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YHTEYSTIEDOT JA NÄHTÄVILLÄOLO

Arviointiohjelma on nähtävillä seuraavissa paikoissa:

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Kallanranta 11, Kuopio

Kuopion valtuusto-virastotalo
Suokatu 42, Kuopio

Siilinjärven kunnanvirasto
Kasurilantie 1, Siilinjärvi

Lisäksi arviointiohjelma on saatavissa sähköisesti osoitteista www.ymparisto.fi/finnpulpyva ja
www.finnpulp.fi

Yhteystiedot:

Hankkeesta vastaava:
Finnpulp Oy
Projektinjohtaja Timo Piilonen
yva@finnpulp.fi

Yhteysviranomainen:
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Ylitarkastaja Juha Perho
puh. 0295 026 836
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

YVA-konsultti:
Pöyry
Johtava ympäristöasiantuntija Pirkko Seitsalo
puh. 010 33 24325
etunimi.sukunimi@poyry.com
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TERMIT JA LYHENTEET
YVA-ohjelmassa on käytetty seuraavia termejä ja lyhenteitä:

LYHENNE SELITYS

ADt Ilmakuivaa tonnia

BAT Paras käyttökelpoinen tekniikka

BREF BAT referenssidokumentti

dB(A), desibeli Äänenvoimakkuuden yksikkö. Kymmenen desibelin (= 1 beli) nousu me-
lutasossa tarkoittaa äänen energian kymmenkertaistumista. Melumitta-
uksissa käytetään eri taajuuksia eri tavoin painottavia suodatuksia. Ylei-
sin on ns. A-suodatin, jonka avulla pyritään kuvaamaan tarkemmin ää-
nen vaikutusta ihmiseen.

LAeq Ympäristömelun häiritsevyyden arviointiin käytetään äänen A-äänitasoa.
A-painotus on tarkoitettu ihmisen kokeman meluhäiriön arviointiin. Kun
pitkän ajanjakson aikana esiintyvää vaihtelevaa melua ja ihmisen koke-
maa terveys- tai viihtyvyyshaittaa kuvataan yhdellä luvulla, käytetään
keskiäänitasoa. Keskiäänitason muita nimityksiä ovat ekvivalentti A-
äänitaso ja ekvivalenttitaso, ja sen tunnus on LAeq.

Keskiäänitaso ei ole pelkkä melun äänitason tavallinen keskiarvo. Määri-
telmään sisältyvä neliöön korotus merkitsee, että keskimääräistä suu-
remmat äänenpaineet saavat korostetun painoarvon lopputuloksessa.

ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

FINIBA-alue Kansallisesti arvokas lintualue

Hankealue Suunnitellut havusellutehtaan ja sen tarvitsemien toimintojen sijaintialue
Kuopion Sorsasalossa.

IBA-alue Kansainvälisesti arvokas lintualue

kV Kilovoltti, jännitteen yksikkö

MW Megawatti, energian tehoyksikkö (1 MW = 1 000 kW)

MWh (GWh) Megawattitunti (gigawattitunti), energianyksikkö (1 GWh = 1000 MWh)

SCI-alue Luontodirektiivin perusteella Natura 2000-verkostoon valittu alue (Site of
Community Importance)

SPA-alue Lintudirektiivin mukainen erityinen suojelualue (Special Protection Area)

SVA Sosiaalisten vaikutusten arviointi

YVA Ympäristövaikutusten arviointi
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TIIVISTELMÄ

Hanke ja hankkeesta vastaava
Finnpulp Oy suunnittelee havusellutehtaan rakentamista Kuopioon Sorsasalon idän puo-
leiselle alueelle. Havusellutehtaan prosessi on suunniteltu erityisesti pehmo- ja pak-
kauspaperien raaka-aineen tuotantoon. Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on 1,2
miljoonaa tonnia sellua, mikä on viisi prosenttia maailman havusellumarkkinoista. Li-
säksi tehdas tuottaa 60 000 tonnia mäntyöljyä ja yhden terawattitunnin (TWh) sähköä
valtakunnan verkkoon. Puuraaka-ainetta tehdas käyttää 6,7 miljoonaa kuutiometriä vuo-
dessa. Tuotannossa käytettävän havupuun saatavuuden kannalta sellutehtaan sijainti
Kuopiossa on optimaalinen, sillä ympärillä on Suomen merkittävimmät puuvarat.

YVA-menettely
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten
arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa sekä päätöksenteossa. Samal-
la tavoitteena on lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia hank-
keen suunnitteluun. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan sen
tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi.
Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on suunnitelma ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelyn järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä.
Hankkeen lähialueen asukkailla, kansalais- ja ympäristöjärjestöillä ja muilla vastaavilla
tahoilla on mahdollisuus ottaa kantaa tähän YVA-ohjelmaan, ympäristövaikutusten ar-
viointiin ja mahdolliseen hankkeeseen, jotta hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa
voidaan päästä mahdollisimman hyvään lopputulokseen. YVA-menettelyn yhteysviran-
omaisen ilmoituksessa YVA-ohjelman nähtävillä olosta selviää tarkemmin miten ja mil-
loin mielipiteitä voi esittää. Yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Savon elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus.

Tämän YVA-ohjelman ja siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta laaditaan
ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus). Arviointiselostuksessa esitetään
tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaiku-
tuksista. Selostukseen kootaan tiedot olemassa olevista ja menettelyn aikana tehdyistä
ympäristöselvityksistä.

Arvioitavat vaihtoehdot
YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia toteutusvaihtoehtoja, joissa kaikissa havusel-
lutehtaan tuotantokapasiteetti on 1,2 miljoonaa tonnia vuodessa:
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Taulukko 1. Arvioitavat toteutusvaihtoehdot.

Nollavaihtoehto Hankkeen toteuttamatta jättäminen eli sellutehdasta ei rakenneta.
Vaihtoehto 1a (VE1a) Uusi havusellutehdas

Vaihtoehto 1b (VE1b) Uusi havusellutehdas. Osa Savon Sellu Oy:n toiminnoista integroi-
daan Finnpulp Oy:n tehtaan prosesseihin.

Vaihtoehto 2a (VE2a)
Uusi havusellutehdas. Lisäksi vaihtoehdossa tarkastellaan puusta
liuotetun ligniinin erotusta syntyvästä jäteliemestä ja sen jalostamis-
ta biotuotteeksi.

Vaihtoehto 2b (VE2b)
Uusi havusellutehdas. Osa Savon Sellu Oy:n toiminnoista integroi-
daan Finnpulp Oy:n tehtaan prosesseihin. Lisäksi vaihtoehdossa
tarkastellaan puusta liuotetun ligniinin erotusta syntyvästä jäte-
liemestä ja sen jalostamista biotuotteeksi.

Integrointi tarkoittaa sitä, että Savon Sellu Oy:n tehtaan jätevedet johdetaan Finnpulp
Oy:n jätevedenpuhdistamolle. Lisäksi Savon Sellu Oy:llä syntyvä kuori ja jäteliemet
poltetaan Finnpulp Oy:n uusissa kattilalaitoksissa.
Kaikkien toteutusvaihtoehtojen osalta tarkastellaan lisäksi seuraavia alavaihtoehtoja:

- Raaka- ja jäähdytysveden ottopaikkavaihtoehtoja A ja B
- Voimajohdon reittivaihtoehtoja, joita ovat liityntä uuteen kytkinasemaan Sorsa-

salossa ja liityntä Iloharjun sähköasemaan.

Hankkeen tekninen kuvaus
Sellutehtaan suunniteltu vuosituotanto on 1 200 000 ADt/a havusellua eli keskimääräi-
senä päivätuotantona 3 430 ADt/d. Havuselluprosessissa tuotetaan myös puupohjaisia
biokemikaaleja, joita ovat raakamäntyöljy (60 000 t/a) ja tärpätti (6 000 t/a). Moderni
sellutehdas tuottaa huomattavan paljon bioenergiaa. Sellun keitossa käytettyyn keitto-
liemeen liuennut puun orgaaninen aines poltetaan soodakattilassa, joka tuottaa korkea-
paineista höyryä sähkön tuotantoon turbiinilaitoksella. Myytävän sähköntuotannon po-
tentiaali on noin 1 TWh uusiutuvaa bioenergiaa vuodessa, mikä vastaa noin 1,5 % Suo-
men koko sähköntuotannosta. Vaihtoehtoisena teknisenä konseptina on ligniinin osittai-
nen erottaminen käytetystä keittoliemestä eli mustalipeästä. Ligniinin tuotantopotentiaa-
liksi on arvioitu noin 150 000 t/a vuodessa. Ligniinin erotuksen myötä tehtaalta myytä-
vän sähköenergian määrä pienenisi. Sellutehtaan toiminta on jatkuvatoimista prosessite-
ollisuutta. Tehdas on käynnissä ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä.

Luonnon puuaines koostuu pääasiassa selluloosakuiduista ja niitä koossa pitävästä,
puulle jäykän rakenteen antavasta sideaineesta, ligniinistä. Sellun valmistusprosessissa
tarkoituksena on erottaa selluloosakuidut muusta puuaineesta. Kemiallisessa sellunkei-
tossa tämä tapahtuu hyödyntäen valittuja keittokemikaaleja, jotka liuottavat ligniinin
käytettyyn keittoliemeen selluloosakuituja vahingoittamatta. Vapautuneiden sellukuitu-
jen pintaan jää keiton jälkeen vähäisiä määriä ligniiniä, mikä antaa valkaisemattomalle
sellulle sen tyypillisen ruskean värin. Useimmissa markkinasellun loppukäytöissä edel-
lytetään sellulta korkeaa vaaleutta, mitä varten sellu on valkaistava. Valkaisussa kuidun
pintaan jäänyt jäännösligniini poistetaan valkaisukemikaaleja käyttäen. Lopuksi valkais-
tu sellusulppu kuivataan ja paalataan asiakastoimituksia varten.

Sellutehtaan prosesseihin kuuluu oleellisena osana keittokemikaalien ja ligniinin lämpö-
energian talteenotto käytetystä keittoliemestä. Lisäksi tehdasalueen prosesseihin kuulu-
vat tarvittavat energiantuotannon ja vedenkäsittelyn prosessiosastot.
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Sellutehtaan pääprosessiosastot ovat:

1. Puunkäsittely
- Pyöreän puun varastointi
- Kuorimo
- Haketus
- Hakkeen seulonta
- Hakkeen varastointi

2. Kuitulinja
- Keittämö
- Ruskean massan pesu ja lajittelu
- Happidelignifiointi (happivalkaisu)
- Valkaisu
- Valkaisukemikaalien valmistus

3. Sellun kuivaus
- Valkaistun massan lajittelu
- Sellun kuivaus
- Sellun paalaus
- Selluvarasto

4. Kemikaalien talteenotto
- Haihduttamo
- Mäntyöljylaitos
- Ligniinin erotus (Vaihtoehdoissa 2a ja 2b)
- Soodakattila
- Valkolipeän valmistus
- Meesauuni

5. Energian tuotanto
- Biopolttoainekattila (Kuorikattila)
- Kuoren kaasutuslaitos
- Turbiinilaitos

6. Vedenkäsittely
- Raakavesilaitos
- Kattilavesilaitos
- Jätevedenpuhdistamo

Tehtaan pääprosessiosiot (prosessikaavio) on esitetty oheisessa kuvassa.
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Kuva 1. Tehtaan prosessikaavio.

Käytettävät raaka-aineet

Havusellun raaka-aineena käytetään havukuitupuuta. Puuraaka-aine toimitetaan tehtaal-
le suurimmaksi osaksi pyöreänä puuna. Sahahakkeen osuudeksi puuraaka-aineesta on
arvioitu noin 10–15 %. Pyöreää puuta toimitetaan tehtaalle sekä auto- että junakuljetuk-
sina. Sahahake toimitetaan autokuljetuksina. Sellutehtaan luonnollinen puunhankinta-
alue sijaitsee tyypillisesti noin 200 kilometrin säteellä tehtaasta.
Nimelliskapasiteetillaan 1,2 miljoonaa tonnia havusellua vuodessa tehdas käyttää vuo-
sittain noin 6,7 miljoonaa kuutiota puuraaka-ainetta. Noin kolme neljäsosaa tehtaan
puunhankinnasta eli noin viisi miljoonaa kuutiota vuodessa on arvioitu olevan pyöreää
kuitupuuta kotimaisilta metsänomistajilta. Sahahakkeen käytön on arvioitu olevan noin
10–15 % tehtaan puuraaka-aineen tarpeesta. Tuontipuun osuudeksi puunhankinnasta on
arvioitu myös noin 10–15 %.
Jäähdytys- ja jätevedet

Sellutehtaassa vettä tarvitaan prosessivetenä, jäähdytysvetenä ja talousvetenä. Raakave-
si prosessiveden puhdistukseen ja jäähdytysvedeksi otetaan pintavedenottona Kallave-
destä. Raakaveden vedenottamon paikkana tarkastellaan kahta vaihtoehtoa. Vedenoton
vaihtoehtoiset sijaintipaikat ovat joko Sorsasalon saaren itäpuolelta Virtasalmesta tai
Sorsasalon länsipuolelta, noin 800 metriä pohjoiseen Savon Sellun nykyisestä vedenot-
tamosta. Tehdasalueella käytettävä talousvesi hankitaan kunnallisesta vesijohtoverkosta.

Jäähdytysvesien alustavasti suunniteltu purkupaikka sijaitsee Savon Sellu Oy:n satama-
laiturin edustalla. Sellutehtaalla syntyviä jätevesiä ovat prosessijätevedet, hulevedet ja
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saniteettijätevesi. Prosessijätevedet käsitellään tehtaan jätevedenpuhdistamolla, ja puh-
distettu purkuvesi palautetaan Kallaveteen. Tehdasalueen puhtaat hulevedet ohjataan
laskeuma-altaan kautta suoraan Kallaveteen. Mahdollisesti ympäristöä kuormittavat hu-
levedet johdetaan tehtaan jätevedenpuhdistamolle. Saniteettijätevedet tehdasalueelta
johdetaan tehtaan jätevedenpuhdistamolle tai kunnalliseen viemäriverkkoon. Kokonais-
päästöt veteen arvioidaan sellutehtaan suunnittelutietojen perusteella ja esitetään arvi-
ointiselostuksessa.

Päästöt ilmaan
Tehtaan merkittävimmät päästöt ilmaan ovat savukaasujen rikkidioksidi, typen oksidit,
hiukkaset ja pelkistyneet rikkiyhdisteet. Savukaasujen lähteitä tehtaalla ovat soodakatti-
la, biopolttoainekattila ja meesauuni. Kokonaispäästöt ilmaan arvioidaan sellutehtaan
suunnittelutietojen perusteella ja esitetään arviointiselostuksessa.
Kiinteät jätteet

Puuraaka-aineen ja tuotantoprosessin biomassapohjaiset sivuvirrat, kuten kuori, puru ja
jätevedenkäsittelyn lietteet, hyödynnetään energiantuotannossa. Prosessista poistettaval-
le jätemateriaalille pyritään löytämään hyötykäyttöä. Merkittävimpiä prosessissa synty-
viä jätemateriaaleja ovat viherlipeäsakka, biomassan poltosta sekä kaasutuksesta jäävä
tuhka ja meesauunin sähkösuotimilta kerättävä kalkkipöly.
Muita sellutehtaalla syntyviä jätteitä ovat muun muassa huoltotöissä syntyvät jätteet ja
yhdyskuntajätteet sekä vaaralliset jätteet.
Kemikaalit

Tehtaan omassa kemikaalikierrossa regeneroituja kemikaaleja lukuun ottamatta muut
kemikaalit ostetaan ulkoa. Määriltään tärkeimmät ostokemikaalit ja niiden vuosittaisten
hankintamäärien suuruusluokat ovat seuraavat:

- Lipeä eli natriumhydroksidi (NaOH) 76 000 t/a (50 % liuoksena)
- Natriumkloraatti (NaClO3) 26 000 t/a
- Rikkihappo (H2SO4) 20 000 t/a
- Poltettu kalkki eli kalsiumoksidi (CaO) 12 000 t/a
- Vetyperoksidi (H2O2)  9 000 t/a

Liikenne
Sellutehtaan kuljetustarpeista määrällisesti merkittävimmät ovat raakapuun kuljetus teh-
taalle, sellun toimitukset tehtaalta ja eri kemikaalien kuljetukset. Puuta kuljetetaan teh-
taalle sekä auto- että junakuljetuksina. Alustavasti arvioiden noin 80 % puukuljetuksista
on autokuljetuksia. Tämä vastaisi noin 300 autokuormaa vuorokaudessa. Junakuljetuk-
sina puuta vastaanotetaan alustavasti arvioiden noin 20 %. Tämä merkitsisi noin kaksi
junaa vuorokaudessa. Tehtaalle olisi mahdollista kuljettaa puuta myös vesitse Savon
Sellu Oy:n satama-alueen kautta. Vesitse tapahtuvien puukuljetusten osuuden arvioi-
daan jäävän käytännössä vähäiseksi.
Sellun toimitukset tehtaalta tapahtuvat lähes yksinomaan rautateitse. Sellun toimitus-
määrä on arviolta 64 junavaunua päivässä, mikä tarkoittaa kahta junaa päivittäin tehtaal-
ta satamaan.

Kemikaalikuljetukset tuontisatamasta voidaan järjestää junakuljetuksina. Kemikaalikul-
jetukset kotimaisilta tuotantolaitoksilta järjestetään todennäköisesti autokuljetuksina.
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Kuljetus- ja liikennemäärien arvioita tarkennetaan ympäristövaikutusten arviointiselos-
tuksen laatimisen yhteydessä.
Melu

Sellutehtaan merkittävimpiä melunlähteitä ympäristöön ovat sellun kuivatuskoneen
poistoilmapuhaltimet ja pyöreän puun käsittely kuorimolla. Myös tehtaan raskas liiken-
ne ja tehdasalueella lähinnä puunkäsittelyyn käytettävät työkoneet aiheuttavat melua.
Sähkönsiirto

Suunniteltu sellutehdas on normaalissa tuotannossa huomattava biovoimalaitos, joka
myy sähköä valtakunnanverkkoon arviolta noin 145 MW teholla. Sähkönsiirtoa varten
tehdas kytketään kantaverkkoon. Päävaihtoehdot sellutehtaan kytkemiseksi kantaverk-
koon ovat:

1. Liityntä uuteen sähköasemaan Sorsasalossa
- Edellyttää uuden sähköaseman rakentamista
- Liityntäetäisyys noin kaksi kilometriä

2. Liittyminen Iloharjun sähköasemaan
- Voi edellyttää olemassa olevan sähköaseman laajentamista uudella johto-

lähdöllä
- Liityntäetäisyys noin 11 kilometriä

Liityntäyhteys sähköasemalle voidaan toteuttaa joko ilmajohtona, maakaapelina, järven
pohjaan laskettuna kaapelina tai niiden yhdistelmänä. Kantaverkkoliitynnän sijainti, lii-
tyntäyhteyden linjaus ja tekninen toteutus selvitetään ympäristövaikutusten arvioin-
tiselostuksen laatimisen yhteydessä.

Hankealueen ja sen ympäristön kuvaus
Sijainti ja maankäyttö

Hankealue sijaitsee Kuopion Sorsasalossa valtatien 5 itäpuolella noin yhdeksän kilomet-
riä Kuopion keskustasta pohjoiseen ja noin 1,2 kilometriä Vuorelan asuinalueelta ete-
lään. Sellutehtaan on suunniteltu sijoittuvan Sorsasalon idän puoleisen alueen keski-
osaan. Sorsasalon saaren eteläpuolella aukeaa Kallaveden Kelloselkä ja koillispuolella
on kapea Virtasalmi.
Suunnitellun sellutehtaan tonttialan tarve on noin sata hehtaaria. Hankealueen pohjois-
osa on rakentamatonta varastoaluetta, itäosa louhosta ja länsiosa osittain avointa met-
sämaata. Hankealueen eteläpuolella sijaitsee Savon Sellu Oy:n aallotuskartonkitehdas
sekä Ekokem-Palvelu Oy:n teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskus. Hankealueen
pohjoispuolella on teollisuus- ja liikerakennuksia. Lähimmät vakituisessa asuinkäytössä
olevat yksittäiset kiinteistöt sijaitsevat hankealueen pohjois-, kaakkois- ja länsipuolella,
lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä hankealueesta. Lähimmät loma-asunnot si-
jaitsevat hankealueen itäpuolella noin 200 metrin etäisyydellä.

Kaavoitus
Maakuntakaavassa hankealue on pääosin merkitty teollisuus- ja varastoalueeksi (T), ja
ja hankealueen kaakkoispuolelle suunnitellun jätevedenpuhdistamon alueella on varaus
tavaraliikenteen terminaalialueeksi (LM). Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaa-
vassa hankealue on osoitettu aluevarauksilla teollisuus- ja varastoalueiksi (T), maa- ja
metsätalousalueeksi (M) sekä rinnakkaismerkintöinä yksityisten palvelujen ja hallinnon
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alueiksi (PK). Yleiskaavassa hankealueen kaakkoispuolelle suunniteltu jätevedenpuh-
distamon alue on osoitettu teollisuus- ja varastoalueiksi (T). Valtaosa Sorsasalon valta-
tien 5 itäpuoleisesta alueesta on asemakaavoittamatonta. Sorsasalon itäosan asemakaa-
van muutostyö on parhaillaan käynnissä.
Maisema

Sorsasalon maisemakuva on osin metsäistä, osin teollisuus- ja varasto- tai maanottoalu-
eiden leimaamaa. Sorsasalossa hankealueen tuntumassa maisema- ja kaupunkikuvaa
hallitsevana elementtinä ovat Savon Sellu Oy:n aallotuskartonkitehdas sekä Ekokem-
Palvelu Oy:n teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskus. Merkittävä elementti hanke-
aluetta ympäröivässä maisema- ja kaupunkikuvassa on valtatie 5 ja Kallansillat. Ranto-
jen ilme on pääosin metsäinen ja eheä. Sorsasalon eteläpuolella avautuu Kallaveden
Kelloselän laaja, avoin järvimaisema muutamine suurine, metsäisine saarineen.
Varsinaisella hankealueella tai sen välittömässä lähiympäristössä ei ole erityisiä maise-
ma- ja kulttuuriympäristöarvoja.
Luonnonolot

Hankealueen maaperää on voimakkaasti muokattu maa-aineksen ottotoiminnan seura-
uksena. Hankealue sijoittuu pääosin louhosalueelle, josta maanpinta on poistettu. Han-
kealueen länsi- ja lounaisreunalla on edelleen luonnontilaisia puustoalueita. Alueella
olevien teollisuuslaitosten ympäristö on luonnoltaan muuttunutta käyttömaata.

Sorsasalon saarella ei sijaitse luonnonsuojelullisesti huomioitavia aluekohteita. Noin 0,8
kilometrin päässä sijaitsee Natura-alue Halmejoki - Karhonsaari – Potkunsaari ja noin
3,7 kilometrin etäisyydellä Natura-alue Puijo. Luonnonsuojelualueista lähimmät ovat
Potkunsaaren pohjoisrannalla sijaitseva Potkunsaari sekä hankealueen koillispuolella,
Virtasalmen vastarannalla sijaitseva Halmejoen lehto. Hankealueeseen nähden lähin
kansainvälisesti tärkeä lintualue (IBA) Kallavesi on  noin  8,5  kilometriä  Sorsasalosta
etelään ja Suomen kansallisesti tärkeistä lintualueista (FINIBA) lähin on useista osa-
alueista koostuva Kuopion seudun selkävedet lähimmillään noin kolme kilometriä han-
kealueesta. Hankealue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Lähin luokiteltu pohja-
vesialue Reposaari (0829703) sijaitsee noin viisi kilometriä hankealueesta länteen.

Vesistöt
Hankealue sijaitsee Sorsasalon saarella Kallaveden keskiosan pohjoisosassa. Saaren
erottaa mantereesta Virtasalmi, Siilinsalmi, Lukkosalmi ja Kelloselkä. Hankealue sijoit-
tuu ympäristöhallinnon vesimuodostuma-jaottelussa Vuoksen vesistöalueen Kallaveden
vesistöalueelle ja edelleen Kallaveden – Sorsaveden osa-alueeseen. Vuoksen vesistö
laskee Laatokkaan. Pintavesityyppiluokittelussa Kallavesi kuuluu suuriin humusjärviin,
jonka tilaa ei ole voimakkaasti muutettu. Vesipuitedirektiivin mukaisen luokittelun mu-
kaan Kallavesi-Sorsavesi vesialue on sekä ekologiselta että kemialliselta tilaltaan luo-
kassa hyvä. Sorsasalon edustan veden laatuun vaikuttavat keskeisesti Keski-Kallaveden
suurimpiin kuormittajiin lukeutuvan Savon Sellu Oy:n jätevedet. Keski-Kallaveden ve-
denlaatuun vaikuttaa merkittävästi myös Kallansiltojen kautta Iisalmen reitiltä tulevan
veden laatu, joka on ajoittain jopa lievästi heikompilaatuista kuin Savon Sellu Oy:n ala-
puolisella Kelloselällä.
Liikenne

Maantieliikenne hankealueelle kulkee valtatieltä 5 Sorsasalon itäpuolelle johtavaa Sel-
luntietä pitkin. Sorsasalon alueella kulkee junarata valtatien 5 suuntaisesti aivan tien
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vieressä ja Savon Sellu Oy:n alueelle on olemassa valmis raideyhteys (teollisuusrata).
Savon Sellu Oy:n teollisuusalueella Kallaveden rannalla sijaitsee teollisuussatama. Sa-
tamaan johtaa 4,3 metrin syvyinen väylä.

Melu
Sorsasalossa melua syntyy Savon Sellu Oy:n tehtaiden toiminnoista ja liikenteestä sekä
Ekokem-Palvelu Oy:n teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksen toiminnoista.
Myös Kallansiltojen yli menevä valtatien 5 autoliikenne ja raideliikenne aiheuttavat me-
lua alueella. Noin kuuden kilometrin etäisyydellä hankealueesta sijaitseva Kuopion len-
toasema aiheuttaa ajoittain melua myös Sorsasalon alueella. Savon Sellu Oy:n mittaus-
tulosten mukaan merkittävin kuorimon aiheuttama melutaso havaittiin Potkunsaaren
mittauspisteessä, jossa keskiääniteho oli noin 50 dB(A).

Ilmanlaatu
Sekä Kuopiossa että Siilinjärvellä merkittävimmät ilmapäästölähteet ovat teollisuus,
energiantuotanto, tieliikenne ja erilaiset hajapäästöt sekä kiinteistökohtainen lämmitys.
Ilmanlaatuindeksin avulla kuvattuna Kuopion kaupunkialueen ilmanlaatu oli vuonna
2013 pääosan vuotta hyvä. Sorsasalossa valtatien 5 rakennustöistä johtuvat erittäin kor-
keat hengitettävien hiukkasten pitoisuudet heikensivät ilmanlaatua keväällä ja kesällä.
Siilinjärven Vuorelassa ilmanlaatu oli ilmanlaatuindeksin avulla kuvattuna vuonna 2009
pääosan vuotta hyvä.

Arvioitavat ympäristövaikutukset
Tässä hankkeessa ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan sellutehtaan aiheuttamia välittö-
miä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Arvioinnissa tarkastellaan sekä rakentamisen
että käytön aikaisia vaikutuksia. YVA-lain mukaisesti arvioinnissa tarkastellaan hank-
keen aiheuttamia ympäristövaikutuksia:

- ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
- maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon moni-

muotoisuuteen
- yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuu-

riperintöön
- luonnonvarojen hyödyntämiseen
- näiden tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.

Merkittävimmiksi hankkeen aiheuttamiksi ympäristövaikutuksiksi on tässä vaiheessa
tunnistettu muun muassa käytön aikaiset vaikutukset vesistöihin, päästöt ilmaan ja il-
manlaatuvaikutukset, meluvaikutukset sekä liikenteeseen kohdistuvat vaikutukset.
YVA-selostuksessa ympäristövaikutusten merkittävyyttä tullaan arvioimaan muun mu-
assa vertaamalla ympäristön sietokykyä kunkin ympäristörasituksen suhteen ottaen
huomioon alueen nykyinen ympäristökuormitus. Lisäksi huomioon otetaan sidosryhmi-
en merkittäviksi arvioimat ja kokemat ympäristövaikutukset.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin rajaus
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankealueen sekä sen ulkopuolelle
ulottuvien toimintojen ympäristövaikutuksia. Tarkastelualueella tarkoitetaan kullekin
vaikutustyypille määriteltyä aluetta, jolla kyseistä ympäristövaikutusta selvitetään ja ar-
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vioidaan. Tarkastelualueen laajuus riippuu tarkasteltavasta ympäristövaikutuksesta ja ne
on kuvattu tarkemmin ympäristövaikutuksittain YVA-ohjelmassa.
Arviointityön osana tehdään seuraavat selvitykset tukemaan olemassa olevaa aineistoa:

- louhinta- ja maansiirtotöiden ns. massabalanssitarkastelu
- maisemavaikutusten havainnollistaminen valokuvasovittein
- savukaasupäästöjen ja hajun leviämismallinnus
- melumallinnus
- vesistömallinnus (jäte- ja jäähdytysvesille)
- pesimälinnustokartoitus
- kasvillisuus- ja luontotyyppikartoitus
- Natura-tarvearviointi
- asukaskysely
- ryhmähaastattelut
- sosioekonomisten vaikutusten selvitys.

Ympäristövaikutusten merkittävyyden arvioinnissa hyödynnetään soveltuvin osin EU:n
LIFE+ IMPERIA -hankkeessa kehitettyjä niin sanotun monitavoitearvioinnin käytäntöjä
ja työkaluja.

Osallistumis- ja tiedottamissuunnitelma
YVA-menettely on avoin prosessi, johon asukkailla ja muilla intressiryhmillä on mah-
dollisuus osallistua. Asukkaat ja muut asianomaiset voivat osallistua hankkeeseen esit-
tämällä näkemyksensä yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Savon elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle sekä myös hankkeesta vastaavalle tai konsultille.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään yleisölle avoin tiedotus- ja kes-
kustelutilaisuus, jossa esitellään arviointiohjelmaa. Tilaisuudessa yleisöllä on mahdolli-
suus esittää näkemyksiään ympäristövaikutusten arvioinnista. Toinen tiedostus- ja kes-
kustelutilaisuus järjestetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksen valmistuttua.

YVA-menettelyä seuraamaan kootaan seurantaryhmä, jonka tarkoitus on edistää tiedon-
kulkua ja -vaihtoa hankkeesta vastaavien, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kans-
sa. Seurantaryhmän edustajat seuraavat ympäristövaikutusten arvioinnin kulkua sekä
esittävät mielipiteitään ympäristövaikutusten arvioinnin laadinnasta.

Aikataulu
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on aloitettu keväällä 2015 YVA-
ohjelman laatimisella. YVA-menettely käynnistyy virallisesti, kun YVA-ohjelma jäte-
tään yhteysviranomaiselle kesäkuussa 2015. Ympäristövaikutusten arviointiselvitykset
tehdään vuoden 2015 kesäkuun ja lokakuun välisenä aikana. YVA-selostus on tarkoitus
jättää yhteysviranomaiselle marraskuussa 2015, jolloin hankkeen YVA-menettely päät-
tyisi yhteysviranomaisen lausuntoon helmikuussa 2016.
Hankkeesta vastaavan tavoitteena on saada mahdollisen toteutuspäätöksen tekemistä
varten tarvittavat tiedot valmiiksi vuoteen 2017 mennessä. Tuotannon suunnitellaan al-
kavan vuonna 2019, vuoden 2018 lopulla alkavien testausten ja koeajojen jälkeen. Täy-
dessä tuotantokapasiteetissa tehdas on vuonna 2021.
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1 JOHDANTO
Finnpulp Oy (jäljempänä hankevastaava) suunnittelee havusellutehtaan rakentamista
Kuopioon Sorsasalon idän puoleiselle alueelle. Havusellutehtaan prosessi on suunniteltu
erityisesti pehmo- ja pakkauspaperien raaka-aineen tuotantoon. Tehtaan vuotuinen tuo-
tantokapasiteetti on 1,2 miljoonaa tonnia sellua, mikä on viisi prosenttia maailman ha-
vusellumarkkinoista. Lisäksi tehdas tuottaa mäntyöljyä ja tärpättiä sekä yhden terawatti-
tunnin (TWh) sähköä valtakunnan verkkoon. Puuraaka-ainetta tehdas käyttää 6,7 mil-
joonaa kuutiometriä vuodessa.
Finnpulp hyödyntää toiminnassaan suomalaisen, pitkäkuituisen havusellun maailman-
laajuista kasvavaa kysyntää. Sellun kysyntää kiihdyttää pehmopaperien ja pakkauskar-
tonkien tuotannossa tarvittavan havusellun kysynnän kasvu. Tuotannossa käytettävän
havupuun saatavuuden kannalta Finnpulpin sijainti Kuopiossa on optimaalinen, sillä
ympärillä on Suomen merkittävimmät puuvarat.

Hankkeesta vastaavan tavoitteena on saada mahdollisen toteutuspäätöksen tekemistä
varten tarvittavat tiedot valmiiksi vuoteen 2017 mennessä. Tuotannon suunnitellaan al-
kavan vuonna 2019, vuoden 2018 lopulla alkavien testausten ja koeajojen jälkeen. Täy-
dessä tuotantokapasiteetissa tehdas on vuonna 2021.

Suunniteltu havusellutehdas kuuluu YVA-lain (laki ympäristövaikutusten arviointime-
nettelystä 468/1994) soveltamisalaan, sillä YVA-asetuksen (asetus ympäristövaikutus-
ten arvioinnista 713/2006, 6§, 5a) mukaan YVA-menettelyä sovelletaan metsäteollisuu-
den massatehtaisiin kapasiteetista riippumatta. Tässä ympäristövaikutusten arviointioh-
jelmassa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, suunnittelun aikataulusta,
suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia tämän menettelyn yhteydessä selvitetään
ja miten selvitykset tehdään sekä suunnitelma osallistumisen järjestämisestä. Samanai-
kaisesti YVA-menettelyn kanssa on käynnistynyt asemakaavan laadinta Sorsasalon idän
puoleiselle alueelle.
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2 HANKKEEN KUVAUS JA ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT

2.1 Hankkeesta vastaava
YVA-lain mukaisena hankkeesta vastaavana tässä hankkeessa toimii Finnpulp Oy.
Finnpulp perustettiin vastaamaan Suomeen rakennettavasta uudesta maailmanluokan
havusellutehtaasta. Yhtiö rekisteröitiin toukokuussa 2013, kun joukko metsäteollisuus-
taustaisia vaikuttajia tulivat johtopäätökseen, että modernille havusellutehtaalle on tila-
us. Yhtiön toimialana on metsäteollisuuteen ja muuhun siihen liittyvään teollisuuteen
liittyvä liiketoiminta.

2.2 Hankkeen tausta ja tarkoitus
Finnpulp Oy suunnittelee uuden sellutehtaan rakentamista Kuopion Sorsasaloon. Havu-
sellutehtaan prosessi on suunniteltu erityisesti pehmo- ja pakkauspaperien raaka-aineen
tuotantoon. Sen vuotuinen tuotantokapasiteetti tulee olemaan 1,2 miljoonaa tonnia sel-
lua, mikä on 5 % maailman havusellumarkkinoista. Lisäksi tehdas tuottaa puupohjaisia
biokemikaaleja sekä bioenergiaa.
Finnpulp on metsäteollisuustaustaisten vaikuttajien alkuun laittama hanke, joka on saa-
nut ensimmäisen rahoitusvaiheen myötä tuekseen vankkaa metsä- ja teollisuusosaamis-
ta. Yrityksen avainhenkilöillä on vahva kokemus alan globaalista liiketoiminnasta.

Finnpulpin tavoitteena on luoda markkinoille uusi toimija, joka rakentaa Suomeen maa-
ilman moderneimman ja tehokkaimman havusellutehtaan. Yrityksen tavoitteena on
valmistelu- ja rahoitusvaiheen aikana yhdistää tahot, joiden yhteisenä intressinä on var-
mistaa suomalaisen puun hyötykäyttö sekä prosessiteollisuuden viimeisimmän teknolo-
gian luomat mahdollisuudet kasvaville pehmopaperi- ja pakkauskartonkimarkkinoille.
Yrityksen tuotanto vastaa viiden prosentin osuutta maailman havusellumarkkinoista
vuonna 2021.
Moderni teknologia mahdollistaa sellutuotannon lisäksi monipuolisen biotuotannon.
Tehdas tuleekin olemaan merkittävä biokemikaalien ja -energian tuottaja. Havusellun li-
säksi Finnpulp tuottaa sähköä valtakunnan verkkoon yhden terawattitunnin vuodessa
sekä merkittävän määrän erilaisia biokemikaaleja, kuten mäntyöljyä ja tärpättiä.
Finnpulp hyödyntää toiminnassaan suomalaisen, pitkäkuituisen havusellun maailman-
laajuista kasvavaa kysyntää. Sellumarkkinoiden odotetaan kasvavan globaalin elintason
nousun myötä. Erityisesti havusellua hyödyntävien pehmopaperien ja pakkauskartonki-
en kysynnän ennustetaan kasvavan Aasian, Afrikan ja Etelä-Amerikan talouskehityksen
myötä vuosittain keskimäärin 3-4 % aina vuoteen 2025 saakka. Kierrätyspaperin mää-
rän väheneminen vaikuttaa kierrätyskuidun saatavuuteen ja lisää uuden havusellun ky-
syntää. Finnpulp palvelee kysynnän kasvua.

2.3 Sijainti ja maankäyttötarve
Hankealue sijaitsee Kuopion Sorsasalossa valtatien 5 itäpuolella noin yhdeksän kilomet-
riä Kuopion keskustasta pohjoiseen ja noin 1,2 kilometriä Vuorelan asuinalueelta ete-
lään. Etäisyys Siilinjärven keskustaan on noin 14 kilometriä. Sellutehtaan on suunniteltu
sijoittuvan Sorsasalon idän puoleisen alueen keskiosaan (Kuva 2-1). Hankealue rajoittuu
pohjoispuolella Lukkosalmentiehen ja etelässä Ekokem-Palvelu Oy:n teollisuusjätteen
käsittely- ja kierrätyskeskuksen alueeseen. Sorsasalon saaren eteläpuolella aukeaa Kal-



YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA
Finnpulp Oy

Kesäkuu 2015
14 (117)

Copyright © Pöyry Finland Oy

laveden Kelloselkä ja koillispuolella on kapea Virtasalmi. Hanke sijoittuu pääosin Kuo-
pion kaupungin omistamalle alueelle. Jätevedenpuhdistamo sijoittuu Savon Sellu Oy:n
omistamalle alueelle.

Kuva 2-1. Sellutehtaan suunniteltu sijaintipaikka sekä jätevedenpuhdistamon ja uuden
raidelinjan sijainti Sorsasalossa.

Tehdasalueen päätoiminnot sijoittuvat Sorsasalon idän puoleisen alueen keskiosaan ja
jätevedenpuhdistamo noin 800 metriä tehdasalueesta kaakkoon. Rakennusten ja muiden
uuden tehtaan tarvitsemien toimintojen, kuten puukenttien ja öljysäiliöiden alustava si-
jainti näkyy tehtaan alustavassa layout-kuvassa (Kuva 2-2). Lisäksi rakennetaan uusia
raideyhteyksiä, jotka haarautuisivat nykyisestä Sorsasalon saaren eteläosaan johtavasta
teollisuusraiteesta. Suunnitellun sellutehtaan tonttialan tarve on noin sata hehtaaria.
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Kuva 2-2. Uuden sellutehtaan alustava layout-suunnitelma.

2.4 Arvioitavat vaihtoehdot
YVA-menettelyssä tarkastellaan uuden sellutehtaan rakentamista ja käyttöä Kuopion
Sorsasalossa. Hankkeen tärkeimmät ominaisuudet, kuten sijainti, kokoluokka ja raaka-
aineenhankinta, on määritelty hankkeesta vastaavan tekemissä selvityksissä ennen
YVA-menettelyä.

Parhaiten toimintaan soveltuvaksi tehdaspaikkakunnaksi on valittu Kuopio, joka sijait-
see keskellä Suomen havupuuvarantoja. Sijainnin merkittävänä etuna on myös olemassa
oleva infrastruktuuri (muun muassa maantie- ja rautatieyhteydet, liitynnät sähköverk-
koon ja vesistön läheisyys). Lisäksi integrointivaihtoehto Savon Sellu Oy:n tehtaan
kanssa puoltaa sijoituspaikaksi Sorsasaloa. Koska hankesuunnitelmien mukaan ainoa
realistinen ja toteutuskelpoinen hankevaihtoehto on sellutehtaan rakentaminen Kuopion
Sorsasaloon, ei tässä YVA-menettelyssä arvioida muita sijoituspaikkavaihtoehtoja.

1
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Tehtaan kokoluokan mitoitus perustuu teknistaloudellisesti kilpailukykyiseen tehdasko-
koon ja puuraaka-aineen kestävään saatavuuteen.
YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia toteutusvaihtoehtoja, joissa kaikissa havusel-
lutehtaan tuotantokapasiteetti on 1,2 miljoonaa tonnia vuodessa (Taulukko 2-1):

Taulukko 2-1. Arvioitavat toteutusvaihtoehdot.

Nollavaihtoehto Hankkeen toteuttamatta jättäminen eli sellutehdasta ei rakenneta.
Vaihtoehto 1a (VE1a) Uusi havusellutehdas

Vaihtoehto 1b (VE1b) Uusi havusellutehdas. Osa Savon Sellu Oy:n toiminnoista integroi-
daan Finnpulp Oy:n tehtaan prosesseihin.

Vaihtoehto 2a (VE2a)
Uusi havusellutehdas. Lisäksi vaihtoehdossa tarkastellaan puusta
liuotetun ligniinin erotusta syntyvästä jäteliemestä ja sen jalostamis-
ta biotuotteeksi.

Vaihtoehto 2b (VE2b)
Uusi havusellutehdas. Osa Savon Sellu Oy:n toiminnoista integroi-
daan Finnpulp Oy:n tehtaan prosesseihin. Lisäksi vaihtoehdossa
tarkastellaan puusta liuotetun ligniinin erotusta syntyvästä jäte-
liemestä ja sen jalostamista biotuotteeksi.

Integrointi tarkoittaa sitä, että Savon Sellu Oy:n tehtaan jätevedet johdetaan Finnpulp
Oy:n jätevedenpuhdistamolle. Lisäksi Savon Sellu Oy:llä syntyvä kuori ja jäteliemet
poltetaan Finnpulp Oy:n uusissa kattilalaitoksissa.
Kaikkien toteutusvaihtoehtojen osalta tarkastellaan lisäksi seuraavia alavaihtoehtoja:

- Raaka- ja jäähdytysveden ottopaikkavaihtoehtoja A ja B
- Voimajohdon reittivaihtoehtoja, joita ovat liityntä uuteen kytkinasemaan Sorsa-

salossa ja liityntä Iloharjun sähköasemaan.

2.5 Hankkeen aikataulu
Hankkeesta vastaavan tavoitteena on saada mahdollisen toteutuspäätöksen tekemistä
varten tarvittavat tiedot valmiiksi vuoteen 2017 mennessä. Tuotannon suunnitellaan al-
kavan vuonna 2019, vuoden 2018 lopulla alkavien testausten ja koeajojen jälkeen. Täy-
dessä tuotantokapasiteetissa tehdas on vuonna 2021.

Kuva 2-3. Hankkeen aikataulu.
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2.6 Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin
Finnpulp Oy:llä ei ole käynnissä muita hankkeita, jotka liittyisivät sellutehdashankkee-
seen.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre Oy on päättänyt huhtikuussa 2015 biotuotetehtaan
rakentamisesta Äänekoskelle nykyisen sellutehtaan alueelle. Tehtaan rakennustyöt on
aloitettu, ja tehtaan on määrä valmistua vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Bio-
tuotetehtaan selluntuotannon kapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Tehdas
käyttää havupuuta 4,5 miljoonaa kuutiota ja koivua kaksi miljoonaa kuutiota vuodessa.
Metsä Fibre Oy:n biotuotetehdas ja Finnpulp Oy:n sellutehdashanke liittyvät toisiinsa
ainakin puunhankinnan ja siihen liittyvien ympäristövaikutusten osalta. Hankkeiden yh-
teisvaikutuksia tarkastellaan tarkemmin arviointiselostuksessa.

Metsäyhtiö Stora Enso on ilmoittanut huhtikuussa 2014 muuntavansa Varkauden teh-
taan hienopaperikoneen aaltopahvin raaka-ainetta tuottavaksi linjaksi. Varkauden teh-
taan vuosikapasiteetti tulee olemaan noin 390 000 tonnia aaltopahvin raaka-ainetta ja
310 000 tonnia ruskeaa valkaisematonta sellua. Varkauden tehtaan muunnostyöt toteute-
taan syksyllä 2015 ja uusi kone käynnistyy saman vuoden loppupuolella. Nykyisen
280 000 tonnia vuodessa tuottavan hienopaperikoneen tuotannon on suunniteltu loppu-
van elokuussa 2015. Stora Enson Varkauden tehtaan muutos ja Finnpulp Oy:n selluteh-
dashanke liittyvät toisiinsa puunhankinnan ja siihen liittyvien ympäristövaikutusten
osalta.
Tällä hetkellä ei ole tiedossa muita muiden toimijoiden hankkeita, joihin Finnpulp Oy:n
sellutehdashanke liittyisi.



YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA
Finnpulp Oy

Kesäkuu 2015
18 (117)

Copyright © Pöyry Finland Oy

3 TEKNINEN KUVAUS

3.1 Tuotanto ja kapasiteetti
Sellutehtaan suunniteltu vuosituotanto on 1 200 000 ADt/a havusellua eli keskimääräi-
senä päivätuotantona 3 430 ADt/d. Sellutehtaan toiminta on jatkuvatoimista prosessite-
ollisuutta. Tehdas on käynnissä ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Tuotanto
keskeytetään laajaa noin 10–15 päivää kestävää huoltoseisokkia varten tyypillisesti ker-
ran 12–18 kuukaudessa.

Havuselluprosessissa tuotetaan myös puupohjaisia biokemikaaleja, joita ovat raakamän-
työljy (60 000 t/a) ja tärpätti (6 000 t/a).

Moderni sellutehdas tuottaa huomattavan paljon bioenergiaa. Sellun keitossa käytettyyn
keittoliemeen liuennut puun orgaaninen aines poltetaan soodakattilassa, joka tuottaa
korkeapaineista höyryä sähkön tuotantoon turbiinilaitoksella. Perusvaihtoehdossa ener-
giaylijäämä hyödynnetään toimittamalla sähköenergiaa valtakunnanverkkoon. Myytä-
vän sähköntuotannon potentiaali on noin 1 TWh uusiutuvaa bioenergiaa vuodessa, mikä
vastaa noin 1,5 % Suomen koko sähköntuotannosta.

Vaihtoehtoisena teknisenä konseptina on ligniinin osittainen erottaminen käytetystä
keittoliemestä eli mustalipeästä. Ligniinin tuotantopotentiaaliksi on arvioitu noin
150 000 t/a vuodessa. Ligniinin erotuksen myötä tehtaalta myytävän sähköenergian
määrä pienenisi.

3.2 Prosessikuvaus
Luonnon puuaines koostuu pääasiassa selluloosakuiduista ja niitä koossa pitävästä,
puulle jäykän rakenteen antavasta sideaineesta, ligniinistä. Sellun valmistusprosessissa
tarkoituksena on erottaa selluloosakuidut muusta puuaineesta. Kemiallisessa sellunkei-
tossa tämä tapahtuu hyödyntäen valittuja keittokemikaaleja, jotka liuottavat ligniinin
käytettyyn keittoliemeen selluloosakuituja vahingoittamatta. Vapautuneiden sellukuitu-
jen pintaan jää keiton jälkeen vähäisiä määriä ligniiniä, mikä antaa valkaisemattomalle
sellulle sen tyypillisen ruskean värin. Useimmissa markkinasellun loppukäytöissä edel-
lytetään sellulta korkeaa vaaleutta, mitä varten sellu on valkaistava. Valkaisussa kuidun
pintaan jäänyt jäännösligniini poistetaan valkaisukemikaaleja käyttäen. Lopuksi valkais-
tu sellusulppu kuivataan ja paalataan asiakastoimituksia varten.
Sellutehtaan prosesseihin kuuluu oleellisena osana keittokemikaalien ja ligniinin lämpö-
energian talteenotto käytetystä keittoliemestä. Lisäksi tehdasalueen prosesseihin kuulu-
vat tarvittavat energiantuotannon ja vedenkäsittelyn prosessiosastot.

Sellutehtaan pääprosessiosastot ovat:
1. Puunkäsittely

- Pyöreän puun varastointi
- Kuorimo
- Haketus
- Hakkeen seulonta
- Hakkeen varastointi
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2. Kuitulinja
- Keittämö
- Ruskean massan pesu ja lajittelu
- Happidelignifiointi (happivalkaisu)
- Valkaisu
- Valkaisukemikaalien valmistus

3. Sellun kuivaus
- Valkaistun massan lajittelu
- Sellun kuivaus
- Sellun paalaus
- Selluvarasto

4. Kemikaalien talteenotto
- Haihduttamo
- Mäntyöljylaitos
- Ligniinin erotus (Vaihtoehdoissa 2a ja 2b)
- Soodakattila
- Valkolipeän valmistus
- Meesauuni

5. Energian tuotanto
- Biopolttoainekattila (Kuorikattila)
- Kuoren kaasutuslaitos
- Turbiinilaitos

6. Vedenkäsittely
- Raakavesilaitos
- Kattilavesilaitos
- Jätevedenpuhdistamo

Tehtaan pääprosessiosiot (prosessikaavio) on esitetty oheisessa kuvassa (Kuva 3-1).
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Kuva 3-1. Tehtaan prosessikaavio.

3.2.1 Puunkäsittely
Puuraaka-aine toimitetaan tehtaalle suurimmaksi osaksi pyöreänä puuna. Sahahakkeen
osuudeksi puuraaka-aineesta on arvioitu noin 10–15 %. Pyöreää puuta toimitetaan teh-
taalle sekä auto- että junakuljetuksina. Sahahake toimitetaan autokuljetuksina.
Puukuljetusten ja puunkäytön kuormituksen tasaamiseksi tehtaalla on puukenttä, missä
voidaan varastoida pyöreää puuta muutaman päivän käyttöä vastaava määrä.
Pyöreä puu puretaan autokuormista ja junavaunuista puukurottajilla joko puukentälle tai
kuorimon syöttöpöydälle. Pyöreä puu pyritään purkamaan suurimmaksi osaksi suoraan
kuljetuksesta kuorimon syöttöpöydälle.

Puunkäsittelyn prosessilaitteita ovat:

- Kolme kuorimolinjaa ja kuorenkäsittely
- Kolme haketuslinjaa
- Hakkeen seulonta
- Kaksi hakekasaa ja ostohakkeen vastaanotto

Kuorimo ja haketus
Kuorellinen raakapuu kuoritaan kuorimarummuissa kuivakuorintana. Ennen kuorima-
rumpua kuorimolinjaan kuuluu syöttöpöytä ja sulatuskuljetin, missä jäinen kuoriaines
sulatetaan lähinnä ylijäämälämmöllä lämmitettyä lämmintä vettä käyttäen paremman
kuorimatuloksen saavuttamiseksi talvioloissa. Tehtaan kapasiteetti edellyttää todennä-
köisesti kolmen rinnakkaisen kuorimolinjan rakentamista.
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Kuori kerätään kuorimosta ja puristetaan kuoripuristimessa kuiva-ainepitoisuuden nos-
tamiseksi. Kuori kuljetetaan yhdessä hakkeen seulonnasta tulevan purun kanssa varas-
toitavaksi kuorivarastoon ja edelleen hyödynnettäväksi bioenergian tuotannossa. Osa
kuoresta ja purusta voidaan kaasuttaa meesauunin polttoaineeksi ja loput polttaa bio-
polttoainekattilassa.

Jätevesikuormituksen vähentämiseksi kuoripuristimen suodosvedet johdetaan jäteve-
denpuhdistamon sijasta haihduttamoon ja edelleen poltettavaksi soodakattilassa.

Kutakin kuorimolinjaa seuraa hakkuri, missä pyöreä puu haketetaan puuhakkeeksi sel-
lun keittoprosessiin.

Hakkeen käsittely
Keittoon hyväksyttävän hakkeen palakoon varmistamiseksi hake seulotaan ylisuuren
hakkeen ja purun erottamiseksi. Ylisuuri hake käsitellään palakoon pienentämiseksi, ja
puru kuljetetaan yhdessä kuoren kanssa kuorivarastoon ja hyödynnettäväksi bioenergian
tuotannossa. Hakkeen seulonta voidaan sijoittaa prosessissa joko ennen hakekasoja tai
niiden jälkeen.

Puuhake varastoidaan hakekasoissa, jotka on varustettu automaattisilla hakkeen syöttö-
ja purkauslaitteistoilla. Hakekasoihin on mahdollisuus vastaanottaa myös ostohaketta.
Hakekasojen yhteinen kapasiteetti vastaa noin viikon puunkäyttöä. Tehdassuunnitel-
maan kuuluu alustavasti kaksi hakekasaa ja tilavaraus kolmannelle hakekasalle. Hake-
kasojen lopullinen lukumäärä määräytyy myöhemmin tuotannonsuunnittelun tarpeiden
mukaan.

3.2.2 Kuitulinja
Kuitulinjaan kuuluvat:

- Keittämö
- Ruskean massan pesu ja lajittelu
- Happidelignifiointi (happivalkaisu)
- Valkaisu

Lisäksi sellun valkaisua palvelee valkaisukemikaalien valmistus.

Keittämö
Sellun keitossa haketta keitetään keittoliemessä, joka liuottaa puun kuituja sitovaa lig-
niiniä ja puun muita uuteaineita erottaen selluloosakuidut ligniinistä mahdollisimman
vahingoittumattomina. Sulfaattikeitossa keittoliemenä on valkolipeä, jossa keittokemi-
kaaleina toimivat natriumhydroksidi (NaOH) ja natriumsulfidi (Na2S). Keittolämpötila
on noin 150–170 oC. Nykyaikaisissa sellutehtaissa sulfaattikeitto on ylivoimaisesti ylei-
sin keittomenetelmä, jolla saavutetaan sellun korkea laatu ja valmistusprosessin talou-
dellisuus keittokemikaalien lähes täydellisen talteenoton ja prosessin energiatalouden
vuoksi.

Suunnitellussa sellutehtaassa sellu keitetään jatkuvatoimisessa keittämössä ns. kaksias-
tiakeittona, jossa varsinaista keitintä edeltää erillinen impregnointiastia. Impregnointias-
tiassa keittoneste imeytyy hakkeeseen ennen varsinaista sellun keittoa. Keittoprosessina
voidaan käyttää myös nk. polysulfidikeittoa, missä keittoliemen natriumsulfidista osa on
konvertoitu natriumpolysulfideiksi. Tällä muunnoksella voidaan saavuttaa perinteistä
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keittoa parempi kuitusaanto ja siten alhaisempi puunkulutus sekä tiettyihin sellun lop-
pukäyttöihin suotuisia kuituominaisuuksia.
Sellun keitossa ligniini, joka muodostaa noin puolet puuaineesta, liukenee käytettyyn
keittoliemeen, jota kutsutaan mustalipeäksi. Keitossa erottuu myös puupohjainen bio-
kemikaali tärpätti, joka otetaan talteen ja myydään. Keitossa erottuvat hajukaasut kerä-
tään talteen ja poltetaan tehtaan soodakattilan polttoilmaan sekoittamalla. Varajärjes-
telmänä tehtaalla on erillinen hajukaasujen polttokattila.

Ruskean massan pesu ja lajittelu
Keiton jälkeen selluloosakuitujen muodostama valkaisematon kuitumassa on väriltään
ruskeaa, minkä vuoksi siitä käytetään nimitystä ruskea massa.
Keiton jälkeen kuitumassa erotetaan käytetystä keittoliemestä ruskean massan pesussa.
Pesun tarkoituksena on erottaa toisistaan mahdollisimman puhdas kuitumassa ja toisaal-
ta käytetty keittoliemi, joka sisältää keitossa liuenneen orgaanisen aineksen ja käytetyt
keittokemikaalit, jotka hyödynnetään energian ja keittokemikaalien talteenotossa.
Ruskean massan pesu toimii ilman raakaveden käyttöä vastavirtaperiaatteen mukaisesti.
Monivaiheisessa pesussa pesurien suodosvedet käytetään edellisen vaiheen pesuvetenä.
Ruskean massan viimeisen pesuvaiheen pesuvetenä voidaan käyttää seuraavan prosessi-
vaiheen eli happivalkaisun suodosvesiä.
Massan lajittelulla tarkoitetaan oksien ja kuitukimppujen erottamista hyväksyttävästä
kuitumassasta painesihtien avulla. Massan lajittelu voidaan sijoittaa prosessissa joko
ennen happivalkaisua tai sen jälkeen riippuen prosessisuunnittelusta, laitetoimittajasta ja
valitusta laitetekniikasta.

Happivalkaisu
Happidelignifioinnissa eli happivalkaisussa poistetaan kuitumassasta vielä keiton jäl-
keen jäljellä olevaa ligniiniä. Happivalkaisussa käytettävät kemikaalit ovat selektiivi-
sempiä ja kuituja vähemmän vahingoittavia kuin keittokemikaalit. Happivalkaisussa
käytetään kemikaaleina happea, hapetettua valkolipeää ja magnesiumsulfaattia.

Happivalkaisuprosessi on kaksivaiheinen. Se käsittää kaksi paineistettua reaktoria, joita
edeltävät kemikaalisekoittimet. Happivalkaisun jälkeen massa pestään kaksivaiheisesti.
Jälkimmäisen vaiheen pesuvetenä käytetään vastavirtaperiaatteen mukaisesti haihdutta-
mon sekundäärilauhteita ja kuumaa vettä.

Valkaisu
Valkaisussa poistetaan massaan jäänyt jäännösligniini ja muut väriä aiheuttavat aineet
markkinamassan vaaleuden saavuttamiseksi.
Suunnitellussa tehtaassa massan valkaisuun käytettävä alkuaineklooriton (Elemental
Chlorine Free, ECF) valkaisuprosessi edustaa parasta käyttökelpoista olevaa tekniikkaa
(Best Available Technology, BAT), jolla vältetään haitallisten kloorattujen orgaanisten
yhdisteiden muodostuminen jätevesiin.
Massan valkaisussa käytetään kemikaaleina klooridioksidia (ClO2), natriumhydroksidia
(NaOH) ja vetyperoksidia (H2O2) sekä rikkihappoa (H2SO4) neutralointiin.
Valkaisimo voidaan toteuttaa joko kolmi- tai nelivaiheisena. Kukin valkaisuvaihe käsit-
tää valkaisutornin, jota edeltää kemikaalisekoitin. Kutakin valkaisuvaihetta seuraa pesu-
vaihe. Myös valkaisun vesikiertojen suunnittelussa tavoitteena on raakaveden käytön
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vähentäminen nykyisten tehtaiden vedenkulutusta alhaisemmaksi. Esimerkiksi viimei-
sessä pesuvaiheessa voidaan käyttää sellun kuivatuskoneen kiertovettä ja valkaisun al-
kalisen vaiheen pesusuodoksia voidaan käyttää happivaiheen jälkeisen pesun pesuvete-
nä.
Valkaisussa tarvittava klooridioksidi valmistetaan tehdasalueella natriumkloraatista
(Na2ClO3). Myös happitehdas sijoittuu tehdasalueelle, vaikka se todennäköisesti toimisi
ulkopuolisen kemikaalitoimittajan omistuksessa. Muut valkaisun kemikaalit ostetaan
ulkoa.

3.2.3 Sellun kuivaus
Sellun kuivaukseen kuuluvat:

- Kullekin kuivatuskoneelle valkaistun massan lajittelu
- Kaksi sellun kuivatuskonetta
- Kolme sellun paalauslinjaa
- Selluvarasto

Sellun kuivatuskoneet ja valkaistun massan lajittelu
Suunniteltu tehdaskonsepti käsittää kaksi rinnakkaista sellun kuivatuskonetta. Tehtaan
toiminnallisen joustavuuden varmistamiseksi ja tuotannon pullonkaulojen välttämiseksi
kuivatuskoneiden yhteenlaskettu kapasiteetti mitoitetaan hieman suuremmaksi kuin kui-
tulinjan kapasiteetti.
Kumpaakin kuivatuskonelinjaa edeltää oma valkaistun massan lajittelu, missä painesih-
tejä ja pyörrepuhdistimia käyttäen varmistetaan myytävän massan puhtaus hiekasta ja
muista epäpuhtauksista.

Sellun rainaus- ja kuivatuskoneella massasulpusta poistetaan vettä ensin koneen viira-
osalla painovoimaan ja alipaineimuun perustuen, sitten puristinosalla yli 50 % kuiva-
ainepitoisuuteen mekaanisesti puristamalla ja lopuksi myyntimassan 90 % kuiva-
ainepitoisuuteen kuumailmapuhallukseen perustuvassa kuivatusosassa.

Kuivatuskoneen päätteeksi kuivattu selluraina leikataan arkeiksi ja arkit ladotaan arkki-
pinoiksi paalausta varten.

Sellun paalaus ja varastointi
Sellu toimitetaan asiakkaille 250 kilogramman paaleina. Laivausta varten paalit sidotaan
kahdeksan paalin yksiköiksi, jotka painavat kaksi tonnia.
Tehtaan kapasiteetti edellyttää kolmen rinnakkaisen sellun paalauslinjan käyttöä.

Kuivattujen selluarkkien pinot jaetaan kahdelta kuivatuskoneelta kuljetusratoja pitkin
kolmelle paalauslinjalle.

Kukin automaattinen paalauslinja käsittää paalipuristimen, paalin käärinnän, paalilanko-
jen sitomisen, paalien pinoamisen neljän paalin torniksi, ja kahdeksan paalin eli kahden
paalipinon sitomisen laivausyksiköksi.

Tehtaan toimintaperiaatteena on lastata kaikki sellu suoraan paalauslinjoilta junavau-
nuihin ja edelleen kuljetettavaksi satamavarastoon. Tuotettu sellu menee pääasiallisesti
vientitoimituksiin. Mahdollisia vientisatamavaihtoehtoja on useita, muun muassa Kot-
ka/Hamina, Kokkola ja Rauma. Kaikkiin satamavaihtoehtoihin kuljetukset tapahtuisivat
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rautateitse. Myös mahdollisia kotimaan toimituksia voitaisiin hoitaa satamavarastosta.
Näin ollen tehtaan toimintaan ei kuulu perinteistä tehdasvarastoa.
Mahdollisten kuljetushäiriöiden vuoksi tehdassuunnitelmaan kuuluu myös normaalia
pienempi oma selluvarasto. Tämän noin 4 000 m2 selluvarasto toimii tarvittaessa pusku-
rivarastona noin kolmen päivän selluntuotannolle.

3.2.4 Kemikaalien talteenotto
Kemikaalien talteenotto-osastoihin kuuluvat:

- Haihduttamo
- Mäntyöljylaitos
- Ligniinin erotus (Vaihtoehdoissa 2a ja 2b)
- Soodakattila
- Valkolipeän valmistus
- Meesauuni

Haihduttamo
Haihduttamossa käytetty keittolipeä eli mustalipeä väkevöitetään sellun pesun jälkeises-
tä noin 15 % kuiva-ainepitoisesta laihamustalipeästä yli 80 % kuiva-ainepitoiseksi vah-
vamustalipeäksi soodakattilassa polttoa varten.
Suunniteltu haihduttamo on seitsemänvaiheinen tyhjöhaihduttamo. Mustalipeästä haih-
dutettu vesi lauhdutetaan. Likaislauhteista poistetaan haihtuvia yhdisteitä strippausko-
lonnissa. Haihtuvista yhdisteistä otetaan talteen metanoli, joka nesteytetään. Metanoli
voidaan käyttää polttoaineena tehtaalla. Lauhdevesiä kierrätetään prosessivedeksi kaus-
tisointiin ja pesuvedeksi kuitulinjalle.

Jätevesilaitoksen biologisen vaiheen liete voidaan sekoittaa haihduttamossa mustalipe-
ään suovan erotuksen jälkeen ja polttaa mustalipeän mukana.

Vaihtoehdoissa 1b ja 2b haihduttamo mitoitetaan myös Savon Sellu Oy:n tarpeisiin.

Mäntyöljylaitos
Puun uuteaineista muodostuva suopa nousee haihduttamon laiha- ja välilipeäsäiliöissä
pintaan ja erotetaan ja kerätään talteen. Mäntyöljylaitoksella suovasta voidaan rikkiha-
pon avulla palstoittaa raakamäntyöljyä, joka myydään biokemikaalina mäntyöljyn jalos-
tukseen tai bio-pohjaisten polttoaineiden valmistukseen.

Ligniinin erotus
Mustalipeään keiton aikana liuennut ligniini poltetaan soodakattilassa ligniinin lämpö-
arvon talteenottamiseksi höyrynä ja edelleen sähkönä. Vaihtoehtoisesti osa ligniinistä
voidaan erottaa mustalipeästä ennen kattilassa polttoa.

Vaihtoehdoissa 2a ja 2b tehdaskonseptiin kuuluu ligniinin erotus. Ligniini erotetaan
mustalipeästä hiilidioksidilla, mikä saa ligniinin saostumaan. Saostunut ligniini suodate-
taan erilleen mustalipeästä. Saostettu ligniini käsitellään rikkihapolla ja suodatetaan suo-
topuristimella. Suodatinkakun ligniini voidaan kuivata ja esimerkiksi pelletöidä ja myy-
dä kiinteänä biopolttoaineena, syötteenä nestemäisten biopolttoaineiden jalostukseen tai
raaka-aineena kemianteollisuudelle. Ligniinin osittaisen erotuksen seurauksena mustali-
peän lämpöarvo alenee, ja höyryn- ja sähköntuotanto tehtaalla vähenevät.
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Erotettu ja kuivattu ligniini on polttoarvoltaan ruskohiilen kaltainen mutta täysin bio-
pohjainen polttoaine. Ligniinistä voidaan myös valmistaa bio-pohjaisia fenolihartseja
liimateollisuuden raaka-aineeksi. Ligniinin käyttö öljynjalostuksen syötteenä on aktiivi-
sen tutkimuksen kohteena.

Soodakattila
Väkevöitetty mustalipeä poltetaan soodakattilassa. Soodakattilassa saadaan talteen sekä
käytetyn keittoliemen kemikaalit että keittoliemeen liuenneen orgaanisen aineen lämpö-
arvo.
Mustalipeässä olevat epäorgaaniset keittokemikaalit saadaan talteen sulana, joka liuote-
taan kaustisoinnin laihavalkolipeällä viherlipeäksi. Mustalipeässä oleva orgaaninen ai-
nes palaa soodakattilassa vapauttaen lämpöä, jolla tuotetaan korkeapainehöyryä.

Suunniteltu soodakattila edustaa uusinta teknologiaa, jolla tehtaan sähköntuotanto voi-
daan maksimoida. Tätä edesauttavat polttolipeän korkea kuiva-ainepitoisuus, kattilan
korkea höyrynpaine, savukaasujen jäähdytys sekä syöttöveden ja polttoilman esilämmi-
tys.

Soodakattilan savukaasut johdetaan sähkösuotimille, missä kiintoainepartikkelit erote-
taan savukaasuista. Erotettu lentotuhka palautetaan prosessiin sekoittamalla tuhka vah-
vamustalipeään haihduttamolla ennen soodakattilassa polttamista. Ennen tuhkan palaut-
tamista prosessiin siitä poistetaan kaliumia ja klooria.

Vaihtoehdoissa 1b ja 2b myös Savon Sellu Oy:n käytetty keittoliemi poltetaan uuden
tehtaan soodakattilassa.

Valkolipeän valmistus
Valkolipeän valmistusprosessissa eli nk. kaustisointiprosessissa soodakattilasta käytetyn
keittoliemen poltosta talteen saadun kemikaalisulan sisältämät kemikaalit regeneroidaan
uudelleen käytettäväksi sellun keittoliemeksi eli valkolipeäksi.

Soodakattilasta talteen otettu kemikaalisula liuotetaan, jolloin muodostuu niin sanottua
viherlipeää. Liuotukseen käytetään kaustisointiprosessista kierrätettyä meesan pe-
susuodosta eli nk. laihavalkolipeää. Viherlipeä selkeytetään poistamalla siitä kiintoaines
eli viherlipeäsakka.

Viherlipeään sekoitetaan poltettua kalkkia eli kalsiumoksidia (CaO) niin sanotun kalkin
sammuttimessa. Poltettu kalkki saadaan suurimmaksi osaksi tehtaan omasta kalkkikier-
rosta meesauunin palamistuotteena. Myös prosessihäviöiden korvauskalkki lisätään kal-
kin sammuttimeen. Sitä seuraavissa kaustisointiastioissa syntyy reaktiotuotteina valko-
lipeää ja kalsiumkarbonaattia eli meesaa.
Kaustisointiprosessissa syntynyt valkolipeä suodatetaan poistamalla siitä kiintoaines eli
meesa valkolipeäsuotimilla. Näin saatu valkolipeä on valmista käytettäväksi uudelleen
sellun keittoprosessissa. Kemikaalikierron alkalihäviöt korvataan ostolipeää eli natri-
umhydroksidia (NaOH) lisäämällä.
Meesan kalsiumkarbonaatti poltetaan meesauunissa eli kalkkiuunissa kalsiumoksidiksi
eli poltetuksi kalkiksi. Ennen polttoa meesa pestään alkalikemikaalien talteenoton tehos-
tamiseksi ja meesauunin päästöjen alentamiseksi. Pesuun käytetään haihduttamon se-
kundäärilauhdetta ja kuumaa vettä. Meesan pesun suodos eli laihavalkolipeä kierräte-
tään soodakattilan sulan liuotukseen eli viherlipeän valmistukseen.
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Meesauuni
Meesauunissa meesan kalsiumkarbonaatti (CaCO3) palaa kalsiumoksidiksi (CaO) ja hii-
lidioksidiksi (CO2).

Suunnitellussa tehtaassa meesauunin polttoaineena käytetään polttoöljyn sijasta vain
biopohjaisia polttoaineita, kuten kuoren kaasutuksesta saatua tuotekaasua. Vaihtoehtoi-
sesti polttoaineena voitaisiin käyttää myös ligniiniä tai puupölyä. Biopolttoaineita mee-
sauunissa käyttämällä sellutehdas ei tuota fossiilisia hiilidioksidipäästöjä normaaliajos-
sa.
Meesauunin savukaasut puhdistetaan sähkösuotimella. Osa sähkösuotimella kerätystä
pölystä poistetaan kemikaalikierrosta. Näin saadaan erityisesti tehtaan puuraaka-aineen
sisältämää luonnon fosforia poistetuksi prosessista ja jätevesien fosforikuormitusta
alennetuksi. Meesauunin sähkösuotimilta kerätyn materiaalin hyödyntämistä lannoittee-
na tutkitaan.

3.2.5 Energian tuotanto
Tehtaan energian tuotannon osastoja ovat:

- Biopolttoainekattila (kuorikattila)
- Kuoren kaasutuslaitos
- Turbiinilaitos

Biopolttoainekattila
Tehdaskonseptiin kuuluu soodakattilan lisäksi biopolttoainekattila korkeapainehöyryn
tuotantoon. Kuorikattilan polttoaineteho on noin 80 MW.
Biopolttoainekattilan pääasiallinen polttoaine on tehtaan puuraaka-aineen kuorinnasta
tuleva kuori. Myös hakkeen seulonnan hienojae ja puru poltetaan biopolttoainekattilas-
sa. Jätevesilaitoksen esiselkeytyksestä syntyvä kuituliete voidaan myös polttaa biopolt-
toainekattilassa.
Biopolttoainekattilan savukaasut puhdistetaan sähkösuotimella tai pussisuotimella, mis-
sä otetaan talteen kiintoainepartikkeleita eli lentotuhkaa savukaasuista.
Osa kuoresta ja purusta käytetään kuoren kaasutuslaitoksella, missä tuotetaan tuotekaa-
sua meesauunin polttoaineeksi. Biopolttoainekattila mitoitetaan polttamaan kaasutuksen
tarpeesta ylijäävä kuori ja puru sekä kuituliete esiselkeytyksestä.

Kuoren kaasutus
Noin puolet kuorimosta tulevasta kuoresta ja hakkeen seulonnasta tulevasta purusta käy-
tetään kaasutukseen, missä tuotetaan tuotekaasua meesauunin polttoaineeksi. Puupoh-
jaisella tuotekaasulla korvataan fossiilinen polttoöljy meesauunin polttoaineena.

Ennen kaasutusta kuoriaines kuivataan viirakuivaimella. Kuivatusenergian lähteenä
hyödynnetään tehtaan sekundäärilämpöjä ja matalapainehöyryä.

Kuori ja muu puuperäinen syöte kaasutetaan kiertoleijupetityyppisessä kaasuttimessa.
Kaasutin toimii samaan tapaan kuin kiertoleijupetikattila, mutta vajaalla ilmamäärällä.
Tällöin syötettävä biopolttoaine ei pala täydellisesti vaan kaasuuntuu. Kaasutuksessa
syntyvä tuotekaasu koostuu pääasiassa hiilimonoksidista (CO), vedystä (H2) ja me-
taanista (CH4). Syntyvä kaasu syötetään suoraan meesauunissa poltettavaksi.



YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA
Finnpulp Oy

Kesäkuu 2015
27 (117)

Copyright © Pöyry Finland Oy

Turbiinilaitos
Soodakattilan ja biopolttoainekattilan tuottama korkeapainehöyry johdetaan turbiinilai-
tokselle sähkön tuotantoon.

Korkeapainehöyry johdetaan höyryturbiineille, joiden akselille kytketty generaattori
tuottaa sähköenergiaa. Suunniteltu turbiinilaitos käsittää kaksi rinnakkaista höyryturbii-
nia. Turbiinit ovat vastapaineturbiineja joihin on liitetty myös lauhdeosa. Lauhdeosalla
maksimoidaan sähkön tuotanto hyödyntämällä myös se ylimääräinen höyrymäärä jota ei
tarvita prosessihöyrynä. Ainakin yksi turbiineista varustetaan keskipainehöyryn vä-
liotolla, jota tarvitaan pieniä määriä tehtaalla.

Normaaliajossa tehdas tuottaa sähköä selvästi enemmän kuin sen oma kulutus on. Teh-
taan oma sähkön käyttö vastaa vain noin 40 % sähkön tuotannosta. Sähkön ylijäämä
myydään valtakunnanverkkoon uusiutuvana energiana. Myytävän sähköntuotannon te-
hoksi on arvioitu noin 145 MW tehtaan normaalissa ajotilanteessa.

Jos tehdaskonseptiin kuuluu ligniinin erotus, niin sen seurauksena on myytävän sähkön-
tuotannon potentiaali alhaisempi. Tässäkin vaihtoehdossa tehdas olisi selvästi yliomava-
rainen sähkön tuotannossa tuottaen sähköä noin kaksi kertaa oman kulutuksen verran,
jolloin myytävän sähköntuotannon potentiaali olisi alustavasti arvioituna noin 80 MW.
Tässä vaihtoehdossa tehtaan energiatehokkuus paranisi, koska sähköntuotannon vähe-
neminen koskisi nimenomaan lauhdesähköä, jonka hyötysuhde on alhainen.

3.2.6 Vedenkäsittely
Vedenkäsittelyn prosessiosastoihin kuuluvat:

- Raakaveden pumppaamo
- Raakavesilaitos
- Kattilavesilaitos
- Jätevedenpuhdistamo

Raakavesilaitos
Raakavesilaitoksella puhdistetaan tehtaan ottama raakavesi prosessivedeksi. Prosessi-
vettä varten raakavedestä poistetaan humusta ja kiintoainetta.

Prosessiveden käsittelyn päävaiheet ovat selkeytys ja suodatus. Mekaanisesti siivilöi-
tyyn raakaveteen sekoitetaan saostuskemikaaleja ja pH:n säätökemikaaleja, jotka
edesauttavat humuksen ja kiintoaineen hiutaloitumista eli flokkulointia. Saostuskemi-
kaaleina voidaan käyttää esimerkiksi ferrisulfaattia (FeSO4), ferrikloridia (FeCl2) tai
alumiinisulfaattia (Al2(SO4)3). Selkeytysaltaassa muodostuneet kiintoainehiutaleet saa-
daan erotetuksi vedestä. Todennäköisesti käytettävänä tekniikkana on flotaatioallas, jos-
sa ilmakuplien avulla kiintoainehiutaleet nostetaan altaan pinnalle ja erotetaan kaapi-
malla tai ylijuoksutuksella. Erotettu liete käsitellään yhdessä jätevesilaitoksen lietteen
kanssa.

Selkeytetty vesi suodatetaan hiekkasuotimissa, missä poistetaan selkeytysvaiheen jäl-
keen veteen jääneitä kiintoainejäämiä. Hiekkasuotimien hiekkapeti puhdistetaan määrä-
ajoin vastavirtahuuhtelulla. Huuhteluvedet kierrätetään takaisin raakavedeksi.
Lauhdeturbiinille johdettava jäähdytysvesi siivilöidään vain mekaanisesti.
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Kattilavesilaitos
Soodakattilan ja kuorikattilan syöttövedeksi tarvitaan täyssuolanpoistomenetelmin puh-
distettua eli ionipuhdistettua vettä. Kattiloiden syöttövesi voidaan valmistaa prosessive-
destä käänteisosmoosia tai ioninvaihtimia käyttäen. Kattilavedestä myös poistetaan sii-
hen liuenneita kaasuja. Kattilaveteen lisätään tarvittavia kemikaaleja muun muassa ke-
mialliseen hapenpoistoon, kovuuden poistoon ja korroosion estoon. Höyryn käyttökoh-
teista palautuva lauhde puhdistetaan ioninvaihtimella.

Jätevedenpuhdistamo
Tehtaan jätevedet puhdistetaan mekaanis-biologisella jätevedenpuhdistamolla. Jäteve-
den puhdistuksen päävaiheet ovat esiselkeytys, jäähdytys, ilmastus ja jälkiselkeytys.
Kiintoainepitoiset jätevedet johdetaan esiselkeytykseen, missä kuitupitoinen kiintoaines
laskeutuu selkeytysaltaan pohjalle, josta se poistetaan primäärilietteenä. Perusvaihtoeh-
dossa kuituliete poltetaan yhdessä kuoren ja purun kanssa tehtaan biopolttoainekattilas-
sa. Vaihtoehtoisesti kuituliete voidaan kuivata ja kaasuttaa kuoren kaasutuslaitoksella
tai mädättää tarkoitusta varten rakennettavassa mädättämössä.

Esiselkeytetty jätevesi jäähdytetään lämmönvaihtimilla noin 37 oC lämpötilaan biologi-
sen puhdistamon toiminnan varmistamiseksi. Jäähdytetty jätevesi johdetaan tasausaltai-
den kautta biologiseen puhdistukseen. Tasausaltaiden tehtävänä on tasata jätevesien
määrän ja laadun vaihteluja biologisen puhdistamon kuormituksen tasaamiseksi. Ta-
sausaltaita on suunniteltu kolme. Niiden yhteistilavuus on noin 60 000 m3, mikä vastaa
tehtaan noin vuorokauden vedenkäyttöä. Yksi allas on aina käytettävissä varoaltaana,
johon voidaan kerätä jätevesilaitosta poikkeuksellisen runsaasti kuormittavia jätevesiä
tehtaan mahdollisissa häiriötilanteissa. Varoaltaasta nämä jätevedet voidaan ottaa puh-
distamolle hallitusti annosteltuna vaarantamatta biologisen puhdistuksen tai tehtaalta
uloslaskettavan purkuveden laatua.

Ilmastusaltaassa jätevesi ja sopivan mikrobikannan muodostama aktiiviliete pidetään
sekoituksen avulla tasalaatuisena hapellisissa olosuhteissa. Biologisessa puhdistuksessa
bakteerieliöstö käyttää ravintonaan jäteveden sisältämää happea kuluttavaa orgaanista
ainesta ja siten alentaa jätevesien biologista hapenkulutusta (BOD) ja kemiallista ha-
penkulutusta (COD). Ilmastusaltaaseen puhalletaan ilmaa pohjailmastimilla riittävän
happipitoisuuden ylläpitämiseksi. Bakteerikasvusto käyttää ravintonaan myös jäteveden
sisältämää typpeä ja fosforia. Biologisen toiminnan optimoimiseksi jäteveteen voidaan
lisätä jonkin verran lisäravinteina typpeä ja fosforia ennen ilmastusta. Suunniteltu ilmas-
tusallas on mitoitukseltaan nk. pitkäilmastusallas, millä tavoitellaan parasta mahdollista
puhdistustulosta, erityisesti purkuvesien alhaista fosforijäämää.

Ilmastusaltaasta jätevesi ja siihen sekoittunut biomassa johdetaan jälkiselkeytykseen.
Kahdessa rinnakkaisessa jälkiselkeytysaltaassa bioliete laskeutuu altaiden pohjalle ja
poistetaan. Puhdistettu ja selkeytetty vesi palautetaan vesistöön. Suurin osa biolietteestä
palautetaan takaisin ilmastukseen riittävän mikrobikannan ylläpitämiseksi. Ylimääräi-
nen bioliete poistetaan kierrosta. Perusvaihtoehdossa biolieteylijäämä pumpataan haih-
duttamolle, jossa se sakeutetaan lingoilla ja poltetaan mustalipeän mukana soodakatti-
lassa. Vaihtoehtoisesti bioliete voitaisiin mädättää. Bioliete sopii huonosti biopoltto-
ainekattilassa poltettavaksi lietteen hankalan vedenpoiston sekä käsiteltävyyden ja va-
rastoinnin mahdollisten hajuhaittojen vuoksi.
Vaihtoehdoissa 1b ja 2b uuden tehtaan jätevedenpuhdistamolla käsitellään myös Savon
Sellu Oy:n jätevedet.
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3.3 Käytettävät raaka-aineet, niiden hankinta, käsittely ja varastointi
Havusellun raaka-aineena käytetään havukuitupuuta. Kuitupuu on sahapuuksi sopivaa
tukkipuuta pieniläpimittaisempaa. Kuitupuun lähteitä ovat lähinnä nuorten metsien hoi-
to- sekä harvennushakkuut ja tukkipuiden hakkuista saatavat pieniläpimittaiset puun
latvaosat. Lisäksi sellutehtaalla käytetään raaka-aineena sahateollisuuden sivutuotteena
syntyvää sahahaketta.
Sellutehtaan luonnollinen puunhankinta-alue sijaitsee tyypillisesti noin 200 kilometrin
säteellä tehtaasta. Kuopioon suunnitellun tehtaan luonnollinen puunhankinta-alue käsit-
tää lähinnä Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-
Suomen ja Etelä-Savon metsäkeskusten alueen. Kuopio on metsävarojen kannalta suo-
tuisa sijaintipaikka havusellutehtaalle, sillä sen ympäristö on metsävaltaista kaikkiin il-
mansuuntiin. Metsien valtapuulajit ovat mänty ja kuusi, jotka ovat havusellutehtaan pää-
raaka-aine.

Havusellutehtaan puunkulutus on noin 5,6 m3 sellutonnia kohden. Nimelliskapasiteetil-
laan 1,2 miljoonaa tonnia havusellua vuodessa tehdas käyttää vuosittain noin 6,7 mil-
joonaa kuutiota puuraaka-ainetta. Noin kolme neljäsosaa tehtaan puunhankinnasta eli
noin viisi miljoonaa kuutiota vuodessa on arvioitu olevan pyöreää kuitupuuta kotimai-
silta metsänomistajilta. Sahahakkeen käytön on arvioitu olevan noin 10–15 % tehtaan
puuraaka-aineen tarpeesta. Tuontipuun osuudeksi puunhankinnasta on arvioitu myös
noin 10–15 %.
Puun käsittely ja varastointi tehtaalla on kuvattu tehtaan teknisen kuvauksen yhteydessä
luvussa 3.2.1.
Teknisesti sellutehtaan prosessi sopii myös lehtisellun valmistukseen. Sen raaka-aineena
olisi käytännössä koivu. Tehtaan on suunniteltu valmistavan vain havusellua. Koivusel-
lun valmistaminen on mahdollista hyvin pienin teknisin muutoksin. Tärkeimpänä niistä
on oman hakekasan rakentaminen koivuhakkeelle.

3.4 Kemikaalien ja polttoaineiden käyttö ja hankinta
Sellun valkaisussa käytettävä klooridioksidi valmistetaan tehdasalueella natriumkloraa-
tista (Na2ClO3). Myös prosessissa käytettävä happi tuotettaisiin tehdasalueella. Happi-
tehdas toimisi todennäköisesti ulkopuolisen kemikaalitoimittajan omistuksessa.
Tehtaan omassa kemikaalikierrossa regeneroituja kemikaaleja lukuun ottamatta muut
kemikaalit ostetaan ulkoa. Määriltään tärkeimmät ostokemikaalit ja niiden vuosittaisten
hankintamäärien suuruusluokat ovat seuraavat:

- Lipeä eli natriumhydroksidi (NaOH) 76 000 t/a (50 % liuoksena)
- Natriumkloraatti (NaClO3) 26 000 t/a
- Rikkihappo (H2SO4) 20 000 t/a
- Poltettu kalkki eli kalsiumoksidi (CaO) 12 000 t/a
- Vetyperoksidi (H2O2)  9 000 t/a

Lipeä on yleinen kemianteollisuuden tuote kansainvälisessä kaupassa ja tuontitavaraa
Suomessa. Mahdollisia lipeän hankintalähteitä on Keski-Euroopassa esimerkiksi Alan-
komaissa ja toisaalta Persian lahden alueella.

Natriumkloraatti voidaan hankkia kotimaasta. Kemira on yksi maailman johtavia natri-
umkloraatin valmistajia. Sen tuotantolaitokset sijaitsevat Joutsenossa ja Äetsässä.
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Rikkihappoa on myös saatavilla kotimaasta. Sitä valmistaa Boliden Harjavallassa. Sel-
lutehtaan natrium-rikkitaseen hallitsemiseksi tutkitaan keinoja ylimääräisen rikin pois-
tamiseksi tehtaan kemikaalikierrosta. Esimerkiksi väkeviä hajukaasuja polttamalla olisi
mahdollista valmistaa rikkihappoa tehtaalla. Näin voidaan osittain korvata ostettavaa
rikkihappoa. Vaihtoehdoissa 2a ja 2b ligniinin erotus lisää rikkihapon käyttöä selvästi.

Poltettua kalkkia on saatavilla kotimaisilta toimittajilta. Vetyperoksidi voidaan hankkia
joko kotimaasta tai muualta Euroopasta.

Sellutehtaalta myytäviä biokemikaaleja ovat raakamäntyöljy ja tärpätti. Niiden arvioidut
vuosittaiset myyntimäärät ovat:

- Raakamäntyöljy 60 000 t/a
- Tärpätti  6 000 t/a

Polttoaineiden osalta tehdasprosessi on normaaliajossa omavarainen. Ostopolttoaineita
tarvitaan lähinnä kattilapolttoaineena tehtaan käynnistysvaiheessa tuotantoseisokkien
jälkeen. Käynnistys- ja apupolttoaineena toimii raskas polttoöljy. Tehtaalle on suunni-
teltu noin 2 000 m3 varastosäiliö raskaalle polttoöljylle.

3.5 Veden tarve ja hankinta
Sellutehtaassa vettä tarvitaan prosessivetenä, jäähdytysvetenä ja talousvetenä. Raakave-
si prosessiveden puhdistukseen ja jäähdytysvedeksi otetaan pintavedenottona Kallave-
destä. Veden ottamiseen Kallavedestä haetaan vesilain (587/2011) mukainen vedenotto-
lupa. Raakaveden vedenottamon paikkana tarkastellaan kahta vaihtoehtoa. Vedenoton
vaihtoehtoiset sijaintipaikat ovat joko Sorsasalon saaren itäpuolelta Virtasalmesta tai
Sorsasalon länsipuolelta, noin 800 metriä pohjoiseen Savon Sellun nykyisestä vedenot-
tamosta. Tehdasalueella käytettävä talousvesi hankitaan kunnallisesta vesijohtoverkosta.
Oheisessa taulukossa (Taulukko 3-1) on esitetty arvio sellutehtaan raakavedenkulutuk-
sesta ja sen jakautumisesta eri käyttötarkoituksiin.

Taulukko 3-1. Arvio sellutehtaan raakavedenkulutuksesta ja sen jakautumisesta eri
käyttötarkoituksiin.

Määrä, m3/vrk
Talvi

Määrä, m3/vrk
Kesä

Raakavesi jäähdytykseen 280 000 550 000
Prosessivesi 64 000 64 000
Talousvesi 60 60
Yhteensä 340 000 610 000

Veden johtamiseen ja jäteveteen liittyvät toiminnot hankealueella on esitetty oheisessa
kuvassa (Kuva 3-2).
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Kuva 3-2. Hankkeen käyttö- ja jäähdytysveden otto- ja purkupaikat sekä suunnitellun
uuden jätevedenkäsittelylaitoksen sijaintipaikka. Käyttö- ja jäähdytysvedenoton suhteen
tarkastellaan kahta vaihtoehtoista paikkaa (kartassa A ja B). Lisäksi karttaan on merkitty
Savon Sellu Oy:n nykyisen sellutehtaan käyttö- ja jäähdytysveden otto- ja purkupaikat.

3.5.1 Prosessiveden tarve, hankinta ja käsittely
Tehtaan keskimääräiseksi raakaveden kulutukseksi prosessivetenä on arvioitu noin
60 000 m3 päivässä. Tulopumppaamolla raakavesi puhdistetaan mekaanisesti välpällä ja
rumpusuodattimilla. Raakaveden puhdistus prosessivedeksi tehtaalla on kuvattu tehtaan
teknisen kuvauksen yhteydessä luvussa 3.2.
Suunnitellun sellutehtaan prosessiveden käytön on arvioitu olevan noin 17 m3 selluton-
nia kohden. Tehtaan vedenkäyttö suunnitellaan alittamaan parhaan käyttökelpoisen tek-
niikan raja-arvo, joka on 20 m3 sellutonnia kohden. Vertailuna Suomen sellutehtaiden
keskimääräinen vedenkulutus on noin 30 m3 sellutonnia kohden. Alhaiseen prosessive-
den kulutukseen päästään suunnittelemalla tehtaan vedenkäyttö kierrättäen prosessivesiä
tehtaan sisäisesti käyttökohteesta toiseen. Esimerkiksi sellun pesu suunnitellaan vasta-
virtaperiaatteen mukaisesti, jolloin myöhempien pesuvaiheiden suodosvesiä käytetään
varhaisempien pesuvaiheiden pesuvetenä.



YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA
Finnpulp Oy

Kesäkuu 2015
32 (117)

Copyright © Pöyry Finland Oy

Prosessista haihtuu vettä vesihöyrynä lähinnä sellun kuivatuskoneiden kuivatusosan
poistoilman mukana. Toisaalta prosessiin tulee vettä vedenoton lisäksi osana raakapuu-
ta, jonka kosteus on tyypillisesti noin 50 %. Kaiken kaikkiaan vettä palautuu vesistöön
suurin piirtein raakaveden ottoa vastaava määrä.
Mahdollisten tulipalojen sammutusvesi saadaan tehtaan prosessivesisäiliön yhteydessä
olevasta palovesisäiliöstä. Palovesipumpuilla on myös diesel-käyttö mahdollisen sähkö-
katkon varalta.

Hankkeen käyttöveden ottoon liittyvien toimintojen sijainti on esitetty oheisessa kuvas-
sa (Kuva 3-2).

3.5.2 Jäähdytysveden tarve ja purku
Jäähdytysvesi otetaan Kallavedestä samalla tulopumppaamolla kuin raakavesi prosessi-
veden puhdistukseen (Kuva 3-2). Tehtaan tarvitseman jäähdytysveden tarve on monin-
kertainen prosessiveden kulutukseen verrattuna. Jäähdytysveden määrä on talvella pie-
nempi (keskimäärin noin 3,1 m3/s) kuin kesällä (keskimäärin noin 5,8 m3/s). Raakave-
den kokonaistarpeen on alustavasti arvioitu olevan suurimmillaan kesäaikaan noin 5-
6 m3/s. Keskimäärin koko vuonna jäähdytysveden määrä on noin 4-5 m3/s. Puhtaat
jäähdytysvedet palautetaan Kallaveteen. Jäähdytysvesi lämpenee tehtaan kierrossa, mut-
ta sen laatu ei muutu. Jäähdytysveden lämpötilan nousu on kesällä noin 18 °C ja talvella
noin 34 °C. Keskimäärin koko vuonna jäähdytysvesi lämpenee noin 26 astetta. Jäähdy-
tysveden aiheuttama lämpökuorma vesistöön on noin 436 MW.
Jäähdytysvesien alustavasti suunniteltu purkupaikka sijaitsee Savon Sellu Oy:n satama-
laiturin edustalla. Näin jäähdytysvedet auttavat sataman sulana pitämisessä talvella ei-
vätkä toisaalta vaikuta Kelloselän jäätilanteeseen muualla.

3.6 Jätevedet
Sellutehtaalla syntyviä jätevesiä ovat prosessijätevedet, hulevedet ja saniteettijätevesi.
Prosessijätevedet käsitellään tehtaan jätevedenpuhdistamolla (Kuva 3-2), ja puhdistettu
purkuvesi palautetaan Kallaveteen. Tehdasalueen puhtaat hulevedet ohjataan laskeuma-
altaan kautta suoraan Kallaveteen. Mahdollisesti ympäristöä kuormittavat hulevedet
johdetaan tehtaan jätevedenpuhdistamolle. Saniteettijätevedet tehdasalueelta johdetaan
tehtaan jätevedenpuhdistamolle tai kunnalliseen viemäriverkkoon. Oheisessa taulukossa
(Taulukko 3-2) on esitetty arvio sellutehtaalla syntyvien jätevesien keskimääräisistä
määristä.
Taulukko 3-2. Arvio sellutehtaalla syntyvien jätevesien keskimääräisistä määristä.

Määrä, m3/vrk
Prosessijätevesi 60 000
Saniteettijätevesi 60

3.6.1 Prosessijätevedet
Tehdasalueella syntyvät prosessijätevedet puhdistetaan tehtaan mekaanis-biologisella
jätevedenpuhdistamolla. Prosessijätevesien puhdistaminen jätevedenpuhdistamolla on
kuvattu tehtaan teknisen kuvauksen yhteydessä luvussa 3.6.
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Puhdistamon purkuvesi johdetaan Kallaveteen. Puhdistetun veden purkupaikka sijaitsee
Sorsasalon eteläpuolella Kelloselällä. Purkuputken pää varustetaan diffuusorilla, jolla
varmistetaan purkuveden hyvä sekoittuminen järviveteen ja laimentuminen suureen ve-
simäärään vesistövaikutusten minimoimiseksi. Purkupaikan tarkka sijainti valitaan ve-
den virtaukset ja pohjan topografian huomioonottavan mallintamisen perusteella.

Massa- ja paperiteollisuuden BAT-päätelmissä on annettu sulfaattisellun valmistukselle
parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukaiset päästötasot vesistöön kohdistuvalle jä-
tevesikuormitukselle. Esitetyt päästötasot koskevat vain normaaleja toimintaolosuhteita.
Sellutehdas suunnitellaan siten, että tehtaalla syntyvät jätevedet eivät ylitä BAT-
päätelmissä määritettyjä päästötasoja (Taulukko 3-3). Kokonaispäästöt veteen arvioi-
daan sellutehtaan suunnittelutietojen perusteella ja esitetään arviointiselostuksessa.
Taulukko 3-3. Parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukaiset päästötasot, kun
kyseessä ovat valkaistua sulfaattisellua valmistavan tehtaan suorat jätevesipäästöt
veteen.

Parametri Vuosikeskiarvo kg/ADt (1)

Kemiallinen hapenkulutus COD 7–20
Kiintoaine TSS 0,3–1,5
Kokonaistyppi 0,05–0,25 (2)

Kokonaisfosfori 0,01–0,03 (2)

Adsorboituvat orgaanisesti sitoutuneet
halogeenit (AOX) (3) (4) 0–0,2

(1) BAT-päästötasoilla tarkoitetaan markkinamassan tuotantoa sekä integroitujen tehtaiden massantuotan-
tovaihetta (paperinvalmistuksen päästöt eivät sisälly näihin lukuihin).

(2) Pientä biologista jätevedenpuhdistamoa käytettäessä saatetaan saada hieman suurempia päästö-
tasoja.

(3) Voidaan soveltaa tehtaisiin, jotka käyttävät klooria sisältäviä valkaisukemikaaleja.

(4) Tehtaissa, jotka tuottavat korkealujuuksista, jäykkää ja puhdasta massaa (esimerkiksi nestepakkaus-
kartonkia tai LWC-paperia varten), AOX-päästöt voivat olla enimmillään 0,25 kg/ADt.

3.6.2 Hulevedet
Tehdasalueen puhtaat hulevedet johdetaan laskeutusaltaan ja puhdasviemärin kautta ve-
sistöön. Puhtaat hulevedet koostuvat lähinnä rakennusten katoilta ja piha-alueilta tule-
vista valumavesistä. Ne vastaavat koostumukseltaan ja laadultaan tavanomaisia taaja-
ma-alueilla syntyviä hulevesiä.

Mahdollisesti likaantuneilta alueilta, kuten kemikaalien purkupaikoilta, tulevat huleve-
det pidetään altaiden, kaatojen ja kynnysten avulla erillään puhtaista hulevesistä. Mah-
dollisesti likaantuneet hulevedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle.
Puunkäsittelyn alueelta hulevedet kerätään viivytysaltaaseen. Viivytysaltaassa hulevesi
laskeutetaan tai suodatetaan sepelin läpi. Käsitellyt vedet kerätään putkistolla ja johde-
taan vesistöön. Viivytysallas suunnitellaan niin, että sinne mahtuu puunkäsittelyn alu-
eelta vuorokauden aikana kertyvät hulevedet keskimääräisenä sadejaksona. Viivytysal-
taan lopullinen rakenne, koko ja sijainti varmentuu tehdasalueen suunnittelun edetessä.

Sellutehtaan hankealueella muodostuvien hulevesien määrä arvioitiin laskennallisesti
sadantatietojen perusteella. Hankealueen toteuduttua, kun hankealue on asfaltoitu, hule-
vesien keskimääräiseksi suuntaa-antavaksi hulevesivirtaamaksi on arvioitu noin 16,9 l/s.
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3.7 Päästöt ilmaan ja savukaasupäästöjen puhdistus

Hajukaasujen keräys ja käsittely
Väkevät hajukaasut kerätään keittämöltä ja haihduttamolta likaislauhdesäiliöistä, me-
tanolin nesteytyksestä, vahvamustalipeäsäiliöistä sekä tyhjöjärjestelmästä.
Väkevät hajukaasut poltetaan ensisijaisesti soodakattilassa. Osa kaasuista poltetaan ha-
jukaasupolttouunissa, joka on varustettu lämmön talteenottokattilalla ja rikkidioksidi-
pesurilla.

Hajukaasujen poltto hajukaasun polttouunissa voidaan suunnitella tuottamaan hajukaa-
sujen rikkiyhdisteistä rikkihappoa, mikä vähentää tehtaalle ostettavan rikkihapon tarvet-
ta. Tämä helpottaa tehtaan natrium-rikkitaseen hallintaa ja auttaa alentamaan jätevesien
sulfaattipitoisuutta.

Laimeita hajukaasuja kerätään kuitulinjalta, haihduttamosta, mäntyöljylaitokselta ja
valkolipeän valmistuksesta. Myös lipeäsäiliöiden ja hakesiilojen höngät kerätään. Lai-
meat hajukaasut johdetaan ensisijaisesti osaksi soodakattilan polttoilmaa. Varajärjestel-
mänä ne voidaan ohjata myös biopolttoainekattilaan tai soihtuun.

Savukaasujen puhdistus
Savukaasujen lähteitä tehtaalla ovat soodakattila, biopolttoainekattila ja meesauuni.
Kuoren kaasutuksesta ei normaaliajossa synny päästöjä ilmaan. Kaasutuksen käynnis-
tyksen ja alasajon yhteydessä tuotekaasu poltetaan soihdussa.

Soodakattila varustetaan rinnakkaisilla sähkösuotimella savukaasujen puhdistamiseksi.
Sähkösuotimet mitoitetaan niin, että myös yhden suotimen ollessa puhdistettavana ja
pois käytöstä varmistetaan savukaasujen puhdistuminen. Sähkösuotimilla savukaasuista
erotettu lentotuhka kierrätetään takaisin prosessiin sekoittamalla tuhka vahvamustalipe-
ään ennen väkevöitintä soodakattilassa polttamista. Ennen tuhkan palauttamista proses-
siin siitä poistetaan kaliumia ja klorideja.

Myös biopolttoainekattilan ja meesauunin savukaasut puhdistetaan sähkösuotimella.

Päästöt
Massa- ja paperiteollisuuden BAT-päätelmissä on annettu sulfaattisellun valmistukselle
parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukaiset päästötasot ilmaan kohdistuville pääs-
töille soodakattilasta, meesauunista ja hajukaasukattilasta sekä ilmaan pääseville lai-
meille jäännöskaasuille. Esitetyt päästötasot koskevat vain normaaleja toimintaolosuh-
teita. Sellutehdas suunnitellaan siten, että tehtaalla syntyvät päästöt eivät ylitä BAT-
päätelmissä määritettyjä päästötasoja. Kokonaispäästöt ilmaan arvioidaan sellutehtaan
suunnittelutietojen perusteella ja esitetään arviointiselostuksessa.
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Taulukko 3-4. Parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukaiset soodakattilan SO2- ja
TRS-päästötasot.

Parametri
Vuorokausikes-

kiarvo (1) (2)

mg/Nm3 (6 % O2)

Vuosikeskiarvo
(1)

mg/Nm3 (6 % O2)

Vuosikeskiarvo
(1)

kg S/ADt

Rikkidioksidi SO2 (DS < 75 %) 10–70 5–50

Rikkidioksidi SO2 (DS 75–83 %) (3) 10–50 5–25

Pelkistyneet rikkiyhdisteet TRS 1–10 (4) 1–5
Kaasumainen rikki (DS < 75 %) 0,03–0,17
Kaasumainen rikki (DS 75–83 %)
(3) 0,03–0,13

(1) Mustalipeän kuiva-ainepitoisuuden lisääminen vähentää SO2-päästöjä ja lisää NOx-päästöjä. Tästä
syystä soodakattila, jonka SO2-päästöt ovat pienet, saattaa tuottaa vaihteluvälin yläpäässä olevia NOx-
päästöjä ja päinvastoin.

(2) BAT-päästötasot eivät kata ajanjaksoja, jolloin soodakattilaa käytetään tavanomaista kuiva-
ainepitoisuutta huomattavasti alhaisemmalla kuiva-ainepitoisuudella haihduttamon alasajon tai huollon
vuoksi.

(3) Jos soodakattilassa on tarkoitus polttaa mustalipeää, jonka kuiva-ainepitoisuus (DS) > 83 %, on SO2-
päästöjen ja kaasumaisten rikkipäästöjen tasoja tarkasteltava tapauskohtaisesti.

(4) Vaihteluväliä voidaan soveltaa ilman väkevien hajukaasujen polttamista.

DS = mustalipeän kuiva-ainepitoisuus

Taulukko 3-5. Parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukaiset soodakattilan
typenoksidien päästötasot (havupuulle) ja hiukkaspäästötasot uudelle laitokselle.

Parametri Vuosikeskiarvo
mg/Nm3 (6 % O2)

Vuosikeskiarvo
kg /ADt

Typenoksidit NOx 120–200 (1)(2)

Typenoksidit NOx, DS < 75 % 0,8–1,4 (1)

Typenoksidit NOx, DS 75–83 % (3) 1,0–1,6 (1)

Hiukkaset 10–25 0,02–0,20

(1) Mustalipeän kuiva-ainepitoisuuden lisääminen vähentää SO2-päästöjä ja lisää NOx-päästöjä. Tästä
syystä soodakattila, jonka SO2-päästöt ovat pienet, saattaa tuottaa vaihteluvälin yläpäässä olevia NOx-
päästöjä ja päinvastoin.

(2) Soodakattilan todellinen NOx-päästötaso riippuu kuiva-ainepitoisuudesta ja mustalipeän typpipitoisuu-
desta sekä poltettujen lauhtumattomien hajukaasujen ja muiden typpeä sisältävien virtojen (esimerkiksi
liuotussäiliön poistokaasujen, lauhteesta erotetun metanolin ja biolietteen) määristä ja sekoittumissuhteis-
ta. Mitä suurempi kuiva-ainepitoisuus, mustalipeän typpipitoisuus ja poltettujen lauhtumattomien hajukaa-
sujen ja muiden typpeä sisältävien virtojen määrä on, sitä lähempänä päästöt ovat BAT-päästötasojen
vaihteluvälin yläpäätä.

(3) Jos soodakattilassa on tarkoitus polttaa mustalipeää, jonka kuiva-ainepitoisuus (DS) > 83 %, on NOx-
päästöjen tasoja tarkasteltava tapauskohtaisesti.

DS = mustalipeän kuiva-ainepitoisuus.
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Taulukko 3-6. Parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukaiset meesauunin SO2- ja rikki-
ja TRS-, NOx- ja hiukkaspäästötasot.

Parametri (1) Vuosikeskiarvo
mg/Nm3 (6 % O2)

Vuosikeskiarvo
kg /ADt

Rikkidioksidi SO2, kun väkeviä kaasuja ei
polteta meesauunissa 5–70

Rikkidioksidi SO2, kun väkeviä kaasuja
poltetaan meesauunissa 55–120

Kaasumainen rikki (TRS-S + SO2-S), kun
väkeviä kaasuja ei polteta meesauunissa 0,005–0,07

Kaasumainen rikki (TRS-S + SO2-S), kun
väkeviä kaasuja poltetaan meesauunissa 0,055–0,12

Pelkistyneet rikkiyhdisteet (TRS) < 1–10 (2)

Typenoksidit NOx
(Nestemäiset polttoaineet) 100–200 (3) 0,1–0,2 (3)

Typenoksidit NOx
(Kaasumaiset polttoaineet) 100–350 (4) 0,1–0,3 (4)

Hiukkaset 10–25 0,005–0,02

(1) ”Väkeviin kaasuihin” sisältyvät myös metanoli ja tärpätti.

(2) Väkeviä kaasuja (mukaan lukien metanoli ja tärpätti) polttavien meesauunien vaihteluvälin yläraja voi
olla enimmillään 40 mg/Nm3.

(3) Kasvipohjaisesta aineksesta peräisin olevia nestemäisiä polttoaineita (esimerkiksi tärpättiä, metanolia
ja mäntyöljyä), mukaan lukien massanvalmistuksen sivutuotteena syntyvät polttoaineet, käytettäessä
päästötasot saattavat olla enimmillään 350 mg/Nm3 (vastaa 0,35 kg:aa NOx/ADt).

(4) Kasvipohjaisesta aineksesta peräisin olevia kaasumaisia polttoaineita (esimerkiksi lauhtumattomia
kaasuja), mukaan lukien massanvalmistuksen sivutuotteena syntyvät polttoaineet, käytettäessä päästöta-
sot saattavat olla enimmillään 450 mg/Nm3 (vastaa 0,45 kg:aa NOx/ADt).

Taulukko 3-7. Parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukaiset SO2- , TRS- ja NOx-
päästöt, jotka ovat peräisin väkevien kaasujen polttamisesta hajukaasujen polttoon
tarkoitetussa hajukaasukattilassa.

Parametri Vuosikeskiarvo
mg/Nm3 (9 % O2)

Vuosikeskiarvo
kg /ADt

Rikkidioksidi SO2 20–120

Pelkistyneet rikkiyhdisteet TRS 1-5

Kaasumainen rikki (TRS-S + SO2-S) 0,002–0,05 (1)

Typenoksidit NOx 50–400 (2) 0,01–0,1 (2)

(1) Tämä BAT-päästötaso perustuu kaasuvirtaamaan, jonka taso on 100–200 Nm3/ADt.

(2) Jos olemassa olevissa laitoksen osissa ei voida siirtyä vaiheistettuun polttoon, päästötasot voivat olla
enimmillään 1 000 mg/Nm3 (vastaa 0,2 kg:aa/ADt).

3.8 Pöly
Pölyn lähteitä tehtaalla voivat olla hakekasat ja kuoren kuivaus kaasutusta varten.
Puuraaka-aineen haketuksessa syntyy aina jonkin verran hienoainetta. Puupuru ja pöly
voivat levitä tuulen vaikutuksesta hakekasoista tehdasalueelle ja tuulioloista riippuen sa-
tunnaisesti sen ulkopuolellekin. Tyypillisesti hakkeen seulonta hienoaineesta on sijoitet-
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tu prosessissa hakekasan jälkeen ennen keittämöä. Sijoittamalla hakkeen seulonta ennen
hakekasoja voidaan purun ja pölyn leviämistä hakekasoista vähentää.
Ennen kaasutusta kuori ja puru kuivataan viirakuivaimella kuumailmapuhallusta käyttä-
en. Pölypäästöt ilmaan pyritään minimoimaan säätämällä kuivatusilman nopeus riittä-
vän alhaiseksi ja pitämällä kuivain lievästi alipaineisena.

3.9 Kiinteät jätteet
Kiinteiden jätteiden syntymistä tuotantoprosessissa pyritään välttämään hyvällä materi-
aalitehokkuudella eli raaka-aineiden tehokkaalla hyödyntämisellä, sivutuotteiden käy-
töllä sekä myynnillä, prosessikemikaalien regeneroimisella sekä uudelleenkäytöllä ja
prosessihävikkien minimoimisella. Toissijaisesti tuotannon sivutuotevirtoja hyödynne-
tään energiantuotannossa. Vasta viimeisenä keinona on materiaalin hylkääminen jättee-
nä.
Puuraaka-aineen ja tuotantoprosessin biomassapohjaiset sivuvirrat, kuten kuori, puru ja
jätevedenkäsittelyn lietteet, hyödynnetään energiantuotannossa. Myös prosessista pois-
tettavalle jätemateriaalille pyritään löytämään hyötykäyttöä. Merkittävimpiä prosessissa
syntyviä jätemateriaaleja ovat viherlipeäsakka, biomassan poltosta sekä kaasutuksesta
jäävä tuhka ja meesauunin sähkösuotimilta kerättävä kalkkipöly.

Viherlipeäsakkaa kertyy sellun valmistuksessa tyypillisesti hieman yli 10 kilogrammaa
sellutonnia kohden. Suunnitellun tehtaan tuottaman viherlipeäsakan vuotuiseksi mää-
räksi on arvioitu noin 13 000 tonnia. Viherlipeäsakka on kemiallisesti inaktiivista ja
ympäristölle vaaratonta. Se voidaan läjittää kaatopaikkajätteenä. Mahdollisena loppusi-
joituspaikkana voisi toimia Sorsasalossa tehtaan naapurissa sijaitseva Ekokem-Palvelu
Oy:n teollisuusjätteen kaatopaikka-alue. Myös viherlipeäsakalle pyritään löytämään
hyötykäyttöä. Biomassan poltosta ja kaasutuksesta syntyvä tuhka voidaan hyödyntää
lannoitteena.

Meesauunin sähkösuotimilta kerättävä kalkkipöly voidaan periaatteessa palauttaa teh-
taan kalkkikiertoon. Kalkkipölyn mukana prosessista saadaan kuitenkin poistetuksi puu-
raaka-aineen mukana tullutta luonnon fosforia. Kalkkipölyä prosessista poistamalla voi-
daan jätevesiin päätyvää fosforikuormitusta alentaa. Kerättyä kalkkipölyä voidaan hyö-
dyntää lannoitteena.
Muita sellutehtaalla syntyviä jätteitä ovat muun muassa huoltotöissä syntyvät jätteet ja
yhdyskuntajätteet sekä vaaralliset jätteet. Vaarallisista jätteistä muodostuu tyypillisesti
erilaisia öljyn likaamia vesiä ja kiinteitä jätteitä, laboratorion kemikaalijätteitä, käytetty-
jä loisteputkia, paristoja sekä akkuja.

3.10 Kuljetukset
Sellutehtaan kuljetustarpeista määrällisesti merkittävimmät ovat raakapuun kuljetus teh-
taalle, sellun toimitukset tehtaalta ja eri kemikaalien kuljetukset.

Tehtaan puunkulutus on noin 6,7 miljoonaa kuutiota vuodessa eli keskimäärin lähes
20 000 kuutiota päivässä. Puuta kuljetetaan tehtaalle sekä auto- että junakuljetuksina.
Alustavasti arvioiden noin 80 % puukuljetuksista on autokuljetuksia. Tämä vastaisi noin
300 autokuormaa vuorokaudessa. Puun vastaanotto tehtaalla toimii ympäri vuorokauden
kaikkina viikonpäivinä. Raskas liikenne tulisi tehdasalueelle valtatieltä 5 samasta liitty-
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mästä kuin Savon Sellu Oy:n tehtaalle. Puukuljetuksista suuremman osan arvioidaan tu-
levan valtatieltä 5 pohjoisen suunnasta.
Junakuljetuksina puuta vastaanotetaan alustavasti arvioiden noin 20 %. Tämä merkitsisi
noin kaksi junaa vuorokaudessa. Raideyhteys tehtaalle rakennetaan Savon Sellu Oy:n
tehdasalueelle tulevan teollisuusraiteen kautta. Tehtaalle olisi mahdollista kuljettaa puu-
ta myös vesitse Savon Sellu Oy:n satama-alueen kautta. Vesitse tapahtuvien puukulje-
tusten osuuden arvioidaan jäävän käytännössä vähäiseksi.

Sellun toimitukset tehtaalta tapahtuvat lähes yksinomaan rautateitse. Sellun toimitus-
määrä on keskimäärin 3 430 tonnia päivässä. Tämä vastaa arviolta 64 junavaunua päi-
vässä, mikä tarkoittaa kahta junaa päivittäin tehtaalta satamaan.
Kemikaalikuljetukset tuontisatamasta voidaan järjestää junakuljetuksina. Kemikaalikul-
jetukset kotimaisilta tuotantolaitoksilta järjestetään todennäköisesti autokuljetuksina.
Henkilöliikenne tehdasalueelle järjestetään Sorsasalon pienteollisuusalueen kautta eri
reittiä kuin tehtaan raskas liikenne. Henkilöliikenteen määrät eivät ole kovin merkittä-
viä. Vuorotyössä tehtaan henkilöstö on noin 25–30 henkilöä vuorossa. Päiväsaikaan teh-
taan henkilöstömäärä on noin 130 henkilöä.
Kuljetus- ja liikennemäärien arvioita tarkennetaan ympäristövaikutusten arviointiselos-
tuksen laatimisen yhteydessä.

3.11 Melu
Sellutehtaan toiminta on jatkuvatoimista prosessiteollisuutta. Sellutehtaan tuotanto on
käynnissä ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Myös tehtaan puunkäsittely
toimii jatkuvassa kolmivuorossa. Melua aiheuttavat koneet ja laitteet sijoitetaan pää-
sääntöisesti tehdasrakennusten sisään, jolla minimoidaan melun leviäminen ympäris-
töön.
Sellutehtaan merkittävimpiä melunlähteitä ympäristöön ovat sellun kuivatuskoneen
poistoilmapuhaltimet ja pyöreän puun käsittely kuorimolla. Sellun kuivatuskoneen pois-
toilmapuhaltimet sijaitsevat yli 20 metriä korkean kuivatuskonehallin katolla. Melun
torjumiseksi poistoilmapuhaltimet varustetaan tarvittaessa äänenvaimentimin. Puun
kuorinta kuorimarummussa ja sitä seuraava haketus ovat voimakkaan melun lähteitä.
Kuorimarummut ja hakkurit sijoitetaan äänieristettyihin rakennuksiin. Kuorimon syöt-
töpöydät, joille pyöreä puu syötetään puukurottajilla, on kuitenkin sijoitettava ulkotiloi-
hin. Puun pudottaminen puukurottajan pihdeistä kuorimon syöttöpöydälle aiheuttaa me-
lua ympäristöön. Myös kuorimon syöttökuljettimen läpivientiaukosta kuorimoraken-
nukseen voi kulkeutua kuorimon melua ympäristöön. Puunkäsittelyn meluhaittaa ympä-
ristöön pyritään vähentämään sijoittamalla toiminnot tehdasalueen keskelle.

Myös tehtaan raskas liikenne ja tehdasalueella lähinnä puunkäsittelyyn käytettävät työ-
koneet aiheuttavat melua.
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3.12 Rakenteet
Tehdas käsittää useita rakennuksia ja rakenteita. Niistä näkyvimpiä ovat alustavasti ar-
vioituine korkeuksineen:

- Kattilalaitosten yhteinen piippu 130 metriä
- Soodakattilarakennus 85 metriä
- Jatkuvatoiminen sellunkeitin 60 metriä.

3.13 Sähkönsiirto
Suunniteltu sellutehdas on normaalissa tuotannossa huomattava biovoimalaitos, joka
myy uusiutuvaa biopolttoaineisiin perustuvaa sähköenergiaa valtakunnanverkkoon arvi-
olta noin 145 MW teholla.
Tehtaan käynnistysvaiheessa tuotantoseisokkien jälkeen sähköä ostetaan verkosta.

Sähkönsiirtoa varten tehdas kytketään kantaverkkoon. Fingridin ohjeistuksen mukaan
suunnitellun tehoinen voimalaitos kytketään ensisijaisesti 110 kV kantaverkkoon. Kyt-
kentää varten Sorsasaloon täytyy rakentaa uusi kytkinasema. Ellei Sorsasaloon rakenne-
ta uutta kytkinasemaa, lähin sähköasema on Iloharjun sähköasema Kuopiossa. Etäisyys
Iloharjun sähköasemalta tehdasalueelle Sorsasaloon on noin 11 kilometriä.

Savon Sellu Oy:n tehdas on kytketty 110 kV kantaverkon Alapitkä - Iloharju -johto-
osaan Sorsasalon länsipäässä noin kahden kilometrin päässä tehdasalueelta. Kytkentä on
toteutettu suoraan kantaverkon voimajohtoon ilman sähköasemaa. Tällainen kytkentä ei
täytä Fingridin nykyisiä vaatimuksia eikä ole mahdollinen Finnpulpin sellutehtaalle.

Päävaihtoehdot uuden sellutehtaan kytkemiseksi kantaverkkoon ovat:
1. Liityntä uuteen sähköasemaan Sorsasalossa

- Edellyttää uuden sähköaseman rakentamista
- Liityntäetäisyys noin kaksi kilometriä
- Uusi sähköasema palvelisi sekä Finnpulpia että Savon Sellua

2. Liittyminen Iloharjun sähköasemaan
- Voi edellyttää olemassa olevan sähköaseman laajentamista uudella johto-

lähdöllä
- Liityntäetäisyys noin 11 kilometriä
- Uusi liityntäjohto palvelisi sekä Finnpulpia että Savon Sellua

Liityntäyhteys sähköasemalle voidaan toteuttaa joko ilmajohtona, maakaapelina, järven
pohjaan laskettuna kaapelina tai niiden yhdistelmänä. Kantaverkkoliitynnän sijainti, lii-
tyntäyhteyden linjaus ja tekninen toteutus selvitetään ympäristövaikutusten arvioin-
tiselostuksen laatimisen yhteydessä.

3.14 Sellutehtaan rakentaminen
Sellutehtaan rakentaminen on mittava projekti. Rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa
tehdään tarvittavat tiet sekä maanrakennustyöt rautatietä ja rakennuksia varten. Työ si-
sältää muun muassa louhintaa, kallioperän räjäytystöitä ja rakennuspaikkojen tasoitusta.
Syntyviä maamassoja säilytetään väliaikaisesti laitosalueella. Seuraavassa rakennusvai-
heessa tehdään tehtaan rakennustyöt ja niiden kanssa osittain samanaikaisesti tehtävät
asennustyöt.
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Maansiirtotöissä syntyy suuria määriä kaivuu- ja louhintamassoja. Tavoitteena on hyö-
dyntää suurin osa syntyvistä massoista rakennuspaikalla erilaisissa täytöissä ja tasauk-
sissa. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa kuvataan tarkemmin tarvittavat lou-
hinta- ja räjäytystyöt sekä syntyvien maamassojen sijoitus.
Kallaveteen ja sen rannalle rakennetaan veden otto- ja purkuputket sekä rantapumppaa-
mo. Raakavesi prosessiveden puhdistukseen ja jäähdytysvedeksi otetaan pintavedenot-
tona Kallavedestä. Pintaottoa rakennettaessa rantaa kaivetaan ja/tai louhitaan ja pohjaa
tarvittaessa ruopataan ottorakenteen kohdalta niin, että jäähdytysvesi saadaan otettua
tarvittavalta syvyydeltä. Jäähdytysvesi johdetaan putkea pitkin tehtaalle. Rakenteet si-
joittuvat suurimmaksi osaksi veden alle.

3.15 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)
EU:n teollisuuspäästödirektiivin (2010/75/EU) ja Suomen ympäristönsuojelulain
(527/2014) mukaan ns. direktiivilaitosten päästöraja-arvojen, tarkkailun ja muiden lu-
pamääräysten on parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksen toteuttamiseksi perus-
tuttava BAT-päätelmiin. Päästöille on ympäristöluvassa määrättävä päästöraja-arvot si-
ten, että päätelmien päästötasoja ei ylitetä laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa.
BAT-päätelmillä (BAT, Best Available Techniques) tarkoitetaan parasta käytettävissä
olevaa tekniikkaa koskevan asiakirjan (ns. BREF-dokumentit) päätelmiä tekniikasta, sen
sovellettavuudesta sekä päästötasoista, tarkkailusta ja kulutustasoista. Uusi sellutehdas
luokitellaan ns. direktiivilaitokseksi ympäristönsuojelulain mukaan.
Finnpulpin sellutehdas suunnitellaan parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan perustu-
en. Arviointiselostuksessa tullaan esittämään arvio suunnitellun sellutehtaan BAT-
tekniikan soveltamisesta verrattuna niihin tekniikoihin ja päästötasoihin, jotka ovat
BAT-päätelmien mukaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Sellutehtaaseen sovelle-
taan vuonna 2014 hyväksyttyjä BAT-päätelmiä koskien massan, paperin ja kartongin
tuotantoa.
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4 YVA-MENETTELY

4.1 Lainsäädäntö
Euroopan yhteisöjen (EY) neuvoston antama, ympäristövaikutusten arviointia koskeva
direktiivi (85/337/ETY) on Suomessa pantu täytäntöön Euroopan talousalueesta tehdyn
sopimuksen liitteen kaksikymmentä nojalla YVA-lailla (468/1994) ja -asetuksella
(713/2006).
Hankkeet, joihin ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan, on ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 4 §:n 1 momentin nojalla määritetty Val-
tioneuvoston asetuksessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (713/2006). YVA-
asetuksen 2. luvun 6 §:n hankeluettelon 5a-kohdan nojalla YVA-lain mukaista arvioin-
timenettelyä sovelletaan metsäteollisuuden massatehtaisiin kapasiteetista riippumatta.

4.2 YVA-menettelyn tavoitteet ja sisältö
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten
arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Samalla
tavoitteena on lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa arviointimenettelyssä
ennen kuin ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin. Viranomainen
ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa pää-
töstä ennen arvioinnin päättymistä. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia pää-
töksiä, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi.
YVA-menettelyyn sisältyy ohjelma- ja selostusvaihe (Kuva 4-1). Ympäristövaikutusten
arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on suunnitelma ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyn järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä. Ympäristövaikutusten arvioin-
tiselostuksessa (YVA-selostus) esitetään hankkeen ominaisuudet sekä tekniset ratkaisut
ja arviointimenettelyn tuloksena muodostettu yhtenäinen arvio hankkeen ympäristövai-
kutuksista.
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Kuva 4-1. YVA-menettelyn vaiheet.

Arviointiohjelma
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan YVA-
ohjelma. Arviointiohjelma on selvitys hankealueen nykytilasta sekä suunnitelma (työoh-
jelma) siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja millä tavoin selvitykset tehdään. Ohjelmassa
esitetään muun muassa perustiedot hankkeesta ja tutkittavista vaihtoehdoista sekä suun-
nitelma tiedottamisesta hankkeen aikana ja arvio hankkeen aikataulusta.
YVA-menettely käynnistyy virallisesti, kun YVA-ohjelma jätetään yhteysviranomaisel-
le. Tässä hankkeessa yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Savon ELY-keskus. Yhteysvi-
ranomainen kuuluttaa muun muassa paikallisissa sanomalehdissä arviointiohjelman
asettamisesta nähtäville alueen kuntiin vähintään kuukauden ajaksi. Nähtävilläoloaikana
kansalaiset voivat esittää YVA-ohjelmasta mielipiteitään yhteysviranomaiselle. Yhteys-
viranomainen myös pyytää lausuntoja ohjelmasta viranomaisilta. Yhteysviranomainen
kokoaa ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antaa niiden perusteella oman lau-
suntonsa hankkeesta vastaavalle.

Arviointiselostus
Varsinainen ympäristövaikutusten arviointityö tehdään arviointiohjelman ja siitä saadun
yhteysviranomaisen lausunnon sekä muiden lausuntojen ja mielipiteiden perusteella.
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Arviointityön tulokset esitetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. YVA-
selostuksessa esitetään muun muassa:

- YVA-ohjelmassa esitetyt tiedot tarkistettuina,
- hankkeen kuvaus ja tekniset tiedot,
- selvitys hankkeen suhteesta oleellisiin suunnitelmiin ja ohjelmiin,
- ympäristön nykytilan kuvaus,
- arvioitavat vaihtoehdot,
- hankkeen vaihtoehtojen ja nollavaihtoehdon ympäristövaikutukset ja niiden

merkittävyys,
- hankkeen vaihtoehtojen vertailu,
- haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja lieventämiskeinot,
- ehdotus ympäristövaikutusten seurantaohjelmaksi,
- kuvaus vuorovaikutuksen ja osallistumisen järjestämisestä YVA-menettelyn ai-

kana,
- kuvaus yhteysviranomaisen lausunnon huomioimisesta arviointiselostuksen laa-

dinnassa.

Yhteysviranomainen kuuluttaa valmistuneesta arviointiselostuksesta samalla tavoin kuin
arviointiohjelmasta. Arviointiselostus on nähtävillä vähintään kuukauden ajan, jolloin
viranomaisilta pyydetään lausunnot ja asukkailla sekä muilla intressiryhmillä on mah-
dollisuus esittää mielipiteensä yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen kokoaa selos-
tuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet ja antaa niiden perusteella oman lausuntonsa
viimeistään kahden kuukauden kuluttua nähtävilläolon päättymisestä. YVA-menettely
päättyy kun yhteysviranomainen antaa lausuntonsa YVA-selostuksesta.
Lupaviranomaiset ja hankkeesta vastaavat käyttävät arviointiselostusta ja yhteysviran-
omaisen siitä antamaa lausuntoa oman päätöksentekonsa perusaineistona. Hanketta kos-
kevasta lupapäätöksestä on käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja siitä annettu lausunto
on päätöksessä otettu huomioon.
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4.3 YVA-menettelyn aikataulu

YVA-menettelyn keskeiset vaiheet ja suunniteltu aikataulu on esitetty oheisessa kuvassa
(Kuva 4-2).

Kuva 4-2. YVA-menettelyn suunniteltu aikataulu.

4.4 YVA-menettelyn yhteensovittaminen kaavoituksen kanssa
Sellutehdashankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavan laatimista. YVA-lain 5 §:n
mukaan yhteysviranomaisen, kaavaa laativan kunnan ja hankevastaavan on oltava riittä-
vässä yhteistyössä hankkeen arviointimenettelyn ja kaavoituksen yhteensovittamiseksi.
Tässä hankkeessa asemakaavan laadinta on käynnistetty samanaikaisesti YVA-
menettelyn kanssa. Menettelyt pyritään toteuttamaan rinnakkain muun muassa järjestä-
mällä yhteiset yleisötilaisuudet mahdollisuuksien mukaan. YVA-menettelyn yhteydessä
laaditaan myös kaavoitusta varten tarvittavat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

YVA-ohjelma
Arviointiohjelman laatiminen
Arviointiohjelma yhteysviranomaiselle
Arviointiohjelma nähtävillä
Yhteysviranomaisen lausunto
YVA-selostus
Arviointiselostuksen laatiminen
Arviointiselostus yhteysviranomaiselle
Arviointiselostus nähtävillä
Yhteysviranomaisen lausunto
Osallistuminen ja vuorovaikutus
Seurantaryhmän kokoukset
Yleisötilaisuudet

YVA-menettelyn vaihe
20162015
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5 SUUNNITELMA VIESTINNÄSTÄ JA OSALLISTUMISESTA
YVA-menettely on avoin prosessi, johon voivat osallistua kaikki ne, joiden oloihin tai
etuihin, kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai muihin elin-
oloihin, hanke voi vaikuttaa. Lähialueen asukkaat ja muut asianomaiset voivat osallistua
hankkeeseen esittämällä näkemyksensä yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Savon
ELY-keskukselle sekä myös hankkeesta vastaavalle eli Finnpulp Oy:lle tai YVA-
konsultille. Osallistumisen yhtenä keskeisenä tavoitteena on eri osapuolten näkemysten
kokoaminen.

5.1 Arviointiohjelman nähtävillä olo
Arviointiohjelman valmistuttua yhteysviranomainen kuuluttaa sen asettamisesta nähtä-
ville vähintään kuukauden ajaksi. Nähtävilläoloaikana arviointiohjelmasta voi esittää
yhteysviranomaiselle mielipiteitä. Yhteysviranomaisen julkaisemassa kuulutuksessa
kerrotaan, missä arviointiohjelma on nähtävillä sekä mihin sitä koskevat lausunnot ja
mielipiteet tulee toimittaa.
Yhteysviranomainen kokoaa YVA-ohjelmasta annetut lausunnot ja mielipiteet ja antaa
niiden perusteella oman lausuntonsa. Arviointiselostus laaditaan YVA-ohjelman, siitä
saatujen mielipiteiden ja lausuntojen sekä yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon
perusteella.
YVA-menettelyn myöhemmässä vaiheessa myös arviointiselostus tulee olemaan nähtä-
villä ja siitä voi vastaavalla tavalla antaa lausuntoja ja mielipiteitä.

5.2 Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet yleisölle
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään yleisölle avoin tiedotus- ja kes-
kustelutilaisuus YVA-ohjelman nähtävilläoloaikana. Tilaisuudessa esitellään hanketta ja
arviointiohjelmaa. Yleisöllä on tilaisuudessa mahdollisuus esittää näkemyksiään ympä-
ristövaikutusten arviointityöstä, saada tietoa sekä keskustella YVA-menettelystä hank-
keesta vastaavan, yhteysviranomaisen ja YVA-ohjelman laatineiden asiantuntijoiden
kanssa.

Toinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään ympäristövaikutusten arviointiselos-
tuksen valmistuttua. Tilaisuudessa esitellään ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia.
Yleisöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään tehdystä ympäristövaikutusten arvioin-
tityöstä ja sen riittävyydestä.

5.3 Seurantaryhmä
YVA-menettelyä seuraamaan on koottu seurantaryhmä, jonka tarkoitus on edistää tie-
donkulkua ja -vaihtoa hankkeesta vastaavan, viranomaisten ja muiden sidosryhmien
kanssa. Seurantaryhmän edustajat seuraavat ympäristövaikutusten arvioinnin kulkua se-
kä esittävät mielipiteitään ympäristövaikutusten arviointiohjelman, arviointiselostuksen
ja sitä tukevien selvitysten laadinnasta. Seurantaryhmän kokoonpanon tavoitteena on,
että sen jäsenet edustavat keskeisesti niitä kansalaisia ja ryhmiä, joiden oloihin tai etui-
hin hanke saattaa vaikuttaa.
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Seurantaryhmään on kutsuttu hankkeesta vastaavan ja yhteysviranomaisen lisäksi seu-
raavat tahot:

- Jännevirta-Rissalan kyläyhdistys ry
- Kettulanlahden asukastoimikunta
- Päivärannan Asukasyhdistys ry
- Päivärannan puiston Asukasyhdistys ry
- Päivärannan siirtolapuutarhayhdistys
- Ranta-Toivala-Uuhimäen Kylätoimikunta
- Toivalan kylätoimikunta
- Vuorelan kylätoimikunta
- Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys
- Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry
- Siilinjärven luonnonsuojeluyhdistys ry
- Kallaveden kalastusalue
- Metsäkeskus (Kuopio)
- MTK, Pohjois-Savo
- Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry
- Kuopion yrittäjät
- Kuopion alueen kauppakamari
- Pohjois-Savon liitto
- Ekokem-Palvelu Oy, Kuopion käsittelykeskus
- Savon Sellu Oy
- Fingrid Oyj
- Kuopion Vesi Liikelaitos
- Kuopion kaupunki
- Siilinjärven kunta
- Itä-Suomen AVI

Seurantaryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 9.6.2015 YVA-ohjelman nähtävilläolo-
aikana. Tilaisuudessa esitellään hanketta ja arviointiohjelmaa. Seurantaryhmällä on ti-
laisuudessa mahdollisuus esittää näkemyksiään ympäristövaikutusten arviointityöstä,
saada tietoa sekä keskustella YVA-menettelystä hankkeesta vastaavan, yhteysviran-
omaisen ja YVA-ohjelman laatineiden asiantuntijoiden kanssa. Toisen kerran ryhmä
kokoontuu syksyllä 2015, jolloin kokouksessa käsitellään YVA-selostuksen luonnosta.

5.4 Muu viestintä
Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista tiedotetaan myös yleisen tiedonvä-
lityksen yhteydessä, kuten lehdistötiedotteiden, lehtiartikkelien ja hankkeesta vastaavan
internet-sivujen (www.finnpulp.fi) välityksellä.
YVA-menettelyn kuluessa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa seurataan paikallisten si-
dosryhmien näkemystä tiedonsaannin riittävyydestä. Hankkeesta ja sen YVA-
menettelystä tiedottamista pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan niin, että se vastaa
mahdollisimman hyvin tiedon tarpeeseen.
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6 YMPÄRISTÖN NYKYTILA

6.1 Maankäyttö ja rakennettu ympäristö

6.1.1 Sijainti ja alueen nykyiset toiminnot
Hankealue sijaitsee Kuopion Sorsasalossa valtatien 5 itäpuolella noin yhdeksän kilomet-
riä Kuopion keskustasta pohjoiseen ja noin 1,2 kilometriä Vuorelan lähimmistä asuinta-
loista etelään (Kuva 2-1 & Kuva 6-1). Etäisyys Siilinjärven keskustaan on noin 14 ki-
lometriä. Sorsasalon saaren eteläpuolella aukeaa Kallaveden Kelloselkä ja koillispuolel-
la on kapea Virtasalmi. Sorsasalo rajautuu luoteesta valtatiehen 5 (Heinola - Sodankylä)
sekä päärataan (Kuopio - Iisalmi). Hankealue sijaitsee Sorsasalon idän puoleisen alueen
keskiosassa. Hankealue rajoittuu pohjoispuolella Lukkosalmentiehen ja etelässä Eko-
kem-Palvelu Oy:n teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksen alueeseen.

Sellutehtaan on suunniteltu sijoittuvan rakentamattomalle alueelle. Suunnitellun sellu-
tehtaan tonttialan tarve on noin sata hehtaaria. Hanke sijoittuu pääosin Kuopion kau-
pungin omistamalle alueelle ja suunniteltu jätevedenpuhdistamo Savon Sellu Oy:n
omistamalle alueelle. Hankealueen pohjoisosa on karttatarkastelun perusteella rakenta-
matonta varastoaluetta, itäosa louhosta ja länsiosa osittain avointa metsämaata.
Sorsasalon merkittävin rakennettu kokonaisuus on tällä hetkellä alueen eteläosassa si-
jaitseva Savon Sellu Oy:n aallotuskartonkitehdas siihen kuuluvine voimalaitoksineen,
varastoineen, jätevedenpuhdistamoineen ja satamineen sekä raideyhteyksineen. Savon
Sellu Oy:n tehdasalueella sijaitsee myös Harvestia Oy, joka on Savon Sellu Oy:n ja Va-
po Oy:n yhteinen puunhankintayhtiö. Sorsasalon keskiosassa, Finnpulpin hankealueen
eteläpuolella sijaitsee Ekokem-Palvelu Oy:n omistama teollisuusjätteen käsittely- ja
kierrätyskeskus. Käsittelykeskus koostuu punnitusasemasta, jätteiden vastaanottoaluees-
ta, käsittelyalueesta, varastointialueista ja loppusijoitusalueesta. Käsittelykeskuksella on
lisäksi tarvittavat vesien- ja lietteidenkäsittelyyn liittyvät toiminnot, jotka sijaitsevat
Sorsasalon eteläkärjessä lähellä teollisuuslaituria. Sorsasalon pohjoisosissa on useita te-
ollisuus- ja liikerakennuksia.

Hankealueen halki kulkee muutamia yksityisteitä sekä sähkölinja (jakelujännite). Suun-
nittelualueen eteläosan pääkatuna toimii Selluntie, jonka alkupäässä on myös polttoai-
neenjakelupiste. Pohjoisosan rakennetun alueen pääkatuna toimii Lukkosalmentie. Sor-
sasalon saaren eteläosaan, noin 500 metrin päähän hankealueesta, sijoittuu myös Savon
Sellu Oy:n laitokselle tuleva 110 kV sähkölinja. Sorsasalon saaren eteläosaan johtaa te-
ollisuusraide Kuopio-Iisalmi-pääradalta. Raideyhteys jakautuu Savon Sellu Oy:n teh-
dasalueella useaan haaraan, joista itäisin johtaa Sorsasalon eteläkärkeen, missä sijaitsee
Savon Sellu Oy:n teollisuuslaituri. Teollisuuslaiturille johtaa 4,3 metrin laivaväylä.



YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA
Finnpulp Oy

Kesäkuu 2015
48 (117)

Copyright © Pöyry Finland Oy

Kuva 6-1. Hankealueen rakennettu ympäristö, jossa esitetty sellutehtaan ja
jätevedenpuhdistamon suunnitellut sijaintipaikat sekä tehdasalueelle rakennettavan
uuden raideyhteyden linjaus.

6.1.2 Asutus ja herkät kohteet
Hankealueen ympäristössä on pääasiassa teollisuus- ja liikerakennuksia, mutta jonkin
verran myös haja-asutusta sekä muutamia asemakaavoitettuja asuinalueita (Kuva 6-1).
Lähimmät vakituisessa asuinkäytössä olevat yksittäiset kiinteistöt Kuopion puolella si-
jaitsevat hankealueen pohjois-, kaakkois- ja länsipuolella, lähimmillään noin 300 metrin
etäisyydellä hankealueesta. Hankealueesta noin puolen kilometrin säteellä sijaitsee yh-
teensä kahdeksan vakituista asuntoa. Lähimmät loma-asunnot sijaitsevat hankealueen
itäpuolella noin 200 metrin etäisyydellä. Hankealueesta noin puolen kilometrin säteellä
sijaitsee yhteensä 18 loma-asuntoa, joista 11 Virtasalmen mantereen (koillisen) puolei-
sella rannalla Kuopion puolella. Sorsasalon lounaisrannalla sijaitsevat sauna- ja lomara-
kennukset ovat Savon Sellu Oy:n omistamia, mutta muut lomarakennukset ovat yksityi-
sessä omistuksessa.
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Hankealueen lähimmät Siilinjärven puolelle sijoittuvat vakituiset asunnot sijaitsevat
noin 700 metriä pohjoiseen Virtasalmen mantereen puoleisella rannalla ja lähimmät lo-
marakennukset samalla alueella noin 600 metrin etäisyydellä.

Lähimmät asuintaajamat Kuopiossa sijaitsevat Sorsasalon luoteisosassa Lakuniemen
sekä Saamaislahden alueilla, valtatien 5 ja pääradan länsipuolella noin 700 metrin etäi-
syydellä hankealueesta. Hankealueesta noin 2,5 kilometriä lounaaseen ovat Kettulan-
lahden ja Päivärannan asuinalueet valtatien 5 molemmin puolin. Siilinjärven puolella
hankealueesta noin 1,8 kilometriä pohjoiseen sijaitsee Vuorelan asuinalue ja noin 2,8 ki-
lometriä koilliseen Toivalan asuinalue.

Hankealueesta noin 2,7 kilometriä lounaaseen sijaitsevat Kuopion kaupungin Päiväran-
nan päiväkoti sekä noin 3,4 kilometriä lounaaseen Puijonsarven koulu. Kettulanlahdessa
Iso-Valkeisen rannalla on hotelli, laavu ja uimaranta. Kettulanlahdessa ja Päivärannassa
on urheilu- ja virkistyspalveluita ja Sorsasalon luoteisosassa on mm. ratsastukseen liit-
tyviä virkistyspalveluita. Hankealuetta lähinnä olevat virkistysalueet ulkoilureitteineen
sijoittuvat alueen pohjois- ja itäpuolille. Alueet ovat nykyisellään metsävaltaista aluetta
tai ranta-aluetta.
Hankealueesta noin 1,7 kilometriä ja kolme kilometriä luoteeseen Siilinjärven kunnan
puolella sijaitsevat Simpan ja Kunnon paikan uimarannat. Siilinjärven Vuorelan alueella
sijaitsee kaksi päiväkotia, joista lähin hankealueesta noin 1,8 kilometriä pohjoiseen.
Vuorelan koululle on hankealueelta matkaa noin 2,4 kilometriä. Vuorelan alueella on li-
säksi neuvola ja terveysasema. Hankealueesta noin kolme kilometriä koilliseen Toivalan
alueella on päiväkoti ja kaksi koulua.
Kuopiosta Tahkolle Kallansiltoja pitkin kulkee ”Tahkon vääntöä” – pyöräreitti. Kettu-
lanlahdelta ajetaan suotuisina talvina kuntohiihtolatuja itään Ukko-Kaason kautta Kar-
honsaareen. Päivärannasta on samoin kuntolatuyhteys pohjoiseen Sorsasalon laavulle ja
Vuorelaan. Kuopion keskustan tuntumasta Karhonsaaren kautta pohjoiseen kulkee tal-
vella moottorikelkkareitti. Sorsasalon-Vaajasalon melontareitti kiertää miltei koko Sor-
sasalon jatkuen Virtasalmen kautta kaakkoon. Sorsasalon länsiosassa on melojille suun-
nattuja palveluita, kuten taukopaikka ja grillikatos. Ranta-Toivalassa, noin kilometrin
etäisyydellä hankealueesta itään sijaitsee Halmetojan luontopolku. Luontopolku on pi-
tuudeltaan noin kaksi kilometriä ja sijaitsee pääosin Natura-alueella (Kuopion kaupunki
2015a).

6.1.3 Kaavoitus ja muut maankäytön suunnitelmat

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999) mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennus-
lain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maa-
kunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.
Tavoitteet viedään käytäntöön ensisijaisesti maakuntakaavoituksessa. Maakuntakaavoi-
tuksessa tavoitteet sovitetaan maakunnallisten ja paikallisten olosuhteiden ja tavoittei-
den kanssa. Tavoitteet otetaan huomioon myös maakuntasuunnitelmassa ja maakunta-
ohjelmissa. Osa tavoitteista on luonteeltaan sellaisia, että ne otetaan huomioon suoraan
kuntakaavoituksessa. Kunnassa yleiskaava on keskeinen kaavataso valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaavan konkretisoinnissa. (Ympäristöhallinto
2015)
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia (Ympä-
ristöhallinto 2015):

1. toimiva aluerakenne

2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat

4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
5. Helsingin seudun erityiskysymykset

6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.
Tämän hankkeen YVA-menettelyn kannalta olennaiset tarkasteltavat valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet liittyvät toimivaan aluerakenteeseen, virkistyskäyttöön ja luon-
nonvaroihin sekä toimiviin yhteysverkoistoihin ja energiahuoltoon. Lisäksi eheytyvään
yhdyskuntarakenteeseen ja elinympäristön laatuun liittyvistä erityistavoitteista osin
olennaisia tämän YVA-menettelyn kannalta ovat tavoite, jonka mukaan alueidenkäytös-
sä tulee varautua uusiutuvia ja jäteperäisiä polttoaineita käyttävien energialaitosten ja
niiden logististen ratkaisujen aluetarpeisiin osana alueen energia- ja jätehuoltoa, sekä
tavoite, jonka mukaan alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutu-
vien energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä.

Maakuntakaava
Hankealueella voimassa oleva Kuopion seudun maakuntakaava (Kuva 6-2) on vahvis-
tettu ympäristöministeriössä 3.7.2008. Maakuntakaavassa hankealue on pääosin merkit-
ty teollisuus- ja varastoalueeksi (T), jolla osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti
merkittävät teollisuus- ja varastoalueet. Hankealueen eteläpuolelle, yhdys- tai sivuradan
päähän, saa sijoittaa myös maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävän, vaarallisia ke-
mikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen; alueen käytön suunnittelussa tulee huo-
lehtia vaarallisten kemikaalien käytöstä ja varastoinnista aiheutuvat ympäristöriskit
(t/kem). Tällä merkinnällä tarkoitetaan Savon Sellu Oy:n tehdasta.
Hankealueen kaakkoispuolelle suunnitellun jätevedenpuhdistamon alueella on varaus
tavaraliikenteen terminaalialueeksi (LM), jolla osoitetaan seudullisesti tai maakunnalli-
sesti tärkeät tavaraliikenteen logistisia toimintoja palvelevat alueet. Terminaalialuetta
koskee suunnittelumääräys, jonka mukaan alueen käyttöä on suunniteltava niin, ettei
melutaso alueen läheisillä taajamatoimintojen alueilla ylitä 55 dBa. Terminaalialueelle
on osoitettu vene-, laiva- tai uittoväylä. Hankealueen kaakkoispuolella oleva alue on
osoitettu maakuntakaavan mukaan satama-alueeksi (LV). Merkinnällä osoitetaan mat-
kustaja- ja /tai tavaraliikenteen käytössä olevat satamat ja uiton toimintapaikat. Satama-
aluetta koskee suunnittelumääräys, jonka mukaan vedenalaisten muinaisjäännösten in-
ventointitarve on selvitettävä ennen kuin alueilla tehdään vedenpohjaa muuttavia vesi-
rakennustöitä.

Hankealueen kaakkoispuolella sijaitseva Potkunsaari osoitettu maakuntakaavassa retkei-
ly- ja ulkoilualueeksi (VR) ja hankealueen idän puoleisella vastarannalla on matkailu-
palvelujen kohde tai alue (vihreä kolmio, RM). Alueen ympäristössä on luonnonsuoje-
lualueita (SL) ja vesistöalueelle on osoitettu moottorikelkkailureittejä.
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Kuva 6-2. Ote Pohjois-Savon maakuntakaavojen yhdistelmästä.
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Siilinjärven kunnan puolella Kuopion seudun maakuntakaavassa on osoitettu valtatien 5
läheisyyteen työpaikka-alue (TP-1) sekä yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta (A, taa-
jamatoimintojen alue), jolla osoitetaan sellaiset taajamien yhdyskuntarakenteen kehit-
tämisen kannalta tavoiteltavat päälaajenemissuunnat, joilla voidaan katsoa olevan maa-
kunnallista tai seudullista merkitystä. Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunnalle on an-
nettu suunnittelumääräyksiä, jotka tulee huomioida.
Sorsasalon alueeseen liittyy myös valtatien 5 kehittämisvyöhykkeeseen, joukkoliiken-
nevyöhykkeeseen ja yhdyskuntarakenteen laajenemissuunnan kehittämisperiaatteisiin ja
Kuopio-Tahko matkailun kehittämiskäytävään liittyviä tavoitteita.

Pohjois-Savon maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 7.12.2011. Poh-
jois-Savon maakuntakaavassa Sorsasalon alueelle on lisätty uusi merkintä ej. Merkin-
nällä on osoitettu jätteenkäsittelyalueet Ekokem-Palvelu Oy:n Kuopion teollisuusjätteen
käsittely- ja kierrätyskeskukselle. Kaavassa ei ole varsinaisesti hankealueeseen kohdis-
tuvia määräyksiä.

Yleiskaava
Kuopion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan
11.12.2000 (Kuva 6-3). Se on tullut voimaan oikeusvaikutteisena kaupunginhallituksen
päätöksellä 13.8.2001. Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa hankealue on osoitettu
aluevarauksilla teollisuus- ja varastoalueiksi (T), maa- ja metsätalousalueeksi (M) sekä
rinnakkaismerkintöinä yksityisten palvelujen ja hallinnon alueiksi (PK). Osa T-alueista
on osoitettu myös maa-ainesten ottoalueeksi (eo), joilla myönnettäessä lupaa maa-
ainesten ottamiselle tulee katsoa, että aluetta voidaan ottamisen päätyttyä käyttää yleis-
kaavassa osoitettuun tarkoitukseen. Hankealueen läheisyyteen on osoitettu rautatielii-
kenteen alue (LR) sekä maa-ainesten läjitys- ja käsittelyalue (eo-2).
Hankealueen kaakkoispuolelle suunniteltu jätevedenpuhdistamon alue on osoitettu
yleiskaavassa teollisuus- ja varastoalueiksi (T) ja rinnakkaismerkintöinä liikennealueek-
si (L) sekä vesiliikenteen alueiksi (LV). Hankealueen pohjois-itäpuoleisen Virtasalmen
ranta on osoitettu virkistysalueiksi (V) ja loma-asuntoalueiksi (RA-1). RA-1-alueille on
merkitty olemassa olevia loma-asunnon rakennuspaikkoja ja alueen itäosaan T, L- ja V-
alueelle olemassa olevia rakennuksia, jotka voidaan säilyttää. Hankealueen länsipuolella
aivan valtatien 5 vieressä on lisäksi erillinen alue osoitettu virkistysalueiksi (V). Hanke-
alueen kaakkoispuolella Potkunsaaressa on kaavassa osoitettu luonnonsuojelualue (SL)
ja olemassa oleva loma-asuntoalue (RA-2).
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Kuva 6-3. Ote keskeisen kaupunkialueen yleiskaavasta.

Kuopion alueella Virtasalmen pohjoisrannalla, Ranta-Toivalan alueella, on voimassa
Maaseudun yleiskaava, Itäranta (Kuva 6-4). Suurin osa kaava-alueesta on osoitettu maa-
ja metsätalousalueiksi (M). Hankealueen kaakkoispuolen vastarannalle on yleiskaavassa
osoitettu maa- ja metsätalousalue, loma-asutusta (M-2) ja oleva loma-asuntoalue (RA-
1). Loma-asuntoalueita (RA-1) on osoitettu myös Tervasaareen ja Myhkyrin saarelle
sekä muille ranta-alueille. Sekä Ranta-Toivalan alueella että Karhonsaaressa on luon-
nonsuojelulain nojalla rauhoitettuja alueita (SL). Osa Karhonsaaresta on retkeilyaluetta
(VR). Muutamille saarille tai rantamille on osoitettu maa- ja metsätalousalue, ranta-
vyöhyke, jolla on ympäristöarvoja ja ulkoilukäyttöä (MU-2). Ranta-Toivalan rannalla
on maaseudun venevalkama (LV-3), jolle voi sijoittua veneiden rantapaikkoja, laituri ja
autopaikkoja. Ranta-Toivalan alueella on myös ohjeellinen ulkoilureitti, rakennussuoje-
lukohde (SR) ja julkisten palvelujen ja hallinnon alue (PY).
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Kuva 6-4. Ote Kuopion kaupungin Maaseudun yleiskaavasta Itäranta (Kurkiharju, Ranta-
Toivala, Jännevirta).

Siilinjärven kunnan raja kulkee hankealueen pohjoispuolella Virtasalmen keskeltä. Ete-
lä-Siilinjärven yleiskaava-alueella on voimassa Jännevirran osayleiskaava, jonka kun-
nanvaltuusto hyväksyi 8.5.1989 ja ympäristöministeriö vahvisti pohjoiselta osaltaan
14.5.1990 (kuva 6). Alue on rakentunut sekä pohjois- että eteläosastaan yleiskaavaan
noudattaen.

Etelä-Siilinjärven yleiskaavassa (Kuva 6-5) Sorsasalon vastarannalla Siilinjärven puo-
lella oleva alue on osoitettu pääosin pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP-2) ja metsä-
talousvaltaiseksi alueeksi (M). Hieman etäämmällä pohjoisessa sijaitsee työpaikka-alue
(TP). Yleiskaavassa on lisäksi osoitettu valtatien 5 varteen julkisten palveluiden ja hal-
linnon alue (PY) ja uhanalaisten eläinlajien esiintymisalue (s1). Virtasalmen poikki ja
Siilinjärven puoleisille ranta-alueille on osoitettu melualue (me), jonka mukaan tar-
kemmassa kaavoituksessa tulee selvittää melun vaikutukset. Tie- ja rautatiemelualueilla
jo olevia asuinrakennuksia saa kunnostaa ja laajentaa. Kunnostus- ja laajennusrakenta-
misen yhteydessä on huolehdittava asuntojen riittävästä melusuojauksesta.
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Kuva 6-5. Ote Etelä-Siilinjärven yleiskaavasta.

Asemakaava
Valtaosa Sorsasalon valtatien 5 itäpuoleisesta alueesta on asemakaavoittamatonta. Alu-
een pohjoisosalla, liikenneväylien vieressä, on voimassa Kuopion kaupunginvaltuuston
28.2.2000 ja 17.6.2002 hyväksymät asemakaavat. Asemakaavassa korttelit 22-2 ja 3 on
merkitty teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolla ei saa
harjoittaa elintarvikkeiden vähittäismyyntiä ja jota ei saa käyttää ympäristöä rumenta-
vaan varastoimiseen tai ko. varastoalue on aidattava näkösuojan antavalla aidalla (TK-
16). Korttelit 22-21…24 on merkitty teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialueeksi, jota ei saa käyttää ympäristöä rumentavaan varastoimiseen tai ko. va-
rastoalue on aidattava näkösuojan antavalla aidalla (TK-3). Tonttitehokkuus korttelialu-
eilla on e=0.5.
Asemakaavoitetun alueen pohjoisosa, Virtasalmen ranta-alue, on kaavoitettu lähivirkis-
tysalueeksi (VL) ja loma-asuntojen korttelialueeksi (RA-1). Asemakaavoitetun alueen
eteläosa korttelin 22-21 eteläpuolella on kaavoitettu lähivirkistysalueeksi (VL).

Valtaosalle Sorsasalon itäpuoleisesta alueesta on laadittu vuosina 2008–2013 asema-
kaavaa, joka eteni ehdotusvaiheeseen, mutta pysähtyi sen jälkeen odottamaan alueen
uusia suunnitelmia. Sorsasalon itäosan asemakaavan muutostyö on parhaillaan uudel-
leen käynnissä.
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Kuva 6-6. Kaupunginvaltuuston 28.2.2000 hyväksymä asemakaava.

6.2 Maisema ja kulttuuriympäristö

6.2.1 Maiseman yleiskuvaus
Ympäristöministeriön (1993) maisema-aluetyöryhmän mietinnössä Suomi on jaettu
luonnon- ja kulttuurimaiseman piirteiden perusteella kymmeneen maisemamaakuntaan.
Maisemamaakuntajaossa sellutehtaan hankealue kuuluu Itäisen Järvi-Suomen maise-
mamaakuntaan ja tarkemmassa seudullisessa jaottelussa Pohjois-Savon järviseutuun.
Pohjois-Savon järviseutu on Itäisen Järvi-Suomen jyrkkäpiirteisintä aluetta; ruhjelaak-
sojen muovaamaan vaihtelevaan korkokuvaan liittyy myös laaja-alaisia jyrkkärinteisiä
kohoutumia. Järvet ovat suuria ja komeita, niillä on sekä tiuhoja saaristoja että avaria
selkävesiä, kuten muun muassa Kallavedellä. Metsiä on paljon ja valtapuuna on ylei-
simmin kuusi. Koko Itäinen Järvi-Suomi kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhyk-
keeseen. Kuopiosta Nilsiään ulottuu maisemaan yleistä rehevyyttä tuova Kuopion alu-
een eli Pohjois-Savon lehtokeskus. (Ympäristöministeriö 1993; Kuopion seudun maa-
kuntakaava YM vahv. 3.7.2008)
Alueen suurmaiseman rakennetta ja maisemakuvaa luonnehtivat metsäiset selänteet,
avoimet järvenselät muutamine kookkaine, metsäisine saarineen sekä kallioperästä joh-
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tuva maiseman suuntautuneisuus. Sorsasalon maisemarakenne erityisesti valtatien 5 itä-
puolella on voimakkaasti suuntautunutta luoteesta kaakkoon. Suuntautuneisuus jatkuu
Sorsasalosta edelleen kaakkoon Potkunsaaren ja Karhonsaaren suuntaan. Sorsasaloa ra-
jaa koillispuolella murroslaaksoon tai kallioperän ruhjevyöhykkeeseen syntynyt Vir-
tasalmen vesireitti, jonka itäpuolella kohoavat Luvemäen, Ruskeamäen ja Uuhimäen
pyöreäprofiiliset, jyrkähköt selänteet Kallaveden pinnasta jopa 100 metrin korkeuteen.
Sorsasalon eteläpuolella avautuu Kallaveden Kelloselän laaja, avoin järvimaisema.
Suurmaisemassa merkittävin muodostuma on Puijo, joka kohoaa paikoin jopa yli 130
metriä Kallaveden pintaa korkeammalle.

Sellutehtaan suunnittelualueen maasto on suhteellisen tasaista ja vaihtelee karttatarkas-
telun perusteella arvioiden korkeustasoilla 90–95 metriä meren pinnan yläpuolella
(mmpy) (Kuva 6-7). Maisemarakenteen perustasoksi alueella voidaan nähdä Kallaveden
Kelloselkä, jonka keskivedenkorkeus on 81,8 mmpy. Suunnittelualuetta ympäröi itä-,
etelä- ja länsipuolella puustoinen metsämaa ja pohjoispuolella jo olemassa oleva teolli-
suusympäristö. Hankealueen itä- ja länsipuolilla on kaakon-luoteen suuntaiset selänteet,
joiden maaston korkeussuhteet vaihtelevat karkeasti määriteltyinä 88–130 metriä meren
pinnan yläpuolella (noin 6–50 metriä perustason eli Kelloselän yläpuolella). Hankealu-
een kaakkoispuolella maasto kohoaa noin 130 metriä meren pinnan yläpuolelle (noin 50
metriä Kelloselän yläpuolelle) muodostaen näkösuojaa kaakon suuntaan. Hankealueen
itä-, kaakkois- ja länsipuolille jää rakentamisesta vapaata metsäistä ranta-aluetta.

Kuva 6-7. Vinovalovarjostekartta kuvaa havainnollisesti hankealueen maiseman
rakennetta ja topografiaa. Hankealueen likimääräinen sijainti on osoitettu kuvassa
punaisella. (Maanmittauslaitos 2015a)
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Sorsasalon maisemakuva on osin metsäistä, osin teollisuus- ja varasto- tai maanottoalu-
eiden leimaamaa. Rantojen ilme on pääosin metsäinen ja eheä. Sorsasalon eteläpuolella
avautuu Kallaveden Kelloselän laaja, avoin järvimaisema muutamine suurine, metsäisi-
ne saarineen. Merkittävä elementti hankealuetta ympäröivässä maisema- ja kaupunki-
kuvassa on valtatie 5 ja Kallansillat.

Sorsasalossa hankealueen tuntumassa maisema- ja kaupunkikuvaa hallitsevana element-
tinä ovat nykyisin Savon Sellu Oy:n aallotuskartonkitehdas sekä Ekokem-Palvelu Oy:n
teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskus. Savon Sellu Oy:n tehtaaseen kuuluvat
mm. voimalaitos, piippu, varastorakennukset ja satama. Ekokem-Palvelu Oy:n jätteen-
käsittelykeskus koostuu punnitusasemasta, jätteiden vastaanottoalueesta, käsittelyalu-
eesta, varastointialueista ja loppusijoitusalueesta. Käsittelykeskuksella on lisäksi tarvit-
tavat vesien- ja lietteidenkäsittelyyn liittyvät toiminnot, jotka sijaitsevat Sorsasalon ete-
läkärjessä lähellä teollisuuslaituria. Aluetta jäsentävät teollisuus- ja jätteenkäsittelyalu-
eiden lisäksi niin ikään Savon Sellu Oy:n tehdasalueella tai sen läheisyydessä olevat
raideyhteys ja voimalinja.

Savon Sellu Oy:n tehdasalue sekä Ekokem-Palvelu Oy:n jätteenkäsittelyalue sijaitsevat
Sorsasalon lounaisosassa ja ne muodostavat yhdessä suunnitellun Finnpulpin selluteh-
taan kanssa teollisuusrakennusten etelä-pohjoissuuntaisen linjan. Avoimia näkymiä koh-
ti suunniteltua sellutehtaan hankealuetta aukeaa etelästä Kelloselältä sekä luoteesta val-
tatien 5 suunnasta katsottaessa. Koillispuolelta avoimia näkymiä kohti hankealuetta voi
avautua Luvemäen, Uuhimäen ja Ruskeamäen selänteiltä puuston välistä. Hankealue si-
joittuu pääosin louhosalueelle, josta maanpinta on poistettu (Kuva 6-8). Laajalla alueella
maasto on tasoittunut maa-aineksen poistamisen myötä. Hankealueen ja Virtasalmen vä-
liselle alueelle maanpintaa on kohotettu täyttömaalla (Kuva 6-9). Hankealueen eteläosa
on tällä hetkellä pääosin kallioista metsämaata.
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Kuva 6-8. Näkymä hankealueelta Savon Sellu Oy:n tehtaille päin.

Kuva 6-9. Näkymä hankealueelta Virtasalmen suuntaan.
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6.2.2 Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympä-
ristöt
Varsinaisella hankealueella tai sen välittömässä lähiympäristössä ei ole valtakunnalli-
sesti arvokkaita maisema-alueita (valtioneuvoston periaatepäätös 1995) tai valtakunnal-
lisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY 2009) eikä Kuopion seudun
maakuntakaavassa osoitettuja kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta
maakunnallisesti tärkeitä alueita (Kuva 6-10).
Ympäristöministeriössä on meneillään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden
päivitys- ja täydennysinventointi. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden
päivitykseen liittyen Pohjois-Savon liitto sekä Pohjois-Savon ELY-keskus ovat laatineet
inventoinnin maaseudun kulttuurimaisemista ja maisemakohteista (Pohjois-Savon liitto
& Pohjois-Savon ympäristökeskus 2010). Inventoinnin perusteella hankealueen lähei-
syydessä alle kahden kilometrin etäisyydellä ei ole maisemallisesti arvokkaita alueita.
Lähin maisemansuojelualue on Puijon maisemakokonaisuus hankealueesta noin 2,8 ki-
lometriä lounaaseen. Puijon alue on Kuopion seudun maakuntakaavassa (YM vahv.
3.7.2008) osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnalli-
sesti tärkeäksi alueeksi (MA-v). Puijon maisemakokonaisuus on Kuopion ja koko Poh-
jois-Savon maakunnan tunnetuin maisemallinen symboli. Se näkyy Kuopiota lähestyttä-
essä lähes joka suunnasta jopa kymmenien kilometrien päästä. Puijolla lähimaisema on
näkymiltään suljettua, tärkein tekijä on sankka puusto, valtaosin vanha ja järeä kuusik-
ko. Puijo tunnetaan parhaiten tornista avautuvasta näkymästä Kallaveden yli. (Pohjois-
Savon liitto & Pohjois-Savon ympäristökeskus 2010)

Museovirasto on laatinut inventoinnin valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista
kulttuuriympäristöistä (RKY 2009). Hankealueen läheisyydessä alle kahden kilometrin
etäisyydellä ei ole RKY 2009 -inventoinnin mukaisia kohteita (Kuva 6-10). Hankealu-
eesta noin kuusi kilometriä lounaaseen sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö, Niuvanniemen mielisairaalan alue, jossa sijaitsee useita rakennuspe-
rintörekisteriin kuuluvia rakennuksia. Hankealueesta noin kuusi kilometriä etelään si-
jaitsee niin ikään RKY-alue, Kuopion Iso hautausmaa, jossa sijaitsee useita rakennuspe-
rintörekisteriin kuuluvia rakennuksia. Hankealueesta noin kuusi kilometriä luoteeseen
sijaitsee RKY-alue, Räimän - Haapalahden - Väänälänrannan kulttuurimaisema.
Hankealueesta alle kahden kilometrin etäisyydellä sijaitsee kaksi maakuntakaavassa
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeiksi alu-
eiksi osoitettua kohdetta (Kuva 6-10): Sandelsin tykkiasema sijaitsee noin 1,4 kilomet-
rin etäisyydellä hankealueesta itään, Karhonsaaren huvilat reilut kolmen kilometrin etäi-
syydellä kaakkoon. Lisäksi noin 2,7 kilometrin etäisyydellä hankealueesta lounaaseen
sijaitsevat Päivärannan ja Iso-Valkeisen ryhmäpuutarha-alueet.

Luonnonympäristöltään merkittävät maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön
kohteet
Hankealueesta lähimmillään noin 0,8 kilometriä itään sijaitsee Halmejoen-
Karhonsaaren-Potkunsaaren Natura 2000 -alue, joka koostuu useasta alueesta ja jolla on
myös maisemallista suojeluarvoa. Karhonsaaren alue (hankealueesta noin 2,7 kilometriä
kaakkoon) muodostuu kahdesta erillisestä kallioisesta metsäalueesta saaren pohjois- ja
etelärannoilla. Karhonsaaren metsät ovat luonnontilaisia kalliomänniköitä, joilla on
huomattava maisemallinen merkitys muun muassa saarta kiertävälle järvimatkailureitil-
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le. Halmejoen-Karhonsaaren-Potkunsaaren Natura-alueen pohjoisempi osa-alue (Pö-
kösenmäki) on historiallisesti erittäin tunnettu Suomen sodan aikainen tähystyspaikka,
jossa sijaitsee myös muinaisjäännös (historiallinen puolustusvarustus, tykkiasema). Vir-
tasalmen itäpuolella on Halmejoen lehdon suojelualue, jossa on edustavaa boreaalista
lehtoa. Pienialaisia ja paikallisesti arvokkaita kohteita ovat Natura-alueella esiintyvät
lehdot, jotka vaikuttavat myös alueen maiseman luonteeseen (Suunnittelukeskus Oy
2003).

Paikallisesti merkittävät maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kohteet
Sorsasalon maisemallisesti arvokkaimpiin alueisiin lukeutuvat muun muassa hankealu-
een itäpuolella luode-kaakkoissuuntainen selänne jyrkkine rinnemetsineen. Kaukomai-
semaan erottuvat lakialueiden ylispuumänniköt (Suunnittelukeskus Oy 2003). Alueella
aiemmin tehtyjen maastokäyntien perusteella on myös arvioitu, että hankealueesta noin
120 metriä länteen sijoittuva Kuikkalampi on arvokas muun muassa sen uhanalaisen
kasvillisuutensa vuoksi (Hyttinen 2007). Kuikkalampi ympäristöineen tulisi sen vuoksi
säilyttää nykyisessä tilassaan. Sorsasalon asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selos-
tuksen (Kuopion kaupunki 2008) mukaan saaren rantavyöhykkeet ovat maisemallisesti
tärkeitä ja ne tulisi pääsääntöisesti säilyttää rakentamattomina lukuun ottamatta satama-
alueita.

Muinaisjäännökset
Hankealueelle ei sijoitu tiedossa olevia kiinteitä muinaisjäännöksiä (Kuva 6-10). Hal-
mejoen reunalla ja sen läheisyydessä, noin kilometri hankealueesta itään on kaksi mui-
naisjäännöstä (kivikautiset asuinpaikat). Virtasalmen Lukkosalmessa, hankealueesta
noin 0,8 kilometriä itään on Ranta-Toivolan kaksi muinaisjäännöstä (historialliset alus-
ten hylyt). Muut tunnetut muinaisjäännökset ovat yli 2,5 kilometrin etäisyydellä hanke-
alueesta. (Museovirasto 2015) Muinaisjäännösten lisäksi hankealueesta noin 1,6 sekä
1,9 kilometriä itään on kaksi muinaisjäännösten alakohdepistettä, historiallista löytö-
paikkaa, joiden tarkempaa tyyppiä ei ole määritelty.
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Kuva 6-10. Maiseman ja kulttuuriympäristön valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja
paikallisesti arvokkaat kohteet hankealueen ympäristössä. (Paikkatietoaineisto:
Museovirasto 2015)

6.3 Päästöt ilmaan ja ilmanlaatu
Kuopion merkittävimmät ilmapäästölähteet ovat Kuopion Energia Oy:n Haapaniemen
voimalaitokset, tieliikenne ja erilaiset hajapäästöt sekä kiinteistökohtainen lämmitys.
Päästöt keskittyvät Kuopion keskeiselle kaupunkialueelle sekä isoimpiin maaseututaa-
jamiin. Kaikki päästöt ovat pienentyneet selvästi 1990-luvun alun tasosta. Rikkidioksi-
di- ja hiukkaspäästöt pienenivät merkittävimmän 1990-luvun alussa.
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Siilinjärvellä tärkeimmät päästölähteet ovat Yara Suomi Oy:n tuotantolaitokset, tielii-
kenne ja erilaiset hajapäästöt sekä kiinteistökohtainen lämmitys. Päästöt keskittyvät Sii-
linjärven keskustaajamaan, Vuorelaan sekä pääteiden varsille.

Suuressa osassa Kuopion kaupunkialuetta tärkein ilmanlaatuun vaikuttava tekijä on tie-
liikenne. Keskeisen kaupunkialueen ilmanlaadun kannalta tärkeimmät energiantuotanto-
ja teollisuuslaitokset ovat Sorsasalossa Savon Sellu Oy:n aallotuskartonkitehdas ja Haa-
paniemellä Kuopion Energia Oy:n voimalaitokset. Energiantuotanto- ja teollisuuslaitos-
ten vaikutukset ovat pääosin paikallisia.
Vuonna 2013 ilmanlaadun mittauksia tehtiin Kuopiossa Haminalahdessa (TRS), Ka-
sarmipuistossa (O3, NO, NO2, PM10, PM2,5), Maaherrankadulla (NO, NO2,  CO, PM10),
Tasavallankadulla (NO, NO2, PM10) ja Sorsasalossa (SO2, TRS, PM10).  Haihtuvia  or-
gaanisia hiilivetyjä (VOC) mitattiin keräinmenetelmällä Kasarmipuistossa, Niiralassa
Ukkokodintiellä ja Tasavallankadulla.

Siilinjärvellä ilmanlaatua mitataan kertamittauksin. Vuorelassa on mitattu typen okside-
ja ja hiukkasia viimeksi vuonna 2009.

Ilmanlaatuindeksin avulla kuvattuna Kuopion kaupunkialueen ilmanlaatu oli vuonna
2013 pääosan vuotta hyvä. Eniten ilmanlaatua heikensi maalis-huhtikuun katupölyjakso
sekä syksyn vähäisempi katupölyjakso. Sorsasalossa valtatien 5 rakennustöistä johtuvat
erittäin korkeat hengitettävien hiukkasten pitoisuudet heikensivät ilmanlaatua keväällä
ja kesällä. Haminalahdessa kaatopaikan hajuhaitat heikensivät ilmanlaatu ensisijaisesti
talvella ja keväällä. (Kuopion kaupunki 2014)

Siilinjärven Vuorelassa ilmanlaatu oli ilmanlaatuindeksin avulla kuvattuna vuonna 2009
pääosan vuotta hyvä. Ilmanlaatu oli luokiteltavissa välttäväksi 0,4 % ajasta, tyydyttä-
väksi 5,9 % ajasta ja hyväksi 93,6 % ajasta.

6.3.1 Rikkidioksidi (SO2)

Päästöt
Kuopion alueen rikkidioksidipäästöt (SO2) ovat pienentyneet 1980-luvun loppupuolen
noin 14 000 t/a tasolta nykyiselle noin 1 000 t/a tasolle. Merkittävin muutos tapahtui
vuonna 1991, kun Savon Sellu Oy:n tehtaalla otettiin käyttöön savukaasupesuri, jolla
tehtaan keittoliemen rikki otetaan talteen ja kierrätetään takaisin puolisellun keittopro-
sessiin. Vuonna 2013 Kuopion rikkidioksidipäästöt olivat pienemmät kuin kertaakaan
vuoden 1986 jälkeen, jolloin päästöjen seuranta on aloitettu. Päästöt olivat noin 860
tonnia.

Nykyisin Kuopion rikkidioksidipäästöistä lähes 90 % on peräisin Kuopion Energia Oy:n
Haapaniemen voimalaitoksilta turpeen poltosta. Kiinteistökohtaisesta öljynpoltosta on
peräisin 8 % Kuopion rikkidioksidipäästöistä. Savon Sellu Oy:n osuus Kuopion rikkidi-
oksidipäästöistä on noin pari prosenttia (19 tonnia vuonna 2014).

Siilinjärven rikkidioksidipäästöt (SO2) ovat pienentyneet 1980-luvun loppupuolen noin
tasosta 5 000 t/a nykyiselle tasolle 800 t/a. Merkittävin muutos päästöissä on tapahtunut
1980-luvun lopulla, jolloin Yara Suomi Oy:n päästöt pienenivät noin 1/5:aan. Siilinjär-
ven rikkidioksidipäästöistä 96 % on nykyisin peräisin Yara Suomi Oy:n tuotantolaitok-
silta. Kiinteistökohtaisesta öljynpoltosta on peräisin 4 % rikkidioksidipäästöistä.
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Kuva 6-11. Rikkidioksidipäästöt (t/a) Kuopiossa vuosina 1986-2013. (Kuopion kaupunki
2015d)

Rikkidioksidipitoisuuden ohje- ja raja-arvot
Terveyshaittojen ehkäisemiseksi annetut ohjearvot ilman rikkidioksidipitoisuudelle
ovat:

- tuntiarvo 250 µg/m3

- vuorokausiarvo 80 µg/m3

Tuntiarvo saa ylittyä 1 % ajasta kuukaudessa ja vuorokausiarvo yhden kerran kuukau-
dessa ilman, että pitoisuuksien tulkitaan ylittävän ohjearvon.

Lisäksi rikkidioksidille on annettu raja-arvot, joiden ylittyminen edellyttää välittömiä
toimenpiteitä pitoisuuksien pienentämiseksi. Raja-arvot ovat:

- tuntikeskiarvolle 350 µg/m3

- vuorokauden keskiarvolle 125 µg/m3

Raja-arvot saavat tuntiarvon osalta ylittyä 24 kertaa vuodessa ja vuorokausiarvon osalta
kolme kertaa vuodessa ilman, että raja-arvo virallisesti tulkitaan ylitetyksi.

Rikkidioksidipitoisuudet
Rikkidioksidin tuntiarvot Sorsasalossa ovat pienentyneet 1990-luvun alun tasosta. 1990-
luvun alussa tuntiarvot olivat enimmillään tasoa 50-100 µg/m3. 2000-luvulla tuntiarvot
ovat valtaosin pysyneet tason 50 µg/m3 alapuolella. Vuonna 2013 Sorsasalossa mitattu
rikkidioksidin tuntipitoisuus oli 7-45 µg/m3. Rikkidioksidin kansallinen tuntiohjearvo
on 250 µg/m3.

Myös rikkidioksidin vuorokausiarvot (kuukauden toiseksi korkein vuorokausikeskiarvo)
Sorsasalossa ovat alentuneet 1990-luvun alun tasosta. 2000-luvulla vuorokausiarvot
ovat pääosin olleet enintään tasoa 10-15 µg/m3, kansallisen ohjearvon ollessa 80 µg/m3.
Vuonna 2013 Sorsasalossa mitattu rikkidioksidin vuorokausipitoisuus oli 3-17 µg/m3.
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Korkeimmillaan pitoisuudet olivat vuonna 2013 alku- ja loppukesästä, kuten aiempina-
kin vuosina. Tämä johtuu Savon Sellu Oy:n tehtaiden suhteellisen viileiden savukaasu-
jen leviämisolosuhteista vesistön äärellä kesäolosuhteissa.

Rikkidioksidin pitoisuudet eivät ylittäneet terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja vähentä-
miseksi annettuja raja-arvoja vuonna 2013. Rikkidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvot
ovat olleet tasoa 1-3 µg/m3, kriittisen tason ollessa 20 µg/m3. (Kuopion kaupunki 2014
ja 2015d)

6.3.2 Pelkistyneet rikkiyhdisteet (TRS)
Pelkistyneitä, hajua aiheuttavia rikkiyhdisteitä (TRS) pääsee Kuopiossa ilmaan lähinnä
Savon Sellu Oy:n tehtailta ja Jätekukko Oy:n Heinälamminrinteen jätekeskuksen kaato-
paikalta. Savon Sellu Oy:n TRS-päästöt ovat pienentyneet 1990-luvun alun tasosta noin
1/10:aan tasolle noin 5 t/a. Savon Sellu Oy:n rikkivetypäästöt vuonna 2014 olivat 3,4
tonnia laskettuna rikkinä. Jätekukko Oy:n jätekeskuksen päästömäärää ei pystytä tark-
kaan arvioimaan, koska kyseessä on laajalta kaatopaikka-alueelta tuleva hajapäästö.

Kuva 6-12. Savon Sellu Oy:n TRS-päästöt (t/a, rikkinä) vuosina 1990-2013. (Kuopion
kaupunki 2015d)

Ohjearvo
Terveyshaittojen ehkäisemiseksi annettu ohjearvo ilman TRS-pitoisuuden vuorokau-
siarvolle on 10 μg/m3. Vuorokausiarvo saa ylittyä yhden kerran kuukaudessa ilman, että
pitoisuuksien tulkitaan ylittävän ohjearvon.

Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden pitoisuudet
Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden pitoisuuksia mitataan Kuopiossa Haminalahdessa ja
Sorsasalossa. Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden vuosikeskiarvot Sorsasalossa eivät ole
merkittävästi muuttuneet vuodesta 2004, jolloin mittaukset on aloitettu. Vuosikeskiarvot
ovat olleet alhaisia.
Vuonna 2013 Sorsasalossa pitoisuudet jäivät selvästi alle ohjearvotason, mutta Ha-
minalahdessa ohjearvo 10 µg/m3 ylittyi maaliskuussa. Vuonna 2013 Haminalahdessa
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mitattu pelkistyneiden rikkiyhdisteiden vuorokausipitoisuus oli 1,2-12,8 µg/m3 ja Sor-
sasalossa 0,3-1,6 µg/m3. Sekä Haminalahdessa että Sorsasalossa pelkistyneiden rik-
kiyhdisteiden pitoisuudet olivat korkeimmillaan maaliskuussa vuoden kylmimpänä
kuukautena. Muutoinkin pitoisuudet olivat korkeimmillaan talvikuukausina ja alkuke-
väästä.
Sorsasalossa pelkistyneiden rikkiyhdisteiden vuosikeskiarvot ovat 2000-luvulla olleet
0,2-0,6 µg/m3. Vuonna 2013 vuosikeskiarvo oli puolet vuoden 2012 tasosta. Ha-
minalahdesta ei mittaustuloksia ole kuin vasta vuodelta 2013. Haminalahdessa vuosi-
keskiarvo oli selvästi korkeampi kuin Sorsasalossa eli 1,2 µg/m3.  (Kuopion kaupunki
2014)

6.3.3 Typen oksidit (NOx)
Päästöt
Typen oksidien (NOx) päästöt ovat pienentyneet 1990-luvun tasolta 5 000 t/a nykyiselle
tasolle noin 2 000 t/a. Eniten typen oksidien päästöt ovat pienentyneet tieliikenteessä.
Typen oksidien päästöt vuonna 2013 olivat Kuopiossa noin 2 400 tonnia.
Nykyisin noin 1/3 typenoksidipäästöistä tulee Kuopion Energia Oy:n Haapaniemen
voimalaitokselta ja noin 1/4 tieliikenteestä. Savon Sellu Oy:n osuus Kuopion typenoksi-
dipäästöistä on noin 20 % (503 tonnia vuonna 2014).

Siilinjärvellä typen oksidien (NOx) päästöt ovat pienentyneet 1980-luvun lopun tasolta
1 800 t/a nykyiselle tasolle noin 500 t/a. Eniten typen oksidien päästöt ovat pienentyneet
tieliikenteessä sekä Yara Suomi Oy:n tuotantolaitoksilla. Nykyisin 44 % Siilinjärven ty-
penoksidipäästöistä tulee tieliikenteestä ja vajaa 30 % Yara Suomi Oy:n tuotantolaitok-
silta.

Kuva 6-13. Typpioksidipäästöt Kuopiossa vuosina 1988-2013. (Kuopion kaupunki 2015d)

Typpidioksidin ohje- ja raja-arvot
Terveyshaittojen ehkäisemiseksi annetut ohjearvot ilman typpidioksidipitoisuudelle
ovat:

- tuntiarvo 150 µg/m3

- vuorokausiarvo 70 µg/m3
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Tuntiarvo saa ylittyä 1 % ajasta kuukaudessa ja vuorokausiarvo yhden kerran kuukau-
dessa ilman, että pitoisuuden tulkitaan ylittävän ohjearvon.
Lisäksi typpidioksidille on annettu raja-arvot, jotka ovat

- tuntiarvolle 200 µg/m3

- vuosikeskiarvolle 40 µg/m3.
Tuntiarvon raja-arvo sallii 18 ylitystä vuodessa ilman, että raja-arvo tulkitaan ylitetyksi.

Typpidioksidipitoisuudet
Typpidioksidipitoisuuksia mitataan Kuopiossa Kasarmipuistossa, Maaherrankadulla ja
Tasavallankadulla. Kasarmipuiston mittausasema on ns. kaupunkitausta-asema ja kuvaa
keskimääräisiä pitoisuuksia kaupunkialueella. Tasavallankadun ja Maaherrankadun tu-
lokset kuvaavat pitoisuuksia liikenneympäristössä kadun välittömässä vaikutuspiirissä.

Ohjearvoon verrannolliset typpidioksidin tuntiarvot ei ole ylittänyt millään mittausase-
malla ohjearvoa mittaushistorian aikana. Kasarmipuistossa tuntiarvot ovat pienentyneet
1990-luvun alun tasosta jonkin verran. Myös Tasavallankadulla tuntiarvot ovat olleet
laskussa vuodesta 2010. Maaherrankadulla tuntiarvoissa ei ole tapahtunut muutoksia
2000-luvulla. Vuonna 2013 Kasarmipuistossa mitattu typpidioksidin tuntipitoisuus oli
27-91µg/m3, Maaherrankadulla 42-109 µg/m3 ja Tasavallankadulla 37-92 µg/m3. Typ-
pidioksidin kansallinen tuntiohjearvo on 150 µg/m3.

Vuonna 2013 Kasarmipuistossa mitattu typpidioksidin vuorokausipitoisuus oli 14-44
µg/m3, Maaherrankadulla 20-49 µg/m3 ja Tasavallankadulla 20-53µg/m3. Typpidioksi-
din kansallinen vuorokausiohjearvo on 70 µg/m3. Typpidioksidin pitoisuudet olivat sel-
västi korkeimmillaan maalis-huhtikuussa sekä loppuvuodesta eli lähinnä silloin, kun
esiintyi kylmiä pakkasjaksoja.
Typpidioksidin pitoisuudet eivät ylittäneet terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja vähentä-
miseksi annettuja raja-arvoja vuonna 2013.
Typenoksidien (NO + NO2) kriittinen taso ylittyi vuonna 2013 Tasavallankadun ja
Maaherrankadun mittausasemilla. Typenoksidien kriittinen taso on kuitenkin annettu
kasvillisuuden suojelemiseksi ja sitä ei sellaisenaan sovelleta taajamissa. (Kuopion kau-
punki 2014 ja 2015d)
Siilinjärven Vuorelassa typpidioksidin ohjearvoihin verrattavat tuntiarvot olivat vuonna
2009 5-41 μg/m3 ja vuorokausiarvot 2-21 μg/m3. Typpidioksidin vuosikeskiarvo oli 3
μg/m3. Typpimonoksidin ja typpidioksidin yhteenlaskettu vuosikeskiarvo oli 3 μg/m3.

6.3.4 Hiukkaset (PM)
Päästöt
Hiukkaspäästöt ovat pienentyneet Kuopiossa 1990-luvun alun tasosta noin 2 500 t/a:sta
tasolle 1 000 t/a. 1990-luvun alun suuri hiukkaspäästöjen lasku johtui Sasmo Levy Oy:n
Särkilahden vaneri- ja lastulevytehtaan sekä voimalaitoksen toiminnan päättymisestä.
Tieliikenteen hiukkaspäästöt ovat pienentyneet 1990-luvun alun tasosta. Hiukkaspäästöt
Kuopiossa vuonna 2013 olivat noin 900 tonnia.
Nykyisin selvästi yli puolet Kuopion hiukkaspäästöistä on peräisin erilaisista hajapääs-
töistä, kuten kiinteistökohtaisesta lämmityksestä. Energiantuotanto- ja teollisuuslaitok-
sista suurin päästölähde on Savon Sellu Oy:n voimalaitos. Savon Sellu Oy:n osuus
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Kuopion hiukkaspäästöistä on noin 10 % (90 tonnia vuonna 2014). Pölypitoisuuksiin
vaikuttaa lisäksi erityisesti keväisin ja vähemmässä määrin myös syksyllä ns. katupöly,
joka on peräisin hiekoitushiekasta ja katupäällysteiden kulumisesta. Pienhiukkaspitoi-
suuksiin vaikuttaa lisäksi ajoittain myös kaukokulkeuma, aina Suomen rajojen ulkopuo-
lelta saakka.

Siilinjärvellä hiukkaspäästöt ovat pienentyneet 1980-luvun lopun tasosta noin 1 100
t/a:sta nykytasolle 300 t/a. Suurin pudotus päästöissä on tapahtunut 1980-luvun lopulla.
Selvästi eniten päästöt ovat pudonneet Yara Suomi Oy:n tuotantolaitoksilla. Nykyisin
noin 40 % Siilinjärven hiukkaspäästöistä on peräisin erilaisista hajapäästöistä ja noin 40
% kiinteistökohtaisesta lämmityksestä. Kiinteistökohtaisen lämmityksen päästöistä suuri
osa tulee haja-asutusalueilta.

Kuva 6-14. Hiukkaspäästöt Kuopiossa vuosina 1986-2013. (Kuopion kaupunki 2015d)

Tieliikenteen pienhiukkaspäästöt (PM2,5) keskittyvät keskeiselle kaupunkialueelle (Sor-
sasalo – Hiltulanlahti), Siilinjärven keskustaajamaan ja Vuorelaan. Vähäisempiä päästö-
keskittymiä ovat haja-asutusalueen suurimmat taajamat Nilsiä, Karttulan, Maaninka ja
Vehmersalmi sekä valtatiet 5, 75 ja 9.

Hiukkasten ohje- ja raja-arvot
Terveyshaittojen ehkäisemiseksi annettu ohjearvo hengitettävien hiukkasten (PM10)
vuorokausiarvolle on 70 μg/m3. Arvo saa ylittyä yhden kerran kuukaudessa ilman, että
pitoisuuden tulkitaan ylittävän ohjearvon. Lisäksi hengitettäville hiukkasille on annettu
raja-arvot. Raja-arvo on:

- vuorokausiarvolle 50 µg/m3

- vuosikeskiarvolle 40 µg/m3.
Vuorokausiarvon ylityksiä sallitaan 35 vuodessa, ennen kuin raja-arvo katsotaan ylite-
tyksi.

Hiukkaspitoisuudet
Hengitettävien hiukkasten vuorokausiarvot ovat ylittäneet ohjearvon kaikilla Kuopion
mittausasemalla vielä 2010-luvullakin. Kasarmipuistossa vuorokausiarvot ovat laske-
neet huomattavasti 1990-luvun alun tasosta, mutta yksittäisiä ohjearvon ylityksiä on mi-
tattu vielä vuosina 2004, 2007 ja 2012.
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Maaherrankadulla ohjearvon ylityksiä on mitattu vielä vuosina 2010–2012. Maaherran-
kadulla korkeimmat vuorokausiarvot (pitoisuushuiput) ovat kuitenkin olleet laskussa.
Sorsasalossa ja Tasavallankadulla ohjearvon hyvin suuriakin ylityksiä on mitattu vuosi-
na 2010–2013. Tasavallankadulla pitoisuushuiput ovat olleet laskussa. Myös Sorsasa-
lossa pitoisuustaso oli alhaisempi vuonna 2013. Sorsasalossa ohjearvoylitykset vuosina
2010–2013 ovat johtuneet valtatien 5 rakentamiseen liittyvistä alueen laajoista maanra-
kennustöistä ja siihen liittyvästä raskaasta liikenteestä.

Vuonna 2013 Kasarmipuistossa mitattu hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuus
oli 12-35µg/m3, Maaherrankadulla 11–53 µg/m3, Tasavallankadulla 15-91 µg/m3 ja
Sorsasalossa 16-99 µg/m3. Hengitettävien hiukkasten kansallinen vuorokausiohjearvo
on 70 µg/m3.
Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet olivat korkeimmillaan huhtikuussa katupölyjak-
son aikaan. Tällöin hengitettävien hiukkasten ohjearvo 70 µg/m3 ylitettiin Tasavallanka-
dun ja Sorsasalon mittausasemilla. Kevään lisäksi toinen lievempi katupölyjakso ajoittui
loka-marraskuulle ennen lumien tuloa. Tällöin hengitettävien hiukkasten pitoisuudet
kaupunkialueella kohosivat selvästi alkusyksyn tasosta.

Hengitettävien hiukkasten vuorokausiarvoa koskeva raja-arvo on ylittynyt Sorsasalossa
vuosina 2010-2014. Nämä ylitykset ovat kuitenkin johtuneet valtatien 5 maanrakennus-
töistä ja raskaasta liikenteestä ja ylitykset on mitattu lähes työmaa-alueella Sorsasalon
Selluntiellä.
Hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvot ovat alittaneet raja-arvon koko mittaushisto-
rian ajan. Kaikilla mittausasemilla vuosikeskiarvo on ollut laskussa. Selvimmin laskua
on tapahtunut vuosina 2012–2013, jolloin kaupunkialueella on tehostettu katupölyn tor-
juntaa keväisin.

Pienhiukkasten (PM2,5) vuorokausiarvot olivat vuonna 2013 Kasarmipuistossa 5,1-14,8
μg/m3. Vuosikeskiarvo oli 5,3 μg/m3. Pienhiukkasten pitoisuudet Kasarmipuiston taus-
ta-asemalla olivat vuonna 2013 selvästi alhaisempia kuin vuosina 2007-2012. (Kuopion
kaupunki 2014 ja 2015d)

Siilinjärven Vuorelassa hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausiarvot olivat vuonna
2009 12–26 μg/m3 ja vuosikeskiarvo 10 μg/m3. Vuorelassa hengitettävien hiukkasten
vuorokausikeskiarvot eivät ylittäneet raja-arvotasoa 50 μg/m3 kertaakaan vuonna 2009.
Pitoisuudet Vuorelassa olivat pienempiä kuin Kuopion kaupunkialueella.

6.3.5 Kasvihuonekaasupäästöt
Kuopiossa merkittävimmät hiilidioksidipäästöjen aiheuttajat ovat energiantuotanto, teol-
lisuus ja liikenne. Vuosina 1990-2011 Kuopion kasvihuonekaasupäästöissä ei kokonai-
suutena ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Teollisuuden päästöt ovat kyseisenä ajan-
jaksona pienentyneet, mutta vastaavasti kaukolämmön ja sähkön kulutuksen päästöt
ovat kasvaneet. Kuopion kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2011 olivat yhteensä
920,2 kt CO2-ekv (Benviroc Oy 2013). Savon Sellu Oy:n osuus Kuopion hiilidioksidi-
päästöistä on noin 10 % (95 kt CO2-ekv vuonna 2014).

6.4 Ilmasto
Suurin osa Pohjois-Savoa kuuluu eteläboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen Ylä-Savon
kuuluessa keskiboreaaliseen vyöhykkeeseen. Kuopiossa ilmanala on Länsi-Suomea
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mantereisempaa, mikä näkyy muun muassa suurempana vuotuisten lämpötilojen vaihte-
luna. Kasvukauden aikana Kuopiossa on lämpimämpää ja talvella pakkaset ovat ko-
vempia kuin lännempänä. Puhutaan myös ilmastollisesti edullisesta Kallaveden laaksos-
ta, jossa vuoden mittaan kertyvä lämpösumma on suurempi kuin ympäröivillä alueilla.
Suuret järvialtaat lämmittävät ilmastoa nostamalla yölämpötiloja kesäisin ja syksyisin
sekä pidentäen kasvukautta. Ne myös tasoittavat jonkin verran lämpötilojen vaihtelua.
Pysyvä lumi tulee Kuopioon yleensä marraskuun loppupuolella ja sulaa pois huhtikuun
lopulla. Lumipeitteen suurin paksuus on keskimäärin 60 cm. Terminen kasvukausi, jol-
loin päivän keskilämpötila on yli +5 astetta, kestää noin viisi kuukautta. Vuoden keski-
lämpötila on Kuopiossa 2-3 astetta plussan puolella. Vuotuinen keskilämpötilojen vaih-
telu on noin 25 astetta, kun äärilämpötiloissa on mitattu jopa lähes 80 asteen vaihteluja.
Kuopion pakkasennätys on vuodelta 1955, jolloin lämpötila laski noin -41 asteeseen.
Kesällä 2010 Kuopiossa mitattiin reilun +35 asteen lämpöennätys.

Kuopiossa vallitsevat etelänpuoleiset tuulet. Vuotuinen sademäärä on noin 550–600
mm, josta noin 60 % sataa vetenä ja loput lumena. Pienilmastolliset erot ovat suuria
maastonmuotojen vaihtelevuuden seurauksena. Maaston painanteisiin saattaa muodos-
tua ympäristöä kylmempiä kylmän ilman taskuja ja korkeat lakialueet ovat alttiita Kal-
lavedeltä puhaltaville tuulille. (Kuopion kaupunki 2015c)

6.5 Liikenne
Maantieliikenne hankealueelle kulkee valtatieltä 5 Sorsasalon itäpuolelle johtavaa Sel-
luntietä pitkin. Valtatiellä 5 Sorsasalon kohdalla liikennemäärä vuonna 2014 oli noin
28 100 ajoneuvoa. Raskaita ajoneuvoja kokonaisliikennemäärästä oli noin 1 380 kappa-
letta, mikä vastaa noin viittä prosenttia kokonaisliikenteestä. (Liikennevirasto 2015a)
Kevyiden ajoneuvojen liikennemäärien on ennustettu kasvavan Pohjois-Savossa vuo-
desta 2012 vuoteen 2030 kasvukertoimella 1,225 ja raskaiden ajoneuvojen liikennemää-
rien kasvukertoimella 1,036 (Liikennevirasto 2014). Selluntien liikennemääräksi on ar-
vioitu noin 415 ajoneuvoa vuorokaudessa (Ramboll Finland Oy 2009).

Valtatien 5 parannustyöt Kallansillat-hankkeessa on saatu valmiiksi vähäisiä viimeiste-
lytöitä lukuun ottamatta syyskuussa 2014. Hankkeen yhteydessä on parannettu myös
Sorsasalon eritasoliittymiä. (Liikennevirasto 2015b)
Sorsasalon alueella kulkee junarata valtatien 5 suuntaisesti aivan tien vieressä ja Savon
Sellu Oy:n alueelle on olemassa valmis raideyhteys (teollisuusrata). Alueelle saapuu
päivittäin noin 45-60 junavaunua (Itä-Suomen Ympäristölupavirasto 2007).
Savon Sellu Oy:n teollisuusalueella Kallaveden rannalla sijaitsee teollisuussatama. Sa-
tamaan johtaa 4,3 metrin syvyinen väylä, josta vastaa Liikennevirasto. Sataman edustal-
la on saman syvyinen alusten kääntöpaikka. Satamassa on käynyt vain muutamia aluk-
sia vuodessa. Satama voi myös ottaa vastaan puutavaraa ja lähettää sitä 1 000–2 000
m3:n työntöproomuilla. (Itä-Suomen Ympäristölupavirasto 2007)

6.6 Melu ja tärinä
Sorsasalossa melua syntyy Savon Sellu Oy:n tehtaiden toiminnoista ja liikenteestä sekä
Ekokem-Palvelu Oy:n teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksen toiminnoista.
Myös Kallansiltojen yli menevä valtatien 5 autoliikenne ja raideliikenne aiheuttavat me-
lua alueella. Noin kuuden kilometrin etäisyydellä hankealueesta sijaitseva Kuopion len-
toasema aiheuttaa ajoittain melua myös Sorsasalon alueella.
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Vuorelan asuinalueella tie- ja raideliikenteen melu aiheuttaa häiriötä asumiselle. Etelä-
Siilinjärven yleiskaavassa (Kuva 6-15) on osoitettu melualueena tieliikennemelun (en-
nuste 2020 päivä 55 dBA) ja raideliikennemelun (ennuste 2020 yö 50 dBA) muodosta-
ma alue. Lentomelusta kaavakartalle on osoitettu kaksi vyöhykettä 55–60 dBA ja yli 60
dBA.

Kuva 6-15. Etelä-Siilinjärven yleiskaavaselostuksessa havainnollistetut tie-, raide- ja
lentomelualueet Siilinjärvellä.

Sorsalason toimijoille on ympäristöluvissa asetettu melun raja-arvot. Toiminnoista ai-
heutuva melu ei saa ylittää ympäristön asuinalueilla päivällä (klo 07–22) keskiäänitasoa
55 dB(A) eikä yöllä (22–07) 50 dB(A). Loma-asumiseen käytettävillä alueilla keski-
äänitasot saavat olla päivällä enintään 45 dB(A) ja yöllä 40 dB(A). Jos melu sisältää is-
kumaista tai kapeakaistaista melua mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen
sen vertaamista raja-arvoon.

Savon Sellu Oy:n ympäristössä on mitattu ympäristömelutasoja viimeksi vuonna 2013.
Tällöin tarkoituksena oli saada selville kuorimon aiheuttamat ympäristömelutasot lä-
himmillä häiriintyvillä kohteilla. Mittauksia suoritettiin kolmessa pisteessä. Yksi piste
sijaitsi noin 600 metrin etäisyydellä tehdasalueesta Potkunsaaressa (mittauspaikka 3).
Kaksi muuta pistettä sijaitsivat Toivalansalmen rannalla Koulupolulla (mittauspaikka 2)
ja Halmejoentiellä (mittauspaikka 1). Kaikki pisteet sijaitsivat loma-asunnon läheisyy-
dessä. (Ambiotica 2013)
Mittaustulosten mukaan merkittävin vaikutus oli havaittavissa Potkunsaaren mittauspai-
kalla, johon etäisyys Savon Sellu Oy:n kuorimolta on noin 600 metriä. Potkunsaaren
mittauspisteessä keskiääniteho oli noin 50 dB(A). Mittauspaikoille 1 ja 2 kuului yksit-
täisiä, vaimeita kolauksia Savon Sellu Oy:n kuorimotoiminnasta. (Ambiotica 2013)
Alueella ei ole merkittävää tärinää aiheuttavaa toimintaa. Ekokem-Palvelu Oy:n ja Sa-
von Sellu Oy:n kuljetuksista voi aiheutua hetkittäistä tärinää lähiympäristöön.

Hankealue
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6.7 Vesistöt

6.7.1 Yleiskuvaus
Hankealue sijaitsee Sorsasalon saarella Kallaveden keskiosan pohjoisosassa. Saaren
erottaa mantereesta Virtasalmi, Siilinsalmi, Lukkosalmi ja Kelloselkä. Hankealue sijoit-
tuu ympäristöhallinnon vesimuodostuma-jaottelussa Vuoksen vesistöalueen Kallaveden
vesistöalueelle (4.272, F = 31059,85 km2, L = 12,54 %) ja edelleen Kallaveden – Sorsa-
veden osa-alueeseen. Vuoksen vesistö laskee Laatokkaan. Pintavesityyppiluokittelussa
Kallavesi kuuluu suuriin humusjärviin (Sh), jonka tilaa ei ole voimakkaasti muutettu.
(Ympäristöhallinto 2013)

6.7.2 Hydrologia
Kallaveden virtauksista on tehty 3D-mallinnuksia vuosina 1994, 1995 ja 2003 (mm.
Koski-Vähälä 2010). Kelloselän alueella vettä virtaa noin 99 m3/s viipymän ollessa 51 d
(Itä-Suomen Aluehallintovirasto 2007). Keski-Kallaveden pohjoisosassa on kahden suu-
ren vesireitin sekoittumisvyöhyke (Itä-Suomen Aluehallintovirasto 2007), mihin vettä
virtaa Iisalmen reitiltä luoteesta sekä Nilsiän reitiltä pohjoisesta. Nilsiän reitiltä pohjoi-
sesta tulevasta vedestä noin 1/3 virtaa suoraan etelään ja 2/3 kiertää Savon Sellu Oy:n
jätevedenpuhdistamon vesien laskupaikan kautta (Ramboll Finland Oy 2009). Sorsasa-
lon edustalla virtauksia määräävinä olosuhteina tuulen lisäksi voidaan eritellä (YVA Oy
2013):

- virtaama Iisalmen reitiltä luoteesta Kallaveden läpi etelään: keskivirtaama 88,8
m3/s; keskialivirtaama 44,4 m3/s

- virtaama Nilsiän reitiltä pohjoisesta Kallaveden läpi etelään: keskivirtaama 55,2
m3/s

- Savon Sellun veden oton sekä jäte ja jäähdytysvesipäästöjen virtaamat: 0,5 m3/s
(43 200 m3/vrk)

Sorsasalon lähialueen veden syvyystietoja (Maanmittauslaitos 2015b) sekä Kallaveden
yhteistarkkailun Sorsasalon edustan näytepisteiden numerointi (Savo-Karjalan Ympäris-
tötutkimus Oy & Vesi Eko Oy 2013) on esitetty oheisessa kuvassa (Kuva 6-16). Sorsasa-
lon länsipuolella rannan lähellä syvyyttä on vain muutama metri, mutta Virtasalmen
puolella rannan profiili on jyrkempi ja syvyyttä on salmen keskiosassa yli 10 metriä.
Sorsasalon eteläpuolella ranta syvenee melko jyrkästi ja noin 500 metrin etäisyydellä
syvyyttä on jo noin 25–31 metriä. Kallaveden keskisyvyys on 8,6 metriä ja syvin kohta
on Etelä-Kallaveden itäosassa Hevonperän lounaispuolella, jossa syvyys on 75 metriä
(Hublin 1982). Kallaveden pintaveden lämpötila vuosina 2012–2015 on esitetty ohei-
sessa kuvassa (Kuva 6-17).
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Kuva 6-16. Sorsasalon lähialueen veden syvyystietoja sekä Kallaveden yhteistarkkailun
Sorsasalon edustan näytepisteiden sijainti. (Maanmittauslaitos 2015)

Kuva 6-17. Kallaveden pintaveden lämpötila vuosina 2012–2015. (Järviwiki 2015)
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Kallaveden keskiveden korkeus Itkonniemen vedenkorkeusasemalla on vuosina 1912–
2010 ollut 80,37 m (NN+) (Korhonen & Haavanlammi 2012). Korkein mitattu veden-
korkeus (HW) on ollut 206 cm.

Kallavesi on viime vuosina jäätynyt marraskuun lopun ja tammikuun puolivälin välillä
ja jäät ovat lähteneet huhtikuun lopun ja toukokuun alun välillä (Järviwiki 2015). Suurin
jääpaksuus maaliskuussa on ollut noin 60 cm (Hyvärinen & Korhonen 2003). Savon
Sellu Oy:n satamalaiturin alueella on yhtenäinen jääpeite, mutta talvesta riippuen jäte-
vesien purkuputken kohdalla voi olla pienialainen sula alue (Koistinen 2015). Alueella
on melko voimakas virtaama ja jäät voivat ajoittain olla heikkoja.

6.7.3 Lähivaluma-alue
Hankealueen länsipuolella sijaitsee Kuikkalampi, josta vedet ohjautuvat Selluntien reu-
nan ojaa pitkin Sorsasalon eteläkärkeen ja edelleen Kallaveteen. Hankealueelta ei oh-
jaudu pintavesiä Kuikkalampeen maaston korkeuserojen vuoksi. Hankealueen pohjois-
osan pintavedet ohjautuvat karttatarkastelun perusteella hankealueen pohjoispuoliseen
ojaan ja edelleen Virtasalmeen. Purkojan veden laadusta ei ole käytettävissä tutkimusai-
neistoa. Hankealueelta ei karttatarkastelun perusteella ohjaudu Kallaveteen muualta pin-
tavesiä, johtuen maastonmuodoista sekä pintavaluntaa pidättävästä metsäkasvillisuudes-
ta.

6.7.4 Hulevesivirtaama
Sellutehtaan hankealueella muodostuvien hulevesien määrä arvioitiin laskennallisesti
sadantatietojen perusteella. Nykytilanteessa hankealueen lähivaluma-alueelta kertyvien
hulevesien keskimääräiseksi hulevesivirtaamaksi on valuma-alueen pinta-alan (100 ha),
vuosien 1990–2014 keskimääräisen aluesadannan sekä maaston keskimääräisen valu-
miskertoimen mukaan arvioitu noin 4,8 l/s.

6.7.5 Kuormitus
Kallavedellä suoritetaan viranomaisten edellyttämää velvoitetarkkailua ja sitä on toteu-
tettu alueen kuormittajien yhteistarkkailuna vuodesta 1975 lähtien (Ronkainen 2005).
Yhteistarkkailuun on kuulunut veden laadun seurannan lisäksi muun muassa pohjaeläin-
, kasviplankton-, perifyton-, vesikasvillisuus- ja sedimenttitutkimuksia (Savo-Karjalan
Ympäristötutkimus Oy 2009, 2010, 2011 & 2012; Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
& Vesi Eko Oy 2013). Seuraavassa on kuvattu Kallaveden ja erityisesti Sorsasalon edus-
tan vesialueeseen kohdistuvaa kuormitusta.
Keski-Kallaveden lähivaluma-alueen ja laskeuman aiheuttamaksi kuormitukseksi on
vuonna 2013 arvioitu 11 t/v fosforia ja 265 t/v typpeä. Fosforin ainevirtaamasta noin 88
% tulee Keski-Kallaveden yläpuolisilta reiteiltä, lähivaluma-alueen osuus on 8 % ja pis-
tekuormittajien osuus 4 % (Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry 2014). Iisalmen rei-
tiltä luoteesta Keski-Kallaveteen tulevaksi kuormitukseksi on vuonna 2013 arvioitu 72
t/v fosforin ja 1 800 t/v typen osalta sekä Nilsiän reitiltä pohjoisesta tulevaksi kuormi-
tukseksi 38 t/v fosforin ja 1 000 t/v typen osalta. Lisäksi Keski-Kallaveden pistekuor-
mittajien aiheuttaman kuormituksen on arvioitu olevan 3,5 t/v fosforin ja 729 t/v typen
osalta. Kallavesi sitoo noin 50 % fosforista ja noin 23 % typestä (Savo-Karjalan Vesien-
suojeluyhdistys ry 2014). On kuitenkin huomioitava, ettei Kallaveden ravinteiden pidät-
tämiskykyä täysin tunneta, sillä edellä mainituissa arvioissa ei ole huomioitu Suvasve-
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den purkusuuntaa (Perho 2015). Kallavedestä tehdyn ainetasetutkimuksen mukaan ve-
dessä olevasta fosforista kolmannes on peräisin perustuotannosta, kolmannes ulkoisesta
kuormituksesta ja kolmannes sedimentistä (Ronkainen 2005).

Sorsasalon edustan veden laatuun vaikuttavat keskeisesti Keski-Kallaveden suurimpiin
kuormittajiin lukeutuvan Savon Sellu Oy:n jätevedet (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus
Oy & Vesi Eko Oy 2013). Savon Sellu Oy purkaa jätevetensä Sorsasalon eteläkärkeen
(Kuva 3-2).

Itä-Suomen Aluehallintoviraston Savon Sellu Oy:lle 8.10.2007 antaman päätöksen nro
110/07/2 määrätään seuraavat rajat kuormituksen suhteen: Jäte- ja jäähdytysvesiviemä-
rien yhteenlasketut päästöt eivät saa ylittää 1.1.2010 alkaen seuraavia raja-arvoja:
CODCr enintään 7 000 kg/d, BOD7 1 000 kg/d, fosforipäästö 8 kg/d ja kuiva-aine 1 000
kg/d laskettuna kolmen kuukauden liukuvana keskiarvona. Jätevesien käsittelyssä on
lupa-ehtojen mukaan pyrittävä mahdollisimman täydelliseen ammoniumtypen hapetta-
miseen. Savon Sellu Oy:n kuormituslukuja vuosina 2005–2014 on esitetty oheisessa
taulukossa (Taulukko 6-1) (Savon Sellu Oy 2014). Tehtaan jätevesipäästöt ovat 2000 -
luvulla olleet suhteellisen vakaat ja vaihdelleet lähinnä tuotannon mukaan. Savon Sellu
Oy:n jätevesikuormitus oli tarkastelujaksolla 2005–2014 korkeimmillaan vuonna 2006,
minkä jälkeen kuormitus on etenkin typen ja kiintoaineen suhteen vähentynyt. Jäteve-
denkäsittelyn biologisen puhdistuksen toiminnassa oli vaikeuksia vuoden 2006 alkupuo-
lella. Syynä olivat tehtaan toimintahäiriöistä johtuvat puhdistamolle tulevan kuormituk-
sen nousu, jäteveden sisältämät mikrobeille haitalliset aineet ja alhainen pH. Vuonna
2014 kuormitus oli keskimäärin CODCr 4 800 kg/d, BOD7 529 kg/d, fosfori 5,5 kg/d,
typpi 852 kg/d, ammoniumtyppi 551 kg/d sekä alkuainerikki (S) 2 159 kg/d jätevesivir-
taaman ollessa 6 004 m3/d.

Taulukko 6-1. Savon Sellu Oy:n kuormituslukuja vuosilta 2005–2014. (Savon Sellu Oy
2014)
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Maksimi 8742 2364 8 1699 1742 2477 501 35203 6752 28543 29878 261000

Keskiarvo 5340 802 6 1248 1097 2268 352 29417 6124 23294 24463 241833

Kallaveden alueen puunjalostusteollisuuden kuormituksen yleinen kehitys koko Kalla-
vedellä 1982–2014 on esitetty oheisessa kuvassa (Kuva 6-18) (Savo-Karjalan Ympäris-
tötutkimus Oy & Vesi Eko Oy 2013). Kokonaisfosforin sekä kemiallisen ja biologisen
hapenkulutuksen osalta kuormitus on selvästi vähentynyt 1990-luvun alusta alkaen,
mutta ammoniumtypen ja kokonaistypen osalta kuormitus on vaihdellut runsaasti viime
vuosiin asti.
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Kuva 6-18. Kallaveden alueen puunjalostusteollisuuden kuormituksen yleinen kehitys
koko Kallavedellä 1982–2014. (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko Oy 2013)

6.7.6 Veden laatu
Seuraavassa on kuvattu Kallaveden veden laatua yhteistarkkailun tulosten sekä muiden
alueella tehtyjen tutkimusten ja tarkkailuiden pohjalta (mm. Savo-Karjalan Ympäristö-
tutkimus Oy 2009, 2010, 2011, 2012; Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko
Oy 2013; Ympäristöhallinto 2013). Kallaveden yhteistarkkailun Sorsasalon edustan ha-
vaintopisteet on esitetty luvussa 6.7.2 (Kuva 6-16).

Veden laadun kehityssuuntia Kallavedellä vuosina 1962–2014 on kuvattu seuraavassa
kuvassa (Kuva 6-19), missä näytepiste Kallavesi 338H edustaa parhaiten Sorsasalon
edustan veden laatua (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko Oy 2013). Vii-
meisimmän vuoden 2014 vesistötarkkailun tulosten perusteella Kallaveden vedenlaa-
dussa ei ole havaittavissa merkittäviä selkeitä muutoksia aiempiin vuosiin verrattuna
(Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko Oy 2013).
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Kuva 6-19. Veden laadun kehityssuuntia Kallavedellä vuosina 1962–2014. (Savo-Karjalan
Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko Oy 2013)

Savon Sellu Oy:n purkuvesien vaikutus on havaittavissa Sorsasalon eteläkärjen lähialu-
eilla mm. typpipitoisuuksien sekä sähkönjohtavuuden kasvuna sekä osittain kasvaneena
rehevyytenä. Vesistövaikutukset ovat olleet selvimmin havaittavissa yleensä lopputal-
ven näytteenottokerroilla. Merkittävää päällysveden hygieenisen laadun heikentymistä
ei ole esiintynyt. Savon Sellu Oy:n kuormituksen vaikutukset vähenevät ulompana Kel-
loselällä, mutta ovat edelleen havaittavissa syvemmissä vesikerroksissa kerrostuneisuu-
saikoina, varsinkin talvella (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko Oy 2013).
Keski-Kallaveden vedenlaatuun vaikuttaa merkittävästi myös Kallansiltojen kautta Ii-
salmen reitiltä tulevan veden laatu, joka on ajoittain jopa lievästi heikompilaatuista kuin
Savon Sellu Oy:n alapuolisella Kelloselällä (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy &
Vesi Eko Oy 2013).
Sorsasalon edustalla havaintopaikalla Kallavesi 338A, joka edustaa syvännehavainto-
paikkaa (kokonaissyvyys noin 31 metriä), veden kokonaisfosforipitoisuus on seuranta-
jaksolla 1993–2013 ollut pintavedessä keskimäärin 23 µg/l ja pohjan lähellä 49 µg/l
(Ympäristöhallinto 2013) (Taulukko 6-2). Veden fosfori- ja klorofylli-a pitoisuudet
osoittavat lievää rehevyyttä. Kokonaistypen vastaavat luvut ovat pintavedessä 779 µg/l
ja pohjan lähellä 1014 µg/l. Ammoniumtyppipitoisuudet ovat olleet keskimäärin pinta-
vedessä 32 µg/l ja pohjan lähellä 257 µg/l. Sulfaattipitoisuudet ovat olleet keskimäärin
pintavedessä 6 mg/l ja pohjan lähellä 7 mg/l. Ammoniumtyppipitoisuudet, osittain ko-
konaistyppipitoisuudet sekä sulfaattipitoisuudet ja ajoittain sähkönjohtavuus ovat olleet
korkeampia kuin Pohjois-Kallavedellä, mikä viittaa Savon Sellu Oy:n ja Nilsiän reitin
tuoman kuormituksen vaikutukseen (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko
Oy 2013). Veden pH on ollut lähellä neutraalia. Veden päällyskerroksen väri (nä-
kösyvyys) on humusjärvelle tyypillistä tasoa 70 mgP/l ja paranee kuljettaessa vesistö-
reittiä alaspäin (Itä-Suomen Aluehallintovirasto 2007). Kemiallinen hapenkulutus
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(CODMn) on ollut keskimäärin humusjärvelle tyypillistä tasoa noin 12 mg/l. Kallaveden
näkösyvyys vaihtelee yleisesti puolestatoista metristä neljään metriin (Järviwiki 2015).

Taulukko 6-2. Veden laadun koko vuoden keskiarvoja pintavedessä ja pohjanläheisissä
vesikerroksissa Kallaveden Sorsasalon edustan näytepisteellä Kallavesi 338A vuosina
1993–2013. (Ympäristöhallinto 2013)
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Kallaveden happikylläisyys on syyskierron jälkeen suhteellisen hyvä. Savon Sellu Oy:n
jätevedenkäsittelylaitoksen jäteveden purkualueella, Sorsasalon eteläkärjen edustalla
syvänteiden hapetus kolmella pohjailmastimella parantaa alusveden happipitoisuutta.
Kallavedellä oli vuonna 2012 edelleen toiminnassa kuusi hapetinta: Savon Sellu Oy:n
alueella kolme (as. 338H, 338BH ja 340H) ja Lehtoniemen edustalla kolme (Kuva 6-16)
(Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko Oy 2013). Kallaveden yhteistarkkai-
lun havaintopisteen Kallavesi 338A syvänteessä, Sorsasalon eteläpuolella happitilanne
on ajoittain ollut heikko seurantajaksolla 1993–2013, mutta täysin hapettomaksi syvän-
ne on mennyt vain satunnaisesti (Ympäristöhallinto 2013). Koko Kallavettä tarkastelta-
essa syvänteiden tila on kohentunut merkittävästi ja pääallas toimii terveen järven ta-
voin (Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry 2014).

Pohjaeläimet
Kallaveden yhteistarkkailussa pohjaeläinseurantaa on tehty vuodesta 1977 lähtien (Sa-
vo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko Oy 2013). Pohjaeläimistön tiheys on ol-
lut 2000-luvulla nouseva, mikä selittyy pääasiassa sulkasääsken toukkien (Chaoborus
flavicans) runsastumisella. Ilman sulkasääsken toukkien huomioimista, pohjaeläimistön
tiheys ei ole noussut merkittävästi. Pohjaeläimistön näyteasemakohtainen ja keskimää-
räinen kokonaistiheys oli vuonna 2013 korkea vaihdellen välillä 1629–3513 yks/m².
Pohjaeläimistön tilaa kuvaava Chironomidi-indeksi (CI) sai suurimmat (karua pohjaa
ilmentävät) arvot Itä- ja Etelä-Kallavedellä (näyteasemat 25 ja 405) ja pienimmät (rehe-
vää pohjaa ilmentävät) Savon Sellu Oy:n ja Lehtoniemen puhdistamon alueilla.
Pohjaeläintarkkailun tulosten perusteella Savon Sellu Oy:n lähialueen syvänteiden eko-
loginen tila vaihtelee tyydyttävän ja erinomaisen välillä seuraavasti: yli 30 metrin ja 30
metrin syvyydessä tila on tyydyttävä, 20 metrin syvyydessä hyvä ja 10 metrin syvyy-
dessä erinomainen (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko Oy 2013). Pohja-
eläinten perusteella Keski-Kallaveden syvänteiden arvioidaan kuuluvan yleisesti luok-
kaan hyvä.



YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA
Finnpulp Oy

Kesäkuu 2015
79 (117)

Copyright © Pöyry Finland Oy

Planktonlevät
Kasviplanktonia on tutkittu Sorsasalon edustalta Kallaveden yhteistarkkailun yhteydes-
sä viimeksi vuonna 2014 (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 2014). Vuoden 2014
leväkesälle oli ominaista sinilevien tavanomaista vähäisempi esiintyminen Kallavedessä
lämpimän veden aikana heinä- ja elokuussa, mikä johtui sateettomuudesta ja siten ravin-
teiden puutteesta. Runsaimmin sinileviä todettiin viileän veden aikana sateisen sääjak-
son jälkeen kesäkuun ja heinäkuun vaihteessa sekä tyyninä sääjaksoina alkusyksyn ai-
kana, mutta tällöinkin vain rantavesissä (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 2014).
Kasviplanktonin biomassaa on määritetty alueelta vain vuonna 2012, jolloin biomassa
kuvasi elokuussa rehevöitymistä ja syyskuun alussa lievää rehevöitymistä (Savo-
Karjalan Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko Oy 2013). Sinilevien osuus vaihteli elokuun
3 %:sta syyskuun alun 34 %:iin.
Kasviplanktonin perusteella luokiteltuna Keski-Kallaveden alueen arvioidaan kuuluvan
luokkaan välttävä.

Sedimentti
Kallaveden yhteistarkkailututkimuksiin kuuluvat sedimenttinäytteet otettiin keväällä
2014 (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko Oy 2013). Syvyydeltä 0–2 cm
otettujen näytteiden vesipitoisuus oli kaikilla havaintopaikoilla pintasedimentille tavan-
omainen 91–97 %. Kuiva-aineen osuus (orgaanisen ja epäorgaanisen aineksen yhteis-
määrä) vaihteli välillä 31–92 g/kg tuorenäytettä (3,1–9,2 %), ollen suurin Savon Sellu
Oy:n ja Lehtoniemen edustalla. Alueellisesti tarkasteltuna suurimmat happea kuluttavan
aineksen keskipitoisuudet havaittiin muun muassa Savon Sellu Oy:n edustalla keskipi-
toisuuksien vaihdelleessa välillä 11,5–12,4 g O2/kg ka. Näillä alueilla BOD7-arvot ylit-
tivät lievästi puhtaita ja karuja järviä vastaavan vertailuarvon 1–8 g O2/kg ka. Samoilla
alueilla myös sedimentin mineralisoitumisaste (Fe/BOD7) oli pieni.

Sedimenttitulosten perusteella happea kuluttavan aineksen pitoisuudet kasvavat Savon
Sellu Oy:n lähialueella ja etenkin Kelloselällä Pohjois-Kallaveteen verrattuna (Savo-
Karjalan Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko Oy 2013). Vuosien 2001–2014 tuloksia ver-
rattaessa voidaan kuitenkin havaita, että sedimentin hapenkulutus on laskenut mm. Sa-
von Sellu Oy:n edustan näytepisteessä. Fosforin osalta pitoisuudet ovat samalla tasolla
kuin Pohjois-Kallaveden puolella.

Veden ekologinen tila
Sorsasalon edustan vesialueen tilaa on arvioitu velvoitetarkkailuiden yhteydessä veden-
laadun sekä biologisten laatutekijöiden perusteella. Savon Sellu Oy:n lähivesialueilta
mitattujen eri laatutekijöiden arvo viittaa tyydyttävään tilaan. Koko Kallavettä tarkastel-
taessa eri laatutekijöiden arvo viittaa Pohjois-Kallavedellä sekä Lehtoniemen jäteveden-
puhdistamon alueella tyydyttävään tilaan ja Säyneensalon ympäristössä sekä eteläisellä
Kallavedellä hyvään tilaan. Koko Kallaveden biologiset laatutekijät viittaavat jopa erin-
omaisen ja hyvän rajalla olevaan tilaan. Koko Kallaveden veden laatu on fosforin osalta
selkeästi hyvää luokkaa, mutta typpipitoisuudet ovat vain tyydyttävää tasoa. Fosforia on
luokittelussa painotettua, koska se on Kallavedessä minimitekijä. Veden hygieeninen ti-
la on hyvä. (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko Oy 2013; Itä-Suomen
Aluehallintovirasto 2007)

Pohjois-Savon ELY-keskus on luokitellut Kallavesi-Sorsavesi vesialueen tilan vesipui-
tedirektiivin mukaisesti (Ympäristöhallinto 2009). Luokittelun mukaan Kallavesi-
Sorsavesi vesialue on sekä ekologiselta että kemialliselta tilaltaan luokassa hyvä. Viran-
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omaisen arvion mukaan vesipuitedirektiivin mukainen tavoitetila on saavutettu kemial-
lisen tilan suhteen, mutta ekologisen tilan suhteen tavoitetilan saavuttamisesta ei toistai-
seksi ole arviota. Erityisalueina mainitaan Kuopion Veden Hietasalon vedenottamo sekä
Itkonniemen varalla oleva pintavesilaitos.

6.7.7 Vesistön ja rantojen käyttö
Keski-Kallaveden alueella on pääasiassa tavanomaista virkistyskäyttöä sekä kotitarve-
ja virkistyskalastusta. Hankealueen lähialueella on loma-asutusta, matkailua, veneilyä ja
kalastusta. Lähin uimaranta Kallavedellä sijaitsee hankealueesta noin 1,5 kilometrin
luoteeseen (Kunnonpaikan uimapaikka). Muut uimarannat sijaitsevat yli kolmen kilo-
metrin etäisyydellä.
Kuopion Veden Hietasalon vedenottamo sekä Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo sijait-
sevat hankealueesta noin 10 kilometriä etelään. Kuopion veden Itkonniemen varalla
oleva pintavesilaitos sijaitsee noin viisi kilometriä etelään. Itkonniemen vesilaitosta käy-
tetään vuosittain muun muassa silloin, kun Hietasalon vedenottamossa on huoltokatko.
Kuopion veden Jänneniemen vedenottamo sijaitsee hankealueesta noin seitsemän kilo-
metriä koilliseen.

6.8 Kalasto ja kalatalous
Tietoja Etelä-Kallaveden kalastosta on saatu Savon Sellu Oy:n ja Kuopion kaupungin
Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon kalataloudellisen yhteistarkkailun raportista (Har-
tikainen 2014). Kalataloudellinen tarkkailu on käsittänyt mm. verkkokoekalastuksia ja
koetroolauksia. Tietoja Etelä-Kallaveden kalastuksesta on saatu Etelä-Kallaveden kalas-
tusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmasta 2009–2019 (Pohjois-Savon kalatalouskeskus
2008a) sekä selvityksistä Etelä-Kallaveden kalastustiedustelu (Pohjois-Savon kalatalo-
uskeskus 2008b) ja Etelä-Kallaveden osakaskuntakysely (Pohjois-Savon kalatalouskes-
kus 2008c).

Kallaveden yhteistarkkailun yhteydessä on arvioitu Keski-Kallaveden ekologista tilaa
kalaston perusteella. Kalaston perusteella arvioituna ekologinen tilaluokka viittasi
vuonna 2013 välttävään tilaan, johtuen hyvin niukasta lajimäärästä (vain neljä lajia) ja
yksikkösaalista (26,6 kg/veto-h) (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko Oy
2013).

6.8.1 Verkkokoekalastukset
Etelä-Kallavedellä tehtyjen Nordic-verkkokoekalastusten mukaan Savon Sellu Oy:n lä-
hialueella Kelloselän ja Iso-Telkon alueella keskimääräinen yksikkösaalis oli pieni eli
14 kappaletta ja 384 grammaa verkkoa kohden (Taulukko 6-3). Kalasto oli pääasiassa
ahventa ja särkeä, joiden yhteisosuus oli sekä yksilömäärästä että biomassasta yli 60 %.
Muikun osuus saaliista oli vähäinen (alle 1 %), ja kuhaa ei esiintynyt saaliissa ollen-
kaan. Yläpuolisella vertailualueella, Pohjois-Kallavedellä, yksikkösaalis oli samaa ta-
soa, ja sielläkin valtalajeja olivat ahven ja särki. Muikun osuus Pohjois-Kallaveden yk-
sikkösaaliista oli muutamia prosentteja.

Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon vaikutusalueella, Lehtoniemen ja Hietasalon alu-
eella keskimääräinen yksikkösaalis oli kohtalainen eli 28 kappaletta ja 866 grammaa
verkkoa kohden (Taulukko 6-3). Kalasto oli sielläkin pääasiassa ahventa ja särkeä, joi-
den yhteisosuus oli sekä yksilömäärästä että biomassasta noin kolme neljännestä. Mui-
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kun osuus saaliin yksilömäärästä oli 10 % ja biomassasta pari prosenttia. Kuhaa alueella
esiintyi vain hiukan. Lehtoniemen vertailualueella, järven itäosassa Iivarinsalon alueel-
la, yksikkösaalis oli pieni ja saalis koostui siellä pääosin ahvenesta, jonka osuus yksilö-
määrästä oli yli 60 % ja biomassasta yli 70 %.
Kalaston perustella tehdyn ekologisen luokittelun mukaan Savon Sellu Oy:n lähialue ja
Kelloselkä luokittuivat välttävään luokkaan ja eteläisemmät alueet tyydyttävään luok-
kaan.
Taulukko 6-3. Nordic-verkkokoekalastusten keskimääräiset tulokset alueittain Etelä-
Kallavedellä. Kohteiden sijainti ilmenee oheisesta kuvasta (Kuva 6-20).

Pohjois-
Kallavesi Ahven Särki Kiiski Lahna Hauki Kuha Pasuri

Sa-
lakka Made

Muik-
ku Kuore Yht.

kpl/verkko 8,0 3,5 1,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,8 0,8 15,0
g/verkko 190 122 3 5 0 0 0 6 0 12 3 341,0
kpl % 53,3 23,3 9,3 0,7 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 5,3 5,3 100,0
paino % 55,7 35,8 0,9 1,5 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 3,5 0,9 100,0

Kellosel-
kä- Iso-
Telkko Ahven Särki Kiiski Lahna Hauki Kuha Pasuri

Sa-
lakka Made

Muik-
ku Kuore Yht.

kpl/verkko 6,4 2,6 1,5 0,1 0,2 0,0 0,1 2,2 0,2 0,1 1,3 14,2
g/verkko 154 88 6 8 49 0 4 37 29 3 6 384
kpl % 44,7 18,0 10,2 0,4 1,1 0,0 0,4 15,1 1,1 0,4 8,8 100,0
paino % 40,1 22,9 1,6 2,1 12,7 0,0 1,2 9,6 7,6 0,8 1,4 100,0

Lehtonie-
mi- Hieta-
salo Ahven Särki Kiiski Lahna Hauki Kuha Pasuri

Sa-
lakka Made

Muik-
ku Kuore Yht.

kpl/verkko 13,2 7,6 0,8 0,0 0,0 0,1 0,0 1,5 0,4 3,0 1,2 27,6
g/verkko 322 310 5 0 0 0 0 33 173 16 6 866
kpl % 47,6 27,4 2,9 0,0 0,0 0,2 0,0 5,4 1,4 10,7 4,3 100,0
paino % 37,2 35,8 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 3,8 20,0 1,9 0,6 100,0

Iivarinsalo Ahven Särki Kiiski Lahna Hauki Kuha Pasuri
Sa-
lakka Made

Muik-
ku Kuore Yht.

kpl/verkko 7,1 0,6 1,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1 1,1 0,8 11,5
g/verkko 328 23 15 0 0 47 0 5 35 6 3 461
kpl % 61,7 5,2 12,2 0,0 0,0 0,9 0,0 2,6 0,9 9,6 7,0 100,0
paino % 71,1 5,0 3,3 0,0 0,0 10,2 0,0 1,0 7,6 1,2 0,6 100,0
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Kuva 6-20. Yleiskuva Etelä-Kallaveden kalataloustarkkailun tutkimuskohteista. Hankealue
on osoitettu mustalla nuolella.

6.8.2 Koetroolaukset
Koetroolauksissa suurin saalis oli Lehtoniemen edustalla, jossa yksikkösaalis oli kor-
keahko eli 116 kg/vetotunti (Taulukko 6-4); alueella vallitsevia olivat särkikalat, särki ja
salakka, joiden yhteisosuus oli yli 90 % biomassasta. Muikun osuus Lehtoniemen alu-
eella oli vähäinen. Muilla alueilla yksikkösaaliit olivat pieniä eli tasoa 30–50
kg/vetotunti. Muikun osuus biomassasta oli Savon Sellu Oy:n lähialueella vajaa 30 % ja
muualla tasoa 75–80 %.

Taulukko 6-4. Koetroolausten keskimääräiset tulokset alueittain Etelä-Kallavedellä.
Kohteiden sijainti ilmenee oheisesta kuvasta (Kuva 6-20).

Savon Sellun
edusta - Kelloselkä

Säyneensalon
itä- ja länsipuoli

Lehtoniemen
edusta

Hieta-, Luhaste-
ja Iivarinsalo

kg/veto-h % kg/veto-h % kg/veto-h % kg/veto-h %
Taimen 0,0 0,0 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Kuha 0,5 1,5 0,0 0,0 1,5 1,3 0,1 0,2
Kuore 0,6 2,0 4,5 9,2 3,0 2,6 3,2 9,6
Muikku, iso 9,2 29,0 33,6 68,4 1,8 1,6 11,4 34,2
Muikku,
pieni 0,0 0,0 3,5 7,2 1,3 1,1 15,8 47,6
Lahna 0,3 1,1 0,1 0,3 0,7 0,6 0,0 0,0
Salakka 3,2 10,1 4,3 8,7 23,8 20,5 1,1 3,4
Siika 0,2 0,5 0,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Ahven 5,6 17,7 1,5 3,1 0,0 0,0 0,7 2,0
Särki 12,0 38,1 1,0 2,0 84,1 72,3 1,0 3,0
Yhteensä 31,6 100,0 49,1 100,0 116,3 100,0 33,2 100,0
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6.8.3 Kotitarve- ja virkistyskalastus
Puutossalmen pohjoispuolisella Etelä-Kallavedellä (ks. Kuva 6-20) on tehty kalastus-
tiedustelu viimeksi vuodelta 2006 (Pohjois-Savon kalatalouskeskus 2008b). Etelä-
Kallavedellä kalasti noin 1 500 taloutta. Tärkeimpiä pyydyksiä olivat harvat verkot,
muikkuverkot, katiskat ja erilaiset vapavälineet. Kalastusalueella on suosittu viehekalas-
tusalue, joka luo hyvät edellytykset hauen, kuhan ja taimenen viehekalastukselle. Koko-
naissaalis oli noin 117 tonnia, josta haukea oli vajaa neljännes, ahventa reilu viidennes
ja kuhaa vajaa viidennes (Taulukko 6-5). Näiden lisäksi saatiin merkittävästi muikkua ja
madetta, joiden osuus oli 10–15 % kokonaissaaliista. Taimenta ja siikaa saatiin vajaa 3
tonnia eli pari prosenttia kokonaissaaliista. Särkikalojen osuus oli kalakannan rakenne
huomioon ottaen kokonaisuudessaan pienehkö eli noin 10 % kokonaissaaliista. Talous-
kohtainen saalis oli kotitarve- ja virkistyskalastuksen luonne huomioon ottaen varsin
korkea eli 80 kilogrammaa.

Kalastusta eniten haittaavina tekijöinä kalastajat pitivät Etelä-Kallavedellä pyydysten
ajoittaista limoittumista ja vähäarvoisen kalan suurta määrää. Kalojen makuvirheitä ei
pidetty ongelmana.

Taulukko 6-5. Kotitarvekalastajien kokonaissaalis (kg / %) Etelä-Kallavedellä v. 2006.

Ahven Hauki Kuha Särki Lahna Säyne Made Muikku Siika Taimen Muut Yht.
kg 25099 27443 19687 4236 6749 254 9921 17369 2677 2947 896 117278
% 21,4 23,4 16,8 3,6 5,8 0,2 8,5 14,8 2,3 2,5 0,8 100,0

Etelä-Kallaveden osakaskunnille vuonna 2008 tehdyn kyselyn mukaan kuha-, ahven-,
hauki-, särki- sekä lahnakannat arvioitiin hyviksi ja järvitaimen-, muikku- sekä siika-
kannat heikoiksi. Järvitaimen on alueella istutusten varassa. Etelä-Kallavesi ei ole kos-
kaan ollut kovin merkittävä siian kalastusalue. Alkuperäiset siikakannat ovat harvasiivi-
lähampaista tuppisiikaa lukuun ottamatta taantuneet vesistörakentamisen vaikutuksesta,
ja pääosa siikasaaliista on nykyisin istutettua planktonsiikaa.
Kallaveteen istutetaan vuosittain huomattavia määriä kuhan, siian ja järvitaimenen poi-
kasia.

6.8.4 Ammattikalastus
Vuoden 2006 kalastustiedustelun mukaan Etelä-Kallavedellä kalasti ainakin viisi am-
mattikalastajaa troolilla, isorysillä, verkoilla ja maderysillä. Kokonaissaalis oli noin 67
tonnia, josta muikkua oli kaksi kolmannesta (Taulukko 6-6). Pääosa muikusta saatiin
troolaamalla. Muikkusaalis vaihtelee huomattavasti vuosittain riippuen muikkukannan
vahvuuden vaihtelusta. Muikun ohella taloudellista merkitystä oli kuhalla ja vähäisem-
mässä määrin myös ahvenella, mateella ja hauella. Ammattikalastajilla kalastajakohtai-
nen saalis oli keskimäärin noin 13 tonnia.

Taulukko 6-6. Ammattikalastajien kokonaissaalis (kg/%) Etelä-Kallavedellä v. 2006.

Ahven Hauki Kuha Särki Lahna Säyne Made Muikku Siika Taimen Kuore Yht.
kg 2284 1923 4511 8237 1444 28 2126 45411 194 115 1200 67 473
% 3,4 2,9 6,7 12,2 2,1 0,0 3,2 67,3 0,3 0,2 1,8 100,0

Etelä-Kallavedellä kalastaa nykyisin reilu 10 ammattikalastajaa troolilla, isorysillä ja
verkoilla (Mononen 2015). Paritrooliporukoita on ollut 2-3 ja isorysiä noin viisi kappa-
letta. Troolausta harjoitetaan aktiivisesti koko Etelä-Kallaveden alueella. Keväällä troo-
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laus painottuu alueen pohjoisosaan Kelloselän alueelle, jossa troolataan ajoittain myös
myöhemmin kesällä.
Kuopion kaupunki omistaa huomattavan osan Etelä-Kallaveden vesialueista, ja siten
myös troolaus keskittyy näille alueille. Troolauksen muikkusaalis Kuopion kaupungin
vesialueilta on ollut viime vuosina tasoa 40 tonnia vuodessa (Tuomainen 2015). Pääosa
muikusta troolataan kaupungin vesialueilta, joten käytännössä järvestä troolatun muikun
kokonaissaalis on ollut ehkä tasoa 45 tonnia vuodessa. Muikkukanta on ollut heikko jo
useita vuosia peräkkäin. Parhaimmillaan troolimuikkusaalis oli 2000-luvun alkupuolella
tasoa 100–140 tonnia.

6.9 Kasvillisuus, eläimistö ja suojelukohteet

6.9.1 Kasvillisuus ja kasvisto
Kuopion seutu sijoittuu kasvimaantieteellisesti eteläboreaaliselle metsäkasvillisuus-
vyöhykkeelle Järvi-Suomen osa-alueelle (Maanmittauslaitos 2015b). Sorsasalon kasvil-
lisuutta ja huomionarvoista kasvilajistoa on selvitetty aiemmin (Hyttinen 2007, Ramboll
Finland Oy 2009) ja aluetta on kuvailtu hyvin reheväksi; Sorsasalossa on kosteita lehto-
korpia ja lehtomaisia kankaita sekä rehevä, paikoin lähdevaikutusta ilmentävä Kuikka-
lampi. Saarella on myös kuusipuustoista kangasmetsää, kuusivaltaista sekametsää sekä
vastikään käsiteltyjä metsikköjä ja hakkuualueita. Teollisuuslaitosten ympäristössä on
luonnoltaan muuttunutta käyttömaata (Ramboll Finland Oy 2009). Suunnitellulle han-
kealueelle tehdään kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys kesällä 2015.
Uhanalaisten eliölajien esiintymätiedot tarkistettiin Suomen ympäristökeskuksen Eliöla-
jit-tietojärjestelmästä (Heidi Kaipiainen-Väre 5.5.2015). Rekisteritiedoissa Sorsasalon
alueelta oli ainoastaan hyvin vanhoja ja sijaintiedoiltaan epätarkkoja kasviesiintymätie-
toja. Vuosien 2007 tai 2009 selvityksissä alueella ei havaittu uhanalaisia tai suojelulli-
sesti huomioitavia kasvilajiesiintymiä.

6.9.2 Linnusto
Sorsasalon metsäalueiden linnustoa luonnehtivat pääasiassa kuusi- ja kuusivaltaisille
sekametsille tyypilliset lajit, kuten mm. pyy (lintudirektiivin 79/409/ETY liitteen I laji),
hippiäinen, puukiipijä, töyhtötiainen, mustarastas sekä käpytikka, joita tavataan runsas-
lukuisimpina alueen pohjois- ja länsipuolen kuusivaltaisilla alueilla (Ramboll Finland
Oy 2009). Selvitysalueen metsät ovat varsin vanhaa ja kookaspuustoista, joten suojelul-
lisesti huomattavien lajien ja vanhan metsän lajien esiintyminen on mahdollista. Teolli-
suuslaitosten ympäristössä pesimälinnustoa on vähemmän alueen aktiivisesta maankäy-
töstä johtuen. Lajistoon voi kuitenkin kuulua suojelullisesti huomattavia kahlaaja-, lok-
ki- ja tiiralajeja.

Hankkeeseen liittyen Sorsasalossa tehdään pesimälinnustokartoitus, jolla selvitetään
kohdealueen pesivän maalinnuston lajisto ja parimäärät sekä alueen linnustollinen arvo
(ks. luku 7.15).

6.9.3 Muu eläimistö
Liito-orava, lepakot ja viitasammakko ovat rauhoitettuja lajeja (luonnonsuojelulaki 6:38
§) ja kuuluvat myös Euroopan Unionin luontodirektiivin liitteen IV (a) mukaisiin ns.
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tiukan suojelun lajeihin. Sorsasalon hankealueella voi esiintyä kaikkia edellä mainittuja
lajeja.
Uhanalaisen (vaarantunut VU) liito-oravan esiintymistä alueella on selvitetty muun mu-
assa Kuopion kaupungin toimesta (Pöyry Finland Oy 2007, Faunatica Oy 2007, Ympä-
ristötutkimus Yrjölä 2014). Sorsasalon alueelta on ollut tiedossa useampia liito-oravan
elinpiirejä, jotka ovat keskittyneet alueella jäljellä oleviin yhtenäisempiin ja laajempiin
metsäsaarekkeisiin. Liito-oravareviirejä on löydetty Sorsasalon pohjoisrannalta, itä-
kaakkoiskärjestä sekä Kuikkalammen lähiympäristön rantametsästä (Pöyry Finland Oy
2007). Vuoden 2014 tehdyssä selvityksessä ei havaittu liito-oravan esiintymistä alueella
(papanat, kolopuut) (Ympäristötutkimus Yrjölä 2014).
Viitasammakko elää kosteissa elinympäristöissä, etenkin rehevillä rannoilla ja soilla.
Laji viihtyy luonnonalueiden lisäksi myös kaupunkiympäristöissä ja voi kutea ja talveh-
tia luhtarannoilla ja allikoissa. Sorsasalon alueella on kaksi lamparetta, Kuikkalampi ja
sen itäpuolella sijaitseva pienempi, ojien ympäröimä lampare. Erityisesti Kuikkalam-
men potentiaalisuutta viitasammakon kutuympäristöksi selvitetään kasvillisuuskäynnin
yhteydessä.
Kuopion seudulla mahdollisia lepakkolajeja ovat levinneisyytensä puolesta lähinnä poh-
janlepakko, vesisiippa, viiksisiippa ja isoviiksisiippa. Elinympäristövaatimustensa puo-
lesta isoviiksisiippa karttaa kaupunkialueita, mutta muiden lajien esiintyminen Sorsasa-
lon ympäristössä on hyvin mahdollista.
Hankealueen muu nisäkäslajisto koostunee pääasiassa tavanomaisesta metsäympäristön
lajistosta. Alueella esiintyy oravia, metsäjäniksiä, kettuja ja valkohäntäpeuroja (Ramboll
Finland Oy 2009).

6.9.4 Natura 2000 -alueet ja luonnonsuojelualueet
Sorsasalon saarella ei sijaitse luonnonsuojelullisesti huomioitavia aluekohteita. Viiden
kilometrin säteellä hankealueesta sijaitsee kaksi luontodirektiivin mukaisena SCI-
alueena suojeltua Natura-aluetta: neljästä osa-alueesta koostuva Halmejoki - Karhon-
saari – Potkunsaari (FI0600007) ja kahdesta osa-alueesta koostuva Puijo (FI0600001).
Laaja Natura-alue Keski-Kallaveden saaristo (FI0600036, SPA/SCI) sijaitsee noin 11,5
kilometriä Sorsasalosta kaakkoon.
Luonnonsuojelualueista lähimmät ovat Potkunsaaren pohjoisrannalla sijaitseva Potkun-
saari sekä hankealueen koillispuolella, Virtasalmen vastarannalla sijaitseva Halmejoen
lehto (osa-alueet 1-4; Valtion ympäristöhallinto 2015). Nämä ja muut viiden kilometrin
säteellä suunnitellusta tehdaspaikasta sijaitsevat suojelualueet on esitetty oheisessa
(Taulukko 6-7). Suojelualueet on esitetty kartalla oheisessa kuvassa (Kuva 6-21).

Hankealueeseen nähden lähin kansainvälisesti tärkeä lintualue (IBA) on Kallavesi, alue-
rajaus alkaa noin 8,5 kilometriä Sorsasalosta etelään. Samalla alueella on myös Natura
2000 – alueverkoston kohde (Keski-Kallaveden saaristo). Suomen kansallisesti tärkeistä
lintualueista (FINIBA) lähin on laaja, useista osa-alueista koostuva Kuopion seudun sel-
kävedet, jonka lähin osa-alue sijaitsee noin kolme kilometriä hankealueen luoteispuolel-
la. Maakunnallisesti tärkeistä lintualueista (MAALI) ei ole tietoja Pohjois-Savon alueel-
ta (BirdLife 2015). Sorsasalon alueella ei ole kaavoitukseen liittyviä suojelumerkintöjä
(Kuopion kaupunki 2015b).
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Taulukko 6-7. Viiden kilometrin säteellä hankealueesta sijaitsevat Natura 2000 –alueet,
luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet.

Natura-/luonnonsuojelualue etäisyys ja suunta hankealueelle
Halmejoki - Karhonsaari - Potkunsaari (FI0600007, SCI) 0,8 km itään, kaakkoon
Halmejoen lehto 3 (YSA086464) 0,8 km itään
Halmejoen lehto 2 (YSA086453) 0,8 km itään
Halmejoen lehto 1 (YSA083030) 0,9 km koilliseen
Halmejoen lehto 4 (YSA086478) 1,2 km itään
Potkunsaari (YSA082961) 1,4 km kaakkoon
Uuhimäki (YSA204049) 2 km koilliseen
Karhonsaari 1 (YSA080098) 2,5 km kaakkoon
Karhonsaari 2 (YSA086460) 2,5 km kaakkoon
Puijo (MAO080087) 2,9 km lounaaseen
Honkamäki (YSA083063) 3 km koilliseen
Kuopion seudun selkävedet (FINIBA) noin 3 km luoteeseen
Puijo (FI0600001, SCI) 3,7 km lounaaseen
Puijo 3 (YSA086480) 3,7 km lounaaseen
Puijo 2 (YSA086459) 3,7 km lounaaseen
Kutuluoto (YSA207819) 4,5 km luoteeseen
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Kuva 6-21. Hankealueen ympäristössä sijaitsevat Natura 2000 –alueverkoston kohteet
sekä luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet.

6.10 Maa- ja kallioperä sekä pohjavedet
Sorsasalon kallioperä on muodostunut Svekofennisen orogenian aikaan, noin 1930–
1780 miljoonaa vuotta sitten. Kivilajina alueella on tonaliitti, jonka päämineraaleina
ovat plagioklaasi ja kvartsi. Alueen kallioperässä on pieniä siirroksia, ruhjeita ja rakoja
eli rikkonaisuusvyöhykkeitä. Kalliopohjavesi liikkuu kallioperän raoissa ja ruhjeissa,
rikkonaisuusvyöhykkeisiin voi varastoitua myös merkittäviä määriä pohjavettä. (GTK
2015) Hankealueella irtomaalajit täyttävät kallioperän ruhjeita (Ramboll Finland Oy
2009). GTK:n maankamara-karttapalvelun aineiston perusteella hankealuetta halkoo ai-
nakin kaksi pienempää siirrosta, jotka on esitetty kuvassa (Kuva 6-22) violetilla katko-
viivalla.
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Sorsasalon maaperän muodoissa on havaittavissa alueen kallioperän rakenne, sillä pai-
koitellen maakerrokset ovat ohuita ja kallio on paljastunut. Alueella vaihtelevat kallio-
maat, joilla kallioperää peittävän maakerroksen paksuus on suurimmillaan metrin. Kal-
liomaiden välissä ja reunoilla on moreenikerroksia, joiden väliin on jäänyt savi ja lie-
jusavialueita.

Hankealueella maaperä vaihtelee kalliomaasta moreeniin ja välissä on pienehköjä savi
ja liejusavilinssejä. Hankealueen maaperää on voimakkaasti muokattu maa-aineksen ot-
totoiminnan seurauksena. Alueella on harjoitettu kalliokiviaineksen ja moreenin otto-
toimintaa, mutta ottotoiminta on osalla alueesta päättynyt ja alue on tasattu teollisuus-
tontiksi. Osalla aluetta ottotoiminta on jatkunut vielä vuonna 2014. Hankealueen länsi-
ja lounaisreunalla on edelleen luonnontilaisia puustoalueita. (GTK 2015)

Hankealueella ei ole pilaantuneen maaperän kohteita eikä siellä ole maa-aineksen otto-
toiminnan yhteydessä havaittu pilaantunutta maa-ainesta. Lemminkäisen asfalttiasema
sijaitsee aivan hankealueen luoteiskulmassa. Kyseisellä alueella on tehty pilaantuneen
maaperän kunnostusta vuonna 2009, jonka jälkeen kunnostettu alue on todettu puhtaak-
si. Myöskään suunnitellulla jätevedenpuhdistamon alueella ei ole pilaantuneen maape-
rän kohteita.

Hankealue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Lähimmät luokitellut pohjavesialu-
eet ovat Reposaari (0829703) noin viisi kilometriä hankealueesta länteen, Jälänniemi
(0874903) noin yhdeksän koilliseen, Jänneniemi (0829705) noin seitsemän kilometriä
itä-koilliseen ja Kotkatniemi (0829708) noin kuusi kilometriä itään. Pohjavesialueet on
esitetty kuvassa (Kuva 6-22).
Sorsasalossa on sekä pysyvää asutusta että loma-asutusta. Lähimmät asuinrakennukset
sijoittuvat noin 300 metrin etäisyydelle hankealueesta ja lähin loma-asunto alle 300
metrin etäisyydelle. Osa kiinteistöistä saattaa ottaa talousvetensä omasta kaivosta.
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Kuva 6-22. Hankealueen läpi kulkevat kallioperän siirrokset sekä lähimmät
pohjavesialueet. (GTK 2015; OIVA 2015)
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7 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SIINÄ KÄYTETTÄVÄT
MENETELMÄT

7.1 Arvioitavat vaikutukset
Tässä hankkeessa ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen aiheuttamia välittömiä
ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Arvioinnissa tarkastellaan rakentamisen ja käytön
aikaisia sekä käytöstä poistamisen vaikutuksia. YVA-lain mukaan arvioinnissa tulee
tarkastella hankkeen aiheuttamia ympäristövaikutuksia:

- ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
- maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon moni-

muotoisuuteen
- yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuri-

perintöön
- luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä
- näiden tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.

Merkittävimmiksi hankkeen aiheuttamiksi ympäristövaikutuksiksi on tässä vaiheessa
tunnistettu muun muassa käytön aikaiset vaikutukset vesistöihin, meluvaikutukset, lii-
kenteeseen kohdistuvat vaikutukset, päästöt ilmaan ja ilmanlaatuvaikutukset sekä luon-
nonvarojen käytön vaikutukset. YVA-selostuksessa ympäristövaikutusten merkittävyyt-
tä tullaan arvioimaan muun muassa vertaamalla ympäristön sietokykyä kunkin ympäris-
törasituksen suhteen ottaen huomioon alueen nykyinen ympäristökuormitus. Lisäksi
huomioon otetaan sidosryhmien merkittäviksi arvioimat ja kokemat ympäristövaikutuk-
set. Arvioinnin suorittavat kokeneet ympäristövaikutusten arviointiin perehtyneet asian-
tuntijat.

Seuraavissa luvuissa on esitetty tarkasteltavat ympäristövaikutukset vaikutuskohtaisesti,
ympäristövaikutusten arvioinnin rajaus ja arvioinnissa käytettävät menetelmät.

7.2 Tarkastelu- ja vaikutusalueiden rajaukset
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan tehtaan toimintojen ja näistä johtuvien,
hankealueen ulkopuolelle ulottuvien toimintojen ympäristövaikutuksia rakentamisen ja
käytön aikana. Hankealueen ulkopuolelle ulottuvaa toimintaa ovat esimerkiksi voima-
johtojen rakentaminen ja käyttö sekä sellutehtaan rakentamisen aikainen ja toimintaan
liittyvä liikenne.

Tarkastelualueella tarkoitetaan tässä kullekin vaikutustyypille määriteltyä aluetta, jolla
kyseistä ympäristövaikutusta selvitetään ja arvioidaan. Tarkastelualueen laajuus riippuu
tarkasteltavasta ympäristövaikutuksesta. Esimerkiksi melun vaikutuksia tarkastellaan
noin 2-3 kilometrin etäisyydellä ja vesistövaikutuksia noin 30 kilometrin etäisyydellä
tehtaasta. Kuvassa 7-1 on havainnollistettu tarkastelualueiden laajuutta. Ympäristövai-
kutuksia tarkastellaan huomattavasti arvioitua vaikutusaluetta laajemmalla alueella.
Tarkastelualue on pyritty määrittelemään niin suureksi, ettei merkityksellisiä ympäris-
tövaikutuksia voida olettaa ilmenevän alueen ulkopuolella. Jos arviointityön aikana kui-
tenkin käy ilmi, että jollakin ympäristövaikutuksella on ennalta arvioitua laajempi vai-
kutusalue, määritellään tarkastelu- ja vaikutusalueiden laajuudet kyseisen vaikutuksen
osalta uudestaan. Näin varsinainen vaikutusalueiden määrittely tehdään arviointityön tu-
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loksena ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Ympäristövaikutuksille on alusta-
vasti määritelty seuraavat vaikutusalueet.
Tehtaan välittömiä maankäyttövaikutuksia tarkastellaan varsinaisilla tehtaan ja sen toi-
mintojen vaatimilla alueilla, sekä kolme kilometriä leveällä vyöhykkeellä niiden ympä-
rillä. Tarkasteluvyöhyke on rajattu niin laajaksi, että maankäyttöön suoranaisesti vaikut-
tavat fyysiset tekijät, kuten meluvaikutukset jäävät varmasti aluerajauksen sisälle.
Maisemavaikutusten tarkastelualueen laajuudeksi on arviointiohjelmavaiheessa alusta-
vasti määritelty noin kaksi kilometriä. Tämän perusteella maisemavaikutusten arvioin-
nissa otetaan huomioon mm. Uuhimäen, Luvemäen ja Ruskeamäen selänteet alueen
koillispuolella, Potkunsaari ja Karhonsaaren luoteisranta, Kelloselän eteläpuolen ranta-
alue (Kettulanlahti, Kelloniemi) sekä vaikutukset valtatien 5 varrelta Kallansilloilta tar-
kasteltuna. Tarkastelualuetta laajennetaan kuitenkin tarvittaessa, mikäli yleispiirteisessä
arvioinnissa havaitaan merkittäviä vaikutuksia jonkin verran kauemmas sijoittuviin koh-
teisiin.
Laitoksen edellyttämän uuden voimajohdon rakentamisen vaatiman työalueen lisäksi
arvioinnissa tutkitaan voimajohdon liittymistä sitä ympäröiviin miljöökokonaisuuksiin
enintään noin 500 metrin etäisyydellä. Tarkemmin tarkastellaan sellaisia alueita, joissa
voimajohto kulkee esimerkiksi arvokkaan maisema-alueen läheisyydessä.
Ilmapäästöjen mallinnus tehdään tarkastelualueelle, jonka koko on noin 8 km x 8 km.
Haisevien rikkiyhdisteiden osalta tarkastellaan niiden leviämistä lisäksi laajemmalla,
noin 25 km x 25 km alueella.

Liikennevaikutuksia tarkastellaan laitosalueelle johtavien liikenneväylien ympäristössä
Sorsasalossa Selluntien ja valtatien 5 Sorsasalon liittymän kohdalla sekä pohjoiseen että
etelään suuntautuvan liikenteen osalta.
Meluvaikutuksia tarkastellaan siinä laajuudessa, kuin mitä mallinnukset osoittavat
hankkeesta aiheutuvan vaikutuksia. Alustavasti meluvaikutusten tarkastelualueen arvi-
oidaan ulottuvan noin 2–3 kilometrin etäisyydelle tehdasalueesta.

Tuhkan ja sivutuotteiden käsittelyn ja loppusijoituksen vaikutusten arvioinnissa tarkas-
tellaan hankealueella tapahtuvia toimia. Hankealueen ulkopuolella mahdollisesti tehtä-
viä käsittely- ja loppusijoitustoimenpiteitä ei huomioida.
Vesistömallinnusalue ulottuu alaspäin maksimissaan 30 kilometriin. Vaikutuksia purku-
vesistön kalastoon ja kalastukseen tarkastellaan siinä laajuudessa, kuin mitä hankkeen
vesistövaikutusarvio osoittavat hankkeesta aiheutuvan vaikutuksia.

Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön arvioidaan hankealueella ja voimajohdon
reittivaihtoehtojen alueella. Vaikutuksia suojelualueisiin arvioidaan niihin suojelualuei-
siin, jotka sijaitsevat hankealueen ja voimajohdon reittivaihtoehtojen läheisyydessä, se-
kä joiden suojeluperusteisiin hankkeesta mahdollisesti arvioidaan kohdistuvan vaiku-
tuksia.
Maa- ja kallioperään sekä pinta- ja pohjavesiin kohdistuvia vaikutuksia tarkastellaan ra-
kennuspaikoilla. Vaikutukset luonnonvarojen käyttöön arvioidaan puuraaka-aineen to-
dennäköisellä hankinta-alueella Suomessa maakunnittain.

Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan sillä alueella,
jolle hankkeen mahdolliset vaikutukset (muun muassa melu-, vesistö- ja maisemavaiku-
tukset) ulottuvat.
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Kuva 7-1. Havainnollistus tarkastelualueiden laajuudesta. Hankealueen rajaus esitetty
mustalla katkoviivalla.

7.3 Hankkeessa tehtävät selvitykset
Arviointityön osana tehdään seuraavat selvitykset tukemaan olemassa olevaa aineistoa.:

- louhinta- ja maansiirtotöiden ns. massabalanssitarkastelu
- maisemavaikutusten havainnollistaminen valokuvasovittein
- savukaasupäästöjen ja hajun leviämismallinnus
- melumallinnus
- vesistömallinnus (jäte- ja jäähdytysvesille)
- pesimälinnustokartoitus
- kasvillisuus- ja luontotyyppikartoitus
- Natura-tarvearviointi
- asukaskysely
- ryhmähaastattelut
- sosioekonomisten vaikutusten selvitys

Tehtäviä selvityksiä on kuvattu tarkemmin seuraavissa luvuissa.
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7.4 Vaikutusten merkittävyyden arviointi
Ympäristövaikutusten arvioinnissa hyödynnetään soveltuvin osin EU:n LIFE+
IMPERIA -hankkeessa (https:www.imperia.jyu.fi) kehitettyjä niin sanotun monitavoi-
tearvioinnin käytäntöjä ja työkaluja vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa.
Hankkeen vaikutusten merkittävyyden arvioimiseksi kunkin vaikutuksen osalta arvioi-
daan sekä kohteena olevan alueen tai kohteen herkkyys nykytilassaan että hankkeen ai-
heuttaman muutoksen suuruus. Näiden perusteella muodostetaan kokonaisarvio kysei-
sen vaikutuksen merkittävyydestä. Sekä kohteen herkkyyden että muutoksen suuruuden
arviointi on tehty kuvassa esitettyjä osatekijöitä tarkastelemalla (Kuva 7-2).

Kuva 7-2. Vaikutuksen merkittävyyden osatekijät. (Imperia 2015)

Vaikutuskohteen herkkyys kuvaa vaikutuskohteen tai -alueen ominaispiirteitä. Sen osa-
tekijöitä ovat vaikutukseen liittyvä lainsäädännöllinen ohjaus, alueen tai asian yhteis-
kunnallinen merkitys sekä kohteen alttius muutoksille. Muutoksen suuruus kuvaa hank-
keen aiheuttaman muutoksen ominaispiirteitä, jossa muutoksen suunta voi olla joko
kielteinen tai myönteinen. Suuruus koostuu muutoksen voimakkuudesta ja suunnasta,
alueellisesta laajuudesta ja kestosta.

Vaikutusten merkittävyyttä arvioidaan edellä kuvattujen vaikutuskohteen herkkyyden ja
hankkeen aiheuttaman muutoksen suuruuden perusteella. Arvioinneissa hyödynnetään
viitteellistä taulukkoa (Taulukko 7-1), jossa punainen väri kuvaa haitallista ja vihreä vä-
ri myönteistä vaikutusta.
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Taulukko 7-1. Viitteellinen taulukko vaikutuksen kokonaismerkittävyydestä. (Imperia
2015)

Vaikutuksen
merkittävyys

Negatiivinen Muutoksen suuruus Positiivinen

Erittäin
suuri Suuri Kohtalainen Vähäinen Ei muutos-

ta Vähäinen Kohtalainen Suuri Erittäin
suuri

Ko
ht

ee
n

he
rk

ky
ys Vähäinen Suuri* Kohtalainen* Vähäinen Vähäinen

Ei
vaikutusta Vähäinen Vähäinen Kohtalainen* Suuri*

Kohtalainen Suuri Suuri* Kohtalainen Vähäinen
Ei

vaikutusta Vähäinen Kohtalainen Suuri* Suuri

Suuri Erittäin
suuri Suuri Suuri* Kohtalainen*

Ei
vaikutusta Kohtalainen* Suuri* Suuri

Erittäin
suuri

Erittäin
suuri

Erittäin
suuri

Erittäin
suuri Suuri Suuri* Ei

vaikutusta Suuri* Suuri Erittäin
suuri

Erittäin
suuri

* Etenkin näissä tapauksissa merkittävyys voi olla tarpeen arvioida vähäisemmäksi, mikäli herkkyys tai muutos on luokan alarajalla

7.5 Rakentamisen aikaisten vaikutusten arviointi
Sellutehtaan rakentamisen aikaisia ympäristövaikutuksia tarkastellaan omana kokonai-
suutenaan, sillä ne poikkeavat ajalliselta kestoltaan ja osittain myös muilta piirteiltään
tehtaan käytön aikaisista vaikutuksista.
YVA-selostuksessa kuvataan tehtaan rakennustyöt ja rakentamisen aikaiset liikennejär-
jestelyt ja -määrät sekä esitetään käytettävät liikennevälineet. Myös rakentamisen aikai-
sen liikenteen reitit selvitetään. Rakentamisen aikaisia liikenteellisiä vaikutuksia tarkas-
tellaan alueelle johtavien teiden, rautatien ja laivaväylän ympäristössä. Rakentamisesta
aiheutuvat vaikutukset mm. maa- ja kallioperään, vesistöihin, kasvillisuuteen ja eläi-
miin, työllisyyteen ja ihmisten viihtyvyyteen arvioidaan hankkeesta laadittujen suunni-
telmien ja vuorovaikutuksen yhteydessä saadun palautteen perusteella sekä muista vas-
taavista hankkeista saatujen kokemusten pohjalta.
YVA-menettelyn aikana laaditaan louhinta- ja maansiirtotöiden ns. massabalanssitar-
kastelu, jonka tuloksena saadaan tiedot tarvittavista louhinta- ja räjäytystöistä sekä syn-
tyvien massojen käyttökohteet. Louhintojen ja räjäytysten ympäristövaikutuksia tarkas-
tellaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.

7.6 Vaikutukset maankäyttöön ja rakennettuun ympäristöön
Selvitettäessä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön tutkitaan hankkeen
suhdetta sekä nykyiseen että suunniteltuun alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ja maan-
käyttöön. Arvioitaessa hankkeen suhdetta suunniteltuun maankäyttöön arvioidaan myös
sen suhdetta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Arviointia varten on selvitetty
vaikutusaluetta koskevat tiedot nykyisestä maankäytöstä sekä voimassa ja vireillä olevat
kaavat, jotka on kootusti esitetty tämän arviointiohjelman luvussa 6.1.3.

Hankkeen vaikutuksia tutkitaan eri aluetasoilla: Onko hankkeen toteuttamisella vaiku-
tuksia Sorsasalon aluerakenteeseen, lähiympäristön maankäyttöön tai yksittäisiin koh-
teisiin välittömällä vaikutusalueella. Vastaavasti tutkitaan hankkeen suhde voimassa ja
vireillä oleviin kaavoihin ja muihin suunnitelmiin tai tavoitteisiin. Näitä ovat muun mu-
assa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, Kuopion seudun maakuntakaava, Poh-
jois-Savon maakuntakaava, Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaava, Etelä-
Siilinjärven yleiskaava sekä alueella tai lähiympäristössä voimassa tai vireillä olevat
asemakaavat.
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Hankkeen maankäyttövaikutukset voivat olla joko välittömiä tai välillisiä. Välillisiä
vaikutuksia voi periaatteessa syntyä esimerkiksi ympäristön häiriötekijöiden muutoksis-
ta, lisääntyvästä tai vähenevästä liikenteestä, kaupunkikuvallisista vaikutuksista ja muis-
ta vastaavista.
Vaikutukset selvitetään asiantuntija-arviona. Arvioinnin tueksi haastatellaan erityisesti
Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan kaavoitustoimen edustajia sen varmistami-
seksi, että tiedot ja tulkinnat nykyisestä maankäytöstä sekä kaavoitustilanteesta ovat oi-
keita. Arvioidut vaikutukset kuvataan ja niiden kohdentumista havainnollistetaan eri
mittakaavaisten karttaesitysten avulla. Mahdolliset maankäytön ristiriidat ja kaavojen
muutostarpeet osoitetaan ja kuvataan.

7.7 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Maisema on elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmistoiminnan vaikutuksesta syntynyt
kokonaisuus, jonka osatekijöitä ovat mm. kallio- ja maaperä, kasvillisuus, ilmasto-olot,
vesisuhteet ja ihmisen toiminnan merkit. Maisemaan liittyy myös ei-aineellisia tekijöitä:
alueen historia, ihmisten kokemukset, toiveet, arvostukset ja asenteet vaikuttavat mai-
seman kokemiseen. Arviot samasta maisemasta tai uuden hankkeen aiheuttamien mai-
semavaikutusten merkittävyydestä voivat edellä mainitusta syystä poiketa toisistaan
merkittävästikin.
Maisemavaikutus koostuu muutoksista maiseman rakenteessa, luonteessa ja laadussa.
Visuaaliset vaikutukset ovat yksi maisemavaikutusten osajoukko. Tietoisuus maisema-
kokonaisuuden osa-alueiden luonteen muutoksista voi vaikuttaa maiseman kokemiseen
myös niillä alueilla, joilta ei avaudu näkymiä kohti hankealuetta. Haitallisen maisema-
vaikutuksen merkittävyyttä voivat puolestaan vähentää alueella jo valmiiksi esiintyvät
häiriötekijät, kuten savu, melu tai haju. (mm. Ympäristöministeriö 2006)
Vaikutusten arviointi perustuu olemassa oleviin selvityksiin, hankkeen alustavaan suun-
nitelma-aineistoon, kartta- ja ilmakuvatarkasteluihin sekä maastokäyntiin. Maisemavai-
kutukset kuvataan tekstein ja niitä havainnollistetaan tarkoituksenmukaisin kartoin ja
havainne- ja/tai periaatekuvin (esim. valokuvasovitteet). Vaikutusten arvioinnissa tutki-
taan hankkeen suhdetta hankealueen ja lähiympäristön miljöötyyppeihin sekä vaikutuk-
sia merkittäviin näkymiin (esimerkiksi Kelloselän yli). Myös suhde arvokohteisiin selvi-
tetään. Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota muutoksen tarkasteluun eli siihen,
miten alue muuttuu hankkeen vaikutuksesta. Vaikutukset arvioidaan sekä sellutehtaan
hankealueen että siihen liittyvän voimajohdon osalta. Arviointia tarkennetaan hanke-
suunnittelun edetessä erityisesti voimajohtovaihtoehtojen osalta. Lisäksi arvioidaan teh-
dasalueen valaistuksen vaikutukset.

Maisemavaikutusten tarkastelualueen laajuudeksi on arviointiohjelmavaiheessa alusta-
vasti määritelty noin kaksi kilometriä. Tämän perusteella maisemavaikutusten arvioin-
nissa otetaan huomioon mm. Uuhimäen, Luvemäen ja Ruskeamäen selänteet alueen
koillispuolella, Potkunsaari ja Karhonsaaren luoteisranta, Kelloselän eteläpuolen ranta-
alue (Kettulanlahti, Kelloniemi) sekä vaikutukset valtatien 5 varrelta Kallansilloilta tar-
kasteltuna. Tarkastelualuetta laajennetaan kuitenkin tarvittaessa, mikäli yleispiirteisessä
arvioinnissa havaitaan merkittäviä vaikutuksia jonkin verran kauemmas sijoittuviin koh-
teisiin.

Laitoksen edellyttämän uuden voimajohdon rakentaminen aiheuttaa fyysisiä muutoksia
maisemassa linjauksen kohdalla sekä voimajohtoon liittyvien rakennelmien kautta.
Muut voimajohdon vaikutukset ovat vaikutuksia maisemakuvaan, jotka korostuvat eri-
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tyisesti avoimilla alueilla (viljelymaisema ja vesistöt). Suurin muutos maisemaan koh-
distuu voimajohdon asentamisen edellyttämällä työalueella. Työalueen lisäksi arvioin-
nissa tutkitaan voimajohdon liittymistä sitä ympäröiviin miljöökokonaisuuksiin enintään
noin 500 metrin etäisyydellä. Tarkemmin tarkastellaan sellaisia alueita, joissa voimajoh-
to kulkee esimerkiksi arvokkaan maisema-alueen läheisyydessä. Näillä alueilla arvioi-
daan voimajohdon rakentamisen vaikutuksia alueen todettuihin arvoihin.
Arvioinnissa tarkastellaan hankealueen lisäksi raaka-aineen hankinnan maisemavaiku-
tuksia. Arvioinnin lähtökohtana on toimijoiden sitoutuminen raaka-aineen korjuuta kos-
keviin voimassaoleviin suosituksiin, rajoituksiin ja käytäntöihin. Huolellisella kohdeva-
linnalla ja toteutuksella raaka-aineen hankinnan maisemavaikutukset voidaan arvioida
jäävän melko vähäisiksi. YVA-selostuksessa raaka-aineen hankinnan maisemavaikutuk-
set arvioidaan asiantuntija-arviona.
Rakennetun kulttuuriympäristön sekä arkeologisen kulttuuriperinnön nykytilan kuvaus
ja vaikutusten arviointi perustuvat olemassa oleviin selvityksiin, inventointeihin, rekis-
tereihin (mm. Museoviraston muinaisjäännösrekisteri), kartta- ja ilmakuvatarkasteluihin
sekä maastokäynteihin. Tiedot rakennuskulttuurikohteista perustuvat valtakunnallisiin
sekä Pohjois-Savon museoviranomaisten inventointeihin. Kulttuuriympäristökohteiden
osalta tarkastelualueeksi on alustavasti määritelty noin kaksi kilometriä hankealueesta.
Lisäksi tarkastellaan edellä mainitut voimajohdon liityntälinjan läheisyydessä olevat
alueet.
Hankkeen voidaan arvioida aiheuttavan vaikutuksia rakennettuun kulttuuriympäristöön,
jos olemassa olevan kaupunkirakenteen tuntumaan muodostuu kaupunkikuvassa merkit-
tävästi näkyviä uusia rakennuksia ja rakenteita. Vaikutusten arvioinnissa selvitetään
hankkeen suhdetta olemassa olevaan rakennuskantaan ja infrastruktuuriverkkoon sekä
vaikutuksia rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteisiin tai maisemallisesti edusta-
viin kohteisiin. Lisäksi arvioidaan hankkeen vaikutukset hankealueen ympäristössä
(noin kahden kilometrin etäisyydellä) oleviin muinaisjäännöksiin.

7.8 Päästöt ilmaan ja niiden vaikutukset ilmanlaatuun
Ilmanlaatuvaikutuksissa huomioidaan sellutehtaan rakentamisen ja toiminnan sekä nii-
hin liittyvien kuljetusten aiheuttamat päästöt ilmaan.
Sellutehtaan maksimipäästötasot määräytyvät lainsäädännön ja BAT-päätelmien aset-
tamien raja-arvojen mukaan. Kokonaispäästöt ilmaan arvioidaan sellutehtaan suunnitte-
lutietojen perusteella.

Kuljetusten päästöjen osalta huomioidaan rikkidioksidi, typen oksidit ja hiukkaset.
Hankkeen aiheuttamien kuljetusten päästöt lasketaan perustuen tuotteen, raaka-aineen,
syntyvän tuhkan ja sivuvirtojen sekä käytettävien kemikaalien keskimääräisiin kulje-
tusmatkoihin. Päästöjen laskennassa käytetään VTT:n julkaisemia liikennepäästöjen
laskentaohjeita ja päästökertoimia (VTT 2009).
Päästömääriä verrataan läheisen Savon Sellu Oy:n tehtaan ja alueen nykyisiin päästö-
määriin ja arvioinnissa hyödynnetään käytettävissä olevaa tarkkailuaineistoa. Päästö-
määriä ja niiden vaikutuksia havainnollistetaan vertaamalla niitä Kuopion ja Siilinjärven
kokonaispäästötasoon ja ilmanlaadun nykytilaan.
Savukaasupäästöjen vaikutusta ilmanlaatuun ja hajujen esiintymistiheyttä arvioidaan le-
viämisselvitysten avulla.
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7.8.1 Savukaasupäästöjen leviämisselvitys
Mallinnuksessa määritetään uuden sellutehtaan päästöjen aiheuttamat rikkidioksidin, ty-
pen oksidien, hiukkasten (PM10) ja pelkistyneiden rikkiyhdisteiden (TRS) pitoisuudet
maanpintatasossa laitoksen ympäristössä. Mallinnukseen sisältyy kaikkien YVA-
vaihtoehtojen mukaisten tilanteiden mallinnus sekä nykytilanteen mallinnus (vastaa nol-
lavaihtoehtoa). Hankevaihtoehtojen mallinnus laaditaan yhdellä piipun korkeudella.
Leviämismallilaskelmien tuloksina tuotetaan pitoisuuksien vuosi-, vuorokausi- ja tunti-
keskiarvot, joita verrataan Suomessa voimassa oleviin ja ihmisten terveyden suojelemi-
seksi annettuihin ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin. Leviämislaskelmien tulosten perus-
teella arvioidaan tarkasteltavan sellutehtaan päästöjen vaikutukset paikalliseen ilmanlaa-
tuun, lähellä sijaitsevaan asutukseen sekä ihmisten terveyteen ja kasvillisuuteen.

Leviämismallilaskelmat tehdään Ilmatieteen laitoksella kehitetyllä matemaattis-
fysikaalisella leviämismallilla ns. kaupunkimallilla (UDM-FMI). Mallilaskelmissa käy-
tetään teknisen esisuunnittelun tietoja laitoksen päästöistä ja päästölähteistä. Mallilas-
kelmat tehdään laitoksen ympäristöön maanpintatasoon noin 8 km x 8 km kokoiselle tu-
lostusalueelle niin, että tarkasteltavat laitokset sijaitsevat laskenta-alueen keskellä. Las-
kentatulokset esitetään pitoisuuksien aluejakaumina karttapohjalla ja alueelliset maksi-
miarvot kootaan taulukoihin.

7.8.2 Hajumallinnus
Sellutehtaan aiheuttamat hajujen esiintymistiheydet laitoksen lähiympäristössä määrite-
tään Ilmatieteen laitoksella kehitetyllä hajuyhdisteiden leviämismallilla. Hajumallinnus
tehdään normaalien toimintojen hajuhaitta-arvion tueksi.
Leviämislaskelmiin käytetään Ilmatieteen laitoksella kehitettyä matemaattis-fysikaalista
hajuyhdisteiden leviämismallia (ODO–FMI), jonka sovellutuksissa otetaan huomioon
tutkimusaluetta edustavat sääolosuhteet. Leviämislaskelmissa otetaan huomioon haju-
päästöjen leviämiseen ja hajujen muodostumiseen vaikuttavien tekijöiden vaihtelut niin
yksityiskohtaisesti kuin se on käytettävissä olevien lähtötietojen perusteella mahdollista.

Mallilaskelmien tuloksista käy ilmi, kuinka usein hajutilanteita voi esiintyä tulostusalu-
een eri osissa tutkimusaluetta edustavissa meteorologisissa olosuhteissa. Tulokset esite-
tään karttapohjalla aluejakaumina, jotka kuvaavat ns. hajutuntien määrää vuoden jaksol-
la ilmaistuna prosentteina vuoden kokonaistuntimäärästä. Mallilaskelmissa tarkastellaan
erikseen lyhyt- ja pidempiaikaisten hajujen esiintymistä ja päästöjen vaikutusta hajujen
voimakkuuteen.

Hajumallinnus sisältää sekä TRS pitoisuuksien että hajun esiintymisen mallinnuksen (%
vuoden tunneista), kolmella eri hajukynnyksellä; 1, 3 ja 5 hy/m3 sekä lyhytkestoisille et-
tä pitkäkestoisille hajutilanteille. Hajumallinnuksen tekeminen edellyttää, että haisevien
yhdisteiden hajukynnykset ja päästöt tiedetään.

Suomessa on tehty tutkimus niistä muuttujista, jotka sopisivat maassamme mahdollisesti
annettavien hajuohjearvojen perusteiksi (Arnold 1995). Edellä mainitussa julkaisussa
esitetään, että ohjearvona voitaisiin käyttää hajufrekvenssiarvoja 3–9 % ajasta hajujen
miellyttävyysasteesta riippuen. Tällä suosituksella ei ole virallista asemaa, mutta haju-
mallilaskelmin saatuja hajufrekvenssiarvoja voidaan verrata edellä mainittuihin prosent-
tiarvoihin sekä Saksassa, Tanskassa ja muissa Euroopan maissa esitettyihin vertailuoh-
jearvoihin.
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7.9 Kasvihuonekaasupäästöjen vaikutukset
Vaikutuksia ilmastoon arvioidaan laskemalla sellutehtaan prosessien ja kuljetusten kas-
vihuonekaasupäästöjen määrä ja havainnollistamalla hankkeen aiheuttamaa muutosta
alueen kasvihuonekaasupäästömäärissä. Lisäksi laskennassa huomioidaan soveltuvin
osin puun hankintaan liittyvät operaatiot (kaato ja kuljetus metsässä).

7.10 Kuljetukset ja niiden vaikutukset liikenteeseen
Liikenteellisiä vaikutuksia tarkastellaan laitosalueelle johtavien liikenneväylien ympä-
ristössä. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan kaikki mahdolliset kuljetusmuodot, ku-
ten maantie-, rautatie- ja laivakuljetukset. Maantieliikenteen osalta tarkastellaan liiken-
nemäärien lisääntymistä Sorsasalossa Selluntiellä ja valtatiellä 5 Sorsasalon liittymän
kohdalla sekä pohjoiseen että etelään suuntautuvan liikenteen osalta. Erikseen arvioi-
daan raskaan liikenteen suhteellisen osuuden muuttumista sellutehtaan kuljetusten seu-
rauksena. Lisäksi vaikutukset liikenneturvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen arvioi-
daan. Rautatie- ja laivakuljetusten osalta arvioidaan kuljetusmäärien vaikutus Sorsasa-
lon lähialueen rautatieverkon ja laivaväylien tilanteeseen. Myös mahdolliset infraraken-
tamisen tarpeet huomioidaan.
Liikenneväylien nykytila ja tiedossa olevat suunnitelmat otetaan huomioon arvioinnissa.
Liikenteen aiheuttamat vaikutukset melutasoon, tärinään, turvallisuuteen ja viihtyvyy-
teen arvioidaan suunnitellun laitoksen aiheuttamien liikenteellisten muutosten perusteel-
la Sorsasalon alueella. Erityistä huomiota kiinnitetään kuljetusreittien varrella mahdolli-
sesti sijaitseviin herkkiin kohteisiin, kuten asutukseen, päiväkoteihin ja kouluihin sekä
virkistysalueisiin. Kuljetusreitit ja muutokset liikennemäärissä esitetään havainnollisina
karttakuvina.

Kuljetuksista aiheutuvien päästöjen arviointimenetelmät on esitetty luvussa 7.8 ja melu
ja tärinävaikutusten arviointimenetelmät luvussa 7.11.

7.11 Melu- ja tärinävaikutukset
Meluvaikutusten arviointi perustuu sellutehtaan suunnittelutietoihin, toimintaan liittyvi-
en kuljetusten määriin, muista vastaavista toiminnoista saataviin kokemuksiin ja sijoi-
tuspaikan ympäristön nykyistä melutasoa koskeviin olemassa oleviin tietoihin. Melu-
vaikutusten arviointi toteutetaan melumallinnuksen avulla. Mallinnuksessa tarkastellaan
sellutehtaan toiminnasta ja sen toimintaan liittyvistä maantie- ja raidekuljetuksista ai-
heutuvaa melua laitoksen lähialueella noin kolmen kilometrin säteellä tehtaasta ja kulje-
tusreittien varrella Sorsasalossa. Sellutehtaan toimintojen aiheuttamat melutasot selvite-
tään laitostoimittajilta ja muista vastaavista hankkeista saatavien tietojen perusteella.
Melun leviäminen maastoon havainnollistetaan käyttäen tietokoneavusteista melun le-
viämiseen käytettävää ohjelmistoa (CadnaA tai SoundPlan). Meluselvitystyö tehdään
yhteispohjoismaisen teollisuus- ja tieliikennemelumallin mukaisilla laskelmilla, joissa
sellutehtaan lähialue rakennuksineen ja maastomuotoineen mallinnetaan päivä- ja yö-
ajan tilanteille. Nykyistä melutilannetta arvioidaan alueen nykyisten toimintojen ja lii-
kenteen aiheuttaman melun sekä olemassa olevien melumittaus ja -mallinnustulosten
perusteella.

Mallinnuksen tulosten tarkastelussa kiinnitetään huomiota erityisesti herkkiin kohteisiin,
kuten asutukseen, kouluihin, päiväkoteihin, virkistysalueisiin ja häiriintyviin luontokoh-
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teisiin. Erityistä huomiota kiinnitetään sellaisiin kohteisiin, joissa melutaso on ollut kor-
kea aiemmissa selvityksissä.
Mallissa otetaan huomioon melun geometrinen leviäminen, maaston korkeuserot, ra-
kennukset ja muut heijastavat pinnat sekä maanpinnan ja ilmakehän melun absorption-
vakiot. Melulähteitä voidaan määritellä piste-, viiva- tai pintalähteiksi. Metsän ja peh-
meämmän maakerroksen vaikutus huomioidaan käyttäen rajattuja maa-absorptioalueita.
Teollisuuslaitosten alueille sekä veden- ja tienpinnoille on yleisesti määritelty kova
maanpinta äänen heijastusvaikutuksen simuloimiseksi.
Melun leviäminen lasketaan konservatiivisesti siten, että ympäristön tilapisteet ovat me-
lun leviämisen kannalta suotuisat (mm. kevyt myötätuuli melulähteestä kuhunkin las-
kentapisteeseen). Mallinnuksen tulokset esitetään havainnollisesti digitaalisilla kartta-
pohjilla.
Meluvaikutuksia tarkastellaan siinä laajuudessa, kuin mitä mallinnukset osoittavat
hankkeesta aiheutuvan vaikutuksia. Alustavasti meluvaikutusten tarkastelualueen arvi-
oidaan ulottuvan noin 2-3 kilometrin etäisyydelle hankealueesta.

Tärinän osalta arvioinnissa tarkastellaan rakentamisen aikaisesta kallion louhinnasta ai-
heutuvia tärinävaikutuksia sekä rakentamis- ja toiminta-aikaisista kuljetuksista aiheutu-
via tärinävaikutuksia. Tärinän voimakkuutta arvioidaan suhteessa etäisyyteen tärinäläh-
teestä saatavilla olevan tiedon ja aiempien kokemusten perusteella. Arvioinnissa huomi-
oidaan hankealueen läheisyydessä sijaitsevat rakennukset sekä ihmisten mahdollisesti
kokemat häiriövaikutukset.

7.12 Tuhkan ja sivutuotteiden käsittelyn ja loppusijoituksen vaikutukset
Toiminnassa muodostuvien jätteiden ja sivutuotteiden käsittelystä aiheutuvat ympäris-
tövaikutukset arvioidaan jätteiden ja sivutuotteiden ominaisuuksien, käsittelytekniikoi-
den sekä hyötykäyttö- ja loppusijoitusratkaisuiden perusteella asiantuntija-arviona.

Arvioinnissa hyödynnetään teknisestä suunnittelusta ja vastaavan kaltaisista hankkeista
saatavia tietoja. Tietoja muodostuvista jätteistä, niiden määristä, ominaisuuksista ja kä-
sittelystä tarkennetaan arviointiselostusvaiheessa. Arvioinnissa huomioidaan myös ra-
kentamisen aikana muodostuvien jätteiden sekä niiden hyötykäytön ja loppusijoituksen
vaikutukset. Jätteiden määrän minimoimiseksi suunnitellut toimet, mahdolliset hyöty-
käyttökohteet sekä jätteiden käsittely ja loppusijoitusmahdollisuudet kuvataan. Ympä-
ristövaikutukset arvioidaan hankealueella tehtävän käsittelyn ja hyötykäytön sekä mah-
dollisten kuljetusten osalta. Hankealueen ulkopuolella mahdollisesti tehtävän käsittelyn
tai loppusijoituksen vaikutuksia ei tässä yhteydessä arvioida.

7.13 Vaikutukset vesistöihin
Suunnitteilla oleva uusi sellutehdas aiheuttaa jätevesi- sekä lämpökuormitusta Kallave-
den Kelloselälle. Sellutehtaan jätevedet käsitellään jätevedenpuhdistamolla ennen pur-
kamista purkuvesistöön. YVA-selostuksessa kuvataan sellutehtaalla tarvittavan jäähdy-
tysveden määrä sekä jäähdytysvesien purkumäärät Kallaveteen. Selostuksessa kuvataan
miten jäähdytysvesien lämpötila muuttuu tehtaan kierron aikana eri vuodenaikoina.
YVA-selostuksessa kuvataan myös tehtaan jätevesien käsittelyn jälkeinen vedenlaatu
sekä jätevesien purkumäärät kuukausitasolla Kelloselälle.
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Sellutehtaan maksimipäästötasot määräytyvät lainsäädännön ja BAT-päätelmien aset-
tamien raja-arvojen ja päästötasojen mukaan. Kokonaispäästöt veteen arvioidaan sellu-
tehtaan suunnittelutietojen perusteella ja esitetään arviointiselostuksessa. Tehtaan jääh-
dytys- ja jätevesien vaikutuksia Kallaveden vedenlaatuun arvioidaan vesistömallitarkas-
teluun pohjautuen. Tehtaan vesien kulkeutumista arvioidaan 3D-vesistömallin (EFDC,
Environmental Fluid Dynamics Code) avulla.
Purkuvesistön virtauksiin vaikuttavat tulo- ja lähtövirtaamien lisäksi muun muassa tuu-
liolot. Näiden sekä alueen morfometrian ja luonnonvakioiden avulla mallissa lasketaan
virtausnopeudet ja suunnat eri vesikerroksissa. Olosuhdetietoina laskennassa käytetään
olemassa olevia järven syvyystietoja ja lähialueella mitattuja tuulen suuntia ja nopeuk-
sia. Mallinnusalue ulottuu maksimissaan 30 kilometriä hankealueesta etelään. Uusia
mittauksia tai kenttätöitä ei selostusvaiheessa toteuteta.
Veden laadun muutosta eli muutosta nykytilanteeseen verrattuna mallinnetaan merkittä-
vimpien kuormitteiden (alustavan arvion mukaan kokonaisravinteet, kemiallinen hapen-
kulutus, sulfaatti sekä orgaanisesti sitoutunut kloori AOX) osalta kahdessa eri hydrolo-
gisessa tilanteessa, keskimääräinen vuosi ja vähäsateinen vuosi. Lopulliset mallinnetta-
vat muuttujat valitaan päästövesien laatuarvioon sekä purkuvesistön erityispiirteisiin pe-
rustuen. Mallinnukset kattavat vähintään kolmen vuoden yhtämittaisen jakson, jossa tu-
lee huomioiduksi sekä ympäristössä että tehtaan kuormituksessa tapahtuvat vuodenai-
kaisvaihtelut. Vastaanottavan vesistön vedenlaatutietoja täydennetään selostusvaiheessa
vesistömallinnuksen taustatiedoiksi muun muassa eri vuodenaikojen keskiarvojen osalta
viimeisen kymmenen vuoden jaksolta. Malliajot toteutetaan lisäksi kahdessa hankevaih-
toehdossa (VE1a ja VE2b). Vesistövaikutusten arvioinnissa mallinnetaan myös uuden
sellutehtaan sekä Savon Sellu Oy:n yhteispäästöjen vaikutuksia purkuvesistössä siten,
että Savon Sellu Oy:n jätevesiä ei johdeta uuden tehtaan jätevedenpuhdistamolle. Malli-
laskelmien avulla määritetään sopiva purkupaikka uuden havusellutehtaan päästövesille.
Vedenoton vaikutuksia Kallavedessä arvioidaan vesistömallilaskelmin. Lisäksi arvioi-
daan lämpökuorman vaikutusta purkuvesistön lämpötiloihin avovesikauden aikana sekä
lämpökuorman vaikutusta purkualueen jääpeitteisyyteen.

Aineen poistumista arvioidaan mallilaskelmissa yleisesti käytettyjen poistuma-
kertoimien avulla. Päästövesien leviämismallinnuksissa huomioidaan myös mahdollinen
purkuveden ja purkualueen veden tiheysero. Vesien tiheys arvioidaan suolaisuutta aihe-
uttavien vedenlaatumuuttujien (muun muassa sulfaatti ja natrium) pitoisuuksien sekä
veden lämpötilan perusteella. Tiheyseron tarkka kuvaaminen on tärkeää, jotta vesien se-
koittumiseen liittyvät epävarmuudet voidaan minimoida mallilaskelmissa. Kuormituk-
sen vaikutusta muiden kuin mallinnettavien vedenlaatumuuttujien osalta arvioidaan
kuormituksen ja laimennussuhteiden avulla. Jätevesien prosenttiosuudet purkuvesistön
eri osissa saadaan vesistömallinnuksen tuloksista.
Uuden sellutehtaan jäähdytys- ja jätevesikuormituksen vesistövaikutukset arvioidaan
asiantuntija-arviona edellä kuvattuihin vesistömallinnusten tuloksiin pohjautuen. Las-
kennan tulokset esitetään YVA-selostuksessa kuvaajina. Selostuksessa arvioidaan myös
päästöjen vaikutukset vesialueen eliöstöön, sedimentteihin ja kalastoon sekä jääoloihin
ja vesistön käyttöön. Vesistövaikutusten arvioinnissa huomioidaan Valtioneuvoston ase-
tus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (VNa 1022 ja sen muutos VNa
868/2010). Selostuksessa huomioidaan myös joulukuussa 2015 voimaan tulevan uuden
asetuksen (EU direktiivi 2013/31) mukaiset laatunormit. Vaikutusten arvioinnissa huo-
mioidaan myös tehtaan päästöjen vaikutukset suhteessa purkuvesistön vesienhoidon ta-
voitteisiin.
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Toiminnan jatkosuunnittelussa ja käytönaikaisessa tarkkailussa sekä ylläpidossa huo-
lehditaan siitä, ettei toiminnasta aiheudu vesien- ja merenhoidon järjestämisestä
(1299/2004) vastaisia seurauksia, kuten pintaveden laatuluokitusten heikkenemistä.
Tarkkailuohjelma laaditaan vesistövaikutusarvioon sekä vesien leviämismallilaskelmiin
perustuen. Selostuksessa kuvataan myös arviointiin liittyvät epävarmuudet.

7.14 Vaikutukset kaloihin ja kalastukseen
Hankkeen vaikutuksia purkuvesistön kalastoon ja kalastukseen arvioidaan hankkeen
kuormitustietojen ja vesistövaikutusarvion sekä muista vastaavista teollisuuslaitoksista
saatujen kokemusten perusteella. Vedenlaatumuutosten vaikutuksia purkuvesistön kala-
kantoihin ja kalastukseen, mukaan lukien ammattikalastus, arvioidaan olemassa olevien
kalasto- ja kalastustietojen sekä tarkennettavien ammattikalastustietojen perusteella.
YVA-selostukseen ammattikalastuksen tiedot päivitetään siten, että saadaan selville ka-
lastajakohtaisesti kalastajien pyyntitoimet, pyyntialueet ja saaliit sekä pyynnin ja saaliin
alueellinen jakauma. Lisäksi arvioidaan, aiheutuuko tulevasta kuormituksesta ammatti-
kalastajille korvattavaa vahinkoa.

7.15 Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin
Hankealueelta olemassa olevaa luontoaineistoa täydennetään kenttäkaudella 2015 tehtä-
villä luontoselvityksillä. Luontoselvitysten tulokset esitetään YVA-selostuksessa.
Kasvillisuusselvityksessä (kesä-elokuu 2015) kartoitetaan alueen luonnonympäristön
yleispiirteet sekä paikannetaan ja rajataan mahdolliset luontoarvojen kannalta arvokkaat
ja huomioitavat kohteet. Kasvillisuuskäynnillä arvioidaan myös Kuikkalammen sekä
pienemmän lampareen potentiaalisuus viitasammakon kutualueena.
Hankkeeseen liittyen Sorsasalossa tehdään pesimälinnustokartoitus, jolla selvitetään
kohdealueen pesivän maalinnuston lajisto ja parimäärät sekä alueen linnustollinen arvo.
Selvitysalueen pesimälinnusto kartoitetaan kahden laskentakerran kartoituslaskennoilla
touko-kesäkuussa 2015. Tehtävässä linnustoselvityksessä keskitytään erityisesti suoje-
lullisesti huomattavien lajien ja vanhan metsän lajien mahdollisen esiintymisen selvit-
tämiseen. Myös suojelullisesti huomattavien kahlaaja- lokki- ja tiiralajien esiintyminen
selvitetään.

Hankkeen välittömät ja välilliset vaikutukset kasvillisuuteen, eläimistöön, suojeltavien
lajien esiintymiin sekä luonnonsuojelukohteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen arvioi-
daan asiantuntija-arviona. Arvioinnin aineistona ovat alueen luontoselvitykset sekä
muut saatavilla olevat tiedot. Vaikutusarvioinnissa tarkastellaan erityisesti luontoarvo-
jen sijoittumista suhteessa alueelle suunniteltuihin rakennuksiin, tiestöön, raideyhteyk-
siin sekä jätevedenpuhdistamoon. Arvioinnissa huomioidaan sekä hankkeen rakentami-
sen että toiminnan aikaiset vaikutukset. Lisäksi arvioidaan hankkeen yhteisvaikutukset
muiden lähiympäristön hankkeiden kanssa.

YVA-menettelyn aikana annetaan tarvittaessa suosituksia luontoarvojen näkökulmasta
rakenteiden sijoitteluun, jotta luontovaikutukset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi ja
arvokkaisiin kohteisiin kohdistuvia mahdollisia haitallisia vaikutuksia saadaan tehok-
kaasti lievennettyä.

Sorsasalon hankealueen välittömällä läheisyydessä ei sijaitse Natura-alueita tai aluemai-
sia luonnonsuojelukohteita. Mahdollisten välillisten vaikutuskanavien osalta laaditaan
YVA-selostusvaiheessa asiantuntijatyönä Natura-arvioinnin tarveselvitys. Tämän jäl-
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keen laaditaan tarpeen vaatiessa varsinainen luonnonsuojelulain (1996/1096) 65 §:n
mukainen Natura-arviointi. Natura-arvioinnissa arvioidaan hankkeen vaikutukset Natu-
ra-alueen suojelutavasta riippuen suojeluperusteina oleviin luontotyyppeihin ja/tai lintu-
direktiivin liitteen I lajeihin. Lisäksi arvioidaan vaikutusten lieventämismahdollisuuksia.
Myös mahdolliset välilliset vaikutukset muihin hankealueen ympäristössä sijaitseviin
luonnonsuojelukohteisiin arvioidaan asiantuntijatyönä.

7.16 Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin
Hankkeen vaikutuksia maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen arvioidaan muun muassa
tarvittavien rakenteiden, louhintojen ja muiden rakennustöiden sekä kemikaalien käytön
ja onnettomuusriskien perusteella. Vaikutuksia arvioidaan hankealueella ja sen välittö-
mässä läheisyydessä (noin 500 metrin etäisyydellä hankealueesta). Ympäristöluvan ha-
kemisen yhteydessä tullaan tekemään maaperän ja pohjaveden perustilaselvityksen tar-
vearviointi ja tarvittaessa tehdään maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys.

Arvioinnissa hyödynnetään julkisesti saatavilla olevaa aineistoa.

7.17 Vaikutukset luonnonvarojen käyttöön
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan raaka-aineen hankinnan vaikutuksia
luonnonvarojen käyttöön ja hankinnan kestävyyttä asiantuntija-arvioina. Arvion lähtö-
kohtana on voimassaolevien ja parhaiden käytäntöjen mukaisten suositusten noudatta-
minen. Puuraaka-aineen riittävyyttä tarkastellaan sellutehtaan todennäköisellä hankinta-
alueella Suomessa metsäkeskuksittain.
Arvioinnissa hyödynnetään muun muassa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion met-
sänhoidon suositukset -julkaisua (Äijälä ym. 2014), Metsäntutkimuslaitos Metlan metsä-
tilastotiedotteita sekä Metsäkeskusten koostamia alueellisia metsäohjelmia.

Vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan raaka-aineen hankinnan vaikutuksia mm.

- maaperään
- vesistöihin
- metsien terveyteen ja tuhoihin
- luonnon monimuotoisuuteen
- virkistyskäyttöön ja maisemaan
- kulttuuriperintöön
- melu- ja pölypäästöihin
- ilmapäästöihin.

7.18 Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA) on vuorovaikutteinen prosessi, jossa
arvioidaan ennalta sellaisia yksilöön, yhteisöön tai yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuk-
sia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten elinoloissa, viihtyvyydessä, hyvinvoinnissa tai
hyvinvoinnin jakautumisessa. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset liittyvät muihin hank-
keen aiheuttamiin vaikutuksiin joko välittömästi tai välillisesti. Ihmisiin kohdistuvien
vaikutusten arviointi yhdistää terveysvaikutusten arvioinnin (TVA) ja sosiaalisten vai-
kutusten arvioinnin (SVA) (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015, Sosiaali- ja terve-
ysministeriö 1999). Osana ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia arvioidaan myös
hankeen vaikutuksia virkistyskäyttömahdollisuuksiin, elinkeinoihin ja työllisyyteen.
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Näiden lisäksi arvioidaan koettuja vaikutuksia eli miten ihmiset kokevat edellä mainitut
vaikutukset. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi tuottaa arvokasta tietoa eri si-
dosryhmien tarpeista arviointiprosessin aikana sekä hankkeen myöhemmissä vaiheissa
ja toimii tiedon jakamisen kanavana.
Arvioinnissa yhdistyy kokemusperäisen, eli subjektiivisen tiedon analyysi ja asiantunti-
ja-arvio. Arviointimenetelminä hyödynnetään muiden arvioinnin osioiden tuloksia sekä
asukaskyselyllä ja ryhmähaastatteluilla kerättyä tietoa. Lisäksi arvioinnissa hyödynne-
tään kirjallisuutta, kartta-aineistoja, yleisötilaisuuksissa saatua tietoa, arviointiohjelmas-
ta annettuja mielipiteitä sekä mediassa esitettyyn hankkeen kannalta oleelliseen hanketta
koskevaan tietoa ja keskustelua. YVA-selostuksessa käsitellään hankkeen yleinen hy-
väksyttävyys sekä osallisten hankkeeseen liittyviä pelkoja ja huolenaiheita. Arvioinnin
korkean laadun varmistamiseksi ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiprosessiin
pyritään osallistamaan mahdollisimman laaja joukko eri sidosryhmien edustajia.

Arvioinnin tueksi toteutetaan asukaskysely, joka lähetetään postitse lähialueen (esimer-
kiksi kaksi kilometriä hankealueesta) vakinaisille talouksille ja loma-asukkaille, sekä sa-
tunnaisotannalla hieman etäämmällä (esimerkiksi 2–5 kilometriä hankealueesta) asuvil-
le. Kysely lähetetään yhteensä noin 500 talouteen. Kyselyn avulla kartoitetaan eri sidos-
ryhmien yleistä suhtautumista hankkeeseen sekä siihen mahdollisesti liittyviä omakoh-
taisia huolenaiheita. Kyselyllä selvitetään alueen nykyistä käyttöä ja arvioidaan hank-
keen mahdollisia vaikutuksia sekä etsitään vaikutusten lieventämiskeinoja. Kyselyn
avulla kerättyä kokemusperäistä tietoa voidaan peilata muilla menetelmillä arvioituihin
vaikutuksiin. Kysely palvelee myös hankkeesta tiedottamista ja sen avulla tavoitetaan
hankealueen lähimmät asukkaat ja loma-asukkaat. Kyselylomake sisältää avoimia ja
strukturoituja kysymyksiä ja sen mukana asukkaille lähetetään tiivistelmä ja karttakuvat
hankkeesta. Kyselyaineiston analyysissä hyödynnetään keskeisiä tilastollisen aineiston
analyysimenetelmiä, kuten ristiintaulukointia ja erilaisia korrelaatioita, sekä tuloksia
täsmentäviä laadullisen aineiston analyysimenetelmiä.

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten tunnistamiseksi ja muilla menetelmillä kerätyn tiedon
syventämiseksi järjestetään ryhmähaastatteluja. Ryhmähaastattelujen yhtenä tavoitteena
on varmistaa, että kaikki hankkeen kannalta olennaiset asiat tulevat huomioitua ympä-
ristövaikutusten arvioinnissa ja hankkeen jatkosuunnittelussa. Mahdollisia ryhmähaas-
tatteluihin kutsuttavia kohderyhmiä ovat esimerkiksi alueen asukkaat ja loma-asukkaat,
elinkeinojen edustajat, virkistyskäyttäjät, yhdistykset ja järjestöt sekä muut sidosryhmät.
Haastattelut toteutetaan teemahaastattelurungon avulla. Haastattelujen aluksi osallistu-
jille esitellään hanketta ja ympäristövaikutusten arviointia, minkä jälkeen haastattelu-
teemoja käydään karttatyöskentelyn avulla läpi. Teemat koskevat alueen nykytilaa ja
hankkeen mahdollisia vaikutuksia. Lisäksi etsitään keinoja haittojen lieventämiseksi.
Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä heitä askarruttavista teemoista. Kyse-
lyn ja ryhmähaastattelujen tulokset kootaan yhteen, analysoidaan ja niiden johtopäätök-
set kuvataan YVA-selostuksessa.
Arvioinnin tausta-aineistona käytetään hankealuetta kuvaavia tietoja, kuten esimerkiksi
asutuksen, loma-asutuksen, virkistysalueiden ja muiden ihmistoiminnan alueiden sijoit-
tumista. Arvioinnissa kartoitetaan lähialueen niin sanotut herkät kohteet, kuten päiväko-
dit, koulut ja vanhainkodit, jotka ovat muuta väestöä herkempiä mahdollisille haittavai-
kutuksille.

Terveyteen kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan vertaamalla hankkeen arvioituja vaiku-
tuksia kunkin vaikutuksen terveysperusteiseen ohjearvoon tai suositukseen. Terveyteen
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kohdistuvia vaikutuksia saattavat aiheuttaa esimerkiksi liikenne, melu, pöly, ilmapäästöt
sekä vaikutukset pinta- ja pohjavesiin. Hankkeen riskinarvioinnissa huomioidaan mah-
dolliset poikkeustilanteet, jotka saattavat vaikuttaa ihmisten terveyteen. Koettuja terve-
ysvaikutuksia arvioidaan sidosryhmiltä esimerkiksi asukaskyselyllä ja ryhmähaastatte-
luilla kerätyn palautteen avulla.

Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia tutkitaan noin 10 kilometrin etäisyydellä hankealuees-
ta. Arvioinnin pääpaino kohdistuu kuitenkin hankealueen lähiympäristöön, koska mer-
kittävimpien vaikutusten oletetaan kohdistuvan hankkeen lähialueelle. Elinkeino- ja
työllisyysvaikutusten osalta tarkastelualue on laajempi, keskittyen hankkeen alueellisiin
työllisyysvaikutuksiin. Arvioinnissa tunnistetaan ne väestöryhmät tai alueet, joihin vai-
kutukset erityisesti kohdistuvat. Arvioinnin avulla etsitään myös keinoja mahdollisten
haittavaikutusten poistamiseen tai lieventämiseen.

7.19 Sosioekonomisten vaikutusten arviointi
Sosioekonomisten vaikutusten selvittämiseksi laaditaan nykytila-analyysi alueen sosio-
ekonomisesta tilasta ja rakenteesta. Hankkeen toimintaympäristön kuvauksessa tarkas-
teltavia teemoja ovat mm. alueen väestö ja sen rakenne, väestöennusteet, työvoima ja
työllisyys, elinkeinorakenne sekä yritykset ja toimipaikat.

Arvioinnissa kuvataan investoinnin rakentamisen ja toiminnan aikaiset sosioekonomiset
vaikutusmekanismit ja arvioidaan hankkeen välittömät ja välilliset vaikutukset työlli-
syyteen ja elinkeinoihin. Vaikutuksissa huomioidaan sekä rakentamis- että toimintavai-
he.

Keskeinen osa hankkeen sosioekonomisia vaikutuksia on hankkeen vaikutukset työlli-
syyteen, jonka perusteella arvioidaan hankkeen verotulovaikutukset. Hankkeen välittö-
miä vaikutuksia toimintavaiheessa ovat esimerkiksi laitokseen sijoittuvat työpaikat ja
välillisiä vaikutuksia esimerkiksi hankkeen aiheuttama kysyntä raaka-aineen käyttöön,
huoltoon ja ylläpitoon, kuljetuksiin sekä muihin palveluihin välituotepanoksina. Raken-
nusvaiheessa välittömillä työllisyysvaikutuksilla tarkoitetaan investoinnin edellyttämiä
suunnittelu- ja rakentamistöitä ja välillisillä vaikutuksilla välituotepanoksia ja palveluita
kuten alihankintapalveluita, rakennusaineita ja -tarvikkeita sekä kuljetuspalveluita. Vai-
kutusten arvioinnissa pyritään löytämään keinoja positiivisten sosioekonomisten vaiku-
tusten maksimoimiseksi.

Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään mm. Tilastokeskuksen tuottamia alueellisia pa-
nos-tuotostaulukoita sekä työpanoskertoimia. Lähtötietoina hyödynnetään lisäksi mm.
kuljetusten määrää sekä käytettävän raaka-aineen määrää. Arvioinnin tueksi toteutetaan
asiantuntijahaastatteluja.

7.20 Onnettomuus- ja häiriötilanteiden vaikutukset
Sellutehtaan mahdolliset häiriötilanteet kuvataan ja niiden vaikutukset ympäristöön ar-
vioidaan. Ympäristöonnettomuusriskien tyyppi, todennäköisyys ja ympäristövaikutukset
arvioidaan ja tarvittaessa esitetään keinoja niiden estämiseksi tai seurausten lieventämi-
seksi. Erityisesti kiinnitetään huomiota kemikaaliturvallisuuteen sekä laitoksella synty-
vien jätevesien mahdollisiin häiriöpäästöihin ja niiden ehkäisyyn.
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7.21 Käytöstä poiston vaikutukset
Sellutehtaan purkutyöt muistuttavat tehtaan rakennustöitä. Purkutöiden vaikutuksia ar-
vioidaan edellä mainituin rakentamisen aikaisten vaikutusten arvioinnissa käytettävin
menetelmin. Käytöstäpoiston pitkäaikaisia vaikutuksia ympäristöön arvioidaan alusta-
vasti saatavilla olevien laitostietojen perusteella.

7.22 Nollavaihtoehdon vaikutukset
Nollavaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen. Tällöin hankkeen ympäristö-
vaikutukset, niin positiiviset kuin negatiiviset, jäävät toteutumatta. Arviointiselostukses-
sa nollavaihtoehtoa verrataan toteutusvaihtoehtoihin.

7.23 Yhteisvaikutusten arviointi
Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre Oy on päättänyt huhtikuussa 2015 biotuotetehtaan
rakentamisesta Äänekoskelle nykyisen sellutehtaan alueelle. Tehtaan rakennustyöt on
aloitettu, ja tehtaan on määrä valmistua vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Bio-
tuotetehtaan selluntuotannon kapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Tehdas
käyttää havupuuta 4,5 miljoonaa kuutiota ja koivua kaksi miljoonaa kuutiota vuodessa.
Metsä Fibre Oy:n biotuotetehdas ja Finnpulp Oy:n sellutehdashanke liittyvät toisiinsa
ainakin puunhankinnan ja siihen liittyvien ympäristövaikutusten osalta. Hankkeiden yh-
teisvaikutuksia tarkastellaan tarkemmin arviointiselostuksessa.
Metsäyhtiö Stora Enso on ilmoittanut huhtikuussa 2014 muuntavansa Varkauden teh-
taan hienopaperikoneen aaltopahvin raaka-ainetta tuottavaksi linjaksi. Varkauden teh-
taan vuosikapasiteetti tulee olemaan noin 390 000 tonnia aaltopahvin raaka-ainetta ja
310 000 tonnia ruskeaa valkaisematonta sellua. Varkauden tehtaan muunnostyöt toteute-
taan syksyllä 2015 ja uusi kone käynnistyy saman vuoden loppupuolella. Nykyisen
280 000 tonnia vuodessa tuottavan hienopaperikoneen tuotannon on suunniteltu loppu-
van elokuussa 2015. Stora Enson Varkauden tehtaan muutos ja Finnpulp Oy:n selluteh-
dashanke liittyvät toisiinsa puunhankinnan ja siihen liittyvien ympäristövaikutusten
osalta.

Hankkeella ei tässä vaiheessa ole tunnistettu olevan yhteisvaikutuksia muiden tiedossa
olevien tulevien hankkeiden kanssa. Asiaa tarkastellaan perusteellisemmin ympä-
ristövaikutusten arvioinnin yhteydessä.
Yhteisvaikutuksia alueella olemassa olevien muiden toimintojen, kuten Savon Sellu
Oy:n tehtaan ja Ekokem-Palvelu Oy:n teollisuusjätteenkäsittelykeskuksen, kanssa tar-
kastellaan osana vaikutusten arviointia.

Vaihtoehdoissa 1a ja 2a, jossa Savon Sellu Oy:n toimintoja ei integroida uuden selluteh-
taan prosesseihin, arvioidaan vesistömallinnuksen avulla uuden sellutehtaan sekä Savon
Sellu Oy:n yhteispäästöjen vaikutuksia purkuvesistössä. Lisäksi arvioidaan hankkeen
vaikutukset Kuopion Veden Hietasalon, Itkonniemen sekä Jänneniemen vedenottamoi-
hin.

7.24 Vaihtoehtojen vertailu
Arvioitavana olevan hankkeen ominaisuudet ja ympäristövaikutusten kannalta olennai-
set tekijät selvitetään suunnittelutietojen perusteella. Ympäristövaikutusten arviointia
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varten tehdään ympäristön nykytilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä olemassa olevan
tiedon ja YVA-menettelyä varten tehtyjen selvitysten perusteella.
Hankkeen ympäristövaikutuksia tarkastellaan vertaamalla hankkeen toteutuksen aiheut-
tamia muutoksia nykytilanteeseen. Erityisesti pyritään kiinnittämään huomiota YVA-
menettelyn aikana eri sidosryhmiltä saatavan palautteen perusteella tärkeäksi koettujen
vaikutusten selvittämiseen ja kuvaamiseen.
Ympäristövaikutusten merkittävyyttä arvioidaan alueen nykytilan herkkyyden ja hank-
keen aiheuttaman muutoksen suuruuden yhteisvaikutuksen avulla. Ympäristövaikutus-
ten merkittävyyden arvioinnissa huomioidaan myös seurantaryhmältä saadut näkemyk-
set arviointityön laadusta ja riittävyydestä. Vaikutusten merkittävyyttä käsitellään
IMPERIA-hankkeessa kehitetyn arviointikehikon avulla (ks. luku 7.3).

Vaikutusten merkittävyyden arvioinnin kannalta olennaisia tekijöitä ovat:

- vaikutuksen kohde ja sen herkkyys muutoksille
- kohteeseen liittyvä lainsäädäntö
- kohteen yhteiskunnallinen merkitys
- kohteen alttius muutoksille

- hankkeen aiheuttaman muutoksen suuruus
- muutoksen intensiteetti
- vaikutuksen alueellinen laajuus
- vaikutuksen ajallinen kesto sekä vaikutuksen palautuvuus ja pysyvyys

- vaikutukseen liittyvät pelot ja epävarmuudet
- erilaiset näkemykset vaikutusten merkittävyydestä.

Vaihtoehtojen vaikutuksia vertaillaan kvalitatiivisen vertailutaulukon avulla. Tähän kir-
jataan havainnollisella ja yhdenmukaisella tavalla vaihtoehtojen keskeiset, niin myön-
teiset, kielteiset kuin neutraalitkin ympäristövaikutukset. Samassa yhteydessä arvioi-
daan vaihtoehtojen ympäristöllinen toteutettavuus ympäristövaikutusten arvioinnin tu-
losten perusteella.
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8 HAITTOJEN EHKÄISY JA LIEVENTÄMINEN
Arviointityön aikana selvitetään mahdollisuudet ehkäistä ja rajoittaa hankkeen haitta-
vaikutuksia suunnittelun ja toteutuksen keinoin. Selvitys lieventämistoimenpiteistä esi-
tetään arviointiselostuksessa.
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9 EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Käytössä oleviin ympäristötietoihin ja vaikutusten arviointiin liittyy aina oletuksia ja
yleistyksiä. Samoin käytettävissä olevat tekniset tiedot ovat vielä alustavia. Tiedon
puutteet voivat aiheuttaa epävarmuutta ja epätarkkuutta selvitystyössä.
Arviointityön aikana tunnistetaan mahdolliset epävarmuustekijät mahdollisimman kat-
tavasti ja arvioidaan niiden merkitys vaikutusarvioiden luotettavuudelle. Nämä asiat ku-
vataan arviointiselostuksessa.
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10 VAIKUTUSTEN SEURANTA
Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ym-
päristövaikutuksista. Vaikutusten selvittämisen yhteydessä laaditaan ehdotus ympäris-
tövaikutusten seurantaohjelman sisällöksi.
Seurannan tavoitteena on:

- tuottaa tietoa hankkeen vaikutuksista,
- selvittää, mitkä muutokset ovat seurauksia hankkeen toteuttamisesta,
- selvittää, miten vaikutusten arvioinnin tulokset vastaavat todellisuutta,
- selvittää, miten haittojen lieventämistoimet ovat onnistuneet,
- käynnistää tarvittavat toimet, jos esiintyy ennakoimattomia, merkittäviä haittoja.
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11 HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT, SUUNNITELMAT JA PÄÄTÖKSET
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn päätyttyä hanke etenee lupavaiheisiin. Hank-
keesta vastaava päättää YVA-menettelyn tuloksiin ja muihin jatkotutkimuksiin ja -
selvityksiin perustuen, mille vaihtoehdolle lupia haetaan. YVA-selostus sekä siitä annet-
tu yhteysviranomaisen lausunto liitetään lupahakemuksiin. Seuraavissa luvuissa on ker-
rottu, mitä lupia ja päätöksiä sellutehtaan rakentaminen edellyttää.

11.1 Kaavoitus
Hankealueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Samanaikaisesti YVA-menettelyn
kanssa on käynnistetty asemakaavan laadinta Sorsasalon itäpuoleiselle alueelle. YVA-
menettelyn yhteydessä tehtävät selvitykset sekä vaikutusten arvioinnit toimivat myös
kaavoituksen selvitysaineistona.

11.2 Ympäristövaikutusten arviointi
YVA-lain (468/1994) ja asetuksen (713/2006) mukaisesti sellutehtaan rakentaminen
edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn järjestämistä. Hankevastaava on
aloittanut YVA-menettelyn laatimalla tämän YVA-ohjelman. YVA-selostus ja yhteysvi-
ranomaisen siitä antama lausunto ovat edellytyksenä hanketta koskevien lupien (mm.
rakennuslupa ja ympäristölupa) saamiselle.

11.3 Ympäristö ja vesilupa
Sellutehdasta varten on haettava ympäristölupa. Toiminnan luvanvaraisuus perustuu
ympäristönsuojelulakiin (YSL 527/2014). Ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin
mukaan ympäristölupa on oltava ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimin-
taan, josta säädetään lain liitteessä 1. Liitteessä 1, taulukossa 1, 1 a) kohdassa mainitaan
”Teollisuuslaitos, jossa valmistetaan massaa puusta tai muista kuitumateriaaleista.”
Ympäristölupa kattaa kaikki ympäristövaikutuksiin liittyvät asiat kuten päästöt ilmaan
ja veteen, jäteasiat, meluasiat sekä muut ympäristövaikutuksiin liittyvät asiat.

Hankkeen lupaviranomainen on Itä-Suomen aluehallintovirasto. Lupaviranomainen
myöntää ympäristöluvan, mikäli toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja muun lain-
säädännön asettamat vaatimukset. Hanke ei myöskään saa olla ristiriidassa alueen kaa-
voituksen kanssa. Myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn on oltava päättynyt
ennen kuin lupa voidaan myöntää.
Ympäristönsuojelulain 47 §:n 1 momentin mukaisesti vesien pilaantumista koskeva
ympäristölupahakemus sekä samaa toimintaa koskeva vesilain mukainen lupahakemus
on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä
pidettävä tarpeettomana. Vesilain mukainen lupa tarvitaan vedenottorakenteiden
rakentamiseen ja pintaveden ottamiseen Kallavedestä. Luvan hakemisen peruste
määräytyy vesilain (587/2011) 3 luvun 2 § 1 momentin ja 4 luvun 3 § perusteella.
Vesilupaa haetaan Itä-Suomen aluehallintovirastosta. Hakemuksen tulee sisältää
tarvittavat selvitykset sekä riittävät suunnitelmat toiminnasta ja aiotuista
rakennushankkeista. Hakemuksen tulee myös sisältää tietoa hankkeen
ympäristövaikutuksista.
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11.4 Rakennuslupa
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen rakennuslupa haetaan kaikille uudis-
rakennuksille. Lupa haetaan Kuopion kaupungin rakennuslupaviranomaiselta, joka lu-
paa myöntäessään tarkistaa, että suunnitelma on vahvistetun asemakaavan ja rakennus-
määräysten mukainen. Rakennuslupa tarvitaan ennen rakentamisen aloittamista. Myös
rakennusluvan myöntäminen edellyttää, että ympäristövaikutusten arviointimenettely on
loppuun suoritettu. Rakennuslupia tarvitaan myös hankkeen rakennusvaiheessa muun
muassa väliaikaisille varasto- ja toimistorakennuksille ja betoniasemalle.
Laitosalueen maanrakennus- ja louhintatöiden aloittaminen edellyttää maankäyttö- ja
rakennuslain mukaista maisematyö- tai toimenpidelupaa.

11.5 Lentoestelupa
Lentoliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta voivat hankaloittaa niin sanotut lentoesteet.
Lentoesteen asettamiseen tarvitaan ilmailulain (1194/2009) mukaan lentoestelupa, jonka
tarve määritellään ilmailulain 165 §:ssä. Käytännössä kaikki yli 60 metriä (lentoasemien
lähellä 30 metriä) korkeat rakennelmat kaikkialla Suomessa vaativat lentoesteluvan, jo-
ka haetaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta. Hakemukseen liitetään Finavian lau-
sunto asiasta ja varsinaisen lentoesteluvan myöntää Trafi. Ilmailulain mukaan lentoeste
ei saa häiritä ilmailua palvelevia laitteita tai lentoliikennettä, eikä sitä voida asettaa niin,
että sitä voisi erehdyksissä pitää lentoliikennettä palvelevana laitteena tai merkkinä.

Ennen sellutehtaan rakentamista haetaan ilmailulain mukainen lentoestelupa. Lentoeste-
lupa tarvitaan myös rakentamisen aikana muun muassa isoille nostureille.

11.6 Puolustusvoimien hyväksyntä
Korkeat rakennelmat (esim. tehtaan savupiippu) voivat vaikeuttaa tutkahavaintoja ja
haitata näin Puolustusvoimien toimintaa. Hankevastaavan tulee tästä syystä pyytää
suunnitellusta tehtaasta lausuntoa Puolustusvoimien Pääesikunnalta. Hyväksyntä on
edellytyksenä hankkeen toteuttamiselle. Pääesikunta kerää eri puolustushaaroilta ja lai-
toksilta kannanotot Puolustusvoimien kokonaiskannan muodostamiseksi.

11.7 Kemikaalilupa
Tehtaan käyttövaiheessa vaarallisten kemikaalien varastointi ja käsittely edellyttävät lu-
paa, joka haetaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (TUKES). Hakemus ja lupa pe-
rustuvat lakiin (390/2005) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuu-
desta sekä asetukseen (855/2012) vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin
valvonnasta ja asetukseen (856/2012) vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja va-
rastoinnin turvallisuusvaatimuksista. Nämä säädökset perustuvat suuronnettomuusvaa-
ran torjuntaa koskevaan Seveso II -direktiiviin (EY/105/2003).

Kemikaalien vähäisestä käsittelystä ja varastoinnista tulee tehdä ilmoitus aluepelastus-
laitokselle.

11.8 Sähkömarkkinalain mukainen lupa ja sähköverkkoon liittyminen
Vähintään 110 kV:n voimajohdon rakentaminen edellyttää sähkömarkkinalain mukaista
lupaa, jota haetaan Energiamarkkinavirastolta. Lupa koskee tarvetta sähkön siirtämi-
seen, ei voimajohdon rakentamista.
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Sähköverkkoon liittyminen edellyttää liittymissopimuksen tekemistä kantaverkkoa hal-
linnoivan Fingrid Oyj:n kanssa.

11.9 Tutkimuslupa
Voimajohtoreittien maastotutkimuksia varten haetaan tarvittaessa lunastuslain
(603/1977) mukaista tutkimuslupaa aluehallintovirastolta.

11.10 Lunastuslupamenettely
Maa-alueiden mahdollinen lunastus voimajohdon rakentamista varten edellyttää lunas-
tuslain (603/1977) mukaista lunastuslupaa, jonka myöntää valtioneuvosto. Ennen lunas-
tusmenettelyjä käyttöoikeuskysymyksistä neuvotellaan maanomistajien kanssa. Jos lu-
nastuslupaa haetaan voimalinjan rakentamista varten, ja jos lunastusluvan antamista ei
vastusteta tai kysymys on yleisen tai yksityisen edun kannalta vähemmän tärkeästä lu-
nastuksesta, lunastuslupaa koskevan hakemuksen ratkaisee asianomainen maanmittaus-
toimisto. Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja siitä annettava yhteysviranomaisen
lausunto liitetään hakemukseen.

11.11 Rakentamisen edellyttämät luvat
Rakentamistyömaalle voidaan tarvita erilaisia lupia eri työvaiheisiin. Tällaisia ovat esi-
merkiksi maisematyölupa, jota haetaan ennen rakennusluvan voimassaoloa tehtäville
toimille, jotka muokkaavat maisemaa, kuten esimerkiksi puuston kaadolle tai maa-
aineksen poistamiselle. Maisematyölupaa ei kuitenkaan tarvita yleis- ja asemakaavan to-
teuttamiseksi tarpeellisten tai myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töi-
den suorittamiseen. Vesistörakenteisiin liittyville rakennustoimille voidaan tarvita toi-
menpidelupa. Rakennustöiden aloittamisesta sekä sähkötöistä tulee tehdä ilmoitukset
ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnas-
ta, joka ei edellytä ympäristölupaa, tulee tehdä erillinen kirjallinen ilmoitus kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaiselle. Lisäksi rakennustyömaa-aikaisten räjähdeaineiden ja
kemikaalien käyttöön sekä varastointiin liittyy erillisiä lupia ja ilmoituksia.
Työmaalla on toimintoja, jotka edellyttävät ympäristönsuojelulain mukaisia lupia. Ym-
päristölupaa edellyttävät muun muassa kivenmurskaamo ja betoniasema. Nämä lupaha-
kemukset käsittelee Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen.

11.12 Muut mahdolliset luvat
Erikoiskuljetuslupa
Kuljetus tarvitsee erikoiskuljetusluvan, kun se ylittää normaaliliikenteelle sallitut mitta-
tai massarajat. Erikoiskuljetuslupaa haetaan kirjallisesti lähettämällä lupahakemus tai
vapaamuotoinen hakemus sähköpostilla, faksilla tai postitse Pirkanmaan ELY-
keskukseen. Pirkanmaan ELY-keskus myöntää kaikki erikoiskuljetusluvat Suomessa
Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Sellutehtaan komponenttikuljetukset voivat vaatia eri-
koiskuljetusluvan hakemista.

Sopimus kaapelin, putken, sähköjohdon tai muun vastaavan rakenteen sijoittamisesta
tiealueelle
Kaapelin, putken, sähköjohdon tai muun vastaavan rakenteen sijoittaminen tiealueelle
edellyttää ELY-keskuksen kanssa tehtävää sopimusta.
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Työlupa tiealueelta käsin tehtävään työhön
Työhön, joka kohdistuu maantiehen tai tapahtuu tiealueella, tarvitaan ELY-keskuksen
myöntämä työlupa.

Rautatielain mukainen sopimus
Yksityisraideliittymän ylläpidosta on tehtävä sopimus Liikenneviraston kanssa. Sopi-
muksessa sovitaan rautatielain 36 § mukaisesti toisiinsa liittyvien rataverkkojen liiken-
teenohjauksesta, rataverkkojen välisestä kunnossapidosta sekä omistusrajoista.

Luonnonsuojelulain mukainen poikkeamislupa – liito-orava
Luonnonsuojelulain 48 §:n mukaan voidaan myöntää lupa poiketa rauhoitetun tai erityi-
sesti suojeltavan lajin esiintymispaikan hävittämis- ja heikentämiskiellosta, jos lajin
suojelutaso säilyy suotuisana poikkeuksesta huolimatta. ELY-keskus voi myöntää luvan
kiellosta poikkeamiseen.
Luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan ELY-keskus voi myöntää poikkeuksen luontodirek-
tiivin lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentämiskieltoon vain tiukasti määri-
tellyillä perusteilla, jotka ilmenevät luontodirektiivin 16 (1) artiklasta. Poikkeuksen voi
myöntää, jos: 1) Muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole, ja 2) poikkeus ei haittaa kyseisten
lajien kantojen suotuisan suojelun tason säilyttämistä niiden luontaisella levinneisyys-
alueella, ja 3) poikkeamisen perusteena on jokin yksilöidystä hyväksyttävästä tarkoituk-
sesta.
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