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1 Johdanto 
Metsä Fibre Oy selvittää uuden biotuotetehtaan rakentamista Kemin integraattiin, jonka vesistövaikutuksia 
on selvitetty mallinnuksella. Vesistövaikutuksia arvioitiin käyttäen hyväksi alueelle laadittua virtaus- ja 
vedenlaatumallia, jonka menetelmät ja tulokset on raportoitu mallinnuksen pääraportissa ”Kemin uudelta 
biotuotetehtaalta purettavien jäte- ja jäähdytysvesien vaikutuksien mallinnus, 11.9.2019” (1). Mallinnus 
tehtiin vertaamalla uuden biotuotetehtaan arvioidun maksimikuormituksen vaikutuksia nykyisen 
tehdasintegraatin lupaehtojen mukaiseen maksimitilanteeseen. 
 
Nyt raportoitavilla lisämallinnuksilla selvitettiin tarkemmin biotuotetehtaalta purettavan 
jätevesikuormituksen maksimitilannetta selvästi matalampaa todellista vaikutusta vertaamalla uuden 
biotuotetehtaan arvioitua keskimääräistä kuormitusta nykyisen tehdasintegraatin toteutuneeseen 
kuormitukseen. Mallinnuksen tuloskuvaajissa esitetään merialueelle kohdistuvan todennäköisen 
jätevesikuormituksen muutos nykytilaan verrattuna. Tuloksia vaikutuksista todennäköisellä 
jätevesikuormitusmäärällä verrataan aikaisemmin raportoituihin tuloksiin vaikutuksista jätevesien 
maksimikuormitusmäärällä (1). 
 

2 Mallinnetut lisäskenaariot 
Tämän raportin lisämallinnuksessa selvitettiin tarkemmin jätevesikuormituksen maksimitilannetta selvästi 
matalampaa todenmukaista vaikutusta vertaamalla uuden biotuotetehtaan arvioitua keskimääräistä 
kuormitusta nykyisen tehdasintegraatin vuosien 2016-2018 aikana toteutuneeseen kuormitukseen. 
Tarkempi selvitys tehtiin nykytilan osalta purkamalla jätevedet ja jäähdytysvedet nykyisiin purkupisteisiin 
(kuva 1, VE0). Uuden biotuotetehtaan osalta tarkempi selvitys tehtiin kahdella skenaariolla, joista 
ensimmäisessä purettiin jätevedet nykyiseen purkupisteeseen (VE1t1/VE0) ja toisessa kauemmaksi 
Selkäsaaren länsipuolen meripurkupisteeseen (VE1t2). Jäähdytysvedet purettiin molemmissa skenaarioissa 
Kuivanuoron eteläkärjen purkupisteeseen (VE1e).  
 
Mallinnuksessa käytetyt toteutuneen tilanteen jäähdytys- ja jäteveden ominaisuudet nykytilassa (VE0n) 
sekä uuden biotuotetehtaan laajennetun tuotannon arvioidussa todellisessa tilanteessa (VE1t) on koostettu 
taulukkoon 1. Taulukossa on esitetty myös aikaisemmassa maksimitilanteen mallinnuksessa käytetyt 
jäteveden ja jäähdytysveden ominaisuudet (VE0 ja VE1). Vain jäteveden pitoisuudet poikkeavat 
aikaisempaan maksimitilanteen mallinnuksen verrattuna, jäte- ja jäähdytysveden virtaama sekä lämpötila 
pysyvät ennallaan. Tarkempi kuvaus mallinnusmenetelmistä on esitetty mallinnuksen pääraportissa (1). 
 
Taulukko 1. Jäähdytys- ja jäteveden toteutuneet ominaisuudet nykytilassa VE0n sekä uuden biotuotetehtaan arvioidut 
todelliset ominaisuudet VE1t. Taulukossa on mukana myös vastaavat maksimitilanteen arvot (VE0 ja VE1) 

 

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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Kuva 1. Jäähdytysveden ja jäteveden vaihtoehtoiset purkupaikat. 

 
Vertailutasona nykyinen toteutunut kuormitus ja biotuotetehtaan arvioitu todellinen kuormitus: 
 
VE0n Nykytila  
 
VE1t1 Uuden biotuotetehtaan ennustekuormitus, jäähdytysvedet Kuivanuoron 

eteläkärjen purkupisteeseen, jätevedet nykyiseen purkupisteeseen (VE0) 
 
VE1t2 Uuden biotuotetehtaan ennustekuormitus, jäähdytysvedet Kuivanuoron 

eteläkärjen purkupisteeseen, jätevedet meripurkupisteeseen (VE1t2) 
 

 
Aikaisemmin mallinnettu maksimitilanne, vertailutasona nykyisen lupaehdon mukainen 
maksimikuormitus ja biotuotetehtaan arvioitu maksimikuormitus (1): 
 
VE0 Nykytila 
 
VE1a Uuden biotuotetehtaan ennustekuormitus, jäähdytysvedet Kurimonhaaran 

yläaltaaseen, jätevedet nykyiseen purkupisteeseen (VE0) 
 
VE1b Uuden biotuotetehtaan ennustekuormitus, jäähdytysvedet Kurimonhaaran 

altaaseen, jätevedet puretaan kauemmas merelle pohjapurkuna (VE1t2) 
 
VE1e Uuden biotuotetehtaan ennustekuormitus, jäähdytysvedet Kuivanuoron 

eteläkärkeen, jätevedet nykyiseen purkupisteeseen (VE0) 



6 
 

 

3 Vedenlaatumallin validointi 
Vedenlaatumallin luotettavuutta arvioitiin vertaamalla tarkkailupisteillä mitattuja pitoisuuksia vastaavissa 

pisteissä mallinnettuihin pitoisuuksiin, joiden kuvaajat esitetään liitteessä 1. 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 (Liite 1, kuva 1). Muilla tarkkailupisteillä mittausaineistoa oli 

vähemmän. Selkäsaaren eteläpuolen tarkkailupisteellä P10 mallitulokset vastasivat hyvin mittausten tasoa 

(Liite 1, kuva 2). Selkäsaaren länsipuolella tarkkailupisteellä KE7 kokonaisfosfori- ja COD-pitoisuudet 

vastasivat mittaushavaintoja, mutta mallinnettu kokonaistyppipitoisuus oli hajanaisia mittaustuloksia 

korkeampi (Liite 1, kuva 3) ja lähellä purkualuetta sijaitsevalla tarkkailupisteellä KE1 myös mallinnettu COD-

pitoisuus oli mitattua korkeampi (Liite 1, kuva 4). 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 K1 määritetty AOX-pitoisuus 0,04 mg/l vastasi 

tarkkailupisteen K1 mallinnettua AOX-pitoisuuden tasoa 0,049 mg/l (taulukko 2), vaikkakin tulos ei ole 

suoraan vertailtavissa tulosten edustaessa ei ajanhetkeä. 

 

 
Kuva 2. Kemin edustan merialueen vedenlaadun tarkkailupisteet. 
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4 Tulokset 

4.1 Jätevesikuormituksen vaikutukset merialueen vedenlaatuun 
 
Nykyisen tehdasintegraatin toteutunut jätevesikuormitus on selvästi matalampi kuin lupaehtojen mukainen 
maksimikuormitusmäärä (taulukko 1). Myös uuden biotuotetehtaan arvioitu todellinen kuormitus on 
selvästi arvioitua maksimitasoa matalampi (taulukko 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 toteutuneet ja uuden biotuotetehtaan arvioidut todelliset kokonaiskuormitusmäärät 
ovat pienempiä sekoittuen nopeammin vastaanottavaan meriveteen. 
 
Kokonaistyppikuormituksen arvioidaan kasvavan uuden biotuotetehtaan vaikutuksesta 20 % (taulukko 1), 
mikä näkyy nykyistä purkupistettä käytettäessä keskimääräisen pitoisuuden nousuna rajautuen kuitenkin 
purkupisteen läheisyyteen (kuva 3, VE1t1). Purkualueen ulkopuolella pitoisuuden nousu jää vain 0,3-1,8 
%:iin nykytilan pitoisuuksiin verrattuna (taulukko 2). Vaikutusalueen laajuus ja voimakkuus eivät muutu 
oleellisesti aikaisemmin esitetystä (1) maksimitilanteen vaikutuksista (kuva 4). Purettaessa jätevedet 
ulommas merelle Selkäsaaren länsipuolelle, kasvaa typpikuormitus purkupisteestä etelään Selkäsaaren 
länsipuoleisella merialueella (kuva 3, VE1t2). Typpipitoisuudet samalla laskevat koko rantavyöhykkeellä 
Kemijoen sivuhaaroista Kemin kaupungin edustalle ja aina Ajoksen kärkeen saakka ulottuvalla alueella 
(kuva 3 ja taulukko 2). Typpipitoisuuden nousu Selkäsaaren länsipuolella ja vastaavasti lasku 
rantavyöhykkeellä on kuitenkin maksimitilannetta (kuva 4) vähäisempää johtuen pienemmän 
kokonaiskuormitusmäärän nopeammasta sekoittumisesta meriveteen. 
 
Kokonaisfosforikuormituksen arvioidaan kasvavan 29 % (taulukko 1), mutta selvästi havaittavat 
keskimääräiset vaikutukset rajautuvat kuitenkin purkupisteen lähialueelle käytettäessä sekä nykyistä 
(VE1t1) että vaihtoehtoista Selkäsaaren länsipuolella sijaitsevaa purkupistettä (VE1t2) (kuva 5). 
Purkualueen ulkopuolella vähäiset vaikutukset ovat typpikuormitusta suurempia jääden kuitenkin 0,3-2,9 
%:iin verrattuna nykytilan pitoisuuksiin (taulukko 2). Typpikuormituksen tavoin myöskään 
fosforikuormituksen vaikutusalueen laajuus ja voimakkuus eivät siten muutu oleellisesti aikaisemmin 
esitetystä maksimitilanteen vaikutuksista (kuvat 5 ja 6). 
 
COD-kuormituksen arvioidaan puolestaan kasvavan 23 % nykytilan toteutuneeseen kuormitukseen nähden. 
Typpi- ja fosforikuormitusta merkittävästi suuremman kokonaiskuormituksen johdosta vaikutuksia nähdään 
laajemmalla alueella. Käytettäessä nykyistä purkupistettä (VE1t1), rajautuvat merkittävät keskimääräiset 
vaikutukset purkuaukon edustalle ja vähäistä 0,5 mg/l pitoisuuden nousua havaitaan Selkäsaaren 
pohjoisrannalla ja Kemin keskustan edustalla (kuva 7). Purkualueen ulkopuolella sijaitsevilla 
tarkkailupisteillä COD:n nousu jää kuitenkin vähäiseksi 0,9-3,9 %:n muutokseksi nykytilan pitoisuuksiin 
verrattuna (taulukko 2). Purettaessa jätevedet ulommas merelle Selkäsaaren länsipuolelle (VE1t2), kasvaa 
COD-kuormitus purkupisteestä etelään Selkäsaaren ja myös sen eteläpuoleisen Kuukka-saaren 
länsipuoleisella merialueella (kuva 7). Samalla COD-taso laskee koko rantavyöhykkeellä Kemijoen 
sivuhaaroista Kemin kaupungin edustalle ja aina Ajoksen kärkeen saakka ulottuvalla alueella (kuva 7 ja 
taulukko 2). Maksimitilanteeseen verrattuna COD:n nousu Selkäsaaren länsipuolella havaitaan hieman 
laajemmalla alueella ja vastaavasti COD:n lasku rantavyöhykkeellä on maksimitilannetta vähäisempää 
(kuvat 7 ja 8). 
 
AOX-kuormituksen arvioidaan kasvavan uuden biotuotetehtaan vaikutuksesta 200 % nykytilan 
toteutuneeseen kuormitukseen verrattuna. Purettaessa jätevedet nykyiseen purkupisteeseen, nousee 
keskimääräinen AOX-pitoisuus kaksinkertaiseksi purkualueen edustalta Selkäsaaren pohjoisrannan tasolle 
ulottuvalla alueella (kuva 9 ja taulukko 2). Etelämpänä Ajoksen kärjen ja Selkäsaaren välisellä alueella 
pitoisuuden nousu on noin 50 % ja Ajoksen eteläpuolella 15 % nykytilaan pitoisuuksiin verrattuna (kuva 9 ja 
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taulukko 2). Purettaessa jätevedet ulommas merelle Selkäsaaren länsipuolelle (VE1t2), kasvaa AOX-
pitoisuus merkittävästi Selkäsaaren länsipuoleisella merialueella (kuva 9) ja myös Selkäsaaren itäpuolella 
Kemin keskustan ja Ajoksen välisellä alueella noin 22-29 % (taulukko 2). Ajoksen eteläpuolella AOX-
pitoisuus nousee tässäkin tapauksessa 15 % (taulukko 2). Maksimitilanteeseen verrattuna AOX-
kuormituksen vaikutusalue jää molemmilla purkuvaihtoehdoilla kuitenkin hieman pienemmäksi johtuen 
pienemmästä kokonaiskuormituksesta (9 ja 10). 
 
Edellä esitettyjen vedenlaatuvaikutuksien lisäksi kuvissa 11-14 esitetään nykyisen tehdasintegraatin 
toteutuneesta jätevesikuormituksesta ja uudelta biotuotetehtaalta arvioidulla todellisella kuormituksella 
eri purkupisteisiin purettavista jätevesistä aiheutuva pitoisuuslisäys (kokonaisfosfori, kokonaistyppi, COD- ja 
AOX) vedenlaadun tarkkailupisteillä suhteutettuna todellisiin mitattuihin pitoisuuksiin.  
 



 
 

 
Kuva 3. Mallinnettu meriveden kokonaistyppipitoisuuden keskimääräinen muutos kesäkaudella 2018 eri jäteveden purkuvaihtoehdoilla nykyisellä ja todennäköisellä keskimääräisellä 
kuormitusmäärällä. 



 

 
Kuva 4. Mallinnettu meriveden pintakerroksen kokonaistyppipitoisuuden keskimääräinen muutos kesäkaudella 2018 eri purkuvaihtoehdoilla maksimikuormitusmäärällä. 



 

 
Kuva 5. Mallinnettu meriveden kokonaisfosforipitoisuuden keskimääräinen muutos kesäkaudella 2018 eri jäteveden purkuvaihtoehdoilla todellisella kuormitusmäärällä. 



 

 
Kuva 6. Mallinnettu meriveden pintakerroksen kokonaisfosforipitoisuuden keskimääräinen muutos kesäkaudella 2018 eri purkuvaihtoehdoilla maksimikuormitusmäärällä. 



 

 
Kuva 7. Mallinnettu meriveden COD-pitoisuuden keskimääräinen muutos kesäkaudella 2018 eri jäteveden purkuvaihtoehdoilla todellisella kuormitusmäärällä. 



 

 
Kuva 8. Mallinnettu meriveden pintakerroksen COD-pitoisuuden keskimääräinen muutos kesäkaudella 2018 eri purkuvaihtoehdoilla maksimikuormitusmäärällä. 



 

 
Kuva 9. Mallinnettu meriveden AOX-pitoisuuden keskimääräinen muutos kesäkaudella 2018 eri jäteveden purkuvaihtoehdoilla todellisella kuormitusmäärällä. 



 

 
Kuva 10. Mallinnettu meriveden pintakerroksen AOX-pitoisuuden keskimääräinen muutos kesäkaudella 2018 eri purkuvaihtoehdoilla maksimikuormitusmäärällä. 



 
 

Taulukko 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 11. Tarkkailupisteellä KE7 nykyisen kuormitustason tilanteessa mitatut kokonaistyppi-, kokonaisfosfori-, COD- ja AOX-
pitoisuudet sekä mallinnettu tehtaan päästöistä merialueelle aiheutuvat pitoisuuslisäykset nykytilanteessa (VE0n) sekä uuden 
biotuotetehtaan arvioidulla todellisella kuormituksella nykyisellä (VE1t1, kuvat vasemmalla) ja uudella meripurkuvaihtoehdolla 
(VE1t2, kuvat oikealla).  
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Kuva 12. Tarkkailupisteellä KE3 nykyisen kuormitustason tilanteessa mitatut kokonaistyppi-, kokonaisfosfori-, COD- ja AOX-
pitoisuudet sekä mallinnettu tehtaan päästöistä merialueelle aiheutuvat pitoisuuslisäykset nykytilanteessa (VE0n) sekä uuden 
biotuotetehtaan arvioidulla todellisella kuormituksella nykyisellä (VE1t1, kuvat vasemmalla) ja uudella meripurkuvaihtoehdolla 
(VE1t2, kuvat oikealla). 
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Kuva 13. Tarkkailupisteellä P10 nykyisen kuormitustason tilanteessa mitatut kokonaistyppi-, kokonaisfosfori-, COD- ja AOX-
pitoisuudet sekä mallinnettu tehtaan päästöistä merialueelle aiheutuvat pitoisuuslisäykset nykytilanteessa (VE0n) sekä uuden 
biotuotetehtaan arvioidulla todellisella kuormituksella nykyisellä (VE1t1, kuvat vasemmalla) ja uudella meripurkuvaihtoehdolla 
(VE1t2, kuvat oikealla). 
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Kuva 14. Tarkkailupisteellä LAV1 nykyisen kuormitustason tilanteessa mitatut kokonaistyppi-, kokonaisfosfori-, COD- ja AOX-
pitoisuudet sekä mallinnettu tehtaan päästöistä merialueelle aiheutuvat pitoisuuslisäykset nykytilanteessa (VE0n) sekä uuden 
biotuotetehtaan arvioidulla todellisella kuormituksella nykyisellä (VE1t1, kuvat vasemmalla) ja uudella meripurkuvaihtoehdolla 
(VE1t2, kuvat oikealla).  



 
 

5 Yhteenveto ja johtopäätökset 
 
Vaikka mereen purettavien käsiteltyjen jätevesien virtaama kasvaa nykytilaan nähden uuden 
biotuotetehtaan vaikutuksesta, kasvaa mallinnettavien vedenlaatuparametrien kokonaiskuormitus vain 
vähän kehittyneen puhdistamotekniikan ansiosta. Jätevesikuormituksen vaikutukset merialueen 
vedenlaatuun jäävät siten vähäiseksi lukuun ottamatta AOX-pitoisuutta, jossa on nähtävissä selvää nousua. 
Mallituloksissa erottuu tämän lisäksi erot vaikutusalueen laajuudessa vaihtoehtoisilla purkupaikoilla sekä 
nykytilaan nähden suuremman mereen purettavien jäähdytysvesien virtaaman vedenvaihtoa voimistava 
vaikutus. 
 
Vedenlaadussa havaitaan kokonaisfosfori-, kokonaistyppi- ja COD-pitoisuuksien osalta molemmissa sekä 
todellisen tilanteen että maksimitilanteen 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, merkittävimmät vaikutukset rajautuvat purkualueen edustalle Selkäsaaren 
pohjoiskärjen ja Kemin keskustan rajaamalle alueelle. Kemijoesta mitattua jokivesikuormituksen tasoa (1) 
vastaavaa keskimääräistä pitoisuuden nousua havaitaan tätä laajemmalla alueella Kuivanuoron 
eteläkärjestä Ajoksen keskelle rajautuvalla linjalla. 
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6 Epävarmuustarkastelu 
 
Mallinnettuihin virtauskenttiin vaikuttaa saatavilla olevan syvyysaineiston tarkkuus, joka oli erityisesti 
Kemijoen 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 tyypillisesti heikompia. On kuitenkin huomioitava että mallinnuksen kohteena olevat 
purkualueet ovat avoimia etelän ja lounaan suunnasta puhaltaville tuulille, jotka dominoivat alueella 
kesäkaudella. 
 
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. 
 
 
 
 
 

Lähdeluettelo 
 

1) Kemin uudelta biotuotetehtaalta purettavien jäte- ja jäähdytysvesien vaikutuksien mallinnus, 
11.9.2019, Luode Consulting Oy 

 

 



 
 

Liite 1. Vedenlaatumallin validointitulokset 
 

 
Kuva 1. Mallinnetut pinta- (kuvat ylärivissä) ja pohjakerroksen (kuvat alarivissä) kok-P, kok-N ja COD-pitoisuudet esitettynä mittaushavaintojen kanssa tarkkailupisteellä KE3. 
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Kuva 2. Mallinnetut pinta- (kuvat ylärivissä) ja pohjakerroksen (kuvat alarivissä) kok-P, kok-N ja COD-pitoisuudet esitettynä mittaushavaintojen kanssa tarkkailupisteellä P10. 
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Kuva 3. Mallinnetut pinta- (kuvat ylärivissä) ja pohjakerroksen (kuvat alarivissä) kok-P, kok-N ja COD-pitoisuudet esitettynä mittaushavaintojen kanssa tarkkailupisteellä KE7. 
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Kuva 4. Mallinnetut pinta- (kuvat ylärivissä) ja pohjakerroksen (kuvat alarivissä) kok-P, kok-N ja COD-pitoisuudet esitettynä mittaushavaintojen kanssa tarkkailupisteellä KE1. 
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