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ARVIOINTISELOSTUKSES TA ANNETTUJEN LAUSUNTOJEN JA MIELI PITEIDEN OLENNAI-
SIN SISÄLTÖ ILMAN JO HDANTOTEKSTEJÄ  

Ala-Kemijoen  ja Perämeren kalatalou salue  

Valtakunnallinen vesienhoidon suunnittelu perustuu EU:n vesipuitedirektiiviin. Vesien-

hoidon suunnittelussa keskeisenä tavoitteena on estää pintavesien ja pohjavesien ti-

lan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. 

Metsä Fibre Oy Kemin biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostus osoit-

taa, että hanke vaikuttaa haitallisesti kalaston elinympäristön olosuhteisiin vesiluon-

toon kuulumattomien kemiallisten ja fysikaalisten muutosten ja lämpökuormituksen 

vuoksi. 

Kokemus erilaisista ympäristöön vaikuttavista hankkeista on osoittanut, että arvioin-

neista ja mallinnuksista huolimatta niiden rakentamisen ja toiminnan ympäristövaiku-

tukset tulevat todennäköisesti aiheuttamaan lisäksi tuntemattomia ja ennalta arvaa-

mattomia muutoksia ympäristöön, kasvi- ja eläinlajistoon ja ekosysteemeihin (esim. 

mateen lisääntymishäiriöt). 

Myös arviointiselostuksen perusteella on syytä odottaa, että hanke tulee aiheutta-

maan ongelmia kalastolle, kalastukselle ja kalojen käytölle. 

Kalatalousalue pyytää lupaprosessissa kiinnitettävän huomiota seuraaviin asioihin: 

Jäähdytys- ja jätevesienpurkupaikat 

Arviointiselostuksessa on jäähdytysvesien purkupaikaksi osoitettu Kemijokeen kohta 

(VE1c) sekä Majaputaan kautta Kemijokeen laskeva purkupaikka (VE1d). Selostuk-

sessa ei kuitenkaan ole käsitelty jäähdytysvesien vaikutusta Kemijokisuun ja termi-

naalialueen kalatalouteen. Jäähdytysvesien aiheuttama lämpökuormitus tulee aiheut-

tamaan paitsi jääpeitteen häviämisen alapuoliselta alueelta, myös tuntemattomia vai-

kutuksia vaellussiian, lohen, meritaimenen ja nahkiaisen käyttäytymiseen ja lisäänty-

miseen. Vaikka vaikutuksia ei vielä tunneta, on selvää, että veden lämpötilan muutos 

vaikuttaa vaihtolämpöisten lajien käyttäytymiseen. Kalatalousalue katsoo, että arvioin-

tiselostus on tältä osin hyvin puutteellinen. 

Kalatalousalue ei hyväksy selostuksessa mainittuja Kemijokea ja terminaalialuetta 

kuormittavia purkupaikkoja, vaan esittää niiden sijaan nykyisen tehtaan käyttämää 

purkupaikkaa. Lisäksi tulee selvittää mahdollisuuksia osoittaa jäähdytysvesien purku 

Kemin edustalle/ Ajoksen satamaan, jolloin se mahdollisesti toisi etua alueen talviselle 

laivaliikenteelle. 

Kalastukselle aiheutuvat haitat 

Kalastukselle aiheutuvat haitat tulee selvittää pyydysten limoittumisten lisäksi muilta-

kin osin ja ne on pyrittävä minimoimaan. 

Liite 1 
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Kalakantojen, kalastuksen ja ympäristön tilan alkutilanteen selvitys ja rakentamisen 

aikainen seuranta on aloitettava välittömästi ja jatkettava tehtaan toiminnan aikana 

säännöllisesti. 

Kalojen makuhaitat ja käyttörajoitukset 

Päästöistä mahdollisesti johtuvat kalojen makuhaitat tulee luotettavasti selvittää. 

Päästöistä johtuvat viranomaisen asettamat kalojen käyttörajoitukset heikentävät 

olennaisesti kaupallisen kalastuksen kannattavuutta. Kalastuksen kannalta pahin 

uhka on elohopea ja muut haitalliset raskasmetallit ja aineet sekä prosessikemikaalit, 

jotka kertyvät ravintoketjun huipulle petokaloihin ja aiheuttavat kalan käytön rajoituksia 

ja jopa pahimmin saastuneiden kalojen käyttökieltoja. Nämä haitat vievät tehokkaasti 

kalan markkinat ja pilaavat kalan maineen. 

Mikäli selvitykset osoittavat, että tehtaan mahdollisesta rakentamisesta ja toiminnasta 

aiheutuu kalastukselle haittoja, tulee ne jo suunnitteluvaiheessa poistaa. Jäljelle jää-

vät mahdolliset haitat tulee seurannan perusteella yksilöidä ja korvata haitankärsijöille. 

Lähtökohtana tulee olla, että kalan käyttö- ja markkina-arvo ei tehtaan vaikutuksesta 

heikkene. 

Ympäristövaikutukset ja vaelluskalastrategia 

Maa- ja metsätalousministeriö on valinnut Kemijoen ja Ounasjoen yhdeksi valtakun-

nan kärkihankekohteeksi, jossa tavoitteena on palauttaa vaelluskalojen luontainen 

elinkierto merialueen ja jokien poikastuotantoalueen välillä. Toimintaa ohjaa valtioneu-

voston hyväksymä vaelluskalastrategia. 

Lapin ELY-keskuksen kalatalousviranomainen on hakenut Aluehallintovirastolta Kemi-

joen kalanhoitovelvoitteen avaamista, jossa keskeisenä asiana on rakentaa kalatiet 

Kemijoen kaikkiin voimalaitoksiin.  

Kalatalousalue näkee tärkeänä, että ympäristön ja vesiekosysteemien tilassa ei ympä-

ristöä kuormittavien hankkeiden vaikutuksesta ajauduta tilanteeseen, jossa valtioneu-

voston asettaman tavoitteen mukainen vaelluskalojen luontainen kierto voisi vaaran-

tua. Erityisesti jäähdytysvesien lämpökuorman osoittaminen terminaalialueelle voi rat-

kaisevasti heikentää tavoitteen toteutumista. Terminaalialue Isohaaran padolta alavir-

taan on alue, johon vaelluskalat vuosittain kerääntyvät. Lisäksi alue on erittäin tärkeä 

merellisen vaellussiian lisääntymisalue. 

Muut hankkeet ja yhteisvaikutus 

On myös huomattava, että Kemijoen vesistöä kuormittaa tällä hetkellä yhä laajeneva 

kaivostoiminta, säännöstely, metsätalous ja turvetuotanto. Esimerkiksi mahdollinen 

Suhangon kaivostoiminnan ympäristökuormitus on nyt osoittautunut arvioitua suurem-

maksi. Kemijärvelle on niin ikään suunnitteilla puunjalostustehdas. Kemijoen valuma-

alueella vesistön vedenlaatua ja kalaston olosuhteita heikentävät tekijät yhdessä teh-

taan päästöjen kanssa muodostavat tulevaisuudessa kuormituksen suhteen tilanteen, 

joka voi pahimmillaan kumuloitua jopa mahdottomaksi hallita. 
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Kalatalousalue katsoo, että toiminnanharjoittajalle asetettavat lupaehdot päästöjen 

osalta tulee asettaa vähintään nykyisten normien ja vaatimusten tasolle, ja että vahin-

golliset vaikutukset vesistöön, kalastoon ja lopulta kalaa ravintona käyttävien ihmisten 

terveyteen minimoidaan niin hyvin, kuin se nykyisin käytössä olevin menetelmin on 

mahdollista. Lähtökohta on, että kalan käyttö ravintona tulee olla jatkossakin turval-

lista ja kalastus elinkeinona on mahdollista. 

Kemin kaupunki  

Kemin kaupungin ja Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnot ovat 

samansisältöisiä. 

Yleistä 

YVA-selostuksessa on arvioitu varsin kattavasti suunnitellun biotuotetehtaan ympäris-

tövaikutuksia. Esitetyt vaihtoehdot antavat hyvän arvion mm. lämpimien jäte- ja jääh-

dytysvesien eri purkupaikkojen ympäristövaikutuksista. Myös tehtaan ilmapäästöjen 

vaikutus paikalliseen ilmanlaatuun on arvioitu hyvin, sillä se sisältää vaikutusarvioinnin 

sekä normaalissa käyntitilanteessa että häiriötilanteessa. 

Arviointiselostuksesta kuvatuista ympäristövaikutuksista sekä tehtaan tulevan jatko-

suunnittelun näkökannalta tarkasteltuna hankkeesta on kuitenkin tarpeen tuoda esille 

seuraavia näkökohtia, joilla suunnitellun tehtaan ympäristökuormitusta voidaan edel-

leen vähentää sekä seurata myös käytön aikaisia vaikutuksia. 

Melu ja tärinä 

Nykytilanteeseen verrattuna biotuotetehtaan äänimaisema tulee mallinnuksen mu-

kaan muuttumaan ja melu lisääntymään eniten Sahansaaren läheisyydessä olevilla 

asuinalueilla, koska puunkäsittelyalue ja kuorimo tulevat sijoittumaan Sahansaareen. 

Melumallinnuksen mukaan tehtaan melu ympäröivillä asuinalueilla alittaisi kuitenkin 

lainsäädännössä asetetut melun ohjearvot (Valtioneuvoston päätös melutason ohjear-

voista 993/1992). 

Koko tehtaan melutasoja voidaan todennäköisesti alentaa mallinnuksen antamia luke-

mia pienemmäksi, jos melua aiheuttavia eri pistelähteitä kuten ulkona sijaitsevia lait-

teistoja (esim. pumput, puhaltimet, ilmakanavat, kuljettimet) melusuojataan (esim. ko-

telointi). 

Äänekosken biotuotetehtaan käyttökokemukset ovat osoittaneet jätevedenpuhdista-

mon olevan siellä merkittävä paikallinen melun pistelähde, jonka melusuojaukseen 

pitäisi kiinnittää erityistä huomiota myös täällä. Tämä voidaan huomioida jo suunnitte-

luvaiheessa. 

Tehtaalle mahdollisesti johtavien uusin tieosuuksien, katujen ja rautateiden aiheutta-

maa melua voidaan vähentää myös huolellisella suunnittelulla ja rakentamalla tarvitta-

essa meluvalleja ja meluaitoja. Myös kuljetuksista mahdollisesti aiheutuva tärinä tulee 

huomioida jo suunnittelussa, jotta mahdollinen tärinä saadaan vähennettyä hyväksyt-

tävälle tasolle. 



4 
 

Yksi vaihtoehto biotuotetehtaan kuljetuksille on myös nykytehtaalle johtava tie- ja ka-

tuverkosto sekä nykyinen rautatie. Jos kuljetukset tapahtuvat näitä pitkin biotuoteteh-

taan käynnistyttyä, on jatkosuunnittelussa huolehdittava myös näistä mahdollisesti ai-

heutuva melu ja tärinä sekä toteutettava tarvittavia melun leviämistä ja tärinän johtu-

mista vähentäviä rakennelmia niiltä osin mitä ei ole jo tehty tai jos jo olemassa olevat 

osoittautuvat riittämättömiksi lisääntyville kuljetuksille. 

Biotuotetehtaan toiminnasta ja kuljetuksista aiheutuva melu ja tärinä olisi hyvä tarkis-

taa tehtaan käynnistyttyä myös riittävän useasti tehtävillä mittauksilla. 

Jäte- ja jäähdytysvedet 

Tehtaan jätevedet, mutta varsinkin jäähdytysvedet tulevat mallinnuksen mukaan ai-

heuttamaan meren jääpeitteen oheneminen valitussa purkupaikassa. Näiden vesien 

voidaan arvioida viivästyttävän jääpeitteen muodostumista alkutalvesta ja aikaistavan 

sen sulamista lopputalvesta. Kuinka paljon tämä aikaistuminen tulee eri vuosina toteu-

tumaan, riippuu tietenkin myös kulloinkin vallitsevista luonnonolosuhteista (aurinkoi-

suus, tuulisuus, meren ja ilman lämpötila, sateisuus, lumen paksuus, jäänlaatu, jään-

paksuus, merenkäynti, veden korkeus, yms.). 

Pysyvän jääpeitteisen kauden lyhentyessä lyhenee vastaavasti myös se aika, jolloin 

jääkenttää voidaan käyttää talvella virkistyskäyttöön. Kemin edustan jääalue ja sen 

laaja, turvallinen ja mahdollisimman pitkäaikainen käyttö on merkittävää jo nyt ja on 

tarpeen säilyttää tehtaan käynnistymisen jälkeenkin kaupunkiin suuntautuvan talvi-

matkailun kannalta varsinkin kaupungin ja Selkäsaaren välisellä alueella ja ylipää-

tänsä Selkäsaaren ympäristössä. Myös Kemijokisuun jääkenttä on talvella merkittävä 

virkistys- ja matkailukäyttöalue. 

Vaihtoehdot, joissa jäte- ja jäähdytysvedet saataisiin johdettua muualle kuin edellä 

mainituille alueille ja/tai teknisesti vähentää jäte- ja jäädytysvesien lämpötilaa ilman 

turvallisuus- ja viihtyvyysriskiä aiheuttavaa vesihöyryn muodostumista, tulisi edellä 

mainitusta syistä asettaa etusijalle. 

Ennen kuin lopullisia päätöksiä tehtaan jäte- ja jäähdytysvesien purkupaikasta teh-

dään, on alueen matkailuyrittäjien ja ammattikalastajien riittävä kuuleminen tarpeen, 

jotta näiden yrittäjien toimintaedellytykset eivät nykyisestä heikkenisi. 

Ilmapäästöt 

Suunnitellun biotuotetehtaan vaikutukset Kemin ilmanlaatuun voidaan olettaa varsin-

kin mahdollisten hajuhaittojen osalta olevan normaalissa käyntitilanteessa nykyistä 

tehdasta lievemmät koska uudessa tehtaassa ei esiinny käyttöhäiriöitä niin useasti 

kuin nykyisessä (varsin vanhassa) tehtaassa. 

Biotuotetehtaan hajukaasujen laimeneminen on myös korkean piipun (105 m) joh-

dosta tehokkaampaa kuin nykytehtaan päästöjen laimeneminen, jossa piipun korkeu-

det ovat alemmat (soodakattila 94 m; meesauuni 86 m; voimalaitos 81,6 m). Tätä olet-
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tamusta tukee päästöjen leviämismallinnus, jonka mukaan biotuotetehtaan ilmapääs-

töjen vaikutus Kemin ilmanlaatuun on normaalissa käyntitilanteessa vähäinen sillä yh-

denkään ilman epäpuhtauden raja- tai ohjearvo ei ylity. 

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (3§) samoin kuin ympäristönsuojelulaki 

(527/2014/§143) ja Lapin ELY-keskuksen Kemin kaupungille 19.09.2018 lähettämä 

selvityspyyntö ilmanlaadun seurannan toteuttamisesta (LAPELY/386/2016) toteavat 

yksiselitteisesti kunnalla olevan velvollisuus huolehtia paikallisten olojen edellyttä-

mästä ilmanlaadun seurannasta. 

Suunnitellun biotuotetehtaan samoin kuin muidenkin Kemissä sijaitsevien ympäristölu-

pavelvollisten toiminnanharjoittajien ympäristönsuojelulaissa (527/2014§6) määrätty 

velvollisuus olla tietoinen toimintansa ympäristövaikutuksista toteutuu parhaiten siten, 

että toiminnanharjoittajien ympäristöluvissa on määräykset Kemin ilmanlaadun mit-

taustoimintaan ja bioindikaattoritutkimuksiin (männyn neulasten rikkipitoisuusmääritys) 

osallistumisesta. Näin menetellen tutkimukset saadaan toteutettua ns. yhteistarkkai-

luna, jolle on Lapin ELY-keskuksen hyväksyntä (11.02.2019/LAPELY/386/2016). 

Bioindikaattoritutkimus on toteutettu vuonna 2019 ja sen tulokset on huomioitu YVA 

selostuksessa samoin kuin ilmapäästöjen leviämismallinnusraportissa. Yhteenvetona 

bioindikaattoritutkimuksesta voidaan todeta, että Kemin alueen kokonaisrikkipäästöt 

(SO2+TRS) rikiksi laskettuna ovat vuodesta 1980 (4500 tonnia) vuoteen 2018 (209 

tonnia) vähentyneet noin 95%. Hiukkaspäästöt, joihin on myös sitoutunut rikkiä, ovat 

vuodesta 1991 (1749 tonnia) vuoteen 2018 (211 tonnia) vähentyneet yhteensä noin 

88%. Männyn neulasista vuonna 2019 mitatut rikkipitoisuudet olivat 560 - 880 mg/kg 

(2-vuoden neulanen) kun vuonna 1979 vastaavat pitoisuudet olivat välillä 810 - 1420 

mg/kg. Tulos indikoi hyvin vähentyneitä rikkipäästöjä. 

Kemin ilmanlaadun mittaus yhteistarkkailuna toteutetaan seuraavan kerran todennä-

köisesti vuonna 2020 alkavalla ja vuoden kestävällä mittauksella. Mittauspaikkana tu-

lee olemaan Sauvosaaren kaupunginosa. Mittaus toteutetaan siten, että se täyttää 

lainsäädännössä ilmanlaadun mittauksista asetetut laatuvaatimukset (Valtioneuvoston 

asetus ilmanlaadusta 79/2017). Tämän yhteistarkkailun tulosten perusteella tehdään 

arvio Kemin ilmanlaadun mittaustarpeesta jatkossa. 

Jos toiminnanharjoittajan omalle mittausasemalle on tarvetta myös biotuotetehtaan 

ilmapäästöjen seurannan osalta, kuten Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston ympäris-

tölupapäätöksessä (PSAVI/597/2015) on nykyiselle tehdasintegraatille määrätty, täy-

dentävät Kemin kaupungin vastuulla oleva yhteistarkkailu ja toiminnanharjoittajan oma 

tarkkailu toisiaan ja antavat yhdessä kattavampaa tietoa Kemin ilmanlaadusta kuin 

yhteistarkkailu yksinään, jossa mittausasema tulee sijaitsemaan Sauvosaaren kau-

punginosassa, joka on keskeinen paikka kaupungissa sijaitseviin tehtaisiin ja muihin 

päästölähteisiin nähden. 
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Saastuneet maat 

Biotuotetehtaan toimintojen sijoittuminen Pajusaareen ja Sahansaareen tulee tarkoit-

tamaan sitä, että näillä alueilla tehdään maanrakennustöitä. Sahansaaren maape-

rässä on varmuudella todettuja epäpuhtauksia. 

Toiminnanharjoittajaa pyydetään huomioimaan Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston 

lupapäätös (PSAVI/791/2017; annettu 17.10.2017) sekä Lapin ELY-keskuksen lupa-

päätös (LAPELY/3073/2019; annettu 10.10.2019) ja näissä annetut määräykset teh-

dasintegraatin maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta samoin kuin määräykset Sa-

hansaaren itäpuolella virtaavan Poltimonhaaran pohjasedimentin puhdistustarpeesta 

sekä saneeraustoimenpiteistä. 

Biotuotetehtaan rakentamisen aikaisten ympäristövaikutusten seurantaohjelmaan tu-

lisi edellä mainitun johdosta lisätä saneerauksen aikana mahdollisten vapautuvien hai-

tallisten aineiden pitoisuuksien tarpeellinen seuranta riittävän laajalla alueella tehtaan 

ulkopuolisella vesialueella samoin kuin Poltimonhaaran, Vähähaaran ja Kurimonhaa-

ran vesialueilla. 

Jätteiden hyötykäyttö 

Suunniteltaessa jätteiden hyötykäyttöä, toiminnanharjoittajaa pyydetään huomioimaan 

vuoden 2018 alusta voimaan tullut uusi MARA-asetus (Valtioneuvoston asetus eräi-

den jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa 843/2017) sekä suunnitteilla 

oleva MASA-asetus (Valtioneuvoston asetus maa-ainesjätteen hyödyntämisestä 

maanrakentamisessa). 

Tasoristeys Kiikelissä 

Metsä Fibre Oy:n ja Metsä Board Oyj:n tehdasintegraatille johtava nykyinen rautatie 

risteää Kiikelissä Kemiyhtiöntien kanssa. Kyseisessä kohdassa on vartioimaton taso-

risteys. Nykyinen rautatie tulee olemaan käytössä myös biotuotetehtaan käynnistyttyä 

ja käytössä kuljetuksille niin kauan kunnes Sahansaarenkadulle suunniteltu uusi rau-

tatie on valmistunut. 

Nykyinen rautatie jää Sahansaarenkadun radan valmistuttua paikoilleen ja tarjoaa 

vaihtoehtoisen kuljetusreitin tehtaalle ja voi tulla laajempaan käyttöön, jos tehdasalu-

eelle tulee myöhemmin uusia toimijoita. Kulkuturvallisuutta Kiikelissä liikkujien osalta 

niiden henkilöiden osalta, jotka kulkevat Kemiyhtiöntien kautta voitaisiin parantaa, jos 

kyseinen tasoristeys esimerkiksi puomitettaisiin ja/tai varustettaisiin äänilaittein, jotka 

ilmoittaisivat junan tulosta. 

Lapin liitto  

Alueella on voimassa 11.9.2015 lainvoiman saanut Länsi-Lapin maakuntakaava sekä 

16.7.2005 lainvoiman saanut Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakunta-

kaava. Länsi-Lapin maakuntakaavassa hankealue on osoitettu teollisuusalueeksi (T 

703) ja kohdemerkinnällä alueelle on osoitettu rakennussuojelukohde (SR 3108) sekä 

olemassa oleva ratayhteys on osoitettu sivu rata merkinnällä. 
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Merialuesuunnittelu on uusi suunnittelumuoto. Merialuesuunnitteluun liittyvät maan-

käyttö ja rakennuslain säännökset tulivat voimaan 1.10.2016. Suunnitelmien laatimi-

sesta vastaavat ne maakuntien liitot, joiden alueeseen kuuluu aluevesiä. Lappi, Poh-

jois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa laativat yhteisen merialuesuunnitel-

man, joka on osa koko Itämeren kattavaa merialuesuunnitelmaa. Merialuesuunnitel-

missa tullaan käsittelemään muun muassa meriväyliä. Merialuesuunnitelman hyväk-

syminen on aikataulutettu vuodelle 2020. YVA-selostuksessa on tuotu maakuntakaa-

van ja merialuesuunnittelun tilanne esille. 

Lapin liitto pitää Kemin biotuotetehtaan kehittämistä kannatettavana ja maakunnan 

tavoitteita tukevana hankkeena. Lapin liiton viraston mielestä ympäristövaikutusten 

arviointiselostus antaa kattavan kuvan hankkeen vaikutuksista ympäristöönsä ja muo-

dostaa hyvän pohjan hankkeen jatkosuunnittelulle. 

Lapin pelastuslaitos  

Pelastusviranomaisella ei ole huomautettavaa Metsä Fibre OY Kemin biotuotetehtaan 

ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. 

Luonnonvarakeskus (Luke)  

Tässä lausunnossa Luke arvioi vain arviointiselostuksen lukua 6.7 Luonnonvarat 

Raportin luvussa 6.7.4.2 viitataan Luken laskelmiin puuntuotannollisesti suurimmasta 

kestävästä hakkuumahdollisuudesta. Viittaukset ovat oikeansisältöisiä. Puuntuotan-

nollisesti kestävät hakkuumahdollisuudet ovat vuosina 2015ï2024 noin 84 miljoonaa 

kuutiometriä vuodessa ja vuosina 2025ï2034 noin 92 miljoonaa kuutiometriä vuo-

dessa. Vuoden 2018 hakkuut ovat olleet 78 miljoonaa kuutiometriä ja vuoden 2019 

hakkuut ovat suhdannearvioiden mukaan jäämässä tätä pienemmiksi. Raportissa esi-

tetty toteamus siitä, että investointisuunnitelman mukainen 4,5 miljoonan kuutiometrin 

hakkuiden lisäys (sisältäen tuonnin) ei johda puuntuotannollisesti kestävien hakkuu-

mahdollisuuksien ylittymiseen, vastaa Luken tekemiä laskelmia. Raportissa on esitetty 

myös, että muiden Pohjois-Suomeen suunniteltujen kuitupuuta käyttävien investoin-

tien (Boreal Bioref, Kaicell Fibers, Stora Enso) toteutuminen on hakkuumahdollisuuk-

sien puitteissa mahdollista. Tämäkin vastaa Luken laskelmia vuosien 2024 ï 2035 ja 

myöhempien vuosikymmenien hakkuumahdollisuuksista.  

Raportin luvussa 6.7.4.6 on käsitelty puunhankinnan vaikutuksia kasvihuonekaasuta-

seeseen. Käsittely on tehty yleisellä tasolla, ilman numeerista arviota. Yhteenve-

donomaisesti sivun 387 taulukossa todetaan, että uusi biotuotetehdas vähentää hiilidi-

oksidipäästöjä, koska tehdas on energian suhteen yliomavarainen, mutta päästövä-

hennysten merkittävyyttä vähentää puuraaka-aineen käytön vaikutus hiilinieluihin. To-

teamus todennäköisesti aliarvioi lisäinvestoinnin negatiivisia vaikutuksia metsien hiili-

nieluihin lyhyellä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä lisääntyvä puunkäyttö, jonka voi enna-

koida painottuvan harvennushakkuisiin, johtaa puuston nopeampaan järeytymiseen. 

Tämä mahdollistaa pitkäkestoisten puutuotteiden (rakennesahatavara) suuremman 

tuotannon tulevaisuudessa. Hakkuiden kokonaisvaikutus hiilinieluihin on hankalasti 
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määritettävä suure, kun otetaan huomioon puun käytön välilliset vaikutukset. Vaiku-

tuksen arviointi edellyttäisi tietämystä valmistettavien tuotteiden substituutiovaikutuk-

sista eli siitä, missä määrin tuotteet korvaavat fossiilipohjaisia tai muita ilmastovaiku-

tuksilta negatiivisia tuotteita. Edelleen olisi tunnettava se, missä määrin tuotannon li-

säämisestä pidättäytyminen Suomessa johtaisi tuotannon korvautumiseen toisaalla. 

Metsähallitus  

Metsähallitus antaa lausuntonsa hankealueen lähelle sijoittuvien suojelu- ja suojeluoh-

jelma-alueiden haltijana. Näihin lukeutuvat muun muassa Perämeren kansallispuisto 

sekä Natura 2000-suojeluohjelman kohde Perämeren saaret (FI1300302). Metsähalli-

tus ei ole antanut erillistä lausuntoa hankkeen YVA-ohjelmasta. 

Yleiset huomiot YVA-selostuksen sisällöstä ja luettavuudesta 

YVA-selostus on tietosisällöltään varsin kattava, mikä on huomattava parannus YVA-

ohjelmavaiheesta, jossa asioita käsiteltiin lähinnä otsikkotasolla. YVA-selostuksen 

kronologia ja jäsentely jättävät kuitenkin toivomisen varaa; muun muassa hankealu-

een sijaintia suhteessa ympäristöönsä käsitellään vasta arviointiselostuksen sivulla 

281 lähimmät Natura-alueet esittelevässä kuvassa. Tämän ohella monet liitteiden lisä-

selvityksistä, esimerkiksi jäte- ja jäähdytysvesien leviämismallinnus, luontoselvitys ja 

maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys on otettu tekstiin lähes sellaisenaan ja melkein 

lyhentämättöminä. 

Liitteestä 8 (Selvitys jäte- ja jäähdytysvesien vaikutuksista) olisi suonut käytettävän 

esim. kuvia 9.1. ja 9.2. (Kemin edustan vesimuodostumat ja muodostumien ekologi-

nen tila) itse YVA-selostuksessa. Liitteissä 8 (Selvitys jäte- ja jäähdytysvesien vaiku-

tuksista) ja liitteessä 9 (Arvioita uuden biotuotetehtaan jätevesien ympäristövaikutuk-

sista) on molemmissa setvitty jäte- ja jäähdytysvesien ympäristövaikutuksia. Selostuk-

sesta ei kuitenkaan selkeästi käynyt ilmi, miksi kaksi erilaista arviota on tehty ja miten 

itse YVA-selostuksen yhteenvetoon on valittu osia kummastakin selvityksestä. Jäsen-

nyksessä herätti ihmetystä myös se, että vesikasvillisuus ja vedenalaiset luontotyypit 

oli eroteltu pois vesistövaikutuksista. Esim. haittojen vähentämisen kohdalla kasvilli-

suusosiossa oli vain viittaus vesistöosuuteen, jossa luki, että lupavaiheessa huolehdi-

taan siitä, että vesistön ekologinen tila ei huonone. Lukukokemus muodostui tästä joh-

tuen katkonaiseksi hypähtelyksi YVA-selostuksen sivujen ja liitteiden välillä, eikä se-

lostuksen seuraaminen ollut erityisen jouhevaa. 

Vaihtoehtotarkastelu 

Arvioitavat vaihtoehdot ovat: 

VE0 Nykyinen sellutehdas jatkaa toimintaansa. Tehdasta pidetään kunnossa kuten 

tähänkin saakka 

VE1 Uusi, vuosituotantokapasiteetiltaan 1,5 miljoonan sellutonnin biotuotetehdas. 
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YVA-selostuksen yhteenvedossa sanotaan: òNykyisen tehtaan kapasiteetin merkittªvª 

kasvattaminen ei kuitenkaan ole perusteltua, tehtaan elinkaaren jatkaminen pitem-

pªªn vaatisi merkittªvªn investointiohjelman pªªosastojen uudistamiseksiò ja s. 39 sa-

notaan: òEsiselvityksessª todettiin, ettª on mahdollista saavuttaa edellytykset biotuo-

tetehtaan rakentamiseksi. Näin ollen sitä vaihtoehtoa, että nykyinen sellutehdas mo-

dernisoitaisiin nykykapasiteetilla, ei ole.ò 

Metsähallitus toteaa, että em. kirjausten perusteella VE0:n toteuttamiskelpoisuus jää 

epäselväksi, ja huomauttaa, että yleisesti YVA-prosessissa pitäisi tarkastella uuden, 

arvioitavan toiminnan lisäksi nollavaihtoehtona myös jotakin todellista ja käytännössä 

mahdollista vaihtoehtoa. 

YVA-selostuksen Liite 7, Kemin uudelta biotuotetehtaalta purettavien jäte- ja jäähdy-

tysvesien vaikutuksien mallinnus 

Taulukko 2 kertoo jäähdytys- ja jätevesien ominaisuuksien muutoksista nykytilasta 

(VE0) uuden biotehtaan laajennettuun maksimitilanteeseen (VE1) kahdella eri tavalla. 

Toisaalta kerrotaan ainepäästöjen mg/l-tilanne, joka paranee tulevaisuutta ja VE1-

vaihtoehtoa kohti, koska modernit puhdistusmenetelmät ovat tehokkaampia kuin ny-

kyisin käytössä olevat. Toisaalta kerrotaan mereen päivässä päätyvän ainemäärän 

muutos vaihtoehtojen VE0 ja VE1 välillä. Raportista ei kuitenkaan käy ilmi todellista 

mereen päätyvien ravinteiden määrää vuodessa kummassakaan vaihtoehdossa. Toki 

luvut voi laskea, koska virtaamat on ilmoitettu, mutta lukijaa kiinnostaisi eniten se, pal-

jonko mereen päätyy absoluuttisesti typpeä ja fosforia, eikä suhteellisesti verrattuna 

nykyiseen vaihtoehtoon. Rehevöityminen tapahtuu kuitenkin absoluuttisilla ravinne-

määrillä eikä suhteellisilla muutoksilla, ja Perämeren ravinnekuormaa tulisi tulevaisuu-

dessa laskea 100 tonnilla fosforia ja 900 tonnilla typpeä (Suomen merenhoitosuunni-

telman toimenpideohjelma 2016-2021). Metsähallitus toteaa, että jäähdytys- ja jäteve-

sien kuormitusta koskevia tietoja tulisi selkeyttää lupahakemusvaiheessa. 

Mallinnetuissa ravinnepitoisuuksia kuvaavissa kartoissa verrataan vaihtoehtojen VE0 

ja VE1 välisiä muutoksia, mutta YVA-selostuksessa ei ole arvioitu vaihtoehtoa, että 

tehdastoiminta lopetettaisiin kokonaan ja kaikki päästöt tehtaan osalta loppuisivat. Nyt 

uuden tehtaan maksimitehon tuottamaa jätevesikuormitusta verrataan tämänhetki-

seen tilanteeseen, ja koska uudet puhdistusmenetelmät ovat osin tehokkaampia kuin 

tällä hetkellä käytössä olevat, VE1-vaihtoehto näyttää houkuttelevalta, koska esim. 

kokonaistyppi kesällä 2018 vähenee. Metsähallitus toteaa, että kuormitusmallinnuk-

sissa olisi voinut esittää myös taustakuormitukseen verrattavia malleja. 

Yhteisvaikutukset 

S. 125 YVA-selostuksessa todetaan 

òBiotuotetehtaan jªtevesillª ei ole yksinªªn vaikutusta vesialueen ekologiseen ti-

laan. Yhdessä muun vesialueelle tulevan kuorman kanssa rehevöittäviä vaikutuk-

sia aiheutuu sisemmällä rannikkoalueella ja biologinen tila alueella heikentyy. 

Biotuotetehtaan osuus fosforin kokonaiskuormasta rannikkoalueelle on kuitenkin 

vªhªinen.ò 
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Metsähallitus huomauttaa, että Suomen meriympäristön tila 2018-raportin mukaan 

Perªmeren tila rehevºitymisen suhteen on heikko ja òSuomesta Itämereen joutuvan 

kuormituksen suunta on Perªmerta lukuun ottamatta tasaantunut tai laskevaò (Suo-

men merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma 2016-2021). Jos YVA-selostuksesta 

käy ilmi, että Kemin sisemmällä rannikkoalueella biologinen tila heikentyy, pitäisi tutkia 

myös todellisia ravinteita vähentäviä vaihtoehtoja, kuten jätevesien vielä parempaa 

puhdistamista. Metsähallitus viittaa selostuksessakin mainittuun lakiin vesienhoidon ja 

merenhoidon järjestämisestä (1299/2004), jonka 21 §:n mukaan vesienhoidon ympä-

ristötavoitteena on, että pinta- ja pohjavesimuodostumien tila ei heikkene ja että niiden 

tila on vähintään hyvä. 

S. 200 todetaan: 

òFysikaalis-kemiallisen tilan perusteella voidaan arvioida, ettei biologisten muuttu-

jien (kasviplankton, pohjaeläimet, vesikasvillisuus), ekologinen tila olisi vaarassa 

heikentyä. Myöskään kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna alueen nykyisen tyydyttä-

vän ekologisen tilan ei mallinnuksen tuloksiin perustuen arvioida olevan vaarassa 

heikentyä. Biotuotetehtaan jätevesillä ei ole yksinään vaikutusta vesialueen ekolo-

giseen tilaan. Yhdessä muun vesialueelle tulevan kuorman kanssa rehevöittäviä 

vaikutuksia aiheutuu sisemmällä rannikkoalueella ja biologinen tila alueella heiken-

tyy. Biotuotetehtaan osuus fosforin kokonaiskuormasta rannikkoalueelle on kuiten-

kin vªhªinen.ò 

Metsähallitus toteaa, että eri toimintojen yhteisvaikutukset kertovat Perämeren veden-

alaiselle luonnolle aiheutuvasta kuormituksesta, ja toteaa, että biotuotetehtaalle arvi-

oitu kuormituksen osuus (10 % osuus fosforikuormituksesta) on kuitenkin suhteellisen 

merkittävä. YVA:n tehtävä on pohtia sekä hankkeen yksittäistä vaikutusta että yhteis-

vaikutusta muiden hankkeiden ja taustamuuttujien kanssa. Yhteisvaikutusten käsittely 

ei saisi kuitenkaan hämärtää yksittäisten kuormituslähteiden merkitystä ja niiden vai-

kutusten arviointia. Metsähallitus huomauttaa, että fosforin lisääntyminen erityisesti 

yhdessä lämpötilojen nousun kanssa saattaa rehevöittää rantavesiä, ja mm. upossar-

pio on heikko kilpailija, joka jää esim. rehevöitymisestª hyºtyvªn jªrviruoôon jalkoihin. 

Myös lisääntyvät epifyyttiset rihmalevät heikentävät upossarpion kasvumahdollisuuk-

sia. Luontotyypeistä rehevöittävä vaikutus saattaa huonontaa vedenalaisten luonto-

tyyppien hiekkasärkät ja riutat tilaa ja rantaluontotyypeistä hiekkarantojen tilaa. (Ks. 

myös raportin s. 290 jossa on käsitelty samaa teemaa) 

Seuraavassa esitetään huomioita YVA-selostusraportista. 

S. 128 sanotaan, että 

òvesistºn biologisen tilan tarkastelua on laajennettu tarvittavilta osin koskemaan 

myös Perämeren kansallispuiston aluettaò. 

Metsähallitus huomauttaa, että Perämeren saaret-natura-alue on vielä lähempänä 

tehdasaluetta, mutta sitä ei ole huomioitu arvioinnissa. 
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S. 200: 

òSammalista vellamonsammal ja ahdinsammal ovat alueellisesti uhanalaisia la-

jejaò. 

Tämä ei enää pidä paikkaansa. Suomen uhanalaisarvio 2019 ilmestyi keväällä ja siinä 

vellamonsammal poistui uhanalaisten listalta. Ahdinsammal on tutkimusten perus-

teella todettu tursonsammaleksi Oxyrrhyncium speciosum, jota ei uhanalaisarvioin-

nissa arvioitu. Ahdinsammalta ei esiinny Perämeressä tuoreimpien DNA-tutkimusten 

perusteella, joten nämä kaksi eivät enää ole alueellisesti uhanalaisia vesisammalia. 

Sama uudelleen s. 278. 

S. 202: 

òAlueen happitilanne on hyvª tai tyydyttªvª, jolloin olosuhteet sulfidien muodostu-

miselle ovat heikot. Jätevesien purkualueella ei myöskään esiinny kerrostunei-

suutta. Täten jätevesien sulfaattikuormituksella ei ole vaikutusta alueen rehevöity-

miselle ja pohjan läheisten vesikerrosten pysyessä hapellisina haitallisia sulfideja 

ei pªªse muodostumaan (Tana 2019).ò 

Metsähallitus toteaa, että myös jääpeitteen vaikutus kerrostumiseen ja siten edellä vii-

tattuihin sulfaattikuormituksen vaikutuksiin tulisi arvioida. S. 53 liitteessä 8 on lueteltu 

velvoitetarkkailuista poimittuja huomioita, joissa monessa mainitaan heikko tai heiken-

tynyt happitilanne. 

S. 201 taulukko 6-13 (kuva alla) on erittäin vaikeaselkoinen. Tältä osin raportointia tu-

lisi selkeyttää. 

 

S. 203 Kpl 6.2.6.12 Vaikutukset vesistön käyttöön: Metsähallitus huomauttaa, että 

mahdollisena pohjaeläimistöön vaikuttavana tekijänä olisi otettava huomioon, että me-

ren lämpötilan pysyvä nousu voi mahdollistaa tiettyjen vieraslajien asettumisen alu-

eelle. Esim. valesinisimpukasta Mytilopsis leucophaeata sanotaan www.vieraslaji.fi-

sivustolla nªin: òKoska valesinisimpukka on alun perin kotoisin subtrooppisen ja lauh-

kean vyöhykkeen rajamailta, on mahdollista, että nyt havaitut esiintymät ovat rajoittu-
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neet vain samankaltaisille alueille. Näin ollen on mahdollista, ettei laji selviytyisi voi-

maloiden lauhdevesiä kylmemmissä vesissä. Mahdollinen talvilämpötilojen nousu il-

mastonmuutoksen seurauksena voi edistªª lajin leviªmistª.ò 

s. 214: Kpl 6.2.7 Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen: Jätevedet 

òVesistºvaikutusten arvioinnin tulokset huomioidaan hankkeen suunnittelussa. Toi-

minnan suunnittelussa ja käytönaikaisessa tarkkailussa ja ylläpidossa huolehdi-

taan siitä, että toiminnasta ei aiheudu vesien- ja merenhoidon järjestämisestä an-

netun lain (1299/2004) vastaisia seurauksia kuten pintaveden laatuluokitusten 

heikkenemistª.ò 

Metsähallitus huomauttaa, että YVA-selostuksessa on jo edellä kuvatusti todettu, että 

alueen biologinen tila heikkenee lievästi. Kpl 6.2.7 on hyvin lyhyt, eikä esim. jäähdy-

tysvesien haittojen ehkäisemistä tai lieventämistä käsitellä lainkaan, ainoastaan hyö-

dyntämistä. 

s. 291 kpl 6.8.5 Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen viittaa vesistövaikutusten 

osalta suoraan kappaleeseen 6.2.7, mikä on kokonaisuudessaan yo. kappaleessa. 

Haittojen ehkäisemistä ja lieventämistä vesiluonnolle ei ole siis käsitelty millään tavoin 

koko YVA-selostuksessa. 

S. 272 6.8 Kasvillisuus, eläimistö ja suojelukohteet, 6.8.1 Yhteenveto: Vaihtoehdon 

VE0 toiminnan aikaisista vaikutuksista kerrotaan, että 

òToiminnalla on nykyisellªªnkin vaikutusta vesistººnò. 

Kuitenkin esim. òVaikutukset elªimistººnò-osiossa vaihtojen vertailussa sanotaan, että 

òVaihtoehdossa VE0 ei synny vaikutuksiaò 

eli kaksi vierekkäistä ruutua kertovat eri asian (ks. kuva alla). Metsähallitus toteaa, 

että YVA-selostus on tältä osin ristiriitainen, ja arviointia tulee tarkentaa lupavai-

heessa. 
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s. 278: 

òAlle 20 m:n syvyydessª Perªmerellª ei juurikaan esiinny kasvillisuutta tai pohja-

elªimistºª. (Aaltojenalla.fi; VELMU, ymparisto.fi; Merialuesuunnittelu 2019)ò 

Metsähallitus toteaa, että yllä olevalla tarkoitetaan varmaankin YLI 20 m syvyyttä, 

jossa ei tosiaan esiinny kasvillisuutta, mutta pohjaeläimistöä kylläkin. 

òAlueellisesti uhanalaisten lajien arviointi on vuodelta 2010ò 

Metsähallitus huomauttaa, että Fissidens fontanus vellamonsammal on poistettu 

uhanalaisten listalta 2019. 

s. 282 Perämeren saaret-Natura-alueen lajilistasta puuttuvat direktiivilajit Hippuris tet-

raphylla (VU) (vaikka tämä ei esiinnykään hankealueen lähettyvillä) ja Alisma wahlen-

bergii (VU) ja muista uhanalaisista lajeista Persicaria foliosa (EN), Crassula aquatica 

(VU), Ranunculus confervoides (RT) ja Potamogeton friesii (NT). Mahdollisesti myös 

Chara braunii (VU) esiintyy Perämeren saaret-natura-alueella (vuosien 2018-2019 

VELMU-kartoitusten tuloksia ei ole vielä syötetty Eliölajit- tai LajiGIS-tietokantoihin). 

s. 199 kpl 6.2.6.6. Vaikutukset kasviplanktoniin, leviin ja vesikasvillisuuteen sanotaan 

òSe ettei fosforikuormitus lisªªnny merkittªvªssª mªªrin, ja alueen laajuus huomi-

oiden, paikallisilla lämpötilamuutoksilla ei ole laajassa mittakaavassa suurta merki-

tystª, eikª nªin ollen vaikutusta ekologisen tilaan luokitukseenò 

mutta s. 289 sanotaan 

òRavinteiden lisªªntyminen aiheuttaa rehevºitymistª, jolla on vaikutusta kasviyh-

teisöjen koostumukseen. Perustuotannon lisääntyminen voi näkyä kasviplankto-

nin, rihmalevien ja vesikasvillisuuden määrän kasvuna sekä lajistomuutoksina. 

Voimistumista voivat periaatteessa aiheuttaa lämpötilan nousu ja/tai ravinnepitoi-

suuden nousu, jota skenaarioiden VE0 ja VE1 välillä ei fosforin osalta tapahdu, 

vaikka nykytilanteeseen verrattuna fosforikuormitus voi jopa kaksinkertaistua.ò 

Miten tätä tulkitaan? Lisääntyykö vai eikö lisäänny? Ensimmäisessä lainauksessa sa-

notaan, ettei fosforikuormitus lisäänny merkittävässä määrin mutta toisessa lainauk-

sessa sanotaan, että nykytilanteeseen verrattuna fosforikuormitus voi jopa kaksinker-

taistua. 

S.388 kappaleessa Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyyden arviointi yhteenvetotaulu-

kossa kasvillisuuteen ja suojelualueisiin todetaan kohdistuvan vähäisiä rehevöitymis-

vaikutuksia. VE1-vaihtoehdossa sanotaan, ettei hankkeen vaikutusta voi erottaa 

muusta kuormituksesta. VE0-vaihtoehdosta sanotaan, ettª òtoiminnalla on nykyisel-

lªªnkin vaikutusta vesistººnò. Metsªhallitus korostaa, ettª YVA-prosessissa hankkeen 

vaikutukset ympäristöön pitää erottaa muista taustavaikutuksista. 10 % fosforikuormi-

tuksella on alueellisesti suuri vaikutus, erityisesti jos ja kun rehevöittävät vaikutukset 

kohdistuvat nimenomaan sisäsaaristoon, jossa veden vaihtuvuus on huonompi. 
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Liite 8 s. 53: 

òMerialueen fosforipitoisuuteen jªtevesillª ei ole ollut eikª ole myºskªªn laajennus-

ten jälkeen merkittävää vaikutusta, sillä kuormitus tulee olemaan vaihtoehdoissa 

VE0 ja VE1 samaa tasoa. Mallinnus ei erittele esim. fosforin osalta eri jakeita. Ny-

kytilanteeseen (2017) nähden fosforikuormitus (noin 20 kg/d->45 kg/d) kaksinker-

taistuuò 

ja s. 95 

òFosforikuorman nousu nykytasolta vaihtoehtojen VE0/VE1 tasolle voi lisªtª rehe-

vöitymistä purkukohtien läheisyydessä. Vaihtoehtojen VE0 ja VE1 välillä fosfori-

kuormituksessa ei ole eroa, ja typpikuormitus lisäys on sen verran vähäinen, ettei 

vaihtoehtojen VE0 ja VE1 välillä ole juurikaan eroa rehevöitymisvaikutuksessa. 

Suurimmat vaikutukset kohdistuvat purkualueen läheisyyteen, josta laimeneminen 

lisääntyy ulkomerta kohti. Biotuotehtaan osuus merialueen kokonaisravinnekuor-

mituksesta on vähäinen. Vaihtoehtojen VE0 ja VE1 mukaisilla kuormituksilla 

biotuotetehtaan osuus Kemijoen vuoden 2017 typpivirtaamasta olisi 3 % (VE0) tai 

4 % (VE1). Fosforivirtaamasta osuus olisi molemmissa vaihtoehdoissa 8 %. 

Biotuotetehtaan jätevesien purkukohdan lähialueella eri purkuvaihtoehdoissa voi 

esiintyª lievªª rehevºitymisen lisªªntymistª nykytilanteeseen verrattuna.ò 

Metsähallitus toteaa, että fosforikuormituksen lisääntymisestä annetaan eri kohdissa 

YVA-selostusta ja eri liitteissä erilaisia arvioita. Välillä todetaan, että fosfori ei li-

säänny, välillä todetaan, että nykytilan ja vaihtoehtojen VE0 ja VE1 välillä kuormitus 

nousee. Lukijan käsityksen mukaan nykytila vastaa vaihtoehtoa VE0, mutta tekstistä 

ei tällaista käsitystä saa. Toisaalta vaikutusten yhteenvedossa vaihtoehto VE0 tarjoil-

laan lukijalle nykytilana: òToiminnalla on nykyisellªªnkin vaikutusta vesistººn.ò 

s. 413: 9 Vaikutusten seuranta 

Jäte- ja jäähdytysvesiä aiotaan tarkkailla (lämpötila, johtokyky, pH, kiintoaine, orgaani-

nen aine, N ja P), mutta Metsähallitus kiinnittää huomiota siihen, ettei varsinaisia re-

hevöitymisen vaikutuksia aiota tarkkailla millään lailla. Vesistötarkkailu koostuu kuor-

mittajien yhteistarkkailusta. Mahdollisten maakasvien siirtoistutusten tai salatun lintu-

lajin uuden reviirin toimimista ei aiota tarkkailla millään tavalla. Seurantaohjelma on 

varsin vajavainen, ja sitä tulisi lupahakemusvaiheessa täydentää. 

Museovirasto  

Museovirasto antaa lausuntonsa YVA-arviointiselostuksesta suhteessa rakennettuun 

kulttuuriympäristöön, maisemaan ja arkeologiseen kulttuuriympäristöön kohdistuviin 

hankevaikutuksiin. 

Suunnittelualue sijaitsee Kemin 28. kaupunginosassa (Pajusaari) Metsä Groupin Ke-

min tehdasalueella. Alueella sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö 

òKarihaaran tehdasyhdyskuntaò (RKY 2009). Karihaaran tehdasyhdyskunta on Poh-

jois-Suomen teollisuushistorian avainkohde ja alueen arvot on tunnistettu selvityksissä 

sekä kaikilla kaavatasoilla. 
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Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteena edistää hankkeiden ympäristö-

vaikutusten arviointia ja vaikutusten yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa 

sekä päätöksenteossa. YVA-menettelyssä arvioidaan seuraavia vaihtoehtoja: vaihto-

ehto 0:n mukaan nykyinen sellutehdas jatkaa, ja vaihtoehto 1 mukaan rakennetaan 

uusi biotuotetehdas. 

Biotuotetehdas on suunniteltu toteutettavaksi nykyisen sellutehtaan pohjoispuolelle 

sekä Sahansaarelle. Museovirasto on antanut 17.6.2019 lausunnon Metsä Fibre Oy:n 

Kemin biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ja todennut, että 

biotuotetehdashankkeen toteutuminen aiheuttaa usean kulttuurihistoriallisesti arvok-

kaan rakennuksen purkamisen Karihaaran tehdasyhdyskunnan alueelta. Rakennukset 

ovat valtakunnallisesti arvokkaan teollisuuskokonaisuuden keskeistä historiallista ra-

kennuskantaa. Lausunnossa on myös todettu, että hyödynnettäviksi tarkoitetut raken-

nettua kulttuuriympäristöä koskevat selvitykset tulee arviointiselostuksessa nimetä ja 

luetella. Laaditussa arviointiselostuksessa näin on meneteltykin. Selostuksen mukaan 

tiedot alueen arvoista ja ominaispiirteistä perustuvat olemassa oleviin selvityksiin, in-

ventointeihin, paikka- ja rekisteritietoihin, sekä kartta- ja ilmakuvatarkasteluihin ja 

maastokäyntiin. Selostuksessa on lueteltu keskeisimmät selvityksessä käytetyt läh-

teet, ja lista on rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta kattava ja riittävä. 

Vaikutusten arvioinnissa on keskitytty pääasiallisesti vaihtoehto 1:n aiheuttamien vai-

kutusten arviointiin. Vaihtoehto 0:n (biotuotetehtaan rakentamatta jättäminen) aiheut-

tamat vaikutukset riippuvat tehtaan kehittämissuunnitelmista. Vaikutusten arvioinnissa 

otetaan huomioon myös se, että nykyisen tehtaan kehittäminen saattaa edellyttää 

vanhasta rakennuskannasta luopumista. 

òMaisema ja kulttuuriympªristºò-kappaleen yhteenvedossa on ristiriitaisuuksia. Vaiku-

tukset maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön arvioidaan kokonaisuutena 

vähäisiksi, mutta toisaalta valtakunnallisen arvostatuksen perusteella alueen herkkyys 

on määritelty erittäin suureksi. Vaikutusten arvioinnissa tehdasalue rakennettuna kult-

tuuriympäristönä määritellään ensisijaisesti toiminnan mukaan muuttuvaksi kokonai-

suudeksi, jossa muutokset ovat osa alueen historiaa ja luonnetta. Kuitenkin kulttuuri-

historiallinen merkitys on kohteen ominaisuus ja itseisarvo, jota ei voi määritellä ensi-

sijaisesti saatavan hyödyn kautta. Vaikutusten arvioinnissa tulee huomioida omana 

asianaan se, että suojelumerkintöjen poistumisen myötä rakennettuun kulttuuriympä-

ristöön kohdistuvat kokonaisvaikutukset ovat merkittävät. Alueen vanhimpien teolli-

suus- ja tuotantorakennusten purkamisella on selkeästi kielteinen vaikutus ympäristön 

arvoihin, sekä myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumiseen kult-

tuuriympäristön osalta. 

Vaikutukset maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön on paikallisella tasolla 

määritelty kohtalaisiksi. Keskeiselle paikalle Sahansaarenkadun ympäristöön sijoittu-

vat negatiiviset muutokset arvioidaan mahdollisesti vähäisiä suuremmiksi. Kyseessä 

on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö, jolle mahdollisesti toteutuvat muu-

tokset muokkaavat alueen ominaispiirteitä ratkaisevasti nykyisestä. Alueen uudet lii-

kennejärjestelyt ehdotetulle paikalle muuttavat Karihaaran tehdasyhdyskunnan suoje-

lukohteiden lähiympäristön ilmettä monin tavoin, mm. pirstoten RKY-alueen. 
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Arviointiselostuksessa on otettu aiheellisesti esiin myös vaikutusten arvioinnin epävar-

muustekijät. Selostuksessa todetaan, että tehdasalueen suunnittelun edetessä saat-

taa suunnitelmiin tulla vielä muutoksia, jotka aiheuttavat arvioitua suurempia vaikutuk-

sia myös maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön. 

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta suunnittelualueelta ei tunneta kiinteitä muinais-

jäännöksiä. Hankealueella on jo nykyisellään raskaita teollisia toimintoja, eikä alueen 

luonne muutu merkittävästi hankkeen myötä. On kuitenkin huomioitava, että muinais-

muistolain 14 §:n ja 16 §:n mukaan, mikäli maata kaivettaessa tai muutoin tulee esille 

muinaisesine tai merkkejä aiemmin tuntemattomasta kiinteästä muinaisjäännöksestä, 

tulee työt keskeyttää välittömästi ja ottaa yhteyttä Museovirastoon. 

Museovirastolla ei ole YVA-arviointiselostukseen muuta huomautettavaa. 

Sotisaaren kyläyhdistys ry  

Sotisaaren kyläyhdistyksen toiminta-alue on Sotisaari, Vähämaa ja Kuivanuoro. Si-

jaintimme vuoksi lähes kaikki Pajusaaren biotuotetehtaaseen liittyvät toimet vaikutta-

vat jokaiseen arkipäiväämme. Kyläyhdistyksen toiminta-alueella sijaitsee noin 121 ta-

loutta, joissa asukkaita n 261. 31.12.2018 alueemme ikäjakauma oli 0 ð 9 v 46; 10ð 

19 v 31; 20ð39 v 35; 40ð59 v 77 ja 60ð90 v 81. lkäjakaumasta on nähtävissä, että 

koulu- ja opiskeluikäisiä on paljon ja samoin eläkeläisiä, joille lähipalvelut ja turvalliset 

koulureitit ovat tärkeitä. 

Tämän lisäksi toiminta-alueellamme sijaitsee useita merkittäviä virkistysalueita: alu-

eella harrastetaan metsästystä, sienien ja marjojen keräilyä ja tämän lisäksi Kemin 

kaupunki on suunnitellut alueelle uusia virkistysreittejä. 

Sotisaaren kyläyhdistys kannattaa biotuotetehtaan rakentamista Pajusaareen muun 

muassa sen työpaikkojen ja alueellisen elinvoimaisuuden parantamisen kautta. Halu-

amme kuitenkin kiinnittää huomion alla oleviin seikkoihin jo tehtaan suunnitteluvai-

heessa. 

Tehtaan jäte- ja jäähdytysvesien purkamispaikalla on selviä välittömiä vaikutuksia alu-

eemme virkistyskäyttöön ja viihtyvyyteen. Se, että lämpimät vedet purettaisiin Majapu-

taaseen tai Isohaaraan, vaikuttaisi virkistysmahdollisuuksia heikentävästi merkittävällä 

tavalla. Myös Mustankarinnokan jäätilanne on alueellemme merkittävä, sillä kyseisen 

alueen kautta kuljetaan talvisin lähisaariin jäätä pitkin. Mustankarinnokka sijaitsee ul-

koilureitin päässä, ja on tavallista, että reitiltä jatketaan esimerkiksi hiihtämällä myös 

meren jäälle. 

Vesien purkaminen Majaputaaseen on arveluttavaa, sillä veden luonnollinen virtaus-

suunta on lsohaarasta nykyisin katkaistuun Kurimonhaaraan päin. Majaputaan pitää 

edelleen jäätyä talvisin. Majaputaan jää on alueella asuville talviaikaan tärkeä kulku-

reitti ja virkistysalue. Sula vesistö asuinalueemme keskellä heikentäisi merkittävästi 

viihtyvyyttä, muun muassa lisäämällä sumua alueella. 

Kun suunnitellaan jätevesien purkupaikkaa, täytyy ottaa huomioon se, että asumisviih-

tyvyys alueellamme ei kärsi eikä talviaikainen kulkeminen alueeltamme lähisaariin 
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jäätä pitkin kärsisi. Kantavan jään olemassaolo Kemijoen suistossa on tärkeä paitsi 

alueen asukkaille, myös jäitä hyödyntäville matkailuyrityksille. Toivomme, että teh-

taalta tulevien lämpimien vesien jäähdyttämistä ja lämmön talteenottoa selvitetään tar-

kemmin. 

Tehtaan aikaisemman toiminnan vuoksi Majaputaan ja Kurimonhaaran luonnollinen 

virtaus on katkaistu. Tämä on johtanut vesistön laadun selvään heikentymiseen padon 

yläpuolella. Esitämme, että virtaus tullaan palauttamaan kuitenkin huolehtien, että Ma-

japudas ja Kurimonhaara jäätyvät edelleen talvisin. Vaihtoehtoisesti esitämme, että 

vesistöjen tilaa parannetaan sellaisilla toimilla, että niiden tila ei jatkossa enää heik-

kene, mahdollisesti ruoppaamalla Majapudas ja Kurimonhaara tai esimerkiksi selvittä-

mällä mahdollisuus yhdistää veden virtaus Rovanlahteen. 

Arviointiselostuksessa mainitaan useissa kohdissa, että biotuotetehtaalla on alueel-

lemme heikentäviä vaikutuksia. Näkemyksemme on, että toimijan olisi kompensoitava 

tällaiset heikennykset alueellemme sellaisilla toimenpiteillä, jotka vastaavasti paranta-

vat alueemme tilaa. 

Tehtaan liikennejärjestelyt vaikuttavat toiminta-alueellamme asuvien elämään merkit-

tävästi, Rakentamisen aikaiset liikennejärjestelyt tulee toteuttaa niin, että ne eivät han-

kaloita alueella asuvien päivittäisiä työmatkoja tai asiointimatkoja keskustaan. Tämän 

lisäksi rakentamisen jälkeiset liikennejärjestelyt tulee toteuttaa niin, että alueen elin-

voima säilyy. Koko pohjoinen Kemi tarvitsee kulkuyhteydet alueemme kouluihin, lähi-

kauppaan, apteekkiin, Postiin ja Matkahuollon toimipisteeseen. Jos lähipalvelujen toi-

mintamahdollisuuksia alueellamme heikennetään, koko pohjoisen kaupunginosan 

elinvoimaisuus heikkenee. Jos näissä asioissa ei kuulla alueella asuvia, tämä voi joh-

taa lopulta koko kaupungin maineen ja elinvoiman heikkenemiseen. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry  

1. Hankkeen suunnittelun perustiedot perusteluineen hankkeen kokoluokan määritte-

lyksi puuttuvat 

Viittaamme YVA-lain 19 §:n 2 momenttiin, sekä YVA-ohjelmasta lausumaamme ja 

myös ELY-keskuksen perusteltuun päätelmään hankkeen peruslähtökohtien selvityk-

sien puuttumisesta ohjelmaselostuksessa. 

Katsomme ettei YVA-selostuksessakaan ole esitetty hankkeen ympäristövaikutusten 

arvioinnin kannalta tarpeellisia selvityksiä hankkeen mitoitusperusteeksi ympäristövai-

kutuksiin perustuen. YVA-selostuksesta ilmenevästi mitoitusperustana on pelkästään 

yhtiön maksimaaliset taloudelliset tavoitteet. 

YVA-selostuksen mukaan suunnittelun tavoitteeksi on asetettu tavoite toimia nykyi-

selle tehdasintegraatille ja sen jätevedenpuhdistamolle vuonna 2007 määriteltyjen lu-

paehtojen mukaisesti. Mielestämme jätevedenpuhdistamon lupaehdot tulee myös päi-

vittää ajanmukaisiksi. 

Katsomme Yhtiön esittämän tavoitekuvauksen oleellisen harhauttavaksi. Todelliset 

hankkeen ympäristövaikutukset eivät koostu pelkästään tehdasalueen toiminnoista ja 
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jätevesistä, vaan YVA-selostuksen mukaan Yhtiö tavoittelee käyttävänsä puuta noin 

4,5 miljoonaa kuutiometriä nykyisen tehtaan käyttöä enemmän. Puu on tarkoitus 

hankkia pääosin Suomesta. 

On täysin ilmeistä, että puun käsittelyn vaikutukset kuuluvat sellutehtaan/biojalosta-

mon ympäristövaikutuksiin. Ei ole laillista perustetta jättää niitä pois ympäristövaiku-

tusarvioinnista. 

Katsomme painokkaasti, ettei ympäristövaikutusten arviointiselostus sisällä hankkeen 

kokonaisvaikutuksien arvioimiseksi riittäviä selvityksiä kasvavan puunhankinnan vai-

kutuksista Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin herkkään metsäluontoon, metsien mo-

nimuotoisuuteen, lajikatoon, metsien kasvuun, puunhankinnan ympäristö- ja vesistö-

vaikutuksiin, eikä selvityksiä Yhtiön eri puunhankintamenetelmä-vaatimusten vaikutuk-

sista metsien hiilinielujen kehittymiseen huomioiden Suomen ilmastostrategian tavoit-

teet ja sitoumukset hankkeen suunnitellulle toiminta-ajalle. 

Viitaten edellä kuvattuihin puutteisiin hankkeen suunnittelun perusteista katsomme, 

ettei esitetty YVA-selostus täytä YVA-lain 19 §:n 2 momentin velvoitetta hankkeen riit-

tävästä ympäristövaikutusten arvioinnista ja vaikutusten yhtenäisestä huomioon otta-

misesta. 

2. Arvioinnit puunhankinnan saatavuudesta, vaikutuksista metsänkasvuun, monimuo-

toisuuteen, hiilinieluihin, puunhankinnan ympäristö- ja vesistövaikutuksiin sekä yhtiön 

puunhankinnalle asettamista kriteereistä puuttuvat 

Puutteen vakavuutta kuvastaa se, että YVA-selostuksen tiivistelmässä asiaa kuvataan 

ainoastaan seuraavasti: 

òVaihtoehdossa VE1 kªytetªªn kuitupuuta ja sahahaketta nykyistª huomattavasti 

enemmän. Puu hankitaan sertifioiduista metsistä luonnon monimuotoisuus ja vir-

kistysarvot huomioon ottaen. Pohjois-Suomen alueella on runsaasti hakkuupoten-

tiaalia jäljellä. Lisääntyvien hakkuiden painopiste on harvennusikäisissä metsissä. 

Vaihtoehdon VE1 vaikutukset luonnonvarojen käyttöön ovat suuremmat kuin vaih-

toehdon VE0. Luonnonvarojen käytön lisäys kohdistuu uusiutuvaan luonnonva-

raan, jonka kestävä käyttö on myös edellytys puuston hiilinielun säilymiselle. 

Hankkeen vaikutusten merkittªvyys luonnonvaroihin arvioitiin vªhªiseksi.ò 

Huomautamme painokkaasti, että varsinaiseen YVA-selostukseen ei edes sisälly 

osiota, jossa nykyisen puunhankinnan vaikutuksia metsiin, metsien ja metsämaaperän 

hiilinieluihin olisi tosiasiallisesti arvioitu ja siihen olisi verrattu tavoiteltavan lisääntyvän 

puunhankinnan vaikutuksia. 

Viittaamme arviointiohjelmasta lausumaamme, että ympäristövaikutusten arvioinnissa 

on ehdottoman tärkeää arvioida puun saatavuus ja tarkentaa puunhankinta-alue sekä 

hakkuutavoitteet uuden tehtaan toiminnan ajalta. Mutta ei ole arvioitu. 

Toistamme kantamme, että YVA-arvioinnissa tulee ottaa huomioon LULUCF-asetuk-

sen mukanaan tuomat vaikutukset, puunhankinnan kokonaisvaikutukset kokonaisuu-
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dessaan suhteessa EU:n ja Suomen hallituksen tavoitteisiin ilmastonmuutoksen hillit-

semiseksi. Kokonaisvaikutuksiin tulee sisällyttää puunhankinnan vaikutukset metsien 

monimuotoisuuteen, biodiversiteettiin, hiilinieluun sekä puunhankinnasta johtuvaan 

kasvavan liikenteen päästöt. Huomautamme, että vasta on ollut julkisuudessa tieto, 

ettei nykyiset Suomen hakkuuperusteet suurille hakkuumäärille pohjaudu riittäviin tie-

toihin (YLE MOT lokakuu 2019). 

Samaan aikaan on useilla tutkimustuloksilla todettu, että pohjoisissa metsissämme on 

käynnissä tehometsätalouden seurauksena merkittävä luonnon monimuotoisuuden 

heikkeneminen ja lajikato. 

Suomea sitovat useat kansainväliset sopimukset, joiden avulla pyritään turvaamaan 

luonnon monimuotoisuutta mm. kansainvälinen biodiversiteettisopimus. Lajien uhan-

alaistumiseen ovat vaikuttaneet merkittävimmin metsäelinympäristöjen muutokset, 

jotka ovat ensisijainen uhanalaisuuden syy 733 lajille uusimman julkaistun Punaisen 

kirjan mukaan. Yleisimpiä muutoksia metsäluonnossa ovat metsien uudistamis- ja hoi-

totoimet, vanhojen metsien ja kookkaiden puiden sekä lahopuun väheneminen. 

On selvää, että puuntarpeen kasvaessa huomattavasti, hakkuiden määrä myös kas-

vaa ja kohdistuu myös harvoihin jäljellejääneisiin vanhempiin metsiin. Avohakkuut 

vahvistavat edelleen metsäluonnon monimuotoisuuden heikkenemistä. Ympäristövai-

kutuksen arvioinnissa tulee selvittää riittävän yksityiskohtaisella tasolla millä tavoin 

metsäluonnon monimuotoisuuden heikentäminen aiotaan alueellisesti estää. 

Metsien lisäksi avohakkuilla, suo- ja metsäojituksilla sekä metsäaurauksilla on lisäksi 

merkittäviä negatiivisia vesistövaikutuksia ja vaikutuksia hiilitaseeseen. Ehdottoman 

tärkeää on selvittää useiden vireillä olevien, ja jo käynnistyneiden, puuta käyttävien 

hankkeiden yhteisvaikutus, koskien puuvarantojen riittävyyttä, luonnon monimuotoi-

suuden heikentymistä ja vaikutuksia hiilinieluun. 

Suomen kansalaisyhteiskunta onkin vaatinut yli 50 000 nimen allekirjoituksella ns. jat-

kuvan kasvatuksen metsätaloutta Metsähallituksen hallinnoimille alueille. Erityisesti 

tämä tulisi toteutua Lapin metsissä. Luonnonsuojeluliitto tukee tätä vaadetta, ja kat-

soo, että nykymuotoisella tehometsätaloudella metsien monimuotoisuus köyhtyy lii-

kaa. Suuret selluhankkeet lisäävät tehometsätalouden toimintaa, metsien kulutusta ja 

luonnon köyhtymistä. 

Luonnonsuojeluliitto tukee tätä vaadetta, ja katsoo, että nykymuotoisella tehometsäta-

loudella metsien monimuotoisuus köyhtyy liikaa. Suuret selluhankkeet lisäävät teho-

metsätalouden toimintaa, metsien kulutusta ja luonnon köyhtymistä. Muistutamme, 

että ennen sotia oli Suomessa lailla kielletty metsien hävittäminen suurilla avohak-

kuilla. Tämä metsäluonnon ja puunlaadun kannalta hyvä peitteinen metsänhoitotapa 

kumottiin sota-ajan poikkeuslailla. Nyt on korkea aika kumota sota-ajalta periytyvä 

metsäteollisuuden avohakkuu kulttuuri haavoittuvissa pohjoisissa metsissä ja siirtyä 

luonnon monimuotoisuuden ja metsäteollisuuden puunlaadunkin kannalta parempaan 

ns. jatkuvan kasvatuksen & valikoivaan metsätalouteen. Selvityksiä ja tutkimuksia on 

riittªvªsti peitteisen metsªtalouden eduista. (Lªhde òJatkuvaa kasvatusta jokamet-

sªªnò kirjan toimittajat Yrjö Norokorpi ja Timo Pukkala 2018) 
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Lisäksi kritisoimme sitä, että Suomessa käytetyt metsäsertifikaatit, metsäteollisuuden 

suosimat, eivät ole pysäyttäneet lajikatoa ja monimuotoisuuden köyhtymistä eikä ve-

sistöjen rehevöitymistä. Yhteenvetona toteamme, että sertifiointi kriteereineen, valvon-

naltaan ja sanktioineen on epäonnistunut ja puutteellinen, kun lopputulos Suomen 

metsissämme on merkittävä lajikato ja monimuotoisuuden köyhtyminen. Siten ei 

myöskään Metsä Fibren sertifiointi puheet vakuuta luontoväkeä, joka näkee kentällä, 

metsissä, toisen todellisuuden. Esitämmekin sertifiointien kriteerien uudelleen määrit-

telyä ja valvonnan sekä sanktioiden kirjaamista lakiin, jotta monimuotoisuuden köyhty-

minen saadaan pysäytettyä. 

Edellä kuvattuun viitaten katsomme, ettei esitetty YVA-selostus täytä YVA-lain 19 §:n 

2 momentin velvoitetta hankkeen riittävästä ympäristövaikutusten arvioinnista ja vai-

kutusten yhtenäisestä huomioon ottamisesta. 

3. Selostusta eri puunhankintamenetelmien käyttötavoitteista ja arviointeja niiden ym-

päristövaikutuksista ei ole esitetty 

Viittaamme arviointiohjelmastamme lausumaamme, ja katsomme ettei YVA-selostuk-

sessa ole eri puunhankintamenetelmien ympäristövaikutuksia ollenkaan selvitetty eikä 

Yhtiö ole kuvannut asettaneensa puunhankintasopimuksilleen sellaisia rajauksia, joi-

den avulla puunhankinnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset jäisivät mahdollisimman 

pieniksi. 

MetsäFibre Oy ainoastaan kuvaa: 

òPuu hankitaan sertifioiduista metsistª luonnon monimuotoisuus ja virkistysarvot 

huomioon ottaen. Pohjois-Suomen alueella on runsaasti hakkuupotentiaalia jäl-

jellä. Lisääntyvien hakkuiden painopiste on harvennusikäisissä metsissä. Vaihto-

ehdon VE1 vaikutukset luonnonvarojen käyttöön ovat suuremmat kuin vaihtoeh-

don VE0. Luonnonvarojen käytön lisäys kohdistuu uusiutuvaan luonnonvaraan, 

jonka kestävä käyttö on myös edellytys puuston hiilinielun säilymiselle. Hankkeen 

vaikutusten merkittªvyys luonnonvaroihin arvioitiin vªhªiseksi.ò 

Katsomme ettª òpuu hankitaan sertifioiduista metsistªò on markkinatilanteen vaatimus; 

ostajat eivät suostu sertifioimatonta puuta ostamaan. Mutta se ei riitä kuvaukseksi 

puuhankinnan ympäristövaikutuksista. Se, että ainespuu hankitaan sertifioiduista met-

sistä ei tarkoita yhtään mitään. PEFC sertifikaatin mukaan metsän voi huoletta hävit-

tää kenttäkerrosta myöden. Sertifikaatti ei ole kyennyt takaamaan metsäluonnon mo-

nimuotoisuuden säilymistä. Monimuotoisuudesta on menetetty jo liki 60% ja tilanne 

pahenee. òMetsªlajeista jo noin 833 on luokiteltu uhanalaisiksi, Suurin osa uhanalai-

sista metsälajeista on lehtometsien ja vanhojen metsien asukkeja. Uhanalaisuus on 

seurausta yleisimmin elinympäristöjen muutoksista. Jopa 733 lajin uhanalaisuus joh-

tuu muutoksista niiden elinympäristöissä. Metsäelinympäristöt muuttuvat metsänhoito- 

ja uudistustoimenpiteiden takia. Myös lahopuun ja suurien puiden vähentyminen met-

sissª rajoittaa monen lajin elinympªristºjª.ò (Suora lainaus Suomen ympªristºkeskus 

(SYKE) Suomen eliölajien uhanalaisuusarvion 2019 https://stat.luke.fi/uhanalaiset- 

lajit-2019_fi ) 
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YVA selostuksen kohdassa 6.7.4.4 Vaikutukset metsäluontoon ja ekologiseen kestä-

vyyteen sekä kohdassa 6.7.4.5 Vaikutukset virkistyskäyttöön, maisemaan ja kulttuu-

riympäristöön kuvataan ansiokkaasti yleisellä tasolla eri näkökohtia, joita puunhankin-

taan tulisi soveltaa. Mutta kuvauksia siitä, miten noita vaatimuksia on nykyisin toteu-

tettu, onko nykyistä tapaa tarpeen parantaa ja miten niitä kasvavan puunhankinnan 

toteutuessa tullaan toteuttamaan ei ole kuvattu, eikä yhtiö selosta asettaneensa puun-

hankinnalle reunaehtoja kyseisten seikkojen suhteen. 

YVA-selostuksessa ei ole selvitetty eikä määritelty konkreettisia reunaehtoja edellä 

kuvattujen ympäristövaikutuksien suhteen Yhtiön kasvavan puunhankinnan osalta 

eikä myöskään yhteisvaikutuksiltaan muiden yhtiöiden puunhankinnan kanssa, jonka 

vuoksi katsomme, ettei esitetty YVA-selostus täytä YVA-lain 19 §:n 2 momentin vel-

voitetta hankkeen riittävästä ympäristövaikutusten arvioinnista ja vaikutusten yhtenäi-

sestä huomioon ottamisesta. 

4. Hankesuunnitelmassa olevan Kemin biotuotetehtaan ympäristövaikutukset 

YVA-selostuksessa uskotellaan, etteivät uuden tehdaskombinaatin päästöt ylittäisi ny-

kyisen sellutehtaan päästörajoja. Kyseiset päästörajat on laadittu silloiseen aikaan, ja 

EU-säädökset, Suomen ympäristölaatunormit ja ympäristölainsäädäntö ovat sen jäl-

keen tiukentuneet merkittävästi. Näitä säädösmuutoksia ei YVAssa kuitenkaan ku-

vata, eikä kasvavan tuotannon päästöjä arvioida uusiutuneisiin säädöksiin, vaan ver-

rataan vain nykyiseen VE0-vaihtoehtoon, joka ei ole todellinen vaihtoehto, sillä Metsä 

Fibre itsekin sanoo, ettei nykyisen toiminnan jatkamiselle ole todellisia edellytyksiä. 

YVA-selostuksessa ei ole tehty ympäristölainsäädännön ja YVA-lain vaatimusten mu-

kaisia selvityksiä kaikkien sellunkeiton yhteydessä käytettävien/esiintyvien/syntyvien 

puupohjaisten haitallisten aineiden osalta, ei prosessissa käytettävien kemikaalien 

osalta, eikä sellunkeitossa syntyvien kiintoaineiden osalta. Kaikki haitalliset kemikaalit 

ja yhdisteet on avattava YVA-selostuksessa tarkasti ja yksityiskohtaisesti. Nyt näin ei 

ole tehty. Siten ympäristövaikutukset eivät ole riittävässä määrin kuvattu. 

Esimerkiksi jätevesien puhdistamoratkaisu ei ole esitetty, vaan on käytetty esimerk-

kinä Äänekosken laitoksen puhdistamoratkaisu. Jätevesien puhdistamon todellisen 

ympäristövaikutuksien arvioimisen sijaan Yhtiö antaa yleisen sitoumuksen siitä, että 

laitos tulisi toimimaan jätevesien osalta nykyisen laitoksen ympäristöluvan luparajojen 

mukaisesti. Kuitenkin toisaalla YVA-selostuksessa kerrotaan, että jätevesien eri haital-

listen aineiden päästömäärät tulisivat kasvamaan noin nelinkertaiseksi kasvavan tuo-

tannon vuoksi. Jätevesien päästöjen suhteen ei ole esitetty arviointia tehokkaampien 

jätevesien puhdistusmenetelmien suhteen, vaan on esitetty etteivät päästöjen pitoi-

suudet kasva (koska ne laimennetaan 4 kertaa suurempaan vesimäärään) ja että rat-

kaisu olisi tuotettuun sellutonniin verrattuna hyvä. 

Edellä kuvattuihin seikkoihin viitaten katsomme, että sellunkeiton ilma-, ympäristö- ja 

vesistövaikutuksia ei ole ympäristöselostuksessa selvitetty ympäristölainsäädännön ja 

YVA-lain vaatimusten edellyttämällä tavalla, jonka vuoksi katsomme YVA-selostuksen 

riittämättömäksi ja nykyisiin säädöksiin perustumattomaksi. 
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4.1 Ilmastopäästöt 

YVA-selostuksen kohdassa 6.5 ôkasvihuonepªªstºtô on arvioitu hankkeen vaikutuksia 

kasvihuonepäästöihin. Siinä on sivuutettu muut kasvihuonepäästöt ja arvioitu vaiku-

tuksia vain fossiilisten polttoaineiden käytön osalta. Puuraaka-aineen käytön vaiku-

tusta hiilinieluihin on arvioitu erikseen kappaleessa 6.7 (luonnonvarat), jossa on vain 

yksioikoisesti väitetty metsän uudistamisen lisäävän metsän hiilinielua, ja jätetty tar-

koituksella puunkaadon ja uuden kasvaneen puunrungon väliin jäävä aikajänne täysin 

huomioimatta negatiivisena hiilinieluvaikutuksena. 

YVA-selostuksen sivulla 251 on selostettu ôFossiilisten polttoaineiden kªyttººn liittyvª 

hiilidioksidipäästötase. Katsomme kuvauksen virheelliseksi ja tahallisen harhautta-

vaksi, koska òhiilidioksiditaseò ei perustu todelliseen tasearviointiin vaan väitteeseen, 

ettei kasvava puunhankinta vaikuttaisi metsien hiilidioksiditaseeseen ja että tehdas-

kombinaatin hiilidioksidipäästöjä ei laskettaisi hiilidioksidipäästöiksi, koska ne muo-

dostuvat uusiutuvasta metsäenergiasta. 

Esitys on tältä osin harhaanjohtava. Kyseiset puun polttamisesta aiheutuvat hiilidioksi-

dipäästöt tulevat metsän kasvamisen vuoksi sitoutettua metsään takaisin vasta usei-

den vuosikymmenien kuluttua, jonka väliajan nuo hiilidioksidipäästöt ovat kasvatta-

massa ilmakehän hiilidioksidipäästöjä. Hyväksymme syntyvän hyödyn fossiilisiin polt-

toaineisiin verrattuna, mutta esitystapa pelkistä hyödyistä ilman aiheutettua hiilinielu-

vajausta, ja väite että saatavalla sähköenergialla korvattaisiin pelkästään fossiilisilla 

polttoaineilla tuotettavaa sähköä on tosiasioihin perustumatonta mainospuhetta, joka 

ei kuulu vastuullisen yrityksen YVA-selostukseen. 

Muita kasvihuonekaasupäästöjä ei edes ole käsitelty YVAssa, vaikka osa kasvihuone-

kaasuista on moninverroin haitallisempia kuin hiilidioksidi. Kasvihuonekaasuihin kuu-

luu myös vesihöyry, jota väistämättä syntyy puupohjaisia jakeita poltettaessa sekä 

lämpimän jäteveden vaikutuksesta. 

Myöskään muita prosessista vapautuvia kasvihuonekaasupäästöjä, kuten metaani ja 

halogeeniyhdisteet, ei ole YVAssa käsitelty eikä niiden ympäristövaikutuksia arvioitu. 

Tehtaan ylimääräinen lämpöpäästö on merkittävä, kuvatun vaikuttavan meressä 10 

km päähän. Syntyvää ylimääräistä kasvihuonekaasu vesihöyryä tehtaan piipuista ja 

lämmenneestä merestä ja sen vesihöyryn vaikutuksia ilmastopäästöinä ei kuitenkaan 

ole ollenkaan selostuksessa arvioitu. 

Koska kaikki kasvihuonekaasut ovat merkittäviä saasteita ja niillä on keskeinen vaiku-

tus ilmastonmuutokseen, tulee kaikki kasvihuonekaasupäästöt käsitellä, arvioida ja 

esittää päästövähennyskeinot YVA-selostuksessa. 

Edellä kuvattuun viitaten katsomme, ettei esitetty YVA-selostus täytä YVA-lain 19 §:n 

2 momentin velvoitetta hankkeen riittävästä ympäristövaikutusten arvioinnista ja vai-

kutusten yhtenäisestä huomioon ottamisesta. 



23 
 

4.2 Ilman laatu 

Uusi tehdas mahdollistaisi kuitenkin tehokkaammat menetelmät päästöjen rajoitta-

miseksi, joten päästörajojen tiukentaminen on mielestämme ainoa oikea tavoite. Toi-

minnassa tulee käyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU 

mukaista parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT). Nykyisen tehtaan ympäristö-

vaikutukset ulottuvat pelkästään hajun perusteella laajasti Kemin ympäristöön. 

YVA-selostuksen kappaleessa 6.4 selostetaan tehdaskombinaatin vaikutuksia ilman 

laatuun. Selostuksessa viitataan Valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta 

(79/2017) säädetään ilmanlaadusta ja sen parantamisesta annetun Euroopan parla-

mentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY täytäntöön panemiseksi tarpeellisista ym-

päristönsuojelulakia (527/2014) täydentäviin säännöksiin. 

YVA-selostus ei kuvaile ilmaan päästettävien haitallisten aineiden määrää ja niiden 

lisääntymistä hankkeen vuoksi, eikä yksilöi onko teknistaloudellisia ratkaisuja niiden 

päästöjen vähentämiseksi. YVA-selostuksen perusteella ratkaisuna on pidentää piip-

pua, jotta syntyvät päästöt laimentuisivat niin, ettei ilmanlaatuun annetut raja-arvot ylit-

tyisi. 

Selostuksessa mainitaan, että ilman kautta kulkeutuvat rikkiyhdisteet ovat kasveille 

haitallisimpia ilmansaasteita. Rikkidioksidi kulkeutuu ilmarakojen kautta soluun ja 

muuttuu rikkihapokkeeksi, sulfidiksi ja rikkihapoksi. Polttoprosesseissa ja liikenteen 

pakokaasuissa muodostuvat typen oksidit voivat aiheuttaa rehevöitymistä ja muodos-

taa auringon valon vaikutuksesta kasveille myrkyllisiä otsonia (O3) ja PAN-yhdisteitä 

(orgaanisia nitraatteja ja peroksinitraatteja). 

Typen ja rikin oksidit vahvistavat toistensa haittavaikutuksia esiintyessään yhtä aikaa. 

Ne molemmat lisäävät hapanta laskeumaa ja vaikuttavat puiden ja kasvillisuuden hy-

vinvointiin. 

Rikkidioksidia pidetään syynä neulasten pintavahan kulumiseen sekä ilmarakojen 

vioittumiseen. Rikkidioksidi vähentää myös neulasten hiilidioksidinottoa. Rikkidioksidin 

vaikutus puihin on kasvukauden aikana huomattavasti voimakkaampi kuin lepokauden 

aikana. Rikkidioksidi voi myös pienentää puiden pakkaskestävyyttä. Typpidioksidin 

pitoisuudet ovat vain harvoin niin korkeat, että suorat fysiologiset vaikutukset toteutu-

vat puustossa (esim. punaruskeat laikut). 

Typen oksidipäästöistä peräisin olevasta laskeumasta yli 80 % kulkeutuu maahamme 

rajojemme ulkopuolelta. Liikenne ja energiantuotanto aiheuttavat suurimman osan 

Suomen typenoksidipäästöistä. Vastaavasti Suomen rikkilaskeumasta noin kolman-

nes on peräisin omista päästöistä, loput kulkeutuvat maan rajojen ulkopuolelta. 

Edellä kuvattuun viitaten katsomme, että rikin ja typen oksidipäästöjen vähentämis-

mahdollisuuksia ja toteutusratkaisuja olisi tullut YVA-selostuksessa esittää eikä tyytyä 

pelkästään pidentämään savupiippuja. YVA on tältä osin riittämätön. 

Yleisiä huomioita haitallisista aineista ilmaan ja meriympäristöön: 
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Vaadimme tehdasalueen lähiympäristön ilmanlaadun turvallisuuden johdosta vähin-

tään 4-5 online (julkista dataa) ilmanlaadun mittausasemaa (kaikki haitalliset aineet) 

Lisäksi huomautamme, että YVA selostuksesta puuttuu ympäristövaikutuksien arvi-

ointi mahdollisten eriasteisten häiriö- ja onnettomuustilanteiden varalta. Mielestämme 

nämä olisi hyvä olla tarkasteluna Kemin läheisen asutuksenkin varalta. 

Lisäksi vaadimme melutason jatkuvaa online 4-5 mittauspistettä (julkista dataa) Kemin 

kaupungin läheisen sijainnin takia. Tehdasalue tulee suunnitella siten, melu tehdas-

alueelta ja rekkaliikenteestä on mahdollisimman vähäinen. 

Edellä kuvattuun viitaten katsomme, ettei esitetty YVA-selostus täytä YVA-lain 19 §:n 

2 momentin velvoitetta hankkeen riittävästä ympäristövaikutusten arvioinnista ja vai-

kutusten yhtenäisestä huomioon ottamisesta. 

4.3 Jätevesipäästöt 

YVAssa ei kuvata todellisia tietoja nykyisen toiminnan jätevesipäästöistä kaikkien sii-

hen sisältyvien haitallisten aineiden osalta suhteessa voimassa oleviin ympäristölaa-

tunormeihin ja/tai ohjearvoihin, vaan kuvataan vain nykyisen ympäristöluvan päästöra-

joja ja kasvavan toiminnan vaikutusta noiden rajojen suhteen. 

Vaikka tehtaan tuotantoprosessi on tarkoitus uudistua kokonaan, niin YVAssa lähesty-

tään asiaan kuin mitään uusia haitallisia aineita tai kemikaaleja ei nykyiseen verrat-

tuna tulisi jätevesiin sisältymään, vaan kuin hankkeessa jatkossakin päästettäisiin ny-

kyisen jäteveden mukaisia aineita nykyisillä pitoisuuksilla kuten ennenkin. Kun kuiten-

kin tehtaan vedenotto lisääntyy, niin lisääntyy jätevesimääräkin. Pitoisuuksien pysymi-

nen nykyisten päästörajojen mukaisena tarkoittaa nelinkertaiseksi kasvavaa jätemää-

rää mereen laskettavaksi. 

Ilmeisesti merkittävä osa suolapäästöstä tulee kloorivalkaisusta. Sen päästöistä tulee 

ilmeisesti myös merkittävä määrä AOX-aineita, kloridia ja ligniinin palasia. Yhtiö kuvaa 

vanhojen lupien mukaisten aineiden pitoisuuksien pysyvän nykyisten lupien rajoissa, 

mutta tunnustaa AOX-pitoisuuksien kasvavan. Pitoisuuksien ja jätevesimäärien kas-

vaessa AOX-määrät kasvavat voimakkaasti. 

AOX-aineissa on eriasteisia kertyviä ympäristömyrkkyjä. Samoin puunuuttoaineilla on 

todettu hormoninkaltaisia vaikutuksia kaloihin. Näihin sisältyy ympäristöriskejä, jotka 

voivat olla pitkäaikaisia aineiden päätyessä vesistöön. Kemialliset haitta-aineet tulisi-

vat pilaamaan sedimenttejä, millä on pitkäaikaisia vaikutuksia vesistössä. 

Yhtiö ei selvitä noiden aineiden vaikutuksia eikä pienentämismahdollisuuksia sen 

enempää, koska niille ei vielä ole määritelty kansainvälisiä päästörajoja ja BAT-määri-

telmiä. Katsomme että tällaisessa tapauksessa hakijayhtiön on itse määriteltävä ky-

seisten aineiden vaikutukset, päästörajat ja päästöjen pienentämiskeinot. 

Katsomme, että ongelmalliset AOX-yhdisteet ja muut luvanvaraiset aineet tulee selvit-

tää esitettyä tarkemmin ja arvioida niiden vaikutus luonnossa. AOX-yhdisteet käsittä-

vät vaarallisia kertyviä aineita äärimmäisinä esimerkkeinä dioksiinit ja furaanit. AOX-

aineet ovat orgaanisina halogeeniyhdisteinä luvanvaraisia kukin yksitellen (YSA). 
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YVAssa AOX-aineet myönnetään myrkyllisiksi ja kertyviksi, mutta niitä ei selvitetä yk-

sittäin, vaan esitetään, että ne eivät olisi välittömästi myrkyllisiä seoksena ja olisivat 

keskimääräisen molekyylikoon johdosta vähemmän haitallisia. Selvitykset puuttuvat 

täysin kertyvien aineiden keskeisistä kroonisista/pitkäaikaisvaikutuksista. 

Katsomme, että riittävät selvitykset puuttuvat AOX-aineilta seuraavilta osin: 

- Dioksiinien ja furaanien kaltaiset AOX-aineet, joita syntyy joistakin selluteollisuuden 

aromaattisista vaahdonestoaineista; (Dioksiinit, furaanit, PAH, PCB tai niiden analogit, 

osin myös AOX) 

- Humusaineista muodostuvat haitalliset AOXit, erityisesti MX ja analogit ja muut sekä 

vedenkloorauksesta tunnetut haitalliset AOXit. 

- Bromin pitoisuus kloorivalkaisuprosessissa ja bromattujen AOXien pitoisuudet (van 

Briesen report. https://www3.epa.gov/region1/npdes/merrimackstation/pdfs/Com-

ments2RevisedDraftPermit/VanBriesenReport.pdf ) 

Katsomme, että riittävät selvitykset puuttuvat mikropartikkeleista. YVAssa ei ole ollen-

kaan arvioitu tehdasprosessissa syntyviä puupohjaisia tai muovisia mikropartikkeleita, 

niiden mahdollisia leviämisiä jätevesien mukana mereen ja vaikutuksia elonkiertoon 

siellä. Katsomme tämän puutteen merkittäväksi. 

Katsomme, että riittävät selvitykset puuttuvat puun uuteaineista. Jätevesiin päätyy 

puun uuteaineita kuten fenolisia yhdisteitä, rasva- ja hartsihappoja ja steroleita. 

Uuteaineiden pitoisuudet vaihtelevat paljon mm. puulajista ja kasvuolosuhteista riip-

puen. Esimerkiksi havupuiden uuteaineet ovat pääosin hartsi- ja rasvahappoyhdis-

teitä, kun taas steroleita esiintyy enemmän lehtipuissa. Fenolisia yhdisteitä syntyy 

pääosin ligniinin hajoamistuotteina ja niistä merkittävimpiä ovat lignaanit, stilbeenit ja 

tanniinit. Selluntuotannossa uuteaineita syntyy kuorimolla sekä sellun keitossa ja haih-

dutuksessa (Ojanen 2006 ja 2008). Rasva- ja hartsihappojen sekä sterolien päästöjen 

on todettu muodostavan suurimman osan sellun valmistuksen aiheuttamasta toksi-

sesta kuormituksesta (Ojanen 2006). 

Tärkeimmäksi jätevesien haittavaikutukseksi Yhtiö nimeää lämpimät jäähdytysvedet, 

jotka nostavat meren lämpötilaa 10 kilometrin alueella purkuputkesta. Vaikutusta pa-

hentaa muiden Kemin kaupungin jätevesien lämpövaikutukset. Kyse on merkittävästä 

ekologisesta ja sosiaalisesta haitasta, jonka tärkein pienentämiskeino on jätetty selvit-

tämättä; tehtaan tuotannon pienentäminen ympäristön kestokyvyn mukaiselle tasolle. 

Toistamme jo arviointiohjelmaan lausumamme ja katsomme ettei vaikutuksia ole seli-

tetty riittävästi seuraavilta osin: 

1) Ravinteiden vaikutukset erityisesti yhteisvaikutuksien, lämpökuorman kanssa ja 

päästöistä seuraavan sisäisen kuormituksen vaikutuksesta. 

2) Suola-aineiden suorat vaikutukset ja vesien kerrostumisesta ja vähähappisuudesta 

seuraavat vaikutukset 
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3) Myrkyllisten ja haitallisten kemikaalien ja organismien välittömät, krooniset, ekologi-

set ja kertymisvaikutukset. Toksisten vaikutusten yhteisvaikutukset ravinteiden ja suo-

lojen kanssa tulee myös huomioida 

3a) Yksittªisinª yhdisteinª luvanvaraiset halogenoidut orgaaniset aineet vs. òAOXò 

summaparametri. 

3b) COD-summaparametriin sisältyvät puun uuttoaineet mukaan lukien heikosti bioha-

joavat ja hormonien kaltaiset aineet, kuten reteenit. Näitä on tuotu esiin lupahakemuk-

sessa, mutta pitoisuudet ja vaikutustiedot puuttuvat. On ilmeistä, että COD-vaikutuk-

sen aiheuttajat on kuvattava tarkemmin. 

3c) Vapautuvat pienimolekyyliset orgaaniset aineet, kuten hapot, hiilivedyt ja liuotinai-

neet. 

3d) Vesistöön joutuvat sulfidikemikaalit ja rikkivety. 

3e) Prosessista ja puusta vapautuvat haitalliset alkuaineet kuten raskasmetallit, erityi-

sesti sinkki, arseeni, alumiini, mangaani, rauta ja boori. 

3f) Puhdistamolta vapautuvan mikrobimassan koostumus ja vaikutukset mm. hygiee-

nisesti, ekologisesti sekä hapenkulutukseen. 

3g) Muun kiintoaineksen koostumus, pitoisuudet ja vaikutukset. 

3h) Jäähdytysveden kloorauksen reaktiivisen jäännöskloorin suorat ja välilliset vaiku-

tukset sekä valkaisun reaktiivisen jäännöskloorin vaikutukset. 

3i) Vesikierron hapettumisenestokemikaalien vaikutukset, erityisesti hydratsiini ja sen 

sukuiset aineet. 

3j) Sakeutus/flokkulanttipolymeerien vaikutukset. 

3k) Vaahdonestokemikaalit ja niiden vaikutukset. 

4) Veden lämpökuorman vaikutukset. 

5) Vedenoton vaikutukset välppiin ja suodattimiin sekä jäähdytyskierrossa kuolevina 

kaloina ja vesieliöinä mukaan lukien mikro-organismit. 

6) Virtausmuutoksien vaikutukset. 

Kemin edustan vesienlaatuluokitus on valmiiksi huono tai tyydyttävä. EU:n vesipuitedi-

rektiivi on velvoittava, eikä jäsenmaassa saa hyväksyä hankkeita, jotka edelleen hei-

kentävät vesienlaatua vesien ekologisen tilan suhteen. Kasvava lämpöpäästö mereen 

on tuollainen meren ekologista tilaa heikentävä päästö, jota ei EU:n vesipuitedirektii-

vin mukaan tule sallia. 

Vaadimme vähintään 4-5 online (julkista dataa) vedenlaadun mittausasemaa jäteve-

sien purkualueelle, lähelle purkuputkea ja kauemmaksi merialueelle virtauksien mu-

kaisesti. 
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Edellä kuvattuihin seikkoihin viitaten katsomme, että esitetty YVA-selostus ei täytä 

YVA-lain 19 §:n 2 momentin velvoitetta hankkeen riittävästä ympäristövaikutusten ar-

vioinnista ja vaikutusten yhtenäisestä huomioon ottamisesta. 

4.4 Vaikutukset kalastoon 

Vastoin YVAssa vähäteltyä ovat vaikutukset ammatti- ja harrastuskalastukseen mer-

kittäviä, eikä niitä ole riittävästi selvitetty: 

- kalojen karkottuminen syvänteistä sekä pyyntialueiden muutokset 

- kalan maun heikkeneminen 

- hormonaaliset vaikutukset kalojen lisääntymiseen 

- osittaisestakin suolakerrostumisesta aiheutuva elohopean nousu kaloissa 

- kalan maineen menettäminen 

- vedenottoon kuolevat kalanpoikaset ja planktoneliöt 

- virtauksien muutoksien vaikutukset ja sedimenttien liikkuminen 

Erityisen tärkeä Perämeri ja Kemin edusta on vaelluskaloille, jotka ovat luontaisesti 

ns. kylmiin ja puhtaisiin vesiin erikoistuneita kalalajeja. Perämereen laskevien vaellus-

kalajokien osalta on keskeistä säilyttää esteetön vaellusyhteys meren syönnösalueilta 

jokialueille. Kesäaikaan lämpöjätevesien pulssit vaellusreiteillä voivat heikentää kyl-

män veden vaelluskalojen hakeutumista vaellusjokiinsa. Jätevesien purkukohta tulee-

kin määritellä siten, että se ei haittaa suoraan tai epäsuoraan vaelluskalojen kulkua 

Perämeren rannikolla eikä vaelluskalojen nousua mm. Kemijokeen. 

Yleisesti toteamme, että ensisijainen vaatimus on jätevesille: 

1) jätevesien täysimääräinen puhdistus 

2) jätevesimäärän vähentäminen 

3) jätevesien purkuputken sijoittaminen siten, ettei se haittaa vaelluskalojen kulkua, 

rehevöitä matalia merenlahtia sekä heikennä vedenlaatua 

4) jätevesien purku mahdollisimman kauas matalista merialueista ja vaelluskalojen 

reitin ulkopuolelle. 

Katsomme ettei YVA-selostuksessa ole selvitetty tehdaskombinaatin vaikutuksesta 

yhäti laajenevan lämpimän jätevesialueen vaikutusta ja mahdollista estevaikutusta 

vaelluskaloille Perämerellä. 

5. Todellista Ympäristöriskikartoitusta ei ole tehty 

Lapin luonnonsuojelupiiri yhtyy Kemin luonnonsuojeluyhdistys ry:n mielipiteeseen 

Metsä Fibre Oy Kemin biotuotetehtaan YVA-selostuksesta puuttuvasta todellisesta 

ympäristöriskikartoituksesta, ja edellyttää että se otetaan täysimääräisesti huomioon. 

Katsomme riskiarvioinnin oleelliseksi puutteiksi: 
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- YVA-seostuksessa käytetty menetelmä jakaa seurausten vakavuus vain kolmeen 

luokkaan, mikä saattaa vaikuttaa siihen että riskit arvioidaan liian pieniksi. 

- Biotuotetehtaan riskien arvioinnin taulukoista ei ole mitään todellista hyötyä, koska 

kemikaaleista aiheutuvia riskejä ja riskien hallintaa arvioidaan. Olennaisia tietoja ï esi-

merkiksi aineiden määrät ï puuttuu eikä mitään perusteluja esitetä valituille seuraus-

ten vakavuuksille ja niiden toteutumisen todennäköisyyksille. 

- Yksittäisten kemikaalien vaikutuksen lisäksi on arvioitava käytössä olevien kemikaa-

lien yhteisvaikutus ja erilaisten kombinaatioiden vaikutus. Aineiden reagoidessa kes-

kenään seurauksena saattaa olla vakavampia vahinkoja kuin kustakin aineesta erik-

seen. 

- Arvioitujen seurausten vakavuus kuvataan vain hyvin yleisellä tasolla. Lisäksi vaka-

vat vaikutukset vesistöön on jätetty kokonaan kuvaamatta (ruutu on tyhjä). 

Kun kysymys on konkreettisesta tehtaasta ja siellä käsiteltävät kemikaalit ja niiden 

määrät tiedetään, seurausten vakavuus on kuvattavissa hyvinkin yksityiskohtaisesti. 

Esimerkiksi kaloja kuolee, muuta eliöstöä kuolee, kasvillisuus kuolee, ihmisille aiheu-

tuu hengitysvaikeuksiaé 

- Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset kuvataan epämääräisesti ja epäjohdonmu-

kaisesti. Kun vaikutukset ovat huomattavat, seurauksena sanotaan olevan huomat-

tava paikallinen vaikutus. Kun huomattavia vaikutuksia kuvataan termillä huomattava, 

ei siitä oikein irtoa minkäänlaista informaatiota. Sama koskee vakavien haittojen ku-

vausta. Seurauksena sanotaan olevan vakavaa haittaa ympäristössä. Selvittämättä 

jää miten vakava on vakava. 

- Maaperän ja pohjaveden suhteen vakavien seurausten kuvaus jää epämääräiseksi. 

òMerkittªvªò ja òlaajaò tarvitsevat tªsmentªmistª, jotta seurauksien vakavuutta voisi 

oikeasti arvioida. òleviªminen tehdasalueen ulkopuolelleò tarkoittaa varmaankin pohja-

vettä, vaikka sitä ei sanotakaan. 

- Jätevesien osalta kuvatuilla kolmen tasoisilla seurauksilla ei ole juurikaan yhteyttä 

seurausten vakavuuteen ja riskien arviointiin. Lieviksi seurauksiksi sanotaan haitta 

päästökohteessa ja päästön kulkeutuminen jätevesikanaaliin. Oikeastihan seurausten 

vakavuus riippuu siitä mitä kemikaalia pääsee purkautumaan ja miten paljon. Viemä-

röinti (jätevesikanaalit) ja jäteveden käsittely ovat teknisiä toimenpiteitä, joilla haitallis-

ten seurausten todennäköisyyttä vähennetään. Riskien hallintaan vaikuttaa se, miten 

todennäköisesti vuoto ohjautuu puhdistamolle ja miten puhdistamo kykenee käsittele-

mään sinne tulevan vieraan kemikaalin. 

- Kun arvioidaan selluloosatehtaiden päästöjä vesistöön, on otettava huomioon sekä 

onnettomuustilanteesta (esimerkiksi säiliön repeäminen) aiheutuvat massiiviset lyhyt-

aikaiset päästöt että pitkän ajan kuluessa pintavesinä ja jätevedenpuhdistamon kautta 

vesistöön joutuvat päästöt. Kummankin päästötavan aiheuttamia vaikutuksia vesis-

töön on arvioitava ja kummastakin tavasta aiheutuvien haitallisten seurausten toden-

näköisyys on saatava riittävän pieneksi. 
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Tässä kohtaa käsittely jää kovin puutteelliseksi, kun mahdollisia vakavia seurauksia ei 

käsitellä lainkaan (ruutu on tyhjä). 

Yhteenvedonomaisesti edellä kuvattuihin seikkoihin viitaten Lapin luonnonsuojelupiiri 

lausuu kantanaan, ettei esitetty YVA-selostus täytä YVA-lain 19 §:n 2 momentin vel-

voitetta hankkeen riittävästä ympäristövaikutusten arvioinnista ja vaikutusten yhtenäi-

sestä huomioon ottamisesta. 

Emme puolla hankkeen toteuttamista suunnitellussa koossa, koska uuden tehtaan 

koko suhteessa puunsaatavuuteen epärealistisen suuri, kun etenkin huomioidaan 

muiden puunjalostustehtaiden yhteisvaikutukset. Hanketta ei mielestämme siis tule 

toteuttaa ainakaan sen kokoisena kuin nyt on suunniteltu. 

Varaamme oikeuden muutoksiin ja täydennyksiin. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois -Pohjanmaan piiri ry  

Metsä Fibren Kemin biotuotetehdashankkeessa selvitetään sellun tuotannon kasvatta-

mista 1.5 miljoonaan tonniin vuodessa. Lisäys on yli kaksinkertainen nykyisen tehtaan 

tuotantoon verrattuna. Uusi niin sanottu biotuotetehdas rakennetaan nykyisen tehtaan 

alueelle Karihaaran kaupunginosan Paju- ja Sahansaareen. Periaatepäätös uuden 

tehtaan rakentamisesta (VE1) toiminnassa olevan tehtaan uudistamisen sijaan (VE0) 

on tehty ennen ympäristövaikutusarvioinnin aloittamista. Se vähentää vaikutusten ar-

vioinnin tarkoitusta ja mielekkyyttä varsinkin siksi, että päätöksen myötä hanke on etu-

käteen arvioitu taloudellisuuden ohella myös ekologisesti kestäväksi. Hankkeen vaiku-

tusten merkittävyys luonnonvaroihin arvioitiin kuin tilauksesta vähäiseksi myös itse 

menettelyssä. 

Pohjois-Pohjanmaan piiri tarkastelee lausunnossaan raaka-aineen hankinnan vaiku-

tuksia luonnon monimuotoisuuteen ja metsien hiilinieluihin. Raaka-aineen tarve kas-

vaa uuden tehtaan myötä noin 4.5 miljoonaa kuutiota nykyisestä ollen kaikkiaan 7.6 

miljoonaa kuutiota kuitupuuta ja haketta vuodessa. Ohjelmasta saadussa palaut-

teessa ja yhteysviranomaisen lausunnossa edellytettiin arviointia raaka-aineen han-

kinnan vaikutuksista metsäluontoon, vesistöihin ja hiilinieluun. Pääosin selostuksessa 

käsitellään kuitenkin vaikutuksia tehdasalueella ja sen lähiympäristössä. Luontoselvi-

tyksenkin vaikutusalue kattaa vain hankealueen ja Sahansaarenkadun ympäristöi-

neen. 

Vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ja metsien hiilinieluun on selvitetty selostuk-

sessa kappaleessa 6.7 (Luonnonvarat). Pääosin puunhankinta kohdistuu Lapin, Poh-

jois-Pohjanmaan ja Kainuun alueille. Täydennystä hankitaan Ruotsista ja Baltian 

maista. Selostuksen mukaan luonnonvaroihin liittyvä arviointi ei sisällä epävarmuuk-

sia. Se on asiantuntijoiden tekemä ja pohjaa luonnonvarakeskuksen keräämiin tilastoi-

hin ja tekemiin laskelmiin sekä metsäalan organisaatioiden arvioihin ja ohjelmiin. 

Selostuksen mukaan puu hankitaan sertifioiduista metsistä. Pääosin metsät on sertifi-

oitu Suomessa PEFC-järjestelmällä. Selostuksessa oleva maininta, että "lähes kaikki 

hankittu puu on FSC-kontrolloitua puuta, joka varmistaa muun muassa puun laillisuu-
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den ja monimuotoisuudelle arvokkaiden kohteiden säilyttämisen", ei pitäne paik-

kaansa. Sertifiointijärjestelmä ei kuitenkaan takaa metsäluonnon monimuotoisuuden 

säilymistä eikä myöskään metsälain vaatimusten ja suositusten täyttäminen, kun met-

sätalous on hyvin intensiivistä ja metsät ovat sen seurauksena pääosin rakenteeltaan 

yksipuolisia talousmetsiä, ja vuotuiset hakkuumäärät niissä suuria. 

Yleisluonteisessa selostuksessa referoidaan laveasti alan julistuksia nykyisen metsän-

käsittelyn ja hakkuutason ekologisesta kestävyydestä ja lakien ja ohjeiden erinomai-

sesta toimivuudesta. Kyseisen tehdashankkeen arviot lisäpuun käytöstä eivät sen mu-

kaan kestävyyttä vaaranna. Myös muiden vastaavien hankkeiden yhteisvaikutukset 

huomioon ottaen hakattavaa arvioidaan riittävän kaikille huolimatta lähes tai kokonaan 

yhteisestä hankinta-alueesta. 

Biojalostamot  Lisäys raaka-aineen hankintaan 

Metsä Fibre, Kemi 4.5 miljoonaa kuutiota 

Boreal Bioref, Kemijärvi 2.3 

Kaidi Finland, Kemi 1.8 

Kaicell Fibers, Paltamo 3.5 

StoraEnso, Oulu 0.5 

YHTEENSÄ  12.60 

Selostuksen mukaan noin 6 miljoonaa kuutiota voidaan hankkia kestävästi vuosittain 

Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilta jaksolla 2025-34. Laskelmat ja arviot 

kestävyydestä vaikuttavat olevan pielessä, vaikka ei ottaisi huomioon sitä, että kestä-

västä hakkuutasosta ei ylipäänsä olla Suomessa samanmielisiä tutkijoidenkaan kes-

kuudessa. Myöskään taulukon 6-27 (Suurin kestävä aines- ja energiapuun hakkuuker-

tymä koko maassa vuosien 2015 ja 2044 välillä) perusteella ei näytä siltä, että Poh-

jois-Suomen hakkuukertymissä tapahtuisi mitään merkittävää kasvua mainittujen jak-

sojen kuluessa. 

Vuonna 2018 hakkuut olivat ennätystasolla, 78 miljoonassa kuutiossa. Luken ja hank-

keesta vastaavan näkemyksen mukaan hakkuita voi kasvattaa noin 84 miljoonaan 

kiintokuutioon vuodessa seuraavien vuosien ajan, mutta on esitetty myös, että hakkui-

den määrä voisi olla korkeintaan 73 miljoonaa kuutiota. Arviot liittyvät näkemyksiin 

metsien hiilinielusta. Metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämisen ja 

uhanalaisuuden väistymisen vaatimiin muutoksiin metsien käsittelyn pinta-aloihin ja  

-tapoihin ei arviossa ole otettu kantaa. 

Ilmastonmuutoksen torjunnassa tärkeintä on hiilinielun kasvattaminen. Mitä suurempi 

metsien hiilinielu on, sitä suurempi on myös sitä kiistatta pienentävien lisähakkuiden 

haitallinen vaikutus. Sen sijaan viesti siitä, kuinka hakkuut vain hetkellisesti heikentä-

vät metsien hiilensidontakykyä ja pian kyky vain tehostuu jäljellä olevan puuston järey-

tyessä, ei kestä tieteellistä tarkastelua. Sitä paitsi esimerkiksi 20 vuoden tauko hiilen-

sidonnassa tarkoittaa ilmakehässä pysyviä päästöjä. Samalle sidonnantasolle palaa-

minen ei jälkikäteen poista syntyneen katkon aiheuttamia päästöjä eikä niiden vaiku-

tuksia. Oma puutteensa laskelmissa ja arvioissa on maaperän ja ilmakehän välisen 

hiilenkierron jättäminen huomiotta. 
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Puute on myös oman toiminnan vaikutusten piilottaminen yleisluonteiseen asian ku-

vailuun. Arviointiselostuksen perusteella pitäisi käydä selville esimerkiksi se, millaista 

maaperän ja puuston hiilivaraston vähenemistä ja päästöjä Metsä Fibren tehtaan ai-

heuttamat lisääntyvät hakkuut tarkoittavat ja miten yritys aikoo vähennykset kompen-

soida. 

Ympäristöriskikartoitus (selostuksen liite 16) kattaa vain tehtaan toiminnan riskienhal-

linnan. Epävarmuudet talousmetsien käytön tasosta ovat riski, jotka tulee niin ikään 

arvioida. Monimuotoisuuden kato otetaan yhä vakavammin ja kasvihuonekaasupääs-

töjen leikkausvaatimukset kiristyvät kaiken aikaa. 

Haitallisten vaikutusten kompensoinnin vaade koskee myös monimuotoisuutta. Tieto 

Suomen luonnon luontotyyppien ja lajien uhanalaisuudesta ja uhanalaistumiskehityk-

sestä on ajantasaista. Metsäluontotyypit ja metsäelinympäristöjen lajit ovat uhanalais-

listojen kärkisijoilla. Metsien hakkuut, muut metsäisten elinympäristöjen uudistamis- ja 

hoitotoimet sekä vanhojen metsien, kookkaiden puiden ja lahopuun väheneminen 

ovat suurin syy Suomen eliölajien uhanalaisuuteen. Väittämä uhanalaisten ja lakisää-

teisten luontotyyppien ja lajien ottamisesta huomioon metsien hoidossa säilyttämällä 

tärkeät elinympäristöt sekä suojelemalla näiden elinympäristöjen rakennepiirteitä, ei 

ole siinä valossa uskottava. Selvästikin pitää tehdä jotain lisää. 

Selostuksessa painotetaan hankkeen raaka-aineen hankinnan keskittyvän nuoriin ja 

harvennusikäisiin metsiin. Niitä toki on suurin osa talousmetsistä. Vanhoja metsiä on 

rippeet jäljellä, mutta edelleen suojelun ulkopuolisia vanhoja metsiä hakataan sellun 

raaka-aineeksi. Selostuksessa on taulukoita yli 160-vuotiaiden metsien määrästä. Lu-

vut ovat minimaalisia, mutta olisivat, vaikka otettaisiin huomioon 120 vuotta vanhem-

mat metsät, niin kuin yleensä vanhoja metsiä koskevissa arvioissa. 

Uhanalaisuuden vähentämiseksi jäljellä olevat vanhat metsät tai luonnontilaiset ja nii-

den kaltaiset metsät eivät selvästikään riitä. Moni tuttu ja tyypillinen laji on huomaa-

matta muuttunut uhanalaiseksi nimenomaan elinympäristöjen heikentymisen seurauk-

sena. Talousmetsissä tehtävät muutokset, kuten lahopuiden, haapojen ja puuryhmien 

jättäminen, jatkuvan kasvatuksen yleistyminen tai vesistöjen varsien säästäminen 

muokkaukselta ovat oikeansuuntaisia mutta riittämättömiä ja usein laadultaan heik-

koja tekoja. Vaikutusten arvioinniksi niiden luetteleminen ei kerro hankkeen vaikutuk-

sista metsäluontoon. Asiantuntijaselvitys tarvitaan arvioimaan raaka-aineen hankin-

nan Pohjois-Suomen metsäluontoon kohdistuvia vaikutuksia. Korjaavat toimenpiteet 

saattavat olla hakkuumahdollisuuksia vähentäviä, esimerkiksi arviot lisäsuojelupinta-

alan tarpeesta, ekologisen verkoston tilasta ja kytkeytyneisyydestä ja laji- ja luonto-

tyyppikohtaisista suojelutoimenpiteistä. 

Vaikutukset valuma-alueelle ovat myös jääneet selvittämättä. Selostuksen lausuma 

"Vesistövaikutuksia ei arvioida aiheutuvan, sillä valtaosa lisääntyvistä hakkuista on 

harvennushakkuita ja maanmuokkauksissa suositaan kevyitä laikutuksia, kääntömä-

tästyksiä ja tarvittaessa äestyksiä." on kaunistelua ja vastuunkiertoa. Maaperän muok-

kaukset ja kunnostusojitukset eivät ole luvanvaraista toimintaa, joten niiden ympäristö-

vaikutukset jäävät käytännössä piiloon. Ala itse on myös perinteisesti keskittynyt ve-

siensuojelurakenteisiin eikä ole selvittänyt vaikutuksia vesistön tilaan. Itse rakenteet 
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saattavat olla hyvinkin toimimattomia kuten vain lietekuoppia valtaojan varressa. Ve-

sistön pohjan tilaa ei edelleenkään selvitetä myöskään vesienhoitolain edellyttämiä 

vesienhoitosuunnitelmia ja niiden toimenpideohjelmia varten. Virtaveden tila-arvioinnin 

biologiset kriteerit kerätään koskipaikoilta. 

Ekologisen kestävyyden arvioinnissa ei ole onnistuttu. Nykyisen tehtaan uudistaminen 

raaka-ainetta monipuolisesti jalostavaksi olisi ollut hyvä vaihtoehto selvitettäväksi ja 

vertailtavaksi. Yhteiskunnan kokonaisetu ei ole sellukapasiteetin kasvattaminen mah-

dollisimman suureksi hatarien puun riittävyyttä ja hiilinielua koskevien laskelmien poh-

jalta. 

Tornion kaupunki  

Metsä Fibre Oy:n YVA-selostus on kokonaisuutena hyvin laadittu asiakirja, jossa uu-

den tuotantolaitoksen ympäristövaikutukset on arvioitu riittävässä laajuudessa ja hy-

vällä ammattitaidolla. 

Meri-Lapin ympäristölautakunta ottaa kantaa hankkeen ympäristölupahakemukseen 

hakemuksen kuulutusaikana. Uuden tehtaan lauhdevesien lämpökuorman purku-

paikka ja hajukaasupäästöt ovat ennalta arvioiden asioita, joita koskevat myöhemmin 

annettavan ympäristöluvan ratkaisut vaikuttavat erityisesti Kemissä ja Keminmaassa. 

Tornionlaakson maakuntamuseo  

Kemin kaupungin kulttuuriympäristöön liittyvistä viranomaistehtävistä vastaa Museovi-

rasto. Alueellisena asiantuntijana maakuntamuseo ottaa kantaa arviointiselostukseen 

rakennetun kulttuuriympäristön ja rakennushistoriallisten arvojen säilymisen kannalta. 

Ympäristövaikutusten arviointi koskee Kemin 28. kaupunginosassa (Pajusaari) sijait-

sevaa Metsä Groupin Kemin tehdasaluetta, jolle suunnitellaan uutta biotuotetehdasta. 

Tehdas sijoittuisi nykyisen sellutehtaan pohjoispuolelle Pajusaarelle sekä Sahansaa-

relle. Tornionlaakson maakuntamuseo on lausunut hanketta koskevasta arviointiohjel-

masta 17.6.2019. 

YVA-menettelyssä on tarkasteltu hankevaihtoehtoja, jossa joko rakennetaan koko-

naan uusi biotuotetehdas siihen Iiittyvine Iiikennejärjestelyineen (VE1) tai nykyinen 

tehdas jatkaa toimintaansa (VE0). Vertailussa nollavaihtoehtona on esitetty vain nyky-

tilanne, ei tehtaan vaiheittaisen uudistamisen myötä tulevia vaihtoehtoja. VE1 liiken-

nevaihtoehtojen osalta ei ole tutkittu nykyisen raidelinjauksen parantamista (sähköis-

tystä ja tasoristeysten poistamista) vaan ainoastaan uutta raidelinjausta VE1B ja ny-

kyistä raidelinjausta VE1A sellaisenaan. Maakuntamuseon näkemyksen mukaan tar-

kasteluun valitut vaihtoehdot antavat rajatun ja yksipuolisen kuvan alueen kehittämis-

mahdollisuuksista ja ympäristövaikutuksista. 

Rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyviä vaikutuksia on arvioitu arviointiselostuksen 

luvuissa 6.3 Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö sekä 6.9 Maisema ja kulttuuriympä-

ristö. Arviointia varten on laadittu erillinen maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys 

(14.8.2019). Selvityksessä ja arviointiselostuksessa on tuotu esiin tehdashankkeen 

oletetulla vaikutusalueella sijaitsevat rakennetun kulttuuriympäristön alueet ja kohteet 
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sekä maiseman ominaispiirteet. Arvioinnissa käytetyt selvitykset on nimetty YVA-oh-

jelmassa. 

Arviointi hankkeen vaikutuksista valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin sisältyy 

lukuun 6.3. Vaikutukset valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden eri osa-alueisiin 

on kuvattu selostuksessa erittäin lyhyesti samoin hankkeen suhde voimassa oleviin 

kaavoihin, erityisesti maakuntakaavaan. Yhteenvedossa valtakunnallisiin alueiden-

käyttötavoitteisiin ja muuhun maankäyttöön kohdistuvat vaikutukset on esitetty yhtenä 

kokonaisuutena, jonka kokonaisvaikutukset on arvioitu kohtalaisen positiivisiksi. 

Koska kyseessä on merkittävä hanke ja sillä on erittäin merkittäviä ristiriitaisia vaiku-

tuksia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden eri osa-alueisiin, on valittu vaiku-

tusten esitystapa näiden osalta liian suppea. 

Luvussa 6.9 vaikutukset maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön on tuotu 

esiin vaikutuksia maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön eri osa-alueisiin. Esiin 

on nostettu myös arviointiin liittyviä epävarmuustekijöitä sekä käsitelty haittojen ehkäi-

semistä ja lieventämistä. Maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön sekä Kari-

haaran tehdasyhdyskunnan valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriym-

päristöön aluekokonaisuutena kohdistuvat vaikutukset on arvioitu yhteenvedoissa ko-

konaisuutena vähäisiksi. Tämä on ristiriidassa sekä arvioinnissa esiin tuotujen seikko-

jen, että alueen valtakunnallisesta arvosta johtuvan herkkyyden kanssa. 

Arvioinnissa kulttuurihistoriallisia arvojen määrittelyn yhtenä perusteena on käytetty 

jatkuvassa muutoksessa olevaa kokonaisuutta, mikä poikkeaa museoviranomaisen 

näkemyksestä asiaan. Sekä nykyisellä tehdasalueella olevien historiallisten rakennus-

ten purkaminen (1/3 RKY-alueen suojelluista rakennuksista), että teollisuusalueen 

laajeneminen mantereen puolelle ja uuden raideyhteyden ja sillan rakentaminen Sa-

hansaareen muuttavat alueen keskeisiä ominaispiirteitä merkittävästi. Hankkeen ne-

gatiiviset vaikutukset olemassa olevaan rakennettuun kulttuuriympäristöön ja valta-

kunnallisesti merkittäviin alueidenkäyttötavoitteisiin kulttuuriympäristön osalta ovat 

näin ollen erittäin merkittävät ja tämä olisi tullut tuoda arvioinnissa selkeästi esiin. Hai-

tallisia vaikutuksia arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön ei voi vähentää 

dokumentoimalla purettavia rakennuksia tai rakentamalla uusia maamerkkirakennuk-

sia, kuten arvioinnissa on esitetty. 

Maakuntamuseo pitää tärkeänä myös hankkeen vaikutusten arvioinnissa esiin tuotuja 

epävarmuustekijäitä. Selostuksessa todetaan, että tehdasalueen suunnittelun ede-

tessä saattaa suunnitelmiin tulla vielä muutoksia, jotka aiheuttavat arvioitua suurem-

pia vaikutuksia myös maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön. Alueen omi-

naispiirteiden aito tunnistaminen sekä ennen kaikkea tahto kunnioittaa alueen kulttuu-

rihistoriallisia arvoja on maakuntamuseon näkemyksen mukaan ainoa keino sovittaa 

uutta ja lieventää hankkeen haitallisia vaikutuksia valtakunnallisesti merkittävään ra-

kennettuun kulttuuriympäristöön. 

Väylävirasto  

Väylävirasto esitti hankkeen YVA-ohjelmasta antamassaan lausunnossa, että YVA-

selostuksessa olisi syytä kiinnittää huomiota liikennemäärien ja -reittien tarkempaan 
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kuvaamiseen sekä niiden havainnollistamiseen karttakuvilla. YVA-selostuksessa on 

kuvattu taulukoissa arvioidut liikennemäärät tieverkolla, mutta lukijan voi olla hankala 

saada selvyyttä raaka-aine- ja tuotekuljetusten aiheuttamien liikennemäärien muutok-

sista tieverkon eri osuuksilla hankkeen eri vaiheissa (uuden tehtaan rakentaminen ja 

nykyinen tehdas toiminnassa / nykyisen tehtaan purkaminen ja uusi tehdas toimin-

nassa / vain uusi tehdas toiminnassa). YVA-selostuksessa olisi tullut arvioida rakenta-

misvaiheen vaikutuksia liikennemääriin ja -turvallisuuteen. 

Sahasaarenkadun liikennejärjestelyitä koskevan osayleis- ja asemakaavamuutoksen 

kaavaluonnokset ovat olleet nähtävillä samanaikaisesti YVA-selostuksen kanssa. 

YVA-selostuksessa on kuitenkin viitattu vain asemakaavan osallistumis- ja arviointi-

suunnitelmaan. Kemin biotuotetehtaan suunnitteluun liittyy useita liikennejärjestelyitä, 

joiden kokonaisuuden tulisi hahmottua lukijalle. Lisäksi Sahasaarenkatuun liittyvillä 

ratkaisuilla voi olla oleellinen vaikutus lähialueen liikenneturvallisuuteen. YVA-selos-

tuksessa olisi tullut viitata tuoreimpiin kaava-aineistoihin sekä kuvata Sahasaarenka-

dun ajantasainen suunnittelutilanne (mm. YVA-selostuksen kuvassa 2-1 esitetty Sa-

hasaarenkadun rajaus ei ole valmisteilla olevan osayleis- eikä asemakaavan suunnit-

telualueiden mukainen). 

YVA-selostuksen kuvassa 6-100 näkyy tasoristeys Sahansaarenkadun eteläpuolella, 

vaikka tavoitteena on tasoristeyksistä luopuminen. 

Melumallinnuksissa ei ole huomioitu pääradan junaliikenteen melua. Lisäksi vaihtoeh-

don VE1B melumallinnukseen ei ole sisällytetty osuutta välillä nykyinen raideyhteyden 

erkanemiskohta pääradalla - Suojalankatu. Koska vaihtoehdossa VE1B tehtaan juna-

kuljetukset siirtyvät tälle osuudelle, tulisi se huomioida melumallinnuksessa vaikka 

tällä osuudella kuljetukset sijoittuvatkin pääradalle. YVA-selostuksessa hankkeen ai-

kataulua olisi ollut hyvä kuvata tarkemmin, jotta siitä saisi käsityksen, miten nykyisen 

tehtaan purkaminen ja uuden rakentaminen ajoittuvat suhteessa toisiinsa. YVA-selos-

tuksesta ei käy ilmi, onko mahdollista, että sekä uusi että vanha tehdas olisivat sa-

maan aikaan toiminnassa. 

YVA-selostuksessa ei liikenteen osalta ole käsitelty lainkaan vesiliikennettä, vaikka 

hanke tulee toteutuessaan lisäämään huomattavasti alusliikennettä. YVA-selostuk-

sessa olisi tullut esittää sataman nykytavaramäärän lisäksi myös arvio tulevaisuuden 

alusliikennemäärästä eri vaihtoehdoissa sekä arvioida alusliikenteen lisääntymisen 

vaikutukset. 

Asunto Oy Lehtoruutin hallitus  

Pyydämme, että Metsä Fibre Oy Kemin biotuotetehtaan YVA:ssa kiinnitetään erityistä 

huomiota seuraaviin asukas- ja asumisterveyden kannalta oleellisiin ympäristövaiku-

tuksiin: 

1. Eniten melua aiheuttavat toiminnot, kuten puunkäsittely ja kuorimo, tulisi sijoittaa 

mahdollisimman kauas asutuksesta ja eristää meluvallilla. Nykyistä tehdasaluetta tu-

lisi käyttää tehokkaammin uudelle biotuotetehtaalle purkamalla vanhaa tehdasta uu-
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den tieltä etukäteen, jotta tarvetta laajentamiselle kohti asutusta ei tarvita nyt ehdote-

tussa mittakaavassa. Mikäli puunkäsittelyalueen sijoittaminen sen nykyiselle alueelle 

on täysin mahdotonta, tulee melueste määrätä pakolliseksi uudella Sahasaaren alu-

eella kaupungin puoleiselle sivustalle. Melun aiheuttamat terveyshaitat ovat kiistatto-

mat puolueettomien tutkimustulosten perusteella, joten viranomaisten tulee huomioida 

melun rajoittaminen ja torjunta ehdotettua tiukemmin lupaehdoissa. 

2. Tehtaan jäte- ja jäähdytysvedet tulevat mallinnuksen mukaan aiheuttamaan meren 

jäänpeitteen ohenemisen. Näiden vesien voidaan arvioida viivästyttävän jääpeitteen 

muodostumista alkutalvesta ja aikaistavan sen sulamista lopputalvesta. Pysyvän jään-

peitteisen kauden lyhentyessä lyhenee vastaavasti myös se aika, jolloin jääkenttää 

voidaan käyttää talvella virkistys- ja matkailukäyttöön. Kemin edustan jääalue ja sen 

laaja, turvallinen ja mahdollisimman pitkäaikainen käyttö tulee säilyttää tehtaan käyn-

nistymisen jälkeenkin. Varsinkin kaupungin ja Selkäsaaren välinen alue ja Selkäsaa-

ren ympäristö ovat talvella merkittäviä kaupunkilaisten virkistyskäyttöalueita, joilla on 

merkittävä vaikutus asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin. Lisääntyvien jäte- ja jäädy-

tysvesien lasku matalarantaiseen Perämereen vaurioittaa vesistön herkkää ekotasa-

painoa ja kiihdyttää Ruutinrannan rehevöitymistä. Tämän vuoksi biotuotetehtaan jäte- 

ja jäähdytysvesien purkupaikka on valittava huolella. Nykytekniikalla pystytään mah-

dollistamaan se, ettei mereen laskettavan veden lämpötila poikkea oleellisesti ajan-

kohdan meriveden lämpötilasta. 

3. Lisääntyvästä raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetuksesta aiheutuva raskas liikenne 

on syytä huomioida ja arvioida nykyistä tarkemmin sen asukkaille aiheuttama päivä- ja 

yöaikainen melu, tärinä ja päästövaikutukset. Kuljetusten pääpaino tulisi ohjata säh-

köistettyyn raideliikenteeseen, joka on linjassa sekä Suomen valtion ilmasto- ja pääs-

tötavoitteiden että Kemin kaupungin vihreän imagon kanssa. Kuljetusten frekvenssiin 

voidaan vaikuttaa rakentamalla tehdasalueelle välivarasto sellutuotteille, kuten Ääne-

kosken biotuotetehtaalla. Tällöin sellukuljetukset satamaan vähenevät oleellisesti ver-

rattuna ympärivuorokautiseen rekkakuljetusvaihtoehtoon. 

Kaakamon -Ruottalan osakaskunta ja Kaakamoniemen lohipatoyhtymä  

YVA-ohjelmasta ja ïselostuksesta ei ole nimenomaisesti pyydetty lausuntoa yhdeltä-

kään vaikutusalueen osakaskunnalta, jotka hallitsevat alueen ranta-, saari- ja vesialu-

eita. Osakaskuntien edustajia ei ole kuulunut YVA-seurantaryhmään eikä asukasky-

selyäkään ole kohdistettu osakaskunnille. Osakaskunnilla on vaikutusalueella moni-

muotoista toimintaa ja ennen kaikkea alueen ja olosuhteiden paikallistuntemusta. 

Osakaskuntien jättäminen lausuntopyyntöjen ulkopuolelle vaikuttaa tarkoitushakui-

selta, varsinkin kun lausuntoa on pyydetty lukuisilta yhdistysmuotoisilta toimijoilta. 

Osakaskunnat hyödyntävät mm. vesialueitaan paljon näitä yhdistyksiä monipuolisem-

min ja paikallisemmin. Kun erillistä pyyntöä tietojen antamiseen ei tule, jää tärkeää in-

formaatiota kertomatta, koska osakaskuntien toimijat ovat pääosin YVA- ja lupapro-

sesseja tuntemattomia yksityishenkilöitä. Julkinen YVA-kuulutus tai yleisötilaisuus ei-

vät tätä puutetta korjaa. Valitettavaa on, ettei edes yhteysviranomainen ole tätä vir-

hettä havainnut ja siihen puuttunut. Osakaskuntia ei tule käsitellä ainoastaan maa- ja 
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vesialueiden passiivisina omistajina, vaan vaikutusalueen aktiivisina toimijoina sekä 

mahdollisesti suoran taloudellisen haitan kärsijöinä. 

Kaakamon-Ruottalan osakaskunnan maa- ja vesialueet sijaitsevat Perämeren pohju-

kassa, Tornion kaupungin puolella, mutta pääosin Kemijoen vesistön vaikutusalueella. 

Osakaskunta vuokraa saarissa sijaitsevia mökkitontteja ja ylläpitää venereittiä sekä 

venesatamaa. Osakaskunnan vesialueella kalastaa useita kaupallisia kalastajia, sekä 

lukuisa määrä virkistyskalastajia niin kesällä kuin talvellakin. Talvisin jäinen merialue 

saariston suojassa ja rannan tuntumassa on erittäin suosittu ulkoilualue niin hiihtäen, 

kävellen kuin moottorikelkoillakin pitkälle kevääseen asti. 

Lausuntoa ei ole pyydetty myöskään Kaakamoniemen lohipatoyhtymältä, eikä sitä 

mainittane missään selostuksessakaan, mikä tarkoittanee sitä, että YVA-selostuksen 

laatija ei lainkaan ole tietoinen vaikutusalueella sijaitsevasta kulttuurihistoriallisestikin 

merkittävästä kalastusmuodosta ja sen sijainnista. Suunnitellun biotuotetehtaan vaiku-

tuksia lohipatoyhtymään ja sen harjoittamaan kalastukseen ei ole asianmukaisesti ar-

vioitu. 

YVA-selostuksen kartoissa ja selvityksissä on useassa kohdassa, mm. virkistyskäy-

tön, maiseman sekä kulttuuriympäristön osalta, havaittavissa selvityksen rajoittuminen 

kuntarajan mukaan siten, että Tornion puolella sijaitsevat vesi- ja maa-alueet on ra-

jattu pois käsittelystä. Kun ilma- ja vesiteitse leviävät vaikutukset eivät kunnioita kun-

tarajoja, ja vaikutusalue mm. mallinnusten perusteella selvästi ulottuisi myös Tornion 

puolelle, ei tämä rajaus ole hyväksyttävää. Myös asukaskyselyt ym. vaikuttaisivat raja-

tun vain Kemin asukkaisiin sekä suunnitellun tehtaan eteläpuolelle, vaikka merialueen 

monipuolisina käyttäjinä ja mahdollisina haitankärsijöinä ovat yhtä hyvin myös naapu-

rikuntien asukkaat. 

Arviointiohjelmasta annetussa lausunnossa viranomainen on esittänyt, että mallinnuk-

sella arvioitaviin jäähdytys- ja jätevesien purkukohtiin otetaan Kemijoen pääuoma. Pa-

heksumme tällaista ohjausta haittojen kohdistamiseksi osakaskuntien vesialueille, 

joissa merialueen käyttö on kaikkein monipuolisinta sekä kesä että talviaikaan. 

Mallinnukset eivät pysty riittävästi kuvaamaan matalan rannikon ja saariston moni-

muotoisuutta ja virtaussuuntia. Selostuksesta ei käy ilmi, miten mallinnuksissa pysty-

tään ottamaan huomioon rannikon herkät ekosysteemit, voimakas vedenkorkeuden 

vaihtelu sekä maankohoaminen käytettäessä toisenlaisiin olosuhteisiin suunniteltua 

mallinnusta. Silti mallinnustenkin mukaan haitat eivät rajoitu vain Kemijokeen voima-

laitoksen alapuolelle vaan mm. jäät heikkenevät merkittävästi laajalta alueelta myös 

Tornion puolella. Mikäli jäähdytysvesien lämpöä ei pystytä hyötykäyttämään, on se 

suunnattava niin, että haitat jäävät mahdollisimman pienelle alueelle ja vähäisiksi. 

Luonnollisin vaihtoehto on tällöin vesien johtaminen kauemmaksi merelle, jossa ne 

sekoittuvat suurempaan vesimassaan. Ulompana merellä myös jääpeitteisen merialu-

een virkistyskäyttö on vähäistä, jolloin haitankärsijöitä on selvästi rannikkoa vähem-

män. 
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Vastustamme ehdottomasti niin jäähdytys- kuin jätevesienkin johtamista Kemijoen 

pääuomaan tai Majaputaaseen/Kurimohaaraan vaihtoehtojen VE1c ja VE1d mukai-

sesti. Myös VE1e aiheuttaisi mallinnuksen mukaan muutoksia jääpeitteeseen osakas-

kunnan alueella. 

Lämpö- ja jätevesikuormalla olisi merkittäviä vaikutuksia osakaskunnan vesialueilla 

tapahtuvalle vapaa-ajankalastukselle ja kaupalliselle kalastukselle, osakaskunnan 

vuokraustoiminnalle sekä vesialueen virkistyskäytölle. 

Jääkauden lyheneminen, varsinkin keväästä, vaikka vain muutamilla viikoilla, olisi 

merkittävä heikennys merialueen käyttökelpoisuuteen ja houkuttelevuuteen mökki-

asukkaille ja myös rannikon pysyvälle asutukselle. 

Näitä vaikutuksia asutukselle ja virkistyskäytölle, erityisesti jääpeitteen heikkenemisen 

myötä, on selostuksessa käsitelty heikkoihin lähtötietoihin perustuen ja vähätellen. 

Lämpenevän meriveden ja avovedestä johtuvan lisääntyvän valoisuuden seurauksia 

kalakantoihin ja kalojen käyttäytymiseen ja lisääntymiseen rannikon tuntumassa ei se-

lostuksessa oikeastaan käsitellä lainkaan, eivätkä vähäiset johtopäätökset perustu 

selvityksiin vaan ovat täysin arvioita erityisesti istutuskalojen osalta. Vaikutukset ka-

lastoon ja kalastukseen voivat olla mm. lohipatoyhtymän kannalta kohtalokkaat, jolloin 

tulevat selvitettäväksi myös korvauskysymykset. 

Ihmettelemme sitä, miten tehtaasta voidaan käyttää nimitystä BIOlaitos, jos sen läm-

pökuormaa ei pyritäkään hyötykäyttämään. Lämmön hyötykäytön tulisi olla laitoksen 

ensisijainen tavoite ja lupien saamisen edellytys. Selostuksessa vaihtoehtoina kuva-

taan lähinnä lämmön poisjohtamisen erilaisia haittavaikutuksia, kun pitäisi selvittää 

lukuisia hyötykäyttövaihtoehtoja esimerkiksi kaukolämmön tuottamiseen Kemin kau-

pungille tai Ajoksen satamaväylien sulana pitoon. 

Kaakamon-Ruottalan osakaskunta ja Kaakamoniemen lohipatoyhtymä edellyttävät, 

että ne otetaan jatkossa asianmukaisesti huomioon vaikutusalueen toimijoina kaikissa 

uuden laitoksen käynnistämiseen liittyvissä lupaprosesseissa. Näin ei ole tapahtunut 

YVA-vaiheessa. 

Kemin kirkonkylän osakaskunta  

1. Taustaa 

Kemin Kirkonkylän osakaskunta (myöh. osakaskunta) on suurin yksittäinen vesialuei-

den omistaja nykyisen ja tulevan tehtaan vaikutusalueella. Osakaskunta omistaa vesi-

alueita sekä Kemin kaupungin että Keminmaan kunnan puolella. Osakaskunnan vesi-

alueella olevat saaret ovat myös osakaskunnan omaisuutta. Vesialueiden lisäksi osa-

kaskunnalle on tehtaan vaikutusalueella vesijättöjä. 

Osakaskunnan toiminta perustuu täysin vesialueisiin ja saariin. Saarissa on useita 

ammattikalastajien tukikohtia. Pyyntipaikat ovat osakaskunnan vesillä. Verkko- ja 
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muita kalastuslupia myydään kaikille halukkaille. Saariin on kaavoitettu runsaasti mök-

kitontteja, joita vuokrataan kaikille halukkaille. Mökkitontteja on tällä hetkellä vuokrattu 

50 kappaletta. 

Kemin Kirkonkylän osakaskunta jakaa osakkaille osuusrahoja joka toinen vuosi. Mer-

kittävin osa tuloista saadaan tonttien vuokrista. Vuotuisesta tulokertymästä tonttivuok-

rien osuus on yli 90 %. Loppuosan muodostavat erilaiset lupamaksut ja satunnaiset 

tulot. 

Pääosa osakaskunnan alueiden käyttäjistä on muita kuin osakaskunnan jäseniä. Suu-

rimman käyttäjäryhmän muodostavat kemiläiset, keminmaalaiset ja myös muualta tu-

levat vapaa-ajan kalastajat, veneilijät, moottorikelkkailijat ja hiihtäjät. 

2. Uuden tehtaan vaikutukset Kemin kirkonkylän osakaskunnan toimintaan 

Kemin Kirkonkylän osakaskunnan toiminnan kannalta merkittävimpiä muutoksia ovat 

Metsä Fibre Oy:n uuden biotuotetehtaan jäte- ja jäähdytysvesien vaikutukset lähive-

sillä. 

Uusi tehdas lisää merkittävästi jäte- ja jäähdytysvesiä. Jäte- ja jäähdytysvedet on tar-

koitus johtaa lähialueen vesiin. Alueen ekosysteemi on hyvin haavoittuvainen. Matala 

meri, sisäsaariston virtaamia ohjaava vaikutus sekä vähäinen suolapitoisuus tekevät 

alueesta herkän muutoksille. Lämpötilojen muutos, jääpeitteen puuttuminen tai jää-

peitteen vuotuisen keston lyheneminen sekä lisääntynyt ravinnekuorma voivat vaikut-

taa alueen ekosysteemiin ennustamattomalla tavalla. On hyvin todennäköistä, että le-

vien kasvu alkaa aikaisemmin ja on merkittävästi nykyistä runsaampaa. Tämä tulee 

aiheuttamaan nykyistä pahempaa verkkojen limoittumista, josta seuraa ylimääräistä 

työtä verkkojen puhdistuksessa. Voimakas limoittuminen voi estää järkevän verkkoka-

lastuksen kokonaan. 

Yksi merkittävimmistä uusista tekijöistä on jäähdytysvesi. Veden määrä ei sinänsä ole 

ongelma, mutta veden lämmittävä vaikutus voi olla hyvinkin kriittinen tekijä erityisesti 

talvella. Jääpeitteen oheneminen ja avovesikauden jatkuminen vaikeuttavat tietyillä 

alueille talvikalastusta tai jopa estävät sen kokonaan. 

Mökkiläisten ja kalastustukikohtien haltijoiden talviaikainen liikkuminen jäillä voi käydä 

jopa mahdottomaksi. Tämä vaikuttaa suoraan saarien vuokratonttien kysyntään. Var-

sinkin vaihtoehdot, joissa vedet johdetaan suoraan Kemijoen pääuomaan tai Majapu-

taan kautta Kemijokeen, estävät tehokkaasti Kemijoen suistoalueen kaiken talviaikai-

sen käytön. 

Kohoavan lämpötilan vaikutus kalojen kutuvaellukseen on myös syytä arvioida tar-

kasti. Kemijokeen nousee joka kesä lohta ja taimenta melkoisen runsaasti. Nämä ovat 

pääosin voimayhtiöiden velvoiteistutusten tuloksia. Kaloja pyydetään Isohaaran ala-

puolisella jokialueella ja sen edustan merialueella.  

Samalta alueelta pyydetään syksyisin myös siikaa. Siioista saatava mäti viedään 

Luonnonvarakeskuksen Keminmaan laitokselle, jossa mätimunista kuoriutuu poikasia. 

Seuraavan kesän poikaset kasvavat luonnonravintolammikoissa eri puolilla Lappia. 
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Syksyn tullen poikaset lasketaan Kemijokisuulle. Kaikki Kemijoesta ja pääosa lähime-

rialueelta pyydettävästä siiasta on peräisin näistä istutuksista. 

Myös nahkiainen kuuluu uhanalaisiin nousijoihin. Keminmaan nahkiaistenpyytäjillä on 

vuotuinen velvoitemäärä, joka tulee siirtää Isohaaran padon yli. Nahkiainen kutee Tai-

valkosken padon alapuolella. 

Arviointiselostus ohittaa edellä mainitut kalastoon liittyvät kysymykset pelkällä mainin-

nalla. Ongelmia ei oteta esiin puhumattakaan, että niihin mietittäisiin ratkaisuja. 

Kemin uuden tehtaan esitetyt jäte- ja jäähdytysvesien vesistövaikutukset perustuvat 

laajasti mallinnuksiin. Olemassa olevia vertailukohteita on hyvin vähän. Mallinnusten 

vastaavuutta todellisuuteen on vaikea arvioida, koska vaikuttavia tekijöitä on useita. 

Esimerkiksi maankohoamisen vaikutusta ei mallinnuksissa huomioida. Myös merive-

den korkeuden suuri vaihtelu (vaihteluväli yli 3 m) vaikeuttaa mallinnusten vastaa-

vuutta todellisuuteen. Kaikkiaan mallinnuksiin tulee suhtautua kriittisesti. 

3. Esitykset 

Edellä esitetyn perusteella Kemin Kirkonkylän osakaskunta esittää hankkeen jatkon 

osalta huomioitavaksi seuraavia asioita: 

3.1 Jäte- ja jäähdytysvesien purku 

Mikään arviointiselostuksessa esitetyistä vaihtoehdoista ei sellaisenaan tyydytä osa-

kaskuntaa. Jäte- ja jäähdytysvesiä ei saa missään tapauksessa johtaa Kemijoen pää-

uomaan. Myöskään Majaputaan kautta tuleva purku ei ole mahdollista. Jotenkin nämä 

vaihtoehdot tuntuvat ikään kuin hatusta tempaistuilta. 

Osakaskunta esittää, että jäte- ja jäähdytysvedet johdetaan saariston ulkopuolelle sy-

vään veteen. Esimerkiksi Kemin Kiikkaran länsipuolella meren syvyys on jo yli 10 m. 

Myös on syytä tutkia, voidaanko jäähdytysvedet johtaa Ajoksen satamaan. Tämä hel-

pottaisi sataman talviaikaista toimintaa merkittävästi. 

3.2 Vaikutukset kalastoon ja kalastukseen 

Arviointiselostuksessa otetaan niukasti kantaa uuden tehtaan jäte- ja jäähdytysvesien 

vaikutuksista kalastoon. Selostuksessa todetaan ainoastaan, että pyydykset voivat 

limoittua nykyistä enemmän, mutta ei mitään muuta. 

Osakaskunta edellyttää, että kalastoon ja kalastukseen liittyvät asiat korvausmahdolli-

suuksineen otetaan tarkemmin esiin asioiden jatkokäsittelyssä. 

3.3 Muutokset alueen käytössä 

Uuden tehtaan vaikutuksia vesialueiden ja saarten käyttöön ei arviointiselostuksessa 

valoteta ollenkaan. Kuitenkin varsinkin alueiden talvikäyttöön eri vaihtoehdoilla voi olla 

kohtalokkaita seurauksia. Näihinkin asioihin tulee jatkokäsittelyssä paneutua huolella. 
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Kemin Kirkonkylän osakaskunta on alueen suurin vesialueiden omistaja. Siksi esi-

tämme, että osakaskunnan edustaja kutsutaan jatkossa mukaan asiaan liittyviin sidos-

ryhmien kokoontumisiin. 

Kemin Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry  

1. Yleistä 

Käsittelemme tässä vain biotuotetehtaan alustavaksi riskinarvioinniksi nimettyä asia-

kirjaa ñYmpªristºriskikartoitusò Varaamme oikeuden lausua myºhemmin myºs YVA-

selostuksen muista asiakirjoista. 

1.1 Riskien arvioinnin menetelmä 

Käytettävä riskien arvioinnin menetelmä vaikuttaa arvioinnin tuloksiin (1). Kemin 

biotuotetehtaan projektissa käytetyssä menetelmässä seurausten vakavuuden jako 

vain kolmeen luokkaan saattaa vaikuttaa siihen, että riskit arvioidaan liian pieniksi. 

 

Kuva 1. Kun riskejä (tässä esimerkissä koneiden riskejä) on arvioitu eri menetelmillä, 

tulokset poikkeavat merkittävästi toisistaan. 

Ainakin koneiden riskien arvioinnissa jako useaan todennäköisyyden ja seurausten 

vakavuuden luokkaan tuntuu antavan luotettavimmat tulokset. 
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Kuva 2. Seurausten vakavuus ja todennäköisyys on hyvä jakaa useampaan luokkaan 

kuin kolmeen. Tässä esimerkissä todennäköisyys jaetaan kymmeneen ja seurausten 

vakavuus yhteentoista tasoon. 

1.2 Tulokset ovat arvottomia 

Biotuotetehtaan riskien arvioinnin taulukoista ei ole mitään todellista hyötyä, kun kemi-

kaaleista aiheutuvia riskejä ja riskien hallintaa arvioidaan. 

Olennaisia tietoja - esimerkiksi aineiden määrät - puuttuu eikä mitään perusteluja esi-

tetä valituille seurausten vakavuuksille ja niiden toteutumisen todennäköisyyksille. 

1.3 Riskien hallinnan vaikuttavuus ei selviä 

Riskien arvioinnissa on lähdettävä mahdollisista seurauksia ja niiden todennäköisyy-

destä. Kemikaalien tapauksessa tarkasteltava lähtötilanne on se, että tehtaalla oleva 

koko kemikaalimäärä pääsee ilmaan, maaperään ja/tai veteen. On arvioitava millaiset 

vaikutukset ympäristöön sekä tehtaalla ja läheisyydessä oleviin ihmisiin päästöllä olisi. 

Yksittäisten kemikaalien vaikutuksen lisäksi on arvioitava käytössä olevien kemikaa-

lien yhteisvaikutus ja erilaisten kombinaatioiden vaikutus. Aineiden reagoidessa kes-

kenään seurauksena saattaa olla vakavampia vahinkoja kuin kustakin aineesta erik-

seen. 

Useiden kemikaalien samanaikainen päästö voi olla mahdollinen esimerkiksi räjäh-

dyksen, tulipalon tai vastaavan syyn vuoksi. Maailmalla sellutehtaissa on tapahtunut 

soodakattiloiden räjähdyksiä eivätkä isot tulipalotkaan ole aivan harvinaisia. Saattaa 

olla myös tarpeen ottaa huomioon suuren lentokoneen törmääminen alueelle tahatto-

masti tai tahallisesti. 

Kun mahdolliset seuraukset on arvioitu, arvioidaan niiden toteutumisen todennäköi-

syys ilman toteutettuja riskien hallinnan toimenpiteitä. Tässä vaiheessa merkittävä osa 

riskeistä todetaan liian suuriksi ja ryhdytään suunnittelemaan toimenpiteitä niiden pie-

nentämiseksi. 

Jos kemikaalit ja niiden määrät pysyvät entisinä, toimenpiteillä ei ole juuri vaikutusta 

seurausten vakavuuteen. Olennaista on seurausten toteutumisen todennäköisyyden - 

ja siten riskin - pienentäminen riittävän pieneksi. 

Todennäköisyyttä voidaan pienentää rakenteellisilla ja teknisillä toimenpiteillä, kuten 

rakenteita vahvistamalla ja suojaamalla, rakentamalla vuotavien kemikaalien talteen 

ottamiseen tarkoitettuja altaita ja muilla vastaavilla toimenpiteillä. 

Tällaisten rakenteellisten (passiivisten) toimenpiteiden lisäksi riskejä hallitaan ohjaus-

järjestelmien avulla mm. mittaamalla pinnankorkeuksia, paineita, lämpötiloja, virtauk-

sia, pitoisuuksia ja muita suureita. Tällöin on olennaista tietää riskien hallintaan liitty-

vien ohjausjärjestelmien osien luotettavuus, jota kuvataan turvallisuuden eheystasoina 

(Safety lntegrity Level eli SIL). Mitä enemmän riskin hallinta on tietyn ohjausjärjestel-

män osan varassa, sitä parempi turvallisuuden eheystaso siltä on vaadittava. Nyt ris-

kien arvioinnissa on runsaasti viittauksia mittauksiin ja muihin ohjausjärjestelmän 
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kautta toteutettaviin toimenpiteisiin, mutta ei mitään tietoja eheystasoista. Näin ollen 

toteutuksen vaikutusta riskien hallintaan ei ole mahdollista arvioida. 

 

Hyvin suuri osa esitetyistä riskien hallinnan toimenpiteistä perustuu ihmisten toimin-

taan: tehdään kenttäkierroksia, peitetään viemärit sulkumatoilla, valvontakameroiden 

näyttöjä seurataan jne. Tällaiset ohjeiden mukaiseen ihmisten toimintaan perustuvat 

toimenpiteet ovat tietenkin tarpeellisia, mutta oikeasti niiden ei voida katsoa paljoa-

kaan vaikuttavan seurausten toteutumisen todennäköisyyteen. Ihminen kun on unoh-

tavainen ja erehtyväinen. Lisäksi tällaisten toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnissa 

pitäisi tietää suunnitelmat tehtaan henkilöstöstä. Henkilöstön määrä ja heille suunnitel-

lut tehtävät vaikuttavat olennaisesti mm. siihen kuinka paljon työntekijöillä on aikaa 

kenttäkierrosten tekemiseen ja muihin riskien hallintaan vaikuttaviin tehtäviin. Henki-

löstömäärä vaikuttaa myös seurausten rajoittamisen mahdollisuuksiin vuotojen ja mui-

den vaurioiden yhteydessä. 

2. Arvioitujen seurausten vakavuus 

 

Kuva 3. Riskien arvioinnin menetelmän kuvaus asiakirjassa. 

Arvioitujen seurausten vakavuus kuvataan vain hyvin yleisellä tasolla. Lisäksi vakavat 

vaikutukset vesistöön on jätetty kokonaan kuvaamatta (ruutu on tyhjä). 
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Kun kysymys on konkreettisesta tehtaasta ja siellä käsiteltävät kemikaalit ja niiden 

määrät tiedetään, seurausten vakavuus on kuvattavissa hyvinkin yksityiskohtaisesti. 

Esimerkiksi kaloja kuolee, muuta eliöstöä kuolee, kasvillisuus kuolee, ihmisille aiheu-

tuu hengitysvaikeuksia... 

2.1 Taulukon kohta ilma 

Päästöjä ilmaan tarkastellaan pääasiassa tehtaan ulkopuolisen ympäristön kannalta. 

Tehdasalueella ja erityisesti sisätiloissa päästöt voivat olla työntekijöiden hengitysil-

maan joutuessaan jopa hengenvaaralliset. 

Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset kuvataan epämääräisesti ja epäjohdonmukai-

sesti. Kun vaikutukset ovat huomattavat, seurauksena sanotaan olevan huomattava 

paikallinen vaikutus. Kun huomattavia vaikutuksia kuvataan termillä huomattava, ei 

siitä oikein irtoa minkäänlaista informaatiota. 

Sama koskee vakavien haittojen kuvausta. Seurauksena sanotaan olevan vakavaa 

haittaa ympäristössä. Selvittämättä jää miten vakava on vakava. 

Lapin pelastuslaitoksen turvallisuustiedotteessa (3) todetaan nykyisestä tehtaasta, 

ettª ñSuuressa pªªstºtilanteessa klooridioksidikaasu voi olla vaaraksi lªhimmillª 

asuinalueilla ja ärsytysoireita voi esiintyä epäedullisissa olosuhteissa tuulen alapuo-

lella jopa usean kilometrin etªisyydellª Pajusaaren tehtaastaò. 

Klooridioksidia käytetään uudessakin tehtaasta ja siitä selvästi voi olla vakavia seu-

rauksia tehtaan ulkopuolella (ñvoi olla vaaraksi lªhimmillª asuinalueillaò). 

Tehtaan alueella ja erityisesti sisätiloissa ilmaan pääsevä vuoto voi olla hengenvaaral-

linen. Kuitenkaan vakavissa seurauksissa ei mainita paikallista vaikutusta, vaikka pai-

kallinen vaikutus mainitaan huomattavien seurausten sarakkeessa. 

Erikoiselta vaikuttaa myös luparajojen ylittymisen kirjaaminen vakaviin seurauksiin. 

Luparajathan asetetaan ðtai ainakin pitäisi asettaa ð niin, että niissä on turvallisuus-

marginaalia. Pelkkä (vähäinen) luparajojen ylittyminen on siten oikeastaan vasta lievä 

vaikutus. 

2.2 Maaperä ja pohjavesi 

Lievänä seurauksena kuvataan tietty tapahtuma (Päästö päällystetyillä ulkoalueilla), 

kun oikeasti pitäisi otsikon mukaisesti tarkastella kemikaalien vaikutuksia maaperään 

ja pohjaveteen. 

Ulkoalueiden päällystäminen ja päästöjen ohjaaminen kallistusten ja viemäröinnin 

avulla hallitusti haluttuun kohteeseen vaikuttaa tarkasteltavien seurausten (maaperän 

ja pohjaveden pilaantuminen) todennäköisyyteen, ei seurausten vakavuuteen. Tosin 

talvella lumi ja jää voivat vaikuttaa siihen, että päästöt eivät virtaakaan siihen suun-

taan kuin kesäkelejä ajatellen on suunniteltu. 

Vakavien seurausten kuvaus jªª epªmªªrªiseksi. ñMerkittªvªò ja ñlaajaò tarvitsevat 

tªsmentªmistª, jotta seurauksien vakavuutta voisi oikeasti arvioida. ñleviªminen teh-

dasalueen ulkopuolelleò tarkoittaa varmaankin pohjavettª, vaikka sitª ei sanotakaan. 
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Ei riitä, että pohjaveden pilaantuminen ja vaikutuksen leviäminen tehdasalueen ulko-

puolelle mainitaan. On kerrottava mitä haitallisia seurauksia siitä voi olla ihmisille ja 

ympäristölle. 

2.3 Jätevesi 

Kuvatuilla kolmen tasoisilla seurauksilla ei ole juurikaan yhteyttä seurausten vakavuu-

teen ja riskien arviointiin. Lieviksi seurauksiksi sanotaan haitta päästökohteessa ja 

päästön kulkeutuminen jätevesikanaaliin. Oikeastihan seurausten vakavuus riippuu 

siitä mitä kemikaalia pääsee purkautumaan ja miten paljon. Viemäröinti (jätevesika-

naalit) ja jäteveden käsittely ovat teknisiä toimenpiteitä, joilla haitallisten seurausten 

todennäköisyyttä vähennetään. Riskien hallintaan vaikuttaa se, miten todennäköisesti 

vuoto ohjautuu puhdistamolle ja miten puhdistamo kykenee käsittelemään sinne tule-

van vieraan kemikaalin. 

Myös huomattavien ja vakavien seurausten sarakkeisiin kirjatut asiat liittyvät seuraus-

ten toteutumisen todennäköisyyteen eivätkä seurausten vakavuuteen. Jos puhdis-

tamo ei pysty selviªmªªn kemikaalikuormasta (ñtoiminta vaarantuuò) on todennä-

köistä, että siitä on seurauksia vesistöön. Seurausten vakavuus riippuu järjestelmään 

joutuneesta kemikaalista ja sen määrästä sekä toimimattomaksi joutuneeseen puhdis-

tamoon muuta kautta tulevan jäteveden määrästä ja koostumuksesta. 

2.4 Vesistö 

Kun arvioidaan selluloosatehtaiden päästöjä vesistöön, on otettava huomioon sekä 

onnettomuustilanteesta (esimerkiksi säiliön repeäminen) aiheutuvat massiiviset lyhyt-

aikaiset päästöt että pitkän ajan kuluessa pintavesinä ja jätevedenpuhdistamon kautta 

vesistöön joutuvat päästöt. Kummankin päästötavan aiheuttamia vaikutuksia vesis-

töön on arvioitava ja kummastakin tavasta aiheutuvien haitallisten seurausten toden-

näköisyys on saatava riittävän pieneksi. 

Tässä kohtaa käsittely jää kovin puutteelliseksi, kun mahdollisia vakavia seurauksia ei 

käsitellä lainkaan (ruutu on tyhjä). 

Lievien ja huomattavien seurausten selityksissª on taaskin tietyn tapahtuman (ñpªªstº 

kulkeutuu sadevesiviemªriinò) kuvaus sen sijaan, ettª kªsiteltªisiin pªªstºjen vaiku-

tuksia vesistöön. 

2.5 Riskejä jää käsittelemättä 

Putken tai muun kemikaaleja sisältävän rakenteen särkyminen tai kunnossapitotilan-

teessa tehtävä virhe (esimerkiksi venttiili jäänyt auki tai sokea laippa jäänyt asenta-

matta putkeen) saattaa johtaa syövyttävän, kuuman tai muuten erittäin haitallisen ke-

mikaalin ryöppyämiseen työntekijän päälle tai terveydelle haitallisen kaasun tai höyryn 

pääsyn hengitysilmaan. Seurauksena on vakavia vammoja, mahdollisesti kuolemakin. 

Tällaisia riskejä ei nyt lainkaan käsitellä. 
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3. Joitakin yksityiskohtia 

Niin kuin edellä todetaan, riskien arvioinnin lähtökohdat ovat virheelliset ja arvioinnin 

toteutus on ala-arvoinen. Käsiteltävänä olevan dokumentin pohjalta ei ole mahdollista 

tehdä johtopäätöksiä kemikaaleista aiheutuvista riskeistä ja niiden hallinnasta. 

Kun koko arviointijärjestelmän lähtökohdat ovat väärät, dokumentin yksityiskohtai-

sessa käsittelemisessä ei ole mieltä. Seuraavassa on kuitenkin esimerkiksi vuoksi jo-

tain kommentteja valkaisimoa koskevaan arvioinnin kohtaan (BU KEMI VALKAISU). 

 

Kuva 4. Valkaisua koskeva asiakirjan taulukko 

Taulukko on epäjohdonmukainen. Otsikon TOIMINTO/PROSESSI alla on kohdissa 1 

... 8 kemikaalivuoto säiliöstä, konttikemikaalit, säiliöitä pesuri ja hydrauliikkakoneikot 

sekä toisaalta joukko kemikaaleja. Kun tarkasteltavat kohteet ovat näin eri tavalla 

määritettyjä, tulee kokonaisuudesta hyvin sekava. 

Kohdassa 1 mainitaan kemikaalit NaOH, rikkihappo, natriumbisulfiitti, vetyperoksidi ja 

peretikkahappo. Näistä natriumbisulfiitti käsitellään lisäksi erikseen kohdassa 2 ja pe-

retikkahappo kohdassa 3. Kohdissa 1, 2 ja 3 käsittely on erilainen. Mihin niistä pitäisi 

uskoa? 

1. Kemikaalivuoto säiliöstä 

Sarakkeessa MAHDOLLINEN VAARATEKIJÄ ei käsitellä kemikaalien mahdollisia 

vaaraa aiheuttavia ominaisuuksia, kuten palonarkuus (tulipalon aiheuttaminen), räjäh-

dysvaara, myrkyllisyys, syövyttävyys (vaurioita iholle tai rakenteiden pettäminen), ihot-

tuman tai allergisoitumisen aiheuttaminen jne. 
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Nyt sarakkeessa luetellaan syitä, joiden vuoksi kemikaaleja voi joutua säiliöiden tai 

putkistojen ulkopuolelle. Syyt vaikuttavat haitallisten seurausten toteutumisen toden-

näköisyyteen, eivätkä ole riskien arvioinnissa tarkasteltavia vaaratekijöitä. 

Sarakkeessa PÄÄSTÖN SEURAUKSET luetellaan kohtia, joihin kemikaalit voivat jou-

tua. Oikeasti päästöjen seuraukset voivat olla kalakuolemia tai vesistöjen muunlaista 

pilaantumista, erilaisia terveyshaittoja aineiden iholle tai hengitysilmaan joutumisen 

vuoksi, tulipaloja, räjähdyksiä tai muita epätoivottuja ilmiöitä. 

 

Se, mihin vuodot joutuvat, vaikuttaa pääasiassa haitallisten seurausten toteutumisen 

todennäköisyyteen.  

Kaiken lisäksi sarakkeen teksti ei muodosta järkevää kokonaista virkettä. Tekstissä 

luetellaan kohtia, joihin kemikaalit voivat joutua ja sitten tekstin sisällä mainitaan säi-

liöalueen tyhjennykset ja kemikaalipurkupumppujen vuodot. 

Sarakkeessa ENNALTAEHKÄISEVÄT TOIMENPITEET luetellaan pääasiassa toimen-

piteitä, joilla pyritään pienentämään jäännösriskiä, kun oikeasti ennaltaehkäisevät toi-

menpiteet (rakenteiden mitoitus, sijoitus, suojaaminen, varoaltaat, riittävän turvallisuu-

den eheystason omaavalla ohjausjärjestelmän osalla suoritettavat valvonnat jne.) on 

tehty. Näitä toimenpiteitä ei käsitellä. 

Kaiken kaikkiaan käsittely on niin sekavaa, että mitään arvoa ei voida antaa sille, että 

on päädytty riskitasoon 3. 

4. ClO2 prosessiputkisto 

Samat kommentit sekavuudesta ja väärien asioiden käsittelemisestä pätevät tässä sa-

malla tavalla kuin edellisen kohdan kommenteissa. 

Huolestuttavaa on mahdollisten seurausten vähättely. Edellä mainitun Lapin pelastus-

laitoksen turvallisuustiedotteen (3) mukaan vähintään ärsytysoireita voi esiintyä usei-

den kilometrien päässä Pajusaaren tehtaalta. Tässä arvioinnissa vaikutus kuitenkin 

väitetään vain paikalliseksi. Missään tapauksessa seurauksia ei voida pitää vähäisinä 

(1) niin kuin nyt on tehty. 

Toimenpiteissä luetellaan useampi ohjausjärjestelmään perustuva mittaus ja seu-

ranta. Koska kysymyksessä on potentiaalisesti vaarallinen aine, turvallisuuteen vaikut-

tavien ohjausjärjestelmien turvallisuuden eheystason on oltava riittävä halutun riskin 

vähennyksen aikaan saamiseksi. Tätä asiaa ei kuitenkaan lainkaan käsitellä. 

6. Pesu-lajittelu, valkaisu, kuivaamo säiliöt 

Samalla tavalla kuin edellä käsitellyissä kohdissa 1 ja 4 myös tämän kohdan sarakkei-

siin on kirjattu aivan vääriä asioita. Niitä ei tässä sen enempää kommentoida. 
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Huomion arvoista on kuitenkin, että riskitasoksi on saatu 6. Se on suurin mahdollinen 

luokan II (tunnistettu mahdollinen riski) riskitasoista. Seuraava taso menee jo luok-

kaan III (ei hyväksyttävä riski). Siksi on outoa, että korjaavien toimenpiteiden tai lisä-

toimenpiteiden/huomautusten sarakkeisiin ei ole kirjattu mitään. 

Sama koskee kaikkia muitakin taulukoita: missään ei ole katsottu mitään toimenpiteitä 

tarpeellisiksi, vaikka on päädytty riskitasolle II (keltainen). 

4. Yhteenveto ja johtopäätökset 

Selluloosatehtaissa (biotuotetehtaissa) käytettävät ja prosesseissa syntyvät kemikaalit 

ovat merkittävä riski ihmisille ja ympäristölle. Siksi niitä koskevat riskien arvioinnit on 

tehtävä mitä suurimmalla huolellisuudella. Tehdas saa olla mahdollista toteuttaa vain, 

kun luotettava arviointi toteaa riskit riittävän pieniksi. 

Niin kuin edellä yksityiskohtaisten esimerkkien avulla osoitetaan, Kemiin suunnitteilla 

olevan biotuotetehtaan ympäristöriskikartoitukseksi nimetty asiakirja ei ole oikea kun-

nollinen riskien arviointi, jonka perusteella voitaisiin tehdä johtopäätöksiä ja päätöksiä 

tehtaan suunnittelun jatkamisesta ja toiminnasta. 

Riskien arviointi on tehtävä kokonaan uudelleen niin, että siinä käsitellään selkeästi 

mahdollisten seurausten vakavuutta ja seurausten toteutumisen todennäköisyyttä 

sekä toimenpiteitä, joilla todennäköisyys ja siten riski on saatu riittävän alhaiseksi. 

Seurausten vakavuus on perusteltava mm. kemikaalien ominaisuuksilla, väkevyyksillä 

ja tehdasalueella maksimissaan olevilla määrillä. Seurausten toteutumisen todennä-

köisyys ja tarpeellisiksi arvioidut toimenpiteet ja niiden vaikutus todennäköisyyteen on 

kuvattava yksityiskohtaisesti. Vaikutukset todennäköisyyteen perusteltava niin, että 

arvioinnin lukija voi arvioida tehtyjen ratkaisujen ja oletusten oikeellisuutta. 

Selkäsaari -yhdistys ry, Täikönkariyhdistys ry  

Tehtaan tiedotteen mukaan sen jäähdytysvedet ohentaisivat Kemin edustan jääolo-

suhteita oleellisesti jopa seitsemän kilometrin päähän ja lämmittäisi vesialuetta niin, 

että purkupaikan ympärillä sulan veden kausi kasvaisi 2-4 viikolla. Tehtaalta myös to-

detaan tämän aiheuttamat ongelmat, jotka rajoittaisivat ulkoilumahdollisuuksia ja liik-

kumista Kemin edustalla. Selkäsaari ja Täikkö ovat Kemin lähisaaria ja siellä kesä-

/talviasukkaita on eniten. Purkuputkiongelmat tulisivat voimakkaimmin haittaamaan 

juuri Selkäsaaren pohjoispäässä sekä Täikössä. Saariin rakentaminen ja siellä remon-

toiminen vaatii vahvan jään, jotta talvella niin traktorit kuin pyöräkuormaajat uskaltavat 

viedä materiaalin ja tehdä tien saariin. Mökkitarpeiden kuljettaminen veneillä pelkäs-

tään kesäaikana on haastavaa ja aikaavievää. 

Selkäsaariyhdistyksen jäsen teki toissa talven helmikuussa kairauksia Selkäsaaren ja 

kaupungin välisellä merialueella työpaikkansa puolesta, koska pyöräkuormaaja piti 

saada Kuukan saareen. Selkäsaaren takana jään vahvuus oli 90 cm ja Kojukallion 

kohdalla Selkäsaaren pohjoispäässä enää virtausten vuoksi vain 45 cm. Jo nyt keväi-

sin nähdään, että Selkäsaaren pohjoispään ja Kojukallion välinen jääpeite aukeaa en-

simmäisenä ja estää jäällä liikkumisen Tornion väylän suuntaan. Tästä ongelmasta 

eivät kärsi pelkästään saarten mökkiläiset vaan kaikki jäällä liikkuvat, joita parhailla 
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kevään ilmoilla liikkuu satoja henkilöitä hiihtäen, kävellen, pyöräillen ja kelkkaillen. Tu-

ristit käyttävät niin ikään Selkäsaaren pohjoispään ja Kojukallion välistä aluetta kelkka-

safareissaan. Pohjoispään ranta on matala ja veden korkeuden ollessa plussalla ai-

heuttaa se näin myös veden nousun jään päälle ja hankaloittaa jo ilman purkuputkea-

kin jäällä liikkumista. 

Mikäli purkuputken sijainti on epäedullinen, muuttuu Selkäsaaren pohjoiskärjen ja Ko-

jukallion väli kulkukelvottomaksi talviaikaan. Tämä on väylä, jota myös viranomaiset ja 

vapaaehtoiset pelastuspalvelijat käyttävät ympäri vuoden. 

Allekirjoittaneet esittävät, että mahdollisesti rakennettava purkuputki sijoitetaan siten, 

että se häiritsee mahdollisimman vähän jäällä tapahtuvaa ulkoilua, mökkeilyä ja kau-

pallista toimintaa. Edellytämme, että yhtiö huolehtii ja järjestää talvisen kulkumahdolli-

suuden Selkäsaaren pohjoispäästä. 

Vesiluonnon Puolesta  ry  

Mielipide on julkaistu erillisenä liitteenä sen sisältämien taulukoiden ja kaavioiden 

vuoksi. 

Mielipide 1.  

Omistamme vapaa-ajan asunnot Ruutinkarissa, joiden huoltaminen sekä kulkeminen 

talviaikana vaikeutuu heikentyvän jäätilanteen vuoksi. Tällä hetkellä vapaa-ajan asun-

not ovat ympärivuotisessa käytössä. 

Olemme huolestuneita Biotuotetehtaan vaikutuksista alueen nykyisiin ja tuleviin virkis-

tyskäyttömahdollisuuksiin. Pelkäämme myös että Ruutinkarin saaressa omista-

miemme vapaa-ajan rakennusten arvo laskee, kun talviaikainen kulkeminen vaikeu-

tuu. Pahimpien jää mallinnusten mukaan kulkeminen talvella Ruutinkariin lyhenee kol-

mella kuukaudella tai jopa estyy kokonaan. 

Lauhdevesien johtaminen vesistöön aiheuttaa talviaikaan jäiden heikkenemistä ja ih-

misiin kohdistuvat vaikutukset kohdentuvat lähinnä alueen virkistyskäyttöön mm. hiih-

tolatujen, kelkkaurien sekä vapaa-ajan asumisen osalta. Asumisen ja virkistyskäytön 

kannalta merkittävää on lauhdevesivaikutusten aiheuttamien haittojen torjuminen ja 

minimoiminen sekä katkeavien virkistysreittiyhteyksien korvaaminen. 

Jäähdytysveden purkautumisen vaikutusalue jääpeitteeseen tulee merkitä selvästi ja 

riittävän hyvin, että jäällä liikkuminen on turvallista. Luvan saajan on omalla kustan-

nuksellaan huolehdittava siitä, ettei jäällä liikkuville aiheudu vaaraa sulan veden tai 

heikon jään alueesta. 

Jäähdytysveden otto- ja purkurakenteet on toteutettava siten, että niistä ei aiheudu 

vaaraa veneillä vesillä liikkuville myöskään väylien ulkopuolisilla alueilla. 

Esitämme että lupapäätökseen merkitään määräykset, jossa luvan saaja velvoitetaan 

tekemään vedenotto- ja purkurakenteet siten, että niiden vaikutukset ympäristölle ja 

vesistön ympärivuotiselle virkistyskäytölle jäävät mahdollisimman vähäisiksi. 
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Myös jäähdytysvesissä yhä olevalle lämpöenergialle olisi mahdollista yrittää löytää 

hyötykäyttöä. Hakijan tulisikin ensisijaisesti vähentää lauhdevesien lämpömäärää 

merkittävästi nyt suunnitellusta. Hakijan tulee maksaa vapaa-ajan asutukselle aiheutu-

vien vahinkojen ehkäisemistä tai vähentämistä tarkoittavien toimenpiteiden toteuttami-

seen. 

Lupaharkinnassa tulisi huomioida, että Ruutinkarissa oleva vapaa-ajan asutus on altis 

Biotuotetehtaan melupäästöille, erityisesti siitä syystä, että asutus sijaitsee vesistön 

äärellä, jolloin melun vaimeneminen on vähäistä. 

Melun haittavaikutusten arvioinnissa tulisi ottaa huomioon seuraavat seikat: 

- Vapaa-ajan asumiseen käytettävillä alueilla noudatetaan valtioneuvoston päätöksen 

melutason ohjearvoista alempia ohjearvoja. 

- Kapeakaistaisten ja impulssimaisten melulähteiden osalta tulee tehdä korjaus kes-

kiäänitasoihin. 

- Melun leviäminen tulee arvioida vähän ääntä vaimentavissa olosuhteissa (vesistön 

pinta on akustisesti kova, joka poistaa maa-vaimennuksen ja tyyni vedenpinta aiheut-

taa 700 metrin päässä 8ï12 dB(A):n vahvistuksen). 

Mielipide 2.  

Olen ollut ainakin kaksi kertaa tätä projektisuunnitelmaa käsittelevissä yleisötilaisuuk-

sissa. Hyvältähän nuo suunnitelmat kuulostavat. Monia päästöjä voidaan pienentää, 

kuten esimerkiksi rikkidioksidi otetaan talteen ja hyödynnetään rikkihappona. Vesistö-

kuormituksetkin ovat suunnitelma-arvion mukaan ôhallinnassaô. Kysymystª herªttªª 

AOX-aineet. Niitähän syntyy orgaanisten aineiden kloorikäsittelystä. Ne on luokiteltu 

syöpäriskiä lisääviksi ainesosiksi. Mutta kuinka toimii kalaston terveydentilan turvaa-

minen? 

Yleisötilaisuuksissa olen kysynyt mm. jäähdytysveden hyödyntämisestä, kun sen vir-

taama on jopa noin 7,5 m3/s, eli noin 27 000 m3/h. Olenkin kysynyt veden lämpötilaa, 

koska sieltähän voi laskea veden mukana kulkevan lämpöenergian määrän, joka tie-

tysti on syytä hyödyntää vaikka kaukolämmön tuotannossa. Jossain puheenvuorossa 

esittelijä sanoi tämän jäähdytysveden lämpötilaksi noin 30°C. Niinhän tuo oli tuossa 

vesistökuormitusselvityksessäkin. 

Tuosta jäähdytysvedestä olisi hyvä ottaa lämpöenergiaa hyödynnettäväksi. Jos tuota 

lämpöenergia hyödynnettäisi lämpöpumpulla siten, että vesistöön johdettavan veden 

lämpötila on noin 10°C, niin hyödynnetty energiamäärä on noin 540 000 kWh. Tämä 

tunnin virtaamasta hyödynnetty lämpöenergia on yhtä suuri kuin noin 30 omakotitalon 

energiakulutus vuodessa. Vuodessa tällä lämmön talteen ottamisella voisi hyödyntää 

jopa yli 25 000 omakotitalon vuotuisen lämmöntarpeen. Taitaa olla Meri-Lapin alueen 

kaikki kodit. Lämpöpumput ottaa tietysti vähä energiaa toimiakseen, mutta mikä hyöty-

etu verrattuna hyödynnettävään lämpöenergiaan. 
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Siis hyödynnetään lämpö vaikka asumisessa eikä vain juoksuteta sitä vesistöön. 

Siellä se aiheuttaa talvisaikaan jäiden heikkenemistä ja rajoittaa suosittua jäähiihtoa 

ym. Tästä on puhuttu lehtijutuissakin. 

Lämpimällä vedellä on vaikutusta myös veden laatuun ja tulee näkymään myös vesis-

tön eliöstön terveydessä, mm. kalat, taudit, rehevöitymiset, luontoympäristö sekä tie-

tysti myös maapallon ilmaston lämpeneminen! 

Yhtenä jäähdytysvesien käsittelymuotona on mainittu jäähdytystornit. Näitä ei mis-

sään nimessä, sillä niistähän tulee vain ilmaston lämmittimiä ja ympäristöä häiritseviä 

sumuttimia. 

Kyllähän biotuotetehdas tuo hyvää alueemme työllisyydelle ja metsien hyödyntämi-

selle, mutta olisi hyvä huomioida myös metsien hakkuussa ja tavoissa. Puuraaka-ai-

neen tarve noin tuplaantuu. On siinä metsätöitä, mutta avohakkuille EI! Niitä on tehty 

jo 1960-luvulta. Sinne on istutettu etelässä kasvatettuja taimia, jotka kituuttaa aikansa 

ja kuolevat sitten. Tätä on nähty monissa paikoissa. On istutettu taimia moneen ker-

taan ja sama toistunut. Näistä on esimerkkejä kotiseudullani Pellossa ja Ylitorniolla, 

mm. Romakkavaarassa, Ritavaaralla, Lehtilaki, Isolaki, Ollikaisenlaki ja samaa kertoi 

yksi metsänomistaja nähdyn myös Savukoskella ja Pelkosenniemellä. 

Avohakkuun ja kyntªmisen jªlkeen ômetsªô heinittyy, horsmittuu ja pensikoituu. Sieltª 

kuolevat luonnonmarjat ja myös eläimistö ei saa turvaa. Tämä on näkynyt mm. riista-

kantojen romahtamisena. 

Nythän oli juttuja Lapin Kansassakin. 22.10. metsähoidon emeritusprofessori Erkki 

Lähde kirjoitti òViljelyvirheitª ei ole korjattuò. 23.10. oli juttua Helmi-ohjelmasta, jolla on 

tarkoitus turvata luonnon elävyys ja monimuotoisuus. Siis järkeä metsänhoitoon! 

Mielipide 3.  

Olen rakennuttanut vuonna 1986 valmistalopaketin, jossa on niin sanottu rossilattia. 

Nurkkiin on asennettu maahan 4 m betonipilarit (pylväät). Yksi pylväs on 2,5 m kallio 

tuli vastaan. 2-3 vuotta ihmettelin makuuhuoneessa kilinää, olin laittanut valosydämen 

ikkunaan. Aloin seurata talvella kun raskaat puurekat ohittavat risteyksen. Kallio kul-

kee Torvinen 624 tontti 5. Aikaisemmin ei ole ollut mitään ongelmia. Kallio jatkaa mat-

kaa Koivusenkatu 10. Veljenpojan talo on siinä. Kunnallistekniikkaa ei voi tehdä, on 

vieläkin likakaivot. Kadun alla on kallio, ei voi räjäyttää, talo on liian lähellä. 

Ottaisitte huomioon, jos joudutte leikkaamaan maata tai räjäyttämään risteysalueella. 

Mielipide 4.  

Kuuman veden syöttö merelle tuhoaa kalastuksen ja saareen menon, Kuivanuoron 

krunnin ympärillä on Sotisaaren suvun vesialue. 

Mahdollisesti tulevan tehtaan tulee korvata kalastukselle ja vesialueelle tulevat vahin-

got, kuten nykyinen tehdas, joka maksoi lopuksi kertakorvaukselle itsensä ulos. 

 


