioitu ISO 14001
standardin mukainen ympäristöhal-
lintajärjestelmä, joka sisältää kaikki
BAT 1 kohdan vaatimukset.

Tehtaalle sertifioidaan ISO
14001 standardin mukainen
ympäristöhallintajärjestelmä,
joka sisältää kaikki BAT 1 koh-
dan vaatimukset.

Materiaalien hallinta ja hyvät toimintatavat BAT 2 & 3

BAT-tekniikka VE0 VE1

Kemikaalien huolellinen valit-
seminen ja valvonta, kirjan-
pito, määrän minimointi, mah-
dollisimman haitattomien
vaihtoehtojen käyttö, päästö-
jen minimointi, vuotojen hal-
linta, putkistojen ja varastoin-
nin suunnittelu (tekniikoiden
yhdistelmä)

Metsä Fibrellä on käytössä hyväk-
symismenettely uusien kemikaalien
käyttöönottoon.

Kemikaalien käyttöä ja kulutusta
valvotaan prosessin ohjausjärjes-
telmässä, Mittaportilla (Kuva) ja
tehtaan talousjärjestelmässä (SAP).
Kemikaalikäytöstä raportoidaan
säännöllisesti.

Kemikaalisäiliöt on varustettu pin-
nanmittauksin ja suoja-altain. Pro-
sessiviemäreissä on kattavat on-
line mittaukset hälytyksineen ja
tarvittaessa mahdollisuus varoal-
taan käyttöön.

Tehtaalla on käytössä ajantasaiset
käyttöturva-tiedotteet.

Metsä Fibrellä on käytössä hy-
väksymismenettely uusien ke-
mikaalien käyttöönottoon.

Kemikaalien käyttöä ja kulu-
tusta valvotaan prosessinoh-
jausjärjestelmässä ja raportoi-
daan säännöllisesti.

Kemikaalisäiliöt on varustettu
pinnanmittauksin.

Prosessiviemärit on varus-
tettu öljynerotuskaivoin.

Sadevesiviemärit on varus-
tettu sulkuventtiilein ja öl-
jynerotuskaivoin.

Tehtaalla on käytössä ajanta-
saiset käyttöturvatiedotteet.
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BAT-tekniikka VE0 VE1

Tehtaalla on ennakkohuolto-oh-
jelma putkiston ja säiliöiden kun-
nonvalvontaan.

Tehtaalla on varauduttu kattavasti
kemikaaliriskien minimointiin ja ke-
mikaalit varastoidaan kemikaali-
lainsäädännön mukaisesti. Toimin-
taa valvoo TUKES. Suuronnetto-
muusvaaran-arvioinnit, ympäristö-
riskikartoitus ja kemikaalialtistus-
riskit päivitetään säännöllisesti.

Tehtaalle laaditaan ennakko-
huolto-ohjelma putkiston ja
säiliöiden kunnonvalvontaan.

Ympäristöriskikartoitus päivi-
tetään säännöllisesti.

Kelaatinmuodostajien käytön
seuranta, kulutuksen ja pääs-
töjen vähentäminen ja biologi-
sesti hajoavien vaihtoehtojen
suosiminen (tekniikoiden yh-
distelmä)

Kelaatinmuodostajia ei ole käy-
tössä sellutehtaalla.

Biotuotetehtaalla ei ole käy-
tössä kelaatinmuodostajia.

Vesi- ja jätevesihuolto BAT 4 & 5

BAT-tekniikka VE0 VE1

Puunkäsittelystä syntyvän
kuormituksen vähentäminen
(tekniikoiden yhdistelmä):

- Puun kuivakuorinta
- Puun käsittely siten, ettei

siihen joudu hiekkaa ja ki-
viä

- Puun varastoalueen pääl-
lystäminen

- Sadetusvirtaaman ohjaa-
minen ja valumavesien mi-
nimointi

- Likaantunen valumaveden
kerääminen ja kiintoaineen
käsittely ennen biologista
puhdistusta

Kuorinta tapahtuu ilman vettä. En-
nen kuorintaa käytetään lämmintä
vettä puiden sulattamiseksi.

Puun varastointikentät on pääosin
asfaltoitu.

Puukenttää ei kastella.

Valuma vesiä ei keräillä erikseen.

Kuorinta tapahtuu ilman
vettä. Talvella ennen kuorin-
taa käytetään lämmintä vettä
ja/tai höyryä puiden sulatta-
miseksi.

Puun varastointikentät on
pääosin asfaltoitu.

Puukenttää ei kastella.

Puukentälle tuleva sadevesi
johdetaan viivytysaltaan (las-
keutus ja/tai suodatus) kautta
vesistöön.
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BAT-tekniikka VE0 VE1

Tuoreveden kulutuksen vä-
hentäminen (tekniikoiden yh-
distelmä):

- Veden kulutuksen seu-
ranta ja optimointi

- Kierrätysvaihtoehtojen ar-
viointi

- Vesikiertojen sulkemisen
aiheuttamien ongelmien
hallinta

- Tiivisteveden uudelleen-
käyttö

- Jäähdytysveden erottami-
nen prosessivedestä ja ve-
den uudelleenkäyttö

- Prosessiveden sisäinen kä-
sittely ja uudelleenkäyttö

Vedenkulutusta seurataan ja kulu-
tusta pyritään jatkuvasti vähentä-
mään.

Tuoreveden käytön minimointi te-
hokkaalla sisäisten vesikiertojen
hyödyntämisellä, huomioiden pro-
sessi ja tuotteen asettamat laatu-
vaatimukset.

Valkaisussa pesusuodokset hyö-
dynnetään takaisinkytkennällä eikä
ruskean massan pesusta eikä rus-
kean massan pesusta synny jäteve-
siä.

Valkaisun viimeisessä pesuvai-
heessa käytetään kuivauskoneen
kiertovettä.

Lauhteet puhdistetaan tehokkaasti
ja käytetään prosessissa korvaa-
maan tuoreveden käyttöä. Jäähdy-
tysvesi ja prosessivesijärjestelmät
ovat täysin eroteltuja toisistaan.
Jäähdytysvesiä hyödynnetään mah-
dollisimman tehokkaasti esim. ke-
miallisesti puhdistetun veden val-
mistuksessa.

Tiivistevesiä ei käytetä uudelleen.

Erittäin tehokas vesikiertojen
sulkeminen ja sisäisten pro-
sessivesijakeiden hyödyntämi-
nen esim. viimeinen pesu-
vaihe tehdään sellun kuivauk-
sesta saatavalla kiertovedellä
ja alkalisella suodoksella pyri-
tään korvaamaan osa pesuve-
destä happidelignifioinnin jäl-
keisessä pesussa.

Lauhteiden puhdistus ja uu-
delleen käyttö prosessissa.

Tuoreveden käytön mini-
mointi tehokkaalla sisäisten
vesikiertojen hyödyntämisellä,
huomioiden prosessi ja tuot-
teen asettamat laatuvaati-
mukset.

Jäähdytysvesi ja prosessive-
sijärjestelmät ovat täysin ero-
teltuja toisistaan. Jäähdytys-
vettä ei uudelleen käytetä.

Parhaan käyttökelpoisen tek-
niikan mukainen jätevesivir-
taama.

- Puun kuivakuorinta 0,5-2,5
m3/t

- Sulfaattisellu 25-50 m3/t

Vedenkulutus kuorimolla on noin
4,3 m3/t

Sellutehtaan jätevesimäärä on noin
30 m3/t.

Biotuotetehtaan tuottama jä-
tevesimäärä on erittäin alhai-
nen, noin 10-15 m3/t.
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Energian kulutus ja energiatehokkuus BAT 6

BAT-tekniikka VE0 VE1

Polttoaineen ja energian kulu-
tuksen vähentäminen (teknii-
koiden yhdistelmä):

- Energianhallintajärjestel-
män käyttö

- Energian talteenotto pro-
sessin sivutuotteita poltta-
malla, mikäli kierrätys ja
uudelleenkäyttö ei ole
mahdollista

- Sähkön ja lämmön yhteis-
tuotanto (CHP) uusilla tai
perusparannetuilla laitok-
silla

- Ylijäämälämmön käyttö
esim. kuivauksessa ja läm-
mityksessä

- Lämpökompressoreiden
käyttö paperitehtailla

- Höyry- ja lauhdeputkisto-
jen eristäminen

- Energiatehokkaat tyhjöme-
netelmät, hyötysuhteel-
taan korkeat sähkömootto-
rit, taajuusmuuttujien
käyttö, höyryn painetason
säätö.

Tehdas on mukana työ- ja elinkei-
noministeriön energiatehokkuus-
järjestelmässä ja sitoutunut ener-
giatehokkuuden jatkuvaan paranta-
miseen.

Tehdas on yliomavarainen energian
suhteen. Pääosa sellutehtaan ener-
giasta tuotetaan polttamalla sellun
keitosta syntyvä mustalipeä sooda-
kattilassa. Soodakattilassa polte-
taan myös bioliete. Kuorta polte-
taan kiinteän polttoaineen voima-
kattilassa. Ylimäärä kuori myydään
polttoaineeksi.

Energiantuotanto perustuu tehok-
kaaseen lämmön (prosessihöyry,
kaukolämpö) ja sähkön yhteistuo-
tantoon. Sekundäärilämpöä hyö-
dynnetään laajasti eri kohteissa.

Energiatehokkuus huomioidaan lai-
tehankinnoissa.

Höyry- ja laudenputkistojen eristä-
minen on olennainen osa teolli-
suusrakentamista. Taajuusmuutta-
jia on laajasti eri kohteissa. Höyry-
jakeita on kolme eri painetasoa ja
tehtaan energiaanlyyseihin perus-
tuen optimoidaan höyryn käyttöä
ja painetta.

Matalapaineverkon painetaso sää-
detään jatkuvasti optimaaliselle ta-
solle prosessin tilanteen mukai-
sesti.

Tehtaalla otetaan käyttöön
energiatehokkuusjärjestelmä
ja sitoudutaan jatkuvaan pa-
rantamiseen.

Tehdas on yliomavarainen
energian suhteen ja suunnitte-
lussa tullaan huomioimaan
tehtaan energia- ja resurssite-
hokkuus.

Energiantuotanto perustuu te-
hokkaaseen lämmön (proses-
sihöyry, kaukolämpö) ja säh-
kön yhteistuotantoon.

Prosessin ylijäämälämpöä
hyödynnetään mm. kaasutuk-
seen johdettavan kuoren kui-
vauksessa

Lämpökompressoreita ei käy-
tetä sellutehtailla.

Höyry- ja lauhdeputkistojen
eristäminen on olennainen
osa teollisuusrakentamista.

Uuden tehtaan laitehankin-
noissa energiatehokkuus on
yksi keskeisistä valintaperus-
teista.
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Hajupäästöt BAT 7

BAT-tekniikka VE0 VE1

Jätevesijärjestelmän hajupääs-
töjen estäminen ja vähentämi-
nen suljetuissa vesijärjestel-
missä (tekniikoiden yhdis-
telmä):

- Veden riittävän vaihtuvuu-
den varmistaminen vesijär-
jestelmän suunnittelussa

- Biosidien käyttö
- Sisäiset vedenpuhdistus-

menetelmät
Jäteveden ja lietteenkäsittelyn
hajujen hallinta (tekniikoiden
yhdistelmä):

- Viemäreiden tuuletus
ja/tai rikkivedyn estäminen
kemikaalein

- Tasausaltaiden oikea
käyttö

- Ilmastusaltaiden kapasi-
teetin riittävyyden varmis-
taminen ja ilmastusjärjes-
telmän tarkistukset

- Palautuslietteen ja ylijää-
mälietteen hallinta

- Lietteen ja jäteveden pit-
käaikaisen seisottamisen
välttäminen

- Varoaltaan tyhjentäminen
- Termisen lietteen kuivauk-

sen poistokaasujen käsit-
tely

- Levylämmönvaihtimien
käyttö jäähdytystornien si-
jasta käsittelemättömälle
jätevedelle

Jätevesijärjestelmä on suunniteltu
siten, että hajupäästöjä syntymi-
nen on minimoitu.

Valkaisun happamat ja alkaliset jä-
tevedet johdetaan etuselkeytti-
melle asti erikseen. Jätevedenkäsit-
telyjärjestelmän viipymät minimoi-
daan siten, että pitkäaikaista sei-
sottamista ei aiheudu.

Lietteen kuivauksessa ei ole käy-
tössä termistä kuivausta.

Jätevedenpuhdistamolla on riittä-
västi kapasiteettia ja laitteisto on
mitoitettu siten, että huoltotoi-
menpiteet voidaan tehdä käynnin
aikana. Puhdistamo käy myös teh-
taan seisokkien aikana.

Varoaltaan, tasausaltaan ja liet-
teenkäsittelyjärjestelmän viipy-
mät suunnitellaan siten, että
pitkäaikaista seisottamista ei ai-
heudu.

Rikkivedyn syntymisen minimoi-
miseksi käytetään kemikaaleja
tarvittaessa.

Terminen kuivaus on yksi liet-
teenkäsittelyn vaihtoehto, jos
liete poltetaan muualla kuin
soodakattilassa.

Mikäli lietteet käsitellään mä-
dättämällä, niin prosessista syn-
tyvät hajupäästöt ohjataan teh-
taan hajukaasujärjestelmään.
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Keskeisten prosessimuuttujien sekä veteen ja ilmaan kohdistuvien päästöjen tarkkailu BAT 8, 9, 10, 11

BAT-tekniikka VE0 VE1

Ilmaan kohdistuvien päästöjen
kannalta keskeisten prosessi-
muuttujien seuranta:

- Paine, lämpötila, happi,
häkä ja vesihöyrypitoisuus
savukaasuissa (jatkuvatoi-
minen mittaus)

Veteen kohdistuvien päästöjen
kannalta keskeisten prosessi-
muuttujien seuranta:

- Virtaama, lämpötila ja pH
(jatkuvatoiminen mittaus)

- Biomassan P- ja N-pitoi-
suus, lieteindeksi, ammo-
niumtyppi ja ortofofaatti-
pitoisuus sekä biomassan
mikroskopointi (jaksoit-
tain)

- Jäteveden anaerobisessa
käsittelyssä syntyvän bio-
kaasun virtaama ja CH4-pi-
toisuus (jatkuvatoimisesti)

- Jäteveden anaerobisessa
käsittelyssä syntyvän bio-
kaasun H2S- ja CO2-pitoi-
suus (jaksottainen)

Soodakattila ja meesauuni on va-
rustettu jatkuvatoimisilla mittauk-
silla (paine, lämpötila, happi, häkä).

Jätevedenpuhdistamon käyttötark-
kailua tehdään kattavasti prosessi-
ja laboratoriomittauksin. Jäteve-
denpuhdistamon toimintaa seura-
taan on-line (virtaama, lämpötila,
pH, johtokyky, happi) ja laborato-
riomittauksin määrittämällä sään-
nöllisesti ravinteet, lieteindeksi, lie-
teikä, kiertoluku, lietteen palautus-
suhde, liete sakeus sekä reduktiot.
Mikroskopointia tehdään tarvitta-
essa.

Jätevedenpuhdistamolla ei ole an-
aerobista jäteveden käsittelyvai-
hetta.

Soodakattila ja meesauuni varus-
tetaan jatkuvatoimisilla paine-,
lämpötila-, häkä- ja vesihöyrypi-
toisuusmittauksilla.

Jätevedenpuhdistamon käyttö-
tarkkailu sisältää kaikki mainitut
prosessimuuttujat ja parametrit.

Jätevedenpuhdistamolla ei ole
anaerobista jäteveden käsittely-
vaihetta. Mahdollisella biokaasu-
laitoksella seurataan syntyvän
biokaasun virtaamaa, sekä CH4-,
H2S- ja CO2-pitoisuutta

Ilmaan kohdistuvien päästöjen
tarkkailu ja mittaaminen:

NOx ja SO2:

- jatkuvatoimisesti sooda-
kattilasta

- jaksottaisesti tai jatkuva-
toimisesti meesauunista

- jaksottaisesti tai jatkuva-
toimisesti hajukaasukatti-
lasta.

Hiukkaset:

- jaksottaisesti tai jatkuva-
toimisesti soodakattilasta
ja meesauunista

Hajukaasut (TRS):

- jatkuvatoimisesti sooda-
kattilasta

Soodakattilalla on jatkuvatoimiset
NOx-, SO2- ja TRS- ja O2-mittaukset.

Meesauunilla on jatkuvatoimiset
SO2-, TRS- ja O2-mittaukset. Meesa-
uunin NOx-päästöt mitataan kerta-
luonteisesti (jaksoittain) kerran
vuodessa.

Soodakattilan ja meesauunin hiuk-
kaspäästöt mitataan kertaluontei-
sesti (jaksoittain) kerran vuodessa.

Tehtaalla ei ole erillistä hajukaasu-
kattilaa. Pelkistyneet rikkiyhdisteet
mitataan jaksoittain keittimien pai-
suntojen ulosotot ja mäntyöljykeit-
tämöltä häiriötilanteessa syntyvien
TRS-päästöjen määrittämiseksi.

Soodakattila ja meesauuni varus-
tetaan jatkuvatoimisilla NOx-,
SO2-, TRS- ja hiukkaspäästömit-
tauksilla. Lisäksi hiukkaspäästöjä
mitataan kertaluontoisesti (jak-
sottaisesti) kerran vuodessa lu-
paehtoihin vertaamiseksi (on-
line-mittaus epäluotettava).

Tehtaalla ei normaalisti synny
lainkaan hajapäästöjä tehokkaan
hajukaasujen keräilyn ansiosta,
joten jaksottaisia hajapäästömit-
tauksia ei ole tarpeen suorittaa.

Tehtaan hajukaasuista valmiste-
taan rikkihappoa rikkihappolai-
toksessa, jonka piippu varuste-
taan SO2-, TRS-, O2 ja CO-mit-
tauksilla.
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BAT-tekniikka VE0 VE1

- jaksottaisesti tai jatkuva-
toimisesti meesauunista ja
hajukaasukattilasta

- jaksottaisesti hajapäästöt
eri lähteistä.

NH3

- jaksottaisesti SNCR-tekniik-
kaa käyttävällä soodakatti-
lalla

NH3-tarkkailuvaatimus koskee puo-
likemiallisen neutraalisulfiittimas-
san valmistamista, joten NH3-mit-
tauksia ei suoriteta.

Relevantit metallit on mitattu
EPRTR-mittauksiin liittyen kolmen
vuoden välein ja vuosittaiset pääs-
töt on laskettu näiden tulosten pe-
rusteella virtaamaan perustuen.

Sulfaattisellutehtaan soodakatti-
lassa ei ole mahdollista käyttää
SNCR-tekniikkaa, joten NH3-mit-
tauksia ei suoriteta.

Veteen kohdistuvien päästöjen
tarkkailu:

- COD tai TOC päivittäin
- BOD7 viikoittain
- kiintoaine viikoittain
- Kok-N viikoittain
- Kok-P viikoittain
- EDTA; DTPA kuukausittain

(jos käytössä)
- AOX kuukausittain
- Relevantit metallit kerran

vuodessa (esim. Zn, Cu, Cd,
Pb ja Ni)

Integraatin jätevesipäästöjen tark-
kailu kattaa kaikki mainitut para-
metrit EDTA:ta lukuun ottamatta ja
analysoituna vähintään vaaditulla
taajuudella, viikonloppuisin COD
määritetään keräilynäytteestä.

Sellutehtaalla ei käytetä kelaatin-
muodostajia.

Relevantit metallit on mitattu
EPRTR-mittauksiin liittyen kolmen
vuoden välein ja vuosittaiset pääs-
töt on laskettu näiden tulosten pe-
rusteella virtaamaan perustuen.

Integraatin jätevesipäästöjen
tarkkailu kattaa kaikki mainitut
parametrit EDTA:a lukuun otta-
matta ja analysoituna vähintään
vaaditulla taajuudella.

Biotuotetehtaalla ei käytetä ke-
laatinmuodostajia.

Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden
hajapäästöjen säännöllinen
seuranta ja arviointi merkityk-
sellisistä päästölähteistä.

Tehokkaan hajukaasujen keräilyjär-
jestelmän johdosta tehtaalla ei nor-
maalitilanteessa synny pelkisty-
neitä rikkiyhdisteitä hajapäästöinä.

Tehtaalla ei normaalisti synny
lainkaan hajapäästöjä tehokkaan
hajukaasujen keräilyn ansiosta.
Mahdollisia päästöjä ja niiden
määrää arvioidaan tarpeen mu-
kaan osana normaalia prosessin
seurantaa.
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Jätehuolto BAT 12

BAT-tekniikka VE0 VE1

Jätteen määrän vähentämi-
nen, uudelleenkäyttö, kierrä-
tys tai muu hyödyntäminen
(tekniikoiden yhdistelmä):

- Jätteiden erilliskeräys
- Soveltuvien jätejakeiden

yhdistäminen
- Prosessijäämien esikäsit-

tely ennen uudelleenkäyt-
töä tai kierrätystä

- Raaka-aineiden talteen-
otto ja kierrätys tehtaalla

- Energian talteenotto or-
gaanista aineista sisältä-
vistä jätteistä

- Sivutuotteiden ulkoinen
hyödyntäminen

- Jätteen esikäsittely ennen
loppusijoitusta

Tehtaalla syntyvät jätteet lajitel-
laan ja käsitellään asianmukai-
sesti. Hyödynnettävät jätteet laji-
tellaan erikseen kaatopaikkajät-
teestä. Vaaralliset jätteet kerätään
asian mukaisesti ja erikseen.

Polttokelpoiset rejektit ja lietteet
hyödynnetään polttoaineena

Kuori ja muut puuperäiset biopolt-
toaineet poltetaan teollisuusvoi-
makattilalla (K10) tai johdetaan
kuoren kaasutukseen tai myydään
polttoaineeksi. Bioliete käsitellään
polttamalla soodakattilassa.

Tehtaalla syntyviä sivuvirtoja ohja-
taan takaisin prosessiin. Esim
meesa liuotetaan takaisin proses-
siin tai toimitetaan hyödynnettä-
väksi kemikaalina yhtiön muille
tehtaille.

Sivuvirrat, jotka täyttävät niille
asetetut kriteerit hyödynnetään
sivutuotteina ja ne päätyvät lop-
pusijoitukseen jätteenä ainoas-
taan silloin, kun ne eivät täytä
niille asetettuja kriteereitä.

 Syntyville jätejakeille pyritään löy-
tämään hyötykäyttökohteita
maanrakennuksessa tai lannoite-
käytössä.

Tehtaalle laaditaan jätteiden la-
jittelusuunnitelma ja hyödynnet-
tävät jätteet lajitellaan erikseen
kaatopaikkajätteestä. Vaaralliset
jätteet kerätään asianmukaisesti
ja erikseen.

Polttokelpoiset rejektit ja lietteet
hyödynnetään polttoaineena.

Kuori ja muut puuperäiset bio-
polttoaineet pyritään kaasutta-
maan ja hyödyntämään meesa-
uunin polttoaineena. Bioliete kä-
sitellään, joko mädättämällä tai
polttamalla bio- tai soodakatti-
lassa.

Tehtaalla syntyviä sivuvirtoja oh-
jataan takaisin prosessiin. Esim.
meesa otetaan takaisin proses-
siin tai toimitetaan hyödynnettä-
väksi kemikaalina yhtiön muille
tehtaille.

Sivuvirrat, jotka täyttävät niille
asetetut kriteerit hyödynnetään
sivutuotteina ja ne päätyvät lop-
pusijoitukseen jätteenä ainoas-
taan silloin, kun ne eivät täytä
niille asetettuja kriteereitä.

Syntyville jätejakeille pyritään
löytämään hyötykäyttökohteita
maanrakennuksessa tai lannoite-
käytössä.

Päästöt veteen BAT 13, 14, 15, 16

BAT-tekniikka VE0 VE1

Runsaasti typpeä ja fosforia
sisältävien kemiallisten lisäai-
neiden korvaaminen vähem-
män fosforia sisältävillä

Kemikaalien valinnoissa huomioi-
daan niiden ravinnepitoisuudet ja
biohajoavuus.  Tyypillisesti esim.
fosforipitoisten prosessipesuainei-
den sisältämä fosfori voidaan

Kemikaalien valinnoissa huomi-
oidaan niiden ravinnepitoisuudet
ja biosaatavuus.  Tyypillisesti
esim. fosforipitoisten prosessipe-
suaineiden sisältämä fosfori
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BAT-tekniikka VE0 VE1

hyödyntää biologisessa puhdistuk-
sessa.

voidaan hyödyntää biologisessa
puhdistuksessa.

Jätevesien käsittelytekniikat
(kaikki tekniikat):

- Primäärinen (fysikaaliske-
miallinen) käsittely

- Sekundäärinen (biologi-
nen) käsittely

Kemin integraatin jätevedet käsi-
tellään biologisella jätevedenpuh-
distamolla.

Biologisessa jätevedenpuhdista-
mossa on käytössä sekä primääri-
nen (esiselkeytys), sekundäärinen
(aktiivilietelaitos). Tarvittaessa
fosforitason hallitsemiseksi teh-
dään kemiallista saostusta.

Kemin integraatin jätevedenkä-
sittely koostuu biologisesta jäte-
vedenpuhdistamosta, jossa on
esiselkeytys (primäärinen), aktii-
vilietelaitos (sekundäärinen) ja
tertiäärinen käsittely (kemialli-
nen saostus).

- Tertiäärinen käsittely, jos
tarve poistaa orgaaniset
aineet, typpi tai fosfori
vielä tarkemmin

Tehtaalla ei ole käytössä tertiääri-
vaihetta.

Tertiäärinen käsittely rakenne-
taan.

Biologisista jätevedenpuhdis-
tamoista veteen johdettavien
päästöjen vähentämien
(kaikki menetelmät):

- Biologisen puhdistamon
asianmukainen suunnit-
telu ja käyttö

- Aktiivisen biomassan
säännöllinen valvonta

- Fosforin ja typen määrän
mukauttaminen aktiivisen
biomassan todellisen tar-
peen mukaiseksi

Puhdistamon kapasiteetti on riit-
tävä jätevesien tehokkaaseen
puhdistamiseen.

Puhdistamon ajosta vastaa asian-
tuntevat työntekijät.  Jäteveden-
puhdistamoa ja lietteenkäsittelyä
ohjataan on-line ja laboratoriomit-
tauksin. Poikkeamiin reagoidaan
välittömästi. Seurattavia paramet-
rejä ovat erityisesti ilmastuksen
happitaso, jäteveden pH ja lämpö-
tila, johtokyky ja lieteindeksi.

Jätevedenpuhdistamon ja liet-
teenkäsittelyn toimintaa seura-
taan säännöllisesti myös laborato-
rio analyysein (mm. ravinnepitoi-
suudet ja aktiivilietteen laskeutu-
vuus).

Lisäravinteiden annostelu/fosforin
saostus optimoidaan jäteveden-
puhdistamon toiminnan mukaan.

Biologinen jätevedenpuhdistamo
koostuu seuraavista vaiheista:
esiselkeytys, aktiivilietelaitos, ke-
miallinen saostus.

Jätevedenpuhdistamoa ja liet-
teenkäsittelyä ohjataan on-line
ja poikkeamiin reagoidaan välit-
tömästi. Seurattavia parametrejä
ovat erityisesti ilmastuksen hap-
pitaso, jäteveden pH ja lämpö-
tila.

Jätevedenpuhdistamon ja liet-
teenkäsittelyn toimintaa seura-
taan säännöllisesti myös labora-
torioanalyysein (mm. ravinnepi-
toisuudet ja aktiivilietteen las-
keutuvuus).

Lisäravinteiden annostelu opti-
moidaan jätevedenpuhdistamon
toiminnan mukaan.
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Melupäästöt BAT 17

BAT-tekniikka VE0 VE1

Melupäästöjen vähentäminen
(tekniikoiden yhdistelmä):

- Meluntorjuntaohjelma
- Laitteiden ja rakennusten si-

joittelu
- Melua aiheuttavien toimin-

tojen hallittu käyttö
- Meluavien laiteiden eristä-

minen
- Vähän melua aiheuttavien

laitteiden ja äänenvaimenti-
mien käyttö

- Tärinänvaimennus
- Rakennusten eristäminen

(materiaalivalinnat, ovet, ik-
kunat)

- Melunvaimennus
- Suurempien puunkäsittely-

koneiden käyttö
- Tehokkaammat työskentely-

tavat

Tehtaan meluselvitys ja meluntor-
juntaohjelma on päivitetty 2014.
Laitehankinnoissa ja toimintata-
voissa huomioidaan melu ja teh-
taan aiheuttamat melupäästöt py-
ritään minimoimaan tarpeellisin
osin. Ympäristömelua mitataan
säännöllisesti.

Laitoksen suunnittelussa sekä
hankinnoissa huomioidaan me-
lumallinnuksessa saadut tulok-
set ja tehtaan aiheuttamat me-
lupäästöt pyritään minimoi-
maan. Ympäristömelua mita-
taan säännöllisesti.

Eniten melupäästöä aiheuttavat
laitteet sijoitetaan mahdolli-
suuksien mukaan sisätiloihin.

Biotuotetehtaan toiminnasta ei
odoteta aiheutuvan havaittavaa
tärinää.

Puunkäsittelystä aiheutuvaa
melua pyritään vähentämään
mm. melusuojauksella, melun
suuntaukselle, suurten ja vä-
hemmän melua aiheuttavien
puunkäsittelykoneiden käytöllä
sekä mahdollisella meluvallituk-
sella.

Käytöstä poisto BAT 18

BAT-tekniikka VE0 VE1

Käytöstä poiston yhteydessä
syntyvien saastumisriskien
ehkäiseminen (yleiset teknii-
kat):

- Maanalaisten säiliöiden ja
putkistojen välttäminen
ja/tai dokumentointi

- Ohjeet laitteiden, säiliöi-
den ja putkistojen tyhjen-
nyksiä varten

- Maaperän puhtauden var-
mistaminen sulkemisen
yhteydessä

- Pohjaveden seurantaoh-
jelma

- Toiminnan lopettamiseen
liittyvän ohjelman laadinta
ja ylläpito

Tehtaalla on olevat putkistot ja
säiliöt on dokumentoitu.

Tehtaalla on ohjeet laitteiden, säi-
liöiden ja putkistojen tyhjennyk-
sille. Laitteiden, säiliöiden ja put-
kistojen tyhjennysohjeet ovat osa
turvalliseen työskentelyyn liittyviä
toimintaohjeita ja prosessikuvauk-
sia.

Laitosalueelle laaditaan maaperän
ja pohjaveden perustilaselvitys.

Tehdas ei sijaitse luokitellulla poh-
javesialueella.

Biotuotetehtaalle rakennettavat
maanalaiset putkistot ja mahdol-
liset säiliötilat dokumentoidaan
suunnitteludokumentteihin.

Laitteiden, säiliöiden ja putkisto-
jen tyhjennysohjeet ovat osa tur-
valliseen työskentelyyn liittyviä
toimintaohjeita ja prosessiku-
vauksia.

Laitosalueelle on laadittu maape-
rän ja pohjaveden perustilaselvi-
tys.

Tehdasalueelle on asennettu
pohjavesiputkia mahdollista poh-
javesiseurantaa varten.
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Nämä huomioidaan myös ny-
kyistä tehdasta käytöstä poistet-
taessa.

Sulfaattisellun valmistusprosessin parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) koske-
vat päätelmät

Jätevesi ja päästöt veteen BAT 19

BAT-tekniikka VE0 VE1

Jätevesipäästöjen vähentämi-
nen (tekniikoiden yhdis-
telmä):

- Modifioitu keitto ennen
valkaisua

- Happidelignifiointi ennen
valkaisua

- Ruskean massan suljettu
lajittelu ja tehokas pesu

- Osittainen prosessiveden
kierrätys valkaisussa

- Tehokas vuotojen tark-
kailu ja ehkäiseminen ja
talteenotto

- Riittävä kapasiteetti mus-
talipeän haihdutuksessa ja
poltossa

- Likaislauhteiden erottami-
nen ja uudelleenkäyttö

Tehtaan ratkaisut edustavat pa-
rasta käytettävissä olevaa tek-
niikka. Tehtaalla on happidelignifi-
ointi sekä tehokas lajittelu ja rus-
kean massan pesu.

Valkaisussa hyödynnetään tehok-
kaasti sisäisiä vesikiertoja korvaa-
maan tuoreveden käyttöä.

Prosessiviemäreissä on jatkuvatoi-
miset johtokyky ja pH mittaukset.

Putkistot ja säiliöt ovat ennakko-
huolto-ohjelmanpiirissä. Kenttä-
kierrokset kuuluvat oleellisena
osana prosessihenkilöstön toimen-
kuvaan.

Mustalipeän kuiva-aine on > 80%.

Likaantuneet lauhteet puhdiste-
taan ja niillä korvataan tuoreveden
käyttöä huomioiden prosessi ja
tuotteen laatuvaatimukset.

Tehdas on kaikilta osin uusi ja
moderni. Tehtaan ratkaisut edus-
tavat parasta käytettävissä olevaa
tekniikka ja teknisissä ratkaisuissa
huomioidaan riittävä kapasiteetti.
Tehtaalla on happidelignifiointi
sekä tehokas lajittelu ja ruskean
massan pesu.

Valkaisussa hyödynnetään tehok-
kaasti sisäisiä vesikiertoja korvaa-
maan tuoreveden käyttöä.

Mustalipeän kuiva-aine on vähin-
tään 83 %.

Likaantuneet lauhteet puhdiste-
taan ja niillä korvataan tuoreve-
den käyttöä huomioiden prosessi
ja tuotteen laatuvaatimukset.

Puhdistetun jäteveden BOD7-
pitoisuuden oletetaan olevan
alhainen (24 tunnin kokooma-
näytteissä noin 25 mg/l)

Vesistöön johdettavan veden BOD7

on selvästi

< 25 mg/l.

Vesistöön johdettavan veden
BOD7 on selvästi

< 25 mg/l.
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Päästöt ilmaan

Väkevien ja laimeiden hajukaasupäästöjen vähentäminen BAT 20

BAT-tekniikka VE0 VE1

Väkevien ja laimeiden haju-
kaasujen talteenotto ja käsit-
tely (kaikki tekniikat):

- Hajukaasujen keräilyjär-
jestelmä
o Kapasiteetiltaan riit-

tävät katteet, imuku-
vut, hormit, laimei-
den hajukaasujen ke-
räilyjärjestelmät.

o Jatkuvatoimiset vuo-
donilmaisujärjestel-
mät

o Turvatoimet- ja lait-
teet

o Hajukaasujen poltta-
minen soodakatti-
lassa, meesauunissa,
hajukaasujen erillis-
polttimessa tai voi-
makattilassa (lai-
meat)

o Kirjanpito polttojär-
jestelmän käytettä-
vyydestä ja niistä ai-
heutuvista päästöistä
(väkevät hajukaasut)

Hajukaasujen keräilyjärjestelmän
kapasiteetti on riittävä ja hajukaa-
sut kerätään ja johdetaan käsitte-
lyyn kattavasti.

Keräilyjärjestelmän alipainetasoja
mitataan ja säädetään jatkuvasti
keräilyn toimivuuden varmista-
miseksi. Osastoilla on lisäksi rikki-
vetymittareita.

Soodakattilassa poltetaan väkeviä
ja laimeita hajukaasuja. Laimeat
hajukaasut johdetaan soodakatti-
laan polttoilmaksi.

Tarvittaessa väkevät hajukaasut
voidaan polttaa meesauunissa. Vä-
kevien hajukaasujen käsittelyn ol-
lessa estynyt soodakattilassa tai
meesauunissa, johdetaan väkevät
hajukaasut ohituspiippuun.

Hajukaasujen käsittelyastetta seu-
rataan jatkuvatoimisesti ja käyttö-
asteelle on esitetty lupamääräys.

Tehtaan suunnittelussa varmiste-
taan, että hajukaasujen keräilyjär-
jestelmän kapasiteetti on riittävä
ja keräily tapahtuu tehtaalla katta-
vasti.

Järjestelmä tullaan varustaan riit-
tävillä hälytyksillä.

Tehtaan S/Na-taseen hallitse-
miseksi väkevät hajukaasut johde-
taan polttoon ja edelleen rikkihap-
polaitokselle rikkihapon tuotta-
miseksi. Laimeat hajukaasut polte-
taan soodakattilassa. Soodakattila
on väkevien hajukaasujen vara-
polttopaikka. Häiriötilanteissa ha-
jukaasut ohjataan varajärjestel-
mänä toimivaan soihtupolttimeen
pääpolttopaikkojen sijaan.

Hajukaasujen käsittelyastetta seu-
rataan jatkuvatoimisesti ja käyttö-
asteelle on esitetty lupamääräys.

Pelkistyneiden rikkiyhdistei-
den (TRS) päästötaso lai-
meissa jäännöskaasuissa
0,05-0,2 kgS/ADt

Kattavan ja tehokkaan hajukaasu-
jen keräily- ja käsittelyjärjestelmän
ansiosta tehtaalla ei normaalitilan-
teessa jää keräilyn ulkopuolelle lai-
meita jäännöskaasuja.

Kattavan ja tehokkaan hajukaasu-
jen keräilyjärjestelmän ansiosta
tehtaalla ei odoteta syntyvän lain-
kaan laimeita jäännöskaasuja.

Soodakattilan päästöjen vähentäminen BAT 21, 22, 23

BAT-tekniikka VE0 VE1

Soodakattilan SO2- ja TRS-
päästöjen vähentäminen (tek-
niikoiden yhdistelmä):

- Mustalipeän kuiva-ainepi-
toisuuden lisääminen

- Optimoidut poltto-olosuh-
teet

Soodakattilan poltto on optimoitu
ja mustalipeän kuiva-ainepitoisuus
on yli 80 %:ia. Korkea mustalipeän
kuiva-aine nostaa poltto lämpöti-
laa, mikä vähentää SO2-päästöjä
mutta korkean polttolämpötilan

Soodakattilan poltto on optimoitu
ja mustalipeän kuiva-ainepitoi-
suus on vähintään 83 %. Korkea
mustalipeän kuiva-aine nostaa
polttolämpötilaa, minkä haitta-
puolena on NOx-päästöjen kasva-
minen.
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- Märkäpesuri haittapuolena on NOx-päästöjen
kasvaminen.

Soodakattilan polton ohjaamiseen
on automaatiojärjestelmässä yläta-
son ohjaus, jolla polttoa säätötek-
nisesti optimoidaan. Soodakatti-
lassa on useita ilmatasoja, joilla
säädetään polttoa ja varmistetaan
mm. ilman tehokas sekoittuminen
ja riittävä happitaso.

Soodakattilan polton ohjaami-
seen tulee automaatiojärjestel-
mässä ylätason ohjaus, jolla polt-
toa säätöteknisesti optimoidaan.
Soodakattilassa on useita ilmata-
soja, joilla säädetään polttoa ja
varmistetaan mm. ilman tehokas
sekoittuminen ja riittävä happi-
taso.

Soodakattilan NOx-päästöjen
vähentäminen (kaikki teknii-
kat)

- Tietokoneavusteinen pala-
misen sääteleminen

- Polttoaineen ja ilman hyvä
sekoitus

- Vaiheistettu ilmansyöttö-
järjestelmä, jossa käytet-
tään esimerkiksi erilaisia
ilmarekistereitä ja ilman-
tuloaukkoja

Soodakattilan polton ohjaamiseen
on automaatiojärjestelmässä yläta-
son ohjaus, jolla polttoa säätötek-
nisesti optimoidaan. Soodakatti-
lassa on useita ilmatasoja, joilla
säädetään polttoa ja varmistetaan
mm. ilman tehokas sekoittuminen
ja riittävä happitaso.

Ilman syöttö on vaiheistettua.

Soodakattilan polton ohjaami-
seen tulee automaatiojärjestel-
mässä ylätason ohjaus, jolla polt-
toa säätöteknisesti optimoidaan.
Soodakattilassa on useita ilmata-
soja, joilla säädetään polttoa ja
varmistetaan mm. ilman tehokas
sekoittuminen ja riittävä happi-
taso.

Ilman syöttö on vaiheistettua.

Sähkösuodattimen (ESP) tai
sähkösuodattimen ja mär-
käpesurin käyttö hiukkaspääs-
töjen vähentämiseen

Soodakattilan savukaasut käsitel-
lään kolmessa rinnakkain toimi-
vassa kolmikenttäisessä säh-
kösuodattimessa ja niiden jälkei-
sellä alkalilla

savukaasupesurilla, jossa on lisäksi
lämmöntalteenottojärjestelmä.

Soodakattilan savukaasut puhdis-
tetaan uusinta tekniikkaa edusta-
valla sähkösuodattimella.

Meesauunin päästöjen vähentäminen BAT 24, 25, 26, 27

BAT-tekniikka VE0 VE1

Meesauunin SO2-päästöjen
vähentäminen (tekniikoiden
yhdistelmä):

- Polttoaineen valinta/vähä-
rikkinen polttoaine

- Väkevien hajukaasujen
polton rajoittaminen

- Meesan Na2S-pitoisuuden
sääteleminen

- Alkalipesuri

Meesauunilla käytetään pääpoltto-
aineena raskasta polttoöljyä. POR
määrää pyritään minimoimaan uu-
nin polton hallinnalla ja tehok-
kaalla meesan kuivauksella, ennen
meesan johtamista polttoon.

Metanoli, myyntikelvoton tärpätti
ja kaustistamo alueen laimeat ha-
jukaasut poltetaan meesauunissa.

Meesauunilla ei tulla käyttämään
fossiilisia polttoaineita.

Meesauunilla käytetään tuotekaa-
sua, joka on peräisin kuoresta ja
muista puuperäisistä jakeista ja si-
sältää vain vähän rikkiä.

Meesa pestään meesasuotimella
tehokkaasti ennen meesauuniin
johtamista. Jäännösalkalitasoa
seurataan mittauksin ja Na2S-
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Väkevät hajukaasut voidaan tarvit-
taessa polttaa myös meesauunissa.

Meesa pestään meesasuotimella
tehokkaasti ennen meesauuniin
johtamista. Jäännösalkalitasoa seu-
rataan mittauksin ja Na2S-pitoisuu-
den sääteleminen on olennainen
osa prosessin ohjausta.

pitoisuuden sääteleminen on
olennainen osa prosessin oh-
jausta.

Savukaasujen käsittelyssä ei tar-
vita alkalipesuria, koska hiukkaset
saadaan talteen tehokkaasti säh-
kösuotimilla ja meesauunilta syn-
tyvät rikkipäästöt ovat alhaiset
johtuen käytettävistä polttoai-
neista.

Meesauunin TRS-päästöjen
vähentäminen (tekniikoiden
yhdistelmä):

- Hapen ylimäärän säätele-
minen

- Meesan Na2S-pitoisuuden
sääteleminen

- Sähkösuodattimen ja alka-
lipesurin yhdistelmä

Meesauunin jäännöshappipitoi-
suutta seurataan automaatiojärjes-
telmässä ja se säädetään polton
kannalta optimaaliseksi.

Meesan pesutehokkuutta seura-
taan ja ohjataan mittaamalla mee-
sasuodoksen jäännösalkalipitoi-
suutta.

Meesauunin savukaasut käsitel-
lään sähkösuotimella ja alkalipe-
surilla.

Meesauunin jäännöshappipitoi-
suutta seurataan automaatiojär-
jestelmässä ja se säädetään pol-
ton kannalta optimaaliseksi.

Meesan pesutehokkuutta seura-
taan ja ohjataan mittaamalla
meesasuodoksen jäännösalkalipi-
toisuutta.

Meesauunin savukaasut käsitel-
lään sähkösuotimella.

Savukaasujen käsittelyssä ei tar-
vita alkalipesuria, koska hiukkaset
saadaan talteen tehokkaasti säh-
kösuotimilla ja meesauunilta syn-
tyvät rikkipäästöt ovat alhaiset
johtuen käytettävistä polttoai-
neista.

Meesauunin NOx-päästöjen
vähentäminen (tekniikoiden
yhdistelmä):

- Optimoitu palaminen ja
palamisen hallinta

- Polttoaineen ja ilman huo-
lellinen sekoittaminen

- Low NOx –polttimet
- Vähän typpeä sisältävä

polttoaine

Palamista optimoidaan ja sääde-
tään on-linemittareilla.

Polttoaineen ja ilman tehokas se-
koittuminen säädetään CO-mit-
tauksella.

Meesauunilla ei ole low-NOx pol-
tinta.

Kuoren kaasutuksessa syntyvän
tuotekaasun laimeiden hajukaasu-
jen ja metanolin sekä muiden puu-
peräisten biopolttoaineiden ohjaa-
minen meesauuniin lisää hieman
polttoon menevän typen määrää

Meesauuni varustetaan uusinta
tekniikkaa edustavalla ilmajärjes-
telmällä ja jatkuvaan mittauksiin
perustuvalla ohjausjärjestelmällä.

Uunissa käytetään Low NOx-polt-
timia.

Uunin polttoaineena käytettävä
tuotekaasu sisältää polttoai-
neesta peräisin olevaa typpeä,
mikä nostaa NOx-päästöjä.
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verrattuna perinteisiin meesauu-
nin polttoaineisiin.

Sähkösuodattimen (ESP) tai
sähkösuodattimen ja mär-
käpesurin käyttö hiukkaspääs-
töjen vähentämiseen

Meesauunin savukaasut

puhdistetaan 3-kammioisella säh-
kösuotimella.

Alkalipesuria ei ole käytössä.

Meesauunin savukaasut puhdiste-
taan uusinta tekniikkaa edusta-
valla sähkösuodattimella.

Väkevien hajukaasujen polttimesta peräisin olevien päästöjen vähentäminen BAT 28 & 29

BAT-tekniikka VE0 VE1

Hajukaasukattilassa peräisin
olevien SO2-päästöjen vähen-
tämiseksi parasta käytettä-
vissä olevaa tekniikkaa on
käyttää alkali-SO2-pesuria.

Hajukaasukattilaa ei käytössä. Vä-
kevät hajukaasut poltetaan sooda-
kattilassa tai meesauunissa. Häiriö-
tilanteessa hajukaasut ohjataan
ohituspiippuihin.

Hajukaasukattila on kytketty rikki-
happolaitokseen rikkidioksidin tal-
teenottamiseksi.

Hajukaasukattilassa peräisin
olevien NOx-päästöjen vähen-
tämiseksi parasta käytettä-
vissä olevaa tekniikkaa on hyö-
dyntää polttimen / polton op-
timointia ja/tai vaiheistettua
polttoa.

Hajukaasukattilaa ei käytössä. Häi-
riötilanteessa hajukaasut ohjataan
ohituspiippuihin.

Hajukaasujen poltto optimoidaan.

Jätteiden tuottaminen BAT 30

BAT-tekniikka VE0 VE1

Sähkösuodattimen pölyn kier-
rätys takaisin prosessiin

Soodakattilan tuhka palautetaan
pääosin takaisin kemikaalikiertoon.
Osa tuhkasta otetaan kierrosta
ulos vierasainetaseen hallitse-
miseksi.

Soodakattilan tuhka palautetaan
pääosin haihduttamon kiertoon.
Osa tuhkasta otetaan kierrosta
ulos vierasainetaseen hallitse-
miseksi.
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Energian kulutus ja energiatehokkuus BAT 31 & 32

BAT-tekniikka VE0 VE1

Lämpöenergian ja sähköener-
gian kulutuksen vähentäminen
ja energian hyödyn maksi-
mointi (tekniikoiden yhdis-
telmä):

- Kuoren kuiva-ainepitosuu-
den lisääminen

- Korkeahyötysuhteisten
höyrykattiloiden käyttö

- Tehokkaat sekundääriläm-
pöjärjestelmät

- Toimivat toissijaiset läm-
mitysjärjestelmät

- Vesijärjestelmien sulkemi-
nen myös valkaisimossa

- Korkea massan sakeus
- Keski- tai korkeasakeus-

tekniikka
- Korkeahyötysuhteinen

haihduttamo
- Liuotussäiliön lämmön tal-

teenotto
- Matalaenergisen lämpö-

virran talteenotto ja hyö-
dyntäminen

- Sekundäärilämmön ja –
lauhteen hyödyntäminen

- Prosessien seuranta ja oh-
jaaminen

- Integroitu lämmönvaihdin-
verkosto

- JNE.

Kuoren kuiva-ainepitoisuus pyri-
tään pitämään mahdollisimman
korkeana

sekä kuoripuristimilla että sekun-
däärilämmöllä. Valkaisimon vesi-
kierto on pitkälti suljettu. Haihdut-
tamon hyötysuhde on erittäin kor-
kea.

Soodakattila on korkeahyötysuhtei-
nen.

Sekundäärilämpöä hyödynnetään
kattavasti eri kohteissa. Lauhteet
palautetaan mahdollisimman kat-
tavasti takaisin soodakattilalle.

Sekundäärilauhteet hyödynnetään
massan ja meesan pesussa.

Prosessissa on laajasti käytössä jat-
kuvatoimiset mittaukset prosessin
seuraamiseen ja ohjaamiseen.

Matalaenergistä lämpöä hyödynne-
tään mahdollisimman tehokkaasti.

Biotuotetehdas edustaa energia-
ratkaisuiltaan kaikilta osin viimei-
sintä tekniikkaa ja BAT-dokumen-
tissa listatut tekniikat ovat lähes
kaikilta osin käytössä. Esimerkiksi
kuoren kuiva-ainepitosuutta nos-
tetaan sekä kuoripuristimen että
sekundäärilämmöllä toimivan kui-
vauslaitoksen avulla ennen ka-
asutusta tuotekaasuksi. Valkaisi-
mon vesikierto on pitkälti sul-
jettu. Haihduttamon hyötysuhde
on erittäin korkea. Pumppujen,
säiliöiden ja putkistojen suunnit-
telussa ja laitevalinnoissa huomi-
oidaan energiatehokkuus.

Energiantuotannon tehostami-
nen (tekniikoiden yhdistelmä):

- Mustalipeän korkea kuiva-
ainepitoisuus

- Soodakattilan korkea paine
ja lämpötila

- Vastapaineturbiinin matala
höyryn paine

- Lauhdutusturbiinin käyttö
- Turbiinien korkea hyöty-

suhde
- Syöttöveden esilämmitys
- Polttoilman ja polttoai-

neen esilämmitys

Soodakattilan poltto on optimoitu
ja mustalipeän kuiva-ainepitoisuus
on yli 80 %.

Soodakattila on energiatehokas.
Kattilan polttolämpötila ja höyryn-
paine ovat korkeita.

Mustalipeän poltossa vapautuva
lämpöenergia otetaan talteen siir-
tämällä se kattilaveteen. Soodakat-
tilan vesi/höyry-järjestelmä koos-
tuu syöttövesisäiliöstä, syöttöve-
den esilämmittimistä, keittopin-
noista, tulistimista, höyrylieriöstä ja

Soodakattilan poltto on optimoitu
ja mustalipeän kuiva-ainepitoi-
suus on vähintään 83 %.

Soodakattila edustaa uusinta ja
energiankäytön kannalta tehok-
kainta tekniikkaa. Kattilan poltto-
lämpötila ja höyrynpaine ovat
korkeita. Turbiini on varustettu
lauhdeperällä sähkön tuotta-
miseksi ylimääräisestä höyrystä.

Kattilan syöttövesi, polttoaine ja
palamisilma esilämmitetään.
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kattilan seinissä kulkevista seinä-
putkista. Muodostuvasta höyrystä
tuotetaan turbiinin avulla sähköä ja
vastapainehöyryä, jota käytetään
eri prosessivaiheiden lämmittämi-
seen.

Kattilan syöttövesi, polttoaine ja
palamisilma esilämmitetään.

Palamisessa syntyvien savukaasu-
jen lämpö otetaan talteen kattilan
lämpöpinnoille. Savukaasupesu-
rissa on lämmön talteenottojärjes-
telmä.

Vertailu BAT-päästötasoihin

Seuraavissa taulukoissa on esitetty Kemin nykyisen integraatin (VE0) ja Kemin biotuotetehtaan (VE1) arvi-
oidut päästöt veteen ja ilmaan verrattuna BAT-referenssidokumentissa esitettyihin päästötasoihin.  BAT-
tarkastelussa on huomioitava, että BAT-referenssidokumentissa esitetyt päästötasot koskevat vain normaa-
leja toimintaolosuhteita. Lisäksi niissä tapauksissa, joissa BAT-päästötasot on esitetty samalta laskentajak-
solta eri yksiköissä, katsotaan ne vaihtoehtoisiksi.

Vertailussa käytetty BAT-päästötaso jätevesikuormitukselle on muodostettu yhdistämällä sulfaattisellulle ja
integroimattomalle (ei mekaanisen massan valmistusta) kartongin valmistukselle annetut BAT-päästötasot
referenssidokumentissa annetun laskentamenetelmän mukaisesti.

8.3.1 Päästöt vesistöön

Taulukko 8-1. Kemin integraatin jätevesipäästöt ominaiskuormituksena (kg/t) verrattuna BAT- referenssi-
dokumentissa esitettyihin päästötasoihin

Parametri

BAT-päätelmien mukaiset päästötasot vuosikeskiarvona
VE0

VE0
(Toteuma

2014)

BAT-päästö-
tasot
VE1 VE1

Valkaisema-
ton sulfaatti-

sellu

Valkaistu
sulfaattisellu Kartonki Integ-

raatti Integraatti

CODCr kg/t 2,5-8 7-20 0,15-1,5 3,7-11,1 7,8 5,0-14,2 5,0

Kiinto-
aine

kg/t 0,3-1,0 0,3-1,5 0,02-0,35 0,19-0,99 0,45 0,2-1,2 0,43

Kok-N kg/t 0,1-0,2 0,05-0,25 0,01-0,1 0,04-0,19 0,15 0,045-
0,211

0,1

Kok-P kg/t 0,01-0,02 0,01-0,03 0,003-0,012 0,01-0,02 0,01 0,008-
0,025

0,0044

AOX kg/t - 0-0,25(* - 0-0,25 0,12 0-0,136 0,072
(* BAT-päästötaso erittäin hyvät lujuusominaisuudet ja korkean vaaleuden omaaville massoille.
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8.3.2 Päästöt ilmaan

Taulukko 8-2. Soodakattilasta ilmaan johdettavat päästöt kgS/ADt verrattuna BAT-päästötasoihin.
VE0 (2014) VE1

Vuorokausi-
keskiarvo,

mg/Nm3, 6% O2

Vuosikeski-
arvo,

kg S/ADt

Vuorokausi-
keskiarvo,

mg/Nm3, 6% O2

Vuosikeskiarvo,
mg/Nm3, 6% O2

Vuosikeski-
arvo,

kg S/ADt
SO2 TRS TRS-S+SO2-S SO2 TRS SO2 TRS TRS-S+SO2-S

- - 0,02 <25 <1 <10 <1 <0,05
BAT 10-50 1-10 0,03-0,13 tapaus-

kohtainen
1-10 tapaus-

kohtainen
1-5 tapaus-

kohtainen
(1) BAT-päästötasot soodakattilasta SO2 ja TRS päästöille mustalipeän kuiva-aineella 75-83%.
(2) Jos soodakattilassa on tarkoitus polttaa mustalipeää, jonka kuiva-ainepitoisuus > 83%, on SO2-päästöljen ja kaasumaisten

rikkipäästöjen tasoja tarkasteltava tapauskohtaisesti.

Taulukko 8-3. Soodakattilasta ilmaan johdettavat päästöt kg NOx/ADt verrattuna BAT-päästötasoihin.
VE0 (2014) VE1

Vuosikeskiarvo
mg NOx/Nm3, 6%

O2

Vuosikeskiarvo,
kg NOx/ADt

Vuosikeskiarvo
mg NOx/Nm3, 6% O2

Vuosikeskiarvo,
kg NOx/ADt

1,53
BAT *Havupuusellu

1,0-1,6
Koivupuulle 1,0-

1,7

120-200* tapauskohtainen

*BAT-päästötasot soodakattilasta SO2 ja TRS päästöille mustalipeän kuiva-aineella 75-83%.

Taulukko 8-4. Soodakattilasta ilmaan johdettavat hiukkaspäästöt kg/ADt verrattuna BAT-päästötasoihin.
VE0 (2014) VE1

Vuosikeskiarvo
mg /Nm3, 6% O2

Vuosikeskiarvo,
kg pöly/ADt

Vuosikeskiarvo
mg /Nm3, 6% O2

Vuosikeskiarvo
kg/ADt

0,30 <25 <0,20
BAT <50 0,02-0,4 (1) 10-25 0,02-0,20

Vanhoilla soodakattiloilla, joissa on van-
hat sähkösuotimet, päästötaso 50

mg/Nm3 saakka voi esiintyä vastaten 0,4
kg/ADt päästöä.

Taulukko 8-5. Meesauunista ilmaan johdettavat kaasumaiset SO2 ja kokonaisrikkipäästöt verrattuna BAT-
päästötasoihin.

BAT VE0 (2014) VE1
Vuosikeskiarvo,

kg S/ADt
Vuosikeskiarvo
mg/Nm3, 6% O2

Vuosikeskiarvo
kg S/ADt

0,05 <70
BAT: SO2, kun väkeviä hajukaasuja ei
polteta meesauunissa

5-70

BAT: SO2, kun väkeviä hajukaasuja
poltetaan meesauunissa

55-120

BAT: Kaasumainen S (SO2 ja TRS), jos
vahvoja hajukaasuja ei polteta mee-
sauunissa

0,005–0,07

BAT: Kaasumainen S (SO2 ja TRS), jos
vahvat hajukaasut poltetaan meesa-
uunissa

0,055-0,12
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Taulukko 8-6. Meesauunista ilmaan johdettavat TRS-päästöt verrattuna BAT-päästötasoihin.

VE0 (2014) VE1
Pitkänajan keskiarvo, mg/Nm3, % O2

(** Vuosikeskiarvo
mg/Nm3, 6% O2

Päästö 2,9 <10
BAT TRS <1 – 40 <1-40

Meesauunit, jotka polttavat väkeviä hajukaasuja ja/tai metanolia ja tärpättiä,
yläraja voi nousta tasolle 40 mg/Nm3.

(**Vähennetty mittausepävarmuus.

Taulukko 8-7. Meesauunista ilmaan johdettavat päästöt kg NOx/ADt verrattuna BAT-päästötasoihin.
VE0 (2014) VE1

Vuosikeskiarvo,
kg NO2/ADt

Vuosikeskiarvo
mg/Nm3, 6% O2

Vuosikeskiarvo
kg NO2 /ADt

Päästö 0,42 < 450 0,45
BAT
NOx kaasumaiset polttoaineet
Kaasumaiset biopolttoaineet

0,1-0,3
max 0,45 100-450 0,1-0,45

NOx nestemäiset polttoaineet
NOx nestemäiset biopolttoaineet

0,1-0,2
max 0,35

Taulukko 8-8. Meesauunista ilmaan johdettavat hiukkaspäästöt kg/ADt verrattuna BAT-päästötasoihin.
VE0 (2014) VE1

Vuosikeskiarvo,
kg hiukkasia/ADt

Vuosikeskiarvo
mg/Nm3, 6% O2,

Vuosikeskiarvo
kg/ADt

Päästö 0,002 <25 0,02
BAT 0,005-0,05 10-25 0,005-0,02

Käyttöikänsä loppupuolella ole-
villa sähkösuotimilla varustettu-
jen olemassa olevien meesauu-

nien päästötaso voi olla enimmil-
lään 50 mg/nm3 (vastaa 0,05

kg/Adt)

8.3.3 Energian tuotanto ja käyttö

Taulukko 8-9. Metsä Fibren Kemin tehtaan ja biotuotetehtaan polttoaine- ja energiatiedot.
VE0

2014 tiedot
VE1

alustava
Lämpö
GWh/a

Sähkö GWh/a Lämpö
GWh/a

Sähkö
GWh/a

Oma kehitys, yhteensä 2838,6 7 900
Mustalipeästä 2415,7 7 900
Kuoresta 411,3 0
Öljy 11,7 0
Ostosähkö 11,7 0
Myyntisähkö 176,8 1400
Prosessisähkönkulutus 367,8 820
Sähkön kehitys 532,9 2220
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9 VAIKUTUSTEN SEURANTA

Seurannan tavoitteet

Ympäristövaikutusten seurannan tarkoituksena on tiedon tuottaminen hankkeesta aiheutuvista todellisista
vaikutuksista ja toteutettujen vaikutusten lieventämistoimenpiteiden onnistumisesta. Ympäristövaikutuk-
sia seuraamalla saadaan vertailutietoa arvioitujen vaikutusten ja todellisten vaikutusten vastaavuudesta.
Seuranta voi myös tuottaa ennakoivaa tietoa yllättävienkin vaikutusten hallitsemiseksi.

Tässä seurantaohjelmaehdotuksessa esitetään seurannan suuntaviivat keskeisimpien vaikutusten osalta.
Yksityiskohtaisempi suunnitelma hankkeen ympäristötarkkailusta laaditaan ympäristölupavaiheessa.

Jäte-, jäähdytysvesi- ja vesistötarkkailu

9.2.1 Käyttötarkkailu ja satunnaispäästöjen havaitseminen

Jätevesien muodostusta ja satunnaispäästöjä seurataan automaatio- ja tehdastietojärjestelmän sekä teh-
daskierrosten avulla. Tehdaskierrosten avulla varmistetaan laitteiston toimintakunto tarkkailemalla erityi-
sesti lipeä-, kemikaali- ja kaasuvuotoja, laitteistoon ilmestynyttä tärinää ja poikkeavia ääniä sekä alueen
siisteyttä.

Satunnaispäästöjä tapahtuu pääasiassa laiterikkojen tai prosessihäiriöiden seurauksena. Merkittävät satun-
naispäästöt ohjataan varoaltaalle. Satunnaispäästöjen havaitsemiseksi säiliöt varustetaan pintamittauksin
ja lattiakanaalit tarpeen mukaan lämpötila-, johtokyky ja/tai pH mittauksin, jotka hälyttävät raja-arvon ylit-
tyessä.  Myös jäähdytysvesikanaali ja sadevesiviemärit varustetaan jatkuvatoimisilla pH-, johtokyky- ja läm-
pötilamittauksilla. Satunnaispäästöjen tapahduttua käyttöhenkilökunta ryhtyy toimenpiteisiin, joilla pääs-
tön aiheuttamat vaikutukset puhdistamon toimintaan ja vesistöön saadaan minimoitua (mm. varoaltaan
käyttö). Myös tarkkailua tehostetaan tehtyjen toimenpiteiden riittävyyden varmistamiseksi ja häiriöpäästön
määrän ja vaikutusten arvioimiseksi.

Puhdistamolle johdettavaa jätevesikuormitusta tarkkaillaan jatkuvatoimisilla mittauksilla sekä laboratorio-
analyysein.

9.2.2 Päästötarkkailu

Jätevedenpuhdistamolta mereen johdettavia vesiä tarkkaillaan jatkuvatoimisilla pH-, johtokyky- ja lämpöti-
lamittauksilla sekä säännöllisillä laboratorioanalyyseillä. Jäteveden sisältämän kiintoaineen, orgaanisen ai-
neen ja ravinteiden (N ja P) määrää tarkkaillaan sekä vuorokauden keräilynäytteistä tehtävillä laboratorio-
analyyseillä että viikkotasolla. Lisäksi jäteveden AOX- pitoisuutta tarkkaillaan kuukausittain.

Mahdolliset vesiympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet analysoidaan jätevesistä laitoksen toiminnan
ollessa käynnissä. Tarkkailun jatkamisesta päätetään tarkkailutulosten perusteella.

9.2.3 Vesistö- ja kalastovaikutusten tarkkailu

Hankkeen aiheuttamia vaikutuksia Kemin edustan merialueella tarkkaillaan nykyisellä tavalla kuormittajien
yhteistarkkailuna. Vesistötarkkailu koostuu kolme kertaa vuodessa tehtävästä veden laadun alueellisesta
tarkkailusta ja 12 kertaa vuodessa tehtävästä ajallista vaihtelua selvittävästä intensiivisestä tarkkailusta.
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Kalastoon kohdistuvia vaikutuksia tarkkaillaan vuosittaisen pyydysten likaantumisen ja kalojen kauppa- ja
käyttökelpoisuuden seurannan avulla sekä määrävuosin toteutettavan madekannan seurannan, kalastus-
tiedustelun sekä koekalastusten ja ahvenkannan seurannan avulla.

Ilmapäästöjen ja ilmanlaadun tarkkailu

9.3.1 Päästötarkkailu

Ilmaan johdettavien päästöjen kannalta olennaisimpia tarkkailukohteita ovat sellutehtaan sooodakattila,
meesauuni ja rikkihappolaitos sekä biokattila. Sellutehtaan päästötarkkailu toteutetaan BAT-tekniikan mu-
kaisesti jatkuvatoimisia päästömittalaitteita ja jaksottaismittauksia hyväksikäyttäen. Jatkuvatoimiset mitta-
laitteet asennetaan soodakattilan ja meesauunin rikkidioksidi-, typenoksidi-, ja hajukaasupäästöjen tarkkai-
lua varten. Myös savukaasujen hiukkaspitoisuutta tarkkaillaan mahdollisuuksien mukaan joko jatkuvatoi-
misten tai säännöllisesti toteutettavien jaksottaismittausten avulla. Rikkihappolaitoksen, valkaisun hön-
käpesurin ja hajapäästöjen (TRS) määrää tarkkaillaan säännöllisesti toteutettavilla kertamittauksilla.

Nykyisellä tai mahdollisella uudella biokattilalla päästötarkkailu toteutetaan asetuksen 936/2014 (ns. SUPO-
asetus) mukaisesti polttoainetehosta riippuen. Savukaasujen rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspitoisuuk-
sia tarkkaillaan jatkuvasti.

Yksityiskohtainen ilmapäästöjen tarkkailusuunnitelma laaditaan lupahakemuksen yhteydessä.

9.3.2 Ilmanlaadun tarkkailu

Teollisuuslaitokset on velvoitettu osallistumaan ilmanlaadun yhteistarkkailuun kaupungeissa tai kunnissa
ympäristölupapäätöstensä mukaisesti. Yhteistarkkailu voi käsittää kiinteitä mittauspisteitä, suuntaa antavia
mittauskampanjoita tai päästöjen leviämismallinnuksia. Lisäksi voidaan teettää aika-ajoin kasvillisuusselvi-
tyksiä, kuten erilaisia bioindikaattoritutkimuksia päästövaikutusten arvioimiseksi ja mahdollisten muu-
tostrendien selvittämiseksi. Kemissä on toteutettu aika ajoin suuntaa antavia mittauskampanjoita, leviämis-
mallinnuksia sekä bioindikaattoriselvityksiä yhteistarkkailuna alueen teollisuuden ja energiantuotannon
kanssa. Kiinteitä ilmanlaadun mittauspisteitä Kemissä ei tällä hetkellä ole.

Metsä Fibre Oy:n biotuotetehtaan päästöjen ilmanlaatuvaikutukset jäävät alle 20 % ilmanlaadun ohje- ja
raja-arvoista tavanomaisten ilman epäpuhtauksien typpidioksidi, rikkidioksidi ja hiukkaset osalta. Tehtaan
ilmapäästöissä merkittävin asukkaiden elämään vaikuttava ilman epäpuhtauskomponentti on ns. hajurik-
kiyhdisteet (TRS), jotka voivat satunnaisesti tehtaan prosessihäiriöiden yhteydessä aiheuttaa viihtyvyyshait-
taa hajun muodossa. Tehtaan normaalitoiminnan aikana hajukaasut ovat keräilyssä ja käsittelyssä, mutta
esimerkiksi tehtaan ylös- ja alasajotilanteissa hajukaasuja voi päästä piipusta ympäristöön.

Valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (VNA 79/2017) on määritelty yleiset puitteen ilmanlaadun seu-
rannan järjestämiseksi alueittain Suomessa. Asetuksen liitteessä 3 on esitetty yleiset periaatteet mittaus-
alueiden valinnalle ja mittausasemien sijoittamiselle. Tehtyjen biotuotetehtaan TRS-päästöjen leviämismal-
linnusten aluejakaumakuvien perusteella TRS-mittausasema voitaisiin halutessa sijoittaa esimerkiksi koilli-
seen tehtaalta n. 1.5 km etäisyydelle tehtaan piipusta Paattio/Torvinen asuinalueille.

Melun tarkkailu

Toiminnan aiheuttamat meluvaikutukset selvitetään tehtaan käynnistämisen jälkeen toteutettavilla melu-
mittauksilla ja melun leviämismallilaskelmilla.
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Jätteiden tarkkailu

Loppusijoitettavien prosessijätteiden kaatopaikkakelpoisuus selvitetään kaatopaikoista annetun valtioneu-
voston asetuksen (331/2013) mukaisesti ennen jätteiden toimittamista kaatopaikalle. Tutkimus uusitaan,
mikäli prosessissa tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka voivat vaikuttaa jätteen laatuun. Hyötykäyttöön toi-
mitettavien jätteiden hyötykäyttökelpoisuus selvitetään asianmukaisella tavalla ennen hyötykäyttöön toi-
mittamista.

Jätehuoltoalueelle toimitettavien jätteiden määrää seurataan jätekirjanpidon avulla.

Maaperän ja pohjaveden tarkkailu

Hanke ei kohdistu luokitellulle pohjavesialueelle, eikä laitoksen normaalitoiminnasta arvioida aiheutuvan
päästöjä maaperään tai pohjavesiin. Erillistä tarkkailua maaperän ja pohjaveden osalta ei katsota tarpeel-
liseksi toteuttaa.
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