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1. Johdanto 
 

Metsä Fibre Oy suunnittelee noin 1 500 000 sellutonnia tuottavan biotuotetehtaan 

rakentamisesta Kemin integraattiin. Tehdas sijoittuisi nykyisen sellutehtaan pohjois- ja 

itäpuolelle Kemijoen suistoalueella sijaitseville Pajusaarelle sekä Sahansaarelle. 

Hankkeesta ja sen perusteista jatkosuunnitelmineen on julkaistu 8.5.2019 

ympäristövaikutusten arviointiohjelma, joka on ollut nähtävillä Kemin kaupungintalolla, 

Kemin kaupunginkirjastossa, Lapin ELY-keskuksessa, Keminmaan kunnantalolla ja 

Keminmaan pääkirjastossa sekä sähköisesti osoitteessa  

 (https://www.ymparisto.fi/keminbiotuotetehdasYVA). 

Uuden biotuotetehtaan on arvioitu kasvattavan tehtaiden jäähdytysvesivirtaamaa ja 

lämpökuormaa vesistöön sekä jätevesipäästöjä. Tavoitteeksi on hankkeen alusta 

lähtien ollut kuitenkin toimia nykyiselle tehdasintegraatille ja sen 

jätevedenpuhdistamolle vuonna 2007 asetettujen lupaehtojen mukaisesti.  

YVA-ohjelman ja siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta on laadittu 

ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus), jossa on esitetty tarkennetut 

tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä arvio ympäristövaikutuksista. YVA-

selostuksen, joka on jätetty 15.9.2019, mukaisia vaihtoehtoja on kaksi: VE1: 

rakennetaan uusi biotuotetehdas ja VE0: nykyinen sellutehdas. Tavoitteena on, että 

biotuotetehtaan investointipäätös tehtäisiin kesällä 2020, jolloin tehdas voitaisiin 

käynnistää syksyllä 2022. 

Metsä Fibre Oy on jättänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle 

ympäristölupahakemuksen 20.9.2019, jossa haettiin lupaa YVA-selostuksessa 

esitettyä alemmille jätevesipäästöille. 

Yhteysviranomainen on kommentoinut YVA-selostusta vesistövaikutusten osalta ja 

esittänyt, että hankkeesta vastaavan tulee täydentää vesistövaikutuksia koskevaa 

vaikutustarkastelua käyttäen nykytilanteen osalta todellisia nykytilannetta kuvaavia 

päästötietoja ja, että uuden tehtaan osalta mallinnuksen lähtötietoina tulee käyttää 

toteutuviksi arvioituja päästöjä. Lisäksi nykytilan kuvausta esitettiin täydennettäväksi. 

Tässä täydennysosassa esitetään jätevesien vaikutuksia koskevat arviot uuden 

13.11.2019 (Rasmus & Mykkänen 2019b) tehdyn mallinnuksen perusteella sekä 

toisaalta kuvataan vesistön nykytilaa keskeisten vedenlaatuparametrien osalta 

alueelta tehtyjen (Eurofins Ahma Oy 2019a, Eurofins Ahma Oy 2019b) velvoite- ja 

kalataloustarkkailutulosten pohjalta. Lisäksi täydennysosassa arvioidaan jätevesien 

vesistövaikutuksia uusien täydennysmallinnustulosten perusteella ja verrataan niitä 

alkuperäisessä YVA-selostuksessa (15.9.2019) esitettyihin vaikutusarvioihin. 

Jäähdytysvesien vaikutusten osalta viitataan varsinaiseen YVA-selostukseen ja 

aikaisempaan mallinnukseen (Rasmus & Mykkänen 2019a). 

 

https://www.ymparisto.fi/keminbiotuotetehdasYVA
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2. Kemin edustan merialueelle kohdistuva kuormitus 
Kemin edustan merialueen ainetaseisiin vaikuttavat alueelle johdettavien jätevesien 

(pistemäinen kuormitus) ohella Kemijoen sekä alueelle laskevien pienempien jokien 

ainevirtaamat. Lisäksi merialuetta kuormittavat muun muassa luonnonhuuhtouma, 

suoraan maa-alueilta tuleva hajakuormitus sekä laskeuma. 

Pistemäisen kuormituksen piiriin kuuluu Kemin alueella tämän selvityksen 

hankevastaavan (Metsä Fibre Oy) lisäksi Stora Enso Oy:n Veitsiluodon tehtaat sekä 

kunnallisia asumajätevesiä (Kemin Energia ja Vesi Oy). Suurin kuormitustekijä on 

hajakuormitus, jota aiheutuu esimerkiksi maataloudesta, metsätaloudesta ja haja-

asutuksesta. Metsätalous on myös Kemijoen vesienhoitoalueella merkittävä toimija. 

Metsätalous muodostaa mm. yli 10 % fosforikuormituksesta Kemijoen alaosan 

alueella.  

Valtaosa Kemin edustan merialueelle vuositasolla tulevasta kiintoaine- ja 

ravinnevirtaamista tulee Kemijoesta. Pistemäisen jätevesikuormituksen osuus 

Kemijoen ainevirtaamista jää alle 10 prosentin. Muusta kuin jokivesien aiheuttamasta 

fosforikuormituksesta teollisuus aiheuttaa lähes 80 % ja typpikuormituksesta noin 60 

% (Pöyry 2015) ollen siis asutusta suurempi kuormittaja. 

Jokien merialueelle tuomat ainemäärät vaihtelevat vuosittain ja vuodenajoittain 

huomattavasti vesimäärien mukaan. Vuonna 2018 Kemijoen keskivirtaama oli hyvin 

samaa luokkaa kuin vuosina 1991–2010 keskimäärin, mutta noin 33 % vuosia 2015-

2016 pienempi (taulukko 2.1), minkä myötä ainevirtaamat olivat selvästi pienempiä 

kuin vuosina 2015-2016. Oleellista oli, että metsäteollisuuden ja Kemin Energia ja Vesi 

Oy:n yhteenlaskettu typpi- ja kiintoainekuormitus oli vain noin 6-8 % Kemijoen 

ainevirtaamista. 

Taulukko 2.1. Kemijoen ainevirtaamat sekä metsäteollisuuden ja Kemin Energia ja Vesi 
Oy:n yhteenlasketut päästöt v. 2013–2018. (Eurofins Ahma Oy 2019a). 

 

 

Metsä Fibren & Metsä Boardin Kemin tehtaiden, Stora Enson Veitsiluodon tehtaiden 
sekä Kemin Energian ja Veden yhteenlaskettujen vesipäästöjen kehitys on ollut melko 
tasaista vuosina 2007–2018 (kuva 2.1). Vuonna 2018 kokonaispäästöt olivat pääosin 
hieman suuremmat kuin edellisvuonna. Vesimäärä, CODCr-, AOX- ja 
kokonaisrikkipäästöt olivat lievästi pienemmät kuin vuonna 2017. Päästöissä esiintyy 
vuosittaista vaihtelua, joka lienee peräisin tuotantomäärien vaihtelusta. 



5 
 

 

 
Kuva 2.1 Stora Enson Veitsiluodon tehtaiden, Metsä Fibre & Metsä Board Kemin tehtaiden 

ja Kemin Veden päästöt vesistöön vuosina 2007–2018. (Eurofins Ahma Oy 2019a) 
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Metsä-Fibre Oy:n keskimääräiset nykyiset päästöt vuosien 2016-2018 aikana ovat 

olleet taulukon 2.2 sarakkeen VE0n mukaisia. Taulukossa 2.2 on lisäksi esitetty 

integraatin nykyiset lupaehdot, YVA-ohjelmassa esitetyt mallinnettavat 

kuukausikeskiarvot (VE0 ja VE1), tämän hankkeen arvioidut vuosikeskiarvot (VE1t) 

sekä lupaehtoesityksen maksimaaliset kuukausikeskiarvot. 

 

Taulukko 2.2. Ympäristövaikutusten täydennysarviossa sekä uudessa 

mallinnuksessa käytettävät jätevesipäästöjen kuukausikeskiarvot (VE1t, suluissa 

prosentuaalinen muutos nykyisiin päästöihin) verrattuna integraatin nykyiseen 

ympäristölupaan, nykyisiin päästöihin (VE0n) sekä ympäristölupahakemuksen 

lupaehtoesitykseen.  

Parametri  
  

Integraatin 
nykyiset 

lupaehdot 

  
VE0 

  

  
VE1 

  

  
VE0n 

2016-2018 

  
VE1t 

vuosik.a. 

Lupaehto-
esitys 

max kk 

CODCr, kg/d  40 000 40 000 40 000 22 509 27 700 
(23 %) 

36 000 

Kiintoaine, kg/d  - 3 100 5 500 1 544 2 300 
(49 %) 

3 000 

Kokonaistyppi, kg/d  - 650 700 450 540 
(20 %) 

700 

Kokonaisfosfori, kg/d  45 45 45 21 27 
(28 %) 

35 

AOX, kg/d  - 350 700 167 500 
(200 %) 

500 

 

Taulukoiden 2.1 ja 2.2 sekä kuvan 2.1 perusteella Metsä Fibre Oy:n osuus vuosina 

2016-2018 Kemin edustan merialueelle metsäteollisuudesta ja Kemin Energia ja 

Vesi Oy:stä tulevasta kuormituksesta on  

• fosforin osalta noin 50 %,  

• typen osalta noin 37-42 % ja  

• COD.n osalta noin 40-50 %.  

Vastaavasti Metsä Fibre Oy:n osuus koko merialueelle kohdistuvasta kuormituksesta 

samana ajankohtana (2016-2018) on  

• fosforin osalta 2-4 %,  

• typen osalta 2-3 % sekä  

• COD:n osalta 3-4 %.  

Kemin edustan jätevesi- ja hajakuormitusta on laajemmin käsitelty jo varsinaisessa 

YVA-selostuksen vesistövaikutusosassa (KVVY 2019), johon tässä yhteydessä 

viitataan täydentävän tiedon saamiseksi. 
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3. Vesistön nykytila 

3.1 Veden laatu 
Kemin edustan merialueen veden laatua ja sen kehitystä on kuvattu laajasti 

varsinaisessa YVA-selostuksen vesistövaikutusosassa (KVVY 2019). Sen mukaan: 

Eurofins Ahma Oy (2018) on kuvannut merialueen veden laadun kehitystä 

(happi, ravinnepitoisuudet, rehevyys) vuosina 1990–2017 kolmelta jäte- ja 

jokivesien purkualueiden läheisyydessä sijaitsevalta pisteellä (KE02, KE12, 

KE21) sekä hieman ulompana tarkkailualueen keskiosassa Ajoksen 

eteläpuolella sijaitsevalta pisteellä KE32 sekä Lapin ELY-keskuksen 

intensiivipisteellä LAV4. Kemin edustan merialueen veden laatu on parantunut 

viimeisten vuosikymmenten aikana jätevesien käsittelyn tehostumisten myötä. 

2000–luvun puolivälin jälkeen kehitys on ollut tasaisempaa. Selvimmin 

vaikutukset ovat olleet havaittavissa jätevesien ensisijaisilla vaikutusalueilla 

talvella, jolloin olosuhteet merialueella ovat stabiilimmat kuin kesällä. 

Happitilanne on parantunut selvimmin Selkäsaaren ja Ajoksen välisellä alueella 

(KE02), eikä huonoa happitilaa kuvaavia alle 40 % hapen kyllästysasteita ole 

juuri enää todettu. Kemijoen edustalla (KE21) happikyllästysasteet ovat olleet 

poikkeuksia lukuun ottamatta tasoa 60–100 %. Välttävää tilaa kuvaavia 

kyllästysasteita esiintyy edelleen lähinnä jätevesien purkualueiden 

läheisyydessä talvella. Ulompana merellä (LAV4) hapen kyllästysaste on ollut 

viimeisten 10 talven aikana muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta vähintään 

tyydyttävää tasoa (>70 %). 

Fosforikuormituksen pienentyminen 1990-luvun tasosta on havaittavissa veden 

fosforipitoisuuksien pienentymisenä lähes koko tarkkailualueella. 

Fosfaattifosforipitoisuudet ovat myös lievästi laskeneet tai pysyneet 

keskimäärin vakaina. Kokonaistyppipitoisuuksissa on havaittavissa lievä 

nouseva suuntaus Veitsiluodonlahden suulla (KE12), mutta muilla pisteillä ei 

ole selvää kehityssuuntaa. Veitsiluodonlahden suulla (KE12) on esiintynyt 

tavanomaista korkeampia typpipitoisuuksia vuodesta 2013 lähtien, 

mahdollisesti Stora Enson typpikuormituksen kasvun takia. Epäorgaanisen 

typen pitoisuuksissa on havaittavissa erittäin lievää nousua ulointa pistettä 

(LAV4) lukuun ottamatta. 

Kasviplanktonin määrää kuvaava a-klorofyllipitoisuuden trendi on lievästi 

laskeva Selkäsaaren ja Ajoksen välisellä alueella (KE02) sekä 

Veitsiluodonlahden suulla (KE12). Ajoksen lounaispuolella (KE32) ja ulompana 

merellä (LAV4) klorofyllipitoisuuden trendi on lievästi nouseva. Kemijoen 

edustalla (KE21) selvää suuntausta ei ole havaittavissa. 

Kasviplanktontarkkailun tulokset tukevat vedenlaatutarkkailun tuloksia eikä 

lajistossa tai biomassassa ole tapahtunut vuoden 2009 jälkeen suuria 

muutoksia. 

Veden hygieeninen laatu oli vuonna 2017 pääasiassa erinomainen. 
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Kemin edustan merialueen tarkkailupisteet on esitetty kuvassa 3.1, jossa myös on 

esitetty rannikkovesien ekologinen tila 2. luokittelukauden mukaan. Tähän luokitteluun 

palataan myöhemmin kohdassa 3.2. 

Vuoden 2018 tarkkailututkimuksen (Eurofins Ahma Oy 2019a), joka on ollut käytössä 
tätä täydennysosaa laadittaessa, mukaan Kemin edustan merialueen veden laatu 
parani 1990–luvulla jätevesien käsittelyn tehostumisen myötä. 2000–luvun puolivälin 
jälkeen kehitys on ollut pääosin tasaisempaa. Selvimmin vaikutukset ovat olleet 
havaittavissa jätevesien ensisijaisilla vaikutusalueilla talvella, jolloin olosuhteet 
merialueella ovat stabiilimmat kuin kesällä.  
 
Selkäsaaren ja Ajoksen välisellä alueella (KE02) happitilanne on parantunut 
tarkastelujaksolla ja huonoa happitilaa kuvaavia, alle 40 % hapen kyllästysasteita ei 
juuri ole enää todettu (kuva 3.2). Veitsiluodonlahden suulla (KE12) ja Ajoksen 
eteläpuolella (KE32) selvää kehityssuuntaa ei ole havaittavissa, mutta alle 60 % 
kyllästysasteita on esiintynyt 2000–luvun alkuvuosien jälkeen Veitsiluodonlahden 
suulla (KE12) silloin tällöin, ja Ajoksen eteläpuolella vain yksittäisissä näytteissä. 
Kemijoen edustalla (KE21) kyllästysasteet ovat olleet yksittäisiä poikkeuksia lukuun 
ottamatta tasoa 60–100 %. Välttävää tilaa kuvaavia kyllästysasteita (40–70 kyll. %) 
esiintyy kuitenkin edelleen lähinnä jätevesien purkualueiden läheisyydessä talvella. 
Ulompana merellä (LAV4) hapen kyllästysaste on muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta vähintään tyydyttävää tasoa (>70 %) viimeisten kymmenen vuoden aikana 
myös talvella. Havaintopaikalla KE12 vuonna 2010 syyskuussa ja havaintopaikalla 
KE02 vuonna 2011 heinäkuussa todetut hyvin alhaiset happipitoisuudet ovat 
epäilyttäviä verrattuna muuhun veden laatuun kyseisinä aikoina. 

 

 

Kuva 3.1. Kemin edustan tarkkailupisteet (sekä rannikkovesien tila 2. luokittelukauden 

mukaan, vihreä hyvä, keltainen tyydyttävä) 

Kokonaisfosforipitoisuuksissa on havaittavissa laskeva trendi vuoden 1990 jälkeen 
(Kuvat 3.3 ja 3.4), mutta Ajoksen lounaispuolella (KE32) suuntaus on aavistuksen 
laskeva, mikäli 2.8.2015 havaittuja poikkeuksellisen korkeita tuloksia ei oteta 



9 
 

 

huomioon. Fosfaattifosforipitoisuudet ovat myös lievästi laskeneet tai pysyneet 
keskimäärin vakaina. Kokonaistyppipitoisuuksissa on havaittavissa lievä nouseva 
suuntaus Veitsiluodonlahden suulla (KE12) ja uloimmalla pisteellä (LAV4), mutta 
muilla pisteillä ei ole havaittavissa selvää kehityssuuntaa (Kuvat 3.3 ja 3.4). 
Veitsiluodonlahden suulla (KE12) on esiintynyt tavanomaista korkeampia 
typpipitoisuuksia vuodesta 2013 lähtien, mikä saattaa johtua Stora Enson 
typpikuormituksen kasvusta: vuosina 2012–2016 typpikuormitus oli suurempaa kuin 
vuosina 2007–2011. Epäorgaanisen typen pitoisuuksissa on havaittavissa erittäin 
lievää nousua ulointa pistettä (LAV4) lukuun ottamatta. 
 
Kasviplanktonin määrää kuvaavan a-klorofyllipitoisuuden trendi on lievästi laskeva 
Veitsiluodonlahden suulla (KE12) ja Kemijoen edustalla (KE21) (Kuva 3.2). Ajoksen 
lounaispuolella (KE32) ja ulompana merellä (LAV4) klorofyllipitoisuuden trendi on 
lievästi nouseva. Selkäsaaren ja Ajoksen välisellä alueella (KE02) selvää suuntausta 
ei ole havaittavissa. 
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Kuva 3.2. Hapen kyllästysaste (%) ja a-klorofyllipitoisuus Kemin edustalla v. 1990–2018. 
Yhtenäinen viiva kuvaa kehityssuuntaa (Eurofins Ahma Oy 2019a). 
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Kuva 3.3. Hapen kyllästysaste (%) ja ravinnepitoisuudet (P, N) (1 m.) ja a-
klorofyllipitoisuudet pisteellä LAV4 v. 1990–2018. Yhtenäinen viiva kuvaa 
kehityssuuntaa (Eurofins Ahma Oy 2019a). 
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Kuva 3.4 Ravinnepitoisuudet Kemin edustan merialueella v. 1990–2018. Yhtenäinen viiva 
kuvaa kehityssuuntaa (Eurofins Ahma Oy 2019a). 
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Vuoden 2018 velvoitetarkkailuraportissa on myös esitetty karttapohjalla vuoden 2018 
pintaveden tilanne klorofylli-a:n, kokonaisravinteiden, värin ja sähkönjohtavuuden 
osalta sekä maalis-huhtikuussa että heinä-elokuussa. Näitä tilannekuvia ei kuitenkaan 
ole sisällytetty tähän täydennysosaan vaan niiden suhteet viitataan ainoastaan 
vuoden 2018 velvoitetarkkailuraporttiin (Eurofins Ahma 2019a). Tiedot on kuitenkin 
sisällytetty edellä kuvissa 3.2 – 3.4 esitettyihin tietoihin. 

  

3.2 Vesistön biologinen tila 
 

Kemin edustan merialueen biologista tilaa on kuvattu laajasti varsinaisen YVA-

selostuksen (15.9.2019) yhteydessä kasviplanktonin, päällyslevästön, 

perifytonlevästön, pohjaeläinten, eläinplanktonin, ranta- ja vesikasvillisuuden sekä 

kalaston osalta. 

Kemin edustan biologista tarkkailua suoritetaan kolmen vuoden välein. YVA-
selostusta laadittaessa käytettiin viimeisiä käytettävissä olevia (raportoituja) tuloksia, 
jotka olivat vuodelta 2015 (Pöyry 2016). Biologiseen tarkkailuun kuuluivat 
kasviplankton- ja pohjaeläintutkimus. Vuoden 2018 aikana suoritettiin laajempi 
velvoitetarkkailu, jonka piiriin kuuluivat myös kasviplankton- ja pohjaeläintutkimukset 
(Eurofins Ahma Oy 2019a). Velvoitetarkkailuraportin yhteenvedon mukaan Kemin 
edustan merialueen veden laatu on parantunut viimeisten vuosikymmenten aikana 
jätevesien käsittelyn tehostumisten myötä. Happitilanne on parantunut selvimmin 
Selkäsaaren ja Ajoksen välisellä alueella (KE02). Fosforikuormituksen pienentyminen 
1990-luvun tasosta on havaittavissa veden fosforipitoisuuksien pienentymisenä lähes 
koko tarkkailualueella. Veitsiluodonlahden suulla (KE12) on esiintynyt tavanomaista 
korkeampia typpipitoisuuksia vuodesta 2013 lähtien. Kokonaistyppipitoisuuksissa ei 
kuitenkaan ole havaittavissa selvää kehityssuuntaa. 
 
Kasviplanktonin osalta velvoitetarkkailun yhteenvedossa (Eurofins Ahma Oy 2019a) 
todetaan, että kesällä 2018 Kemin edustan näytepisteillä Perämeri KE13 ja LAV1 
heinäkuun näytteiden kokonaisbiomassat olivat alhaisia/kohtalaisia, mutta elokuussa 
kasviplanktonbiomassat kasvoivat suuriksi. Näytepaikalla KE3 jo heinäkuun 
kokonaisbiomassa oli korkea kasvaen erittäin suureksi elokuun lopussa. KE3-
näytepisteen elokuun kokonaisbiomassa oli korkeampi kuin aiemmat arvot. Muuten 
Kemin edustan biomassa-arvot olivat nyt aiemmin havaittujen arvojen tasolla. 
 
LAV1-näytepaikalla ekologisen luokituksen mukaisen kokonaisbiomassan heinä-
elokuun 2018 keskiarvo sijoittui luokkaan välttävä Perämeren uloimpien 
rannikkovesien luokittelussa. Keskiarvo on samaa tasoa kuin vuonna 2012, mutta 
alhaisempi kuin vuonna 2015. KE13 ja KE3 kuuluvat Perämeren sisempiin 
rannikkovesiin eikä biomassa-arvoille ole vertailuarvoja ekologista luokitusta varten. 
Kemin edustan heinäkuun näytteiden kasviplanktonyhteisöt olivat monimuotoisia.  
 
Sinilevät muodostivat merkittävän osuuden heinäkuun 2018 leväyhteisöistä 
rihmamaisten Planktothrix-lajien ollessa runsain sinilevätaksoni. Planktothrix-lajit eivät 
kykene sitomaan molekylaarista typpeä. Näin ollen ne kykenevät paremmin 
kilpailemaan heterosyytillisten, typpeä sitovien lajien kanssa fosforirajoitteisissa 
oloissa. Elokuussa 2018 yhteisöt olivat puolestaan erittäin piilevävoittoisia. Elokuussa 
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piilevä Diatoma tenuis muodosti lähes puolet biomassasta näytepaikalla KE13 
esiintyen runsaimpien taksonien joukossa myös muilla näytepaikoilla. Diatoman ohella 
makean veden piilevät Asterionella formosa, Aulacoseira ambigua ja Tabellaria 
fenestrata esiintyivät runsaimpina lajeina elokuussa nostaen biomassat korkeiksi. 
Kuvassa 3.5 on esitetty kasviplanktonin kokonaisbiomassa vuosilta 2009 – 2018 
kolmen näytteenottopisteen (KE 3, KE 13 ja LAV 1) osalta. 
 
 

 
 
Kuva 3.5. Kasviplanktonin kokonaisbiomassa (mg/l) Perämeren kolmella 
näytteenottopisteellä (KE 3, KE 13 ja LAV 1) vuosina 2009 – 2018. (Eurofins Ahma oy 
2019a). 
 
Merkittävää on, että kasviplanktonin biomassa on ollut suuri elokuussa 2018 kaikilla 
Perämeren kolmella tutkitulla näytepisteellä verrattuna aikaisempiin vuosiin (Kuva 
3.5). Merialueelle kohdistuneet ainevirtaamat (Taulukko 2.1) eivät kuitenkaan selitä 
kohonneita kasviplanktonin biomassoja. 
 
Pohjaeläinten osalta vuoden 2019 velvoitetarkkailussa todetaan yhteenvetona, että 
Kemin edustan tarkkailussa oli vuonna 2018 seitsemän pohjaeläintarkkailukohdetta, 
joista kolme (Lav 1, KE 1 ja KE 11) ovat olleet tarkkailussa aiemminkin. Pohjaeläinten 
näytteenotto tapahtui Ekman-näytteenottimella standardin SFS 5076 mukaisesti. 
Pohjaeläimistöstä laskettiin BBI-, BQI-, ja H-indeksit ja niiden perusteella luokiteltiin 
alueiden pohjien ja pohjaeläinyhteisöjen tilaa. 
 
Runsaslukuisimmat ryhmät vuonna 2018 olivat surviaissääsket ja harvasukasmadot. 
Muista pohjaeläinryhmistä tavattiin mm. monisukasmatoja, simpukoita ja äyriäisiä. 
Kokonaisyksilötiheydet vaihtelivat havaintopaikasta riippuen noin 28–824 yks./m2 
välillä. Matalin yksilötiheys tavattiin havaintopaikalla KE 31 ja korkein havaintopaikalla 
Lav 1. Matalin biomassa tavattiin pisteellä KE 12. Vuoden 2018 aineistosta lasketut 
BBI−indeksit antavat pohjaeläimistöstä kuvan, että sen tila vaihtelee eri näytealueilla. 
Esimerkiksi BBI−indeksin perusteella näytealueen Lav 1 pohjaeläimistön tila on 
erinomainen ja alueiden KE 3 sekä KE 12 tila on tyydyttävä (Eurofins Ahma Oy 2019a). 
 
Vuoden 2018 velvoitetarkkailun raportissa esitettiin myös pohjaeläinten BBI-ELS- 
indeksin kehitys 2010-2018 (Kuva 3.6). BBI-ELS-indeksiarvojen perusteella 
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havaintoalueiden Lav 1 ja Ke 1 ekologinen tila on parantunut viimeisten kolmen 
havaintokertojen tulosten perusteella. Havaintoalueen Lav 1 ekologinen tila oli vuonna 
2010 tyydyttävä ja vuonna 2015 välttävä ja havaintoalueen KE 1 ekologinen tila oli 
vuonna 2012 tyydyttävä ja vuonna 2015 hyvä. Havaintoalueen KE 11 ekologinen tila 
on ollut vakaampi kuin edellä mainittujen havaintoalueiden, mutta sen ekologinen tila 
heikkeni hetkellisesti vuonna 2015 tyydyttävälle tasolle. 
 
 

 
 
Kuva 3.6 Havaintoalueiden Lav 1, Ke 1 ja Kemi 11 BBI-ELS- indeksin kehitys (Eurofins Ahma 
Oy 2019a). 
 
 
Edellä esitettyjen vuoden 2018 velvoitetarkkailututkimusten tulokset vahvistavat 
varsinaisessa YVA-selostuksessa esitettyä Kemin edustan merialueen nykytilan 
kuvausta veden laadun tai biologisen tilan suhteen. 
 
 
 

3.3. Kalasto 

Kemin edustan kalataloustarkkailua on toteutettu Kemin edustan kalataloudellisen 

yhteistarkkailuohjelman (4.12.2002) mukaisesti. Vuonna 2018 tarkkailuun sisältyi 

vuosittain tehtävän pyydysten likaantumistarkkailun lisäksi määrävuosina toteutettava 

madekannan seuranta, koekalastuksia, ahvenkannan seuranta sekä 

kalastustiedustelu vuoden 2018 kalastuksesta. Kalataloustarkkailun yhteenvetona 

vuodelta 2018 on esitetty seuraavaa (Eurofins Ahma Oy 2019b): 

Kemin edustan merialueen kalataloustarkkailu käsitti vuonna 2018 pyydysten 
likaantumisseurannan, verkkokoekalastuksia, ahven- ja madekannan seurannan sekä 
kalastustiedustelun Kemin edustan merialueella vuoden 2018 kalastuksesta.  
 
Kemin edustan rannikkovesiin kohdistuu jokivesien ja alueella sijaitsevan 
metsäteollisuuden ja asumajätevesien kuormitusta. Voimakkaimmin 
kuormitusvaikutukset näkyvät Ajoksen alueella. Kuormitusvaikutukset näkyvät 
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vedenlaadussa lähinnä sisempien rannikkovesien rehevöitymisenä. Pyydysten 
likaantumisseurannan perusteella rehevöityminen on näkynyt lähinnä pyydysten 
limoittumisena. Vuonna 2018 rysien likaantuminen oli edellisvuosiin verrattuna 
keskimääräistä ja likaantuminen ilmeni pääasiassa rysien limoittumisena, jonka lisäksi 
jokisuussa olleet rysät likaantuivat jokivirtauksen mukanaan kuljettamista 
kiintoaineesta ja roskista. Runkopolyypin eli karvan kasvu alkoi vasta vesien 
viilentyessä pyyntikauden lopulla, mutta karvan kasvu oli edellisvuosia 
voimakkaampaa. Vuonna 2018 rysien puhdistustoimien määrä oli edellisvuosia 
korkeampi johtuen mm. tavanomaista pidemmästä pyyntikaudesta. Pitkällä aikavälillä 
rysien puhdistustoimien yhteismäärä vaikuttaa jonkin verran vähentyneen 1990-luvun 
alun tilanteeseen verrattuna. Samalla harvojen rysien pyyntiajat ovat lyhentyneet mm. 
lohen kalastukseen tulleiden rajoitusten vuoksi.  
 
Osana kalataloustarkkailua tutkittiin talvella 2017-2018 Kemin edustalta pyydettyjen 
mateiden kutuvalmiutta. Kemin edustalta pyydettyjen madenäytteiden perusteella 
madekannan kutuvalmius oli varsin heikko vuonna 2018, keskimäärin kutukypsiä 
mateita oli vain hieman reilut 13 % kaikista mateista. Mateiden kutuvalmius Kemin 
edustalla on ollut heikko myös pitkällä aikavälillä. Vuosien 2001-2018 
madeaineistossa mateiden kutuvalmius on ollut keskimäärin vain noin 15 %. Mateiden 
kutukyvyttömyys Perämerellä on laajempi ilmiö ja sen on ajateltu liittyvän 
selluteollisuuden jäteveden vaikutuksiin, vaikka yksittäistä kutukyvyttömyyttä 
aiheuttavaa aineitta tai tekijää ei ole löydetty.  
 
Vuoden 2018 Coastal-koeverkkokalastusten yksikkösaaliit olivat varsin runsaat 
rannikon läheisillä alueilla. Koekalastussaaliissa ahven oli runsain yksittäinen saalislaji 
biomassojen perusteella. Vuoden 2018 koekalastussaaliit olivat särkikalavaltaisia ja 
särkikalojen biomassa olikin yli puolet kokonaisbiomassasta kaikilla alueilla. Viime 
vuosien koekalastusten perusteella lahna vaikuttaa selvästi runsastuneen Kemin 
edustan rannikon läheisillä alueilla.  
 
Ahvenkannan seurannalla on selvitetty ahventen kutuvalmiutta ja kalojen morfologisia 
vaurioita, joilla voisi olla yhteys jätevesien haitallisiin vaikutuksiin. Vuonna 2018 Kemin 
edustan ahvenet olivat keskimäärin varsin iäkkäitä ja kookkaita. Todennäköisesti 
vuosina 2012–2014 kuoriutuneet vahvemmat ahvenvuosiluokat näkyivät vuoden 2018 
ahvenaineistossa. Vuoden 2018 ahvenaineiston perusteella ahvenet vaikuttavat 
kutevan Kemin edustalla varsin normaalisti. Naarasahvenet saavuttavat 
kutukypsyyden selvästi koiraita myöhemmin. Ahventen kutuvalmiuden kehitys on ollut 
normaalia myös pitkällä aikavälillä.  
 
Vuoden 2018 Kemin edustan merialueen kalastustiedustelua ei voitu toteuttaa 
tarkkailuohjelman mukaisesti, koska osa kalastajaseuroista kieltäytyi luovuttamasta 
jäsentietojaan tietosuojasäädöksiin vedoten. Vuoden 2018 tulokset kuvaavatkin vain 
osaa Kemin edustan merialueen koko kalastuksesta. Vuoden 2018 tiedustelun 
perusteella vapaa-ajan kotitarvekalastusta harjoitti yhteensä 105 taloutta. 
Kotitarvekalastuksessa käytetyimpiä pyydyksiä olivat isosiikaverkot, joille kertyi 
keskimäärin 30 kalastuspäivää taloutta kohden. Vuoden 2018 kalastustiedustelun 
arvioitu kokonaissaalis oli noin 7,3 tonnia, josta vajaa kaksi kolmannesta muodostui 
ahvenesta ja hauesta. Eri siikamuotojen yhteenlaskettu saalisosuus oli noin 11 %. 
Talouskohtainen saalis oli keskimäärin noin 69 kg ja se muodostui pääosin 
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käyttökelpoisista kalalajeista. Kalastusta eniten haittaavina tekijöinä pidettiin hylkeitä 
sekä pyydysten likaantumista.  
 
Vuonna 2018 Simo-, Kemi- ja Torniojoen kaupallisen kalastuksen pyynti- ja 
saalistiedot toimitti 29 kalastajaa. Kaupallinen kalastus Simo-, Kemi- ja Tornionjoen 
edustalla painottui voimakkaasti rysäkalastukseen avovesikaudella. Erilaisia rysiä ja 
loukkuja oli enimmillään käytössä 53 kappaletta. Vuoden 2018 kaupallisen 
kalastuksen raportoitu kokonaissaalis oli yhteensä noin 54 tn ja se muodostui pääosin 
lohesta ja siiasta. Ammattikalastajien kokonaismäärä väheni merkittävästi 2000-
luvulla ja kalastuksen vähentyessä myös kokonaissaaliit ovat vähentyneet. Aiemmin 
taloudellisesti merkittävien silakan ja maivan rysäpyynti on nykyisin lähes loppunut. 
Kalastajien määrän väheneminen vaikuttaa pysähtyneen kuluneella 
vuosikymmenellä. Nykyisin kaupallinen kalastus keskittyy lähinnä loheen ja siikaan. 

 

Perämeren alueelta on raportoitu 1990 luvulta mateen lisääntymishäiriöitä, joiden syy-

seuraussuhteita ei ole kuitenkaan pystytty osoittamaan. Vuosien 2001-2015 samoin 

kuin vuoden 2018 kalataloustarkkailujen mukaan kutukyvyttömien mateiden osuus on 

edelleen suuri Perämeren alueella, mutta kutukyvyttömyyttä aiheuttavaa tekijää ei ole 

voitu esittää. Vuosina 1993 ja 1995 Kemin vesiltä pyydetyistä sadasta aikuisesta 

mateesta kaikki olivat kutukyvyttömiä (Pulliainen ym. 1999). Vuosina 2001‒2018 

sukukypsien mateiden osuus on ollut yleensä alle 20 % ja keskimäärin noin 14,5 %. 

Siten talvella 2017‒2018 pyydettyjen mateiden kutuvalmius oli varsin lähellä alueelle 

tavanomaista. Vuosina 2008 ja 2016 sukukypsien mateiden osuus on ollut selvästi 

keskimääristä suurempi eli noin reilut kolmanneksen.  

Vuoden 2019 Oulun edustan merialueen kalatalousraportin mukaan tälläkin alueella 

esiintyy mateen lisääntymishäiriöitä. Vastaavanlaisia ilmiöitä ei ole raportoitu muista 

metsäteollisuuden jätevesiä vastaanottavista vesistöistä Itämeren alueella. 

Esimerkiksi Kokkolan, Kaskisten, Pietarsaaren ja Rauman edustan merialueiden 

kalataloustarkkailuissa vuodelta 2017 ei ole mainittu, esitetty tai viitattu mateen 

lisääntymishäiriöön viittaavia tuloksia tai vaikutuksia. Toisaalta nämä 

kalataloustarkkailututkimukset eivät ole sisältäneet erityisiä mateen lisääntymiseen 

liittyviä tutkimuksia. Tutkimusten mukaan mateen saalistilastot ovat vuosittain 

vaihdelleet, mutta mitään selvää suuntausta niiden lisääntymiseen tai vähentymiseen 

ei ole esitetty. Näillä kaikilla merialueilla on tai on ollut metsäteollisuuslaitoksia, joiden 

vesistökuormitus on vastaavanlaista kuin Kemin edusta merialueella. Myöskään 

Kymijoen merialueen eikä Äänekosken reitin kalataloustarkkailuraportit eivät mainitse 

mateeseen liittyviä lisääntymishäiriöitä ja näilläkin alueilla on metsäteollisuudesta 

peräisin olevaa vesistökuormitusta. Tarkempien tutkimusten puuttuessa mateen 

lisääntymishäiriöiden syy-seuraussuhteet ja ilmiön alueellinen laajuus jäävät edelleen 

epäselviksi. 

Toisaalta Kemin edustan merialueen vuoden 2018 kalataloustarkkailun yhteydessä 

tehdyt selvityksen ahvenen kutuvalmiudesta ja morfologiasta eivät osoittaneet mitään, 

joka viittaisi jätevesiperäisiin lisääntymishäiriöihin. Kalataloustarkkailujen mukaan ei 

myöskään vuosina 2001-2015 Kemin edustan merialueella tehdyissä 

ahvenseurannoissa ole havaittu haitallisia vaikutuksia kannan uusiutumisessa tai 

morfologisia vammoja, jotka liittyisivät metsäteollisuuden jätevesipäästöihin.  
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Kanadalaisessa tutkimuksessa, jossa tutkittiin useimpien kanadalaisten sellutehtaiden 

jätevesien vaikutusta kalojen lisääntymiseen (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. 

Ruotsalaisissa jätevesien vaikutuksia koskevissa tutkimuksissa, joita on tehty 

laboratorio-olosuhteissa, malliekosysteemeissä sekä kenttäolosuhteissa ei enää viime 

vuosina ole voitu osoittaa selviä viitteitä jätevesien haitallisista vaikutuksista kalojen 

lisääntymiseen. Erityisen merkittävää on ollut tilanteen kehittyminen selluteollisuuden 

siirryttyä käyttämään biologista jäteveden puhdistusta, jolloin päästöissä ja niiden 

kemiallisessa laadussa on tapahtunut merkittävää parannusta (Sandström ym. 2016). 

Ruotsissa metsäteollisuuden kalataloustarkkailuissa ei ole tehty erityisiä mateeseen 

liittyviä tutkimuksia, vaan siellä tutkimuskohteena on ahven ja muutamissa paikoissa 

kivinilkka, joka synnyttää eläviä poikasia. Viimevuotiset tutkimukset eivät ole antaneet 

viitteitä näiden lajien lisääntymishäiriöistä metsäteollisuuden alapuolisissa vesistöissä 

(Caroline Grotell, suullinen tiedonanto). 

Vuonna 2001 ilmestyneen kirjallisuusselvityksen (Lehtinen & Tana 2001) tavoitteena 
oli laatia olemassa olevaan aineistoon perustuva katsaus luonnonperäisten 
yhdisteiden sekä teollisuus- ja yhdyskuntajätevesien hormonaalisista vaikutuksista. 
Katsaus pyrki antamaan yleisluonteisen analyysin aiheeseen liittyvistä kysymyksistä 
ja tutkimustarpeista. Kirjallisuuskatsauksen mukaan vaikka metsäteollisuuden ja 
yhdyskuntajätevesien vaikutuksista vesieliöiden lisääntymiseen on olemassa paljon 
havaintoja ovat yksittäisten kemikaalien tai kemikaaliryhmien aiheuttamat syy-
seuraussuhteet eliöiden lisääntymistoimintoihin edelleen tuntemattomia. Yksittäisten 
yhdisteiden tai jätevesien vaikutusmekanismien arviointia ovat osaltaan 
vaikeuttamassa laboratorioaltistuksissa saatujen tulosten soveltaminen luonnon 
olosuhteisiin. Tutkimuksia on tehty monilla eri lajeilla ja kehitysasteeltaan erilaisilla 
yksilöillä, jotka yhdessä kestoltaan erilaisten altistusaikojen kanssa mutkistavat 
tulosten tulkintaa. Huomionarvoista on myös se, että metsäteollisuutta lukuun 
ottamatta muiden teollisuusjätevesien hormonaalisista vaikutuksista on hyvin vähän 
tietoa. Tiedossa on, että metsäteollisuudenkin jätevesissä esiintyvät kasvisterolit 
voivat aiheuttaa vaikutuksia kalojen lisääntymiseen. Näitä aineita tosin esiintyy myös 
yhdyskuntajätevesissä (Nakari 2000) ja luonnon tilassa olevissa suovesissä, Sama 
koskee hormonien tapaisia yhdisteitä kuten β-sitosteroli, jonka vaikutuksia kalojen 
lisääntymiseen on tutkittu laboratorio-olosuhteissa (Lehtinen ym 1999,).  Tässä 
yhteydessä voidaan myös todeta, että malliekosysteemeissä tehdyissä kokeissa  
suo- ja yhdyskuntajäteveden todettiin aiheuttavan samanlaisia ja vähintään yhtä 

suuria vasteita kuin valkaisujätevesien. Laskennallisten vasteindeksien perusteella 

nykyaikaisista sulfaattisellutehtaista peräisin olevat valkaisu- ja käsitellyt ko-

konaisjätevedet eivät aiheuta kalayksilöissä suurempia vaikutuksia kuin luonnon-

tilaisesta suosta valuvat vedet tai käsitelty noin 180 000 asukkaan kaupungin 

yhdyskuntajätevesi. Tämä on merkittävä seikka kenttätutkimusten tuloksia 

tarkasteltaessa (Lehtinen  ym. 1998).  

Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole käytettävissä enempää tietoa kasvisterolien 

vaikutuksista ja tutkimukset jätevesien vaikutuksista yleensäkin ovat vähentyneet 

johtuen siitä, että vesistöissä suoritetuissa tarkkailuissa ei ole tullut esille mitään 
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hälyttäviä seikkoja. Uruguaissa sijaitsevan modernin sellutehtaan alapuolisessa 

vesistössä tehtyjen tarkkailututkimusten yhteydessä selvitetty jokiveden 

kasvisterolipitoisuuksia ja verrattu niitä paikallisen kalalajin populaatiorakenteeseen. 

Näissä tarkkailuissa ei olla havaittu ensinnäkään eroja kasvisterolipitoisuuksissa 

altistusalueen ja vertailualueen välillä eikä myöskään eroja kalaston 

populaatiorakenteen välillä, joka viittaisi mahdollisiin jätevesiperäisiin vaikutuksiin 

(Tana ym. 2014). 

3.3 Ekologinen tila 
 

Kemin edustan merialueen ekologista tilaa ja siihen liittyviä luokitteluperusteita ja 

muuttujia on kuvattu laajasti varsinaisessa YVA-selostuksessa (15.9.2019). Edellä 

kohdassa 3.1 ja kuvassa 3.1 on esitetty luokittelukauden 2. mukainen luokitus Kemin 

edustan merialueelta. Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) pintavesien luokittelu ja 

arviointiperusteet vesienhoidon kolmannelle kaudelle on julkaistu marraskuussa 2019. 

(Aroviita ym. 2019). Sen mukaan Kemin edustan merialueen ekologisen tilan luokitus 

on muuttunut tyydyttäväksi koko merialueen osalta (Kuva 3.7). 

 

 

 

Kuva 3.7. Kemin edustan ekologinen tila (http://paikkatieto.ymparisto.fi/). Keltainen = 

tyydyttävä ekologinen tila.  Luokitus on tehty vuosina 2012–2017 kerättyjen 

aineistojen pohjalta. 

 

http://paikkatieto.ymparisto.fi/
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Alkuperäisessä YVA-selostuksessa (15.9.2019) todettiin Lapin ELY-keskuksesta 

saatujen tietojen perusteella, että: 

 
Nyt 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 kuvasti välttävää tilaa, mutta asiantuntija-arviona 

sen tila arvioitiin tyydyttäväksi. Arvio biologisesta tilasta oli kokonaisuutena tyydyttävä. 
Ekologisen tilan kokonaisarvio laski hyvästä tyydyttävään, koska sekä veden 
fysikaalis-kemiallinen laatu että biologiset laatutekijät näyttivät tilan heikentyneen.” 

  

Lopullisen 3. luokittelukauden mukaan Kemin edustan merialue luokitellaan nyt siis 
kokonaisuudessaan tyydyttäväksi. Tässä kohdin on huomioitava, että vuoden 2018 
velvoitetarkkailutulokset eivät ole mukana 3. kauden luokittelussa vaan luokitus 
perustuu vuosien 2012-2017 tietoihin. Esimerkiksi vuoden 2018 tarkkailututkimusten 
osalta pohjaeläinten ekologinen luokitus on parantunut vuoteen 2015 verrattuna 
kaikilla näytepisteillä mukaan lukien ulomman merialueen näytepiste LAV 1 (Kuva 3.6) 
 
Vuoden 2018 velvoitetarkkailututkimusten raportissa (Eurofin Ahma Oy 2019a) on 
käsitelty ja kuvattu myös vesistön ekologista tilaa. Raportin mukaan: 
 

Kemin edustan merialueen ekologista tilaa voidaan arvioida tarkastelemalla heinä-
elokuun keskimääräisiä ravinnepitoisuuksia ja keskimääräistä näkösyvyyttä ja 
vertaamalla niitä ympäristöhallinnon eri pintavesityypeille määrittelemiin ekologisen 
tilan luokkarajoihin (Aroviita ym. 2012). Pintavesityypeittäin jaoteltuna hyvän ja 
tyydyttävän laatuluokan väliset raja-arvot ovat: 
 
 
.    kok.P   kok.N   klorofylli-a  näkösyvyys 
.    μg/l   μg/l   μg/l   m 
. 
Perämeren sisemmät  
rannikkovedet (Ps)   14   340   3,3   2,4 
Perämeren ulommat  
rannikkovedet (Pu)   11   315   2,2   3,3 
 
 
Heinä-elokuussa 2018 Kemin edustan näytepisteiden pintaveden ekologinen 
tilaluokka vaihteli suureesta riippuen. Näkösyvyydet ja a-klorofyllin pitoisuudet 
viittasivat tyydyttävään tai välttävään tilaan. Fosforin osalta pisteiden KE01 ja KE02 
pitoisuudet viittasivat välttävään ja tyydyttävään tilaan ja muiden näytepisteiden joko 
hyvään tai erinomaiseen tilaan. Kokonaistypen osalta ekologinen tilaluokka viittasi 
hyvään tilaan näytepisteillä KE01 ja KE11, kun taas näytepisteen KE02 typpipitoisuus 
asettui hyvän ja tyydyttävän tilaluokan välille. Muiden näytepisteiden typpipitoisuudet 
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ilmensivät erinomaista ekologista tilaa. Kokonaisuutena tarkasteltuna pisteiden KE01 
ja KE02 ekologinen tila oli heikoin. Nämä pisteet sijaitsevat kuormittajien jätevesien 
purkupaikkojen läheisyydessä. Lisäksi hieman pisteitä KE01 ja KE02 kauempana 
purkualueilta sijaitsevien pisteiden KE11 ja KE23 ekologinen tila oli ulompana 
sijaitsevia havaintopisteitä heikompi. Heinä-elokuussa 2018 näytepisteiltä otettiin 2–4 
vesinäytettä, joten arvio ekologisesta tilasta on lähinnä suuntaa antava. 
Ympäristöhallinnon laatiman viimeisimmän luokituksen mukaan Kemin edustan 
sisempien rannikkovesien ekologinen tila on tyydyttävä ja ulompien rannikkovesien 
samoin tyydyttävä (3. kauden luokittelu)). 
 
 
Taulukko 3.1. Kemin edustan merialueen näytteenottopaikkojen pintaveden (1 m) 
keskimääräiset ravinne- ja klorofylli-a -pitoisuudet sekä keskimääräinen näkösyvyys 
heinä-elokuussa 2018. Lisäksi on ilmoitettu tulosten ilmentämä ekologinen tilaluokka. 
Ps = Perämeren sisemmät rannikkovedet, Pu = Perämeren ulommat rannikkovedet, 
E = erinomainen, HY = hyvä, T = tyydyttävä, V = välttävä. 

 

 

 
 
 

 

4. Jätevesien vaikutusten lisämallinnus 

4.1 Aineisto ja menetelmät 
 

Metsä Fibre Oy:n tehdasintegraatin jätevesien vaikutuksia mallinnettiin varsinaisen 

YVA-selostuksen yhteydessä ja ne on YVA-selostuksessa myös jo kuvattu. Lapin 

ELY-keskuksen toiveesta mallinnuksia on nyt tarkennettu ja uuden mallinnuksen on 

laatinut Luode Consulting Oy (Rasmus & Mykkänen 2019b), joka vastasi myös 

aiemmasta mallinnustyöstä. Nyt raportoitavilla lisämallinnuksilla selvitettiin tarkemmin 

jätevesikuormituksen maksimitilannetta selvästi matalampaa todellista vaikutusta 

vertaamalla uuden biotuotetehtaan arvioitua keskimääräistä kuormitusta nykyisen 

tehdasintegraatin toteutuneeseen kuormitukseen. Lisämallinnuksissa käytetyt 

menetelmät ovat samat kuin aiemmassa mallinnuksessa käytetyt menetelmät ja ainoa 

muutos on nykytilannetta kuvaavissa päästöissä, jotka on esitetty taulukossa 4.1. 
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Taulukko 4.1. Tehdasintegraatin normaalitilanteen jäähdytys- ja jäteveden 
ominaisuudet nykytilassa VE0n (toteutunut kuormitus 2016-2018) sekä uuden 
biotuotetehtaan laajennetun normaalituotannon tilanteessa VE1t 
(ympäristölupahakemus). 

 

Tarkempi selvitys tehtiin nykytilan osalta jäteveden nykyisellä purkupisteellä (kuva 4.2, 

VE0). Uuden biotuotetehtaan osalta tarkempi selvitys tehtiin kahdella skenaariolla, 

joista ensimmäisessä purettiin jätevedet nykyiseen purkupisteeseen (VE1t1) ja 

toisessa kauemmaksi Selkäsaaren länsipuolen meripurkupisteeseen (VE1t2). 

Jäähdytysvedet purettiin molemmissa skenaarioissa Kuivanuoron eteläkärjen 

purkupisteeseen. Mallinnuksessa käytetyt toteutuneen tilanteen jäähdytys- ja 

jäteveden ominaisuudet nykytilassa (VE0n) sekä uuden biotuotetehtaan laajennetun 

tuotannon arvioidussa todellisessa tilanteessa (VE1t) on koostettu taulukkoon 4.1. 

 
 
Kuva 4.2. Jäähdytysveden ja jäteveden vaihtoehtoiset purkupaikat. 

VE0n VE1t VE0 VE1

Integraatin vedenotto Kemijoesta 1,547 8,463 m3/s 1,547 8,463 m3/s

JÄÄHDYTYSVESI VE0n VE1t VE0 VE1

Jäähdytysveden virtaama 0,878 7,440 m3/s 0,878 7,440 m3/s

Jäähdytysveden lämpötilan nousu 15 15 °C 15 15 °C

Kuormituksen Kuormituksen

JÄTEVESI VE0n VE1t [kg/d] muutos VE0 VE1 [kg/d] muutos

Virtaama 0,711 1,023 m3/s 0,711 1,023 m3/s

COD 366,6 314,1 mg/l 23 % 650 450 mg/l -0,3 %

kok-N 7,329 6,122 mg/l 20 % 11 8 mg/l 4,7 %

kok-P 0,342 0,306 mg/l 29 % 0,73 0,5 mg/l -1,4 %

AOX 2,72 5,669 mg/l 200 % 6 8 mg/l 92,0 %

Lämpötila kesä 35 35 °C 35 35 °C

Lämpötila talvi 30 30 °C 30 30 °C
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Mallinnettavien jäteveden vedenlaatuparametrien (kok-N, kok-P, COD ja AOX) 

lähtöarvot merialueella sekä aikasarjat Kemijoen vedelle ja mallin Perämereen 

liittävälle reunalle ladattiin Hertta-tietokannasta (taulukko 4.2). AOX-tuloksia oli 

saatavilla vain Kemijoen vedelle vuosille 2000-2008, joten mallinnuksessa käytettiin 

tämän osalta jokiveden havaintojen keskiarvoa ja merialueelle arvoa 0 mg/l. 

 

Taulukko 4.2. Vedenlaatuhavaintojen tunnusluvut merialueen tarkkailupisteiltä KE1, 
KE3 ja KE7 sekä Kemijoen Isohaaran tarkkailupisteeltä kesäkaudella vuosina 2010-
2018. Poikkeuksena jokiveden AOX havainnot, jotka ovat vuosilta 2000-2008 (*). 

 

 

 
Vertailun vuoksi todettakoon, että vuoden 2018 velvoitetarkkailussa havaitut 
vastaavat keskimääräiset pitoisuudet kuin mitä taulukossa 4.2 on esitetty olivat 
touko-lokakuussa näytepisteellä KE1 seuraavat (Eurofins Ahma Oy 2019a): 

• COD Mn 8,4 mg/l 

• Kok N  0,318 mg/l 

• Kok P  0,0185 mg/l 
 
 

4.2 Mallin validointi 
 

Uudessa mallinnuksessa tehtiin myös käytettävän mallin validointi. Luode Consulting 

Oy:n (Rasmus & Mykkänen 2019b) mukaan mallinnuksen validoinnista voidaan 

todeta seuraavaa: 

Vedenlaatumallin luotettavuutta arvioitiin vertaamalla tarkkailupisteillä mitattuja 

pitoisuuksia vastaavissa pisteissä mallinnettuihin pitoisuuksiin. Validointiin oli 

saatavissa merialueen mittaushavaintoja kokonaistyppi-, kokonaisfosfori- ja 

COD-pitoisuuksista, AOX-määrityksiä ei ollut tarkkailupisteiltä saatavissa 

mallinnetulle jaksolle. Kattavin validointiaineisto oli Selkäsaaren itäpuolella 

sijaitsevalla tarkkailupisteellä KE3, jossa mallinnetut pitoisuudet vastasivat 

kaikkien parametrien osalta hyvin mittaushavaintojen tasoa. Muilla 

tarkkailupisteillä mittausaineistoa oli vähemmän. Selkäsaaren eteläpuolen 

tarkkailupisteellä P10 mallitulokset vastaavat hyvin mittausten tasoa. 

Selkäsaaren länsipuolella tarkkailupisteellä KE7 kokonaisfosfori- ja COD-

Kok-N  [mg/l] Kok-P  [mg/l] COD [mg/l] AOX [mg/l]

min 0,180 0,004 5,9 PUUTTUU

MERI KA 0,372 0,018 10,4 PUUTTUU

maks 0,730 0,042 18,0 PUUTTUU

min 0,240 0,011 7,7 0,011*

JOKI KA 0,336 0,016 10,9 0,018*

maks 0,530 0,026 14,0 0,037*
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pitoisuudet vastaavat mittaushavaintoja, mutta mallinnettu 

kokonaistyppipitoisuus on hajanaisia mittaustuloksia korkeampi ja lähellä 

purkualuetta sijaitsevalla tarkkailupisteellä KE1 myös mallinnettu COD-

pitoisuus on mitattua korkeampi. On kuitenkin huomioitava että mallinnuksessa 

vedenlaatuparametreja käsiteltiin passiivisina aineina ilman prosesseja, eli 

tulokset kuvaavat konservatiivista leviämistä, suurinta mahdollista 

leviämisaluetta. Todellisuudessa ainetta kuitenkin häviää matkalla kulutuksen, 

hajoamisen sekä sedimentaation mukana. Vastaavasti ainetta myös palautuu 

takaisin kiertoon matalan merialueen säännöllisessä resuspensiossa. 

Kokonaisuutena vedenlaatumallin validoinnista voidaan päätellä mallin 

toimivan hyvällä tarkkuudella. Lisäksi mallinnettua kesää seuraavan kesän 

2019 näytteenotossa (22.8.2019) tarkkailupisteellä KE1 määritetty AOX-

pitoisuus 0,04 mg/l vastasi tarkkailupisteen KE1 mallinnettua AOX-pitoisuuden 

tasoa 0,049 mg/l, vaikkakin tulos ei ole suoraan vertailtavissa tulosten 

edustaessa ei ajanhetkeä. 

Tarkempaan esittelyyn ja selvennyksiin käytetyn mallin validoinnista viitataan 

lisämallinnuksesta laadittuun Luode Consulting Oy:n raporttiin (Rasmus & Mykkänen 

2019b). 

 

4.3 Mallinnuksen tulokset veden laadun suhteen 
 

Tässä yhteydessä ei käsitellä jäähdytysvesien vaikutuksia vaan keskitytään 

jätevesikuormituksen aiheuttamiin vaikutuksiin Kemin edustan merialueella. Nykyisen 

tehdasintegraatin toteutunut jätevesikuormitus on selvästi matalampi kuin lupaehtojen 

mukainen maksimikuormitusmäärä (taulukko 2.1). Myös uuden biotuotetehtaan 

arvioitu todellinen kuormitus on selvästi arvioitua maksimitasoa matalampi (taulukko 

2.1), mutta kuormituksen prosentuaalinen muutos on kuitenkin suurempi kun 

vertailutasona on nykyinen toteutunut kuormitustaso. Jätevesikuormituksen 

vaikutukset Kemin edustan merialueen vedenlaatuun jäävät luonnollisesti kuitenkin 

maksimitilannetta pienemmiksi, koska sekä toteutuneet että uuden biotuotetehtaan 

arvioidut todelliset kokonaiskuormitusmäärät ovat pienempiä. 

Kokonaistyppikuormituksen arvioidaan kasvavan uuden biotuotetehtaan 

vaikutuksesta 20 % (taulukko 2.1), mikä näkyy nykyistä purkupistettä käytettäessä 

keskimääräisen pitoisuuden nousuna (5 µg/l; 1,4 %) rajautuen kuitenkin purkupisteen 

läheisyyteen (n. 1 km purkupisteestä) (kuva 4.3, VE1t1). Purkualueen ulkopuolella 

pitoisuuden nousu jää 0,3-1,8 %:iin nykytilan pitoisuuksiin verrattuna (taulukko 4.2). 

Vaikutusalueen laajuus ja voimakkuus ei muutu oleellisesti aikaisemmin esitetystä 

maksimitilanteen vaikutuksista (Rasmus & Mykkänen 2019a). Purettaessa jätevedet 

ulommas merelle Selkäsaaren länsipuolelle, kasvaa typpikuormitus purkupisteestä 

etelään Selkäsaaren länsipuoleisella merialueella. Typpipitoisuudet samalla laskevat 

koko rantavyöhykkeellä Kemijoen sivuhaaroista Kemin kaupungin edustalle ja aina 

Ajoksen kärkeen saakka ulottuvalla alueella (kuva 4.3 ja taulukko 4.2). 

Typpipitoisuuden nousu Selkäsaaren länsipuolella ja vastaavasti lasku 

rantavyöhykkeellä on kuitenkin maksimitilannetta vähäisempää johtuen pienemmän 
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kokonaiskuormitusmäärän nopeammasta sekoittumisesta meriveteen (Rasmus & 

Mykkänen 2019a). 

Kokonaisfosforikuormituksen arvioidaan kasvavan 29 % (taulukko 2.1), mutta selvästi 

havaittavat pitoisuuden nousut (1 µg/l; 2,7 %) rajautuvat kuitenkin purkupisteen 

lähialueelle käytettäessä sekä nykyistä (VE1t1) että vaihtoehtoista Selkäsaaren 

länsipuolella sijaitsevaa purkupistettä (VE1t2) (kuva 4.4). Purkualueen ulkopuolella 

vähäiset vaikutukset jäävät kuitenkin 0,3-2,9 %:iin verrattuna nykytilan pitoisuuksiin 

(taulukko 4.2). Typpikuormituksen tavoin myöskään fosforikuormituksen 

vaikutusalueen laajuus ja voimakkuus ei siten muutu oleellisesti aikaisemmin 

esitetystä maksimitilanteen vaikutuksista (Rasmus & Mykkänen 2019a).  

COD-kuormituksen arvioidaan puolestaan kasvavan 23 % nykytilan toteutuneeseen 

kuormitukseen nähden (taulukko 2.1). Typpi- ja fosforikuormitusta merkittävästi 

suuremman kokonaiskuormituksen johdosta vaikutuksia nähdään laajemmalla 

alueella. Käytettäessä nykyistä purkupistettä (VE1t1), rajautuvat merkittävät 

pitoisuuden lisäykset (0,5 mg/l; 3,3 %) purkuaukon edustalle ja vähäistä 0,5 mg/l 

pitoisuuden nousua havaitaan Selkäsaaren pohjoisrannalla ja Kemin keskustan 

edustalla (kuva 4.5). Purkualueen ulkopuolella sijaitsevilla tarkkailupisteillä COD:n 

nousu jää kuitenkin vähäiseksi 0,9-3,9 % -muutokseksi nykytilan pitoisuuksiin 

verrattuna (taulukko 4.2). Purettaessa jätevedet ulommas merelle Selkäsaaren 

länsipuolelle (VE1t2), kasvaa COD-kuormitus purkupisteestä etelään Sellkäsaaren ja 

myös sen eteläpuoleisen Kuukka-saaren länsipuoleisella merialueella noin 2 % (0,2 

mg/l) (kuva 4.5). Samalla COD taso laskee koko rantavyöhykkeellä Kemijoen 

sivuhaaroista Kemin kaupungin edustalle ja aina Ajoksen kärkeen saakka ulottuvalla 

alueella (kuva 4.5 ja taulukko 4.2). Maksimitilanteeseen verrattuna COD:n nousu 

Selkäsaaren länsipuolella havaitaan hieman laajemmalla alueella ja vastaavasti 

COD:n lasku rantavyöhykkeellä on maksimitilannetta vähäisempää (Rasmus & 

Mykkänen 2019a). 

AOX-kuormituksen arvioidaan kasvavan uuden biotuotetehtaan vaikutuksesta 200 % 

nykytilan toteutuneeseen kuormitukseen verrattuna. Purettaessa jätevedet nykyiseen 

purkupisteeseen, nousee AOX-pitoisuus kaksinkertaiseksi (ollen n. 100 µg/l) 

purkualueen edustalta Selkäsaaren pohjoisrannan tasolle ulottuvalla alueella (kuva 

4.6 ja taulukko 4.2). Etelämpänä Ajoksen kärjen ja Selkäsaaren välisellä alueella 

pitoisuuden nousu on noin 50 % (ollen n. 50-60 µg/l) ja Ajoksen eteläpuolella 15 % 

(ollen noin 20-30 µg/l) nykytilaan verrattuna (kuva 4.6 ja taulukko 4.2). Purettaessa 

jätevedet ulommas merelle Selkäsaaren länsipuolelle (VE1t2), kasvaa AOX-pitoisuus 

merkittävästi Selkäsaaren länsipuoleisella merialueella (kuva 4.6) ja myös 

Selkäsaaren itäpuolella Kemin keskustan ja Ajoksen välisellä alueella noin 22-29 % 

(taulukko 4.2). Ajoksen eteläpuolella AOX-pitoisuus nousee tässäkin tapauksessa 15 

% (taulukko 4.2). Maksimitilanteeseen verrattuna AOX-kuormituksen vaikutusalue jää 

molemmilla purkuvaihtoehdoilla kuitenkin hieman pienemmäksi johtuen pienemmästä 

kokonaiskuormituksesta (Rasmus & Mykkänen 2019a). 
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Taulukko 4.2. Mallinnetut keskimääräiset kok-N-, kok-P-, COD- ja AOX-pitoisuudet 
merialueen tarkkailupisteillä kesäkaudella 2018 nykytilanteessa (VE0n) sekä 
purettaessa biotuotetehtaan arvioitu todellinen kuormitus nykyiseen purkupisteeseen 
(VE1t1) ja vaihtoehtoiseen kauempana merellä Selkäsaaren länsipuolella sijaitsevaan 
purkupisteeseen (VE1t2). Taulukossa on esitetty myös biotuotetehtaan eri jäteveden 
purkuvaihtoehdoilla aiheuttama muutos pitoisuudessa verrattuna nykytilanteeseen. 

 

Tarkkailupiste VE0n VE1t1 VE1t2 VE1t1 VE1t2

KE1 405 410 379 1,4 % -6,2 %

P3 397 404 366 1,8 % -7,7 %

KE3 365 369 348 1,1 % -4,8 %

KE7 333 335 336 0,7 % 0,9 %

P10 332 333 325 0,5 % -2,0 %

LAV1 302 303 303 0,3 % 0,2 %

Tarkkailupiste VE0n VE1t1 VE1t2 VE1t1 VE1t2

KE1 19 20 18 2,7 % -5,5 %

P3 19 20 18 2,9 % -7,0 %

KE3 18 18 17 1,7 % -4,3 %

KE7 16 16 16 1,0 % 1,1 %

P10 16 16 16 0,7 % -1,9 %

LAV1 14 14 14 0,3 % 0,3 %

Tarkkailupiste VE0n VE1t1 VE1t2 VE1t1 VE1t2

KE1 13,9 14,4 12,8 3,3 % -8,2 %

P3 13,4 13,9 12,0 3,9 % -10,7 %

KE3 11,6 11,9 10,8 2,8 % -6,9 %

KE7 10,2 10,4 10,4 1,7 % 2,1 %

P10 9,7 9,9 9,4 1,5 % -3,0 %

LAV1 8,1 8,2 8,2 0,9 % 0,8 %

Tarkkailupiste VE0n VE1t1 VE1t2 VE1t1 VE1t2

KE1 0,049 0,102 0,072 106,3 % 46,5 %

P3 0,046 0,095 0,059 107,3 % 28,6 %

KE3 0,034 0,064 0,043 84,9 % 24,5 %

KE7 0,023 0,032 0,033 42,3 % 45,5 %

P10 0,025 0,038 0,030 54,3 % 21,9 %

LAV1 0,018 0,020 0,020 15,5 % 14,7 %

Muutos [%]

Muutos [%]

Muutos [%]

Muutos [%]

Keskimääräinen Kok-N-pitoisuus [µg/l]

Keskimääräinen Kok-P-pitoisuus [µg/l]

Keskimääräinen COD-pitoisuus [mg/l]

Keskimääräinen AOX-pitoisuus [mg/l]



 

 

 

 

Kuva 4.3. Mallinnettu meriveden kokonaistyppipitoisuuden keskimääräinen muutos kesäkaudella 2018 eri jäteveden purkuvaihtoehdoilla 

todellisella kuormitusmäärällä 



 

 

 

Kuva 4.4. Mallinnettu meriveden kokonaisfosforipitoisuuden keskimääräinen muutos kesäkaudella 2018 eri jäteveden purkuvaihtoehdoilla 
todellisella kuormitusmäärällä. 



 

 

 

Kuva 4.5 Mallinnettu meriveden COD-pitoisuuden keskimääräinen muutos kesäkaudella 2018 eri jäteveden purkuvaihtoehdoilla todellisella 

kuormitusmäärällä. 



 

 

 

Kuva 4.6. Mallinnettu meriveden AOX-pitoisuuden keskimääräinen muutos kesäkaudella 2018 eri jäteveden purkuvaihtoehdoilla todellisella 

kuormitusmäärällä.



 

 

 

5. Jätevesikuormituksen vaikutustarkastelua 
 

Mallinnettujen vedenlaatuparametrien kuormitusmäärien todettiin olevan lähellä 

toisiaan aikaisemmin mallinnetussa lupaehdon mukaisessa nykytilan 

maksimikuormitustilanteessa ja biotuotetehtaan arvioidussa 

maksimikuormitustilanteessa (Rasmus & Mykkänen 2019a).  

 

Täydennetyssä mallinnuksessa (Rasmus & Mykkänen 2019b) toteutuneeseen 

nykyisen tehdasintegraatin kuormitukseen verrattuna uuden biotuotetehtaan arvioitu 

todellinen kuormitusmäärä kasvaa parametrista riippuen noin 20-29 % nykytilaan 

nähden. Poikkeuksena on AOX-kuormitus, joka kasvaa huomattavasti suuremman 

valkaistun massan tuotannon johdosta. Vedenlaadussa havaitaan muiden 

parametrien osalta molemmissa maksimitilanteen ja todellisen tilanteen tarkasteluissa 

vain vähäisiä muutoksia rajautuen pääasiassa nykyisen purkualueen läheisyyteen. 

Jäteveden purkaminen vaihtoehtoiseen purkupisteeseen lisää luonnollisesti 

jätevesikuormitusta purkupisteestä etelään rajautuen Selkäsaaren länsipuoleiselle 

merialueelle, samalla kuitenkin jätevesien kuormitus vähenee Selkäsaaren itäpuolella 

Kiikelistä Kemin keskustan edustan ohi aina Ajoksen kärkeen saakka ulottuvalla 

alueella. AOX-kuormituksen osalta pitoisuudet nousevat. Suurimmat pitoisuuden 

nousut (50 – 100 µg/l) rajautuvat purkualueen edustalle Selkäsaaren pohjoiskärjen ja 

Kemin keskustan rajaamalle alueelle.  

 

AOX 

 

AOX:n osalta voidaan todeta, että uuden tehtaan kuormituksesta aiheutuvat 

pitoisuudet Kemin edustan merialueella eivät ole mitenkään poikkeuksellisia tai 

korkeita, verrattaessa muualta luonnonvesistä tai toisaalta sellutehtaiden alapuolisista 

vesistöistä mitattuihin pitoisuuksiin. 

AOX-yhdisteet ovat orgaanisia halogenoituja yhdisteitä (Adsorbed Organic Halogen). 
Metsäteollisuuden jätevesissä AOX-yhdisteet ovat kloorattuja ligniinin 
hajoamistuotteita, 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 enää havaita Suomessa massa- ja paperitehtaiden jätevesien 
purkupaikoilla. 
 

AOX on summaparametri, joka sisältää useita erilaisia yhdisteitä. Menetelmän 
luonteesta johtuen AOX-analyysillä ei saada tietoa tutkitussa näytteessä esiintyvistä 
kemiallisista yhdisteistä tai yhdisteseoksista. AOX ei korreloi yhdisteiden pysyvyyden 
tai bioakkumulaation kanssa, eikä huomioi sitä, että organoklooriyhdisteiden toksisuus 
ja biologiset ominaisuudet vaihtelevat suuresti. Vähemmän kloorautuneet yhdisteet 
aiheuttavat vähemmän vaikutuksia ja riskejä kuin yhdisteet, joiden kloorausaste on 
suurempi (Solomon 1993). 
 
Suurin osa valkaistua sellua tuottavien tehtaiden jätevesien sisältämästä orgaanisesta 



 

 

aineesta on suurimolekyylisessä fraktiossa (molekyylipaino, MW > 1 000). 
Tutkimusten mukaan nykyaikaisten sellutehtaiden valkaisuprosesseista peräisin 
olevan suurimolekyylisen aineen kloorausaste on pieni (Mörck, ym. 1991). 
Sellutehtaan jätevesissä suurimolekyylisessä aineessa esiintyvät klooratut fenolit ovat 
rakenteeltaan samanlaisia kuin luonnossa humuspitoisissa vesissä tavattavat 
vastaavat yhdisteet (Dahlman ym. 1993). Myös sellutehtaan jätevesissä esiintyvien 
pienimolekyylisten (MW < 1 000) yhdisteiden kloorautumisaste on pieni (Dahlman & Mörck 
1993). Yhdisteiden kyky bioakkumuloitua eli kertyä eläviin eliöihin liittyy yhdisteen 
rasvaliukoisuuteen. Tutkimusten mukaan 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. AOX-pitoisuudelle ei ole olemassa 
Suomessa ohje- tai raja-arvoa ja AOX-päästöjä säädetään teollisuuspäästödirektiivillä 
vahvistettujen sitovien BAT-päätelmien kautta.  
 
Eri maiden lainsäädännössä on asetettu rajoituksia valkaistua massaa tuottavien 
laitosten AOX päästöille. Euroopan Unionin ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen 
ja vähentämisen yhtenäistämisen direktiivin (IPPC-direktiivi) mukaan AOX-päästöjen 
tulisi olla alle 0.20 kg/tonni massaa. USA:n ympäristövirasto (US EPA) määrittää 
kuukausikeskiarvon AOX-päästöille 0.272 kg/tonni massaa (Taulukko 5.1). 
Pohjoismaissa AOX- päästöistä säädetään tehtaiden ympäristöluvissa ja vielä 2000-
luvun alussa AOX-päästörajat olivat tasolla 0.25 – 0.40 kg/tonni massaa. Nykyisin 
AOX-päästöt lähes kaikilla Suomen tehtailla ovat tasolla 0.17 kg/tonni massaa. 
 
Taulukko 2.1. AOX:n päästörajojen vertailua (kg/tonni massaa). 

 

Finnpulp 0.113 

IPPC, vuosikeskiarvo <0.20 

US EPA, New Resource Performance 
Standard (monthly average) 

0.272 

Skandinavian tehtaat, nykyhetki 0.15 – 0.25 

Joutsen merkki, painotettu 
vuosikeskiarvo selluntuottajille 

0.17 

 

 

Jätevesien kemiallista karakterisointia tehtiin runsaasti 1990-luvulla ja erityisesti 

keskityttiin organokloorisiin yhdisteisiin, kuten kloorifenoleihin, joita pidettiin 

vaikutuksiltaan merkittävimpinä. Esimerkiksi Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa 

selvitettiin kahden ECF-valkaisua käyttävän tehtaan jätevesien kloorifenolipitoisuuksia 

ennen ja jälkeen käsittelyn sekä vertailuna kloorivalkaisua käyttävän tehtaan 

jätevesien vastaavia pitoisuuksia (Dahlman ym. 1993). Tutkimuksen tuloksia on 

esitetty kuvassa 5.1. 

 
 

 



 

 

 

Kuva 5.1. ECF valkaisimon jätevesien kloorifenolipitoisuuksia (g/tonni 

massaa). 

1A=käsittelemätön jätevesi ECF valkaisu 

1B=sama jätevesi biologisen käsittelyn jälkeen 

2A=käsittelemätön jätevesi ECF valkaisu 

2B=sama jätevesi ilmastetun lammikkokäsittelyn jälkeen 

Reference = kloorivalkaisun (8 % klooridioksidia) 

käsittelemätön jätevesi 

 

Kuvassa 5.1 esitetyt tulokset osoittavat selvästi, että happidelignifioidun 

havupuusellun ECF-valkaisussa muodostuu vain mono- ja dikloorifenoleja. Tri- ja 

tetrakloorifenoleja ei havaittu muodostuvan ja määritysrajana oli 0.005 g/tonni 

massaa. 

Klooridioksidivalkaisun (ECF) yhteydessä ei synny vaarallisena pidettyjä 

tetraklooridibentso-p-dioksiineja ja furaaneja (TCDD/TCDF). Muodostuakseen nämä 

TCDD- ja TCDF yhdisteet vaativat molekyylisen esiasteen (dibenzo-p-dioksiinin / 

dibentsofuraanin). Kloori reagoi hyvin nopeasti ligniinin kanssa, mutta hyvin hitaasti 

dioksiinien ja furaanien esiasteiden kanssa. Kun kloorin määrää rajoitetaan suurin osa 

reagoi kloori-ligniini reaktiossa ja jäljelle jäävä määrä on riittämätön reagoimaan 

dioksiinien ja furaanien esiasteiden kanssa. 

Klooridioksidi ei normaaleissa ECF-valkaisuolosuhteissa reagoi dioksiinien ja 

furaanien esiasteiden kanssa muodostaakseen TCDD- ja TCDF-yhdisteitä (Berry ym 

1989). Kun kloori korvataan valkaisussa kokonaan klooridioksidilla, eliminoidaan 

dioksiinien ja furaanien muodostuminen. Tämä on todettu Skandinavian, Pohjois-

Amerikan ja Australian sellutehtailla ja lukuisat tutkimusraportit ovat varmistaneet, että 

ECF vähentää dioksiinien ja furaanien esiintymisen jätevesissä alle määritysrajojen. 



 

 

Metsä Fibren tehdas tulee käyttämään viimeisintä BAT teknologiaa, jossa 

valkaisumenetelmien lisäksi muut prosessitekniset ratkaisut entisestään vähentävät 

haitallisten yhdisteiden syntymistä ja joutumista alapuolisiin vesistöihin. 

Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että BAT valkaisutekniikkaa käyttävien 

sellutehtaiden, jollainen myös suunniteltu Metsä Fibren uusi tehdas on, jätevedet eivät 

sisällä sellaisia yhdisteitä tai yhdistepitoisuuksia, joilla voidaan katsoa olevan 

merkittäviä haittavaikutuksia alapuoliselle vesistölle tai sen käyttäjille. Valkaisussa ei 

synny monikloorattuja yhdisteitä ja jätevesissä esiintyvät yhdisteet ovat rakenteeltaan 

luonnossa tavattavien yhdisteiden kaltaisia ja siksi biohajoavia. 

Taulukko 5.1 Eri vesistöissä mitattuja AOX pitoisuuksia. Suomesta esitettävät tiedot 

on kerätty vedenlaatureksiteristä 2001 ja Hertta-tietokannasta 2015. 

 

Vesistö Pitoisuus 
µg/l 

Huomioita Viite 

Rhein-joki 5-200  Asplund 1992 

Vänern, Ruotsi 15 Selluteollisuutta Grimvall 
ym.1991 

Vänern, sivujoki 32 Ei selluteollisuutta Grimvall 
ym.1991 

Suomalaisia 
vesistöjä 
  Vuoksi 
  Kymijoki 
  Asikkala 
  Kalkkistenkoski 
  Päijänne 
  Aurajoki 
  Kiiminkijoki 
  Tornio joki 
  Kapeenkoski,  
  Äänekoski       

 
 
5-181 
23-290 
18-36 
31-69 
23-100 
16-100 
14-57 
9-44 
30-110 

 
 
Selluteollisuutta#  
Selluteollisuutta# 
 
H:ki raakavedenotto 
Selluteollisuutta# 
Ei selluteollisuutta 
Lohijoki 
Lohijoki 
Selluteollisuutta# 

Vedenlaatu 
rekisteri 2001, 
Hertta 
tietokanta 
2015 

# Selluteollisuus tarkoittaa, että vesistössä mittauspisteiden yläpuolella 
esiintyy selluteollisuuden päästöjä 

 

Huoli AOX:n mahdollisesti aiheuttamista haitallisista ekologisista vaikutuksista johti 
1990-luvulla tutkimuksiin, joissa selvitettiin AOX:n luonnossa esiintyviä pitoisuuksia. 
Tutkimuksia tehtiin eri luonnontilaisista vesistöistä liittyen maaperään, pintavesiin, 
pohjavesiin ja sedimenttiin (Tana & Lehtinen 1996). Näissä tutkimuksissa todettiin 
AOX pitoisuuksien vaihtelevan välillä 1 -80 µg/l vesistöissä, joihin ei ole kohdistunut 
ihmistoiminnan vaikutuksia. Ruotsissa (Asplund 1992) selvitettiin 134 sellaisen järven, 
joihin ei kohdistu pistekuormitusta, AOX pitoisuuksia ja ne vaihtelivat välillä 11 – 185 
µg/l. Suurimmat pitoisuudet havaittiin hyvin humuspitoisissa järvissä, jotka sijaitsivat 
etäällä asutuksesta. Nämä pitoisuudet olivat suuruusluokaltaan samoja kuin mitä 
esim. teollisuuden saastuttaman Rhein-joen vedestä oli tavattu (5 – 200 µg/l). 
Taulukkoon 5.1 on kerätty tietoja eri vesistöissä mitatuista AOX pitoisuuksista. Vertailun 
vuoksi nyt todellisilla kuormitustiedoilla Kemin merialueen AOX-pitoisuuksien eri 
tarkkailupisteillä arvioidaan olevan välillä 20 – 102 µg/l. 



 

 

 
Metsä-Fibren uuden biotuotetehtaan jätevesien arvioitu AOX-kuormitus on 

vuosikeskiarvona laskettuna 700 kg/vrk ja pitoisuus 8 mg/l. Metsä-Fibren 

jätevedenpuhdistusprosessi poistaa noin 70 % AOX kuormituksesta. Biologinen 

puhdistus pystyy poistamaan alhaisemman molekyylipainon yhdisteitä, jotka hajoavat 

biologisesti ja jäteveteen jäävä jae on vaikeasti hajoavia suuremman molekyylipainon 

yhdisteitä. Metsä-Fibren jätevesikuormituksen aiheuttamat AOX:n pitoisuuslisäyksen 

voi arvioida olevan noin 20 µg/l Kemijoen keskivirtaaman aikana ja noin 80-100 μg/l 

Kemijoen minivirtaaman aikana. Tämä arvio vastaa mallinnuksesta saatuja AOX-

pitoisuuksien muutoksia kun huomioidaan, että mallinnuksessa nykytilan AOX-arvona 

pidettiin nollaa. (Kesällä 2019 Kemin edustalla mitatut meren AOX-pitoisuudet olivat 

10-30 μg/l). 

 
COD 
 
Ravinteiden ja COD:n osalta vesistön pitoisuuksien lisäykset tulevat olemaan pieniä 
ja rajoittuvat jätevesien purkupisteen välittömään läheisyyteen noin 1-2 km levyiselle 
alueelle. Biologisen käsittelyn aikana jätevesissä oleva COD hajoaa noin 80 
prosenttisesti ja jäljellä olevasta COD:stä osa saostetaan lietteeseen 
tertiäärikäsittelyllä. Jätevesimallinnuksen perusteella tehtaan edustalla Metsä Fibren 
jätevesien aiheuttama pitoisuuslisä arvioidaan olevan keskimäärin tasoa 0,5 mg/l. 
Etäännyttäessä purkualueelta pitoisuuslisäykset laskevat ja ulompana merialueella 
pitoisuuslisäykset ovat alle 0,3 mg/l. 
 
COD on summaparametri, joka kuvaa yleisesti esim. jätevesissä esiintyvän 

orgaanisen aineen määrää ja mittaa sitä hapen määrää, joka vedessä olevien 

yhdisteiden hapettamiseen tarvitaan. Vedessä esiintyvät hapettuvat yhdisteet voivat 

olla sekä epäorgaanisia että orgaanisia yhdisteitä. Normaalisti epäorgaanisten 

yhdisteiden osuus on hyvin pieni. COD-pitoisuutta pidetäänkin siksi usein vedessä 

esiintyvän orgaanisen aineksen mittarina. Kaikilla orgaanisilla yhdisteillä kuten 

sokereilla, rasvoilla, puun uuteaineilla ja kiinteällä aineksella (liuennut tai kiintoaine) 

on oma COD-sisältö eli hapen kulutus. Jäteveden COD:stä suuri osa on 

suurimolekyylisiä orgaanisia yhdisteitä, jotka liukenevat sellumassasta 

valkaisuprosessin aikana.  

Valkaisun tehtävä on poistaa happivalkaisun jälkeen sellumassassa jäljellä oleva 

ligniini ja samalla hajoaa pieni määrä selluloosaa ja hemiselluloosaa eli 

hiilihydraatteja. Valkaisusuodoksen COD on näiden reaktioiden hajoamistuotteita. 

Osa suodoksista käytetään happivalkaisun pesussa ja loput valkaisusuodokset 

muodostavat suurimmaksi osaksi jäteveden käsittelyyn johdettavan jäteveden. 

Erään suomalaisen sellutehtaan jäteveden puhdistamolle menevistä 

jätevesistä löydettiin pienimolekyylisiä yhdisteitä yhteensä noin 16 kg/ts. 

Jäteveden puhdistamon jälkeen näistä oli jäljellä 0,75 kg/ts ja jäljellä olevat 

yhdisteet olivat alifaattisia karboksyylihappoja, alkoholeja, ketoneja, fenoleja, 

hartsihappoja sekä tyydyttyneitä alifaattisia ja alisyklisiä hiilivetyjä. Samaan 

aikaan tehtaan raakaveden vastaavien yhdisteiden määrä oli 0,5 kg/ts 

(Mikkelson, Huuskonen).  



 

 

Ko. integraatin COD-päästötaso oli mittauksen aikaan 2000-luvun vaihteessa 

noin 15 kg/t tuotetta. Biotuotetehtaan integraatti käyttää biologisen 

puhdistamon jälkeen tertiääristä käsittelyä ja COD-päästötaso tulee olemaan 

noin 5 kg/tuotetta, jolloin varsinkin pienimolekyylisten aineiden osuus on 

vähäinen eikä esimerkiksi hartsihappoja oleteta löytyvän jätevesistä 

käytännössä lainkaan. 

 

 

Nämä yhdisteet hajoavat siten pääosin biologisen jäteveden käsittelyn yhteydessä, 

mutta osaa näistä yhdisteistä biologisessa puhdistuksessa toimivat mikrobit eivät 

pysty hajottamaan. Näillä hajoamattomilla yhdisteillä ei arvioida olevan vaikutuksia 

ympäristöön. Metsäteollisuuden käsitellyn veden COD sisältää ensisijaisesti 

ligniiniyhdisteitä ja kiintoainetta (bakteeriryhmiä). Ligniiniyhdisteet ovat puussa 

esiintyviä luontaisia yhdisteitä, jotka suurena verkostona sitovat puun kuituja yhteen. 

Luonnonvesissä COD:n määrä vaihtelee kiintoaineen tavoin. Hyvin kirkkaissa 

vesissä COD-pitoisuus on hyvin pieni kun taas joissakin joissa COD-pitoisuus voi 

olla jopa 100 mg/l. Kemijoen COD-pitoisuus on vaihdellut välillä 7,7 – 14,0 mg/l 

vuosien 2010 – 2018 aikana. 

 
Jäteveteen jäävä osuus COD:stä on suurimmaksi osaksi inerttiä (kemiallisesti 
reagoimatonta), joka hajoaa erittäin hitaasti eikä laskeudu pohjaan. Näin ollen Metsä 
Fibre Oy:n edustan merialueella, jossa happitilanne talvellakin on vähintään 
tyydyttävä, COD-päästöjen  ei arvioida aiheuttavan haitallisia vaikutuksia veden 
laatuun tai biologiaan. Jätevesien vaikutusten lisämallinnuksen mukaan arvioidut 
pitoisuudet vesistössä eivät myöskään tule merkittävästi muuttumaan ja tulevat 
enemmänkin  olemaan pienemmät kuin edellisessä mallinnuksessa arvioidut 
vesistöpitoisuudet käytettäessä lupaehtojen maksimikuormitusta lähtökohtana. Näin 
ollen tässä täydennysosassa esitetyt lisämallinnukset ja nykytilan kuvaukset eivät 
muuta jo varsinaisessa YVA-selostuksessa esitettyjä jätevesikuormituksen 
vaikutusarviota. 
 
Kemin edustan merialueen ekologisen tilan luokitukseen ei kuormituksen lisäyksellä 
myöskään arvioida olevan vaikutusta. Metsä Fibre Oy:n jätevesikuormituksen osuus 
koko merialueeseen kohdistuvasta kuormituksesta on noin 2-4 % ja se rajoittuu 
mallinnusten mukaan Perämeren sisempään rannikkoveteen. Ulommalle 
rannikkovesiosalle Metsä Fibre Oy:n vaikutusta voidaan pitää merkityksettömänä, 
joka näkyy myös mallinnuksessa, jossa tarkasteltiin pisteellä LAV1 
jätevesikuormituksen vaikutuksia ja verrattiin sitä lisääntyvän kuormituksen 
vaikutuksiin ravinteiden, COD:n ja AOX:n osalta (Kuva 5.2). Kuvan 5.2 mukaan 
mallinnuksen osoittamat pitoisuuslisäykset (kuvissa olevat käyrät) ulommalla 
merialueella (LAV1) ovat selvästi pienempiä kuin alueella jo nyt mitattavissa olevat 
pitoisuudet (kuvissa olevat pisteet). Metsä Fibre Oy:n Kemin edustan merialueelle nyt 
tehdyn jätevesikuormituksen vaikutusarvion mukaan tehtaan jätevesikuormitus on niin 
pieni osa alueelle kohdistuvaa kuormitusta, että se ei yksin vaikuttaisi ekologisen tilan 
luokitukseen ja siten vaikuttaisi estävästi nyt luokitellun tyydyttävän tilan parantamista 



 

 

hyväksi. Ekologisen tilan luokitukseen vaikuttavat pääaisassa Kemijoen kuormitus 
sekä muualta tuleva hajakuormitus.  
 
 

  
 

    
 
 
Kuva 5.2. Tarkkailupisteellä LAV1 nyt mitatut kokonaisfosfori-, kokonaistyppi-, COD- 
ja AOX-pitoisuudet (punaiset pisteet) sekä mallinnettu tehtaan päästöistä merialueelle 
aiheutuvat pitoisuuslisäykset (käyrät) nykytilanteessa (VE0n) sekä uuden 
biotuotetehtaan ennustekuormitustilanteessa purkuvaihtoehdolla VE1t1. 

Metsäteollisuuden jätevedet ja niiden aiheuttamat vaikutukset ovat jo vuosikymmeniä 
olleet laajojen tieteellisten tutkimusten kohde. Tutkimukset ovat käsitelleet jätevesien 
kemiallista koostumusta, niiden muuttumista vesistöissä ja niiden aiheuttamia 
vaikutuksia sekä laboratoriokokeiden että kenttätutkimusten avulla. Tutkimusten 
pääpaino sijoittui 1980- ja 1990-luvuille merkittävien prosessimuutosten (valkaisu ja 
jätevesien käsittely) yhteyteen. Jätevesistä mitattu AOX muun muassa oli oleellinen 
muuttuja jätevesien vaikutustutkimuksissa. Sen jälkeen tutkimusaktiviteetti on selvästi 
vähentynyt ja suurin osa viimeaikaisista tutkimuksista on liittynyt lähinnä 
tarkkailututkimusten ja seurantojen yhteyteen. Tämä seikka selittää sitä, että suurin 
osa tässäkin selvityksessä referoiduista viitteistä on peräisin edellä mainituilla 
vuosikymmenillä tehdyistä tutkimuksista. Näistä tutkimuksista ja niiden tuloksista on 
laadittu säännöllisesti yhteenvetokatsauksia. Näiden katsausten perusteella koottiin 
tietoa ECF- ja TCF-valkaisua käyttävien tehtaiden ympäristövaikutuksista 
vesiympäristössä sekä Metsäteollisuus ry:lle että Pohjoismaiselle Joutsen -
ympäristömerkille (Tana ym. 2009 ja 2011). Näiden selvitysten johtopäätökset, joita 
esitettiin jo varsinaisen YVA-selostuksen liitteessä olivat seuraavat: 

 



 

 

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.  

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 kaltaisia, hajoavat luonnollisesti, eivät ole pysyviä 
luonnossa eivätkä aiheuta ympäristölle haitallisia riskejä 
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 vähentäminen 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 ennustaa pelkästään valkaisujakeiden 
perusteella.  Ympäristövaikutusten arviointien tulisi tulevaisuudessa 
kohdentua tehtaan tuotannon muihin osiin kuin valkaisu (esim. 
puunkäsittely, keitto, pesu, tilapäisiin vuotoihin ja kondensaatteihin) 

• Massan sisältämät orgaaniset halogeenit (OX) on sovelias parametri 
arvioitaessa ECF-massan ympäristöystävällisyyttä. 

Viimeisten viiden vuoden aikana ei ole julkaistu tutkimuksia, joissa 
samassa laajuudessa olisi selvitetty ECF-valkaistun massan tuotannosta 
aiheutuvia jätevesiä. Kanadassa on viime aikoina tutkittu massa- ja 
paperitehtaiden jätevesien aiheuttamia vaikutuksia. Tämä 
tutkimustoiminta on keskittynyt pääasiassa kalojen lisääntymistä 
koskeviin vaikutustutkimuksiin sekä ympäristötarkkailuun 
menetelmäkehittelyyn ja ekosysteemitason vaikutuksiin. 

Viimeaikaisissa tutkimuksissa ei kuitenkaan ole tullut esille mitään 
sellaista, joka muuttaisi edellä esitettyjä johtopäätöksiä vuosien 1990-
2002 tutkimuksista. Nykyisen tietämyksen perusteella ei ole 
osoitettavissa eroja ympäristövaikutuksissa suhteessa AOX-päästöihin, 
jotka ovat välillä 0.2 – 0.05 kg/tonni massaa. 

 

Lisäksi voidaan vielä todeta, että Kanadassa on jo 1990-luvun lopussa kehitetty 
mittava metsäteollisuuden tarkkailuohjelma, joka perustuu siihen laajaan tieteelliseen 
aineistoon, joka on ollut viranomaisten, teollisuuden ja tutkijoiden käytössä. Tässä 
ohjelmassa on todettu, että mikäli sellutehtaan jätevesien laimennus on 100-
kertainen tai suurempi 250 metriä purkukohdasta, tarkkailututkimuksia ei tarvitse 



 

 

tehdä. Toiseksi, tällä hetkellä ehkä laajin vesistövaikutusten tarkkailu tapahtuu 
nykyisen UPM:n Fray Bentosin tehtaan alapuolisessa vesistössä Rio Uruguayssa, 
Uruguayssa. Näissä tarkkailututkimuksissa selvitetään veden laatua, 
pohjasedimentin laatua, planktonia, pohjaeläimiä ja vaikutuksia kaloihin ja kalastoon 
sekä alapuolella sijaitsevan Fray Bentosin kaupungin raakaveden laatuun. Vuodesta 
2007 asti jatkuneissa tutkimuksissa ei ole todettu mitään sellaisia vaikutuksia, jotka 
korreloisivat tehtaan jätevesipäästöihin (Ecometrix 2010; Tana ym. 2014) 

 

6. Johtopäätöksiä 
 

Alkuperäisessä YVA-selostuksessa (15.9.2019) on laajasti arvioitu Metsä-Fibre Oy:n 

uuden tehdashankkeen vesistövaikutuksia. Vesistövaikutusten arviointi on perustunut 

olemassa olevaan tutkimus-, mittaus- ja selvitysaineistoon (käytettävissä oleviin 

tarkkailuraportteihin) ja niissä tehtyihin asiantuntijoiden tulkintoihin yhdessä YVA-

selostusta varten tehdyn jäte- ja jäähdytysvesiä koskevan vesistömallinnuksen 

tietojen kanssa. Arvioinnissa on huomioitu mahdolliset vaikutukset veden lämpötilaan, 

jääoloihin, veden laatuun, eliöstöön (kasviplankton, pohjaeläimet ja vesikasvillisuus), 

ekologiseen tilaan, kalastoon ja kalastukseen, sekä vesistön käyttöön. Vaikutukset 

vesistöjen ekologiseen tilaan ja vesienhoidon tavoitteisiin on arvioitu asiantuntija-

arviona.  

Nyt laaditun täydennysmallinnuksen mukaan: 

• Metsä Fibre Oy:ltä Kemin edustan merialueelle kohdistuva kuormitus lisääntyy 

ravinteiden ja COD:n osalta noin 20-30 % ja AOX:n osalta 200 %, 

• Tehtaan kuormitus on kuitenkin vain noin 2-5 % kaikesta siitä kuormituksesta, 

joka kohdistuu Kemin edustan merialueelle, 

• Täydennysmallinnuksen perusteella ravinne- ja COD-pitoisuuksien lisäys eri 

tarkkailupisteillä on1-3 % luokkaa ja AOX:n osalta 15-100 %, 

• Siirrettäessä jätevesien purku ulommaksi merelle pitoisuuksien lisäys 

tarkkailupisteillä ravinteiden ja COD:n osalta olisi pääosin negatiivinen, 

• Metsä Fibre Oy:n uuden tehtaan jätevesikuormitus ei vaikuta merkittävästi 

Kemin edustan merialueen veden laatuun ja biologiseen tilaan, 

• Metsä Fibre Oy:n uuden tehtaan jätevesikuormitus ei muuta Kemin edustan 

merialueen ekologisen tilan luokitusta, joka 3. jakson luokittelun mukaan on 

tyydyttävä. 

Metsä Fibre Oy:n Kemin uudelta biotuotetehtaalta purettavien jätevesien 

täydennysmallinnus ja sen tulokset eivät ole tuoneet esille mitään sellaista, joka olisi 

ristiriidassa alkuperäisessä YVA-selostuksessa esitettyjen vaikutusarvioiden kanssa. 

Täydennysmallinnuksen voidaan katsoa vahvistavan niitä vaikutusarvioita, joita 

aikaisemmin on esitetty. 
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LIITE. VESISTÖN LISÄMALLINNUKSEN LASKENTAPERUSTEET 

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIO 

1. VESISTÖN LISÄMALLINNUS 

 YVAn ensimmäisessä mallinnuksessa käytettiin lupaehtoja, kuten YVA-
ohjelmassa oli esitetty. Elyn pyynnöstä on nyt valmisteilla lisämallinnus, jossa 
VE0-vaihtoehtona on vuosien 2016-2018 päästöjen keskiarvot.  

 
Sitten YVAn alkuperäisten mallinnusten on haettu ympäristölupaa, jossa on 
ehdotettu YVAssa esitettyä alempia luparajoja. 

  

Taulukko. Lupaehtojen ja BAT-tasojen vertailu 

 

  
COD

Cr
 

kg/d 

N 
kg/d 

P 
kg/d 

TSS 
kg/d 

AOX 
kg/d 

Virtaus 

m
3

/d 

Integraatin päästöt  
2016-2018, per vuosi 

22 509 450 21 1 544 167 61 400 

Nykyinen lupa, 2007, maks. 
kuukausikeskiarvo 

40 000 - 45 - - - 

Lupaehdot 2019, ei voimassa, 
maks. kk.k.a. 

30 000 700 30 3 000 350  

YVA-mallinnus 
VE0 
VE1 

 
40 000 
40 000 

 
650 
700 

 
45 
45 

 
3 100 
5 500 

 
350 
700 

 
61 400 
88 200 

Ympäristölupahakemus, max 
kk k.a. 

36 000 (700) 35 (3 000) 500 88 200 

Ympäristölupahakemus, 
vuosikeskiarvo 

27 700 (540) 27 (2 300) 500 88 200 

kg/ADt 

Ympäristölupahakemus*) 
kg per ADt, vuosikeskiarvo 

5 (0,10) 0,0048 (0,42) 0,07  

BAT, kg per ADt,  **) 
vuosikeskiarvo 

5-14,7 
0,045-
0211 

0,008-
0,025 

0,2-1,2 0-0,136  

 

*) Tuotantomäärä 1,5 milj.t sellua ja 0,445 milj.t kartonkia 

**) Yhdistetty BAT-referenssiarvo sulfaattiselluille ja kartongin valmistukselle 

  

2. BAT-päätelmät 

BAT-päätelmät (BAT Conclusions, BATC) ovat BREFien tärkein osa, jossa esitetään 
päätelmät parhaista käytettävissä olevista tekniikoista, niiden kuvaus, tiedot niiden 
sovellettavuuden arvioimiseksi, parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan 
liittyvät päästötasot, siihen liittyvä tarkkailu ja kulutustasot ja tarvittaessa 
asiaankuuluvat laitoksen kunnostustoimet.  
 



 

 

BAT-päätelmiä käytetään lähtökohtana IE-direktiivin II luvun soveltamisalaan 
kuuluvia laitoksia koskevia lupaehtoja määritettäessä. Parhaan käytettävissä olevan 
tekniikan mukaiset jätevesien päästötasot on määritetty BAT-päätelmissä 
vuosikeskiarvona, kg/ADt.  
 
Lupaviranomainen antaa lupaehdot, jotka on johdettu BAT-päätelmien 
vuosikeskiarvoista. 

3. JÄTEVESIPÄÄSTÖESITYS 

Metsä Fibre Oy jätti 20.9.2019 ympäristölupahakemuksen aluehallintovirastolle. Siinä 
esitettiin seuraavan taulukon luparajoja jätevedelle. Esimerkiksi COD-esitys perustuu 
integraatille laskettuun pienimpään BAT-rajaan, 5 kg COD/tuotetonni. Fosfori on vain 
noin puolet pienimmästä laskennallisesta BAT-rajasta. 

 
 
Metsä Fibre on johtanut kuukausikohtaiset maksimit eli luparajaehdotukset näistä 
vuosittaisista BAT-rajoista kertoimella 1,3. 
 
Metsä Fibren lupaehtoesitys on erittäin tiukka: BATin alaraja. 
 
Elyn pyytämässä uudessa mallinnuksessa käytetään alkuperäistä vuosikuormitusta, 
jotta mallinnuksen vertailutaso nykytilaan on mahdollisimman oikea. (Vuositaso ei ole 
lupaehtoesitys). 
 
Kuukausi/vuosi -päästöjen suhde 1,3 on mahdollinen, kun puhdistamon kuormitus on 
mahdollisimman tasainen. Muussa tapauksessa suhde voisi olla jopa 1,5. Biologinen 
puhdistamo elävänä systeeminä on herkkä häiriöille ja hidas palautumaan. Hankkeen 
jätevedenpuhdistamolle tulee myös kemiallinen tertiäärikäsittely sekä 
kiekkosuodattimet tai vastaavat biologisen puhdistamon jälkeen päästötason 
turvaamiseksi. 
 
Biotuotetehtaalta jätevedenpuhdistamolle tuleva kuormitus vaihtelee mm. 
 
- vaihdettaessa keitettävää puulajia 
- tuotantovauhdin vaihtuessa 
- biotuotetehtaan ja kartonkitehtaan tuotantojen epäsynkronoinnista 
- biotuotetehtaan ajohäiriöistä. 
 
Jotta voidaan päästä esitettyyn päästötasoon, biotuotetehtaalta saa lähteä 
jätevedenpuhdistamolle käytännössä vain osa valkaisun suodoksista sekä kuorimon 
vesiä. Pieniä määriä tulee varoaltaan kautta.  
 



 

 

4. VERTAILU MUIHIN TUOREISIIN LUPAPROSESSEIHIN 

Seuraavan taulukon tuotantokohtaiset luvut on laskettu koko tuotantoa kohti (sellu + 
integraatin muut tuotteet). 
 
Taulukko. COD- ja fosfori uusien hankkeiden luvissa ja lupahakemuksissa 
 

 
 Hanke  Vaihe 

COD
Cr

 

kg/d 

P 
kg/d 

Kemi Ympäristölupahakemus, max kk k.a. 36 000 35 

Kemi Ympäristölupahakemus, vuosikeskiarvo 27 700 27 

 Muut tehtaat 

a Ympäristölupa 17 000 20 

b 
Ympäristölupahakemus 

kk  30 000 
v 25 000 

kk 25 
v 20 

c Ympäristölupa 30 000 25 

Äänekoski Ympäristölupa 30 000 35 

  
 kg/tuotetonni 

Kemi Ympäristölupahakemus*) 
kg per ADt, vuosikeskiarvo 

5,0 0,0048 

Kemi BAT, kg per ADt,  **) vuosikeskiarvo 5-14,7 0,008-0,025 

 
Muut tehtaat 

a Ympäristölupa 8,7 0,010 

b 
Ympäristölupahakemus 

kk 10,5 
vuosi 8,8  

0,009 
0,007 

c Ympäristölupa 8,8 0,007 

Äänekoski Ympäristölupa 7,0 0,008 

 
 

5. TULOKSET 

Lisämallinnuksen tulokset esitetään seuraavasti: 
 

- mallinnustulokset erillisenä liitteenä 
- tulosten vaikutusten arviointi erillisenä liitteenä 
- täydennetään YVA-selostus eo. tulosten perusteella. 

 
 

 

 


