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1. JOHDANTO

Koppö Energia Oy suunnittelee rakennettavaksi vetyä ja synteettistä metaania valmistavan laitos-
kokonaisuuden Kristiinankaupungin Karhusaareen kiinteistölle 287–14–1404–2 (Kuva 1-1). Hank-
keen keskeisenä tavoitteena on tuottaa hiilineutraalia energiaa ottamalla talteen lähialueelta savu-
kaasuvirrasta hiilidioksidia ja tuottaa talteen otetusta hiilidioksidista sekä uusiutuvalla sähköllä tuo-
tetusta vedystä hiilineutraalia synteettistä metaania (LSNG = Liquid synthetic natural gas). Syn-
teettisen metaanin valmistusprosessissa syntyy sivutuotteena lämpöä ja happea. Hiilidioksidi tuo-
daan Karhusaaren teollisuusalueelle ulkopuolelta, ja tuotettu metaani kuljetetaan hankealueelta
ulos säiliöautoilla.

Kuva 1-1. Hankkealue sijaitsee Kristiinankaupungin Karhusaaressa

Laitoskokonaisuus tuottaa nesteytettyä synteettistä metaania noin 55 000 tonnia vuodessa. Tuote-
tun lämmön määrä vuositasolla on noin 800 000 MWh. Prosessissa käytetään muualla talteen otet-
tua hiilidioksidia noin 150 000 tonnia vuodessa. Vetylaitoksessa syntyy sivutuotteena happea noin
210 000 t.

Tuotettua e-polttoainetta voidaan käyttää liikennesektorin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen
korvaamalla fossiilista maakaasua. Hankkeen välittömässä läheisyydessä on paljon uusiutuvaa säh-
köä saatavilla jo nyt, ja lisää tullaan rakentamaan lähitulevaisuudessa. Merkittävä osa läheisestä
sähköntuotannosta on suoraan hankkeen omistajien hallinnassa, mikä takaa pääsyn paikallisesti
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tuotettuun vihreään sähköön. Hanke sijoittuu käytöstä poistetulle teollisuusalueelle sekä sen välit-
tömään läheisyyteen. Alueella voidaan hyödyntää Fingridin olemassa olevaa voimalinjaa sekä alu-
eella aikaisemmin toimineen PVO:n voimalan vedenottorakenteita.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan Kristiinankaupungin Karhusaareen raken-
nettavan vetylaitoksen ja synteettisen metaanin tuotantolaitoksen vaikutukset YVA-lain (YVA-laki,
252/2017) ja -asetuksen (YVA-asetus, 277/2017) edellyttämällä tavalla ja tarkkuudella. YVA-me-
nettelyssä arvioidaan hankkeeseen liittyvien toimintojen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia, jotka
kohdistuvat alla mainittuihin tekijöihin (Kuva 1-2) sekä niiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.

Kuva 1-2. Arvioitavat vaikutukset YVA-lain mukaan.

Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitava YVA-lain ja -asetuksen mukaisesti, sillä se luetaan
YVA-lain liitteen 1 kohtaan:

6) Kemianteollisuus:
c) kemianteollisuuden integroidut tuotantolaitokset, joissa valmistetaan teollisessa mittakaavassa
aineita kemiallisilla muuntoprosesseilla ja joissa tuotetaan orgaanisia kemikaaleja tai epäorgaanisia
kemikaaleja;

Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on luoda tietoa hankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ym-
päristöön sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Arviointi on edelly-
tys sille, että hankkeelle voidaan myöntää ympäristölupa. Tämä ympäristövaikutusten arviointioh-
jelma (YVA-ohjelma) on ympäristövaikutusten arvioinnin työohjelma, jossa kuvataan hanke, sen
vaihtoehdot sekä hankkeen vaikutusten arvioimiseksi tarvittavat selvitykset ja arviointimenettelyn
järjestäminen. Varsinainen arviointityö tehdään tämän arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen
siitä antaman lausunnon mukaisesti ja tulokset kootaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen
(YVA-selostus).

Arvioitavat vaikutukset

Väestö, ihmisten
terveys, elinolot ja

viihtyvyys

Maaperä, vesi, ilma,
ilmasto, kasvillisuus,

eliöt ja luonnon
monimuotoisuus

Yhdyskuntarakenne,
aineellinen omaisuus,

maisema,
kaupunkikuva ja
kulttuuriperintö

Luonnonvarojen
hyödyntäminen
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2. HANKKEESTA VASTAAVA

Koppö Energia on uuden sukupolven kiertotalousyritys, jonka toimialana on vihreän vedyn ja syn-
teettisen metaanin tuottaminen maantieliikenteen, meriliikenteen ja teollisuuden tarpeisiin. Yhtiön
omistajina toimivat Prime Capital ja CPC Finland.

3. HANKKEEN KUVAUS JA VAIHTOEHDOT

3.1 Hankkeen yleiskuvaus ja sijainti

Koppö Energia Oy suunnittelee Kristiinankaupunkiin P2X-hanketta Karhusaaren entisen voimalai-
tosalueen eteläpuolelle (Kuva 3-1). Hanke sijoittuu kiinteistölle 287-14-1404-2. Hankealueen koko
on noin 37 hehtaaria, mutta itse laitteistojen vaatima pinta-ala on noin 6 hehtaaria.

Hanke koostuu suuresta 200 MW elektrolyyseristä, jolla tuotetaan uusiutuvan sähkön avulla vihreää
vetyä. Laitoksessa on myös metanointiyksikkö, joka valmistaa uusiutuvaa metaania Sabatier-pro-
sessilla. Tätä varten laitos käyttää myös läheltä tuotavaa hiilidioksidia. Hankkeen omistajat hallit-
sevat myös läheisiä uusia sekä tulevaisuudessa rakennettavia uusiutuvan sähköntuotannon projek-
teja, joiden avulla tuotetaan vihreää sähköä hankealueelle.

Laitos rakennetaan pääosin rakentamattomalle alueelle käytöstä poistettujen voimalaitosrakennus-
ten itäpuolelle Karhusaarenkadun läheisyyteen. Hankealueen vieressä on Fingridin sähköasema ja
varavoimalaitokset, ja sinne tulee 110 kV:n voimajohto.
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Kuva 3-1. Laitosalueen alustava rajaus.

3.2 Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan Kristiinankaupungin Karhusaareen suunnitteilla
olevan vetylaitoksen ja synteettisen metaanin valmistuslaitoksen toteuttamista ja toteuttamisen
vaikutuksia YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla. Lisäksi tarkastelussa on vertailuna vaih-
toehto, jossa hanke jätetään toteuttamatta (vaihtoehto VE0).

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta, eikä hankealueille tule uutta toimintaa. Ympäristövaiku-
tusten arvioinnissa vaihtoehdon VE0 vaikutukset arvioidaan samalla tarkkuudella kuin varsinaisten
toteuttamisvaihtoehtojen, jotta tuotettu tieto ympäristövaikutuksista on tasapuolista ja vertailukel-
poista.

Arvioitavat hankevaihtoehdot:
· VE0 Hanketta ei toteuteta
· VE1 Synteettisen vedyn ja metaanin valmistaminen (noin 27000 t/a vetyä, jolla tuotetaan

55 000 t/a synteettistä metaania)
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3.3 Hankkeen tekninen kuvaus

Koppö Energia Oy suunnittelee suuren P2X-projektin toteuttamista Karhusaaren entiselle voimalai-
tosalueelle. Hanke koostuu suuresta 200 MW elektrolyyseristä, joka käyttää läheisten tuulivoima-
puistojen tuottamaa uusiutuvaa sähköä tuottaakseen merivedestä vetyä, josta edelleen jalostetaan
metaania (CH4). Sähkönsiirtoon hyödynnetään olemassa olevaa 110 kV:n suurjännitevoimalinjaa.

Prosessia varten tarvittava hiilidioksidi otetaan talteen hiilineutraalia ja kestävää biomassaa poltta-
van laitoksen tai jätteenpolttolaitoksen savukaasuista. Metaania (CH4) tuotetaan Sabatier -proses-
silla ja teknologiana käytetään katalyyttistä metanointia. Metanoinnin yhteensovittaminen tuulivoi-
man tuotannon kanssa vaatii myös vedyn välivarastoa ja ennakoivaa tuotantoa.

Tuotettu uusiutuva metaani nesteytetään ja kuljetetaan läheisille tankkausasemille tai siirretään
vientimarkkinoille, mikä mahdollistaa uusiutuvan ja puhtaan polttoaineen käytön liikennesektorilla.
Tämän vuoksi hanke tukee liikennesektorin muuttumista hiilineutraaliksi.

Hankkeen toteuttaja hallinnoi ja omistaa myös suuren määrän uutta uusiutuvaa sähköntuotantoa
läheisillä alueilla. Tämä takaa laitokselle edullista uusiutuvaa sähköä, joka puolestaan takaa loppu-
tuotteena olevan uusiutuvan metaanin hiilineutraaliuden.

Suunnitelmien mukaan laitoskokonaisuudella tuotetaan synteettistä metaania noin 55 000 tonnia
vuodessa. Synteettisen metaanin valmistuksessa syntyy sivutuotteena vuosittain noin 800 GWh
lämpöä sekä teollista happea noin 210 000 tonnia. Metaanin valmistusprosessissa talteen otettavan
hiilidioksidin määrä on noin 150 000 tonnia vuodessa. Elektrolyyserin sähköteho on noin 200 MW,
ja prosessissa käytettävä sähkö tuotetaan uusiutuvalla tuulivoimalla. Prosessissa tarvitaan myös
vettä noin 18 000 000 tonnia vuodessa. Laitosalueelle rakennetaan suolanpoistoyksikkö, jossa me-
rivedestä puhdistetaan prosessiin tarvittavaa suolatonta vettä.

Laitoskokonaisuuden alustavat tekniset tiedot ja suunnitteluarvot on esitetty taulukossa alla (Tau-
lukko 3-1).

Taulukko 3-1. Synteettisen metaanin valmistuksen alustavat tekniset tiedot ja suunnitteluarviot.

Materiaali/toiminta Määräarvio

Sähköntarve 1 600 000 MWh/a

Vedyntuotanto 26 600 t/a

CO2 talteenotto 150 000 t/a

Metaanintuotanto 55 000 t/a

O2 tuotanto 210 000 t/a

Lämmöntuotanto 800 GWh

Veden tarve 18 000 000 m3/a
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3.3.1 Rakentaminen

Seuraavassa on periaatteellinen kuva siitä, mitä laitteistoja ja rakenteita laitosalue tulee sisältä-
mään. Laitteet tullaan sijoittamaan alueelle kokonaisuuteen sopivasti, ei alla olevan kuvan järjes-
tykseen.

Kuva 3-2. Periaatteellinen kuva prosesseista ja laitteistoista, joita laitosalue tulee sisältämään.

Toiminnot on merkitty kuvaan seuraavilla numeroilla:
1. Suolan poisto merivedestä
2. Elektrolyysilaitteisto
3. Vetyvarasto
4. Metanaatio
5. Metaanin nesteytys
6. Synteettisen LSNG:n lastaus/täyttöasema
7. Henkilökunnan tilat
8. Verkkoliityntä, sähkövarasto ja muuntajat (keskellä), CO2-täyttöasema (vasen alakulma)

3.3.2 Prosessin kuvaus

Hankkeen avulla tuotetaan hiilineutraalia nesteytettyä synteettistä maakaasua (LSNG). Prosessi
vaatii runsaasti sähköä ja vettä. Siinä syntyy sivutuotteena lämpöä ja happea, joille etsitään käyt-
tökohteita. Laitoskokonaisuuden kuvaus on prosessikaaviossa jaettu viiteen osaan:

1) Suolanpoisto merivedestä, jota hyödynnetään elektrolyysissä.
2) Elektrolyysi, jossa vedestä muodostetaan sähkön avulla vetyä ja happea.
3) Metanointi, jossa vety ja talteen otettu hiilidioksidi yhdistetään kaasumaiseksi metaaniksi.
4) Höyryturbiini, jossa osa metanoinnissa syntyvästä reaktiolämmöstä hyödynnetään höyry-

voimaprosessilla.
5) Metaanin nesteytys, jossa kaasumainen synteettinen metaani (SNG) muutetaan neste-

mäiseksi (LSNG).
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Laitoksen toiminta edellyttää myös hiilidioksidin talteenottoa, mutta tämä ei tapahdu kohdealueella.
Elektrolyysissä syntyvä vety johdetaan pääasiassa suoraan metanointiin, mutta tuotantovarmuuden
varmistaminen edellyttää myös vedyn varastointimahdollisuutta

Alustava prosessikaavio esitetään kuvassa alla.

Kuva 3-3. Laitoskokonaisuuden alustava prosessikaavio.

Hiilidioksidin talteenotto

Hiilidioksidi otetaan talteen lähialueen voimalaitoksen tai sellu- ja paperiteollisuuden laitoksen sa-
vukaasuista ja jatkojalostetaan metanointiprosessiin sopivaksi. Paikkaa, jossa hiilidioksidin talteen-
otto tapahtuu, ei ole vielä päätetty. Metanointilaitos tarvitsee vuosittain noin 150 000 tonnia kaa-
sumaista hiilidioksidia.

Hiilidioksidi tulee Kristiinankaupungin Karhusaaren metanointilaitokseen kuorma-autoilla, ja se va-
rastoidaan säiliöissä metanointilaitoksen vieressä.
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Suolanpoistolaitos

Vedyntuotantolaitoksessa käytettävä vesi on merivettä, josta on poistettu suola kohdealueelle ra-
kennettavassa suolanpoistolaitoksessa (demineralisoitu vesi). Suolanpoisto muodostuu yleensä
seuraavista vaiheista:

Taulukko 3-2. Prosessin vaiheet tavallisessa suolanpoistolaitoksessa. Hanketta varten suolanpoistolaitoksen lo-
pullinen muoto vahvistuu suunnittelun yhteydessä. Toinen vaihtoehto suolanpoistolle on meriveden haihduttami-
nen.

Laite/prosessi Selite

pH:n säätö ja klooria sisältävät lisäaineet Likaantumista estäviä lisäaineita vaaditaan prosessin loppu-
pään puhtauden varmistamiseksi

Syöttöpumput Veden syöttö esikäsittelyyn

Kalkinpoiston lisäaineet Arvioidaan yksityiskohtaisessa suunnittelussa

Lämmönvaihdin Käänteinen osmoosi toimii normaalisti vähintään noin 15°C:n
lämpötilassa.

Mikrosuodatin / Ultra-suodatus Suojaa käänteisosmoosia orgaaniselta likaantumiselta

Natrium bisulfaatti lisäaine Poistaa ylimääräisen kloorin ennen käänteisosmoosia

Double Pass -käänteisosmoosi, jossa
korkeapaineiset syöttöpumput

Double Pass -käänteisosmoosijärjestelmä

Elektrodin ionisaatio Elektrodin ionisaation jälkeen tuote on demineralisoitu. Jär-
jestelmä regeneroituu toiminnan aikana automaattisesti.

Puhdistusjärjestelmä Käänteisosmoosin ja ultrasuodatus -membraanien membraa-
nipuhdistusrjärjestelmä

Meriveden ja demineralisoidun veden säiliöt sijaitsevat suolanpoistosäiliöiden ulkopuolella. Merive-
den ottopiste suunnitellaan siten, että voidaan varmistaa, että käytettävä merivesi ei sisällä vesi-
kasvillisuutta, roskia tai muita suuria partikkeleita. Yhden vesisäiliön tilavuus on noin 30-50 m3.
Koska merivesi sisältää todennäköisesti mm. hienoa hiekkaa ja savea, se esikäsitellään ultra- tai
mikrosuodatuksessa. Suolanpoistolaitokseen kuuluvassa kuumavesisäiliössä vesi lämmitetään vä-
hintään 15°C:een.

Vedyntuotantolaitos

Vedyn tuotanto perustuu elektrolyysiin, jossa vedestä tuotetaan tuulivoimasähkön avulla vetyä ja
happea. Demineralisoidun veden kulutus on noin 36 m3/h, ja meriveden kulutus korkeintaan 60
m3/h. Suolanpoistolaitos sijoitetaan kolmeen noin 12 m:n lämmitettyä konttia vastaavaan tilaan.

Veden hajoaminen vedyksi ja hapeksi tapahtuu katodilla ja anodilla, joilla saadaan erotettua kaasut
seoksestaan. Kemiallisessa reaktiossa nestemäinen vesi muuttuu hapeksi ja vetykaasuksi. Molaa-
risessa reaktiossa syntyy 1 H2 ja ½ O2 jokaista H2O:ta kohti. Prosessissa muodostuu happea noin
210 000 t/a. Korkea kaasun puhtaus vähentää puhdistusvaiheiden tarvetta molemmissa proses-
seissa.
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Valitusta teknologiasta riippuen vetyä tuotetaan hyödyntäen joko alkalista elektrolyyttiteknologiaa
(AEC) tai polymeerielektrolyyttimembraaniteknologiaa (PEM). AEC ja ilmanpaineinen PEM-elektro-
lyysi toimivat suhteellisen alhaisissa lämpötiloissa verrattuna prosessihöyryä hyödyntävään tekniik-
kaan. Valittava teknologia tarkentuu esisuunnittelun aikana.

Vedyn tuotantolaitos hyödyntää uusiutuvaa tuulivoimalla tuotettua sähköä ja tuottaa noin 26 600
t/a vihreää vetyä.  Prosessissa vapautunutta lämpöä pyritään hyödyntämään mahdollisimman pal-
jon.

Vedyn varastointia varten rakennetaan tuotantolaitoksen yhteyteen paineistettu puskurisäiliö. Riip-
puen elektrolyysiprosessin toimintapaineesta, voidaan vedyn painetta joko alentaa tai kohottaa
kompressorin avulla vastaamaan puskurivarastoinnin ja metanointilaitoksen tarpeita.

Elektrolyysissä tuotettu happi

Elektrolyysissä syntyy runsaasti happea. Mahdolliset käyttökohteet hapelle ovat esimerkiksi teolli-
suus tai sairaalat. Lisäksi happea voidaan hyödyntää esimerkiksi kunnan jätevedenpuhdistuslaitok-
sella, sillä veden biologisessa puhdistuksessa käytettävät bakteerit käyttävät happea, ja hapen
käyttö vähentää jätevedenpuhdistamon puhaltimien tarvetta. Päätöstä hapen hyödyntämisestä ei
ole vielä tehty.

Lämmön talteenotto

Lämmön talteenotossa prosessissa syntyvä lämpö hyödynnetään ja kierrätetään joko samassa tai
eri prosessissa. Elektrolyysissä jäähdytysveden lämpötila on suhteellisen alhainen. Se vaihtelee vä-
lillä 35°C – 55°C. Näin alhaista lämpötilaa ei voi suoraan hyödyntää kaukolämpöverkossa (ilman
lämpöpumppua). Kaukolämpöverkossa lämpötila vaihtelee välillä 70°C-110°C. Kristiinankaupungin
kaukolämpöverkossa on 4,5 MW:n kattila, jossa poltetaan biomassaa ja jolla tuotetaan suurin osa
kaukolämmöstä. Porin Energia omistaa Kristiinankaupungin kaukolämpöverkon ja voimalan. Läm-
mintä jäähdytysvettä voidaan myös käyttää kuumennuskierukoissa asfaltti- ja betonipintojen alla,
jotta vähennetään lumen aurauksen kustannuksia.

Vedyn varastointi ja siirto metanointiin

Metanointilaitoksen tulee toimia tasaisella volyymilla. Elektrolyysin huolto ja muut mahdolliset alas-
ajot edellyttävät vedyn varastointia. Vetyä varastoidaan usein paineistettuna joko metalli- tai kom-
posiittisylintereissä. Alustavien suunnitelmien mukaan vetyvaraston koko vastaa korkeintaan noin
24 tunnin tuotantoa, eli noin 80 t vetyä.

Prosessin toimiessa normaalisti vety siirtyy elektrolyysistä suoraan metanointiin, jotta prosessi olisi
mahdollisimman energia- ja kustannustehokas.
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Metanointilaitos

Metanointi perustuu Sabatier-reaktioon, jossa vety reagoi hiilidioksidin kanssa ja muodostaa me-
taania ja vettä:

4 + ↔ + 2

Tämä on eksoterminen reaktio (-165 kJ/mol), jossa muodostuu metaania. Tuotannon määrä riippuu
paineesta ja lämpötilasta. Laitoksessa käytetään katalyyttistä metanointia, jolloin reaktio tapahtuu
korkeammassa lämpötilassa, ja reaktiota nopeutetaan katalyytin avulla yli 200-300oC:n lämpöti-
lassa. Katalyyttinä käytetään nikkeliä, ruteniumia tai huokoista keraamista materiaalia. Prosessi
sisältää useita reaktoreita. Tuotettu vesi poistetaan kondensaatiolla. Lämpötila säilytetään reakto-
reissa samana lämpöä kierrättämällä.

Höyryturbiini

Metanoinnissa syntyvä reaktiolämpö hyödynnetään höyryvoimaprosessissa. Metanointiprosessin
välijäähdytyksestä saatu höyry sisältää paljon energiaa, jota voidaan käyttää höyryturbiinissa säh-
köntuotantoon.

Nesteytyslaitos ja LSNG:n varastointi

Nesteytyslaitoksessa kaasumainen metaani (SNG) nesteytetään nesteytetyksi synteettiseksi me-
taaniksi (LSNG) vientiä ja myyntiä varten. Laitos tuottaa LSNG:tä noin 55 000 t/a. Metanoinnissa
syntyvä metaani sisältää epäpuhtauksina pieniä määriä hiilidioksidia, vetyä ja vettä. Vety voidaan
poistaa PSA-menetelmällä, vesi hyödyntämällä molekyyliseula-tekniikkaa ja hiilidioksidi hyödyntä-
mällä amiini-tekniikkaa sekä kierrättämällä se metanointiin.

Kaasukäsittelyiden jälkeen metaani nesteytetään synteettiseksi LSNG:ksi. Nesteyttäminen tehdään
alustavan suunnitelman mukaan käyttäen Dual Brayton Liquefaction –tekniikkaa. Siinä kylmäai-
neena on typpi, ja prosessiin kuuluu monivaiheinen kompressori. Laitteiston koko on noin 20 m x
20 m.

Nesteytetyn LSNG:n tuotanto edellyttää, että sitä varastoidaan väliaikaisesti laitosalueella. Syn-
teettisen LSNG:n varaston koko on alustavien suunnitelmien mukaan korkeintaan noin 1000 tonnia
(2200 m3), mikä edellyttää, että säiliön tilavuus on noin 2800 m3. Tämä vastaa noin kuuden päivän
tuotantoa. LSNG:n täyttöasemia tarvitaan neljä, ja niiden kapasiteetti on noin 20-30 t/h. Lisäksi
metanaation ja nesteytyksen väliin tarvitaan puskurivarasto, jonka varastointimäärä olisi korkein-
taan 500 t metaania.

LSNG:n kuljetus

Tuotettu LSNG lastataan säiliöautoihin, joilla se kuljetetaan Karhusaareen, Turkuun, Uuteenkau-
punkiin tai Hankoon satamaan.

Sähköliittymä ja sähkövarasto

Sähköliittymä toteutetaan tontille jo tulevilla Fingridin kantaverkkoon kuuluvilla, käytöstä poiste-
tuilla sähkölinjoilla. Alueelle toteutetaan myös sähkövarasto, jota suunnitellaan käytettävän laajasti
eri tarkoituksiin. Esimerkkejä sähkövaraston käytön mahdollisuuksista ovat uusiutuvien tuotanto-
vaihteluiden tasoittaminen, kantaverkkoyhtiön reservimarkkinoille osallistuminen sekä väliaikainen
sähköverkon kapasiteetin tukeminen paikallisesti.
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3.3.3 Veden otto ja käyttö

Jäähdytykseen ja prosessiin tarvittava vesi otetaan merestä kohteen länsipuolelta hyödyntäen mah-
dollisuuksien mukaan olemassa olevia vedenottorakenteita (Kuva 3-4). Henkilökunnan tiloissa käy-
tettävä vesi saadaan kunnallisesta vesijohtoverkosta.

Metanointilaitoksen kokonaisvedenoton tarve muodostuu prosessiin tarvittavasta vedestä ja jääh-
dytysvedestä. Yhteensä tarvittava vesimäärä on noin 18 000 000 m3/a. Vedenotossa hyödynnetään
PVO Lämpövoima Oy:n vedenottolupia (36/1993/3, 49/2008/2 ja 111/2009/2), joiden sallima ve-
denottomäärä on 15 m3/s (noin 470 000 000 m3/a). Koppö Energian vedenoton tarve on alle 5 %
tästä määrästä.

Kuva 3-4. Hankealueen sekä jäähdytysveden otto- ja purkupaikkojen sijainnit ranta-alueella.

Vedenotto tullaan tämänhetkisten suunnitelmien mukaan toteuttamaan läheiseltä merialueelta. Me-
riveden ottorakenteet sijaitsevat kohdealueen läheisyydessä olevan satama-altaan puolella. Veden-
ottorakenteet ovat satama-allasalueella noin 10 metrin syvyydessä, minkä vuoksi jäähdytysveden
lämpötila vastaa paremmin sille asetettuja vaatimuksia. Vuonna 2009 myönnetyn vesiluvan mu-
kaan veden vaihtuvuus satama-altaan alueella on merialueen avoimuudesta ja syvyyssuhteista joh-
tuen hyvä. Veden syvyys vaihtelee välillä 10–20 m.

Merivettä voidaan vaihtoehtoisesti ottaa myös Storvikenin lahdelta, mikäli satama-altaasta otettava
jäähdytysvesi ei ole kelvollista jäähdytysvedeksi. Storvikenin lahti on kuitenkin matala, mikä voi
aiheuttaa talvella hyydeongelmia. Kesällä vesi on puolestaan lämmintä, mikä heikentää prosessin
hyötysuhdetta. Myös veden vaihtuvuus matalammassa Storvikenin lahdessa on huonompi.
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3.3.4 Jätevedet ja jäähdytysvesien ja hulevesien johtaminen

Alue ei ole liitetty kunnalliseen viemäriverkkoon, ja saniteettivedet kerätään ja viedään puhdista-
molle. Piha-alueiden ja rakennuksien katoilta muodostuvat sade- ja sulamisvedet (puhtaat huleve-
det) johdetaan piha-alueen hulevesiviemäreihin, joiden kautta ne päätyvät mereen. Laitoksen toi-
mintaan ei kuulu ympäristön pilaantumisriskiä lisäävien materiaalien tai aineiden varastointia tai
käsittelyä ulkoalueilla, mikä aiheuttaisi tarvetta esim. öljynerottimien asentamiselle tai hulevesien
tehostetulle käsittelylle tai seurannalle.

Sekä elektrolyysissä että metanoinnissa jäähdytysvettä kierrätetään mahdollisuuksien mukaan.
Vettä ei kuitenkaan pystytä kierrättämään loputtomasti, ja jäähdytysvedet ja suolanpoistossa re-
jektinä syntyvä suolapitoinen vesi johdetaan lauhduttimelta kallioperään louhitun poistokanavan ja
sen jälkeen avokanavan kautta satama-altaaseen, josta vedet virtaavat avomerelle. Vedet voidaan
johtaa kanavasta joko aallonmurtajan etelä- tai pohjoispuolelle. Veden johtaminen satama-alueelle
mahdollistaa satama-alueen pysymisen sulana myös talviaikaan. Alueelle asetetaan varoituskyltit
jäällä liikkujia varten.

3.4 Hankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulu

Hankkeen toteutettavuudesta on tehty esiselvitys, ja nyt on käynnissä tekninen esisuunnittelu,
jossa käydään yksityiskohtaisemmalla tasolla läpi laitoksessa käytettäviä teknisiä vaihtoehtoja. Ra-
kennuslupaa, ympäristölupaa ja kemikaalilupaa haetaan syksyllä 2023.

Synteettisen metaanin valmistuksen laitoskokonaisuuden rakentamistyöt on tarkoitus aloittaa vuo-
den 2024 keväällä, ja toiminnan on suunniteltu alkavan vuonna 2025 keväällä. Laitoskokonaisuuden
käyttöiän on arvioitu olevan noin 25‒30 vuotta.

3.5 Toiminnasta muodostuvat päästöt ja liikenne

Hankkeella on sekä suoria että välillisiä vaikutuksia päästöihin, ja tämä on pyritty huomioimaan
seuraavissa kappaleissa.

3.5.1 Maaperä ja pohjavesi

Toiminnasta ei normaalitilanteessa aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen.

Hulevedet päätyvät kohdealueen hulevesiviemäreiden ja ojien kautta pääosin mereen. Myös jääh-
dytysveteen sekoitettu suolanpoistossa syntynyt rejekti johdetaan mereen. Kyseiset vedet eivät
aiheuta merkittävää maaperän tai pohjaveden pilaantumisriskiä, sillä alueella ei varastoida tai kä-
sitellä merkittäviä määriä ympäristön pilaantumisvaaraa aiheuttavia kemikaaleja tai materiaaleja.
Laitteistot, kuten kompressorit, jotka sisältävät pieniä määriä öljyä, varustetaan asianmukaisin ym-
päristönsuojelurakentein sekä sijoitetaan siten, että mahdolliset öljyvuodot eivät pääse vuotamaan
ympäristöön.
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3.5.2 Pintavedet

Metanointilaitoksen vedenoton on suunniteltu tapahtuvan hankealueen edustalla sijaitsevan Stor-
viken -lahden pohjukasta ja jäähdytysvedet on suunniteltu ohjattavan mereen lahden luoteiskul-
massa sijaitsevan penkereen taakse, joka rajautuu pohjoisessa satama-altaan penkereeseen (Kuva
3-4)

Laitoksessa tullaan käyttämään katalyyttistä metanointia, jossa vesi kondensoidaan metaanikaa-
susta, eikä prosessin jätevesi sisällä epäpuhtauksia tai vaadi käsittelyä. Prosessissa käytetyt jääh-
dytysvedet johdetaan läheiselle merialueelle, ja jäähdytysveteen sekoitetaan suolanpoistossa syn-
tynyt suolapitoinen rejekti. Vesi jäähdytetään riittävän alhaiseen lämpötilaan ennen sen johtamista
mereen, jotta merkittäviä haitallisia vaikutuksia ei synny. Myös suolapitoinen rejekti sekoitetaan
jäähdytysveteen siten, että mereen johdettavan veden suolapitoisuus on riittävän alhainen.

Hulevesinä alueelta johdetaan vain puhtaita piha- ja liikennöintialueiden vesiä ja kattovesiä. Ra-
kennustöiden aikana mereen hulevesien mukana valuva kiintoaineen määrä kuitenkin väliaikaisesti
hieman lisääntyy. Hulevedet johdetaan tarpeellisen käsittelyn (esim. viivytys) jälkeen mereen.
Suunnitelmien tarkentuessa arvioidaan hankkeen vaikutusta alueella muodostuvien hulevesien
määrään ja laatuun.

3.5.3 Ilmapäästöt

Vetylaitoksessa syntyy sivutuotteena happea noin 210 000 t/a. Laitoksen prosesseista ei aiheudu
sellaisia ilmapäästöjä, joilla olisi haitallisia ympäristövaikutuksia. Haitalliset ilmapäästöt liittyvät lii-
kenteen polttomoottoreista syntyviin pakokaasuihin.

3.5.4 Ilmasto

Laitoksen toiminnalla on myönteiset ilmastovaikutukset. Prosesseissa tarvittava energia tuotetaan
tuulienergialla. Synteettistä metaania valmistettaessa hiilidioksidia otetaan talteen vuosittain noin
150 000 t. Laitoksessa tuotetaan fossiilista polttoainetta korvaavaa synteettistä LSNG:tä vuosittain
noin 55 000 t.

Synteettisen metaanin valmistaminen hyödyntämällä tuulienergiaa mahdollistaa tuulienergian va-
rastoinnin, ja sitä kautta tuulivoiman tuotannon lisäämisen jatkossa, jolloin fossiilisia polttoaineita
voidaan jatkossa korvata uusiutuvalla energialla yhä enemmän.

3.5.5 Melu ja tärinä

Toiminnan aikana merkittävimpiä melulähteitä ovat elektrolyysilaitteiden yhteydessä sijaitsevat
kompressorit sekä höyryturbiinit. Molemmat laitteet sijoitetaan ja suojataan siten, ettei melua ai-
heudu häiritsevissä määrin ympäristöön. Riittävän alhainen melutaso varmistetaan melumallinnuk-
sin.

Höyryturbiini ja kompressorit aiheuttavat myös hieman tärinää, mutta perustukset ottavat sen vas-
taan, eikä niistä aiheudu tärinää ulkopuolelle.
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3.5.6 Liikenne

Laitosalueelle tuodaan hiilidioksidia ja sieltä viedään nesteytettyä synteettistä metaania. Hiilidiok-
sidi tuodaan säiliöautolla laitosalueelle mahdollisimman läheltä laitosta. Alustavien laskelmien mu-
kaan tämä vaatii, että kaksi säiliöautoa on jatkuvassa käytössä. Nesteytetty synteettinen LSNG
kuljetetaan säiliöautolla joko Kristiinankaupungin, Turun, Uudenkaupungin tai Hangon satamaan ja
satamista edelleen laivalla Saksaan. LSNG:n säiliöautokuljetuksia on päivittäin noin kahdeksan.

Mikäli tuotettu happi kuljetetaan pois raskailla ajoneuvoilla, tulee raskaan liikenteen määrä kasva-
maan enemmän. Lisäksi toiminta lisää työmatkaliikennettä. Laitoksen toiminta työllistää arviolta
25–30 ihmistä.

3.5.7 Toiminnan päättyminen

Toiminnan päättyessä laitoksen toiminnasta aiheutuvat jäähdytysvesipäästöt ja epäsuorat vesi-
päästöt sekä liikennepäästöt loppuvat, ja laitos puretaan. Vaikutuksia saattaa syntyä mahdollisista
purkutoimista mm. meluun liittyen. Toiminnasta ei aiheudu pysyvää haittaa eikä riskiä ympäröivien
alueiden toiminnoille.

3.6 Riskit ja varautuminen

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa mahdolliset häiriötilanteet ja niistä aiheutuvat vaiku-
tusketjut päästöineen huomioidaan ja häiriöpäästötilanteista mahdollisesti aiheutuvat seuraukset
arvioidaan. Riskit, jotka voivat aiheuttaa vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön, vesiin tai ilmaan, arvi-
oidaan.

Tunnistettuja riskejä ovat riskit liittyen vaarallisten kemikaalien käsittelyyn (kuten kuljetus, täyttö-
ja tyhjennystilanteet, varastointi ja käyttö), tulipaloihin, prosessihäiriöihin, vuotoihin ja sääolosuh-
teisiin. Ympäristöriskiarviointi toteutetaan analysoimalla mahdollisia onnettomuuksia ja häiriöpääs-
tötilanteita, näiden tilanteiden todennäköisyyttä ja seurausvaikutuksia. Toimintojen sijoittamista
varten on jo laadittu alustava riskianalyysi vety- ja metaanivuotoihin liittyvistä onnettomuusris-
keistä.
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3.7 Liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin

Suunniteltu synteettisen metaanin tuotanto liittyy vahvasti lisääntyvään tarpeeseen saada fossiilisia
polttoaineita korvaavaa synteettistä LSNG:tä. Näin voidaan varastoida tuulivoimalla tuotettua säh-
köä, jonka tuotanto riippuu voimakkaasti sääolosuhteista. Samalla voidaan sitoa savukaasuista hii-
lidioksidia ja täten edistää kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Hankkeen avulla pystytään vastaamaan hiilineutraalin energiatuotannon tarpeeseen, tuottamaan
puhdasta polttoainetta sekä luomaan uudenlaisen energiateknologian vientiä globaaleille markki-
noille. Suunnitellun laitoksen arvioidaan alustavasti noudattavan Suomen elpymis- ja palautumis-
suunnitelman mukaista ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta.

Karhusaaren uusi tehdas myötävaikuttaa myös Suomen sähköverkon kokonaistasapainottamiseen
luomalla suhteellisen runsasta paikallista sähkönkulutusta lähelle sähkön tuotantoa. Sähköllä val-
mistetut uusiutuvat polttoaineet eivät kärsi raaka-aineiden rajallisuudesta tai pitkistä hankintaket-
juista toisin kuin biopolttoaineet.

Hanke myös edistää Karhusaaren teollisuusalueen kehitystä ja kiinnostusta investoida Kristiinan-
kaupunkiin erityisesti sellaisten toimijoiden osalta, jotka pystyvät hyödyntämään laitoksessa syn-
tyvää hukkalämpöä ja happea tai tarjoamaan palveluita kasvavan teollisuusalueen käyttöön. Täl-
laiset palvelut voivat liittyä esim. Karhusaaren satama-alueen kehittämiseen.

Toisaalta hanke vaikuttaa myös laitoksen lähialueilla toteutettaviin toimintoihin, sillä vety ja me-
taani ovat helposti syttyviä ja räjähdysherkkiä aineita. Laitos rajoittaa asuntojen ja muiden herkäksi
käytöksi luokiteltujen toimintojen toteuttamista hankealueen välittömässä läheisyydessä. Rajoituk-
sia voidaan joutua asettamaan myös teollisuusalueen mahdollisille muille toiminnanharjoittajille.
Laitokselle haetaan kemikaalilupaa, jossa alueelle määritetään konsultointivyöhyke, jonka sisällä
suunnitelmia ja kaavamuutoksia tehtäessä on pyydettävä lausuntoa TUKES:lta.

Hanke edistää myös vastaavien muiden hankkeiden toteuttamista Suomessa ja muualla maail-
massa. Hankkeesta saatuja kokemuksia hyödynnetään muiden vety- ja metanointilaitosten valmis-
tuksessa. Hanke myös edistää satama- ja logistiikkatoimintoihin liittyviä investointeja ei vain Suo-
messa vaan myös esimerkiksi Saksassa, jonne synteettinen LSNG aiotaan viedä.
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4. ARVIOINTIMENETTELY JA OSALLISTUMINEN

4.1 Arviointimenettelyn kuvaus

Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (252/2017) ja asetukseen (277/2017) perustuva menet-
tely, jonka tarkoituksena on paitsi edistää ympäristövaikutusten arviointia ja ympäristövaikutusten
huomioon ottamista jo suunnitteluvaiheessa, myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistu-
mismahdollisuuksia hankkeen suunnitteluun. Lisäksi YVA-menettelyn tärkeänä tavoitteena on pyr-
kiä ehkäisemään tai lieventämään haitallisten ympäristövaikutusten syntymistä.

YVA-menettely ei itsessään ole lupahakemus, suunnitelma tai päätös hankkeen toteuttamiseksi,
vaan sen avulla tuotetaan tietoa hanketta koskevaa päätöksentekoa ja lupaprosessia varten. YVA-
menettelyssä ei tehdä hallinnollisia päätöksiä, eikä menettelystä tai sen aikana laadittujen asiakir-
jojen sisällöstä voi valittaa menettelyn kuluessa. YVA-menettelyyn kuuluvien arviointiohjelman ja
arviointiselostuksen riittävyyden arvioi yhteysviranomainen antaessaan ohjelmasta lausunnon ja
selostuksesta perustellun päätelmän. Arviointiselostuksesta yhteysviranomaisen antama perusteltu
päätelmä liitetään myöhemmin toiminnalle laadittavaan ympäristölupahakemukseen.

Hanke edellyttää YVA-menettelyä YVA-lain 3 §:n ja liitteen 1 kohdan 6 perusteella:
6) Kemianteollisuus:
c) kemianteollisuuden integroidut tuotantolaitokset, joissa valmistetaan teollisessa mittakaavassa
aineita kemiallisilla muuntoprosesseilla ja joissa tuotetaan orgaanisia kemikaaleja tai epäorgaanisia
kemikaaleja;

Hankkeesta vastaavana toimii Koppö Energia Oy ja yhteysviranomaisena ELY-keskus. YVA-konsult-
tina hankkeessa toimii Ramboll Finland Oy.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki kansalaiset, yhteisöt ja säätiöt,
joiden oloihin ja etuihin, kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai muihin
elinoloihin toteutettava hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaa hankkeen
vaikutukset saattavat koskea.
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4.2 Arviointiohjelman laatijat

Hankkeesta vastaavan (Koppö Energia Oy) toimeksiannosta YVA-konsulttina toimii Ramboll Finland
Oy. YVA-ohjelman laatimiseen osallistuneet henkilöt ja heidän pätevyytensä on esitetty seuraa-
vassa:

Ramboll Finland Oy

Asiantuntija Pätevyys
Niklas Virkkala
YVA-projektipäällikkö

FM Ympäristönsuojelutiede
Niklas Virkkala toimii ympäristöasiantuntijana Rambollilla. Hänellä
on noin 6 vuoden kokemus ympäristöön liittyvistä tutkimus- ja sel-
vitystehtävistä. Hän on osallistunut mm. kaivosten sekä teollisuus-
hankkeiden vaikutusten arviontiin luvitus-, YVA- ja tarkkailupro-
jekteissa.

Reetta Junnila
YVA-koordinaattori

DI ympäristötekniikka
Reetta Junnilalla on noin 20 vuoden kokemus teollisuustoimintojen
ympäristövaikutusten arvioinnista sekä ympäristö-, vesi- ja YVA-
lainsäädännön soveltamiseen liittyvistä asiantuntijatehtävistä.

Nimi Hanna Kangas
Asiantuntija

FM hydrobiologia, LuK kalataloustiede
Hanna Kankaalla on noin 12 vuoden kokemus vesistöihin ja kala-
talouteen liittyvistä työtehtävistä. Pääasiallisia työtehtäviä ovat ol-
leet vesilupahakemusten ja tarkkailuraporttien laatiminen sekä
asiantuntijatehtävät YVA-hankkeissa.

Antti Lepola
Laadunvarmistus

FM metsätieteet
Antti Lepola on toiminut ympäristöasiantuntijana yli 30 vuoden
ajan. Hän on osallistunut lähes sataan YVA-hankkeeseen ja johta-
nut noin 30 YVA-projektia.

Ella Wahlbeck
Asiantuntija

LuK Yhdyskuntasuunnitelu
Ella Wahlbeck on työskennellyt kolmen vuoden ajan pohjoismai-
sissa kaupunki- ja aluekehityshankkeissa. Hän on erikoistunut ar-
vioimaan ympäristökysymyksiä infrastruktuurihankkeissa.

Ville Yli-Teevahainen Ins. AMK, luontokartoittaja EAT
Ville Yli-Teevahaisella on monipuolinen ja vankka kokemus eri
luontoselvityksistä ja ympäristövaikutusten arvioinneista yli 18
vuoden ajalta. Hän toimii Rambollissa projektipäällikkönä luonto-
selvityksissä, YVA-hankkeissa sekä luontovaikutusten arviointia
koskevissa hankkeissa sekä toimii lisäksi ympäristönsuojelu- ja ve-
silain lupa- ja suunnitteluhankkeissa.

Jaakko Takala
Tekninen asiantuntija

DI teollisuustalous ja energiatekniikka
Jaakko Takalalla on 15 vuoden kokemus pohjoismaisesta energia-
teollisuudesta. Hän johtaa tämän hankkeen teknistä suunnittelua.

Hankkeesta vastaavan puolesta YVA-ohjelman laatimiseen ovat osallistuneet:

YHTIÖN NIMI
Erik Trast
Koppö Energia Oy

Laadunvarmistus
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4.3 YVA-menettelyn aikataulu

YVA-menettely käynnistyy virallisesti, kun hankkeesta vastaava jättää arviointiohjelman yhteysvi-
ranomaiselle. YVA-menettelyn ensimmäinen vaihe eli ohjelmavaihe päättyy, kun yhteysviranomai-
nen antaa lausuntonsa YVA-ohjelmasta. Jälkimmäinen vaihe on selostusvaihe. Kun hankkeen vai-
kutukset on arvioitu, kootaan tulokset arviointiselostukseen. YVA-menettely päättyy, kun yhteysvi-
ranomainen antaa selostuksesta perustellun päätelmänsä.

Seuraavassa on esitetty hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn alustava aikataulu,
joka tarkentuu hankkeen edessä. Menettely on jaettu arviointiprosessin mukaisiin ohjelma- ja se-
lostusvaiheisiin. Arviointiohjelma jätettiin yhteysviranomaiselle tammikuussa 2023 ja arviointiselos-
tus alustavan aikataulun mukaan toukokuussa 2023.

Kuva 4-1. Hankkeen YVA-menettelyn alustava aikataulu.

Arviointiohjelman laadinta

Arviointiohjelman kuulutus ja
tiedottaminen, kansalaisten ja

viranomaisten mielipiteet ja lau-
sunnot arviointiohjelmastaTiedottaminen ja yleisötilaisuus

Yhteysviranomaisen lausunto
arviointiohjelmasta

Arviointiselostuksen kuulutus ja
tiedottaminen, kansalaisten ja

viranomaisten mielipiteet ja lau-
sunnot arviointiselostuksesta

Yhteysviranomaisen perusteltu
päätelmä arviointiselostuksesta

Päätös hankkeen käynnistämi-
sestä, lupahakemukset ja luvat

Hankkeesta vastaavan tehtävät Yhteysviranomaisen tehtävät

Tiedottaminen ja yleisötilaisuus

Selvitysten laadinta, vaikutus-
ten arviointi ja vaihtoehtojen
vertailu arviointiohjelman ja
yhteysviranomaisen lausun-
non mukaisesti, ympäristövai-
kutusten arviointiselostuksen
laatiminen

Heinäkuu-Elokuu
2023

Syyskuu 2023

Marraskuu 2022

Joulukuu 2022

Tammikuu 2023

Helmikuu-
Kesäkuu 2023
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4.4 Osallistuminen ja vuorovaikutus

4.4.1 Ennakkoneuvottelut

Arviointiohjelman laatimisen alkuvaiheessa 31.8.2022 pidettiin ELY-keskuksen kanssa alustava en-
nakkoneuvottelu hankkeesta. Kokoukseen osallistuivat seuraavat tahot:

· Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
· Koppö Energia
· Ramboll

Varsinainen ennakkoneuvottelu pidettiin 11.11.2022 Teamsin välityksellä. Neuvottelussa käytiin
läpi hanke ja sen YVA-menettelyyn liittyvät asiat, kuten hanke ja sen mahdollisesti merkittävät
vaikutukset, aikataulu ja osallistuminen. Ennakkoneuvotteluun osallistui hankkeesta vastaavan
(Koppö Energia Oy), konsultin (Ramboll Finland Oy) ja yhteysviranomaisen (Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus) lisäksi edustajat seuraavilta tahoilta:

· AVI
· Tukes
· Kristiinankaupunki
· Länsirannikon ympäristöyksikkö
· Pohjanmaan liitto

4.4.2 Seurantaryhmä

YVA-menettelyn vuorovaikutuksen ja osallistumisen tueksi perustetaan seurantaryhmä, jonka tar-
koituksena on edistää tiedonkulkua ja -vaihtoa hankkeesta vastaavan yrityksen, viranomaisten ja
muiden sidosryhmien kanssa. Seurantaryhmään kutsutaan alueella toimivia yrityksiä ja yhdistyksiä,
joiden toimintaan hankkeella voi olla vaikutuksia. Seurantaryhmä seuraa ympäristövaikutusten ar-
vioinnin kulkua kommentoi YVA:n sisältöä. Seurantaryhmän työskentelyyn osallistuvat hankkeesta
vastaavan (Koppö Energia), konsultin (Ramboll Finland Oy) ja yhteysviranomaisen edustajien lisäksi
keskeisten sidosryhmien edustajat. Seurantaryhmään suunnitellaan kutsuttavaksi seuraavat tahot
(Taulukko 4-1), ja myös muille yrityksille, yhdistyksille tai viranomaistahoille tarjotaan mahdolli-
suus osallistua seurantaryhmän toimintaan.

Taulukko 4-1. YVA-selostusvaiheen seurantaryhmän ehdotettu kokoonpano

Kristiinankaupungin kaupunki Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Metsähallitus

Länsirannikon ympäristöyksikkö Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES

Pohjanmaan liitto Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalue

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri Fingrid Oy

Sydbottens Natur och Miljö rf Suupohjan lintutieteellinen yhdistys
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4.4.3 Yleisötilaisuudet

Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana järjestetään yleisötilaisuudet, joissa osallisille kerrotaan
hankkeesta ja arvioinnista. Osalliset voivat tilaisuuksissa tuoda esille omia näkemyksiään mm. ar-
vioitavista vaikutuksista, toiminnoista ja niiden sijoittumisesta.

Yleisötilaisuus järjestetään sekä arviointiohjelman että arviointiselostuksen kuuluttamisen jälkeen.
Yleisötilaisuudesta tiedotetaan hankkeen kuulutuksen yhteydessä ja/tai erillisenä ilmoituksena pai-
kallislehdissä, kaupunkien ilmoitustauluilla ja verkkosivuilla.

4.4.4 Tiedotus ja palautteet

Hankkeesta ja YVA-menettelystä tiedottamisessa hyödynnetään ympäristöhallinnon internetsivuja
(www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arvi-
ointi > YVA-hankkeet). Lisäksi kuulutukset julkaistaan paikallislehdissä ja kaupunkien ilmoitustau-
luilla tai internetsivuilla.

Eri tavoin saatu palaute (esim. yleisötilaisuudet, verkkopalaute) analysoidaan osana sosiaalisten
vaikutusten arviointia ja otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon suunnittelussa ja päätöksen-
teossa.

http://www.ymparisto.fi/
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5. ARVIOINNIN RAJAUS JA PERIAATTEET

5.1 Ehdotus vaikutusalueen rajauksesta

Ympäristövaikutusten tarkastelualueen rajaus pyritään määrittämään ympäristövaikutusten arvi-
oinnin aikana niin laajaksi, ettei merkittäviä ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän tarkas-
teltavan alueen ulkopuolella. Mikäli ympäristövaikutusten arviointiprosessin aikana todetaan, että
jollakin ympäristövaikutuksella onkin ennakoitua laajempi vaikutusalue, määritellään vaikutusalue
uudelleen.

Seuraavassa kuvassa (Kuva 5-1) on esitetty ehdotus hankkeen vaikutusalueen rajaukseksi. Jäljem-
pänä on tarkennettu vaikutusalueen kuvausta eri vaikutusosa-alueittain.

Kuva 5-1. Ehdotus hankkeen vaikutusalueen rajauksiksi.

Maa- ja kallioperä: Maa- ja kallioperään kohdistuvat vaikutukset rajautuvat hankealueeseen.
Pohjavesi: Normaalitoiminnassa laitoskokonaisuudesta ei synny vaikutuksia pohjaveteen.
Pintavesi: Vaikutukset muodostuvat lämpimän jäähdytysveden päästöstä ja kohdistuvat jäähdy-
tysvesien purkupisteen läheisyyteen. Lämpöpäästö leviää merivedessä virtausolosuhteiden mu-
kaan. Vaikutusalueen koko riippuu jäähdytysveden ja meriveden lämpötilan erosta. Satama-alueen
ulkopuolella jäähdytysveden lämmittävän vaikutuksen arvioidaan olevan kesäaikaan alle 1 °C ja
talvella pienempi. Vaikutukset arvioidaan vesimuodostumakohtaisesti.
Kasvillisuus, eläimistö ja suojelualueet: Vaikutukset kohdistuvat hankealueelle, jossa rakenta-
minen aiheuttaa muutoksia. Lisäksi huomioidaan melun ja jäähdytysveden epäsuorat vaikutukset.
Vaikutuksia suojelualueisiin tarkastellaan arvioitujen ympäristövaikutusten laajuuden perusteella
tapauskohtaisesti.
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Maankäyttö ja kaavoitus: Maankäyttövaikutusten osalta tarkastelu painottuu hankealueelle. Epä-
suoria vaikutuksia voi syntyä muiden vaikutusten, kuten melu-, liikenne- ja maisemavaikutusten
kautta, jolloin vaikutusalue voidaan määritellä suuremmaksi.
Maisema ja kulttuuriympäristö: Maisemavaikutukset kohdistuvat hankealueen lähiympäristöön
tai kauemmas riippuen hankealueen ympäristön maanpinnan muodoista ja avoimuudesta. Maise-
man osalta tarkastelualue ulottuu noin 5 km etäisyydelle.
Liikenne: Vaikutukset arvioidaan tieliikenteen osalta valatie 8:lle asti. Lisäksi arvioidaan LNG-kul-
jetusten vaikutukset meriliikenteeseen.
Melu: Meluvaikutuksia arvioidaan sillä etäisyydellä, mille melumallinnus ja muilta vastaavilta teh-
tailta saatavat kokemusperäiset tiedot osoittavat vaikutusten likimain ylettyvän. Melun osalta tar-
kastelualue ulottuu noin 500 metrin etäisyydelle.
Ilmanlaatu: Toiminnasta ei aiheudu varsinaisia ilmapäästöjä. Vaikutuksia ilmanlaatuun tarkastel-
laan hankealueella ja lähiympäristössä.
Ilmasto: Ilmastovaikutuksia tarkastellaan alueellisella tasolla.
Sosiaaliset vaikutukset: Sosiaalisten vaikutusten arviointi painottuu hankealueen lähiympäris-
töön, jossa ilmenee suoria vaikutuksia mm. melun, ilmanlaadun tai maiseman osalta, tai liikenne-
reittien varrelle. Tämän lisäksi elinkeinoihin ja aluetalouteen kohdistuvia vaikutuksia tarkastellaan
laajemmalla alueellisella (kunta, maakunta).

5.2 Vaikutusten ajoittuminen

Hankkeen toteuttamisen vaikutukset ajoittuvat rakentamisen, toiminnan sekä toiminnan päättymi-
sen jälkeiseen aikaan. Ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioidaan hankkeen koko elinkaaren ai-
kaisia vaikutuksia.

Rakentamisen aikana vaikutuksia aiheutuu hankealueella tehtävistä maansiirtotöistä, mahdolli-
sesta paalutuksesta sekä tarvittavan infran, kuten vesien johtamiseen liittyvien rakenteiden raken-
tamisesta. Yleisesti ottaen rakentamisen aikaisia vaikutuksia ovat mm. vaikutukset maaperään,
luontoon ja pintavesiin. Mikäli joudutaan tekemään louhintaa, louhinnasta aiheutuu melu- ja ilman-
laatuvaikutuksia, mahdollisesta paalutuksesta melua ja tärinää.

Toiminnan aikaisia vaikutuksia aiheutuu tehtaiden toiminnasta, liikenteestä ja vesien johtami-
sesta. Toiminnasta aiheutuvia vaikutuksia ovat täten vaikutukset meluun, ilmanlaatuun, liikentee-
seen, pintavesiin, maisemaan ja maankäyttöön sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Toimin-
nan aikaiset vaikutukset ovat arvioinnin keskiössä ja arvioitavia vaikutuksia sekä käytettäviä ai-
neistoja ja menetelmiä on kuvattu jäljempänä.

Toiminnan päättymisen jälkeen vaikutukset kohdistuvat pääosin maankäyttöön ja maisemaan
riippuen hankealueen käytöstä toiminnan loputtua.
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5.3 Vaihtoehtojen vertailumenetelmä

Hankkeen aiheuttamat mahdolliset suorat ja epäsuorat ympäristövaikutukset tunnistetaan ja arvi-
oidaan järjestelmällisesti YVA-menettelyn aikana. Vaikutuksella tarkoitetaan suunnitellun toiminnan
aiheuttamaa muutosta ympäristön tilassa.

Vaikutuskohteen herkkyyttä arvioidaan sen perusteella, kuinka hyvin ympäristö sietää syntyvää
vaikutusta. Tämän perusteella vastaanottavan ympäristön herkkyys voi olla vähäinen, kohtalainen,
suuri tai erittäin suuri.

Muutoksen suuruudella tarkoitetaan vaikutuksen voimakkuutta, kesto ja laajuutta, minkä perus-
teella vaikutuksen suuruus voi olla pieni, keskisuuri, suuri tai erittäin suuri.

Vaikutuksen merkittävyyttä arvioidaan muutoksen suuruudella ja vastaanottavan ympäristön herk-
kyyden perusteella (Kuva 5-2). Vaikutusten merkittävyys määritetään ristiintaulukoimalla vaiku-
tuksen suuruus ja vaikutuskohteen herkkyys, jolloin vaikutukset voivat olla merkityksettömiä, vä-
häisiä, kohtalaisia, suuria tai erittäin suuria.

Kuva 5-2. Periaate vaikutusten merkittävyyden arvioimiseksi.

Vaihtoehtojen vertailu esitetään havainnollisesti taulukoituna ja värikoodein eroteltuna vaikutusten
suunnan ja merkittävyyden suhteen (Kuva 5-3). Vaikutus voi olla myönteinen tai kielteinen.

Lisäksi tarkastellaan vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta. Toteuttamiskelpoisuuden arvioinnissa
huomioidaan tekninen toteutettavuus, maankäytöllinen toteutettavuus sekä arvioitujen ympäristö-
vaikutusten merkittävyys ja hyväksyttävyys.
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Kuva 5-3. Arviointikehikko vaikutuksen merkittävyyden määräytymisestä.
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6. YMPÄRISTÖN NYKYTILA JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

6.1 Alueen yleiskuvaus

Hankealue sijoittuu Kristiinankaupungin Karhusaareen, noin kolmen kilometrin etäisyydellä Kristii-
nankaupungin keskustasta. Karhusaaren niemen länsioassa on teollisuusalue, ja metanointilaitok-
sen hankealue rajoittuu entisen PVO:n voimalaitosalueen eteläpuolelle. Voimalaitos oli toiminnassa
vuosina 1970-2015. Teollisuusalueella toimii nykyään mm. pienteollisuutta, Karhusaaren satama ja
Fingrid Oy:n kaasuturbiinivoimala. Karhusaaren niemen itä- ja eteläosassa on pysyvää asutusta
sekä loma-asutusta.

6.2 Maa- ja kallioperä

6.2.1 Nykytila ja kehitys

Hankealue sijoittuu Selkämeren maankohoamisalueelle. Merenkurkun alue kuuluu Pohjanmaan lius-
kealueeseen ja kallioperä koostuu GTK:n kallioperäaineiston mukaan biotiittiparagneissistä (Kuva
6-1). Hankealueen pohjoisosassa on noin 10 m ympäröivää maastoa korkeammalle nouseva kallio-
muodostuma. Karhusaaren maaperä koostuu kalliopaljastumasta, kalliomaasta ja sekalajitteista
maasta.

Maaperän pilaantuneisuutta hankealueella ei ole tutkittu ja ei ole tiedossa maaperään tapahtuneista
vuodoista. Pilaantuneisuus voi olla mahdollista voimalaitosalueen läheisyydestä johtuen. Happa-
mien sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys on GTK:n aineiston perusteella arvioitu hankealu-
eella pieneksi.

Kuva 6-1. Hankealueen maa- ja kallioperä

6.2.2 Vaikutusten arviointi

Rakentamisen aikana hankealueelle kohdistuu normaaleja maanrakentamisen toimenpiteitä. Ra-
kentamiskohteessa (maarakentaminen / louhinta) muodostuu ylijäämämaita ja toisaalta rakenta-
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minen vaatii myös uutta maa- ja kiviainesta. Arvioinnissa huomioidaan tarvittavat maanmuokkaus-
toimet, rakentamistekniikka, rakentamismateriaalit sekä näiden mahdolliset vaikutukset hankealu-
een maa- ja kallioperään. Myös mahdollinen maaperän pilaantuneisuus huomioidaan. Synteettisen
metaanin valmistuksesta ei aiheudu päästöjä eikä vaikutuksia hankealueen kallio- tai maaperään.
Haitta-aineiden kulkeutuminen laitosalueen ympäröiville maa-alueille arvioidaan olevan epätoden-
näköistä. Laitosrakenteet ovat tiiviitä ja suojarakentein varusteltuja, joten yhteyttä maaperään ei
normaalitoiminnassa synny. Arviointi tehdään asiantuntija-arviona.

Onnettomuus- tai poikkeustilanteessa saattaa maaperään kohdistua päästöjä, jotka tarkastellaan
onnettomuus- ja poikkeustilanteiden arvioinnin yhteydessä.
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6.3 Pohjavedet

6.3.1 Nykytila ja kehitys

Karhusaaressa ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita. Lähimmät pohjavesialueet sijaitsevat man-
tereen puolella yli 15 kilometrin päässä (Kuva 6-2). Källvikenin rannassa noin 800 metriä hanke-
alueen pohjoispuolella on lähde. Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei ole talousvesikaivoja,
mutta Skatan alueella Karhusaaren rannalla sijaitsevilla kiinteistöillä on talous- ja kasteluvesikäy-
tössä olevia kaivoja.

Kuva 6-2. Hankealuetta lähinnä sijaitsevat pohjavesialueet

6.3.2 Vaikutusten arviointi

Hankealueella muodostuu vain vähäisiä määriä pohjavettä, ja haitta-aineiden kulkeutuminen poh-
javeteen arvioidaan epätodennäköiseksi. Synteettisen metaanin valmistuksesta ei aiheudu päästöjä
tai vaikutuksia pohjaveteen. Normaalista toiminnasta ei arvioida muodostuvan vaikutuksia pohja-
veteen.

Mahdollisten onnettomuus- ja poikkeustilanteiden vaikutus pohjaveteen arvioidaan onnettomuus-
ja poikkeustilanteiden vaikutusten yhteydessä.
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6.4 Pintavedet

6.4.1 Nykytila ja kehitys

Hankealue sijoittuu Kristiinankaupungin Karhusaaren alueelle niemen länsiosaan ja sen edustan
vesialueen omistusoikeus kuuluu Kristiinankaupungin kaupungille (Palo 2022). Hankealueen edus-
tan merialue Selkämerellä avointa ja vesisyvyydet vaihtelevat suurimmillaan 10-20 metrin välillä
(WSP Environmental Oy 2008). Veden virtaus riippuu tuulioloista, mutta vallitseva virtaussuunta on
etelästä pohjoiseen. Veden vaihtuvuus on alueella hyvä kahden suuremman joen, Lapväärtinjoen
ja Teuvanjoen, virtaamat vaikuttavat jokisuistojen lähialueen virtauskenttään. Merenpohja on suu-
relta osin moreenia (WSP Environmental Oy 2008).

Merialue hankealueen edustalla kuuluu pintavesityypiltään Selkämeren ulompiin rannikkovesiin ja
se on osa Kaskinen-Kristiinankaupunki -vesimuodostumaa. Vesimuodostuman itäpuolelle sijoittuu
Kristiinankaupunki länsi -vesimuodostuma ja länsipuolelle Kaskinen-Siipyy -vesimuodostuma (Kuva
6-3). Merialue niemen eteläpuolella on osa Kristiinankaupunki etelä -vesimuodostumaa ja merialue
niemen itäpuolella osa Kristiinankaupunki itä -vesimuodostumaa. Hankealuetta lähin joki, Teuvan-
joki, laskee niemen itäpuolella sijaitsevan lahden pohjukkaan noin 8 km:n etäisyydelle suunnitte-
lualueesta. Lappväärtinjoki, jossa esiintyy Selkämeren alueen ainoa luontaisesti lisääntyvä alkupe-
räinen taimenkanta, sijaitsee yli 10 km:n etäisyydellä hankealueen edustan merialueelta.
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Kuva 6-3. Hankealueen sijainti sekä pintavesien 3. suunnittelukauden vesimuodostumat merialueella hankealueen
ympäristössä.

Hankealuetta lähimmät pintavedet maa-alueella sijaitsevat alueen pohjois-, itä- ja eteläpuolella
(Kuva 6-4). Hankealueen itärajan tuntumassa virtaa kaivettu puro (Pöyry 2008), joka laskee ete-
lässä mereen. Hankealueen eteläpuolella virtaa kaksi kluuvijärviin laskevaa puroa, joista lännempi
alkaa hankealueen sisäpuolelta ja idempi noin 150 m etäisyydeltä hankealueesta. Idemmän puron
uomaa on joskus kaivettu, mutta se on luonnontilaistumassa (Pöyry 2008). Pohjoisessa virtaa noin
150 metrin etäisyydellä hankealueesta kaksi mereen laskevaa puroa. Ainakin jotkin alueen puroista
soveltuvat tai ovat soveltuneet kalojen lisääntymisaleiksi ja niitä on viime vuosina kunnostettu mm.
hauen lisääntymisalueiksi (Eklund, L. & Palo, R. 2022). Ainakin jotkin puroista ovat alun perin ih-
misen kaivamia ojia.
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Kuva 6-4. Hankealueen sijainti sekä sen ympäristössä maa-alueella sijaitsevat pintavedet.

Hankealueen edustan merialue edustaa pintavesityypiltään Selkämeren rannikkovesiä. Vesimuo-
dostuma on vesienhoidon 3. suunnittelukaudella arvioitu ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi ja ke-
mialliselta tilaltaan hyvää huonommaksi. Ekologinen tilaluokitus on säilynyt samana kuin 2. suun-
nittelukaudella, mutta kemiallinen tilaluokitus on huonontunut. Suomessa kaikkien pintavesive-
simuodostumien kemiallinen tila on vesienhoidon 3. suunnittelukaudella arvioitu hyvää huonom-
maksi bromattujen difenyylieettereiden ylittäessä mallinnusten perusteella sille asetetun ympäris-
tönlaatunormin, joka on tiukentunut verrattuna edelliseen suunnittelukauteen. Hankealuetta ym-
päröivän merialueen vesimuodostumat sekä niiden vesienhoidon 2. ja 3 suunnittelukauden luokit-
telutiedot on esitetty taulukkona ja kuvana (Taulukko 6-1, Kuva 6-5). Paineita vesimuodostuman
ekologisen tavoitetilaluokan (hyvä) saavuttamiseksi asettavat etenkin yhdyskuntien jätevedet, te-
ollisuuspäästödirektiivin IED-laitokset, vesiviljely/kalankasvatus, muu pistekuormitus, hajakuormi-
tus sekä morfologinen muutos.
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Taulukko 6-1. Hankealueen edustan merialueen vesimuodostuman vesienhoidon 2. ja 3 suunnittelukauden luokit-
telutiedot (Vesimuodostuman tiedot / Lähde: Etelä-Pohjanmaan ELY).

Kaskinen-Kristiinankaupunki

3_Seu_060

3. luokittelukausi 2. luokittelukausi

Ekologinen tila Tyydyttävä Tyydyttävä

Kemiallinen tila Hyvää huonompi Hyvä

HyMo-muuttuneisuus - Ei voimakkaasti muutettu

KeVoMu Ei voimakkaasti muutettu

Biologinen luokittelu

Tilaluokka tyydyttävä välttävä

Kasviplankton (A-klorofylli) tyydyttävä tyydyttävä

Kasviplankton (biomassa) hyvä -

Pohjaeläimet (BBI-indeksi) tyydyttävä välttävä

Fysikaalis-kemiallinen
luokittelu

Tilaluokka tyydyttävä tyydyttävä

Kokonaisfosfori tyydyttävä tyydyttävä

Kokonaistyppi tyydyttävä tyydyttävä

Näkösyvyys välttävä tyydyttävä

HyMo-luokittelu

HyMo muuttuja tyydyttävä erinomainen

Esteettömyys erinomainen -

Morfologia tyydyttävä -
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Kuva 6-5. Hankealuetta ympäröivän merialueen vesimuodostumat sekä niiden vesienhoidon 3 suunnittelukauden
mukaiset ekologiset tilaluokat kuvana havainnollistettuna.

Kristiinankaupungin edustan merialueen vedenlaatua tarkkaillaan osana Kristiinankaupungin jäte-
vedenpuhdistamon velvoitetarkkailua. Lähimmät tarkkailupisteet sijaitsevat noin kahden kilometrin
etäisyydellä hankealueesta avomerelle (KP5) sekä noin 700 metrin etäisyydellä hankealueesta poh-
joiseen rannikkoalueella. Keskimääräiset typpipitoisuudet (kok. N suurelta osin alle 400 µg/l) il-
mensivät karun vesistön vedenlaatua ja keskimääräiset fosforipitoisuudet (kok. P yhtä lukuun ot-
tamatta alle 30 µg/l) lievästi rehevän tai rehevän vesistön vedenlaatua. Epäorgaanisten yhdisteiden
osuudet kokonaisravinteista olivat pieniä ja levätuotantoa kuvastavat a-klorofylli-pitoisuudet olivat
keskimäärin karun vesistön vedenlaadun tasolla (1,9-3,6 µg/l, ka. 2,9 µg/l). Veden hygieeninen
laatu oli pääosin erinomainen. Vesi oli keskimäärin lievästi emäksistä ja veden happitilanne oli hyvä.
Veden väriarvot olivat pieniä ja vesi siten vähähumuksista. Sameusarvot ilmensivät joko kirkasta
tai lievästi sameaa vettä (Eurofins Ahma Oy 2022).

Vedenlaatutarkkailua tehdään myös alueen kalankasvatuslaitosten toimesta. Lähimmät kasvatta-
mot ja tarkkailupisteet sijaitsevat noin 2 km etäisyydellä hankealueesta etelään Skatanin edustalla.
Vuoden 2018 tarkkailuraportissa kalankasvatustoiminnan vaikutukset koko kyseisen merialueen
vedenlaatuun arvioitiin vähäisiksi, sillä vaikutukset olivat enemmän paikallisia. Joillakin laitoksilla
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toiminnan todettiin kohottavan veden sameus- ja ravinnepitoisuuksia, etenkin fosforin ja klorofylli-
a:n osalta. Muihin vedenlaatumuuttujiin ei kalankasvatustoiminnalla todettu olevan huomattavaa
vaikutusta (Vuoksenvaara 2019).

Karhusaaren edustalla pohjaeläimistöä on tutkittu osana kalankasvatuslaitosten velvoitetarkkailua.
Lähimmät tarkkailupisteet sijaitsevat Karhusaaren eteläpuolella noin 1 km hankealueen eteläpuo-
lella sekä noin 7 km hankealueen pohjoispuolella. Taksonimäärä tarkkailupisteillä vaihteli viimei-
simmällä tarkkailukerralla vuonna 2020 välillä 3-9 ja yksilötiheys välillä 280-13000 yks./m2. Poh-
jaeläinindeksi BBI vaihteli välttävästä erinomaiseen. Yleisimpiä havaittuja taksoneita olivat survi-
aissääsket, liejusimpukka, amerikansukasjalkainen, harvasukasmadot, raakkuäyriäiset ja vaeltaja-
kotilo. (KVVY Tutkimus Oy 2021)

Lähistön merialueen eliöstöä on tutkittu sukeltamalla mm. osana Velmu-kartoituksia Gåsgrundin
itäpuolella vuonna 2012, Båtskäretin pohjoispuolella vuonna 2018, ja Lillgrundetin alueella vuonna
2018. Yleisimmät havaitut taksonit olivat haarukkalevät, luulevät, rakkohauru sekä näkinsammalet.
(VELMU karttapalvelu 24.11.2022)

6.4.2 Vaikutusten arviointi

Pintavesiin kohdistuvat vaikutukset muodostuvat pääosin toiminnan aikaisesta vedenotosta sekä
jäähdytysveden purusta lämpövaikutuksen kautta. Johdettava vesi on myös hieman suolaisempaa
kuin ympäröivä merivesi. Lämpökuormitus voi vaikuttaa jääoloihin sekä vesimassan kerrostumis-
oloihin purkuputken lähiympäristössä. Myös jäähdytysveden suolapitoisuudella voi olla vaikutusta
kerrostumisoloihin sekä purkupisteen välittömässä läheisyydessä esiintyvään eliöstöön.

Alueella aiemmin sijainneen voimalan jäähdytysveden leviämistä on tarkasteltu mallintamalla (WSP
Environmental 2008). Metanointilaitoksen vesistövaikutuksia arvioidaan asiantuntija-arviona poh-
jautuen aiemman mallinnuksen tuloksiin sekä hyödyntäen aikaisemmin tehtyjä selvityksiä, tarkkai-
lutietoja ja ympäristöhallinnon tietokantoja.

Lisäksi arvioidaan hankkeen määrälliset ja laadulliset vaikutukset hulevesiin.

Vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon lainsäädännön vaatimukset mm. Euroopan Unionin ve-
sipuitedirektiivi 2000/60/EY (VPD), joka hyväksyttiin vuonna 2000 ja siitä johdetut kansalliset sää-
dökset. Kaikille Suomen vesienhoitoalueille on laadittu vesienhoitosuunnitelma. Tämän hankkeen
osalta tulee ottaa huomioon Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesien-
hoitosuunnitelma vuosille 2022‒2027 ja Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan ve-
sienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022–2027. Lisäksi huomioidaan merenhoitosuunnitelma.
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6.5 Kalasto ja kalastus sekä muu merialueen käyttö

6.5.1 Nykytila ja kehitys

Hankealueen edustan merialue kuuluu Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalueeseen ja alueen
kalastusoikeutta hallinnoi Kristiinankaupungin kalastusjaosto.

Kristiinankaupungin edustan merialueen kalalajisto koostuu Selkämeren alueella tavanomaisista la-
jeista. Kalakantojen tilasta ja runsaudesta ei ole saatavilla yksityiskohtaisia tietoja, mutta arvioita
voi tehdä alueen kalansaaliista (Palo 2022).

Kristiinankaupungin edustan merialueella on tehty verkkokoekalastuksia osana Kristiinankaupungin
jätevedenpuhdistamon kalataloustarkkailua. Vuonna 2019 verkkokoekalastukset tehtiin kahdella
koekalastuspaikalla, joista läheisempi (vaikutusalueen koekalastuspaikka) sijaitsee noin 1,3 km
etäisyydellä hankealueesta luoteeseen Hindsanin edustalla. Vuoden 2019 yksikkösaalis oli Hindsa-
nin alueella hieman pienempi kuin edellisellä koekalastuskerralla vuonna 2017. Vaikutus- ja vertai-
lualueen kalastossa ei havaittu suuria eroja. Hindsanin edustalta saaliiksi saatuja lajeja olivat: ah-
ven, kiiski, särki, muikku, made, kuore, silakka, kolmipiikki, kymmenpiikki, pikkutuulenkala, hieta-
tokko ja mustatäplätokko. Kappalemääräisesti yleisimpiä saalislajeja olivat kolmipiikki, särki ja
kiiski tässä järjestyksessä. (Eurofins Ahma Oy 2020)

Kaupallisten kalastajien ja kalastuksen määrät ovat vähentyneet jo pitkään, kuten muuallakin Suo-
messa. Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalueella toimi vuonna 2018-2019 15 rannikkokalas-
tajaa (kalastus alle 10 m aluksella). Ilmastonmuutos ja talviaikaisen jääpeitteen vähyys ovat vai-
keuttaneet talvikalastusta ja lisänneet hylkeiden aiheuttamia ongelmia verkkokalastukselle. Kau-
pallisen rannikkokalastuksen tärkeimpiä saalislajeja ovat ahven, hauki, kuha ja särkikalat, joista
etenkin ahvensaaliit ovat pienentyneet viimeisen noin kymmenen vuoden kuluessa huomattavasti.
Tämä voi viitata kantojen pienenemiseen, mutta myös pyynnin määrän vähenemiseen. Yksikkösaa-
liiden perusteella ahvenkannat ovat alueella mahdollisesti taantuneet, mutta hauki- ja särkikala-
kannat hieman vahvistuneet. (Palo 2022) Kuten Siipyyn edustalla (Peltonen 2013), todennäköisesti
myös hankealueen edustan merialueella kauempana rannasta syvemmillä alueilla kalastaa myös
troolikalastajia.

Kalastuksen lisäksi Kristiinankaupungin merialueella on paljon muuta vesien käyttöä. Rannoilla on
lukuisia mökkejä, vesillä liikkuminen on yleistä ja verkkokasseissa tapahtuva kalanviljelytoiminta
on alueella suosittua. Karhusaaren vanhan voimalan laivaväyläalueella liikenne on hiipunut voima-
lan toiminnan loputtua. (Palo 2022) Satama- ja väyläalueella meriliikennettä häiritsevä kalastus on
kielletty.

Kristiinankaupungin edustan merialueella esiintyviä kalojen poikastuotantoalueita on mallinnettu
osana vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmaa (VELMU). Mallinnuksen
perusteella koko Kristiinankaupungin edustan merialue on suotuisaa silakan poikastuotantoaluetta
sekä suotuisaa ja osin erittäin suotuisaa tokkojen lisääntymisaluetta. Lähimmät kuoreen ja ahvenen
suotuisat poikastuotantoalueet sijaitsevat hankealueen edustalla Storvikenin pohjukassa. (VELMU
karttapalvelu 24.11.2022)

Hankkeen edustan merialueen poikastuotantoalueita on selvitetty myös vuonna 2008 osana Kristii-
nankaupungin voimalaitoksen öljykattilan korvaamisen ympäristövaikutusten arviointiprosessia.
Selvitys tehtiin kahtena kalastuskertana poikastuotantoalueiksi soveltuvien saarien ja luotojen ran-
noilla sekä Bergis Vikeniin laskevan puron ja Källvikeniin laskevien purojen (2 kpl) alajuoksulta.



Ramboll - Synteettisen metaanin valmistus KRISTIINANKAUPUNGIN KARHUSAARESSA

37/64

Selvityksen kohteena olivat siian ja harjuksen poikaset, joita ei saatu saaliiksi lainkaan. Syynä po-
tentiaalisten poikastuotantoalueiden häviämiseen pidettiin valtaosalla kohteista rehevöitymistä.
Rannat olivat suurelta osin umpeenkasvaneita ja saaristossa havaittiin runsaasti viherlevää, mutta
aiemmin alueella yleisesti esiintynyttä rakkolevää ei havaittu. (WSP Environmental Oy 2008)

Kristiinankaupungin edustan merialueella on tehty kalataloudellisia lisäselvityksiä vuonna 2013 Sii-
pyyn merituulivoimahankkeeseen liittyen. Kalataloudellisiin tutkimuksiin sisältyivät lisääntymis-
alueselvitys ja vaelluskalaselvitys. Siipyyn alue sijaitsee noin 24 kilometrin etäisyydellä hankealu-
eesta etelään. Koska Siipyyn alue on samantyyppistä Selkämeren alueen rannikkovyöhykettä kuin
hankealueen ympäristökin, esiintyy niissä todennäköisesti suurelta osin samoja kalalajeja ja mah-
dollisesti myös kyseisten meressä kutevien lajien kutualueita. Siipyyn edustan merialueella tai sen
lähistöllä kutevia kalalajeja olivat poikastutkimuksen perusteella ainakin silakka, tokot, kiiski, piik-
kisimppu ja kolmipiikki. Merkintäpalautustietojen ja taimenen osalta ammattikalastajilta saatujen
tietojen perusteella Kristiinankaupungin edustan rannikolla kulkee meritaimenien ja -lohien vael-
lusreittejä (Peltonen 2013). Kirjallisuuden perusteella taimen vaeltaa pääasiassa lähellä kotijokea
tai istutuspaikkaa rannikon ja avomeren välillä (Kallio-Nyberg ym. 2002, Lehtonen 2003).

Kristiinankaupungin edustan merialue on suosittu vapaa-ajankalastuskohde. Suurin osa myydyistä
kalastusluvista on verkkolupia. Virkistyskalastajia alueelle houkuttelevat kalalajeista etenkin ahven,
kuha, hauki, siika sekä taimen. (Palo 2022)

6.5.2 Vaikutusten arviointi

Vaikutukset kalastoon ja kalastukseen muodostuvat välillisinä vaikutuksina pintavesivaikutusten
kautta. Vaikutukset arvioidaan asiantuntija-arviona pohjautuen aiemmin tehtyihin selvityksiin ja
tarkkailuaineistoon sekä hyödyntämällä arviointiprosessin aikana tehtävän asukaskyselyn tuloksia.

6.6 Kasvillisuus ja eläimistö

6.6.1 Nykytila ja kehitys

Hankealue sijoittuu eteläboreaaliselle kasvillisuusvyöhykkeelle Etelä-Pohjanmaan rannikkoalu-
eelle. Hankealueen ympäristössä metsät ovat pääasiassa talouskäytössä olevia tuoreen kankaan
sekametsiä tai karumpia männiköitä. Hankealueen lähistöllä Björkskäretin alueella on vanhaa
mäntymetsää ja Skatavikenin ympäristössä varttuneita kuusikoita. Hankealueen koillispuolella,
lähellä Pukinsaaren leirintäaluetta, on metsittyneitä peltoja ja niittyjä sekä lehtotilkkuja (Ramboll
Finland Oy 2022).

Karhusaaren merenrannoista pääosa on kasvillisuudeltaan karuja kallio- ja kivikkorantoja. Etenkin
länsi- ja lounaisrannoilla on tuulille alttiita lähes paljaita silokallioita. Suojaisilla paikoilla vesi- ja
rantakasvillisuus on runsaampaa ja paikoin on pienialaisia rantaniittyjä. Karhusaaren lounaisosan
Björkskärsträsket on pieni karuntyyppinen järvi, ja Skatavikenin lahdessa on lähes umpeenkasva-
nut lampi. (Pöyry 2008)
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Kuva 6-6. Ilmakuva hankealueesta.

Huomionarvoiset luontotyyppikohteet
Karhusaaren asemakaavan yhteydessä tehty luontoselvitys vuonna 2008 (Pöyry 2008) kattoi
myös nyt tarkastelussa olevan hankealueen. Hankealueella ei selvityksen mukaan esiintynyt luon-
nonsuojelulain 29 §:n mukaisia suojeltavia luontotyyppejä, vesilain 2 luvun 11 §:n tarkoittamia
suojeltavia pienvesiä eikä metsälain 10 §:n erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Hankealueen itä-
osan läheisyydessä sijaitsee Skatavikenin ruovikkolahti, joka todettiin olevan mahdollinen metsä-
lain 10 §:n mukaan pienten lampien lähiympäristö. Lähistöllä sijaitsevan Skatan asemakaavan yh-
teydessä tehtiin täydentävä luontoselvitys vuosina 2017-2021 (Ramboll 2022), jossa ruovikkolahti
todettiin olevan edelleen huomionarvoinen kohde.

Uhanalaiset lajit
Vuoden 2008 luontoselvityksessä hankealueelta ei löytynyt uhanalaisten tai harvinaisten kasvila-
jien esiintymiä. Liito-oravaselvityksessä alueella ei todettu liito-oravan lisääntymis- ja levähdys-
paikkoja, mutta lajille soveltuvaa metsää todettiin olevan lähialueella etenkin Skatavikenin ympä-
ristössä. (Pöyry 2008). Skatavikenin itäpuolelta on löydetty liito-oravan lisääntymis- ja levähdys-
paikkoja Skatanin asemakaavan luontoselvityksen (Ramboll 2022) yhteydessä. Suomen Lajitieto-
keskuksen tietojen mukaan (tietokysely 11/2022: Uhanalaiset lajit (NT, VU, EN, CR, RE, EW, EX)
n. 2,5 km etäisyydellä hankealueelta) hankealueelta ei ole tiedossa olevia uhanalaisten lajien
esiintymiä.

Linnut
Karhusaaren linnustoa on kartoitettu Karhusaaren asemakaavan luontoselvitysten yhteydessä
(Pöyry 2008 ja Suomen Luontotieto 2009) sekä Kristiinankaupungin edustan merituulipuiston
hankkeen yhteydessä vuonna 2008-2009 (Pohjolan Voima 2010). Källviken/Rackletin alue, joka
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sijaitsee noin 800 metrin etäisyydellä hankealueen pohjoispuolella, todettiin selvityksissä olevan
Karhusaaren linnustollisesti merkittävin alue. Myös Skatan eteläpuolella sijaitsevat saaret todettiin
olevan tärkeitä saaristolintujen pesimäalueita.

Hankealue sijoittui vuoden 2009 linnustoselvityksessä (Suomen luontotieto 2009) valtaosin ns.
lohkoon 4, jonka linnustosta mainitaan mm. seuraavaa: Alueen pesimälinnusto on hyvin tyypillistä
nuorten sekametsien lajistoa. Alueen merkittävimmät pesimälajit olivat lehtokurppa, sarvipöllö ja
palokärki. Sarvipöllön pesintä varmistui, kun alueelta löytyi maastopoikue. Inventointialue kuuluu
palokärjen laajempaan reviiriin eikä lajin pesäpaikka välttämättä sijaitse alueella.

Luonnonsuojeluasetuksen 19 §:ssä mainitun suuren petolintulajin pesäpaikka on hankealueen lä-
heisyydessä. Hankealue tai tulevan laitoksen toiminnot eivät kuitenkaan sijoitu pesän välittömään
läheisyyteen. Hankealue ei kuulu kansainvälisesti (IBA), kansallisesti (FINIBA) tai maakunnalli-
sesti tärkeiden lintualueiden joukkoon.

6.6.2 Vaikutusten arviointi

Hankealue on osittain teollisuustoiminnan muokkaamaa ja suurelta osin metsää. Hankkeen mer-
kittävimpiä vaikutuksia eläimistöön ja kahvillisuuteen aiheutuu lähinnä siitä, että metsä ja kasvilli-
suus poistetaan rakennettavan laitoksen alueelta.

Eläimistöön ja kasvillisuuteen ei kohdistu merkittäviä rakentamisen aikaisia vaikutuksia, sillä
aiemmissa luontoselvityksissä ei ole todettu alueella olevan erityisiä luontoarvoja. Rakennustöiden
aikana melu, liikenne, työkoneet ja rakennusmateriaalien varastointi alueella voivat väliaikaisesti
häiritä alueen eläimistöä.

Toiminnan aikaiset vaikutukset arvioidaan lähialueen kasvillisuuteen ja eläimistöön toiminnasta
syntyvien päästöjen ja melun perusteella. Hankealueella lisääntyvän valon vaikutukset eliöstöön
arvioidaan asiantuntija-arviona. Toiminnasta ei synny ilmapäästöjä, joilla olisi vaikutusta hanke-
alueen kasvillisuuteen tai eläimistöön. Jäähdytysveden lämpöpäästöt merialueella sekä johdetta-
van veden hieman ympäröivää vesialuetta korkeampi suolapitoisuus voivat tosin vaikuttaa purku-
pisteen välittömässä läheisyydessä olevaan kasvillisuuteen, kaloihin ja muuhun eläimistöön.

Aikaisemmin alueella tehtyjä luontoselvityksiä hyödynnetään vaikutusten arvioinnissa. Lisäksi
hankealueelle tehdään täydentävä luontoselvitys, joka sisältää keväällä 2023 tehtävän liito-orava-
selvityksen sekä kesällä 2023 tehtävän kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen, pesimälinnus-
toselvityksen ja lepakkoselvityksen. Lisäksi muiden luontodirektiivin liitteen IVa lajien esiintymis-
potentiaali selvitetään.

Luonnonsuojeluasetuksen 19 §:ssä mainitun suuren petolintulajin pesäpaikka sijoittuu hankealu-
een läheisyyteen. Hankkeen vaikutukset ko. lintulajiin tullaan selvittämään tarkemmin vaikutus-
ten arvioinnin yhteydessä asiantuntija-arviona hyödyntäen YVA-menettelyssä syntyviä muita vai-
kutusten arviointien tuloksia (mm. melu ja tärinä).
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6.7 Suojelualueet

6.7.1 Nykytila ja kehitys

Hankealueen läheisyydessä on Natura 2000-verkostoon sisältyvä Kristiinankaupungin saariston
alue (FI0800134), jonka pinta-ala on noin 8059 hehtaaria. Hankealueen ja suojelualueen välinen
etäisyys on noin 1 kilometri. Kristiinankaupungin saariston alue on sisälletty Natura 2000-verkos-
toon luontodirektiivin (92/43/ETY) mukaisena erityisen suojelutoimien alueena (SAC-alue) ja lin-
tudirektiivin mukaisena erityisenä suojelualueena (SPA-alue). Alue kuuluu myös rantojensuoje-
luohjelmaan (Domarkobban RSO10055).

Saaristo koostuu lukuisista, enimmäkseen pienistä puuttomista luodoista ja saarista tai harva-
puustoisista kallioisista saarista. Monella saarella on edustavia rantaniittyjä, joilla on rikas kasvilli-
suus ja runsas pesimälinnusto. Hankealuetta lähimmät suojeluperusteena mainitut luontodirektii-
vin luontotyypit ovat mm. 1620 Itämeren ulkosaariston ja merivyöhykkeen saarien ja luotojen
ryhmät ja 1230 Atlantin ja Itämeren rannikoiden kasvipeitteiset rantakalliot.  Luontodirektiivin liit-
teen II eliölajeista tavataan harmaahylje ja itämerennorppa, ja lintudirektiivin liitteen I lajeista
alueella tavataan mm. punasotka, muuttohaukka ja pikkusirri.

Hankealueen pohjoispuolella noin 1,5 kilometrin etäisyydellä Natura-alueen yhteyteen sijaitsee
yksityinen suojelualue Kristiinankaupunkin Luodot (YSA102464).  Kristiinankaupungin saariston
Natura-alue ja suojelualueet ovat esitetty kartalla alla.
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Kuva 6-7. Alueen suojelualueet

Skatanin eteläpuolisella merialueella on kansainvälisesti arvokkaisiin lintualueisiin kuuluva Kristii-
nankaupungin eteläisen saariston IBA-alue (Important Bird Areas). Alue on myös osa Suupohjan
saariston FINIBA-kokonaisuutta, johon kuuluu myös hankealueen pohjoispuolella sijaitseva saa-
risto.
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Kuva 6-8. IBA ja FINIBA alueet

6.7.2 Vaikutusten arviointi

Hankealue sijoittuu Kristiinankaupungin saariston Natura-alueen ulkopuolelle. Natura-alueeseen ei
kohdistu välittömiä vaikutuksia, kuten Natura-luontotyyppikohteiden pinta-alan pienentymistä.
Hankkeen mahdolliset vaikutukset Natura-alueeseen muodostuvat välillisesti pintavesivaikutusten
kautta. Toiminnasta aiheutuu myös melua, mutta melupäästöä voidaan rajoittaa suunnitteluratkai-
suin niin, ettei vaikutusta Natura-alueelle muodostu.

Natura-alueeseen ja suojelualueisiin kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan hyödyntäen olemassa ole-
via tietoja suojelualueesta, kuten siellä esiintyvistä lajeista (mm. arvokas linnusto), niiden elinym-
päristöstä, luontotyypeistä ja suojeluperusteista. Lisäksi huomioidaan YVA-selostusvaiheessa to-
teuttavat vaikutusten arvioinnit, erityisesti melun ja pintavesien osalta. Arviossa huomioidaan myös
mahdolliset yhteisvaikutukset. Mikäli suunnittelun edetessä havaitaan, että Natura-alueelle voi koh-
distua sen luonnonarvoja heikentäviä vaikutuksia, laaditaan selostusvaiheessa luonnonsuojelulain
65§ mukainen Natura-arviointi.
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6.8 Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö

6.8.1 Nykytila ja kehitys

Hankealueella on voimassa Pohjanmaan maakuntakaava 2040, joka vahvistettiin 11.9.2020. Han-
kealue sijoittuu Pohjanmaan maakuntakaavassa teollisuus- ja varastoalueelle (T) ja energiahuollon
alueelle (en). Suunnittelumääräyksessä määrätään, että alueiden tarkemmassa suunnittelussa tu-
lee kiinnittää huomiota alueen saavutettavuuteen ja liikennejärjestelyihin sekä kulttuuriympäristö-
, maisema- ja luontoarvoihin. Taajama-alueilla tai niiden viereisillä alueilla tulee alueen suunnitte-
lussa ottaa huomioon kaupunki- ja taajamakuva ja osoittaa asuin- ja virkistysalueille riittävät suo-
javyöhykkeet. Tarkempien selvitysten perusteella alueelle voi tarkemmassa suunnittelussa osoittaa
teollisuuslaitoksia, joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia, ja laitoksia, jotka käsittelevät vaaral-
lisia kemikaaleja. Merkittävät ympäristöhaitat tulee estää osoittamalla riittävät suojavyöhykkeet tai
teknillisillä ratkaisuilla. Jos alueella varastoidaan tai valmistetaan polttoaineita tai muita vaarallisia
aineita, tulee alueen ja sen lähiympäristön suunnittelussa ottaa huomioon varastoinnista ja valmis-
telusta aiheutuvat ympäristöriskit. Alueelle ei tule osoittaa uutta asumista.

Energiahuollon kohdemerkinnällä osoitetaan muuntuja- ja sähköasemat, jotka kuuluvat 110 kV:n
sähköverkkoon. Energiahuollon alueella on voimassa maankäytön- ja rakennuslain 33 §:n mukai-
nen rakentamisrajoitus, ja suunnittelumääräyksessä määrätään, että muuntaja- ja sähköaseman
rakentamisessa tulee huomioida maisema-, kulttuuriympäristö- ja luontoarvot.
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Kuva 6-9. Ote maakuntakaavasta.

Alueella on voimassa Karhusaaren osayleiskaava 2020, joka hyväksyttiin vuonna 2010 ja sai lain-
voiman Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä 25.11.2011. Hankealue sijoittuu kaavassa merkitylle
energiahuollon alueelle (EN-1). Alue rajautuu etelässä lähivirkistys- (VL-1) ja suojaviheraluelle
(EV), idässä lähivirkistys- (VL) ja teollisuusalueelle (TY). Karhusaaren etelä- ja kaakkoisosan ran-
nikko on merkitty loma-asuntojen alueeksi (RA), ja Skatan astutus on merkitty kyläalueeksi (AT).

Karhusaaren ympärillä on voimassa vuoden 2000 rantayleiskaava, jossa Karhusaaren etelä- ja itä-
puolella olevat saaret on osoitettu loma-asuntoalueiksi (RA) ja vesialueiden (W) lisäksi on osoitettu
luonnonsuojelualueita (SL-1), jotka sisältyvät Natura 2000-verkostoon.
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Kuva 6-10. Ote Karhusaaren osayleiskaavasta ja rantayleiskaavasta.

Alueella on voimassa 18.12.1990 vahvistettu asemakaava. Asemakaavassa hankealue sijoittuu
kaavassa merkitylle ET-1 alueelle, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitos-
ten korttelialueelle, joka on tarkoitettu entistä Kristiinan voimalaitosta varten.
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Kuva 6-116. Ote asemakaavasta.

Karhusaaren niemen itä- ja eteläosassa on pysyvää asutusta sekä loma-asutusta. Hankealueen
lähin asuinalue on Skatan kyläalue, joka sijaitsee noin 550 metrin etäisyydellä hankealueelta. Loma-
asutuksen kesyttymiä sijaitsee Skatanin niemen lisäksi myös hankealueen lounas- ja pohjoispuo-
lella Furuvikenissä ja Källvikenin rannalla. Karhusaaren lähivirkistysalueet sijaitsee hankealueen
etelä, kaakkois- ja länsipuolella.

Hankealue sijoittuu teollisuusalueelle, entiselle Kristiinan voimalaitosalueelle. Alueella on mm. pien-
teollisuutta, Karhusaaren hiili- ja öljysatama, ja Fingrid Oy:n kaasuturbiinivoimala. Karhusaaren
satama sijaitsee noin 400 m etäisyydellä hankealueesta luoteeseen.

Maankäyttöä kuvaavassa CORINE 2018 – aineistossa entisen voimalaitoksen ja sataman alue ovat
merkitty teollisuuden ja palveluiden alueeksi, ja muu ympäröivä alue merkitty havumetsä- tai har-
vapuustoiseksi alueeksi,
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Kuva 6-12. Hankealueen ja sen lähiympäristön maankäyttö CORINE 2018 -aineiston mukaan.
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Kuva 6-13. Karhusaaren asuin-, loma-, liike ja julkiset tai muut rakennukset

Hankealueelle ollaan Koppö Energian toimesta hakemassa maankäyttö- ja rakennuslain
(5.2.1999/132) 23 luvun 171 §:ssä tarkoitettua poikkeamislupaa asemakaavasta, sillä alueelle
suunniteltava synteettisen metaanin tuotantolaitos ei täysin vastaa nykyisiä asemakaavamääräyk-
siä. Poikkeamisluvan avulla on tarkoitus varmistaa, että toiminnalle voidaan myöntää ympäristölupa
riippumatta siitä, onko alueen asemakaava vielä muutettu vastaamaan suunniteltua toimintaa.
Poikkeamislupaan liittyviä ennakkoneuvotteluita on käyty Kristiinankaupungin kanssa. Poikkeamis-
luvan edellyttämä alustava arvio hankkeen vaikutuksista lähialueille on tehty mallintamalla mah-
dollisten poikkeustilanteiden vaikutuksia lähialueella.

Kristiinankaupunki suunnittelee käynnistävänsä asemakaavan muutoksen, joka koskee koko ase-
makaavaan merkittyä ET-1 aluetta, johon hankealue kuuluu, sekä todennäköisesti myös pieniä li-
säalueita ET-1 alueen ulkopuolella. Asemakaavan muutosta tehtäessä hyödynnetään tämän YVA-
prosessin aikana saatuja arvioita ja selvityksiä hankkeen vaikutuksista. Asemakaava laaditaan sel-
laiseksi, että se vastaa alueen suunniteltua käyttötarkoitusta. Todennäköinen hankealueelle asetet-
tava kaavamerkintä on T/kem, sillä toimintaan kuuluu vaarallisten kemikaalien varastointia ja kä-
sittelyä teollisessa mittakaavassa, ja se edellyttää kemikaalilupaa. Myös hankkeen vaikutukset lä-
hialueen toimintoihin huomioidaan asemakaavamääräyksiä laadittaessa.

6.8.2 Vaikutusten arviointi

Asiantuntijanatyönä arvioidaan ja kuvataan suunnitellun hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat vai-
kutukset alueen yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön. Myös alueen soveltuvuus kaavoituksen
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näkökulmasta arvioidaan perustuen olemassa oleviin kaavoihin, niiden taustatietoihin ja mahdolli-
sesti vireillä olevien kaavoitushankkeiden tietoihin.

6.9 Elinkeinot ja palvelut

6.9.1 Nykytila ja kehitys

Pohjanmaa on teollisuusmaakunta, jonka elinkeinorakenne painottuu erityisesti teollisuuteen ja al-
kutuotantoon. Pohjanmaalla tuotetaan paljon tuulivoimaa, ja tuulivoimapuistoja aiotaan jatkossa
rakentaa sinne yhä enemmän. Lisäksi sinne ollaan luomassa myös muunlaista energiateollisuutta
sekä akkuteollisuutta. Viennin osuus teollisuuden liikevaihdosta vaihtelee 70 ja 80 prosentin välillä.
(Pohjanmaan liitto, 2022)

Kristiinankaupunki on noin 6 400 asukkaan kunta. Kaupungin elinkeinoelämän ydin muodostuu pal-
veluelinkeinoista, teollisuudesta sekä maa- ja metsätaloudesta. Vuoden 2020 lopussa Kristiinan-
kaupungissa oli työpaikkoja 2 335, joista 11,3 % oli alkutuotannossa, 17 % jalostuksessa ja 69,6
% palvelualoilla. Työttömien osuus työvoimasta oli vuonna 2020 6,1 %. (Tilastokeskus, 2022)

6.9.2 Vaikutusten arviointi

Asiantuntijatyönä arvioidaan suorat ja välilliset vaikutukset työllisyyteen ja elinkeinoelämään hank-
keen toteutuessa tai toteutumatta jäädessä.

6.10 Maisema ja kulttuuriympäristö

6.10.1 Nykytila ja kehitys

Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse maisemallisesti arvokkaita alueita. Lähin maisemallisesti
merkittävä alue, Härkmeren valtakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema (VAM120114), sijaitsee
noin 8 kilometrin etäisyydellä hankealueesta.

Skatan rakennettu kulttuuriympäristö Skatauddenin ympärillä on osoitettu maakunnallisesti ar-
vokkaana kulttuuriympäristönä. Alue sijaitsee noin 500 m etäisyydellä hankealueen eteläpuolella.
Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä. Lähin
valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö on Kristiinankaupungin ruutukaava-
alue. Hankealueella ei sijaitse maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaita rakennuskulttuurikoh-
teita.

Hankealueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse muinaisjäännöksiä. Lähin muinaisjäännös on Kau-
punginlahden hylky, noin 3 kilometriä hankealueesta koilliseen.

Hankealue ei sijoitu maisemallisesti arvokkaiden alueiden läheisyyteen, eikä sillä ole vaikutusta
maisema- tai kulttuurialueisiin. Hankkeella ei ole vaikutuksia muinaisjäännöksiin tai rakennettuun
kulttuuriperintöön.
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Kuva 6-14. Alueen muinaisjäännökset ja arvokkaat maisema-alueet.

6.10.2 Vaikutusten arviointi

Hankkeeseen ei liity arvioitavia vaikutuksia maisema- ja kulttuuriympäristöön liittyen. Hankkeella
ei ole vaikutusta myöskään muinaisjäännöksiin. Laitoskokonaisuuden vaikutus lähimaisemaan ar-
vioidaan asiantuntijatyönä. Muutoin maisema- ja kulttuuriympäristöön liittyviä vaikutuksia ei ole
tarve selvittää tarkemmin selostusvaiheessa.

6.11 Luonnonvarojen hyödyntäminen

6.11.1 Nykytila ja kehitys

Vuonna 2020 Suomessa fossiiliset polttoaineet kattoivat 33,2 % energiankulutuksesta ja turve 3,4
% (Tilastokeskus, 2021). Maakaasun ja LNG:n määrä tieliikenteen energian kulutuksesta on ollut
kasvussa, ja oli vuonna 2021 noin 111 GWh. (Autoalan tiedotuskeskus, 2022) Synteettisen metaa-
nin tuotannon toteutuessa sillä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita ja vähentää täten luonnon-
varoihin kohdistuvaa kuormitusta.

6.11.2 Vaikutusten arviointi

Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan raskaan liikenteen ja meriliikenteen käyttämän maakaasun
korvaaminen nesteytetyllä synteettisellä metaanilla. Samoin arvioidaan niitä vaikutuksia, joita
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hankkeen vaatima tuulivoimalla tuotetun sähköenergian käyttö ja synteettisen metaanin tuottami-
nen tuulivoimalla aiheuttaa.

6.12 Liikenne

6.12.1 Nykytila ja kehitys

Liikennöinti hankealueelle tapahtuu valtatieltä 8 Kristiinankaupungintietä ja Karhusaarentietä pit-
kin.

Keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) valtatielle 8 vuonna 2021 oli Kristiinankaupungintien ris-
teyksen kohdalla 2830 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus oli 552 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Karhusaarentien eteläosan liikennemäärä oli vuonna 2021 173 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa, josta raskaan liikenteen osuus oli 9 ajoneuvoa vuorokaudessa. (Väylävirasto 2022)

Karhusaaren hiili- ja öljysatama sijaitsee noin 400 metriä hankealueelta luoteeseen. Satamaan joh-
tavan väylän kulkusyvyys on 12,0 metriä ja haraussyvyys 14,2 metriä. Vuonna 2019 vuosittainen
aluskäynti oli noin 5–15 kpl. (Sahala 2019)

Kuva 6-15. Nykyiset liikennemäärät ja tieyhteydet laitosalueelle.
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6.12.2 Vaikutusten arviointi

Hankkeen aiheuttaman liikennemäärän ja sen rakenteen vaikutusta lähialueisiin tullaan arvioimaan
asiantuntija-arviona. Myös mahdolliset vaikutukset meriväyliin ja meriliikenteeseen arvioidaan. Lii-
kenteen vaikutuksia arvioidaan suhteessa tiestön nykyiseen ja ennustettuun liikenteeseen. Liiken-
nemäärän merkittävyys arvioidaan suhteuttamalla siitä johtuva muutos alueen nykytilanteeseen.
Arvioinnissa huomioidaan risteyksien ja liittymien toimivuus, liikenneturvallisuus ja vaikutukset lä-
hialueen asukkaille.

Kiinteistön synteettisen metaanin tuotanto lisää alueen raskaan liikenteen määrää. Vaarallisten ai-
neiden kuljetukseen liittyvät riskit arvioidaan onnettomuus- ja poikkeustilanteiden yhteydessä YVA-
selostusvaiheessa.

6.13 Melu ja tärinä

6.13.1 Nykytila ja kehitys

Nykytilanteessa hankealueen läheisyydessä melua aiheuttaa pääasiassa Karhusaaren satama ja sii-
hen liittyvä toiminta. Metanointilaitoksesta aiheutuu melua pääasiassa kompressoreiden toimin-
nasta, pyörivistä laitteista sekä liikenteen lisääntymisestä. Tärinää aiheuttavia toimintoja ei syn-
teettisen metaanin tuotannosta synny.

6.13.2 Vaikutusten arviointi

Synteettisen metaanin tuotantoon liittyvät melulähteet tunnistetaan ja melutasot määritetään. Näi-
den perusteella arvioidaan asiantuntijan toimesta meluvaikutus lähimpiin häiriintyviin kohteisiin las-
kennallisesti melumallinnuksen avulla.

6.14 Ilmanlaatu

6.14.1 Nykytila ja kehitys

Kristiinankaupungin ilmanlaatua ei tarkkailla säännöllisesti. Suupohjan alueen ilmanlaadun yhteis-
tarkkailu on lopetettu vuonna 2013. Nykytilassa hankealueen läheisyydessä ilmanlaatuun vaikutta-
vat satamaan liittyvä raskas liikenne sekä Fingridin Kristiinankaupungin varavoimalaitos. Kaskisissa
noin 11 km Karhusaaren pohjoispuolella sijaitsee Metsä Board Oyj:n kemihierretehdas.

6.14.2 Vaikutusten arviointi

Suunnitellusta toiminnasta ei alustavien tietojen mukaan aiheudu ympäristölle eikä terveydelle hai-
tallisia ilmapäästöjä tai pölyämistä. Ilmanlaatuun vaikuttaa hankkeeseen liittyvä raskas liikenne,
jonka aiheuttamien päästöjen vaikutusta ilmanlaatuun arvioidaan VTT:n kehittämällä liikenteen
päästöjen laskentamallilla (LIPASTO-malli). Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan mahdollinen pi-
toisuuslisäys ympäristössä ja verrataan olemassa olevaan mitattuun tietoon.

Poikkeustilanteiden aiheuttama kaasujen ulosjohtamisen, kuten paineturvallisuuden takia, vaiku-
tukset arvioidaan onnettomuus- ja poikkeustilanteiden arvioinnissa, kuten on kuvattu luvussa
6.18.
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6.15 Ilmasto

6.15.1 Nykytila ja kehitys

Metaani on voimakas, mutta lyhytikäinen kasvihuonekaasu, ja on hiilidioksidin jälkeen toiseksi mer-
kittävin ihmisen tuottama kasvihuonekaasu. Metaania voidaan valmistaa fossiilista alkuperää ole-
vasta maakaasusta, bioperäisesti, tai synteettisesti käyttäen esimerkiksi sähköä. Kaasupolttoainei-
den hiilidioksidipäästöt ovat pienemmät kuin muiden fossiilisten polttoaineiden, joten metaanin val-
jastaminen esimerkiksi liikennekäyttöön vähentää merkittävästi ilmastokuormitusta. (Autoalan tie-
dotuskeskus 2022b)

Pohjanmaan ilmastostrategialla 2040 pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta ja lisäämään maa-
kunnan sietokykyä ilmastonmuutoksen haittavaikutuksia vastaan. Pohjanmaan ilmastostrategian
mukaan alueen tulee olla energiaomavarainen vuoteen 2030 mennessä, ja energia on tuotettava
uusiutuvista energialähteistä. (Pohjanmaan ilmastostrategia 2040)

Kristiinankaupungin 2025-strategiassa yksi kaupungin tavoitteista on tuottaa suurempi osuus ener-
giatarpeesta uusiutuvilla energialähteillä. Tämän lisäksi kaupunki pyrkii hiilineutraalisuuteen vuo-
teen 2025 mennessä. (Kristiinankaupunki 2020)

6.15.2 Vaikutusten arviointi

Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan hankkeen ilmastovaikutukset rakentamisen ja tuotannon ai-
kana, sekä mahdolliset vaikutukset hiilinieluihin. Myös muut tehdyt vaikutusten arvioinnit otetaan
ilmastovaikutusten arvioinnissa huomioon, esim. liikenteestä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt,
ilmanlaadun tarkastelussa esille nousseet kasvihuonepäästöt sekä mahdolliset tulvariskialueet.

Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan hankkeen ilmastovaikutusten lisäksi ilmastomuutoksen vai-
kutukset hankealueelle sekä vaikutuksiin sopeutuminen. Tällaisia ilmastomuutoksen luomia vaiku-
tuksia ovat mm. yleistyneet äärisääolosuhteet, kuten rankkasateet, helleaallot ja tulvariski.

Ilmastomuutoksen vaikutukset hankkeelle arvioidaan hankealueen sijainnin ja siihen kohdistuvien
mahdollisten vaikutusten kautta. Arviointi toteutetaan karttatarkasteluna sekä hyödyntäen ole-
massa olevaa tutkimustietoa ilmastomuutoksen aiheuttamista vaikutuksista ja paikallisista muu-
toksista ja niihin liittyvistä riskeistä. Arvioinnissa otetaan huomioon myös hankkeen sopeutumis-
kyky ilmastonmuutokseen luomiin riskeihin.

6.16 Terveys

6.16.1 Nykytila ja kehitys

Suunnitellusta toiminnasta ei alustavien tietojen mukaan aiheudu ilmapäästöjä, joilla olisi terveys-
vaikutuksia. Synteettisen metaanin tuotannon myötä vaarallisten kemikaalien määrä kasvaa han-
kealueella.

Onnettomuus- ja poikkeustilanteiden todennäköisyys kasvaa lisääntyneen teollisen toiminnan seu-
rauksena, mikä saattaa aiheuttaa terveysvaikutuksia. Mahdollisiin onnettomuus- ja poikkeustilan-
teisiin liittyvät terveysvaikutukset huomioidaan YVA-selostusvaiheessa.
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6.16.2 Vaikutusten arviointi

Hankkeen aiheuttamat vaikutukset terveydelle arvioidaan asiantuntijatyönä. Vaikutukset arvioi-
daan mahdollisesti poikkeustilanteessa prosessiin liittyvien päästöjen sekä käsiteltävien kemikaa-
lien terveysvaaraa aiheuttavien ominaisuuksien kautta.

6.17 Elinolot ja viihtyvyys

6.17.1 Nykytila ja kehitys

Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen voivat olla välittömiä tai välillisiä. Tämä tarkoittaa, että hank-
keen vaikutukset voivat kohdistua suoraan ihmisten terveyteen, elinoloihin, palveluihin tai viihty-
vyyteen (välittömät vaikutukset) tai epäsuorasti hankkeen aiheuttamien luonnon tai rakennetun
ympäristön muutosten kautta (välilliset vaikutukset). Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei
ole asuinrakennuksia, kouluja, päiväkoteja tai sairaaloita.

Hankealueen lähin asuinalue on Skatan, joka sijaitsee noin 500 metriä hankealueesta etelään.
Lähimmät vapaa-ajan käytössä oleva asunnot sijaitsevat noin 300 metriä hankealueesta lounaa-
seen, Furuvikenin alueella. Karhusaaren lounaiskärjessä sijaitsevat Björkskärsudden ja Kanuunan-
lahden ulkoilualue ovat paikallisten suosima virkistysalueita.

Kuva 6-16. Karhusaaren kohteet.
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6.17.2 Vaikutusten arviointi

Arvioitavien vaikutusten arvioinnissa käytetään jo olemassa olevaa sosioekonomista aineistoa,
esim. alueella aiemmin tehtyjen YVA-menettelyjen yhteydessä toteutettuja kyselytutkimuksia, ar-
viointiohjelmasta saatuja lausuntoja ja mielipiteitä, yleisötilaisuuksissa ja yva-hankkeen seuranta-
ryhmässä esille nousseita mielipiteitä ja tietoa sekä muiden vaikutusten arviointien ja ympäristö-
seurantojen tuloksia (mm. melu, ilmanlaatu, liikenne, pöly, valosaaste). YVA-menettelyn aikana
toteutetaan lisäksi asukaskysely osana sosiaalisten vaikutusten arviointia.

Elinoloihin ja viihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä arvioidaan eri tekijöiden muodostamana kokonai-
suutena, jolloin vaikutuksen voimakkuus, laajuus, kesto, todennäköisyys ja osallisten arvioima tär-
keys tulee ottaa huomioon. Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen tehdään asiantuntija-
arviona, joka perustuu saatavilla olevaan tietoon sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn
aikana kerättyyn tietoon.

6.18 Onnettomuus- ja poikkeustilanteet

Mahdolliset onnettomuus- ja poikkeustilanteet tunnistetaan ja näiden ympäristövaikutukset arvioi-
daan suunnitellun prosessin ja siihen liittyvien aineiden ja niiden ominaisuuksien perusteella. On-
nettomuus- ja poikkeustilanteita saattavat aiheuttaa mm. liikenneonnettomuudet ja säiliövuodot.

Mikäli metanoinnissa tarvittavaa vetyä tai läheisen laitoksen savukaasuista talteen otettavaa hiili-
dioksidia ei ole saatavilla, on myös synteettisen metaanin valmistuslaitos ajettava alas. Jotta vetyä
ja hiilidioksidia olisi varmemmin saatavilla myös häiriötilanteissa, asennetaan laitosalueelle hiilidi-
oksidi- ja vetyvarastot. Vetylaitos voidaan siis esim. huollon yhteydessä ajaa väliaikaisesti alas il-
man, että metanointi joudutaan keskeyttämään.

Onnettomuus- ja poikkeustilanteissa vaikutuksia voi aiheutua esimerkiksi ilmanlaatuun, maape-
rään, pintavesiin ja/tai pohjaveteen. Näihin varaudutaan huolellisella suunnittelulla ja niiden toden-
näköisyyttä tapahtua vähennetään systemaattisella riskienhallinnalla. Tunnistetut riskit ja niiden
seurausvaikutukset kuvataan arviointiselostuksessa.

Ramboll on syksyllä 2022 mallintanut synteettisen metaanin ja vedyn vuotoihin liittyviä riskejä,
jotta voidaan paremmin arvioida synteettisen LNG:n ja vedyn varastoinnin sijoittamista ja toimin-
nan mahdollisia vaikutuksia ympäröiviin toimintoihin. Vetyvuotoja mallinnettiin käyttämällä
HyRAM+ ohjelmistoa ja metaanivuotoa käyttämällä ALOHA -ohjelmistoa. Analyysissa mallinnettiin
vuotoihin liittyviä riskejä käyttämällä kolmea eri onnettomuusskenaariota:

1. Vuotavan kaasun aiheuttamaa leimahdusvaarallista aluetta (jolloin kaasu vuotaa ilman syt-
tymistä)

2. Kaasuvuodosta aiheutuva räjähdyksen ylipaine (eli vuodosta aiheutuvan kaasuräjähdyksen
aiheuttamat vaikutukset eri etäisyyksillä)

3. Tulipalosta aiheutuvan lämpösäteilyn vaikutukset (jolloin kaasu syttyy vuodon seurauk-
sena).

Mallinnus tehtiin käyttämällä erilaisia vuotoskenaarioita. Saatujen tulosten perusteella hankealue
soveltuu vedyn ja synteettisen LSNG:n tuotantoon. Mahdollisista poikkeustilanteista ei arvioida ai-
heutuvan vaaraa lähiasutukselle tai muille alueen toiminnoille.
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YVA-selostukseen kootaan toimenpide-ehdotuksia riskien vähentämiseksi ja tilanteen korjaamiseksi
erityisesti kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyen. Arvioinnissa keskitytään suuriin onnetto-
muusriskeihin ja luonnonkatastrofeihin YVA-asetuksen (277/2017) ja kemikaaliturvallisuuslain
(390/2005) mukaisesti.

Tehtaassa ei käytetä tai varastoida merkittäviä määriä ympäristölle vaarallisia aineita, joten toimin-
nasta aiheutuva ympäristön pilaantumisen riski on suhteellisesti pienempi kuin sen onnettomuuden
yhteydessä mahdollisesti aiheuttamat haitat lähialueen rakennuksille ja ihmisten terveydelle.

Kemikaalien aiheuttamia riskejä ja vaikutuksia tarkastellaan ympäristöriskien arvioinnissa myö-
hemmin, kun prosessisuunnittelu tarkentuu. Näiden riskien seurausvaikutukset riippuvat kemikaa-
lien määristä, laadusta sekä vaaraominaisuuksista. Myös merkittävien prosessihäiriöiden, tulipalo-
jen, sääolosuhteiden ja logistiikkaan liittyvien riskien todennäköisyydet ja mahdolliset seurausvai-
kutukset arvioidaan tarkemmin.

Vaikutusten arviointi tehdään niin, että sitä voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää myös
ympäristö- ja kemikaalilupaa haettaessa sekä alueen kaavoitusta muutettaessa tai kaavoitusta kos-
kevaa poikkeamislupaa myönnettäessä.
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6.19 Todennäköisesti merkittävät vaikutukset

Lain mukaan YVA-menettelyn tarkoituksena on tunnistaa, arvioida ja kuvata hankkeen todennäköi-
sesti merkittävät ympäristövaikutukset. YVA-selostuksessa on annettava yhtenäinen arvio hank-
keen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perusteltu päätelmä puolestaan on yh-
teysviranomaisen tekemä johtopäätös hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Merkittä-
vyyden arvioinnista on kerrottu aiemmin vaikutusten arvioinnin yhteydessä (Luku 0).

Arvioinnissa keskitytään tarkastelemaan hankkeen kannalta keskeisimmiksi tunnistettuja vaikutuk-
sia, joita tässä hankkeessa ovat ilmastovaikutukset, ilmapäästöt, melu, kasvillisuus ja eläimistö,
veden käyttö, vesipäästöt, liikenne sekä riski- ja onnettomuustilanteisiin liittyvät vaikutukset (Tau-
lukko 6-2).

Taulukko 6-2. Hankkeen keskeisimmät tunnistetut vaikutukset

Ilmastovaikutukset
Hanke mahdollistaa hiilidioksidin talteen ottamisen sekä auttaa korvaamaan fos-

siilisia polttoaineita.

Melu
Toiminnasta aiheutuu melua, jota rajoitetaan melusuojauksella sekä toimintojen

sijoittamisella

Kasvillisuus ja eläimistö
Laitosalueen puusto ja kasvillisuus poistetaan ennen rakentamista.

Mereen johdettavalla jäähdytysvedellä sekä melulla voi olla välillisiä vaikutuksia.

Veden käyttö Kokonaisvedentarve on noin 18 000 000 t/a

Vesipäästöt

Hukkalämpö, jota ei pystytä hyödyntämään, johdetaan jäähdytysveden mukana

mereen.

Myös suolan poistossa syntyvä rejekti sekoitetaan jäähdytysveteen ja johdetaan

tämänhetkisten suunnitelmien mukaan mereen.

Hulevedet ohjataan hulevesijärjestelmän mukana mereen.

Liikenne

Pääliikennevirrat syntyvät hiilidioksidin tuomisesta alueelle säiliöautoilla sekä lop-

putuotteena syntyvän synteettisen maakaasun viemisestä ulos laitosalueelta säi-

liöautoilla.

Riskit ja poikkeustilanteet
Vaaratilanteita voivat aiheuttaa mm. vedyn ja metaanin vuodot, kuljetukset, tuli-

palot, sääolosuhteet sekä prosessihäiriöt.

6.20 Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutuksia aiheutuu, kun samalla vaikutusalueella olevat eri toiminnot aiheuttavat yhdessä
suuremman vaikutuksen kuin yksittäin tarkasteltuna. Arvioinnissa selvitetään, voiko tarkastelta-
vista hankevaihtoehdoista suorien vaikutusten lisäksi aiheutua yhdessä muiden lähialueen olemassa
olevien tai suunniteltujen (vähintään YVA- tai lupaprosessi käynnissä) toimintojen kanssa kumuloi-
tuvia tai toisiaan vahvistavia ympäristövaikutuksia.

6.21 Epävarmuustekijät

Hankkeen suunnitteluun ja ympäristövaikutusten arviointiin vaikuttaa kaikki se epävarmuus, mikä
liittyy arvioinnissa käytettyyn aineistoon, sen keräysmenetelmiin sekä vaikutusten arvioinnissa käy-
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tettyihin menetelmiin. Arvioinnissa selvitetään, miten arvioinnin epävarmuus voi vaikuttaa hank-
keen toteuttamiseen ja eri vaihtoehtojen arviointiin sekä lisäksi se, kuinka merkittäviä esiintyvät
epävarmuustekijät ovat suhteessa tehtyihin vaikutusarvioihin.

6.22 Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen

Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen on tärkeä osa hankkeen suunnittelua. Ensisijaisena ta-
voitteena on estää tunnistetut merkittävät haittavaikutukset. Jos vaikutuksen estäminen on mah-
dotonta (esimerkiksi, jos mikään muu tekninen vaihtoehto ei ole käytettävissä), suunnitellaan lie-
vennystoimenpiteitä.

Ehkäiseviä ja lieventäviä toimenpiteitä tässä hankkeessa voidaan toteuttaa YVA-menettelyn, yksi-
tyiskohtaisen suunnittelun, rakentamisen ja käytön aikana. Lievennystoimenpiteet tunnistetaan tar-
kastelemalla oikeudellisia vaatimuksia, parhaita teollisia käytäntöjä (standardeja) sekä asiantun-
tija-arvioita.

Esimerkkejä mahdollisista lieventämistoimista ovat:
· toimintojen sijoittaminen
· päästövähennysmenetelmät
· suojavyöhykkeet, esteet

6.23 Vaikutusten seuranta

YVA-selostukseen laaditaan ehdotus ympäristötarkkailuohjelmaksi perustuen eri vaikutuskohteiden
arvioituihin vaikutuksiin ja niiden merkittävyyteen. Suunnitelmaa päivitetään kahdessa vaiheessa;
ensin ympäristölupahakemusta laadittaessa ja sitten lupamääräysten mukaisesti. Kun lupa on lain-
voimainen, hyväksytty tarkkailuohjelma on olennainen osa hanketta.

Tarkkailuohjelman sisältö suunnitellaan siten, että tulosten perusteella voidaan erottaa hankkeen
aiheuttamat vaikutukset luonnossa esiintyvästä vaihtelusta. Tärkeä tarkkailun tavoite on arvioida,
kuinka hyvin YVA- ja ympäristölupamenettelyssä arvioidut vaikutukset vastaavat seurannan tulok-
sia.

Yleisellä tasolla hankkeen toiminnan tarkkailu voidaan jakaa seuraavasti:

1) Käyttötarkkailu
Kun synteettisen metaanin valmistuslaitoksen tekninen suunnittelu etenee, voidaan käyttötarkkailu
esittää tarkemmin. Käyttötarkkailu on prosessiteollisuuden normaalia tarkkailua, jolla huolehditaan
laitoksen normaalista toiminnasta ja pyritään eliminoimaan häiriötilanteita. Toiminnan käyttötark-
kailusta vastaa laitoksen henkilökunta.

2) Päästötarkkailu
Päästötarkkailu perustuu pääosin itsetarkkailuun valvontaviranomaisten hyväksymän tarkkailu-
suunnitelman mukaisesti. Ympäristölupavaiheessa tehdään yksityiskohtainen tarkkailuohjelma,
joka hyväksytetään lupaviranomaisella.

3) Vaikutusten tarkkailu
Vaikutustarkkailua tehdään pääsääntöisesti toiminnanharjoittajan tekemänä velvoitetarkkailuna ja
viranomaistarkkailuna tarkkailuohjelman mukaisesti.
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7. HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT JA LUVAT

7.1 Nykyiset luvat ja päätökset

Hankkeessa on kyse uuden toiminnan aloittamisesta hankealueella. Täten suunnitellulla toiminnalla
ei ole olemassa olevia lupia tai lupapäätöksiä.

Vedenotossa hyödynnetään PVO Lämpövoima Oy:n vedenottolupia 36/1993/3, 49/2008/2 ja
111/2009/2, jotka koskevat vedenottoa läheiseltä merialueelta. Vesilupien sallima vedenottomäärä
on 15 m3/s, ja Koppö Energian vedenoton tarve on vain noin 4 % tästä määrästä. Päätöstä siitä,
hyödynnetäänkö mahdollisesti myös vuodelta 1973 peräisin olevaa vesilupaa koskien vedenottoa
Lapväärtinjoesta, ei olla vielä tehty.

PVO Lämpövoima Oy on tehnyt vesiluvista 29/1973, 36/1993/3 ja 111/2009/2 siirtoilmoituksen
ELY-keskukselle 11.2.2022. Vesiluvat ovat tällöin siirtyneet Greenmatex Oy:lle. Alustavan sopimuk-
sen mukaan Greenmatex Oy siirtää kaikki tarvittavat vesiluvat Koppö Energialle.

7.2 Tarvittavat luvat ja päätökset

7.2.1 Ympäristölupa

Hanke edellyttää ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan lain liitteen 1 taulu-
kon 1 kohdan 4 a ja b mukaan: Kemianteollisuus; teollisessa mittakaavassa tapahtuva, alla mainit-
tujen aineiden tai aineryhmien kemiallinen tai biologinen jalostaminen; epäorgaanisten (kuten vety)
ja orgaanisten kemikaalien valmistus (yksinkertaiset hiilivedyt).

Lisäksi lupa tarvitaan kyseisen taulukon 1 kohdan 5 a mukaan: Polttoaineiden valmistus; muiden
polttoaineiden kuin hiilen nesteyttäminen laitoksissa, joiden polttoaineteho on vähintään 20 MW.

Ympäristöluvan myöntää Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintavirasto. Ympäristönsuojelulaki määrit-
telee luvan myöntämisen edellytykset. Lupahakemuksen sisällöstä on yksityiskohtaiset määräykset
ympäristönsuojeluasetuksessa. Ympäristönsuojelulain (527/214) liitteen 1 taulukon 1 mukaan lai-
tos luokitellaan direktiivilaitokseksi. Direktiivilaitokseen lupaharkintaan liittyvät erityisvaatimukset
on lueteltu ympäristönsuojelulain luvussa 7.

Lupahakemukseen on mm. liitettävä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa
tarkoitettu arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto.

7.2.2 Rakennuslupa

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan hankkeen rakennusten, tarpeellisen infrastruk-
tuurin ja tilojen rakentaminen edellyttää rakennuslupaa. Lupaviranomainen on Kristiinankaupungin
rakennusvalvontaviranomainen. Ennen hankkeen rakentamisen aloittamista voi olla tarpeen hakea
alueen infrastruktuurin rakentamista varten valmistelevia lupia (esim. puiden kaato, kaivaminen ja
paalutus) maankäyttö- ja rakennuslain 149d §:n mukaisesti.
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7.2.3 Kaavoitus

Hanke sijoittuu asemakaava-alueelle, joka on merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien ra-
kennusten ja laitosten korttelialueeksi (ET-1). Asemakaavan muutosprosessia ollaan käynnistä-
mässä. Asemakaavaan arvioidaan tarvittavan T/Kem merkintä synteettisen metaanin valmistusta
varten.

Toiminnanharjoittaja aikoo myös hakea maankäyttö- ja rakennuslain (5.2.1999/132) 174 §:n mu-
kaista poikkeamislupaa asemakaavasta, jotta laitos voidaan rakentaa myös ennen kuin asemakaa-
van muutosprosessi on saatu päätökseen.

Asemakaavan muutosprosessissa ja poikkeamismenettelyssä hyödynnetään ympäristövaikutusten
arviointimenettelyssä ja onnettomuusskenaariomallinnuksissa saatuja tietoja ja tuloksia.

7.2.4 Kemikaaliturvallisuuslain mukaiset luvat ja ilmoitukset

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) mukai-
sesti laitos tarvitsee kemikaaliluvan vaarallisten kemikaalien laajamittaiselle varastoinnille ja käsit-
telylle. Lupaviranomaisena toimii Tukes, joka myös toimii valvovana viranomaisena.

Laitos tullaan luokittelemaan turvallisuusselvityslaitokseksi, sillä synteettisen LSNG:n varastointi-
määrä ylittää 200 t. Turvallisuusselvityksessä tulee osoittaa, että toimintaperiaatteet mahdollisten
suuronnettomuuksien ja muiden onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä turvallisuusjohtamisjärjes-
telmä toimintaperiaatteiden toteuttamiseksi on otettu käyttöön.

Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan LSNG:n varastointimäärä tulee olemaan yhteensä enintään
1500 t, mikä vastaa vetylaitoksen kuuden päivän tuotantoa. Kemikaalilupa tarvitaan myös siksi,
että alueella varastoidaan vetyä. Vedyn varastointimäärä tulee olemaan enimmillään noin 80 t.
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SANASTO

Lyhenne / termi Määritelmä
BAT Paras käyttökelpoinen tekniikka

BREF BAT referenssidokumentti

dB Desibeli, äänenvoimakkuuden yksikkö

Elektrolyyseri Elektrolyysilaitteisto, jossa vedestä muodostetaan sähkön avulla vetyä ja happea.

ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

EN IUCN-uhanalaisuusluokka erittäin uhanalainen (Endangered)

e-polttoaine Sähkön avulla tuotettu polttoaine

ha Hehtaari

kg Kilogramma

km Kilometri

km2 Neliökilometri

Konsultointi-
vyöhyke

Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavaa laitosta tai varastoa ympäröivä vyöhyke, jonka
sisällä kaavoituksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota riskeihin ja suuronnetto-
muusvaaran torjuntaan. Konsultointivyöhykkeen määrittää Tukes.

kt Kilotonni, 1 000 tonnia

kV Kilovoltti, 1 000 volttia

KVL Keskivuorokausiliikenne

KVLras Keskivuorokausiliikenne, raskaat ajoneuvot

LNG Nesteytetty maakaasu (Liquified Natural Gas)

LSNG Nesteytetty synteettinen maakaasu

µg Mikrogramma

m Metri

m2 Neliömetri

m3 Kuutiometri

mg Milligramma

m mpy Metriä merenpinnan yläpuolella

MRA Maankäyttö- ja rakennusasetus

MRL Maankäyttö ja rakennuslaki

Natura 2000 EU:n laajuinen luonnonsuojelualueiden verkosto, perustettu direktiivin 92/43/ETY pe-
rusteella

P2X Power-to-X, sähkön muuttaminen toisiksi tuotteiksi

ppm Parts per million = miljoonasosaa = mg/kg

pH Liuoksen happamuutta tai emäksisyyttä kuvaava numeerinen asteikko

RKY Rakennettu kulttuuriympäristö

SAC Natura-alueet on jaoteltu SAC-, SPA- ja SCI-alueisiin. SAC-alueet ovat luontodirektiivin
mukaisia erityisen suojelutoiminnan alueita.

SNG
SPA SPA-alueet lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita.

SVA Sosiaalisten vaikutusten arviointi

SYKE Suomen ympäristökeskus

TUKES Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

t/a Tonnia vuodessa

VPD EU:n vesipuitedirektiivi (VPD)

VE Vaihtoehto

VE0 Vaihtoehto 0 YVA-menettelyssä (hanketta ei toteuteta)

VE1 Vaihtoehto 1 YVA-menettelyssä
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Lyhenne / termi Määritelmä

VNA Valtioneuvoston asetus

VU IUCN-uhanalaisuusluokka vaarantunut (Vulnerable)

YSL Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

YVA Ympäristövaikutusten arviointi (laki 277/2017, asetus 252/2017)
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