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YVA-TYÖRYHMÄ
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen laatimisesta on vastannut konsulttityönä Pöyry Finland
Oy. Vaikutusten arviointityöhön on osallistunut laaja joukko asiantuntijoita. YVA-työryhmän asiantuntijat on esitetty oheisessa taulukossa.

YVA-TYÖRYHMÄ
Projektipäällikkö

DI Pirkko Seitsalo

Projektikoordinaattori

MMM Anna-Katri Räihä

Tekninen suunnittelu

DI Markku Pekkanen

Vesistövaikutukset ja mallinnus

MMM (limnologia) Tuija Hilli
MMM (limnologia) Karoliina Jaatinen
FM (hydrobiologia) Heimo Vepsä, vesistömallinnus
FT (fysikaalinen kemia) Jaakko Saukkoriipi
Arto Inkala ja Hannu Lauri (YVA Oy)

Luonto

FM (biologia) Sari Ylitulkkila
FM (luonnonmaantiede) Mika Welling
Jyrki Uotila (lintuselvitys, maastotyöt)
Harri Taavetti (lintuselvitys)

Kalat, kalastus

FM (eläintiede) Eero Taskila

Maa- ja kallioperä ja pohjavedet

FM (geologia) Maarit Korhonen

Melumallinnus ja -vaikutukset

DI Carlo Di Napoli

Ilmanlaatu

Jatta Salmi & Hanna Hannuniemi (Ilmatieteen laitos)
DI Pirkko Seitsalo

Luonnonvarojen käytön vaikutukset

MMM Sami Pastila
MMM Anna-Katri Räihä

Onnettomuustilanteet

FM (työ- ja teollisuushygienia) Anna-Liisa Koskinen

Liikenne, liikenneturvallisuus

DI Eero Linkama
DI Annu Saari
MMM Anna-Katri Räihä

Tärinä

MMM Anna-Katri Räihä
FM Maarit Korhonen

Maankäyttö, maisema ja kulttuuriperintö

Maisema-arkkitehti Elina Kataja (Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy)

Havainnekuvat

Mikko Laine (ES Enable Solutions Oy)

Ihmiset ja yhteiskunta

YTL, FM (taloustiede) Kalle Reinikainen
FM (suunnittelumaantiede) Ville Koskimäki

Aluetaloudellisten ja sosioekonomisten vaikutusten arviointi

Joonas Hokkanen, Arto Ruotsalainen, Riina Känkänen, Eero Salminen
(Ramboll Finland Oy)

Jätteet ja niiden käsittely

FM (ympäristötieteet) Riikka Kantosaari

Paikkatietoaineisto, kartat

MMM Karoliina Jaatinen
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TERMIT JA LYHENTEET
YVA-selostuksessa on käytetty seuraavia termejä ja lyhenteitä:
LYHENNE

SELITYS

ADt

Ilmakuivaa tonnia

Ainespuu

Tukiksi ja/tai kuiduksi (ks. tukkipuu, kuitupuu) kelpaava runkopuu

AOX

AOX (Adsorbable Organic Halogens) ilmaisee jäteveden eloperäisiin eli orgaanisiin yhdisteisiin sitoutuneen kokonaiskloorin määrän.

a-klorofylli

Leväpigmentti, jonka pitoisuus kuvaa levämäärää vedessä.

BAT

Paras käyttökelpoinen tekniikka

BOD7

Biokemiallisella hapenkulutuksella tarkoitetaan sitä happimäärää, joka kuluu määrätyissä oloissa ja tiettynä aikana (yleensä 5 tai 7 vrk +25 °C lämpötilassa) näytteessä olevien orgaanisten aineiden biologiseen hajotukseen happipitoisessa tilassa.

BREF

BAT referenssidokumentti

CO2 BIO

Bioperäinen hiilidioksidi. Bioperäisellä hiilidioksidilla tarkoitetaan biomassasta peräisin olevaa hiilidioksidia, jota ei lasketa mukaan kansainväliseen kasvihuonekaasujen seurantaan.

COD

Kemiallinen hapenkulutus on mittayksikkö sille happimäärälle, joka tarvitaan jäteveden kemiallisessa hajottamisessa. Se kuvaa jäteveden hitaasti hajoavien orgaanisten yhdisteiden aiheuttamaa hapenkulutusta.

dB (desibeli)

Äänen voimakkuuden yksikkö. Kymmenen desibelin nousu melutasossa tarkoittaa
äänen energian kymmenkertaistumista.

LAeq

Ympäristömelun häiritsevyyden arviointiin käytetään äänen A-äänitasoa. Apainotus on tarkoitettu ihmisen kokeman meluhäiriön arviointiin. Kun pitkän ajanjakson aikana esiintyvää vaihtelevaa melua ja ihmisen kokemaa 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. Määritelmään
sisältyvä neliöön korotus merkitsee, että keskimääräistä suuremmat äänenpaineet
saavat korostetun painoarvon lopputuloksessa.

ELY-keskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Energiapuu

Energiapuuksi korjattu runkopuu, oksat ja lehdet sekä kannot ja juuret

FINIBA

Kansallisesti arvokas lintualue

Hankealue

Suunnitellun biotuotetehtaan ja sen tarvitsemien toimintojen sijaintialue Kuopion
Sorsasalossa

hy/m3

Hajuyksikkö, joka kertoo laimennuskertojen lukumäärän, jolla kaasu on laimennettava, jotta puolet hajupaneelin jäsenistä ei enää havaitse hajua.

IBA-alue

Kansainvälisesti arvokas lintualue
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Kiintoaine

Liukenematon hiukkasmainen ainesosa vedessä

Konsultointivyöhyke

Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavaa tuotantolaitosta tai varastoa ympäröivä vyöhyke, jolla tapahtuvaan kaavoitukseen ja rakentamiseen aiheutuu reunaehtoja
suuronnettomuusvaaraa aiheuttavasta laitoksesta. Konsultointivyöhyke ilmaisee
sen etäisyyden laitoksesta, jonka sisällä toimittaessa turvallisuuden varmistamiseen tähtäävä asiantuntijalausuntomenettely on tarpeen. Konsultointivyöhykkeen
laajuuden tulee määrittelemään TUKES. Konsultointivyöhykkeitä koskevat rajoitukset voivat vaihdella laitoksen ja alueen ominaisuuksista riippuen.

Kuitupuu

Ainespuusta se osa, joka ei täytä tukkipuun minimivaatimuksia, mutta täyttää kuitupuun vaatimukset (ks. tukkipuu)

kV

Kilovoltti, jännitteen yksikkö

KVL

keskimääräinen vuorokausiliikenne

m 3n

normaalikuutiometri kaasua (1,013 bar (1 atm) paine ja 0 °C (273,15 K) lämpötila)

mpy

meren pinnan yläpuolella

MW

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

MWh (GWh, TWh)

Megawattitunti (gigawattitunti), energianyksikkö (1 GWh = 1 000 MWh, 1 TWh =
1 000 GWh)

N

typpi

NOx

Typenoksidit (NO tai NO2)

PM10

Hengitettävät hiukkaset (PM10 eli Particulate Matter <10), halkaisijaltaan alle 10
mikrometrin (µm) hiukkasia

Polttoaineteho

Polttoaineen sisältämä energia aikayksikköä kohti

SO2

Rikkidioksidi

SCI

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

Seveso-laitos

Seveso III -direktiivin tarkoittama suuronnettomuusvaaran aiheuttava laitos (tehdas tai varasto). Suuronnettomuuden vaaran näillä laitoksilla aiheuttaa vaarallisten
aineiden käsittely. Laitokset luokitellaan käytettyjen aineiden määrän ja laadun
mukaisesti kasvavan riskitason mukaan ilmoitusvelvollisiksi laitoksiksi, toimintaperiaateasiakirjalaitoksiksi ja turvallisuusselvitys-laitoksiksi.

SPA-alue

Lintudirektiivin mukainen erityinen suojelualue (Special Protection Area)

Suurin kestävä ainesja energiapuun hakkuukertymä

Suurimman kestävän aines- ja energiapuun hakkuukertymän mukainen laskelma
määrittää hakkuiden ylärajan silloin, kun metsätalouden kestävyyttä pidetään tavoiteltavana. Suurin jatkuvasti hakattavissa oleva taloudellinen ja puuntuotannollinen kestävyys ajatellaan toteutuvan, kun kausittaiset nettotulot ja aines- ja energiapuun kokonaishakkuukertymät pysyvät vähintään edellisen kymmenvuotiskauden tasolla, tukkipuukertymä säilyy koko laskelma-ajan vähintään ensimmäisen
kymmenvuotiskauden tasolla, puuston tuottoarvo neljän prosentin korkokannalla
laskettuna on laskelma-ajan lopussa vähintään alkuhetken tasolla ja kun nettotulojen nykyarvo maksimoituu em. rajoitteiden vallitessa neljän prosentin korkokannalla. Laskelmassa ei rajoiteta kasvun ja poistuman suhdetta, metsien ikäluokkarakennetta tai uudistushakkuiden määrää eikä puulajeittaista kestävyyttä edellytetä.
Energiapuukertymä voi vapaasti koostua rangasta, hakkuutähteestä ja kannoista.
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SVA

Sosiaalisten vaikutusten arviointi

TRS

Haisevat rikkiyhdisteet (Total Reduced Sulphur eli TRS)

TUKES

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (ent. Turvatekniikan keskus)

YVA

Ympäristövaikutusten arviointi
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TIIVISTELMÄ
Hanke
Finnpulp Oy on käynnistänyt keväällä 2015 ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVAmenettely), jossa on selvitetty biotuotetehtaan rakentamista Kuopioon Sorsasalon alueelle. Biotuotetehtaan prosessi on suunniteltu erityisesti pehmo- ja pakkauspaperien raaka-aineen tuotantoon.
Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on 1,2 miljoonaa tonnia havusellua. Lisäksi tehdas tuottaa
mäntyöljyä ja tärpättiä sekä yhden terawattitunnin (TWh) sähköä valtakunnan verkkoon. Puuraakaainetta tehdas käyttää 6,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.
Parhaiten toimintaan soveltuvaksi tehdaspaikkakunnaksi on valittu Kuopio, joka sijaitsee keskellä
Suomen havupuuvarantoja. Sijainnin merkittävänä etuna on myös olemassa oleva infrastruktuuri
(muun muassa maantie- ja rautatieyhteydet, liitynnät sähköverkkoon ja vesistön läheisyys). Lisäksi
integrointivaihtoehto Savon Sellun aallotuskartonkitehtaan kanssa puoltaa sijoituspaikaksi Sorsasaloa. Tehtaan kokoluokan mitoitus perustuu teknistaloudellisesti kilpailukykyiseen tehdaskokoon
ja puuraaka-aineen kestävään saatavuuteen.
Hankealue sijaitsee Kuopion Sorsasalossa valtatien 5 itäpuolella noin yhdeksän kilometriä Kuopion
keskustasta pohjoiseen ja noin 1,2 kilometriä Vuorelan asuinalueelta etelään. Etäisyys Siilinjärven
keskustaan on noin 14 kilometriä. Biotuotetehtaan on suunniteltu sijoittuvan Sorsasalon idän puoleisen alueen keskiosaan. Sorsasalon saaren eteläpuolella aukeaa Kallaveden Kelloselkä ja koillispuolella on kapea Virtasalmi. Hanke sijoittuu pääosin Kuopion kaupungin omistamalle alueelle. Jätevedenpuhdistamo sijoittuu Savon Sellu Oy:n omistamalle alueelle.
Hankealueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Samanaikaisesti YVA-menettelyn kanssa on
käynnistetty asemakaavan laadinta suunnitellulle hankealueelle. YVA-menettelyn yhteydessä tehdyt
selvitykset on laadittu siten, että niiden perusteella voidaan laatia myös kaavan vaikutusten arviointi.

Tekninen kuvaus
Tuotanto
Biotuotetehtaan suunniteltu vuosituotanto on 1 200 000 ADt/v havusellua. Tehdas on käynnissä
keskeytyksettä vuoden kaikkina viikonpäivinä, lukuun ottamatta noin 7–15 päivää kestävää huoltoseisokkia kerran 12–18 kuukaudessa.
Prosessissa tuotetaan myös puupohjaisia biokemikaaleja:
-

raakamäntyöljyä (60 000 t/v)

-

tärpättiä (6 000 t/v).

Nykyaikainen biotuotetehdas tuottaa huomattavan paljon bioenergiaa. Myytävän sähköntuotannon
potentiaali on noin 1 TWh vuodessa, mikä vastaa noin 1,5 % Suomen koko sähköntuotannosta.
Prosessikuvaus
Sellun valmistusprosessissa tarkoituksena on erottaa selluloosakuidut muusta puuaineesta. Kemiallisessa sellunkeitossa tämä tapahtuu hyödyntäen keittokemikaaleja, jotka liuottavat ligniinin käytettyyn keittoliemeen. Sellukuitujen pintaan jää keiton jälkeen vähäisiä määriä ligniiniä, mikä antaa valkaisemattomalle sellulle sen ruskean värin. Useimmissa sellun loppukäytöissä edellytetään sellulta
korkeaa vaaleutta, mitä varten sellu on valkaistava. Valkaisussa kuidun pintaan jäänyt jäännösligniini
poistetaan valkaisukemikaaleja käyttäen. Lopuksi valkaistu sellusulppu kuivataan ja paalataan asiakastoimituksia varten.
Biotuotetehtaan prosesseihin kuuluu oleellisena osana keittokemikaalien ja ligniinin lämpöenergian
talteenotto käytetystä keittoliemestä. Lisäksi tehdasalueen prosesseihin kuuluvat tarvittavat energiantuotannon ja vedenkäsittelyn prosessiosastot.
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Käytettävät raaka-aineet
Havusellun raaka-aineena käytetään havukuitupuuta. Puuraaka-aine toimitetaan tehtaalle suurimmaksi osaksi pyöreänä puuna. Sahahakkeen osuudeksi puuraaka-aineesta on arvioitu noin 10–
15 %. Pyöreää puuta toimitetaan tehtaalle sekä auto- että junakuljetuksina. Sahahake toimitetaan
autokuljetuksina. Biotuotetehtaan luonnollinen puunhankinta-alue sijaitsee tyypillisesti noin
200 kilometrin säteellä tehtaasta. Nimelliskapasiteetillaan 1,2 miljoonaa tonnia havusellua vuodessa
tehdas käyttää vuosittain noin 6,7 miljoonaa kuutiota puuraaka-ainetta.
Jäähdytys- ja jätevedet
Tehtaassa vettä tarvitaan prosessivetenä, jäähdytysvetenä ja talousvetenä. Raakavesi prosessiveden puhdistukseen ja jäähdytysvedeksi otetaan Kallavedestä. Tehdasalueella käytettävä talousvesi
hankitaan kunnallisesta vesijohtoverkosta.
Suunnitellun tehtaan prosessiveden käytön on arvioitu olevan alle 17 m 3 sellutonnia kohden. Tehtaan tarvitseman jäähdytysveden tarve on moninkertainen prosessiveden kulutukseen verrattuna.
Jäähdytysveden määrä on talvella pienempi kuin kesällä.
Puhtaat jäähdytysvedet palautetaan Kallaveteen. Jäähdytysvesi lämpenee tehtaan kierrossa, mutta
sen laatu ei muutu.
Tehtaalla syntyviä jätevesiä ovat prosessijätevedet, hulevedet ja saniteettijätevesi. Prosessijätevedet
käsitellään tehtaan mekaanis-biologisella jätevedenpuhdistamolla, ja puhdistettu jätevesi palautetaan Kallaveteen. Tehdasalueen puhtaat hulevedet ohjataan laskeuma-altaan kautta kosteikkoimeytykseen. Mahdollisesti ympäristöä kuormittavat hulevedet johdetaan tehtaan jätevedenpuhdistamolle. Saniteettijätevedet tehdasalueelta johdetaan tehtaan jätevedenpuhdistamolle tai kunnalliseen
viemäriverkkoon.
Päästöt ilmaan
Tehtaan päästöt syntyvät soodakattilassa, kuorikattilassa, meesauunissa, hajukaasukattilassa ja
poikkeustilanteissa soihdussa. Savukaasut sisältävät hiilidioksidin ja vesihöyryn lisäksi hiukkasia,
rikkidioksidia, haisevia rikkiyhdisteitä (TRS) ja typen oksideja. Tehdas suunnitellaan siten, että tehtaalla syntyvät päästöt eivät ylitä BAT-päätelmissä määritettyjä päästötasoja.
Kiinteät jätteet
Puuraaka-aineen ja tuotantoprosessin biomassapohjaiset sivuvirrat, kuten kuori, puru ja jätevedenkäsittelyn lietteet, hyödynnetään energiantuotannossa. Merkittävimpiä prosessissa syntyviä jätemateriaaleja ovat viherlipeäsakka, biomassan poltosta sekä kaasutuksesta jäävä tuhka ja meesauunin
sähkösuotimelta kerättävä kalkkipöly. Prosessista poistettavalle jätemateriaalille pyritään löytämään
hyötykäyttöä.
Muita tehtaalla syntyviä jätteitä ovat muun muassa huoltotöissä syntyvät jätteet ja yhdyskuntajätteet
sekä pieni määrä vaarallisia jätteitä.
Liikenne
Pääosa tehtaan kuljetuksista on maantieliikennettä. Junakuljetuksia varten tehtaalle rakennetaan
raideyhteys Savon Sellun tehdasalueelle tulevan teollisuusraiteen kautta. Tehtaalle on mahdollista
kuljettaa puuta myös vesitse Savon Sellun satama-alueen kautta.
Suurin osa tehtaan toiminnan aikaisista kuljetuksista on raaka-aineena käytettävän kuitupuun kuljetuksia. Muita kuljetuksia ovat sahahakkeen, kemikaalien, polttoaineiden, biokemikaalien ja jätteiden
kuljetukset sekä henkilöstön työmatkaliikenne. Toiminnan aikainen kuljetusmäärä on enimmillään
noin 450 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen kuljetuksia on 260 autoa/vrk ja henkilöliikennettä 190 autoa/vrk. Rautatiekuljetuksia arvioidaan olevan kuusi junaa vuorokaudessa. Sellun
toimitukset tehtaalta tapahtuvat lähes yksinomaan rautateitse. Sulan veden aikaan puuraaka-aineen
laivakuljetuksia voi tulla satamaan noin kaksi laivaa viikossa.
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Melu
Tehtaan merkittävimpiä melunlähteitä ympäristöön ovat sellun kuivatuskoneen poistoilmapuhaltimet
ja pyöreän puun käsittely kuorimolla. Myös tehtaan raskas liikenne ja tehdasalueella lähinnä puunkäsittelyyn käytettävät työkoneet aiheuttavat melua.

Hankkeen toteutusaikataulu
Hankkeesta vastaavan tavoitteena on saada toteutuspäätösvalmius vuoden 2017 alkupuolella. Tuotannon suunnitellaan alkavan vuonna 2019, vuoden 2018 lopulla alkavien testausten ja koeajojen
jälkeen. Täydessä tuotantokapasiteetissa tehdas on vuonna 2021.

YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot
YVA-menettelyssä tarkastellaan uuden biotuotetehtaan rakentamista ja käyttöä Kuopion Sorsasalossa. YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia toteutusvaihtoehtoja (taulukko 1), joissa kaikissa
tehtaan tuotantokapasiteetti on 1,2 miljoonaa tonnia havusellua vuodessa.
Integrointi tarkoittaa sitä, että Savon Sellun jätevedet johdetaan Finnpulpin jätevedenpuhdistamolle.
Lisäksi Savon Sellulla syntyvä kuori ja jäteliemet poltetaan Finnpulpin uusissa kattilalaitoksissa.
Toteutusvaihtoehtojen lisäksi tarkastellaan kahta raaka- ja jäähdytysveden ottopaikkavaihtoehtoa.
Taulukko 1. Arvioitavat toteutusvaihtoehdot.
Nollavaihtoehto

Hankkeen toteuttamatta jättäminen eli biotuotetehdasta ei rakenneta

Vaihtoehto 1a (VE1a)

Uusi biotuotetehdas

Vaihtoehto 1b (VE1b)

Uusi biotuotetehdas
Osa Savon Sellun toiminnoista integroidaan Finnpulpin tehtaan prosesseihin

Vaihtoehto 2a (VE2a)

Uusi biotuotetehdas
Lisäksi vaihtoehdossa tarkastellaan puusta liuotetun ligniinin erotusta syntyvästä
jäteliemestä ja sen jalostamista biotuotteeksi.

Vaihtoehto 2b (VE2b)

Uusi biotuotetehdas
Osa Savon Sellun toiminnoista integroidaan Finnpulpin tehtaan prosesseihin
Lisäksi vaihtoehdossa tarkastellaan puusta liuotetun ligniinin erotusta syntyvästä
jäteliemestä ja sen jalostamista biotuotteeksi

YVA-menettelyn vaiheet
YVA-menettelyn tarkoituksena on ollut arvioida hankkeen ympäristövaikutuksia sekä lisätä hankkeen
avoimuutta ja vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. YVA-menettelyllä pyritään ehkäisemään tai lieventämään haitallisten ympäristövaikutusten syntymistä, sekä sovittamaan yhteen eri näkökulmia ja
tavoitteita.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely ei ole päätöksenteko- tai lupamenettely, joten arvioinnin aikana ei tehdä päätöstä tehtaan toteuttamisesta.
YVA-menettelyyn sisältyy ohjelma- ja selostusvaihe. YVA-ohjelma on suunnitelma ympäristövaikutusten arviointimenettelyn järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä. YVA-selostuksessa esitetään hankkeen ominaisuudet ja arviointimenettelyn tuloksena muodostettu yhtenäinen arvio hankkeen ympäristövaikutuksista. YVA-menettely päättyy, kun yhteysviranomainen toimittaa lausuntonsa
YVA-selostuksesta hankevastaavalle ja hanketta käsitteleville lupaviranomaisille.
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Yhteenveto hankkeen ympäristövaikutuksista
Arvioitavana olevan hankkeen ominaisuudet ja ympäristövaikutusten kannalta olennaiset tekijät on
selvitetty alustavien suunnittelutietojen perusteella. Ympäristövaikutusten arviointia varten on tehty
selvitys ympäristön nykytilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä olemassa olevan tiedon ja YVAmenettelyä varten tehtyjen selvitysten perusteella.
Hankkeen ympäristövaikutuksia on tarkasteltu vertaamalla hankkeen toteutuksen aiheuttamia muutoksia nykytilanteeseen. Erityisesti on pyritty kiinnittämään huomiota YVA-menettelyn aikana eri sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella tärkeäksi koettujen vaikutusten selvittämiseen ja kuvaamiseen. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa on sovellettu IMPERIA-hankkeessa kehitettyä arviointikehikkoa.
Arvioitujen vaihtoehtojen vaikutukset ja niiden merkittävyys on esitetty oheisissa taulukossa (Taulukko 2 ja Taulukko 3). Taulukoissa on esitetty arviointiasteikko vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa
sekä yhdenmukaisesti vaihtoehtojen keskeiset ympäristövaikutukset.
Hankkeen merkittävimmät vaikutukset liittyvät toiminnan aikaisiin vesistö-, liikenne- ja maisemavaikutuksiin. Myös luonnonvarojen käyttö aiheuttaa kohtalaisia vaikutuksia. Hankkeen kokonaisvaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyisyyteen kaikki vaikutusalueet huomioiden on arvioitu kohtalaisiksi.
Hankkeen lähialueella vaikutukset ovat kuitenkin suuria, joidenkin talouksien osalta jopa erittäin suuria. Kauempana hankealueesta vaikutukset ovat merkittävästi lievempiä ja siellä positiivisten vaikutusten painoarvo korostuu selvästi.
Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot ovat tehtyjen arviointien perusteella toteuttamiskelpoisia, jos arviointiselostuksessa esitetyt haitallisten vaikutusten ehkäisemis- ja lieventämiskeinot huomioidaan
hankkeen jatkosuunnitteluvaiheissa.
Taulukko 2. Arviointiasteikko vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa.
Erittäin suuri ++++
Suuri +++
Kohtalainen ++
Vähäinen +
Vaikutusten merkittävyys

Ei vaikutusta (0)
Vähäinen Kohtalainen -Suuri --Erittäin suuri ----
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Taulukko 3. Ympäristövaikutusten merkittävyys rakentamisen ja toiminnan aikana verrattuna nykytilanteeseen ja hankkeen toteuttamatta jättämiseen (nollavaihtoehto).
HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

VE0

RAKENTAMINEN

TOIMINTA

Maankäyttö ja kaavoitus

0

–

–

Liikenne

0

––

–––

Melu

0

–

––

Tärinä

0

–

0

Ilmanlaatu

0

–

–

Kasvihuonekaasupäästöt

0

–

++

Tuhka, sivutuotteet ja jätteet

0

0

0

Vesistöt

0

–

––

Kalat ja kalastus

0

–

––

Kasvillisuus, eläimet ja suojelukohteet

0

––

–

Maa- ja kallioperä sekä pohjavedet

0

–

0

Maisema ja kulttuuriympäristö

0

–

––

Ihmiset ja yhteiskunta

0

––

––

Luonnonvarojen käyttö

0

0

–

Aluetalous ja sosioekonomia

0

++++

++++

Onnettomuustilanteet

0

–

–

Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen
Hanke ei ole ristiriidassa voimassaolevan maakunta- ja yleiskaavan tavoitteiden kanssa. Alueelle
laaditaan parhaillaan asemakaavaa. Hankkeella voi olla paikallisia vaikutuksia asemakaavalla suojeltuun, kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Nervanderin huvilaan.
Hankkeen suunniteltu käyttötarkoitus soveltuu nykyisen aluerakenteen osalta Sorsasalon itäosan
muuhun maankäyttöön, jossa on jo vastaavia toimintoja ja maankäyttöä. Maankäyttö alueella muuttuu ja toiminta aiheuttaa ympäristöönsä joitakin haittavaikutuksia, joilla voi olla välillisiä vaikutuksia
ympäröivien alueiden maankäyttöön.
Hankkeen maankäyttöön ja kaavoitukseen kohdistuvien vaikutusten kokonaismerkittävyyden arvioidaan olevan vähäinen, ottaen huomioon hankealueen nykyinen maankäyttö sekä kaavoitukseen
kohdistuvat muutostarpeet.
Vaikutukset liikenteeseen
Rakentamisen aikana valtatiellä 5 liikennemäärät lisääntyisivät maksimitilanteessa alle 10 % (raskas
liikenne maksimissaan 20 %). Selluntiellä lisäys on merkittävä erityisesti toisen rakentamisvuoden
aikana, jolloin liikennemäärät voivat jopa yli kymmenkertaistua lähinnä alueella työssä käyvien henkilöliikenteen vaikutuksesta. Vaikutusten kokonaismerkittävyyden arvioidaan olevan Selluntiellä ja
Sorsasalon liittymän kohdalla korkeintaan kohtalainen huomioon ottaen rakentamisaika ja liikennemääräpiikkien lyhyt kesto.
Tehtaan käytönaikainen liikenne lisää vain hieman valtatien 5 kokonaisliikennemääriä (noin 3 %).
Raskaan liikenteen määrän lisääntyminen on kuitenkin huomattavaa valtatiellä 5 Sorsasalon liittymän kohdalla, mutta liittymästä kauemmaksi mentäessä raskas liikenne jakautuu tasaisemmin valta-
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tieltä 5 erkaneville teille. Tehtaan kuljetusten vaikutuksesta Selluntien kokonaisliikennemäärät yli nelinkertaistuvat. Vaikutus Selluntien liikennemääriin on huomattava, mutta huomioitavaa on, että tietä
käyttää nykyisin pääsääntöisesti Savon Sellun ja Ekokemin teollisuus- ja henkilöliikenne. Vaikutukset
liikenneturvallisuuteen on arvioitu olevan Sorsasalon liittymän ruuhkautumistilanteessa hetkellisiä ja
vähäisiä. Toiminta-ajan liikennevaikutusten kokonaismerkittävyys varsinkin Selluntielle arvioidaan
olevan suuri, sillä kuljetuksia saapuu ympäri vuorokauden. Muille tieosuuksille vaikutukset ovat vähäisiä tai kohtalaisia.
Meluvaikutukset
Rakentamisen aikainen melu vaikuttaa etenkin Sorsasalon alueella ja Virtasalmen vastarannalla.
Melutason oletetaan olevan aluksi samalla tasolla kuin vuonna 2013 tapahtuneen kivenoton aikana.
Sorsasalossa lähimpien asuin- ja loma-asuinrakennusten kohdalla keskiäänitaso voi ylittää 50 dB(A)
päiväaikana. Virtasalmen vastarannalla päiväajan keskiäänitaso voi olla enimmillään noin 50 dB(A).
Rakentamisen edetessä melun luonne muuttuu, jolloin melu koostuu kuljetuksista ja muusta rakentamismelusta. Rakentaminen ajoittuu lyhyelle ajanjaksolle ja siitä aiheutuvat meluvaikutukset arvioidaan lyhytkestoisuuden perusteella vähäisiksi.
Melumallinustulosten perusteella melutilanne kasvaisi hankkeen myötä etenkin Sorsasalon saaren
sekä Virtasalmen rannan loma-asuinrakennuksilla tehdasalueen pohjoispuolella. Liikennemelu kasvaa jonkin verran valtatien 5 molemmin puolin raskaiden ajoneuvokuljetusten ja raideliikennemelun
vuoksi. Liikennemelun kasvu on suurinta valtatiellä 5 pohjoiseen päin, mutta laskelmien perusteella
sen ei oleteta kasvattavan merkittävästi tai havaittavasti melutasoa esim. Siilinjärven Vuorelan alueella. Melun nykytila on valtatien 5 osalta jo paikoin varsin korkea, mikä osaltaan alentaa muutoksen
havaittavuutta. Kaikkiaan melutilanteen muutos on varsin paikallinen ja keskittyy etenkin Sorsasalon
itäpuolen keski- ja koillisosiin sekä itse tehdasalueelle. Toiminnanaikana tehdas nostaa alueen melutasoa ja sen meluvaikutus on merkitykseltään kohtalainen.
Tärinävaikutukset
Rakentamisen aikaisen tärinän aiheuttamat vaikutukset ovat vähäisiä lähialueelle huomioon ottaen
lähimpien asuin- ja lomarakennusten etäisyys hankealueesta.
Toiminnan aikana vaikutuksia ei arvioida syntyvän tai ne ovat lähinnä raideliikenteestä johtuvia korkeintaan hetkellisiä ja hyvin vähäisiä vaikutuksia.
Ilmanlaatuun kohdistuvat vaikutukset
Maanrakennustöihin liittyvän pölyämisen arvioidaan aiheuttavan hengitettävien hiukkasten pitoisuustason nousua. Pölypäästöjen aiheuttama haitta on luonteeltaan ympäristön likaantumista ja viihtyvyyshaittaa. Rakentamisen aikaisten ilmapäästöjen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin Kallan
siltojen rakentamisaikana mitatut ilmanlaatuparametrit. Rakentamisen aikaisen pölyämisen aiheuttamien vaikutusten kokonaismerkittävyyden arvioidaan olevan lähimmillä asuintaloilla vähäinen, koska ne rajoittuvat rakentamisalueen välittömään läheisyyteen ja kestävät rajoitetun ajan.
Normaalitoiminnan päästöt eivät aiheuta terveydellistä riskiä lähialueen asukkaille, sillä terveyden
suojelemiseksi annetut ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot alittuivat selvästi. Leviämismallilaskelmien
tuloksena saadut ilmanepäpuhtauksien pitoisuuslisät olivat korkeimmillaankin alle 1 % vastaavista
vuosikeskiarvopitoisuudelle asetetuista raja-arvoista kaikissa vaihtoehdoissa. Toiminnan aikana vaikutukset ilmanlaatuun arvioidaan olevan kokonaismerkittävyydeltään vähäiset.
Uusi tehdas ei aiheuta hajua ympäristöön normaalitoiminnan aikana eli ympäristön hajutilanne säilyy
pääsääntöisesti nykyisen kaltaisena. Finnpulpin tehtaalta peräisin olevia hajuja voi esiintyä tehtaan
poikkeustilanteissa (esim. käynnistyksissä ja pysäyksissä). Ajoittaiset lyhytkestoiset hajuhaitat ovat
mahdollisia, mutta haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet jäävät selvästi terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi annetun ohjearvotason alapuolelle.
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Vaikutukset kasvihuonekaasuihin
Rakentamisen aikana kasvihuonekaasupäästöjä syntyy työkoneiden ja kuljetusten pakokaasupäästöistä. Toiminnan aikana kasvihuonekaasupäästöjä syntyy tehtaan kuljetuksista sekä tuotannosta.
Valtaosa tehtaan tuotannon hiilidioksidipäästöstä on bioperäistä, jota ei luokitella kasvihuonekaasuksi.
Tehtaan tuottama sähkö ja lämpö korvaavat muualla tuotettua energiaa, mikä vähentää energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä, riippuen muualla tuotettavan energian tuotantomuodosta. Suomen uusiutuvan energian käytön tavoitteeksi on asetettu 38 % kaikesta tuotetusta energiasta vuoteen 2020
mennessä. Vuonna 2013 uusiutuvan energian tuotanto oli 31 %. Finnpulp nostaa tätä tuotantoa noin
yhdellä prosenttiyksiköllä.
Tehtaan vuotuinen tuotannon fossiilinen hiilidioksidipäästö on noin 240 kt CO 2-ekv. Tehtaan liikenteen hiilidioksidipäästöt ovat vuodessa noin 30 kt CO 2-ekv. Suomen kasvihuonekaasupäästöt kasvaisivat noin 0,4 % hankkeen myötä, verrattuna vuoden 2013 raportoituihin Suomen kasvihuonepäästöihin.
Koska tehdas tuottaa bioenergiaa moninkertaisesti verrattuna fossiilisten kasvihuonekaasupäästöjen
lisäykseen, arvioidaan vaikutusten olevan positiivinen kokonaismerkittävyyden ollessa kohtalainen.
Tuhkan ja sivutuotteiden käsittelyn sekä loppusijoituksen vaikutukset
Rakentamisen aikana muodostuvia massoja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan hankealueella, mikä vähentää muodostuvan ylijäämämaan ja kiviaineksen määrää. Ylijäämämaat ja muut rakentamisen aikaiset jätteet kuljetetaan muualle hyödynnettäväksi tai loppusijoitettavaksi.
Toiminnan aikana muodostuvista sivutuotteista ja jätteistä hyödynnetään mahdollisimman paljon joko omassa prosessissa tai hankealueen ulkopuolella. Jäljelle jäävä hyötykäyttöön kelpaamaton jäte
loppusijoitetaan hankealueen ulkopuolelle asianmukaiselle loppusijoitusalueelle. Jätteiden loppusijoituksesta mahdollisesti aiheutuvat ympäristövaikutukset kohdistuvat loppusijoituspaikoille.
Vaikutukset vesistöihin
Raakaveden imuputken ja jäteveden purkuputken sekä mahdollisen uuden purku- ja lastauslaiturin
rakentamisen yhteydessä tehdään vesistötöitä, kuten ruoppauksia. Lisäksi tehtaan rakentamisen
aikana ylijäävistä puhtaista kallioaineksista rakennetaan mahdollisesti maisema- ja meluvalli Sorsasalon eteläkärkeen osin vesialueelle. Keskeisin vesistörakentamisen aikainen vaikutus on veden
kiintoainepitoisuuden ja sen myötä sameuden tilapäinen lisääntyminen. Vesistöön voi joutua sedimentin ruoppauksen myötä myös sedimenttiin varastoituneita ravinteita ja haitta-aineita. Pohjaeläimistö ja mahdollinen vesikasvillisuus katoavat ruoppausalueilta väliaikaisesti. Yleisesti eläimistön
toipumisen ennalleen ruoppausten jälkeen on havaittu kestävän 1–5 vuotta. Raakaveden imuputken
sijoittamisessa Virtasalmen puolelle syntyy merkittävästi vähemmän ruoppaustarvetta kuin Sorsasalon länsipuolen sijoitusvaihtoehdossa, sillä vesisyvyys on luonnostaan suurempi Virtasalmen puolella. Vaikutuksia voidaan vähentää mm. silttiverhoilla ja valitsemalla ympäristöystävällisin ruoppausmenetelmä.
Toiminnan aikana vaikutuksia vesistöön aiheutuu jäte- ja jäähdytysvesikuormituksesta. Kuormituksen vaikutukset näkyvät selvimmin purkupisteen lähialueella Kelloselällä; erityisesti Kelloselän alusveden syvänteessä talvikerrostuneisuuskautena, jolloin jätevettä kertyy alusveteen. Lisääntyvän
happea kuluttavan kuormituksen vuoksi paikallista hapettomuutta saattaa esiintyä aiempaa useammin, mutta laajamittaista hapettomuutta ei arvioida aiheutuvan. Kelloselän fosforitaso heikkenee tyydyttäväksi, mutta koko Kallaveden osalta fosforipitoisuuden arvioidaan säilyvän hyvänä. Kallaveden
typpipitoisuus on nykyisinkin tyydyttävä, eikä kuormituksen arvioida muuttavan tilaluokitusta typen
osalta. Yhteispuhdistamovaihtoehdossa typpikuormituksen pieneneminen näkyy Kallavedellä typpipitoisuuden pienentymisenä. Kallaveden arvioidaan säilyvän edelleen fosforirajoitteisena. Jäteveden
sisältämä sulfaatti ja natrium ei aiheuta pysyvää suolakerrostuneisuutta Kallavedelle. Kiintoainekuormitus lisää syvänteen alueella sedimentaatiota, mutta syvännealue ei ole esimerkiksi kalojen kutualuetta ja pohjaeläimistö koostuu kuormitukseen sopeutuneista lajeista. Vesistössä ei arvioi-
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da tapahtuvan sen kaltaisia vedenlaatumuutoksia, jotka vaarantaisivat Kallaveden veden käytön vesilaitosten raakavetenä.
Aivan jäähdytysvesien purkualueen lähiympäristöä lukuun ottamatta lämpötilavaikutuksen arvioidaan
olevan talvella enimmillään noin 3–5 °C. Kylmänä talvena jäähdytysvesien aiheuttaman sulan alueen
koko on huhtikuun alussa noin 0,5 km2 ja leutona talvena noin 0,8 km2. Lämpökuorman arvioidaan
näkyvän lähirantojen limoittumisena ja vesikasvillisuuden lisääntymisenä, mutta esim. laaja-alaisia
sinilevähaittoja ei arvioida aiheutuvan, sillä lisääntyvästä fosforikuormituksesta huolimatta Kallavesi
säilyy fosforirajoitteisena.
Hankkeen arvioidaan vaikuttavan Kallaveden pintaveden ekologiseen tilaan siten, että osa-alueita
tarkastellessa tilaluokka Savon Sellun lähialueella ja Kelloselällä pysyy tyydyttävänä ja koko Kallavesi-Sorsavesi vesialueella hyvänä. Hanke ei vaaranna Pohjois-Savon vesistöjen vesienhoitosuunnitelman Vuoksen vesienhoitoalueen ja EU:n vesipuitedirektiivin tavoitteiden eli vesialueen hyvän ekologisen tilan saavuttamista tai sen säilyttämistä niillä alueilla, joilla se on jo saavutettu.
Vaikutukset kaloihin ja kalastukseen
Rakennusvaiheessa veden paikallinen samentuminen voi lyhytaikaisesti karkottaa kaloja työkohteiden läheisyydessä, mutta vaikutusten kokonaismerkittävyyden arvioidaan olevan kalaston kannalta
vähäinen.
Jätevedet heikentävät vesistön happitilannetta ja lisäävät vesistön rehevyyttä. Tämä heikentää syyskutuisten kalalajien elinolosuhteita, suosii särkikaloja vaateliaampien kalalajien kustannuksella ja näkyy kalastuksessa seisovien pyydysten lisääntyvänä limoittumisena. Vaikutukset kohdistuvat Kelloselälle ja vähäisemmässä määrin sen eteläpuoliselle Kallavedelle. Jäähdytysvesien lämpökuorman
aiheuttamat seuraukset vesistössä ovat paljolti samankaltaisia kuin rehevöitymien aiheuttamat muutokset, mutta ne rajautuvat Kelloselällä varsin suppealle alueelle. Jätevesien muiden kuormitteiden
kalataloudelliset vaikutukset arvioidaan vähäisiksi, ja ne rajautuvat purkualueen läheisyyteen. Kokonaisuutena jätevesien johtamisesta aiheutuvien vaikutusten kokonaismerkittävyyden arvioidaan olevan kalaston ja kalastuksen kannalta kohtalainen.
Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin
Rakentamisen aikaiset maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen kohdistuvien vaikutusten kokonaismerkittävyyden arvioidaan olevan vähäinen. Riski muodostuu lähinnä työkoneiden hydrauliikkaöljyvuodoista. Tällaiset vuodot ovat kuitenkin pieniä ja helposti torjuttavissa koneiden kunnossapidolla ja
itse vuodon torjunta imeytysaineella.
Tehtaan normaalissa toiminnassa vaikutuksia maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen ei synny. Mahdollisissa kemikaali- tai öljyvuoto-onnettomuustilanteessa vaikutusten merkittävyyden arvioidaan
olevan vähäinen, koska tehtaalla huolehditaan riittävistä suojaustoimenpiteistä.
Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin
Hankkeen rakentamisen aikaiset luontovaikutukset keskittyvät Sorsasalon alueelle, ja liittyvät pääosin kasvillisuuden poistoon ja maanmuokkaukseen. Hankkeeseen liittyvä rakentaminen on kuitenkin suhteellisen pienialaista ja kohdistuu suurelta osin muokatuille alueille. Myös varsinaisten rakennusalueiden ympäristön kasvillisuudelle voi aiheutua vaikutuksia työkoneiden liikkumisen ja lisääntyvän reunavaikutuksen vuoksi.
Tehdasalueelta häviää toinen kahdesta potentiaalisesta viitasammakon kutulammesta. Lisäksi jätevedenpuhdistamon ja satamalaiturin alueelta häviää valtaosa lehtokuviosta, joka on potentiaalinen
liito-oravan elinympäristö. Muilta osin vaikutukset monimuotoisuuskohteisiin arvioidaan kokonaisuudessaan vähäisiksi.
Rakentamisen myötä lintujen elinympäristöjä, kuten metsää ja joutomaakenttää häviää tai muuttuu.
Rakentaminen kohdistuu suurelta osin jo muokatuille alueille, eivätkä mainitut häviävät tai muuttuvat
kohteet ole esimerkiksi maakunnallisesti erityisen tärkeitä linnustokohteita. Linnustoon kohdistuvat
vaikutukset arvioidaan siksi kokonaisuudessaan vähäisiksi.
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Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan huomioitavia vaikutuksia edes lähimpänä sijaitsevalle Naturaalueelle. Vesistövaikutusten osalta Kallaveden rehevöityminen ja kasviplanktonin lisääntyminen voisivat ulottua vähäisessä määrin laajalle Natura-alueelle Keski-Kallaveden saaristo. Samaan alueeseen kuuluu kansainvälisesti tärkeä (IBA) lintualue Keski-Kallavesi ja Kuhanen. Vaikutukset tälle
alueelle on arvioitu korkeintaan vähäisiksi, eikä näin ollen luonnonsuojelulain 65 § mukaisen Naturaarvioinnin laatimista nähdä hankkeeseen liittyen tarpeelliseksi.
Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Uusi tehdas laajentaa Sorsasalon teollista vyöhykettä ja muuttaa maisemakuvaa erityisesti vesialueiden ylitse tarkasteltuna. Erityisesti laitoksen piippu muodostaa uuden korkean teollisen maamerkin
metsäiseen siluettiin ja Kelloselän vesistömaisemaan. Sijainti Savon Sellun nykyisten laitosten tuntumassa lieventää vaikutuksia jonkin verran. Suurmaisemassa Kelloselkä ja Virtasalmen pohjoispuolen laajat metsäiset selänteet säilyvät edelleen merkittävinä maisemallisina elementteinä.
Maisemavaikutusten kokonaismerkittävyyden arvioidaan olevan kohtalainen, joillakin alueilla suuri.
Maiseman muutos erityisesti lähialueilla Sorsasalossa ja Virtasalmen pohjoisrannan suunnalla voidaan kokea suurena. Hanke ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia maisemarakenteeseen tai suurmaisemaan. Hankkeen vaikutukset ovat pääasiassa vaikutuksia maisemakuvaan ja -tilaan, ja vaikutukset kohdistuvat muutamille alueille (Vuorelan ranta-alueet, Sorsasalon itäosan lähiympäristöt, Virtasalmen pohjoispuoli, Kelloselän pohjoisosat).
Hanke ei heikennä vaikutusalueella sijaitsevien maiseman ja kulttuuriympäristön kannalta merkittävien kohteiden arvoa. Puijon valtakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen ei kohdistu hankkeen myötä merkittäviä haittavaikutuksia.
Vaikutukset ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen, virkistyskäyttöön ja terveyteen
Rakentamisen häiriövaikutukset saattavat heikentää virkistysarvoja hankealueen läheisyydessä, kuten Virtasalmen alueella. Rakentamisvaiheen vaikutukset liittyvät ilmanlaadussa (pölyäminen) tapahtuviin muutoksiin sekä mahdollisiin melu- ja tärinävaikutuksiin. Rakentamisesta ei aiheudu päästöjä
vesistöön, jotka voisivat aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia. Vaikutukset kohdistuvat rajatulle
alueelle ja vaikutusten kesto on rakentamisaikainen. Hankkeen rakentamisvaiheessa ei arvioida aiheutuvan merkittäviä terveysvaikutuksia.
Merkittävimmät toiminnan aikaiset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat pääosin lisääntyvästä liikenteestä sekä meluvaikutuksista. Hankkeen kokonaisvaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyisyyteen on kaikki vaikutusalueet huomioiden arvioitu kohtalaisiksi. Hankkeen lähialueella joidenkin haittojen vaikutukset koetaan suurina, joidenkin yksittäisten talouksien
osalta jopa erittäin suurina. Myös hankkeeseen suhtautuminen on hankealueen lähialueilla kielteisempää. Heikennyksiä lähialueella syntyy myös ihmisten kokemiin luontoarvoihin (mahdollinen vaikutus järviveteen tai kotitarvekalastukseen), maisema-arvoihin, omaisuuden arvon muutokset, sekä
virkistyskäytön häiriintyminen. Kauempana hankealueesta vaikutukset ovat merkittävästi lievempiä ja
siellä positiivisten vaikutusten painoarvo korostuu selvästi.
Vaikutukset luonnonvarojen käyttöön
Puuraaka-aineen hankinnalla voi olla vaikutuksia muun muassa maaperään, vesistöihin, metsien
terveyteen ja tuhoihin, luonnon monimuotoisuuteen, metsien virkistyskäyttöön ja maisemaan sekä
kulttuuriympäristöön, mutta niitä voidaan lieventää oikealla metsänhoidolla.
Kuitupuun kysynnän vahvistuminen voi aktivoida metsänomistajia tekemään lisääntyvässä määrin
oikea-aikaisia metsänhoidollisia toimenpiteitä (esimerkiksi harvennushakkuita). Tämä vaikuttaa positiivisesti metsien metsänhoidolliseen tilaan sekä puuntuotantopotentiaalin optimaaliseen hyödyntämiseen ja edesauttaa metsätalouden kannattavuutta metsänomistajan näkökulmasta.
Ottaen huomioon hakkuumäärän lisääntymisen lähes hakkuumahdollisuuksien tasolle (erityisesti
havukuitupuu) sekä puuraaka-aineen hankinnan kestävyyden, arvioidaan luonnonvarojen käytön
aiheuttamien vaikutusten kokonaismerkittävyyden olevan toiminnan aikana vähäiset. Tämän lisäksi
hankkeella voi olla positiivisia vaikutuksia metsätalouden kannattavuuteen.
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Aluetaloudelliset ja sosioekonomiset vaikutukset
Rakentaminen lisää merkittävästi taloudellista toimeliaisuutta Pohjois-Savossa ja muualla Suomessa. Kokonaistuotoksen kasvu synnyttää alueen ja koko Suomen kannalta merkittäviä rakentamisen
aikaisia työllisyysvaikutuksia.
Toiminnan aikaiset vaikutukset ovat merkittävyydeltään erittäin suuria huomioiden vaikutuksen voimakkuuden ja laajuuden.
Toiminnan aikana taloudellista toimeliaisuutta lisäävän kokonaistuotoksen kasvu koko PohjoisSavossa tulee olemaan kerrannaisvaikutuksineen noin 860 miljoonaa euroa. Hankkeella on myös
veroluonteisia vaikutuksia, jotka muodostuvat kiinteistö-, yhteisö- ja kunnallisverosta. Valmistuttuaan
hanke tulee kokonaisuudessaan työllistämään noin 1 500 henkilöä Pohjois-Savossa ja muualla
Suomessa kerrannaisvaikutuksineen noin 1 900 henkilötyövuotta.
Onnettomuustilanteiden vaikutukset
Onnettomuustilanteiden ympäristövaikutusten kokonaismerkittävyyden arvioidaan olevan vähäinen
huomioon ottaen huomioon, että onnettomuustilanteiden estäminen teknisesti on laitoksen toteutuksen ja toiminnan lähtökohta.
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1

JOHDANTO
Finnpulp Oy (jäljempänä hankevastaava) suunnittelee biotuotetehtaan rakentamista
Kuopioon Sorsasalon idän puoleiselle alueelle. Biotuotetehtaan prosessi on suunniteltu
erityisesti pehmo- ja pakkauspaperien raaka-aineena käytettävän havusellun tuotantoon. Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on 1,2 miljoonaa tonnia havusellua. Lisäksi tehdas tuottaa mäntyöljyä ja tärpättiä sekä yhden terawattitunnin (TWh) sähköä
valtakunnan verkkoon. Puuraaka-ainetta tehdas käyttää 6,7 miljoonaa kuutiometriä
vuodessa.
Hankkeesta vastaavan tavoitteena on saada toteutuspäätösvalmius vuoden 2017 alkupuolella. Tuotannon suunnitellaan alkavan vuonna 2019, vuoden 2018 lopulla alkavien
testausten ja koeajojen jälkeen. Täydessä tuotantokapasiteetissa tehdas on vuonna
2021.
Finnpulp käynnisti YVA-lain mukaisen YVA-menettelyn kesäkuussa 2015, jolloin se jätti
Pohjois-Savon ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Ohjelmassa
esiteltiin kyseessä oleva hanke toteutusvaihtoehtoineen, sekä suunnitelma siitä, mitä
ympäristövaikutuksia tämän YVA-menettelyn yhteydessä selvitetään sekä miten ja millä tarkastelualueilla selvitykset tehdään. YVA-ohjelmassa esitettiin myös arviointimenettelyn kulku ja aikataulu, hankkeen taustat, suunnitelma osallistumisen järjestämisestä ja hankkeesta tiedottamisesta, ympäristön nykytila sekä hankkeen edellyttämät luvat
ja suunnitelmat.
Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset sekä suunnitelma hankkeen haittojen lieventämiseksi ja ehkäisemiseksi sekä hankkeen vaikutusten seurannan järjestämiseksi. YVAselostuksessa esitetään myös hankkeen suhde luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin. Lausunnot ja mielipiteet tästä arviointiselostuksesta voi osoittaa Pohjois-Savon ELY-keskukselle. Samanaikaisesti YVAmenettelyn 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 toimii Finnpulp Oy. Finnpulp perustettiin
vastaamaan Suomeen rakennettavasta uudesta nykyaikaisesta biotuotetehtaasta. Yhtiö rekisteröitiin toukokuussa 2013. Yhtiön toimialana on metsäteollisuuteen ja muuhun
siihen liittyvään teollisuuteen liittyvä liiketoiminta.

2.2

Hankkeen tausta ja tarkoitus
Finnpulp suunnittelee uuden biotuotetehtaan rakentamista Kuopion Sorsasaloon.
Hankkeen tärkeimmät edellytykset, kuten sijainti, kokoluokka ja raaka-aineenhankinta,
on määritelty hankkeesta vastaavan tekemissä selvityksissä ennen YVA-menettelyä.
Parhaiten toimintaan soveltuvaksi tehdaspaikkakunnaksi on valittu Kuopio, joka sijaitsee keskellä Suomen havupuuvarantoja. Kuopion kaupunki tarjosi kahta sijoitusvaihtoehtoa, joista valittiin Sorsasalo. Sijainnin merkittävänä etuna on olemassa oleva infrastruktuuri (muun muassa maantie- ja rautatieyhteydet, liitynnät sähköverkkoon ja vesistön läheisyys). Lisäksi integrointivaihtoehto Savon Sellun aallotuskartonkitehtaan
kanssa puoltaa sijoituspaikaksi Sorsasaloa. Maakunta- ja yleiskaavoissa suunniteltu
alue on osoitettu teollisuusalueeksi.
Toinen vaihtoehtoinen sijoituspaikka oli Hepomäen alue Kuopion eteläpuolella. Tehdyn
arvioinnin perusteella tämä hylättiin, koska raakavesi- ja jätevesiputkien pituudet olisivat olleet moninkertaiset Sorsasaloon verrattuna ja olisivat kulkeneet yksityisten maanomistajien maiden läpi. Lisäksi rautatie- ja maantieyhteyksien rakentaminen olisi ollut
haastavampaa. Koska valtaosa käytetystä puuraaka-aineesta tulee pohjoisen suunnasta, keskimääräinen kuljetusmatka olisi kasvanut yli 10 kilometriä, joka olisi aiheuttanut
lisäkustannuksia ja liikenteen ympäristövaikutuksia.
Biotuotetehtaan prosessi on suunniteltu erityisesti pehmo- ja pakkauspaperien havuselluraaka-aineen tuotantoon. Sen vuotuinen tuotantokapasiteetti tulee olemaan 1,2 miljoonaa tonnia havusellua. Lisäksi tehdas tuottaa puupohjaisia biokemikaaleja sekä bioenergiaa. Tehtaan kokoluokan mitoitus perustuu teknistaloudellisesti kilpailukykyiseen
tehdaskokoon ja puuraaka-aineen kestävään saatavuuteen.
Finnpulpin tavoitteena on luoda markkinoille uusi toimija, joka rakentaa Suomeen maailman moderneimman ja tehokkaimman biotuotetehtaan. Yrityksen tavoitteena on valmistelu- ja rahoitusvaiheen aikana yhdistää tahot, joiden yhteisenä intressinä on varmistaa suomalaisen puun hyötykäyttö sekä prosessiteollisuuden viimeisimmän teknologian luomat mahdollisuudet kasvaville pehmopaperi- ja pakkauskartonkimarkkinoille.
Moderni teknologia mahdollistaa sellutuotannon lisäksi monipuolisen biotuotannon.
Tehdas tuleekin olemaan merkittävä biokemikaalien ja -energian tuottaja. Havusellun
lisäksi Finnpulp tuottaa sähköä valtakunnan verkkoon yhden terawattitunnin vuodessa
sekä merkittävän määrän erilaisia biokemikaaleja, kuten mäntyöljyä ja tärpättiä.
Finnpulpin toiminta perustuu suomalaisen, pitkäkuituisen havusellun maailmanlaajuiseen kasvavaan kysyntään. Sellumarkkinoiden odotetaan kasvavan globaalin elintason
nousun myötä. Erityisesti havusellua hyödyntävien pehmopaperien ja pakkauskartonkien kysynnän ennustetaan kasvavan Aasian, Afrikan ja Etelä-Amerikan talouskehityksen myötä vuosittain keskimäärin 3-4 % aina vuoteen 2025 saakka. Kierrätyspaperin
määrän väheneminen vaikuttaa kierrätyskuidun saatavuuteen ja lisää uuden havusellun kysyntää.
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2.3

Hankkeen suunnitteluvaihe ja aikataulu
Laitoksen yksityiskohtaista teknistä suunnittelua ei ole vielä käynnistetty. Hankkeesta
vastaavan tavoitteena on saada toteutuspäätösvalmius vuoden 2017 alkupuolella. Tuotannon suunnitellaan alkavan vuonna 2019, vuoden 2018 lopulla alkavien testausten ja
koeajojen jälkeen. Täydessä tuotantokapasiteetissa tehdas on vuonna 2021.

Kuva 2-1. Hankkeen aikataulu.

2.4

Hankkeen sijainti ja maankäyttötarve
Hankealue sijaitsee Kuopion Sorsasalossa valtatien 5 itäpuolella noin yhdeksän kilometriä Kuopion keskustasta pohjoiseen ja noin 1,2 kilometriä Vuorelan lähimmistä
asuintaloista etelään. Etäisyys Siilinjärven keskustaan on noin 14 kilometriä. Biotuotetehtaan on suunniteltu sijoittuvan Sorsasalon idän puoleisen alueen keskiosaan (Kuva
2-2). Sorsasalon saaren eteläpuolella aukeaa Kallaveden Kelloselkä ja koillispuolella
on kapea Virtasalmi. Hanke sijoittuu pääosin Kuopion kaupungin omistamalle alueelle.
Jätevedenpuhdistamo sijoittuu Savon Sellun omistamalle alueelle.

Kuva 2-2. Biotuotetehtaan suunniteltu sijaintipaikka sekä jätevedenpuhdistamon ja
uuden raidelinjan sijainti Sorsasalossa.
Copyright © Pöyry Finland Oy

Marraskuu 2015
28

Finnpulp Oy
Biotuotetehtaan YVA-selostus

Kuva 2-3. Ilmakuva Sorsasalon alueesta. Kuva: Google Earth

Rakennusten ja muiden uuden tehtaan tarvitsemien toimintojen alustava sijainti näkyy
tehtaan alustavassa layout-kuvassa (Kuva 2-4). Lisäksi rakennetaan uusia raideyhteyksiä, jotka haarautuisivat nykyisestä Sorsasalon saaren eteläosaan johtavasta teollisuusraiteesta. Suunnitellun tehtaan tonttialan tarve on noin sata hehtaaria.
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Kuva 2-4. Uuden biotuotetehtaan alustava layout-suunnitelma.

2.5

Arvioitavat vaihtoehdot
YVA-menettelyssä tarkastellaan uuden biotuotetehtaan rakentamista ja käyttöä Kuopion Sorsasalossa. YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia toteutusvaihtoehtoja, joissa kaikissa tehtaan tuotantokapasiteetti on 1,2 miljoonaa tonnia havusellua vuodessa
(Taulukko 2-1).
Integrointi tarkoittaa sitä, että Savon Sellun jätevedet johdetaan Finnpulpin jätevedenpuhdistamolle. Lisäksi Savon Sellulla syntyvä kuori ja jäteliemet poltetaan Finnpulpin
uusissa kattilalaitoksissa.
Toteutusvaihtoehtojen lisäksi tarkastellaan kahta raaka- ja jäähdytysveden ottopaikkavaihtoehtoa.
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Taulukko 2-1. Arvioitavat toteutusvaihtoehdot.
Nollavaihtoehto

Hankkeen toteuttamatta jättäminen eli biotuotetehdasta ei rakenneta

Vaihtoehto 1a (VE1a)

Uusi biotuotetehdas

Vaihtoehto 1b (VE1b)

Uusi biotuotetehdas
Osa Savon Sellun toiminnoista integroidaan Finnpulpin tehtaan prosesseihin

Vaihtoehto 2a (VE2a)

Uusi biotuotetehdas
Lisäksi vaihtoehdossa tarkastellaan puusta liuotetun ligniinin erotusta syntyvästä jäteliemestä ja sen jalostamista biotuotteeksi.

Vaihtoehto 2b (VE2b)

Uusi biotuotetehdas
Osa Savon Sellun toiminnoista integroidaan Finnpulpin tehtaan prosesseihin
Lisäksi vaihtoehdossa tarkastellaan puusta liuotetun ligniinin erotusta syntyvästä jäteliemestä ja sen jalostamista biotuotteeksi

YVA-ohjelman jälkeen tapahtuneet muutokset arvioitavissa vaihtoehdoissa
YVA-ohjelmassa esitetystä poiketen, YVA-selostuksessa ei tarkastella voimajohtoliityntää. YVA-ohjelmassa esitetty liittyminen Sorsasalon 110 kV:n voimajohtoon tai Iloharjun
kytkinasemaan ei ole Fingridin tekemien selvitysten mukaan mahdollinen kantaverkon
käyttövarmuuden vuoksi.
Fingridin mukaan liittyminen uudella 110 kV:n voimajohdolla Fingridin Alapitkän sähköasemalle Lapinlahdella on teknistaloudellisesti ainoa kestävä ratkaisu. ELY-keskuksen
YVA-ohjelmasta antaman lausunnon mukaan näin laajaa uutta kokonaisuutta ei enää
voida ottaa mukaan tähän YVA-menettelyyn. Jännitetasoltaan 110 kilovoltin voimajohtohankkeista laaditaan yleensä sähkömarkkinalain mukainen ympäristöselvitys. Uuden
voimajohdon ympäristöselvitys laaditaan hankkeen myöhemmässä vaiheessa.

2.6

Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin
Finnpulp Oy:llä ei ole käynnissä muita hankkeita, jotka liittyisivät biotuotetehdashankkeeseen.
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. Biotuotetehtaan 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 Finnpulpin biotuotetehdashanke liittyvät
toisiinsa puunhankinnan ja siihen liittyvien ympäristövaikutusten osalta.
Metsäyhtiö Stora Enso on ilmoittanut huhtikuussa 2014 muuntavansa Varkauden tehtaan hienopaperikoneen aaltopahvin raaka-ainetta tuottavaksi linjaksi. Varkauden tehtaan vuosikapasiteetti tulee olemaan noin 390 000 tonnia aaltopahvin raaka-ainetta ja
310 000 tonnia ruskeaa valkaisematonta sellua. Varkauden tehtaan uusi kone on
käynnistynyt marraskuussa 2015. Nykyisen 280 000 tonnia vuodessa tuottavan hienopaperikoneen tuotannon on loppunut elokuussa 2015. Stora Enson Varkauden tehtaan
muutos ja Finnpulpin biotuotetehdashanke liittyvät toisiinsa puunhankinnan ja siihen liittyvien ympäristövaikutusten osalta.
Sorsasalon alueella toimiva Ekokem-Palvelu Oy:n teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskus on Finnpulpin YVA-menettelyn käynnissä ollessa (1.9.2015) jättänyt Itä-
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Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksen, joka koskee teollisuusjätekeskuksen eräiden ympäristölupamääräysten muuttamista. Haettavat muutokset eivät ole riippuvaisia Finnpulpin toiminnasta.
Tällä hetkellä ei ole tiedossa muita muiden toimijoiden hankkeita, joihin Finnpulpin biotuotetehdashanke liittyisi.

2.7

Hankkeen liittyminen luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua
koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin
Hankkeen kannalta keskeisimpiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin (Taulukko 2-2) kuuluu sekä kansallisia tavoiteohjelmia
että kansainvälisiä sitoumuksia. Nämä eivät yleensä suoraan velvoita toiminnanharjoittajia, mutta niiden tavoitteet voidaan tuoda toiminnanharjoittajatasolle esimerkiksi vesilupien kautta. Taulukkoon on koottu joitain hankkeen kannalta merkittäviä suunnitelmia
ja ohjelmia.
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Taulukko 2-2. Hankkeen suhde luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin.
Hankkeen suhde suunnitelmiin, ohjelmiin ja sopimuksiin
Nimi

Sisältö

Suhde hankkeeseen

Viite

YK:n ilmastosopimus

Joulukuussa 1997 järjestetyssä Kioton ilmastokokouksessa EU:n tavoitteeksi hyväksyttiin vähentää
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärää kahdeksan prosenttia vuoden 1990 tasosta. Kioton
ensimmäinen velvoitekausi oli vuosina 2008–2012 ja toinen velvoitekausi kattaa vuodet 2013–2020.
YK:n ilmastosopimukseen liittyneet maat sopivat vuonna 2010 tavoitteeksi rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu kahteen asteeseen verrattuna esiteolliseen aikaan. Pariisissa pyritään tarkentamaan, miten kahden asteen tavoitteeseen päästään. Pariisin sopimuksen luonnoksessa (ns. Geneven tekstissä, ts. helmikuussa 2015 Genevessä valmistelussa luonnoksessa) tavoitteeksi ehdotetaan esimerkiksi, että vuoteen 2050 mennessä kasvihuonekaasupäästöjä vähennettäisiin 40–100%
vuoden 2010 tasoon verrattuna.

Biotuotetehdas käyttää uusiutuvaa polttoainetta, puuperäistä biomassaa, jolloin
se tukee kasvihuonekaasujen vähentämisvelvoitteen
täyttämistä.

1997 Kioton ilmastokokous,
1998 EU-maat sopivat päästöjenvähentämistavoitteen keskinäisestä jakamisesta.
Seuraava ilmastosopimuksen
osapuolten konferenssi pidetään Pariisissa 30.11.–
11.12.2015.

EU:n energiastrategia

EU:n energiastrategian tavoitteena on turvata kilpailukykyinen ja puhdas energian saanti vastaten
ilmastonmuutoksen hillintään, kasvavaan globaaliin energiankysyntään ja tulevaisuuden energian
toimituksen epävarmuuksiin.
Energiastrategian tavoitteiden saavuttamiseksi on määritetty kymmenen kohdan toimintaohjelma.
Ohjelmaan sisältyvät muun muassa EU:n sisäisen energiamarkkinan kehittäminen, energian huoltovarmuuden takaaminen ja sitoutuminen kasvihuonekaasujen vähentämiseen.

Uusiutuvien polttoaineiden
käyttö tukee EU:n energiastrategiassa asetettuja tavoitteita.

EU:n energiastrategia (An
Energy Policy for Europe) julkaistiin 10.1.2007.

Euroopan komission ilmasto- ja energiapaketti on laaja jäsenmaita koskeva lainsäädäntökokonaisuusehdotus. EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasuja 20 % vuoteen 2020 mennessä
vuoden 1990 päästöjen määrästä sekä kasvattamaan uusiutuvan energian osuutta EU:n kokonaisenergian käytöstä viidennekseen. Euroopan komissio on esitellyt uudet vuoteen 2030 ulottuvat EU:n
ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet. Puitteissa ehdotetaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä
40 prosentilla vuoden 1990 tasosta, ja mm. uusia indikaattoreita turvallisen ja kilpailukykyisen energiansaannin takaamiseksi.

Uusiutuvilla polttoaineilla
tuotetun energiantuotannon
lisääminen auttaa Suomea
saavuttamaan uusiutuvan
energian osuudelle asetetut
tavoitteet. Hanke myös vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

EU julkaisi uusiutuvaan energiaan ja ilmastonmuutokseen
liittyvän pakettinsa 23.1.2008.

Suomen ilmasto- ja energiapolitiikkaa ohjaavat EU:n ilmasto- ja energiapoliittiset tavoitteet ja velvoitteet. EU:n tavoitteisiin kuuluu kasvihuonekaasujen vähentäminen, energian säästäminen ja uusiutuvien energialähteiden edistäminen. Hallituksen pitkän aikavälin energia- ja ilmastostrategia käsittelee toimenpiteitä yksityiskohtaisemmin vuoteen 2020 ja viitteenomaisesti vuoteen 2050.

Uusiutuvien polttoaineiden
lisääminen energiantuotannossa tukee Suomen
ilmasto- ja energiastrategiassa asetettuja tavoitteita hiilidioksidipäästöjen
rajoittamisesta sekä uusiutuvan energian osuuden kasvattamisesta.

Valtioneuvoston 6.11.2008
hyväksymä selonteko energiaja ilmastopolitiikassa lähiaikoina toteutettavista toimenpiteistä. Strategian päivitys aloitettiin vuonna 2011 ja se hyväksyttiin 20.3.2013.

Suomen pitkän aikavälin energia- ja
ilmastostrategia
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Hankkeen suhde suunnitelmiin, ohjelmiin ja sopimuksiin
Nimi

Sisältö

Suhde hankkeeseen

Viite

Suomen biotalousstrategia

Suomen kansallisen biotalousstrategian tavoitteena on luoda uutta talouskasvua ja uusia työpaikkoja biotalouden liiketoiminnan kasvulla sekä korkean arvonlisän tuotteilla ja palveluilla, turvaten samalla luonnon ekosysteemien toimintaedellytykset. Strategian johtoajatuksena on, että Suomessa
luodaan kilpailukykyisiä ja kestäviä biotalouden ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin ja synnytetään sekä kotimaahan että kansainvälisille markkinoille uutta liiketoimintaa, joka tuo hyvinvointia
koko Suomelle.

Hanke edistää biotalouden
liiketoiminnan kasvua.

Biotalousstrategia on hyväksytty valtioneuvostossa keväällä 2014.

Metsästrategia ja ohjelmat

Suomen kansallinen metsästrategia listaa metsäalan tärkeimmät tavoitteet vuoteen 2025 mennessä.
Ennen kaikkea halutaan luoda kasvua, investointeja ja uusia työpaikkoja metsäalalle. Strategian
tärkeimpinä tavoitteina on edistää metsäalan kilpailukykyä, uudistumista ja kasvua sekä metsien
aktiivista, kestävää ja monipuolista hyödyntämistä. Yksi metsästrategian tavoitteista on, että runkopuuta hakataan 15 miljoonaa kuutiometriä nykyistä enemmän vuoteen 2025 mennessä.
Kansallinen metsäohjelma 2015 sisältää metsäpolitiikan keskeiset linjaukset. Ohjelman päämääränä
on lisätä kansalaisten hyvinvointia hyödyntämällä metsiä monipuolisesti kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.
Alueellinen metsäohjelma on Suomen metsäkeskuksen kunkin alueyksikön alueen kehittämissuunnitelma. Ohjelma sisältää tarpeet ja tavoitteet metsien kasvatukselle, hoidolle ja käytölle, metsiä
hyödyntävälle yritystoiminnalle, mesien monikäytölle ja suojelulle. Siinä esitetään myös toimenpiteet
ja rahoitus tavoitteisiin pääsemiseksi. Ohjelma tarkistetaan vähintään viiden vuoden välein.

Finnpulpin hanke edistää
metsiin perustuvaa liiketoimintaa ja luo kasvua, investointeja ja uusia työpaikkoja
metsäalalle.

Metsästrategia perustuu metsäpoliittiseen selontekoon ja
eduskunnan siihen antamaan
kannanottoon. Lisäksi metsästrategian taustalta löytyy
Suomen biotalousstrategia ja
biodiversiteettistrategia. Metsästrategia tukee biotalousstrategian toimeenpanoa. Valtioneuvosto hyväksyi strategian 12.2.2015.
Vuoden 2011 loppuun mennessä valmistuivat alueelliset
metsäohjelmat vuosille 2011 2015 pohjautuen joulukuussa
2010 valtioneuvoston hyväksymään Kansalliseen metsäohjelmaan 2015.
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Hanke myös edistää metsäalan kilpailukykyä, uudistumista ja kasvua sekä metsien aktiivista, kestävää ja
monipuolista hyödyntämistä.
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Hankkeen suhde suunnitelmiin, ohjelmiin ja sopimuksiin
Nimi
Vesienhoitosuunnitelmat ja vesienhoitolainsäädäntö

Sisältö
Vesienhoitolainsäädännön yleisenä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei
niiden tila heikkene ja että vesistöjen tila on vähintään hyvä.
Vesienhoitosuunnitelmia päivitetään parhaillaan vuosille 2016–2021. Metsäalan toimenpiteinä kaudelle 2016–2021 on ehdotettu mm. lannoitusten ja uudishakkuiden suojakaistaa ja teollisuuden osalta mm. vapaaehtoisten ympäristöjärjestelmien käyttöönottoa, uusien käyttökelpoisten tekniikoiden
käyttöönottoa sekä ympäristöriskikartoituksia ja riskienhallintasuunnitelmia.

Valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet

Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on mm. varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen
huomioon ottaminen kaavoituksessa ja viranomaisten toiminnassa, auttaa saavuttamaan mm. kestävän kehityksen tavoitteita alueiden käytön suunnittelussa, eheyttää yhdyskuntarakennetta, luoda
toimivaa energiahuoltoa ja huomioida luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sisältävät keskenään hyvin eriluonteisia tavoitteita. Kussakin hankkeessa tulee arvioida kyseisen hankkeen kannalta olennaisten tavoitteiden toteutuminen.
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Suhde hankkeeseen

Viite

Jätevedet puhdistetaan
mahdollisimman tehokkaasti
käyttäen parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Vesipolitiikan puitedirektiivi
(2000/60/EY) direktiivin mukaiset vesienhoitosuunnitelmat
valmistuivat vuonna 2009 ja
ovat voimassa vuoteen 2015.
Kansallisessa täytäntöönpanossa vesienhoidosta ja
merenhoidosta on määrätty
laissa vesien- ja merenhoidon
järjestämisestä (1299/2004)
sekä asetuksissa vesienhoitoalueista (1303/2004), vesienhoidon järjestämisestä
(1040/2006) ja merenhoidon
järjestämisestä (980/2011) ja
vesiympäristölle vaarallisten
tai haitallisten aineiden päästöistä ja huuhtoutumista säädetään valtioneuvoston asetuksella (1022/2006), jonka
tarkoituksena on suojella pintavesiä ja parantaa niiden laatua.

Hankkeen arvioidaan toteuttavan valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Suhde
hankkeeseen on esitetty
tarkemmin luvussa 6.

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista vuonna 2000 ja niitä
tarkistettiin vuonna 2009.
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Hankkeen suhde suunnitelmiin, ohjelmiin ja sopimuksiin
Nimi
Valtakunnallinen
jätesuunnitelma

Sisältö

Suhde hankkeeseen

Viite

Uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman vuosille 2017–2022 päivitystyö on käynnistynyt keväällä
2015. Uusi suunnitelma valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä lähtökohtanaan voimassa olevan valtakunnallisen jätesuunnitelman saavutukset sekä uudet velvoitteet mm. EU:n taholta. Uuden
valtakunnallisen jätesuunnitelman painopisteenä on mm. rakennus- ja purkujäte sekä biohajoavat
jätteet ja ravinteiden kierto. Suunnitelma on luonnosvaiheessa.

Kiinteiden jätteiden syntymistä vähennetään hyvällä
materiaalitehokkuudella eli
raaka-aineiden tehokkaalla
hyödyntämisellä, sivutuotteiden käytöllä sekä myynnillä,
prosessikemikaalien regeneroimisella sekä uudelleenkäytöllä ja prosessihävikkien
minimoimisella. Toissijaisesti
tuotannon sivutuotevirtoja
hyödynnetään energiantuotannossa.

Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016 ja Valtakunnallinen jätesuunnitelma
vuoteen 2022 (luonnosmateriaali).
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3

TEKNINEN KUVAUS

3.1

Tuotanto ja kapasiteetti
Biotuotetehtaan suunniteltu vuosituotanto on 1 200 000 ADt/v havusellua eli keskimääräisenä päivätuotantona 3 430 ADt/vrk. Tehtaan toiminta on jatkuvatoimista prosessiteollisuutta. Tehdas on käynnissä ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Tuotanto
keskeytetään laajaa noin 7–15 päivää kestävää huoltoseisokkia varten tyypillisesti kerran 12–18 kuukaudessa.
Prosessissa tuotetaan myös puupohjaisia biokemikaaleja:
-

raakamäntyöljyä (60 000 t/v)

-

tärpättiä (6 000 t/v).

Nykyaikainen biotuotetehdas tuottaa huomattavan paljon bioenergiaa. Sellun keitossa
käytettyyn keittoliemeen liuennut puun orgaaninen aines poltetaan soodakattilassa, joka tuottaa korkeapaineista höyryä sähkön tuotantoon turbiinilaitoksella. Perusvaihtoehdossa energiaylijäämä hyödynnetään toimittamalla sähköenergiaa valtakunnanverkkoon. Myytävän 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/v vuodessa. Ligniinin erotuksen myötä tehtaalta myytävän sähköenergian
määrä pienenisi. Toinen vaihtoehtoinen konsepti on biohiilen valmistus kuoresta ja seulontapurusta. Tässä tapauksessa kuorikattilaa ei tarvita ja lauhdesähkön tuotanto vähenee.

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 sellunkeitossa tämä tapahtuu hyödyntäen valittuja keittokemikaaleja, jotka liuottavat ligniinin käytettyyn keittoliemeen selluloosakuituja vahingoittamatta. Vapautuneiden sellukuitujen pintaan jää keiton jälkeen vähäisiä määriä ligniiniä, mikä antaa valkaisemattomalle sellulle sen tyypillisen ruskean värin. Useimmissa markkinasellun loppukäytöissä
edellytetään sellulta korkeaa vaaleutta, mitä varten sellu on valkaistava. Valkaisussa
kuidun pintaan jäänyt jäännösligniini poistetaan valkaisukemikaaleja käyttäen. Lopuksi
valkaistu sellusulppu kuivataan ja paalataan asiakastoimituksia varten.
Tehtaan prosesseihin kuuluu oleellisena osana keittokemikaalien ja ligniinin lämpöenergian talteenotto käytetystä keittoliemestä. Lisäksi tehdasalueen prosesseihin kuuluvat tarvittavat energiantuotannon ja vedenkäsittelyn prosessiosastot.
Tehtaan pääprosessiosastot ovat:
1. Puunkäsittely
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-

Pyöreän puun varastointi

-

Kuorimo

-

Haketus

-

Hakkeen seulonta
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-

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

-

Hajukaasujen poltto ja rikkihapon valmistus

5. Energian tuotanto
-

Kuorikattila tai biohiililaitos

-

Kuoren kaasutuslaitos

-

Turbiinilaitos

6. Vedenkäsittely
-

Raakavesilaitos

-

Kattilavesilaitos

-

Jätevedenpuhdistamo

Tehtaan pääprosessiosiot (prosessikaavio) on esitetty oheisessa kuvassa (Kuva 3-1) ja
tehtaan tärkeimmät materiaalivirrat kuvassa (Kuva 3-2).
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Kuva 3-1. Tehtaan prosessikaavio.

tärpätti

rejekti/hiekka
hake

PUUN KÄSITTELY

KEITTÄMÖ JA
RUSKEAN MASSAN
PESU

ruskea
massa

VALKAISU

valkaistu
massa

kuiva
sellu

KUIVAUS

kemikaalien talteenotto
kuori ja
puru

valkolipeä

mustalipeä

HAIHDUTTAMO
mustalipeä

KUOREN
KAASUTUSLAITOS

SOODAKATTILA

mustalipeä

LIGNIININ EROTUS

ligniini

suopa

viherlipeä

kalkki

kalkkipöly

MEESAUUNI

KAUSTISOINTI
meesa

kalium ja
kloridi
tuhka

tuhka

MÄNTYÖLJYN
VALMISTUS

tuotekaasu
mäntyöljy

BIO/-KUORIKATTILA

kuituliete

JÄTEVESIEN
KÄSITTELY
BIOHIILILAITOS
ENERGIA

biokaasu

viherlipeäsakka
ja -hiekka

MÄDÄTYSLAITOS
bioliete
mädäte

Kuva 3-2. Tehtaan sivutuotevirrat, muodostuvat jätteet sekä tuotteet (tuotteet kaaviossa
vihreällä ja oranssilla, jätteet tummalla harmaalla, prosessissa hyödynnettävät materiaalit
ja sivutuotteet vaalealla harmaalla. Vaihtoehtoiset käsittelyt on esitetty katkoviivalla).
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3.2.1

Puunkäsittely
Puuraaka-aine toimitetaan tehtaalle suurimmaksi osaksi pyöreänä puuna. Sahahakkeen osuudeksi puuraaka-aineesta on arvioitu noin 10–15 %. Pyöreää puuta toimitetaan tehtaalle 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 suurimmaksi osaksi suoraan kuorimon syöttöpöydälle tai tilanteen niin vaatiessa puukentälle.
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 kuorimarumpua kuorimolinjaan kuuluu syöttöpöytä ja sulatuskuljetin, missä jäinen kuoriaines
sulatetaan lämmintä vettä käyttäen paremman kuorimatuloksen saavuttamiseksi talvioloissa. Tehtaan kapasiteetti edellyttää todennäköisesti kolmen rinnakkaisen kuorimolinjan rakentamista.
Kuori kerätään kuorimosta ja puristetaan kuoripuristimessa kuiva-ainepitoisuuden nostamiseksi. Kuori kuljetetaan yhdessä hakkeen seulonnasta tulevan purun kanssa varastoitavaksi kuorivarastoon ja edelleen hyödynnettäväksi bioenergian tuotannossa.
Osa kuoresta ja purusta voidaan kaasuttaa meesauunin polttoaineeksi ja loput polttaa
kuorikattilassa tai valmistaa biohiileksi.
Jätevesikuormituksen vähentämiseksi kuoripuristimien suodosvedet johdetaan jätevedenpuhdistamon sijasta haihduttamoon ja edelleen poltettavaksi soodakattilassa.
Kutakin kuorimolinjaa seuraa hakku, missä pyöreä puu haketetaan puuhakkeeksi.
Kuorimarummut ja hakut sijoitetaan äänieristettyihin rakennuksiin. Kuorimon syöttöpöydät, joille pyöreä puu syötetään puukurottajilla, on kuitenkin sijoitettava ulkotiloihin.
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 kahdessa hakekasassa, jotka on varustettu automaattisilla hakkeen syöttö- ja purkauslaitteistoilla. Hakekasoihin on mahdollisuus vastaanottaa myös
ostohaketta. Hakekasojen yhteinen kapasiteetti vastaa noin viikon puunkäyttöä.
3.2.2

Kuitulinja
Kuitulinjaan kuuluvat:
-

Keittämö

-

Ruskean massan pesu ja lajittelu
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-

Happidelignifiointi (happivalkaisu)

-

Valkaisu

Lisäksi sellun valkaisua palvelee valkaisukemikaalien valmistus.
Keittämö
Sellun keitossa haketta keitetään keittoliemessä, joka liuottaa puun kuituja sitovaa ligniiniä ja puun muita uuteaineita erottaen selluloosakuidut ligniinistä mahdollisimman
vahingoittumattomina. Sulfaattikeitossa keittoliemenä on valkolipeä, jossa keittokemikaaleina toimivat natriumhydroksidi (NaOH) ja natriumsulfidi (Na2S). Keittolämpötila on
noin 150–170 oC. Nykyaikaisissa tehtaissa sulfaattikeitto on ylivoimaisesti yleisin keittomenetelmä, jolla saavutetaan sellun korkea laatu ja valmistusprosessin taloudellisuus
keittokemikaalien lähes täydellisen talteenoton ja prosessin energiatalouden vuoksi.
Suunnitellussa tehtaassa sellu keitetään jatkuvatoimisessa keittämössä ns. kaksiastiakeittona, jossa varsinaista keitintä edeltää erillinen impregnointiastia. Impregnointiastiassa 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 keittoa parempi kuitusaanto ja siten alhaisempi puunkulutus sekä tiettyihin sellun
loppukäyttöihin suotuisia kuituominaisuuksia.
Sellun keitossa ligniini, joka muodostaa noin puolet puuaineesta, liukenee käytettyyn
keittoliemeen, jota kutsutaan mustalipeäksi. Keitossa erottuu myös puupohjainen biokemikaali tärpätti, joka otetaan talteen ja myydään jatkojalostukseen. Keitossa erottuvat hajukaasut kerätään talteen ja poltetaan.
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
toisaalta 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 prosessivaiheen 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 jälkeen jäljellä olevaa ligniiniä. Happivalkaisussa käytettävät kemikaalit ovat selektiivisempiä 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 vähintään
kahdessa pesuvaiheessa. Jälkimmäisen vaiheen pesuvetenä käytetään vastavirtaperiaatteen mukaisesti haihduttamon sekundäärilauhteita ja kuumaa vettä.
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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 (ClO 2), natriumhydroksidia
(NaOH) ja vetyperoksidia (H2O2) sekä rikkihappoa (H2SO4) neutralointiin. Klooridioksidivaiheen yhteydessä voidaan käyttää otsonia AOX-päästöjen alentamiseksi. Otsonilaitoksen poistokaasu, joka sisältää lähinnä happea, käytetään happivalkaisussa.
Valkaisimo voidaan toteuttaa joko kolmi- tai nelivaiheisena. Kukin valkaisuvaihe käsittää valkaisutornin, jota edeltää kemikaalisekoitin. Kutakin valkaisuvaihetta seuraa pesuvaihe. Myös valkaisun vesikiertojen suunnittelussa tavoitteena on raakaveden käytön
vähentäminen nykyisten tehtaiden vedenkulutusta alhaisemmaksi. Esimerkiksi viimeisessä pesuvaiheessa käytetään sellun kuivatuskoneen kiertovettä ja valkaisun alkalisen vaiheen pesusuodoksia voidaan käyttää happivaiheen jälkeisen pesun pesuvetenä.
Valkaisussa tarvittava klooridioksidi valmistetaan tehdasalueella natriumkloraatista
(NaClO3). Myös happi ja siitä mahdollisesti valmistettava otsoni tuotetaan tehdasalueella. Muut valkaisun kemikaalit ostetaan ulkoa.
3.2.3

Sellun kuivaus
Sellun kuivaukseen kuuluvat:
-

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
kuitulinjan kapasiteetti.
Kumpaakin kuivatuskonelinjaa edeltää oma valkaistun massan lajittelu, missä painesihtejä ja pyörrepuhdistimia käyttäen varmistetaan myytävän massan puhtaus hiekasta ja
muista epäpuhtauksista.
Sellun rainaus- ja kuivatuskoneella massasulpusta poistetaan vettä ensin koneen viiraosalla painovoimaan ja alipaineimuun perustuen, sitten puristinosalla yli 50 % kuivaainepitoisuuteen mekaanisesti puristamalla ja lopuksi myyntimassan 90 % kuivaainepitoisuuteen kuumailmapuhallukseen perustuvassa kuivatusosassa.
Kuivatuskoneen päätteeksi kuivattu selluraina leikataan arkeiksi ja arkit ladotaan arkkipinoiksi paalausta varten.
Sellun paalaus ja varastointi
Sellu toimitetaan asiakkaille 250 kilogramman paaleina. Laivausta varten paalit sidotaan kahdeksan paalin yksiköiksi, jotka painavat kaksi tonnia.
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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, paalilankojen sitomisen, paalien pinoamisen neljän paalin torniksi, ja kahdeksan paalin eli kahden paalipinon sitomisen laivausyksiköksi.
Tehtaan toimintaperiaatteena on lastata kaikki sellu suoraan paalauslinjoilta junavaunuihin ja edelleen kuljetettavaksi satamavarastoon. Tuotettu sellu menee pääasiallisesti vientitoimituksiin. Mahdollisia vientisatamavaihtoehtoja on useita, muun muassa Kotka/Hamina, Kokkola ja Rauma. Kaikkiin satamavaihtoehtoihin kuljetukset tapahtuisivat
rautateitse. Myös mahdollisia kotimaan toimituksia voitaisiin hoitaa satamavarastosta.
Näin ollen tehtaan toimintaan ei kuulu perinteistä tehdasvarastoa.
Pienehköjä määriä sellua on mahdollista laivata suoraan Sorsasalon satamasta Saimaan kanavan kautta Itämeren satamiin.
Mahdollisten kuljetushäiriöiden vuoksi tehdassuunnitelmaan kuuluu myös normaalia
pienempi oma selluvarasto. Tämän noin 4 000 m2 selluvarasto toimii tarvittaessa puskurivarastona 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

-

Rikkihapon valmistus

-

Natriumsulfiitin valmistus (Vaihtoehdoissa 1b ja 2b).

Haihduttamo
Haihduttamossa käytetty keittolipeä eli mustalipeä väkevöitetään sellun pesun jälkeisestä noin 15 % kuiva-ainepitoisesta laihamustalipeästä yli 80 % kuiva-ainepitoiseksi
vahvamustalipeäksi soodakattilassa polttoa varten.
Suunniteltu haihduttamo on seitsemänvaiheinen tyhjöhaihduttamo. Mustalipeästä haihdutettu vesi lauhdutetaan. Likaislauhteista poistetaan haihtuvia yhdisteitä strippauskolonnissa. Haihtuvista yhdisteistä otetaan talteen metanoli, joka nesteytetään. Metanoli
käytetään polttoaineena tehtaalla. Lauhdevesiä kierrätetään prosessivedeksi kaustisointiin ja pesuvedeksi kuitulinjalle.
Jätevesilaitoksen biologisen vaiheen liete voidaan sekoittaa haihduttamossa mustalipeään suovan erotuksen jälkeen ja polttaa mustalipeän mukana.
Vaihtoehdoissa 1b ja 2b haihduttamo mitoitetaan myös Savon Sellun tarpeisiin.
Mäntyöljylaitos
Puun uuteaineista muodostuva suopa nousee haihduttamon laiha- ja välilipeäsäiliöissä
pintaan ja erotetaan ja kerätään talteen. Mäntyöljylaitoksella suovasta voidaan rikkihaCopyright © Pöyry Finland Oy
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pon avulla palstoittaa raakamäntyöljyä, joka myydään biokemikaalina mäntyöljyn jalostukseen tai bio-pohjaisten polttoaineiden valmistukseen.
Ligniinin erotus
Mustalipeään keiton aikana liuennut ligniini poltetaan soodakattilassa ligniinin lämpöarvon 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 suodatetaan erilleen mustalipeästä. Saostettu ligniini käsitellään rikkihapolla ja suodatetaan
suotopuristimella. Suodatinkakun ligniini voidaan kuivata ja esimerkiksi pelletöidä ja
myydä kiinteänä biopolttoaineena, syötteenä nestemäisten biopolttoaineiden jalostukseen tai raaka-aineena kemianteollisuudelle. Ligniinin osittaisen erotuksen seurauksena mustalipeän lämpöarvo alenee, ja höyryn- ja sähköntuotanto tehtaalla vähenevät.
Erotettu ja kuivattu ligniini on polttoarvoltaan ruskohiilen kaltainen mutta täysin biopohjainen polttoaine. Ligniinistä voidaan myös valmistaa bio-pohjaisia fenolihartseja
liimateollisuuden raaka-aineeksi. Ligniinin käyttö öljynjalostuksen syötteenä on aktiivisen tutkimuksen kohteena.
Soodakattila
Väkevöitetty mustalipeä poltetaan soodakattilassa. Soodakattilassa saadaan talteen
sekä käytetyn keittoliemen kemikaalit että keittoliemeen liuenneen orgaanisen aineen
lämpöarvo.
Mustalipeässä olevat epäorgaaniset keittokemikaalit saadaan talteen sulana, joka liuotetaan kaustisoinnista saatavalla laihavalkolipeällä viherlipeäksi. Mustalipeässä oleva
orgaaninen aines palaa soodakattilassa vapauttaen lämpöä, jolla tuotetaan korkeapainehöyryä.
Suunniteltu soodakattila edustaa uusinta teknologiaa, jolla tehtaan sähköntuotanto voidaan maksimoida. Tätä edesauttavat polttolipeän korkea kuiva-ainepitoisuus, kattilan
korkea höyrynpaine, savukaasujen jäähdytys sekä syöttöveden ja polttoilman esilämmitys.
Soodakattilan savukaasut johdetaan sähkösuotimille, missä kiintoainepartikkelit erotetaan savukaasuista. Erotettu lentotuhka palautetaan prosessiin sekoittamalla tuhka
vahvamustalipeään haihduttamolla ennen soodakattilassa polttamista. Ennen tuhkan
palauttamista prosessiin osasta siitä poistetaan kaliumia ja klooria.
Vaihtoehdoissa 1b ja 2b myös Savon Sellun käytetty keittoliemi poltetaan uuden tehtaan soodakattilassa.
Valkolipeän valmistus
Valkolipeän valmistusprosessissa eli nk. kaustisointiprosessissa soodakattilasta talteen
saadun viherlipeän sisältämät kemikaalit regeneroidaan uudelleen käytettäväksi sellun
keittoliemeksi eli valkolipeäksi.
Viherlipeä suodatetaan poistamalla siitä kiintoaines eli viherlipeäsakka. Suodatettuun
viherlipeään sekoitetaan poltettua kalkkia eli kalsiumoksidia (CaO) niin sanotussa kalkin sammuttimessa. Poltettu kalkki saadaan suurimmaksi osaksi tehtaan omasta kalkkikierrosta meesauunin palamistuotteena. Myös prosessihäviöiden korvauskalkki lisätään kalkin sammuttimeen. Sitä seuraavissa kaustisointiastioissa syntyy reaktiotuotteina valkolipeää ja kalsiumkarbonaattia eli meesaa.
Kaustisointiprosessissa syntynyt valkolipeä suodatetaan poistamalla siitä kiintoaines eli
meesa valkolipeäsuotimilla. Näin saatu valkolipeä on valmista käytettäväksi uudelleen
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sellun keittoprosessissa. Kemikaalikierron alkalihäviöt korvataan ostolipeää eli natriumhydroksidia (NaOH) lisäämällä.
Meesan kalsiumkarbonaatti poltetaan meesa- eli kalkkiuunissa kalsiumoksidiksi eli poltetuksi kalkiksi. Ennen polttoa meesa pestään alkalikemikaalien talteenoton tehostamiseksi ja meesauunin päästöjen alentamiseksi. Pesuun käytetään haihduttamon sekundäärilauhdetta ja kuumaa vettä. Meesan pesun suodos eli laihavalkolipeä kierrätetään
soodakattilan sulan liuotukseen eli viherlipeän valmistukseen.
Meesauuni
Meesauunissa meesan kalsiumkarbonaatti (CaCO3) palaa kalsiumoksidiksi (CaO) ja
hiilidioksidiksi (CO2).
Suunnitellussa tehtaassa meesauunin polttoaineena käytetään polttoöljyn sijasta biopohjaista kuoren kaasutuksesta saatua tuotekaasua. Vaihtoehtoisesti polttoaineena
voitaisiin käyttää myös ligniiniä tai puupölyä.
Meesauunin savukaasut puhdistetaan sähkösuotimella. Osa sähkösuotimella kerätystä
pölystä poistetaan kemikaalikierrosta. Näin saadaan erityisesti tehtaan puuraakaaineen sisältämää luonnon fosforia poistetuksi prosessista ja jätevesien fosforikuormitusta alennetuksi.
3.2.5

Rikkihapon valmistus
Rikkihappoa valmistetaan väkevistä hajukaasuista tehtaan sisäiseen käyttöön rikkitaseen hallitsemiseksi. Hajukaasukattilan rikkidioksidipitoinen kaasu konvertoidaan rikkitrioksidiksi (SO3). Absorboimalla SO3-pitoinen kaasu laimeaan rikkihappoliuokseen
saadaan noin 67 %:sta rikkihappoa (H2SO4).

3.2.6

Keittokemikaalien valmistus Savon Sellulle
Finnpulp neuvottelee Savon Sellun kanssa mahdollisesta kemikaalikierron integroinnista. Tässä vaihtoehdossa Savon Sellun jäteliemen talteenotto tapahtuisi Finnpulpin
soodakattilassa. Savon Sellu siirtyisi käyttämään natriumsulfiittipohjaista keittoprosessia ja nykyinen ammoniumlientä polttava monipolttoainekattila pysäytettäisiin. Myös
kuori tuotaisiin Finnpulpin kuorikattilalle poltettavaksi. Savon Sellu saisi prosessihöyrynsä Finnpulpilta.
Keittoliemen valmistus perustuisi ns. Cross Recovery prosessiin, jossa osa soodakattilasta saatavasta viherlipeästä esikarbonoidaan savukaasun hiilidioksidilla ja sulfidi stripataan rikkivetynä, jolloin ulos saadaan karbonaattiliuos. Rikkivety poltetaan rikkidioksidiksi ja imeytetään karbonaattiliuokseen, jolloin saadaan natriumsulfiittia. Menetelmä
on käytössä mm. Heinolan flutingtehtaalla.

3.2.7

Energian tuotanto
Tehtaan energian tuotannon osastoja ovat:
-

Kuorikattila tai biohiililaitos

-

Kuoren kaasutuslaitos

-

Turbiinilaitos

Vaihtoehtona kuorikattilalle voidaan valmistaa biohiiltä.
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Kuorikattila
Tehdaskonseptiin kuuluu soodakattilan lisäksi kuorikattila korkeapainehöyryn tuotantoon. Kuorikattilan polttoaineteho on noin 80 MW.
Kuorikattilan pääasiallinen polttoaine on tehtaan puuraaka-aineen kuorinnasta tuleva
kuori. Myös hakkeen seulonnan hienojae ja puru poltetaan kuorikattilassa. Jätevesilaitoksen esiselkeytyksestä syntyvä kuituliete voidaan myös polttaa kuorikattilassa.
Kuorikattilan savukaasut puhdistetaan sähkösuotimella tai pussisuotimella, missä otetaan talteen kiintoainepartikkeleita eli lentotuhkaa savukaasuista.
Osa kuoresta ja purusta käytetään kuoren kaasutuslaitoksella, missä tuotetaan tuotekaasua meesauunin polttoaineeksi. Kuorikattila mitoitetaan polttamaan kaasutuksen
tarpeesta ylijäävä kuori ja puru sekä kuituliete esiselkeytyksestä.
Biohiilen valmistus
Vaihtoehtona kuorikattilalle on biohiilen valmistus kuoresta ja seulontapurusta. Tässä
vaihtoehdossa kuorikattilaa ei rakenneta ja lauhdesähkön kehitys vähenee. Biohiili
myytäisiin polttoaineena lämpövoimalaitoksille.
Biohiilen valmistus käsittää biomassan kuivauksen, lämpökäsittelyn ns. höyryräjäytystekniikalla ja pelletoinnin. Prosessi ei aiheuta merkittäviä päästöjä ympäristöön. Syntyvä likaislauhde johdetaan biologiselle puhdistamolle.
Kuoren kaasutus
Noin puolet kuorimosta tulevasta kuoresta ja hakkeen seulonnasta tulevasta purusta
käytetään kaasutukseen, missä tuotetaan tuotekaasua meesauunin polttoaineeksi.
Puupohjaisella 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 metaanista (CH4). Syntyvä kaasu syötetään suoraan meesauunissa poltettavaksi.
Turbiinilaitos
Soodakattilan ja kuorikattilan tuottama korkeapainehöyry johdetaan turbiinilaitokselle
sähkön tuotantoon.
Korkeapainehöyry johdetaan höyryturbiineille, joiden akselille kytketty generaattori tuottaa sähköenergiaa. Suunniteltu turbiinilaitos käsittää kaksi rinnakkaista höyryturbiinia.
Turbiinit ovat vastapaineväliottoturbiineja, joista toiseen on liitetty myös lauhdeosa.
Lauhdeosalla maksimoidaan sähkön tuotanto hyödyntämällä myös se ylimääräinen
höyrymäärä jota ei tarvita prosessihöyrynä. Ainakin yksi turbiini varustetaan keskipainehöyryn väliotolla, jota tarvitaan pieniä määriä tehtaalla.
Normaaliajossa tehdas tuottaa sähköä selvästi enemmän kuin sen oma kulutus on.
Tehtaan oma sähkön käyttö vastaa vain noin 40 % sähkön tuotannosta. Sähkön ylijäämä myydään valtakunnanverkkoon uusiutuvana energiana. Myytävän sähköntuotannon tehoksi on arvioitu noin 142 MW tehtaan normaalissa ajotilanteessa.
Valmistettaessa biohiiltä lauhdesähkön osuus pienenee ja myytävän sähköenergian
määrä on noin 116 MW.
Jos tehdaskonseptiin kuuluu ligniinin erotus, niin sen seurauksena on myytävän sähköntuotannon potentiaali alhaisempi. Tässäkin vaihtoehdossa tehdas olisi selvästi yliCopyright © Pöyry Finland Oy
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omavarainen sähkön tuotannossa tuottaen sähköä noin kaksi kertaa oman kulutuksen
verran, jolloin myytävän sähköntuotannon potentiaali olisi noin 95 MW.
3.2.8

Vedenkäsittely
Vedenkäsittelyn prosessiosastoihin kuuluvat:
-

Raakaveden pumppaamo

-

Raakavesilaitos

-

Kattilavesilaitos

-

Jätevedenpuhdistamo

Raakavesilaitos
Raakavesilaitoksella puhdistetaan tehtaan ottama raakavesi prosessivedeksi. Prosessivettä varten raakavedestä poistetaan humusta ja kiintoainetta.
Prosessiveden käsittelyn päävaiheet ovat selkeytys ja suodatus. Mekaanisesti siivilöityyn raakaveteen sekoitetaan saostuskemikaaleja ja pH:n säätökemikaaleja, jotka
edesauttavat humuksen ja kiintoaineen hiutaloitumista eli flokkulointia. Saostuskemikaaleina voidaan käyttää esimerkiksi ferrisulfaattia (FeSO 4), ferrikloridia (FeCl2) tai
alumiinisulfaattia (Al2(SO4)3). Selkeytysaltaassa muodostuneet kiintoainehiutaleet saadaan erotetuksi vedestä. Todennäköisesti käytettävänä tekniikkana on flotaatioselkeytys, jossa ilmakuplien avulla kiintoainehiutaleet vaahdotetaan altaan pinnalle ja erotetaan kaapimalla tai ylijuoksutuksella. Erotettu liete käsitellään yhdessä jätevesilaitoksen
lietteen kanssa.
Selkeytetty vesi suodatetaan hiekkasuotimissa, missä poistetaan selkeytysvaiheen jälkeen veteen jääneitä kiintoainejäämiä. Hiekkasuotimien hiekkapeti puhdistetaan määräajoin vastavirtahuuhtelulla. Huuhteluvedet kierrätetään takaisin raakavedeksi.
Lauhdeturbiinille johdettava jäähdytysvesi siivilöidään vain mekaanisesti.
Kattilavesilaitos
Soodakattilan ja kuorikattilan syöttövedeksi tarvitaan täyssuolapoistettua vettä. Kattiloiden syöttövesi voidaan valmistaa prosessivedestä käänteisosmoosia tai kationi- ja
anionivaihtimia käyttäen. Kattilavedestä myös poistetaan siihen liuenneita kaasuja. Kattilaveteen lisätään tarvittavia kemikaaleja muun muassa kemialliseen hapenpoistoon,
kovuuden poistoon ja korroosion estoon. Höyryn käyttökohteista palautuva lauhde
puhdistetaan sekavaihtimella.
Jätevedenpuhdistamo
Tehtaan jätevedet puhdistetaan mekaanis-biologisella jätevedenpuhdistamolla. Jäteveden puhdistuksen päävaiheet ovat jäähdytys, esiselkeytys, tasaus, ilmastus ja jälkiselkeytys.
Kiintoainepitoiset jätevedet johdetaan esiselkeytykseen, missä kuitupitoinen kiintoaines
laskeutuu selkeytysaltaan pohjalle, josta se poistetaan primäärilietteenä. Perusvaihtoehdossa kuituliete poltetaan yhdessä kuoren ja purun kanssa tehtaan kuorikattilassa.
Vaihtoehtoisesti kuituliete voidaan kuivata ja kaasuttaa kuoren kaasutuslaitoksella tai
mädättää tarkoitusta varten rakennettavassa mädättämössä.
Esiselkeytetty jätevesi jäähdytetään lämmönvaihtimilla noin 37 oC lämpötilaan biologisen puhdistamon toiminnan varmistamiseksi. Jäähdytetty jätevesi johdetaan tasausaltaiden kautta biologiseen puhdistukseen. Tasausaltaiden tehtävänä on tasata jätevesien määrän ja laadun vaihteluja biologisen puhdistamon kuormituksen tasaamiseksi.
Tasausaltaita on suunniteltu kolme. Niiden yhteistilavuus on noin 60 000 m 3, mikä vasCopyright © Pöyry Finland Oy
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taa 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
johtaa puhdistamolle hallitusti annosteltuna vaarantamatta biologisen puhdistuksen
toimintaa tai tehtaalta uloslaskettavan purkuveden laatua. Käytännön varoallaskapasiteetti on maksimissaan 40 000 m3.
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 hapenkulutusta (COD). Jätevettä ilmastetaan 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.
Ilmastusaltaasta jätevesi ja siihen sekoittunut biomassa johdetaan jälkiselkeytykseen.
Kahdessa rinnakkaisessa jälkiselkeytysaltaassa bioliete laskeutuu altaiden pohjalle ja
poistetaan. Puhdistettu ja selkeytetty vesi palautetaan vesistöön. Bioliete palautetaan
takaisin ilmastukseen riittävän mikrobikannan ylläpitämiseksi. Ylimääräinen bioliete
poistetaan kierrosta. Perusvaihtoehdossa biolieteylijäämä pumpataan haihduttamolle,
jossa se sakeutetaan lingoilla ja poltetaan mustalipeän mukana soodakattilassa. Vaihtoehtoisesti bioliete voitaisiin mädättää.
Vaihtoehdoissa 1b ja 2b uuden tehtaan jätevedenpuhdistamolla käsitellään myös Savon Sellun jätevedet.
Jätevedenpuhdistamolta ei arvioida normaalitilanteessa vapautuvan hajuyhdisteitä ympäristöön. Jätevedenpuhdistamon hajupäästöt hallitaan tehtaan sisäisillä toimenpiteillä
ja puhdistamon hyvällä prosessin hallinnalla.

Kuva 3-3. Jäteveden biologinen puhdistus.
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3.3

Käytettävät puuraaka-aineet, niiden hankinta, käsittely ja varastointi
Havusellun raaka-aineena käytetään havukuitupuuta. Kuitupuu on sahapuuksi sopivaa
tukkipuuta pieniläpimittaisempaa. Kuitupuun lähteitä ovat lähinnä nuorten metsien hoito- sekä harvennushakkuut ja tukkipuiden hakkuista saatavat pieniläpimittaiset puun
latvaosat. Lisäksi tehtaalla käytetään raaka-aineena sahateollisuuden sivutuotteena
syntyvää sahahaketta.
Tehtaan luonnollinen puunhankinta-alue sijaitsee tyypillisesti noin 200 kilometrin säteellä tehtaasta. Kuopioon suunnitellun tehtaan luonnollinen puunhankinta-alue käsittää
lähinnä Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, KeskiSuomen ja Etelä-Savon metsäkeskusten alueen. Kuopio on metsävarojen kannalta
suotuisa sijaintipaikka biotuotetehtaalle, sillä sen ympäristö on metsävaltaista kaikkiin
ilmansuuntiin. Metsien valtapuulajit ovat mänty ja kuusi, jotka ovat tehtaan pääraakaaine.
Tehtaan puunkulutus on noin 5,6 kuutiometriä sellutonnia kohden. Nimelliskapasiteetillaan 1,2 miljoonaa tonnia havusellua vuodessa tehdas käyttää vuosittain noin 6,7 miljoonaa kuutiota puuraaka-ainetta eli keskimäärin runsas 18 000 kuutiota päivässä.
Noin 70–75 % tehtaan puuraaka-aineesta on arvioitu olevan kotimaasta hankittavaa
pyöreää kuitupuuta. 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.
Taulukko 3-1. Arvio biotuotetehtaalla käytettävistä puuraaka-aineista.
Havupuu
Hake
Tuontipuu
Yhteensä

3.4

Kapasiteetin mukaisella tuotannolla, milj. m3/v
5
0,8
0,9
6,7

Kemikaalien ja polttoaineiden hankinta, käyttö ja varastointi
Tehtaalla ja jätevedenpuhdistamolla käytettävien kemikaalien ja polttoaineiden käyttöja varastointimäärät ovat arvioita, jotka perustuvat prosessien alustaviin mitoitustietoihin. Määrät on laskettu tehtaan nimellistuotantokapasiteetille 1 200 000 ADt/v. Kemikaalien käyttömäärät on ilmoitettu 100 % teho-aineena, ellei toisin ole merkitty.
Kemikaalit varastoidaan kemikaalisäiliöihin, joiden sijainti tulee varmistumaan suunnittelun edetessä. Kemikaalien varastointisäiliöiden suunnittelussa ja toteutuksessa tullaan noudattamaan kemikaaliturvallisuuslakia (390/2005). Lupa kemikaalien käyttämiseksi tullaan hakemaan kemikaali- ja turvallisuuslainsäädännön edellyttämällä tavalla.

3.4.1

Ostettavat kemikaalit
Tehtaan omassa kemikaalikierrossa regeneroituja kemikaaleja lukuun ottamatta muut
kemikaalit ostetaan ulkoa. Määriltään tärkeimmät ostokemikaalit ja niiden vuosittainen
kulutus nimellistuotantokapasiteetilla on esitetty oheisissa taulukoissa (Taulukko 3-2 ja
Taulukko 3-3).
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Taulukko 3-2. Arvio ostokemikaalien ja -apuaineiden käytöstä Finnpulpin biotuotetehtaalla.
Kulutus nimellistuotantokapasiteetilla, t/v

Nimi

Käyttökohde

Natriumhydroksidi (NaOH)

Valkaisu

24 000

Korvaus kemikaali (Make-up)

15 000

Vesilaitos

150

Happi (O2)

Valkaisu, happivaihe

43 000

Natriumkloraatti (NaClO 3)

Klooridioksidin valmistus

28 000

Vetyperoksidi (H2O2)

Valkaisu

3 600

Metanoli (CH3OH)

Klooridioksidin valmistus

2 500

Magnesiumsulfaatti (MgSO4)

Happivaihe ja valkaisu

3 600

Rikkihappo (H2SO4)

Valkaisu

6 000

Klooridioksidin valmistus

13 300

Mäntyöljyn valmistus

10 600

Vesilaitos

95

Jätevedenpuhdistamo

150

Talkki

Valkaisu

Hiilidioksidi (CO2)

Mäntyöljyn valmistus

Ostokalkki (CaO)

Kaustistamo

Sammutettu kalkki /
Poltettu kalkki

Jätevedenpuhdistamo
jäteveden neutralointi

100

Vaahdonestoaine

Pesu, lajittelu, valkaisu

600

Jätevedenpuhdistamo

10

Vesilaitos

20

Jätevedenpuhdistamo,
lietteenkäsittely

100

Urea/ammoniakkivesi

Jätevedenpuhdistamo,
lisäravinne

600

Fosforihappo (H3PO4)

Jätevedenpuhdistamo,
lisäravinne

50

Polymeeri

Jätevedenpuhdistamo

4

Flokkauskemikaalit
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Taulukko 3-3. Arvio kemikaalien ja apuaineiden varastointitilavuuksista.
Kemikaali (pitoisuus)
Natriumhydroksidi (50 %)
Vetyperoksidi (50 / 60 %)
Kloraattiliuossäiliö
Magnesiumsulfaatti
Rikkihappo
Hiilidioksidi (optio)
Happi
Vaahdonestoaine

Käyttökohde
Valkaisu
Valkaisu
Valkaisu
Happivaihe ja valkaisu
Valkaisu
Mäntyöljyn valmistus
Valkaisu
Pesu, lajittelu

Varasto, m
2 000
150
450
30
700
150
150
20

3

Ilman tehtaan omaa rikkihapon valmistusta rikkihapon hankintatarpeeksi on arvioitu
noin 30 000 tonnia vuodessa. Tehtaan omalla rikkihapon valmistuksella voidaan tästä
määrästä kattaa arviolta noin 40 %, jolloin rikkihapon ostomäärä on suuruusluokkaa
19 000 t/v. Vaihtoehdoissa 2a ja 2b ligniinin erotus lisää rikkihapon käyttöä noin 23 000
t/v ja rakennettava rikkihappotehtaan kapasiteetti on noin 22 000 t/v, jolloin rikkihapon
vuosittaisen ostomäärän on arvioitu olevan suuruusluokkaa 31 000 t/v. Rikkihapon toimitusväkevyys on tyypillisesti noin 95–98 %. Vaihtoehdoissa 1a ja 1b rikkihapon ostomäärä on suuruusluokkaa 50 tonnia päivässä. Vaihtoehdoissa 2a ja 2b rikkihapon ostomäärä on noin 90 tonnia päivässä.
3.4.2

Polttoaineet
Polttoaineiden osalta tehdasprosessi on normaaliajossa omavarainen. Ostopolttoaineita tarvitaan lähinnä kattilapolttoaineena tehtaan käynnistysvaiheessa tuotantoseisokkien jälkeen. Käynnistys- ja apupolttoaineena toimii raskas ja kevyt polttoöljy. Raskaan
polttoöljyn tarpeeksi on arvioitu noin 2 400 tonnia vuodessa. Kevyen polttoöljyn käyttömäärä on noin 50 tonnia vuodessa ja sitä käytetään hajukaasusoihdussa häiriötilanteissa.
Tehtaalle on suunniteltu noin 2 000 m3 varastosäiliö raskaalle polttoöljylle ja kevyelle
polttoöljylle 10 m3 varastosäiliö. Polttoainesäiliöiden sijaintipaikat ja suojarakenteet
suunnitellaan niin, että ne täyttävät kemikaali- ja turvallisuuslainsäädännön mukaiset
vaatimukset.

3.4.3

Kemikaalien tuotanto
Tehtaalta myytäviä biokemikaaleja ovat raakamäntyöljy ja tärpätti. Niiden arvioidut
vuosittaiset myyntimäärät ovat:
-

Raakamäntyöljy

60 000 t/v

-

Tärpätti

6 000 t/v.

Arvio kierrossa olevien ja itse valmistettujen kemikaalien varastointimääristä on esitetty
taulukossa (Taulukko 3-4).
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Taulukko 3-4. Arvio kierrossa olevien ja itse valmistettujen kemikaalien varastointimääristä.

3.4.3.1

Kemikaali

Käyttökohde

Syöttölipeä
Vahvalipeä
Polttolipeä
Suopa
Valkolipeä
Viherlipeä
Klooridioksidiliuos
Rikkihappo
Raakamäntyöljy
Tärpätti

Haihduttamo
Haihduttamo
Poltto soodakattilassa
Mäntyöljyn valmistus
Keittämö
Kaustisointi
Valkaisu
Mäntyöljyn valmistus
Myynti
Myynti

Varasto m3
14 000
900
900
700
7 500
2 x 5 000
3 x 500
200
400
100

Rikkihapon valmistus tehtaalla
Prosessiratkaisuja tehtaan natrium-rikkitaseen optimoimiseksi ja ylimääräisen rikin
poistamiseksi tehtaan kemikaalikierrosta kehitetään tehtaan suunnittelun edetessä.
Rikkihappoa voidaan valmistaa tehtaalla väkeviä hajukaasuja polttamalla. Tällä ratkaisulla voidaan osittain korvata ulkoa ostettavaa rikkihappoa. Ilman tehtaan omaa rikkihapon valmistusta rikkihapon hankintatarpeeksi on arvioitu noin 30 000 tonnia vuodessa. Tehtaan omalla rikkihapon valmistuksella voidaan tästä määrästä kattaa arviolta
40 %.

3.4.3.2

Happitehdas
Myös prosessissa käytettävä happi tuotetaan tehdasalueella. Hapen valmistus tapahtuu joko tislausmenetelmällä (ns. kryogeeninen erotus), jossa ilmaa jäähdytetään ja
nesteytetään, minkä jälkeen happi ja typpi tislataan erilleen, tai adsorptioon perustuvalla erotusmenetelmällä, jossa happea adsorboidaan ilmasta.

3.4.3.3

Klooridioksidin valmistus tehtaalla
Sellun valkaisussa käytettävä klooridioksidi valmistetaan tehdasalueella natriumkloraatista (NaClO3). Klooridioksidin tuotantomäärä on noin 17 000 t/v (49 t/vrk).
Klooridioksidi (ClO2) on nykyään yleisesti käytetty sellun valkaisukemikaali, joka on
korvannut alkuainemuotoisen kloorin käytön. Klooridioksidi on myrkyllinen ja huonelämmössä herkästi räjähtävä kaasu, minkä vuoksi sen kuljetus tehtaalle on vaikeaa.
Tämän vuoksi klooridioksidi valmistetaan tehdasalueella. Valmistusmenetelmiä on
useita, mutta ne perustuvat samaan reaktioon, jossa natriumkloraattia (NaClO3) pelkistetään happamassa olosuhteessa.
Natriumkloraatti toimitetaan tehtaalle autolla kiteisenä. Kloraatti tuodaan noin 30 tonnin
teräskonteissa klooridioksidilaitoksen liuotusasemalle. Kloraatti liotetaan noin 700 g/l
liuokseksi kierrättämällä kuumaa vettä kontissa. Valmis liuos pumpataan klooridioksidiliuoksen varastosäiliöön. Suoja-altaassa olevan säiliön tilavuus on noin 450 m 3, mikä
riittää viikonlopun yli.
Prosessissa kloraatti reagoi muodostaen klooridioksidikaasua, jonka pitoisuutta säädellään muuttamalla painetta. Syntynyt kaasu absorboidaan jäähdytettyyn veteen ja näin
saatu liuos käytetään valkaisuprosessissa. Absorberin poistokaasu pestään natriumbi-
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sulfiittiliuoksella klooridioksidijäännösten poistamiseksi. Valitussa prosessissa pelkistimenä käytetään metanolia ja happona rikkihappoa. Näin saadaan klooridioksidia, jossa
on hyvin alhainen klooripitoisuus ja sivutuotesulfaatin määrä on minimoitu, mikä on tärkeää tehtaan rikkitaseen kannalta.

Kuva 3-4. Klooridioksidilaitoksen kaavio. Raaka-aineita ovat natriumkloraatti, metanoli ja
rikkihappo.

3.4.3.4

Mäntyöljyn valmistus
Mäntyöljyä valmistetaan mustalipeästä erottuvasta suovasta, joka on sulfaattikeitossa
erottuva puun hartsi- ja rasvahappojen saippua. Suopa kuoritaan heikkolipeäsäiliöiden
pinnalta, mutta varsinainen suovanerotus tapahtuu välilipeäsäiliössä haihduttamolla,
kun lipeän kuiva-ainepitoisuus on 27–30 % ja lämpötila 60–70 oC. Suopaan sekoitetaan
rikkihappoa, jolloin hartsi- ja rasvahapot vapautuvat ns. mäntyöljyksi.
Sekoitusreaktorin jälkeen mäntyöljy ja emävesi erotetaan lamelliselkeyttimessä tai
vaihtoehtoisesti sentrifuugeilla. Mäntyöljy kuivataan ja myydään raakamäntyöljynä. Reaktorin poistokaasusta pestään rikkivety valkolipeäpesurilla ja kaasu johdetaan laimeiden hajukaasujen käsittelyyn.
Mäntyöljyn valmistuksen esivaiheena voidaan käyttää hiilidioksidihapotusta, jolloin osa
rikkihaposta (noin 40 %) korvataan hiilidioksidilla. Hiilihappokäsittelyllä saadaan suopaöljyä, josta pitää erottaa ja pestä muodostunut natriumkarbonaatti ennen rikkihappokäsittelyä. Myös natriumkarbonaattipitoinen emävesi johdetaan haihduttamolle.

3.5

Veden tarve ja hankinta
Tehtaassa vettä tarvitaan prosessivetenä, jäähdytysvetenä ja talousvetenä. Oheisessa
taulukossa (Taulukko 3-5) on esitetty arvio tehtaan raakavedenkulutuksesta ja sen jakautumisesta eri käyttötarkoituksiin.
Veden johtamiseen ja jäteveteen liittyvät toiminnot hankealueella on esitetty oheisessa
kuvassa (Kuva 3-5).
Raakavesi prosessiveden puhdistukseen ja jäähdytysvedeksi otetaan pohjavedenottona Kallavedestä. Veden ottamiseen Kallavedestä haetaan vesilain (587/2011) mukai-
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nen vedenottolupa. Raakaveden vedenottamon paikkana on tarkasteltu kahta vaihtoehtoa. Vedenoton vaihtoehtoiset sijaintipaikat ovat joko Sorsasalon saaren itäpuolella
Virtasalmesta tai Sorsasalon länsipuolella, noin 800 metriä pohjoiseen Savon Sellun
nykyisestä vedenottamosta. Tehdasalueella käytettävä talousvesi hankitaan kunnallisesta vesijohtoverkosta tai valmistetaan itse. Osa lämmenneestä jäähdytysvedestä
käytetään talviaikana prosessiveden valmistukseen.

Taulukko 3-5. Arvio tehtaan raakavedenkulutuksesta ja sen jakautumisesta eri käyttötarkoituksiin.
3

Raakavesi jäähdytykseen
Prosessivesi
Talousvesi
Yhteensä

Määrä, m /vrk
Talvi
280 000
30 000
60
310 000

3

Määrä, m /vrk
Kesä
550 000
60 000
60
610 000

Kuva 3-5. Hankkeen käyttö- ja jäähdytysveden otto- ja purkupaikat sekä suunnitellun
uuden jätevedenkäsittelylaitoksen sijaintipaikka. Käyttö- ja jäähdytysvedenoton suhteen
on tarkasteltu kahta vaihtoehtoista paikkaa (kartassa A ja B). Lisäksi karttaan on merkitty
Savon Sellun käyttö- ja jäähdytysveden otto- ja purkupaikat.
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Raakaveden imuputken rakentaminen Sorsasalon länsipuolelle lähimpään syvänteeseen vaatii noin 400 metriä pitkän ja halkaisijaltaan noin 2,5 metriä leveän putken. Ranta on Sorsasalon länsipuolella erittäin matala (syvyys noin 1-1,5 metriä) ja vedenpohjaa
jouduttaisiin ruoppaamaan putken upottamiseksi veden pinnan alapuolelle. Lisäksi
pumppaamo sijaitsisi liito-oravan potentiaalisessa elinympäristössä. Raakaveden imuputken sijoittamisessa Virtasalmen puolelle syntyy merkittävästi vähemmän ruoppaustarvetta kuin Sorsasalon länsipuolen sijoitusvaihtoehdossa, sillä vesisyvyys on luonnostaan suurempi Virtasalmen puolella. Ruoppauksen aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat huomattavasti vähäisemmät Virtasalmen puolen vaihtoehdossa.
Koska veden otto ja purku tapahtuvat samaan vesistöön, ei veden otolla ole vaikutusta
veden korkeuteen. Korvaavaa vettä virtaa ottopaikalle, eikä veden korkeus muutu.
Myöskään virtaama ei vedenoton vuoksi muutu. Kummallakaan vaihtoehtoisella ottopaikalla virtaussuunta ei ole yksisuuntainen, vaan virtaukset vaihtelevat tulovirtaamien,
vedenkorkeuden ja tuulen suunnan perusteella. Otettava vesimäärä korvautuu esimerkiksi Virtasalmessa olosuhteista riippuen joko pohjoisesta tai etelästä käsin.
Raakavesipumppaamon periaatekuva on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 3-6). Tulopumppaamolla raakavesi puhdistetaan mekaanisesti välpällä ja rumpusuodattimilla.
Veden mukana välpille kulkeutuu jonkin verran kalaa ja roskia, jotka huuhdotaan takaisin veteen. Vesipumppaamolle joutuvan kalan ja roskien määrää vähennetään pitämällä esteverkkoja veden imuaukoissa.

Kuva 3-6. Raakavesipumppaamon periaatekuva.

3.5.1

Prosessiveden tarve, hankinta ja käsittely
Tehtaan keskimääräiseksi prosessiveden kulutukseksi on arvioitu noin 60 000 m 3 päivässä. Raakaveden puhdistus prosessivedeksi tehtaalla on kuvattu tehtaan teknisen
kuvauksen yhteydessä luvussa 3.2.
Suunnitellun tehtaan prosessiveden käytön on arvioitu olevan alle 17 m 3 sellutonnia
kohden. Tehtaan vedenkäyttö suunnitellaan alittamaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukainen kulutustaso, joka on 20–25 m3 sellutonnia kohden. Vertailuna Suomen
sellutehtaiden keskimääräinen vedenkulutus on noin 30 m3 sellutonnia kohden. Alhaiseen prosessiveden kulutukseen päästään mm. seuraavilla prosessiratkaisuilla:
-

kuivakuorinta, talvella sulatus tapahtuu ns. sulatuskuljettimella, jonka kiertovettä
lämmitetään epäsuorasti ja kierrosta poistetaan vain ylimäärä vesi

-

suljettu lajittelun vesikierto
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-

valkaisupesureiden valinta ja tehokas suodosten kierrätys

-

kuivauskoneen nollaveden käyttö valkaisussa

-

sekundäärilauhteiden käyttö prosessivetenä

-

puhtaiden jäähdytys- ja tiivistevesien vesien erottelu.

Prosessista haihtuu vettä vesihöyrynä lähinnä sellun kuivatuskoneiden kuivatusosan
poistoilman mukana. Toisaalta prosessiin tulee vettä vedenoton lisäksi osana raakapuuta, jonka kosteus on tyypillisesti noin 50 %. Kaiken kaikkiaan vettä palautuu vesistöön suurin piirtein raakaveden ottoa vastaava määrä.
Mahdollisten tulipalojen sammutusvesi saadaan tehtaan prosessivesisäiliöstä. Palovesipumpuilla on myös diesel-käyttö mahdollisen sähkökatkon varalta.
3.5.2

Jäähdytysveden tarve ja purku
Jäähdytysvesi otetaan Kallavedestä samalla tulopumppaamolla kuin raakavesi prosessiveden puhdistukseen (Kuva 3-5). Tehtaan tarvitseman jäähdytysveden tarve on moninkertainen prosessiveden kulutukseen verrattuna. Jäähdytysveden määrä on talvella
pienempi (keskimäärin noin 3,1 m3/s) kuin kesällä (keskimäärin noin 6,4 m3/s). Keskimäärin koko vuonna jäähdytysveden määrä on 4-5 m3/s.
Puhtaat jäähdytysvedet palautetaan Kallaveteen. Jäähdytysvesien suunniteltu purkupaikka sijaitsee Savon Sellun satamalaiturin edustalla. Näin jäähdytysvedet auttavat
sataman sulana pitämisessä talvella eivätkä toisaalta vaikuta Kelloselän jäätilanteeseen muualla. Jäähdytysvesi lämpenee tehtaan kierrossa, mutta 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. Jäähdytysveden aiheuttama lämpökuorma vesistöön on noin 436 MW.
Jos kuorikattila jää pois, vesimäärä pienenee arviolta 0,9 m 3/s.

3.6

Jätevedet
Tehtaalla syntyviä jätevesiä ovat prosessijätevedet, hulevedet ja saniteettijätevesi.
Prosessijätevedet käsitellään tehtaan jätevedenpuhdistamolla ja puhdistettu jätevesi
johdetaan Kallaveteen. Tehdasalueen puhtaat hulevedet ohjataan laskeuma-altaan
kautta kosteikkoimeytykseen. Mahdollisesti ympäristöä kuormittavat hulevedet johdetaan tehtaan jätevedenpuhdistamolle. Saniteettijätevedet tehdasalueelta johdetaan tehtaan jätevedenpuhdistamolle tai kunnalliseen viemäriverkkoon. Oheisessa taulukossa
(Taulukko 3-6) on esitetty arvio tehtaalla syntyvien jätevesien keskimääräisistä määristä.
Taulukko 3-6. Arvio tehtaalla syntyvien jätevesien keskimääräisistä määristä.
Prosessijätevesi
Saniteettijätevesi
Hulevedet
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3.6.1

Prosessijätevedet
Tehdasalueella syntyvät prosessijätevedet puhdistetaan tehtaan mekaanis-biologisella
jätevedenpuhdistamolla. Prosessijätevesien puhdistaminen jätevedenpuhdistamolla on
kuvattu tehtaan teknisen kuvauksen yhteydessä luvussa 3.2.8.
Puhdistetun jäteveden purkupaikka sijaitsee Sorsasalon eteläpuolella Kelloselällä. Purkuputken pää varustetaan diffuusorilla, jolla varmistetaan purkuveden hyvä sekoittuminen järviveteen ja laimentuminen suureen vesimäärään vesistövaikutusten minimoimiseksi. Syvyys diffuusorin kohdalla on noin 20–23 metriä.
Arvio vaihtoehtojen VE1a ja VE1b (integraatiovaihtoehto) kuormituksista sekä Savon
Sellun aiheuttama nykyinen kuormitus (VE0) vesistöön on esitetty taulukossa
(Taulukko 3-7). Kuormitus on esitetty kuukausikeskiarvoina.
Jäteveden sulfaattipitoisuus ei alene biologisessa puhdistusprosessissa. Integraatiovaihtoehdossa (VE1b) COD-poisto tehdään samalla prosessilla kuin Savon Sellulla
on nykyisin käytössään. Sen sijaan BOD-poisto paranee verrattuna Savon Sellun nykyiseen prosessiin. Yhteispuhdistamovaihtoehdossa tarkastellaan Savon Sellun nykyisten ammoniumpohjaisen prosessin jätevesien johtamista uuteen puhdistamoon. Jos
myös energiantuotanto yhdistetään ja Savon Sellu siirtyy natriumpohjaiseen prosessiin,
typpikuormitus vesistöön alenee nyt arvioidusta. Muu kuormitus pysyy arvioituna.
Taulukko 3-7. Arvio vaihtoehtojen VE1a ja VE1b (integraatiovaihtoehto) kuormituksista
sekä Savon Sellun aiheuttama nykyinen kuormitus (VE0).
VE0
Savon Sellu
(2005–2014)

VE1a
Finnpulp
(arvio)

VE1b
Integraatio
(arvio)

m3/vrk

6 124

60 000

66 124

CODCr

t/vrk

5,3

28

33,3

BOD7

kg/vrk

802

700

800

Kiintoaine

kg/vrk

352

1 400

1 550

Typpi

kg/vrk

1 280

420

610

Fosfori

kg/vrk

6

35

39

AOX

kg/vrk

ei ole mitattu

525

525

t/vrk

6,8

46,9

53,7

Virtaama

Sulfaatti

3.6.2

Hulevedet
Tehdasalueen puhtaat hulevedet johdetaan viivytysaltaan ja kosteikkoimeytyksen kautta vesistöön. Puhtaat hulevedet koostuvat lähinnä rakennusten katoilta ja piha-alueilta
tulevista valumavesistä. Ne vastaavat koostumukseltaan ja laadultaan tavanomaisia
taajama-alueilla syntyviä hulevesiä.
Mahdollisesti likaantuneilta alueilta, kuten kemikaalien purkupaikoilta, tulevat hulevedet
pidetään altaiden, kaatojen ja kynnysten avulla erillään puhtaista hulevesistä. Mahdollisesti likaantuneet hulevedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle.
Puunkäsittelyn alueelta hulevedet kerätään viivytysaltaaseen. Viivytysaltaassa hulevesi
laskeutetaan tai suodatetaan sepelin läpi. Käsitellyt vedet johdetaan kosteikkoimeytyksen kautta vesistöön. Viivytysallas suunnitellaan niin, että sinne mahtuu puunkäsittelyn
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alueelta vuorokauden aikana kertyvät hulevedet keskimääräisenä sadejaksona. Viivytysaltaan lopullinen rakenne, koko ja sijainti varmentuu tehdasalueen suunnittelun edetessä.
Tehtaan hankealueella muodostuvien hulevesien määrä arvioitiin laskennallisesti sadantatietojen perusteella. Hankealueen toteuduttua, kun hankealue on osittain asfaltoitu, hulevesien keskimääräiseksi hulevesivirtaamaksi on arvioitu 1 000 m3/vrk.

3.7

Päästöt ilmaan
Tehtaan päästöt syntyvät soodakattilassa, kuorikattilassa, meesauunissa, hajukaasukattilassa ja poikkeustilanteissa soihdussa. Savukaasut sisältävät hiilidioksidin ja vesihöyryn lisäksi hiukkasia, rikkidioksidia, haisevia rikkiyhdisteitä (TRS) ja typen oksideja.
Tehdas suunnitellaan siten, että tehtaalla syntyvät päästöt eivät ylitä BAT-päätelmissä
määritettyjä päästötasoja. Kuorikattilan päästöihin sovelletaan suurten polttolaitosten
asetuksen (936/2014) liitteessä 1 esitettyjä päästöraja-arvoja. Oheisessa taulukossa on
esitetty tehtaan arvioidut päästötasot kuukausikeskiarvoina (Taulukko 3-8).
Taulukko 3-8. Tehtaan arvioidut päästötasot kuukausikeskiarvioina (milligrammaa kuutiossa, kuiva savukaasu).

Hiukkaset
NOx
TRS
SO2

Soodakattila

Meesauuni

Kuorikattila

mg/m3n
(O2 = 6 %)
30
300
5
5

mg/m3n
(O2 = 6 %)
30
600
10
70

mg/m3n
(O2 = 6 %)
20
250
200

Hajukaasukattila
mg/m3n
(O2 = 9 %)
400
5
120

Vuosittaiset kokonaispäästöt ilmaan on arvioitu tehtaan suunnittelutietojen perusteella.
Seuraavissa kuvissa (Kuva 3-7 - Kuva 3-10) on esitetty tehtaan arvioidut vuotuiset
päästöt vaihtoehdoittain.
Klooridioksidin valmistuksessa ja valkaisuprosessissa vapautuu ilmaan pieniä määriä
klooridioksidijäämiä. Nykyaikaisen klooridioksidilaitoksen ja valkaisuprosessin hönkien
jäännösklooripäästöt (laskettuna klooriksi) ovat noin 10 mg/Nm3. Klooripäästöjen määrä vuodessa on noin 750 kg/v.
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Hiukkaspäästöt (t/v)
250

Hiukkasia( t/a)

200

150

Hajukaasukattila
Kuorikattila
Meesauuni

100

Soodakattila

50

0
VE1a

VE1b

VE2a

VE2b

Kuva 3-7. Tehtaan arvioidut vuotuiset hiukkaspäästöt vaihtoehdoittain (tonnia vuodessa).

Typenoksidien päästöt (t/a)
3000

2500

NOx (t/v)

2000
Hajukaasukattila
Kuorikattila

1500

Meesauuni
Soodakattila

1000

500

0
VE1a

VE1b

VE2a

VE2b

Kuva 3-8. Tehtaan arvioidut vuotuiset typenoksidien päästöt vaihtoehdoittain (tonnia
vuodessa).
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Rikkidioksidipäästöt (tS/v)
120

100

SO2 (tS/v)

80
Hajukaasukattila
Kuorikattila

60

Meesauuni
Soodakattila

40

20

0
VE1a

VE1b

VE2a

VE2b

Kuva 3-9. Tehtaan arvioidut vuotuiset rikkidioksidipäästöt vaihtoehdoittain (tonnia
vuodessa).

Haisevien rikkiyhdisteiden päästöt (tS/v)
16
14

TRS (tS/v)

12
10

Hajukaasukattila
Kuorikattila

8

Meesauuni
6

Soodakattila

4
2
0
VE1a

VE1b

Kuva 3-10. Tehtaan arvioidut
vaihtoehdoittain (tonnia vuodessa).
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Pölyäminen
Pölyn lähteitä tehtaalla toiminnan aikana 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
satunnaisesti sen ulkopuolellekin. Tyypillisesti hakkeen seulonta hienoaineesta on sijoitettu 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 käyttäen. Pölypäästöt ilmaan pyritään minimoimaan säätämällä kuivatusilman nopeus riittävän alhaiseksi ja pitämällä kuivain lievästi alipaineisena.

3.8

Kiinteät jätteet
Tehtaan prosesseissa hyödynnetään tehtaan ulkopuolelta tuotavien raaka-aineiden
(puu, vesi, kemikaalit) lisäksi myös tehtaalla muodostuvia sivutuotteita (mm. kuori ja
puru, mustalipeä, kalkkipöly, tuhka). Tavoitteena on saada hyödynnettyä mahdollisimman suuri osa kaikista raaka-aineista ja sivutuotteista, jolloin myös muodostuvien jätteiden määrä on mahdollisimman vähäinen.
Tehtaalla syntyviä kiinteitä jätteitä, joita ei voida hyödyntää prosessissa, ovat erilaiset
tuhkat, viherlipeäsakka/-hiekka, puunkäsittelyn rejektit sekä toimistoissa ja kunnossapitotöissä muodostuva jäte. Vaarallisia jätteitä ovat tyypillisesti erilaiset öljyn likaamat vedet ja kiinteät jätteet, laboratorion kemikaalijätteet, käytetyt loisteputket, paristot sekä
akut.
Taulukossa (Taulukko 3-9) on lueteltu tehtaalla syntyviä kiinteitä jätteitä ja niiden loppusijoituspaikat.
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Taulukko 3-9. Finnpulpin tehtaan arvioidut jätemäärät (tonnia vuodessa).
Jätetyyppi

Syntypaikka

Ominaisuudet

Hyötykäyttö /
loppusijoitus

Määrä
(t ka/v)

Tuhka

Kuorikattila

Hienojakoista tuhkaa

Hyötykäyttö lannoitteena /
viherrakentamisessa

4 200

Tuhka

Kuoren kaasutus

Hienojakoista tuhkaa

Hyötykäyttö lannoitteena /
viherrakentamisessa

4 300

Viherlipeäsakka, -hiekka,
meesa

Kaustisointi

Viherlipeäsakka ja hiekka ovat luonteeltaan
tavanomaista jätettä. Ei
sisällä biohajoavaa ainetta. Meesa on kemiallisesti pysyvä yhdiste
eikä sisällä biohajoavaa
ainetta.

Toistaiseksi viherlipeäsakalla
ja meesalla ei ole hyötykäyttökohteita, loppusijoitus kaatopaikalle.

16 000

Meesauunin
kalkkipöly

Meesauuni

Kalsiumoksidia (CaO) ja
kalsiumkarbonaattia
(CaCO3)

Hyötykäyttö lannoitteena,
maisemoinnissa tai raakaaineena kalkintuotannossa
(esim. pigmentin raakaaineena)

9 000

Hiekka, rejektit

Puunkäsittely

Kiviä, hiekkaa, puun
kappaleita yms. Jätteenä tavanomaista jätettä

Hyötykäyttö maisemoinnissa

2 000

Primääriliete
(kuituliete)

Jätevedenkäsittely

Esiselkeytyksestä poistettu kuitupitoinen primääriliete

Poltto kuorikattilassa tai
kaasutuksessa /
mädätys

6 000

Bioliete

Jätevedenkäsittely

Jälkiselkeytyksestä poistettu ylimääräinen bioliete (mikrobimassa)

Poltto soodakattilassa /
mädätys

6 000

Mädäte

Mädätyslaitos

Tavanomaista jätettä

Jatkokäsittely lannoitteeksi

-

Toimisto- ja
siivousjäte

Yleiset alueet

Luonteeltaan hyödynnettäviä ja tavanomaisia
jätteitä

Hyötykäyttö aineena, energiana ja tarvittaessa loppusijoitus asianmukaiselle tavanomaisen jätteen kaatopaikalle

-

Vaarallinen jäte

Yleiset alueet

Luonteeltaan vaarallisia
jätteitä (mm. öljypitoiset
jätteet, akut, paristot
yms.)

Käsittely tai loppusijoitus
asianmukaisessa käsittelykeskuksessa

300

3.9

Kuljetukset ja henkilöliikenne
Pääosa tehtaan kuljetuksista on maantieliikennettä. Myös juna- ja laivakuljetuksia käytetään. Maantiekuljetusten reitti tulee valtatieltä 5 Sorsasalon liittymää pitkin Selluntielle, ja siitä eteenpäin tehdasalueelle. Henkilöliikenne tehdasalueelle järjestetään Sorsasalon pienteollisuusalueen kautta eri reittiä kuin tehtaan raskas liikenne. Junakuljetuksia varten tehtaalle rakennetaan raideyhteys Savon Sellun tehdasalueelle tulevan teollisuusraiteen kautta. Tehtaalle on mahdollista kuljettaa puuta myös vesitse Savon Sellun satama-alueen kautta.
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3.9.1

Maantieliikenne
Suurin osa tehtaan toiminnan aikaisista kuljetuksista on raaka-aineena käytettävän kuitupuun kuljetuksia. Muita kuljetuksia ovat sahahakkeen, kemikaalien, polttoaineiden,
biokemikaalien ja jätteiden kuljetukset sekä henkilöstön työmatkaliikenne. Vaihtoehdoissa VE2a ja VE2b on myös ligniinin kuljetuksia.
Oheisessa taulukossa (Taulukko 3-10) on esitetty tehtaan toiminnan aikaiset kuljetusmäärät maantieliikenteen osalta. Toiminnan aikainen kuljetusmäärä on enimmillään
noin 450 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen kuljetuksia on 260 autoa/vrk ja
henkilöliikennettä 190 autoa/vrk. Hankkeen liikennemäärät ovat riippuvaisia toteutuvasta vaihtoehdosta.
Taulukossa esitettyjen kuljetusmäärien lisäksi vaihtoehdoissa VE1b ja VE2b kuorta kuljetetaan Savon Sellulta Finnpulpin tehtaalle noin 25 autokuormaa vuorokaudessa. Jos
kuorikattilaa ei rakenneta Finnpulpin tehtaalle, tehtaalta toimitetaan 23 autoa vuorokaudessa kuorta tai biohiiltä muualle polttoon.
Taulukko 3-10. Tehtaan toiminnan aikaiset maantiekuljetusten määrät vuorokaudessa.
Luvuissa on huomioitu ajomatka yhteen suuntaan eli kuljetuskäynnit.
Ajoneuvoja (kpl) vuorokaudessa
VE1a

VE1b

VE2a

VE2b

Raskasliikenne (yhteensä)

256

256

264

264

Kuitupuu

200

200

200

200

Sahahake

40

40

40

40

Kemikaalit ja polttoaineet

12

12

12

12

Biokemikaalit

4

4

4

4

Ligniini

0

0

8

8

Henkilöliikenne

190

190

190

190

Yhteensä

446

446

454

454

Puuraaka-aineen kuljetukset
Kotimaasta hankittava pyöreä kuitupuu ja sahahake kuljetetaan tehtaalle pääasiassa
autokuljetuksina. Valtaosa puuraaka-aineesta hankitaan alle 200 kilometrin säteellä
tehtaasta, mikä suosii autokuljetuksia. Etäämmältä hankittava puuraaka-aine kuljetetaan tehtaalle todennäköisemmin junakuljetuksina. Puun vastaanotto tehtaalla toimii
ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä.
Autokuljetusten osuudeksi kotimaasta hankittavasta pyöreästä kuitupuusta on arvioitu
noin 85 prosenttia eli noin 12 000 kuutiota päivässä. Tämä vastaa keskimäärin 200 autokuormaa vuorokaudessa uusilla 76 tonnin kokonaispainoisilla ajoneuvoyhdistelmillä.
Sahahake kuljetetaan tehtaan raaka-aineeksi autokuljetuksina. Sahahakkeen määräksi
arvioidaan noin 2 000–3 000 kuutiota päivässä, mikä vastaa keskimäärin 40 autokuormaa vuorokaudessa. Yhteensä tehtaan puukuljetukset ovat 240 autokuormaa vuorokaudessa, eli keskimäärin 10 autokuormaa tunnissa.
Noin 200 kilometrin hankintasäteeltä puuraaka-ainetta kuljetetaan tehtaalle eniten valtatietä 5, valtatietä 9, kantatietä 75 ja kantatietä 77 pitkin. Kuljetuksien jakaantuminen
eri pääteille on esitetty oheisessa kuvassa (Kuva 3-11). On huomioitava, että Valtatieltä
9 tulevat kuljetukset sisältävät valtatieltä 6 ja 23 sekä kantateiltä 502, 504, 476, 482,
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542, 566, 567 ja 539 tulevat kuljetukset. Valtatieltä 5 etelästä tulevien kuljetusmäärissä
on huomioitu kuljetukset, jotka liittyvät kantateiltä 551, 534 ja 533 valtatielle 5.

Kuva 3-11. Puuraaka-aineen hankinnan kuljetusten jakautuminen hankealueelle johtaville
pääteille.

Kemikaalien ja polttoaineiden kuljetukset
Tehtaalle tulevien kemikaalien kuljetukset koostuvat lipeän, natriumkloraatin, vetyperoksidin, poltetun kalkin, rikkihapon ja muiden kemikaalien kuljetuksista. Lisäksi tehtaalle tuodaan raskasta polttoöljyä käynnistys- ja apupolttoaineeksi. Ostokemikaalit ja polttoaine toimitetaan laitokselle todennäköisesti autokuljetuksin. Vuorokaudessa kemikaaliautoja tulee laitosalueelle noin 12 ajoneuvoa.
-

Lipeä on tyypillisesti tuontitavaraa Suomessa. Kuljetuksia tuontisatamasta tehtaalle on noin 4-5 säiliöautoa vuorokaudessa.

-

Natriumkloraattia voidaan hankkia Suomesta tai muualta Euroopasta. Natriumkloraatin kuljetuksia on noin kaksi autokuormaa vuorokaudessa.

-

Vetyperoksidi voidaan hankkia joko Suomesta tai muualta Euroopasta. Vetyperoksidin kuljetuksia on noin yksi autokuorma vuorokaudessa.

-

Poltettua kalkkia on saatavilla suomalaisilta toimittajilta. Poltetun kalkin kuljetusmäärä on noin yksi autokuormallinen vuorokaudessa.
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-

Rikkihappoa valmistetaan Suomessa. Vaihtoehdoissa 1a ja 1b rikkihapon kuljetusmäärä on noin yksi autokuormallinen vuorokaudessa. Vaihtoehdoissa 2a ja
2b rikkihapon kuljetusmäärä on kaksi autokuormaa vuorokaudessa.

-

Muita vähän käytettäviä kemikaaleja ja polttoaineita kuten vaahdonestoaineita,
alunaa, ureaa ja raskasta polttoöljyä tulee tehtaalle noin yksi kuljetusauto vuorokaudessa.

Kemikaalikuljetuksista vaarallisten aineiden kuljetuksia on noin 10 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vaarallisten aineiden kuljetukset koostuvat natriumhydroksidin, natriumkloraatin, vetyperoksidin, metanolin, rikkihapon ja raskaan polttoöljyn kuljetuksista.
Biokemikaalien kuljetukset
Biotuotetehtaalta myytäviä biokemikaaleja ovat raakamäntyöljy ja tärpätti. Raakamäntyöljyn kuljetukset järjestetään todennäköisesti autokuljetuksina. Myytävän raakamäntyöljyn määrä on noin 170 tonnia päivässä, mikä vastaa noin neljää autokuormaa vuorokaudessa. Tärpätin kuljetusmäärä vastaa noin yhtä autokuormaa joka toinen päivä.
Kiinteiden sivutuotteiden ja jätteiden kuljetukset
Puuraaka-aineen ja tuotantoprosessin biomassapohjaiset sivuvirrat, kuten kuori, puru
ja jätevedenkäsittelyn lietteet, voidaan hyödyntää kattilapolttoaineena energiantuotannossa tehdasalueella. Jos tehtaalle ei rakenneta omaa kuorikattilaa, kuori toimitetaan
tehtaan ulkopuolelle. Tällöin kuoren kuljetuksia lähtisi tehtaalta noin 23 kuormaautollista vuorokaudessa.
Sellun tuotantoprosessissa syntyvistä kiinteistä jätemateriaaleista määrältään merkittävimmät ovat viherlipeäsakka ja tuhka. Kertyvän viherlipeäsakan määräksi on arvioitu
noin yksi autokuorma vuorokaudessa. Syntyvän tuhkan määräksi on arvioitu vajaa yksi
autokuormallinen vuorokaudessa. Kerättävän kalkkipölyn määräksi on arvioitu noin yksi
autokuorma joka toinen päivä. Mahdollisena loppusijoituspaikkana voi toimia Sorsasalossa tehtaan naapurissa sijaitseva Ekokemin teollisuusjätteen kaatopaikka-alue.
Ligniinin kuljekset
Vaihtoehdoissa 2a ja 2b tehdaskonseptiin kuuluu ligniinin osittainen erotus käytetystä
keittoliemestä eli mustalipeästä. Erotettu ja kuivattu ligniini voidaan myydä biopohjaisena polttoaineena eteenpäin. Ligniinin toimitusmäärä vastaa noin kahdeksan autokuormaa vuorokaudessa.
Henkilöliikenne
Henkilöliikenne tehdasalueelle järjestetään eri reittiä kuin tehtaan raskas liikenne. Henkilöliikenne tehtaalle kulkee Sorsasalon pienteollisuusalueen kautta Lukkosalmentietä
pitkin. Vuorotyössä tehtaan henkilöstö on noin 25–30 henkilöä vuorossa. Päiväsaikaan
tehtaan henkilöstömäärä on noin 130 henkilöä. Henkilöliikenteen määräksi vuorokaudessa on suurimmillaan noin 190 ajoneuvoa vuorokaudessa. Toiminnan aikainen henkilöliikenne on arvioitu siten, että jokainen tehtaalla työskentelevä työntekijä kulkee autolla. Todellisuudessa kuitenkin osa työntekijöistä tulee mahdollisesti käyttämään bussia, pyörää tai muuta vastaavaa kulkuvälinettä, mikä vähentää edellä mainittua autoliikenteen määrää. Toisaalta kunnossapitoseisokkien aikana henkilöliikenne kasvaa nelinkertaiseksi verrattuna normaalitoiminnan aikaisiin liikennemääriin.
3.9.2

Rautatieliikenne
Raideyhteys tehtaalle rakennetaan Savon Sellun tehdasalueelle tulevaa teollisuuspistoraidetta jatkamalla. Raideliikenteen kääntyminen pistoraiteelle on mahdollista tehdä
myös pohjoisen suunnasta. Rautatiekuljetuksia arvioidaan tulevan tehtaalle yhteensä
kuusi junaa vuorokaudessa ja lähtevän kuusi junaa vuorokaudessa (Taulukko 3-11).
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Taulukko 3-11. Tehtaan toiminnan aikaiset rautatiekuljetusten määrät vuorokaudessa.
Luvuissa on huomioitu matka yhteen suuntaan eli käyntien lukumäärä.
Junia (kpl) vuorokaudessa
Kotimainen pyöreä kuitupuu

2

Tuontipuu

1

Sellun toimitus

3

Yhteensä

6

Puuraaka-aineen kuljetus
Rautateitse pyöreää kuitupuuta arvioidaan tulevan Suomesta tehtaalle keskimäärin
3 000 kuutiota päivässä. Määrä vastaa 48 junavaunullista eli kahta junaa vuorokaudessa.
Tuontipuusta kuljetetaan tehtaalle junakuljetuksina noin 300 000 kuutiota vuodessa,
mikä vastaa noin yhtä junaa arkipäivisin.
Sellun kuljetus
Sellun toimitukset tehtaalta tapahtuvat lähes yksinomaan rautateitse. Sellun toimitusmäärä on keskimäärin 3 430 tonnia päivässä. Tämä vastaa arviolta 64 junavaunua päivässä, mikä tarkoittaa kolmea junaa kahdeksan tunnin välein maanantaista lauantaihin
tehtaalta satamaan. Tämän hetken suunnitelman mukaan sunnuntaisin ei olisi sellujunia.
Suunniteltu selluvarasto tehtaalla on kapasiteetiltaan pieni ja vastaa vain noin kolmen
päivän selluntuotantoa. Tehdasvaraston tarkoituksena on toimia puskurivarastona
mahdollisissa kuljetusten häiriötilanteissa. Normaalin toiminnan aikana sellu lastataan
tuotantolinjoilta suoraan rautatievaunuihin ilman välivarastointia.
Sellun varastointi järjestetään vientisatamassa. Tehtaalla on useita vaihtoehtoja vientisatamaksi. Näihin kuuluvat esimerkiksi Kotka, Kokkola ja Rauma. Vientisatama valitaan hankkeen myöhemmässä kehitysvaiheessa. Sellun toimitukset kotimaan ja lähialueiden markkinoille voidaan hoitaa satamavarastosta.
3.9.3

Laivaliikenne
Tehtaalle on mahdollista kuljettaa puuta myös vesiteitse Sorsasalon satama-alueen
kautta. Sulan veden aikaan puuraaka-aineen laivakuljetuksia voi tulla satamaan noin
kaksi laivaa viikossa. Samoin on mahdollista, että sellua laivataan pieniä määriä Itämeren satamiin.

3.10

Melu
Tehtaan merkittävimpiä melunlähteitä ympäristöön ovat sellun kuivatuskoneen poistoilmapuhaltimet ja pyöreän puun käsittely kuorimolla. Sellun kuivatuskoneen poistoilmapuhaltimet sijaitsevat yli 20 metriä korkean kuivatuskonehallin katolla. Melun torjumiseksi poistoilmapuhaltimet varustetaan äänenvaimentimin. Puun kuorinta kuorimarummussa ja sitä seuraava haketus ovat voimakkaan melun lähteitä. Kuorimarummut
ja hakkurit sijoitetaan äänieristettyihin rakennuksiin. Kuorimon syöttöpöydät, joille pyöreä puu syötetään puukurottajilla, on kuitenkin sijoitettava ulkotiloihin. Puun pudottaminen kuorimon syöttöpöydälle aiheuttaa melua ympäristöön. Myös kuorimon syöttökuljettimen läpivientiaukosta kuorimorakennukseen voi kulkeutua kuorimon melua ympä-
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ristöön. Puunkäsittelyn meluhaittaa ympäristöön pyritään vähentämään sijoittamalla
meluavat toiminnot tehdasalueen keskelle osin kallioleikkauksen suojaan.
Myös tehtaan raskas liikenne ja tehdasalueella lähinnä puunkäsittelyyn käytettävät työkoneet aiheuttavat melua.

3.11

Rakenteet
Tehdas käsittää useita rakennuksia ja rakenteita. Niistä näkyvimpiä ovat alustavasti arvioituine korkeuksineen:

3.12

-

Kattilalaitosten yhteinen piippu 130 metriä

-

Soodakattilarakennus 80 metriä

-

Jatkuvatoiminen sellunkeitin 60 metriä

Tehtaan rakentaminen
Biotuotetehtaan rakentaminen on mittava projekti ja se kestää vähän yli kaksi vuotta.
Maansiirto- ja rakennusvaiheen aikana työmaalla työskentelee enimmällään noin 700
työtekijää, asennusvaiheen aikana työmaan vahvuus noussee maksimissaan 2 500
henkilöön.
Rakennus- ja asennustyöt tehdään pääsääntöisesti päiväaikaan, jolloin myös rakennustöiden vaikutukset rajoittuvat noin kello 6.00–22.00 väliselle ajalle.

3.12.1

Maa- ja vesirakennustyöt
Pintamaiden poisto, maankaivutyöt
Rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa alueelta poistetaan jäljellä oleva puusto sekä
muu kasvusto. Kannot ja muut hakkuutähteet kerätään. Alueelta poistetaan pintamaat
(noin 30 cm paksuinen kerros). Sen jälkeen alueelta poistetaan kalliopintaa verhoileva
maapeite, jonka laatu vaihtelee alueen eri osissa. Lisäksi tehdään tarvittavat tiet sekä
maanrakennustyöt rautatietä ja rakennuksia varten. Kaivumaat pyritään ensisijaisesti
käyttämään alueen rakentamistarpeisiin, esim. meluvalleihin, jätevesilaitoksen ympärille rakennettaviin penkereisiin ja vesialueen täyttöön jätevedenpuhdistamon edustalla.
Kaivumaita ja louhetta voidaan käyttää myös mahdollisesti rakennettavan laiturin tarpeisiin. Kaivumaita voidaan toimittaa myös lähialueen rakennuskohteeseen hyödynnettäväksi (soveltuvuutensa mukaan esim. viheralueiden pohjiin, kaatopaikan rakenteisiin,
meluvalleihin, tms.). Maa-aineksia varastoidaan tarpeen mukaan hankealueella kasoissa ennen jatkokäyttöön toimittamista. Hankealueella ei ole tilaa laajamittaiseen kaivumaiden varastointiin. Tarvittaessa jatkokäyttöön kelpaamattomia kaivumaita voidaan
toimittaa myös maankaatopaikalle.
Maansiirtotyöt
Maa-alueella toteutettavat maanrakennustyöt sisältävät maankaivutöitä, kallioperän
louhintaa, kallioperän räjäytystöitä sekä tehdasalueen täyttöä, korottamista ja tasoitusta.
Kaivu- ja louhintatöihin käytetään tavanomaista maansiirto- ja louhintakalustoa, hydraulisia poravaunuja, kaivinkoneita, maansiirtodumppereita, kuorma-autoja, kauhakuormaajia, telaketjupuskutraktoreita jne. Osa louhittavasta kalliosta murskataan käytettäväksi eri rakentamistarpeisiin. Murskauksessa käytetään erityisiä murskauslaitoksia, murskausmääristä riippuen ne voivat olla liikuteltavia tai kiinteitä. Murskauksen
päätyttyä laitteistot siirretään pois työmaalta. Työmaalle saatetaan perustaa lisäksi be-
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toniasema siiloineen. Rautateiden rakentamiseen käytetään maansiirtokaluston lisäksi
erityistä rautatien rakentamiskalustoa. Vilkkaimmallaan työmaalla on maansiirtovaiheen
aikana kymmenittäin erilaisia työkoneita sekä aikatauluista ja louhintamääristä riippuen
4-6 poravaunuyksikköä louhintaan.
Maansiirto- ja louhintatöitä tehdään lomittain muiden rakennustöiden kanssa. Maansiirto- ja louhintatyöt kestävät noin vuodesta puoleentoista riippuen rakennettavasta pihatasosta.
Maansiirtotöissä syntyy suuria määriä kaivuu- ja louhintamassoja. Tehdas on alustavasti suunniteltu rakennettavan joko +98 tai +100 metrin pihatasoon (mmpy). Rakennettava pihataso vaikuttaa syntyvien ylijäämämassojen määriin. Mikäli pihataso rakennetaan korkeuteen +98 mmpy, ylijäämämassojen määrä on huomattavasti suurempi
kuin rakennettaessa pihatasoon +100 mmpy. Tämän vuoksi on päädytty tarkastelemaan jatkossa pihatasoa +100 mmpy. Oheisessa taulukossa (Taulukko 3-12) on esitetty arvio muodostuvien, käytettävien ja ylijäämämassojen määristä.
Syntyviä kallioleikkausmassoja voidaan hyödyntää rakennuspaikalla erilaisissa täytöissä ja tasauksissa. Ylijäävät kallio- ja kaivumassat toimitetaan hyödynnettäväksi alueen
ulkopuolelle. Ylijäämämassat pyritään minimoimaan yksityiskohtaisen suunnittelun
edetessä.
Taulukko 3-12. Tehtaan rakentamisessa muodostuvien ja käytettävien massojen sekä
ylijäämämassojen arvioidut määrät.
Määrä
irtotilavuus m3
(Pihataso +100 mmpy)
Rakentamisessa syntyvät massat
Pintamaiden poisto
Kaivumassa
Louhintamassat
Rakentamisessa käytettävät massat
Kaivumassatarpeet alueella
Louhintamassatarpeet alueella
Ylijäämämaat
Kaivumassa
Louhintamassa

55 000
900 000
1 635 000
100 000
1 100 000
855 000
530 000

Veden otto- ja purkurakenteet
Kallaveteen ja sen rannalle rakennetaan veden imu- ja purkuputket sekä raakavesipumppaamo. Raakavesi prosessiveden puhdistukseen ja jäähdytysvedeksi otetaan
pohjavedenottona Kallavedestä. Pohjaottoa rakennettaessa rantaa kaivetaan ja louhitaan ja pohjaa tarvittaessa ruopataan ottorakenteen kohdalta niin, että vesi saadaan
otettua tarvittavalta syvyydeltä. Vesi pumpataan putkea pitkin tehtaalle.
Lämmennyt jäähdytysvesi ja jätevesi johdetaan tehtaalta putkia pitkin järven rantaan ja
puretaan järven pohjaan asennettavien erillisten purkuputkien kautta.
Purkuputkien ensimmäisessä rakentamisvaiheessa putken ympärille asennetaan esivalmistetut betonipainot. Seuraavassa vaiheessa putket hitsataan rannassa, vedetään
veteen sopivaan paikkaan ja lasketaan järven pohjaan. Mikäli putkilinjalla on jyrkkiä
epätasaisuuksia, ne ruopataan pois.
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Satamarakenteet ja vesialueen täyttö
Uuden purku- ja lastauslaiturin rakentaminen Savon Sellun nykyiselle satama-alueelle
vaatii ruoppaus- ja perustustöitä. Ruoppausten tarkoituksena on saavuttaa soveltuva
vesisyvyys rakennettavan laiturin edustalle. Valittava ruoppausmenetelmä riippuu siitä,
sisältääkö ruopattava maa-aines pilaantuneita sedimenttejä vai ovatko ne puhtaita. Sedimenttitutkimukset tehdään ennen vesirakennustöiden aloittamista. Ruoppausten ja
perustustöiden jälkeen seuraa laiturin rakentaminen.
Rakentamisessa syntyviä ylijäämämaita on mahdollista käyttää vesialueen täytössä ja
maisemointipenkereen rakentamisessa jätevedenpuhdistamon edustalla.
3.12.2

Rakennus- ja asennustyöt
Seuraavassa rakennusvaiheessa tehdään tehtaan rakennustyöt ja niiden kanssa osittain samanaikaisesti tehtävät mekaaniset asennustyöt. Tehtaan rakennustöihin kuuluvat mm. paikallavalutyöt, elementti- ja teräsrakenteiden asennukset, nostotyöt, hitsaukset ja eristykset. Rakentamisessa käytetään mm. nostureita, teline- ja erityisiä muottikalustoja, betonin kuljetuskalustoa, betonin pumppauskalustoa sekä muuta tavanomaista rakentamiskalustoa. Mekaaniset asennustyöt käsittävät koneiden, laitteiden ja
putkistojen asennuksia sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmien asennuksia.

3.12.3

Kuljetukset ja henkilöliikenne
Tehtaan rakentamisvaiheen kuljetustarpeista huomattavin on louhintamurskeen kuljetus. Tilanteessa, jossa pihataso rakennetaan tasoon +100 ja jos ylijäävää louhintamursketta ei pystytä hyödyntämään alueella, kuljetusmäärät olisivat enimmillään noin
330 autoa/vrk. Jos louhintamurske hyödynnetään alueella, kuljetusmäärät vähenevät
110 autoa/vrk eli tehdasalueelta ulos lähtisi 220 autoa/vrk. Louhinta-aika kestää noin
vuoden ja kuljetukset tapahtuvat pääsääntöisesti kello 6-22 välillä.
Rakentamisaikana hankealueelle tuodaan erikokoisia tehdas- ja rakennuskomponentteja, prosessilaitteita ja muita rakenteita. Näiden kuljetukset tapahtuvat pääosin rakentamisen toisen vuoden aikana ja niitä arvioidaan olevan noin 60 autoa/vrk. Osa kuljetuksista on erikoiskuljetuksia. Suurikokoisia prosessilaitteita voidaan tuoda tehdasalueelle myös vesitse, jolloin maanteitse tapahtuvien erikoiskuljetusten määrää voidaan
vähentää. Myös junakuljetukset ovat mahdollisia.
Henkilöliikennettä hankealueelle arvioidaan olevan maansiirtotöiden aikana noin 700
henkilön edestä ja asennusvaiheessa maksimissaan noin 2 500.
Tässä esitetyt tiedot ovat alustavia arvioita ja liikennemäärät tarkentuvat hankesuunnittelun edetessä.

3.12.4

Rakennustyömaan turvallisuus ja ympäristöasiat
Ennen rakennustöiden aloittamista laaditaan turvallisuus- ja työmaasuunnitelmat. Turvallisuussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon työmaata koskevat yleiset työturvallisuusvaatimukset sekä rakennuttajan antamat turvallisuusvaatimukset ja -tiedot.
Turvallisuussuunnitelmassa esitetään muun muassa rakennusaikaiset liikennejärjestelyt ja työntekijöitä koskevat turvallisuussäännöt. Työmaasuunnitelmassa esitetään
suunnitelma työmaa-alueen käytöstä, kuten rakennustarvikkeiden purku- ja lastauspaikat sekä työkoneiden ja maamassojen sijainnit.
Rakennusprojektille laaditaan myös ympäristöasioiden hallintajärjestelmä ja ympäristöohjeistus. Näin varmistetaan ennalta, että työmaan osapuolet hoitavat ympäristöasiat
säädösten, lupien sekä parhaiden käytäntöjen mukaisesti.
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3.13

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)
EU:n teollisuuspäästödirektiivin (2010/75/EU) ja Suomen ympäristönsuojelulain
(527/2014) mukaan ns. direktiivilaitosten päästöraja-arvojen, tarkkailun ja muiden lupamääräysten on parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksen toteuttamiseksi perustuttava BAT-päätelmiin. Päästöille on ympäristöluvassa määrättävä päästöraja-arvot
siten, 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 tehdas luokitellaan ns. direktiivilaitokseksi ympäristönsuojelulain mukaan.
Finnpulpin tehdas suunnitellaan parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan perustuen.
Tässä luvussa on esitetty arvio suunnitellun tehtaan BAT-tekniikan soveltamisesta verrattuna niihin tekniikoihin ja päästötasoihin, jotka ovat BAT-päätelmien mukaan parasta
käyttökelpoista tekniikkaa. Tehtaaseen sovelletaan vuonna 2014 hyväksyttyjä BATpäätelmiä koskien massan, paperin ja kartongin tuotantoa.
BAT päätelmissä sulfaattisellun valmistukselle on annettu BAT-päästötasot vesistöön
kohdistuvalle jätevesikuormitukselle, ilmaan kohdistuville päästöille soodakattilasta,
meesauunista ja hajukaasukattilasta, sekä ilmaan pääseville laimeille jäännöskaasuille.
Lisäksi dokumentissa on annettu sellunvalmistusta koskevat suorituskykytasot prosessiveden kulutukselle ja kuorimon vedenkulutukselle. Suorituskykytasot eivät ole sitovia
eikä niistä ole tarvetta määrätä päästöraja-arvoja.
BAT-päätelmät ja BAT-päästötasot sekä niiden toteutuminen Finnpulpin hankkeessa
on esitetty liitteessä 2.
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4

YVA-MENETTELY

4.1

YVA-menettelyn tarve ja tavoite
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). Suunniteltu biotuotetehdas kuuluu YVA-lain (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 468/1994) soveltamisalaan, sillä YVA-asetuksen (asetus ympäristövaikutusten arvioinnista 713/2006, 6§, 5a) mukaan YVA-menettelyä sovelletaan metsäteollisuuden massatehtaisiin kapasiteetista riippumatta.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten
arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tavoitteena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia sekä mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä eikä ratkaista sitä koskevia lupa-asioita.

4.2

YVA-menettelyn osapuolet
Hankkeesta vastaavana toimii Finnpulp Oy sekä yhteysviranomaisena Pohjois-Savon
ELY-keskus. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja -selostuksen laatimisesta on
vastannut konsulttityönä Pöyry Finland Oy. Arviointityöstä on vastannut joukko eri osaalueiden asiantuntijoita. Hankkeen arviointityöhön osallistuneet asiantuntijat vastuualueineen on esitetty tämän YVA-selostuksen alussa kohdassa ”YVA-työryhmä”.
Tärkeässä osassa YVA-menettelyssä ovat myös kansalaiset sekä muut viranomaiset,
jotka vaikuttavat YVA-menettelyn kulkuun muun muassa antamalla lausuntoja ja mielipiteitä. Tämän hankkeen YVA-menettelyyn osallistuvia tahoja on havainnollistettu oheisessa kuvassa (Kuva 4-1).

Kuva 4-1. YVA-menettelyyn osallistuvat tahot.
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4.3

YVA-menettelyn päävaiheet ja aikataulu
YVA-menettelyyn sisältyy ohjelma- ja selostusvaihe. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on suunnitelma ympäristövaikutusten arviointimenettelyn järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (YVA-selostus) esitetään hankkeen ominaisuudet sekä tekniset ratkaisut ja arviointimenettelyn tuloksena muodostettu yhtenäinen arvio hankkeen ympäristövaikutuksista.
Arviointiohjelma
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ensimmäisessä vaiheessa on laadittu YVAohjelma. Arviointiohjelma on selvitys hankealueen nykytilasta sekä suunnitelma (työohjelma) siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja millä tavoin selvitykset tehdään. Arviointiohjelmassa on lisäksi esitetty perustiedot hankkeesta ja tutkittavista vaihtoehdoista sekä
suunnitelma tiedottamisesta hankkeen aikana ja arvio hankkeen aikataulusta.
Hankevastaava toimitti YVA-ohjelman yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Savon
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 4.6.2015. Yhteysviranomainen kuulutti
YVA-menettelyn aloittamisesta ja YVA-ohjelman nähtävilläolosta Kuopion kaupungin,
Siilinjärven kunnan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen virallisilla ilmoitustauluilla. Kuulutus myös julkaistiin Kuopion ja Siilinjärven alueilla yleisesti leviävissä lehdissä (Savon
Sanomat ja Uutis-Jousi). YVA-ohjelma oli nähtävillä lausuntojen ja mielipiteiden antamista varten 9.6.-31.7.2015. Yhteysviranomainen kokosi annetut mielipiteet ja lausunnot yhteen ja antoi oman lausuntonsa ohjelmasta 19.8.2015 (liite 1).
Arviointiselostus
YVA-ohjelman sekä siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta laaditun arviointityön tulokset on koottu tähän YVA-selostukseen. Selostuksessa on esitetty:
-

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 aikana

-

kuvaus yhteysviranomaisen lausunnon huomioimisesta arviointiselostuksen
laadinnassa.

Arviointiselostuksen valmistumisesta tiedotetaan alueen lehdissä sekä muissa yhteysviranomaisen valitsemissa julkaisuissa, ja selostus asetetaan nähtäville. Nähtävilläoloaikana viranomaisilta pyydetään lausunnot ja asukkailla sekä muilla sidosryhmillä on
mahdollisuus esittää mielipiteensä yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Savon ELYkeskukselle. Yhteysviranomainen kokoaa selostuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet ja antaa niiden perusteella oman lausuntonsa viimeistään kahden kuukauden kuluttua nähtävilläolon päättymisestä. YVA-menettely päättyy kun yhteysviranomainen
toimittaa lausuntonsa YVA-selostuksesta hankevastaaville.
YVA-menettelyn keskeiset vaiheet ja suunniteltu aikataulu on esitetty oheisessa kuvassa (Kuva 4-2).
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YVA-menettelyn vaihe

2015
4

5

6

7

8

9

2016
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
Kuva 4-2. YVA-menettelyn suunniteltu aikataulu.

4.4

YVA-menettelyn yhteensovittaminen kaavoituksen kanssa
Biotuotetehdashankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavan laatimista. YVA-lain
5 §:n mukaan yhteysviranomaisen, kaavaa laativan kunnan ja hankevastaavan on oltava riittävässä yhteistyössä hankkeen arviointimenettelyn ja kaavoituksen yhteensovittamiseksi. Tässä hankkeessa asemakaavan laadinta on käynnistetty samanaikaisesti
YVA-menettelyn kanssa. Menettelyt pyritään toteuttamaan rinnakkain. YVA-menettelyn
yhteydessä on laadittu myös kaavoitusta varten tarvittavat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit.

4.5

Viestintä ja osallistuminen
YVA-menettely on avoin prosessi, johon asukkailla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua. Kansalaiset ovat voineet osallistua hankkeeseen esittämällä mielipiteensä ja näkemyksensä yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Savon ELYkeskukselle sekä myös hankkeesta vastaavalle Finnpulp Oy:lle tai YVA-konsultille.
Vuoropuhelun yhtenä keskeisimmistä tavoitteista on ollut eri osapuolten näkemysten
kokoaminen ja hyödyntäminen YVA-menettelyn aikana.

4.5.1

Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet yleisölle
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestettiin 16.6.2015 kaikille avoin yleisötilaisuus Kuopiossa. Tilaisuudessa esiteltiin hanketta, ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa, asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä kaavoitus- ja YVAmenettelyiden etenemistä. Yleisöllä oli mahdollisuus esittää näkemyksiään ja kysyä
hankkeesta, YVA-menettelystä ja kaavoituksesta. Yleisötilaisuudessa keskusteltiin
muun muassa hankealueen kaavoituksesta, hankkeen vesistövaikutuksista ja Kallaveden nykyisestä tilanteesta sekä melu- ja hajukuormituksesta. Tilaisuuteen osallistui
noin 60 henkilöä, joista osa oli yhteysviranomaisen, kunnan, hankevastaavan ja YVAkonsultin edustajia.
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Vastaava yleisötilaisuus järjestetään arviointiselostuksen valmistumisen jälkeen. Tilaisuudessa esitellään ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia.
4.5.2

Seurantaryhmä
YVA-menettelyä seuraamaan koottiin seurantaryhmä, jonka tarkoituksena on edistää
tiedonkulkua ja -vaihtoa hankkeesta vastaavan, viranomaisten ja muiden sidosryhmien
kanssa. Seurantaryhmä seuraa ympäristövaikutusten arvioinnin kulkua sekä esittää
mielipiteitä ympäristövaikutusten arviointiselostuksen sekä sitä tukevien selvitysten
laadinnasta. Seurantaryhmässä on ollut mukana hankkeesta vastaavan ja konsultin lisäksi edustajia seuraavista tahoista:
-

Ekokem-Palvelu Oy, Kuopion käsittelykeskus

-

Fingrid Oyj

-

Itä-Suomen aluehallintovirasto

-

Jännevirta-Rissalan kyläyhdistys ry

-

Kallaveden kalastusalue

-

Kettulanlahden asukastoimikunta

-

Kuopion alueen kauppakamari

-

Kuopion kaupunki

-

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys

-

Kuopion Vesi Liikelaitos

-

Kuopion yrittäjät

-

Metsäkeskus (Kuopio)

-

MTK, Pohjois-Savo

-

Männistön Asukasyhdistys

-

Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry

-

Pohjois-Savon liitto

-

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri

-

Päivärannan Asukasyhdistys ry

-

Päivärannan puiston Asukasyhdistys ry

-

Päivärannan siirtolapuutarhayhdistys

-

Ranta-Toivala-Uuhimäen Kylätoimikunta

-

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry

-

Savon Sellu Oy

-

Siilinjärven kunta

-

Siilinjärven luonnonsuojeluyhdistys ry

-

Toivalan kylätoimikunta

-

Vuorelan kylätoimikunta

-

Vaajasalon asukkaat
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Seurantaryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 9.6.2015 YVA-ohjelman nähtävilläoloaikana. Tilaisuudessa esiteltiin hanketta ja arviointiohjelmaa. Seurantaryhmällä oli tilaisuudessa mahdollisuus esittää näkemyksiään, saada tietoa sekä keskustella YVAmenettelystä hankkeesta vastaavan, yhteysviranomaisen ja YVA-ohjelman laatineiden
asiantuntijoiden kanssa. Seurantaryhmän kokouksessa keskustelua herätti muun muassa hankkeen tiedottaminen, kaavamuutokset eteneminen, tehtävät vaikutusarvioinnit
ja erillisselvitykset, Kallaveden tilanne ja hankkeen vesistövaikutukset sekä Sorsasalon
lähiympäristön nykyinen melu- ja hajutilanne.
Toisen kerran seurantaryhmä kokoontui 22.9.2015 käsittelemään ympäristövaikutusten
arvioinnin alustavia tuloksia. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa vesistömallinnuksesta, Kallaveden vedenlaadusta, mahdollisista onnettomuustilanteista, tehtaan
layoutista ja havainnekuvista sekä Sorsasalon nykyisestä tilanteesta. Seurantaryhmän
jäseniltä saadut kommentit ja täsmennykset on otettu huomioon YVA-selostusta laadittaessa.
Kolmannen kerran seurantaryhmä kokoontuu YVA-selostuksen valmistuttua.
4.5.3

Asukaskysely
YVA-menettelyn yhteydessä osana sosiaalisten vaikutusten arviointia toteutettiin asukaskysely elo-syyskuussa 2015 alueen asukkaille ja muille asianosaisille. Asukaskyselyllä selvitettiin eri asukasryhmien yleisestä suhtautumisesta hankkeeseen sekä
heidän näkemyksiään hankkeen ympäristövaikutuksista. Kysely oli kaikille avoin ja siihen pystyi vastaamaan joko postikyselynä tai internetissä. Postikysely lähetettiin hankkeen lähialueen vakituisille asukkaille ja loma-asukkaille, jotka asuvat enintään noin
kahden kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Lisäksi kysely postitettiin satunnaisotannalla osalle 2–5 kilometrin etäisyydellä hankealueesta asuville.
Asukaskyselyn tulokset on esitetty luvussa 18.4.1 ja liitteessä 6.

4.5.4

Ryhmähaastattelut
Arviointiselostuksen laatimisen aikana järjestettiin 1.-3.9.2015 kolme ryhmähaastattelua Vuorelassa. Ensimmäinen tilaisuus oli suunnattu lähialueen asukkaille, toinen tilaisuus asukasyhdistyksille ja järjestöille. Kolmas tilaisuus oli suunnattu viranomaisille ja
vaikutusalueen yrityksille. Haastatteluiden keskustelun sisältöä on kuvattu luvussa
18.4.2.

4.5.5

Muu viestintä
Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista on tiedotettu myös yleisen tiedonvälityksen yhteydessä, kuten lehdistötiedotteiden ja hankkeesta vastaavan Internetsivujen välityksellä. YVA-menettelyn aikana hankkeesta vastaavan internet-sivuilla on
ylläpidetty blogia, jossa asiantuntijat ovat kertoneet arviointityönsä vaiheista ja hankkeesta vastaava hankkeen etenemistä. Blogin välityksellä kaikilla kiinnostuneilla on ollut mahdollisuus kommentoida ja keskustella hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista.
YVA-menettelyn kuluessa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa seurattiin paikallisten sidosryhmien näkemyksiä tiedonsaannin riittävyydestä.
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4.6

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta
Pohjois-Savon ELY-keskus antoi lausuntonsa hankkeen YVA-ohjelmasta 19.8.2015.
Lausunnossaan ELY-keskus toteaa, että arviointiohjelma täyttää YVA-laissa ja -asetuksessa arviointiohjelmalle asetetut vaatimukset. ELY-keskuksen lausunto on YVAselostuksen liitteenä 1.
Oheisessa taulukossa on esitetty ne asiat, joihin yhteysviranomaisen lausunnon mukaan tulee kiinnittää huomiota vaikutusten arviointityön aikana ja arviointiselostuksen
laadinnassa. Taulukon oikean puoleisessa sarakkeessa on esitetty, miten yhteysviranomaisen lausunto on otettu huomioon arviointityössä. YVA-selostus on laadittu YVAohjelman sekä siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta.
Taulukko 4-1. Yhteysviranomaisen lausunnossaan esittämien vaatimusten huomiointi
tehdyssä arviointityössä.

Yhteisviranomaisen lausunto

Lausunnon huomioiminen / kommentit

Hankekuvaus
Tiedot hankkeesta ja hankevastaavasta, hankkeen tarkoi- Tietoja on täsmennetty hankesuunnittelun ja arvituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista sekä maankäyt- ointien tuottaman tiedon pohjalta ja ne on esitetty
tötarpeesta, sellutehdashanke ja sen liittymistä muihin
arviointiselostuksessa luvuissa 2 ja3.
hankkeisiin tulee esittää arviointiselostuksessa hankesuunnittelun ja arviointien tuottaman tiedon pohjalta täsmennettynä.
Arviointiselostuksessa rakennettavien voimajohtojen linjausvaihtoehdot on esitettävä täsmällisemmin myös kartoilla. Luonnollisesti myös YVA-ohjelmassa esitettyjen
voimajohtovaihtoehtojen ja niiden rakentamisen ympäristövaikutukset on arvioitava.

YVA-selostuksessa ei tarkastella voimajohtoliityntää.
YVA-selostuksen laatimisen aikana on selvinnyt,
että liittyminen Sorsasalon 110 kV:n voimajohtoon
ei ole Fingridin mukaan mahdollinen kantaverkon
käyttövarmuuden heikkenemisen vuoksi. Sama
koskee myös YVA-ohjelmavaiheessa esitettyä
liittymistä Iloharjun sähköasemalle.
Fingridin mukaan liittyminen uudella 110 kV:n
voimajohdolla Fingridin Alapitkän sähköasemalle
Lapinlahdella on teknistaloudellisesti ainoa kestävä ratkaisu.

Fingrid Oyj on omassa lausunnossaan tuonut ilmi, että
yhtenä sähkönsiirtovaihtoehtona Fingrid ja hankkeesta
vastaava ovat alustavasti keskustelleet uuden 110 kV:n
voimajohdon vetämisestä Lapinlahden Alapitkälle. Tältä
osin ELY-keskus huomauttaa, ettei näin laajaa uutta kokonaisuutta enää voida ottaa mukaan tähän YVAmenettelyyn. Mikäli tällaiseen voimajohtolinjaukseen tulevaisuudessa päädyttäisiin, on sen osalta harkittava erillisen YVA-menettelyn suorittamista (ks. YVA-laki 4 § 2
momentti). Mikäli tehtaan sähköntuotantokapasiteetti edellä mainitun seikan johdosta pienenee arviointiohjelmassa
esitetystä, muutoksen vaikutukset on arvioitava ja esitettävä arviointiselostuksessa.

Copyright © Pöyry Finland Oy

Tässä YVA-selostuksessa ei ole tarkasteltu voimajohtolinjaa Alapitkälle.
YVA-lainsäädännön mukaan ympäristövaikutukset
arvioidaan YVA-menettelyllä vähintään 220 kilovoltin voimajohtohankkeessa, jonka pituus on yli
15 kilometriä. Jännitetasoltaan 110 kilovoltin voimajohtohankkeista laaditaan yleensä sähkömarkkinalain mukainen ympäristöselvitys.
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hankkeen myöhemmässä vaiheessa.
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Vaihtoehdot ja niiden käsittely
Kaikkia YVA-menettelyyn valittuja toteutusalavaihtoja on
tulevassa arvioinnissa verrattava nollavaihtoehtoon. YVAselostuksessa on selkeästi kuvattava se, miten sellutehtaan rakentaminen Sorsaloon muuttaisi ympäristön tilaa
nykyisestä.

Vaihtoehtojen vertailu on esitetty kunkin vaikutusarviointiluvun yhteydessä. Yhteenveto vertailusta on esitetty luvussa 25.

YVA-selostuksessa on otettava kantaa Sorsasalon soveltuvuuteen uuden sellutehtaan sijoituspaikkana: Onko alue
joidenkin vaikutusten osalta erityisen herkkä siten, että
näiden vaikutusten merkitys korostuu juuri Sorsasalossa.
Myös hankkeen toteuttamiskelpoisuuteen on arvioinnin
tuottaman tiedon valossa otettava kantaa. Edellä mainittujen lisäksi arviointiselostuksessa on tuotava ilmi ne seikat,
miksi juuri Sorsasalo on valikoitunut sellutehtaan mahdolliseksi sijoituspaikaksi. Lisäksi selostuksessa on tuotava
esille perustellen se, miksi sellutehdas on päätetty sijoittaa
Sorsasaloon esimerkiksi Kuopiossa tarjolla olleen vaihtoehtoisen sijoituspaikan sijasta.

Hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutusten merkittävyyden arviointi on esitetty kootusti
luvussa 25. Hankkeen ja vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus on esitetty myös luvussa 25.
Perustelut tehtaan sijoittamiseksi Sorsasaloon on
esitetty luvussa 2.2.

Miksi sellutehtaan tuotantokapasiteetti on suunniteltu
huomattavan suureksi ja onko tällä jokin yhteys hankkeen
toteutuskelpoisuuteen.

Tehtaan kokoluokan mitoitus perustuu teknistaloudellisesti kilpailukykyiseen tehdaskokoon ja
puuraaka-aineen kestävään saatavuuteen.

Ympäristön nykytilakuvaus ja vaikutusten selvittäminen
Tärkeää on esittää arvioinnin lopputuloksena kokonaisnä- Kokonaisnäkemys hankkeen vaikutuksista on esikemys hankkeen erilaisista vaikutuksista ja niiden kumula- tetty luvussa 25. Lisäksi selostuksessa on käsitelty
tiivisista yhteisvaikutuksista.
yhteisvaikutuksia eri vaikutusarviointilukujen yhteydessä.
Käytetyt arviointimenetelmät on tuotava esiin arviointiselostuksessa.

Käytetyt arviointimenetelmät on esitetty kunkin
vaikutusarviointiluvun yhteydessä.

Hankesuunnittelu tulee saattaa sille asteelle, että arvioinnit voidaan perustaa oikeisiin lähtötietoihin.

Hankesuunnittelua on tehty YVAn edellyttämässä
laajuudessa ja hankkeen tekninen kuvaus on esitetty luvussa 0.

Erityisen tärkeää on, että arvioinnissa hyödynnetään ajan- Arvioinnissa on hyödynnetty ajantasaisinta, saatatasaista ja oikeaa tietoa ympäristön tilasta sekä huomioivilla olevaa tietoa ympäristön tilasta. Mielipiteissä
daan myös lausunnoissa/mielipiteissä esille tuodut tiedot
ja lausunnoissa esiin tuodut asiat on huomioitu.
paikallisista olosuhteista ja erityiskysymyksistä.
Alueen ympäristön tilasta on saatavilla runsaasti tietoa.
YVA-menettelyn aikana tehdyt selvitykset on kuTarvittaessa jo olemassa olevaa tietopohjaa on kuitenkin
vattu luvussa 5.2.
täydennettävä uusilla selvityksillä. Tärkeää on huomioida,
että olemassa olevaa tietoa arvioidaan kriittisesti asiantuntijoiden toimesta (riittävyys/ajantasaisuus).
Aikataulun estämättä tärkeää on varmistaa, että arviointi
tehdään asiantuntevasti ja osallisille varataan riittävät
mahdollisuudet esittää omat näkemyksensä prosessiin.

Arvioinnissa on käytetty kokeneita asiantuntijoita.
Osallisille on tarjottu erilaisia vaikuttamismahdollisuuksia YVA-menettelyn aikana. Vuorovaikutustavat on esitetty luvussa 4.5.

Vaikutusalueen rajaus
ELY-keskus pitää tärkeänä, että tulevassa arvioinnissa
kiinnitetään erityistä huomiota hankkeen lähialuevaikutuksiin.
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Vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön
Luonto- ja maisema-arvojen osalta arviointiohjelma on
Puunhankinnan ympäristövaikutukset on esitetty
selkeä ja pääosin riittävä. Molempien vaikutusten osalta
luvussa 19.
on tärkeää, että myös puunhankinnan vaikutuksia pyritään
YVA-menettelyssä arvioimaan asiantuntijoiden toimesta
riittäviin lähtötietoihin ja lähteisiin pohjautuen.
Taulukossa 6-7 esitetään tiedot suojelualueista. Siitä ei
kuitenkaan ilmene, mitkä ovat yksityismaiden luonnonsuojelualueita ja mitkä suojelualueista kuuluvat Naturaverkostoon. Esimerkiksi Puijolla on kolme luonnonsuojelualuetta, jotka kaikki kuuluvat Natura-kohteeseen Puijo
(FI0600001, SCI). Taulukon perusteella voisi päätellä että
ainoastaan Puijo 1 kuuluu Natura-verkostoon ja muut ovat
ainoastaan YSA-alueita. Taulukkoon on myös tarpeen
laittaa selitysteksti käytetyistä lyhenteistä (YSA, FINIBA,
MAO, Natura-koodi). Kuvassa 6-21 Puijo on merkitty karttaan suojeluohjelma-alueena. Puijo ei kuitenkaan ole suojeluohjelma-aluetta vaan valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. Karttaan olisi syytä merkitä myös FINIBA ja
IBA-alueet.

YVA-ohjelmassa esitettyä taulukkoa on täydennetty suojelualueiden lyhenteitä koskevilla seliteteksteillä. Koska FINIBA-alueista ei ole käytettävissä
tarkkaa kartta-aineistoa, on FINIBA-alueet esitetty
erillisessä kuvassa Kuva 16-5.

Luvussa 7.15 todetaan, että YVA-menettelyn yhteydessä
tehdään myös luonnonsuojelulain mukainen Naturaarvioinnin tarveselvitys. Luvusta ei käy kuitenkaan ilmi
mihin Natura-alueeseen arviointi kohdistuu.

Natura-arvioinnin tarveselvitys on tehty koskien
Natura-alueita Halmejoki-Karhonsaari-Potkunsaari
(FI0600007), Puijo (FI0600001) ja KeskiKallaveden saaristo (FI0600036).

Korjauksena sivun 113 tietoihin todettakoon, että liitoLuonnonsuojelulakiin ja luontodirektiiviin kohdistuoravan osalta tulee viitata luonnonsuojelulain 49.1 ja 49.3 vat viittaukset on korjattu YVA-selostustekstiin.
§:iin (ei 48 §). Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain
49.1 §:n mukaan kielletty. ELY-keskus voi yksittäistapauksissa poiketa kiellosta luontodirektiivin artiklassa 16(1)
mainituilla perusteilla (49.3 §). Sama koskee myös muita
alueella mahdollisesti esiintyviä luontodirektiivin liitteen IV
(a) lajeja.
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan, virkistyskäyttöön sekä kulttuuriperintöön
ELY-keskus edellyttää, että jo YVA-vaiheessa arkeologinen inventointi on tehtävä alueelta siinä laajuudessa, että
asemakaavaa varten käytettävissä on riittävät selvitykset
arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Vedenalaisen kulttuuriperinnön osalta hankevastaavan tulee perehtyä museovirastolta saatavissa olevaan tietoon (hylkyrekisteri).

Arkeologinen inventointi on tehty syksyllä 2015.
Arkeologin mukaan mitään kiinteään muinaisjäännökseen viittaavaa ei löytynyt.
Hylkyrekisterin tiedot on tarkistettu. Virtasalmen
koillisrannalla, hankealueesta noin 0,8 kilometriä
itään on Ranta-Toivolan kaksi vedenalaista muinaisjäännöstä (historialliset alusten hylyt).
Vaikutukset kulttuuriperintöön on kuvattu luvussa
17.

YVA-menettelyn ja kaavoituksen yhteensovittamiseksi
hankevastaavan tulee perehtyä myös Kuopion kaupungille
Sorsasalon itäosan asemakaavahankkeesta jo tulleisiin
kannanottoihin ja hyödyntää näitä arvioinnin pohjatietona.
Hankkeesta vastaavan tulee muutoinkin osaltaan edistää
YVA-menettelyn ja kaavoituksen yhteensovittamista.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) saadut kannanotot on saatu Kuopion
kaupungilta ja ne on huomioitu arvioinnissa.
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Havainnekuva on esitettävä ainakin Virtasalmen pohjoispuolen suunnasta sekä Vuorelan asuinalueelta hankealueelle päin. Näiden ja muiden tarkastelupisteiden osalta
tarkemmat paikat voidaan valita asiantuntija-arvioon perustuen.

Havainnekuvat on laadittu Virtasalmen pohjoispuolen suunnasta Halmejoen venevalkamasta,
Vuorelan venesatamasta, Puijon tornista sekä Kettulanlahden uimarannalta. Havainnekuvat on esitetty luvussa 17.

Arviointiohjelman mukaan myös ns. häiriövalotarkastelu
on tarkoitus tehdä. ELY-keskus huomauttaa, että valaistuksen vaikutusta on maisemallisten tekijöiden lisäksi syytä arvioida ennen kaikkea lähialueen asukkaiden viihtyvyyden ja terveyden näkökulmasta, kuten mm. Kuopion
ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausunnossa todetaan.

Tehtaan valaistuksen vaikutuksia on arvioitu maisemavaikutusten arviointiluvussa 17.5, jossa on
esitetty myös pimeän ajan havainnekuva (Kuva
17-6).
Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset on esitetty luvussa 18.4.4

Kemikaalien käyttö
Kemikaalien laajamittaisesta käytöstä, varastoinnista ja
valmistuksesta mahdollisesti aiheutuvat riskit ihmisille ja
ympäristölle ovat yksi keskeisistä tässä YVA-menettelyssä
arvioitavista seikoista.

Kemikaalien laajamittaisesta käytöstä, varastoinnista ja valmistuksesta mahdollisesti aiheutuvat
riskit ihmisille ja ympäristölle on huomioitu. Onnettomuus- ja häiriötilanteiden vaikutukset on esitetty
luvussa 21.

Kemikaalien käyttöön sekä tehdasalueella tapahtuvaan
Onnettomuus- ja häiriötilanteiden vaikutukset sekä
varastointiin ja valmistukseen tulee kiinnittää erityistä
niiden vähentämiskeinot on esitetty luvussa 21.
huomiota arvioinnissa. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota
siihen, millaisia riskejä kemikaalit voivat onnettomuustilan- Maankäyttövaikutuksia on arvioitu luvussa 6.4.
teessa aiheuttaa ihmisille ja ympäristölle (ilma, maaperä,
pinta- ja pohjavedet) sekä mitä rajoituksia Finnpulpin toiminta mahdollisesti aiheuttaisi lähialueen myöhemmälle
maankäytölle. Arvioinnin lopputulosten lisäksi selostuksessa on tuotava ilmi se, miten mahdollisia riskejä on tarkoitus vähentää.
Kemikaalien käytön, varastoinnin ja valmistuksen osalta
Kemikaalien käyttö, varastointi ja valmistus on kuarviointiselostuksessa on kuvattava keskeiset kemikaalit
vattu luvussa 3.4.
määrineen sekä – siltä osin kuin valmistus tapahtuu hankealueella – kemikaalien valmistusprosessi ja tästä aiheutuvat päästöt.
Arviointiohjelmassa mm. todetaan, että ainakin klooridioksidi aiotaan valmistaa paikan päällä Sorsasalossa. Arviointiselostuksessa on kuvattava klooridioksidin valmistusprosessi, vuosittain tuotettava määrä sekä se, kuinka paljon klooridioksidia tehdasalueella aiotaan varastoida.

Klooridioksidin valmistusprosessi on kuvattu luvussa 3.4.3.3.
Klooridioksidin tuotantomäärä on noin 17 000 t/v
(49 t/vrk)

Materiaali- ja jätevirrat
Arviointiselostuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota
siihen, että osallisilla on mahdollisuus muodostaa kokonaiskuva tehtaan materiaali- ja jätevirroista. Hyvä tapa
havainnollistamiseen olisi esimerkiksi käyttää kaaviokuvaa, jossa käyvät ilmi keskeiset materiaalivirrat määrineen
vuositasolla.

Tehtaan materiaali- ja jätevirrat on kuvattu luvussa
3.8. Luvussa on esitetty myös kaaviokuva materiaalivirroista (Kuva 3-2). Jätemäärät on esitetty ko.
luvun taulukossa (Taulukko 3-9).

Arvioinnin ulkopuolelle on esitetty rajattavaksi hankealueen ulkopuolella mahdollisesti tehtävän jätteenkäsittelyn
tai loppusijoituksen vaikutukset. Rajauksesta huolimatta
sellutehdashankkeen YVA-selostuksessa on kuvattava
syntyvien jätteiden määrä ja laatu sekä mahdolliset käsittely- ja loppusijoituspaikat.

Syntyvien jätteiden määrä ja laatu sekä mahdolliset käsittely- ja loppusijoituspaikat on kuvattu luvussa 3.8 ja taulukossa Taulukko 3-9.
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Vesistövaikutukset
Vesistövaikutusten arvioinnin laatuun ja laajuuteen on
kiinnitettävä erityistä huomiota. Vesistövaikutukset ovat
keskeisessä asemassa arvioitaessa
sitä, voidaanko – ja jos voidaan niin millä päästötasoilla –
uutta tehdasta toteuttaa suunniteltuun sijoituspaikkaan.

Vesistövaikutukset on arvioitu parhaan ja uusimman olemassa olevan tiedon pohjalta ja arvion
tukena on käytetty vedenlaadun mallinnusta. Arvioinnin on toteuttanut asiantuntijaryhmä, joka koostui limnologeista, vesikemisteistä sekä biologeista.

Tulevaa kuormitustasoa on peilattava kysymykseen Kallaveden kyvystä vastaanottaa hankkeesta johtuvaa lisäkuormitusta: Miten tehtaan aiheuttama lisäkuormitus vaikuttaisi Kallaveden tilaan. Tarkastelua on tehtävä yleisellä
tasolla koko Kallaveden näkökulmasta ja erityisesti tarkasteltavien jätevesien purkupaikkavaihtoehtojen lähiympäristöstä.

Tehtaan aiheuttamaa kuormitusta on suhteutettu
Kallaveden kykyyn vastaanottaa lisäkuormitusta ja
arvioinnissa on huomioitu Kallaveteen jo nykyisin
kohdistuva kuormitus, mikä näkyy Sorsasalon
edustalla mm. syvänteiden huonoina happiolosuhteina. Tarkastelussa on huomioitu yleisellä tasolla
koko Kallavesi ja yksityiskohtaisemmin on tarkasteltu Sorsasalon edustaa ja erityisesti syvännealueita.

Arviointia on tehtävä myös vesienhoidon tilatavoitteiden
näkökulmasta.

Arvioinnissa on huomioitu EU:n vesipuitedirektiivi
ja vesienhoidon tilatavoitteet. Arvioinnissa on otettu huomioon, että hanke ei saa merkittävästi hidastaa vesimuodostuman hyvän tilan saavuttamista tai heikentää sitä alueilla, joilla hyvä tila on jo
saavutettu.

Kuormitus
Selostuksesta on tultava havainnollisesti esille se, kuinka
merkittävästi uuden tehtaan päästöt lisäisivät Kallaveteen
kohdistuvaa kokonaiskuormitusta.

YVA-selostuksessa on kuvattu havainnollisesti
hankkeen eri toteutusvaihtoehtojen vesistöpäästöjen aiheuttama lisäkuormitus Kalleveteen mukaan
lukien mm. ravinteet, kiintoaine, haitta-aineet sekä
raskasmetallit.

Arvioinnin lähtökohdaksi on otettava hankkeesta vastaavalla oleva paras arvio tulevasta kuormituksesta. Tämän
vuoksi jäteveden koostumus on arvioitava mahdollisimman kattavasti ottaen huomioon myös puhdistusprosessin
ohi tapahtuva kuormitus (esimerkiksi puuvarastoalueiden
hulevedet).

Arviointi pohjautuu parhaaseen YVAselostusvaiheessa olemassa olevaan suunnittelutietoon hankkeen vesistöpäästöistä. Vesistökuormituksessa on otettu huomioon myös puhdistusprosessin ohi tapahtuva kuormitus (esim. hulevedet) sekä mahdolliset häiriöpäästöt.

Lisäksi on kuvattava rakentamisaikana ja tehtaan käynnis- Selostuksessa on kuvattu yleisellä tasolla rakentysvaiheessa tapahtuvaa kuormitusta.
tamisen sekä käynnistysvaiheen aikainen jätevesija hulevesikuormitus, joka voi poiketa itse käytön
aikaisesta kuormituksesta.
Häiriö- ja poikkeustilanteet on huomioitava.

Arvioinnissa on huomioitu mahdolliset häiriö- ja
poikkeustilanteet ja niiden aiheuttamat normaalista
poikkeavat päästöt vesistöön.

Yhteisvaikutusten näkökulmasta on luonnollisesti huomioitava Savon Sellun aiheuttama kuormitus, mutta tarpeellisilta osin myös Kuopion kaupungin Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolta johtuva kuormitus Kallaveteen. Myös
muut yhteisvaikutusten kannalta relevantit pistekuormittajat tulee tunnistaa ja ottaa arvioinnissa huomioon. Luonnollisesti myös hajakuormitus on huomioitava.

Finnpulpin hankkeen ja Savon Sellun yhteisvaikutukset on huomioitu veden laadun mallinnuksessa
ja vesistövaikutusarvioinnissa. Vaikutusarvioinnissa on huomioitu lisäksi muu Kallaveteen kohdistuva pistemäinen kuormitus (mm. kunnalliset jätevedenpuhdistamot ja vedenottamot). Lisäksi on
huomioitu valuma-alueelta tuleva hajakuormitus,
sillä sen vaikutus sisältyy käytettyihin Kallaveden
nykytilaa kuvaaviin vedenlaatutietoihin, joihin
hankkeen aiheuttamia muutoksia on verrattu.
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Kuormituksen osalta on myös syytä esittää arviointiohjelmassa esitetyn lisäksi BOD-kuormitus sekä fosfaattifosforin ja ammoniumtypen osuus kokonaisravinnekuormituksesta.

Jätevesikuormituksen osalta on esitetty BODkuormitus sekä fosfaattifosforin kuormitus kokonaisravinnekuormituksesta. Kasviplanktonmallinnuksessa on käytetty leville käyttökelpoista fosforin fraktiota. Finnpulpin jäteveden kokonaisfosforista noin 90 % on fosfaattifosforia, joten fosforin
osalta vaikutukset aiheutuvat lähinnä fosfaattifosforista. Finnpulpin tehtaalla ei synny ammoniumtyppeä.

Mahdollisesti aiheutuvana kuormituksena on huomioitava
myös raskasmetallit elohopea mukaan lukien sekä muut
haitalliset aineet ja yhdisteet sikäli kuin niitä toiminnasta
syntyy.

Vaikutusarvioinnissa on otettu huomioon tehtaan
jätevesien mukana Kallaveteen joutuvien haittaaineiden ja raskasmetallien kuormitus (mm. elohopea, nikkeli, sinkki, kadmium, alumiini)

Vaikutusarviointi
Vaikutusten arvioinnin lähtökohtana tulee olla hyvä käsitys
Kallaveden nykyisestä tilasta ja siinä viime vuosikymmenen aikana tapahtuneesta kehityksestä. Arvioinnissa asiantuntijoiden tulee myös hyödyntää olemassa olevaa historiatietoa Kallaveden tilasta nykyistä suuremmalla kuormitustasolla. Arvioinnissa on huomioitava kokonaistilan
lisäksi myös järven erilaiset osa-alueet, joista niistäkin on
tutkittua tietoa olemassa. Kokonaisnäkemys Kallaveden
tilasta on asiantuntijan koottavissa vesienhoidon suunnitteluun liittyvistä dokumenteista sekä velvoitetarkkailuraporteista. Vedenlaatu (ml. a-klorofylli), pohjaeläin- ja luotettaviksi katsotut kasviplanktontulokset löytyvät myös kattavasti ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmästä (Pintavesien tila).

Vaikutusarvioinnin tekevät asiantuntijat ovat perehtyneet mahdollisimman laajasti olemassa olevaan tietoon Kallaveden tilasta ja siinä tapahtuneista muutoksista viime vuosikymmenten aikana.
Asiantuntijat pyrkivät muodostamaan käsityksen
Kallaveden tilasta myös nykyistä suuremmalla
kuormitustasolla ja siitä, missä tilassa Kallavesi
olisi tällä hetkellä, mikäli kuormitus olisi ollut Finnpulpin hankkeen suuruusluokkaa jo aiempina vuosikymmeninä. Tässä on hyödynnetty Savon Sellun
aiempien vuosikymmenien aikaisia kuormitustietoja sekä tilannetta, missä nykyiset hapettimet eivät
vielä olleet käytössä. Kokonaiskäsitys Kallaveden
tilasta on muodostettu vesienhoidon suunnitteluun
liittyvien dokumenttien sekä velvoitetarkkailuiden
pohjalta. Lisäksi on hyödynnetty saatavilla olevaa
tietoa veden laadusta (Ympäristöhallinnon Herttatietokanta).

Nykytilan kuvausta on myös tarpeen tarkentaa arviointiselostukseen. Nyt ohjelmassa esitetyissä tiedoissa vallitsee epätasapainoa, koska vedenlaadun keskiarvoja on
laskettu peräti 20 vuoden jaksolta ja esimerkiksi kasviplanktonin osalta on esitetty vain uusimmat tulokset. Klorofyllituloksia alueelta löytyy runsaasti. Kallaveden ekologista tilaa koskevat tiedot (vesienhoidon suunnittelu) on
syytä päivittää vuoden 2013 tietojen mukaisiksi, koska
ohjelmassa on käytetty vuoden 2009 tietoja. Arviointiohjelmassa esitetty nykytilan tarkastelualue on myös varsin
suppea. Vedenlaatutarkastelu koski havaintopaikkaa
338A, vaikka Savon Sellun vaikutusalue ulottuu ainakin
Säyneensalon itäpuolelle havaintopaikalle Kallavesi 375
asti.

Vastaanottavan vesistön vedenlaatutietoja on täydennetty selostusvaiheessa vesistömallinnuksen
taustatiedoiksi muun muassa eri vuodenaikojen
keskiarvojen osalta viimeisen kymmenen vuoden
jaksolta. Veden fysikaalis-kemialliset muuttujien
lisäksi on esitetty tiedot kasviplanktonin, aklorofyllin ja vesikasvillisuuden osalta. KallavesiSorsavesi vesialueen ekologista tilaa koskevat
tiedot on päivitetty vuoden 2013 mukaisiksi. Nykytilan kuvauksen tarkastelualuetta on laajennettu
Säyneensalon itäpuolelle havaintopaikalle Kallavesi 375 asti.

Arvioinnin lähtötietona on hyödynnettävä jo olemassa olevaa tietoa järven pohjasedimenttien tilasta. Tietoa on saatavilla mm. velvoitetarkkailuista ja ns. Itä-Suomen sedimenttiprojektin loppuraportista. Olemassa olevaa tietoa on
tarpeen mukaan täydennettävä esimerkiksi purkuputken
valitulta sijoituspaikalta tehtävällä näytteenotolla.

Järvisedimenttiin kohdistuvan jätevesikuormituksen lähtötietoina on käytetty olemassa olevaa tietoa järven pohjasedimentin tilasta ja haitta-aineista
(mm. Itä-Suomen sedimenttiprojektin loppuraportti). YVA-selostusvaiheessa ei ole otettu sedimenttinäytteitä, mutta tarvittaessa sedimentin laatua
selvitetään tarkemmin myöhemmin.

Copyright © Pöyry Finland Oy

Marraskuu 2015
81

Finnpulp Oy
Biotuotetehtaan YVA-selostus

Syvänteitä on näin ollen perusteltua tarkastella erityiskysymyksenä arvioinnissa. Arvioinnissa on huomioitava,
kuinka lisääntyvä kuormitus näkyisi syvänteissä. Alueellisesti kysymystä on tarkasteltava yleisellä tasolla (Kallavesi ja Kelloselkä) mutta erityisesti siellä mihin lisäkuormitusta kohdentuu jätevesien purkuputken sijoittamisen johdosta.

Vesistövaikutusten arvioinnissa on kiinnitetty erityistä huomiota syvänteisiin ja niiden kykyyn vastaanottaa lisäkuormitusta. Veden laadun mallinnuksessa on otettu huomioon jätevesien sisältämien veden tiheyttä lisäävien vedenlaatumuuttujien (mm. natrium ja sulfaatti) sekä lämpötilan vaikutukset jäteveden kerrostumiseen syvänteisiin
sekä ravinteiden vaikutukset syvänteiden happioloihin. Tiheyseron tarkka kuvaaminen on tärkeää,
jotta vesien sekoittumiseen liittyvät epävarmuudet
voidaan minimoida mallilaskelmissa. Mallilaskelmien avulla on määritetty optimaalisin purkupaikka
tehtaan jätevesille.

Kuormitusta on arvioitava eri toteutusvaihtoehdoilla niitä
keskenään vertaillen. Esitetyt vesistömallinnukset tulisi
tehdä kaikille hankevaihtoehdoilla tai ainakin perustella
se, miksi mallinnukset tehdään vain osalle vaihtoehtoja,
jos näin menetellään.

Mallinnetut vaihtoehdot on esitetty luvussa 13.

Mallinnusten lähtökohdaksi on asianmukaista ottaa tulevassa ympäristölupahakemuksessa esitettävät pitoisuustasot vaikka olisikin niin, että todellisen kuormituksen oletetaan jäävän haettavia luparajoja alhaisemmaksi. Tiedot
on esitettävä vähintäänkin kuukausikeskiarvoina.

Mallinnuksen lähtökohtana ovat tehtaan arvioidut
päästöt, jotka perustuvat BAT-päästötasoihin
huomioiden Kallaveden nykytila. Tiedot esitetään
kuukausikeskiarvoina.

Mallinnukseen on sisällytettävä arviointiohjelmassa mainit- Mallinnuksissa on otettu huomioon alivirtaamatujen lisäksi kriittiset ajankohdat (alivirtaamakaudet ja tal- kaudet ja talviaika. Lämpökuorman vaikutus on
viaika). Myös lämpökuorman vaikutus on huomioitava.
huomioitu mallinnuksessa.
Mallinnettaviin vedenlaatumuuttujiin tulee arviointiohjelmassa mainittujen lisäksi sisällyttää myös ammoniumtyppi
ja kiintoaine sekä klorofylli-/kasviplankton- ja happimallinnukset. Muilta osin vesistövaikutuksista voidaan tehdä
asiantuntija-arviot.

Mallinnettaviin vedenlaatumuuttujiin lisättiin YVAohjelmassa esitettyjen parametrin lisäksi kiintoaine
sekä klorofylli-/kasviplankton- ja happimallinnukset. Ammoniumtyppimallinnusta ei tehty, koska
Finnpulpin tehtaalla ei synny ammoniumtyppikuormitusta.

Mallinnusten osalta tärkeää on huomata, että ne pääsääntöisesti kuvaavat kuormituksen leviämistä eli vaikutusta
vedenlaatuun. Happi- ja kasviplanktonmallinnusta lukuun
ottamatta mallit eivät kuitenkaan varsinaisesti tuota tietoa
vaikutuksista vesiekosysteemiin. Tämän vuoksi tarvitaan
useiden eri menetelmien yhdistämistä ja viimekädessä
asiantuntijan tekemää tulkintaa kuormituksen suorista ja
välillisistä vaikutuksista vesistössä. Arvioinnin lopputuloksena tulee olla kokonaisnäkemys hankkeen vaikutuksista
lähialueeseen ja koko Kallaveteen.

Hankkeen vesiekosysteemiin kohdistuvat vaikutukset on arvioitu käyttäen hyväksi veden laadun
mallinnuksen (fysikaalis-kemialliset veden laatumuuttujat sekä happi- ja klorofylli) antamia tietoja
kuormituksen leviämisestä ja laajuudesta Kallavedessä. Veden laadun mallinnus on toiminut tukena
asiantuntija-arvioille, mutta se ei klorofyllimallia
lukuun ottamatta tuota uutta tietoa hankkeen vaikutuksista vesiekosysteemiin. Vesisekosysteemiin
kohdistuvien vaikutusten arvioinnin on suorittanut
asiantuntijaryhmä, johon kuuluu laaja-alaisesti
limnologiaa, biologiaa ja veden fysikaaliskemiallista kiertokulkua ymmärtäviä henkilöitä.
Arvioinnissa on pyritty muodostamaan mahdollisimman kokonaisvaltainen ja kattava käsitys Kallaveden vesiekosysteemistä ja hankkeen aiheuttamista vaikutuksista.
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Normaalitilanteiden lisäksi jätevesien osalta on kiinnitettä- Mahdollisten häiriötilanteiden ja poikkeavien pääsvä huomiota myös poikkeus- ja häiriötilanteisiin. Arviointöjen arviointi on esitetty luvussa 21.4.1
tiselostuksessa on kuvattava se, miten vesistövaikutuksissa näkyisi tilanne, jossa jätevedenpuhdistamo ei toimi
esimerkiksi sähkökatkon seurauksena. Vastaava tai vielä
ongelmallisempi tilanne syntyy, jos puhdistamo olisi poissa toiminnassa pidempään tai toimisi vajaateholla. Riskin
todennäköisyyttä on arvioitava ottaen huomioon em. tapahtuman todennäköisyys mutta myös se, että tehtaalla
vuorokaudessa syntyvien jätevesien määrä on huomattavan suuri.
Arviointiohjelmasta ilmenee, että häiriötilanteista johtuvia
jätevesipäästöjä voitaisiin hallita mm. varoallasrakenteilla.
Turvaavat tekniset ratkaisut voidaan arvioinnin lähtökohdissa luonnollisesti ottaa huomioon, mutta tämän jälkeenkin jää riski odottamattomasta jätevesipäästöstä Kallaveteen. Tämän riskin suuruus ja vaikutukset on arvioitava.

Mahdollisten häiriötilanteiden ja poikkeavien päästöjen arviointi on esitetty luvussa 21.4.1

Vesistövaikutusosion lopuksi ELY-keskus huomauttaa,
että arviointiohjelman sivulla 74 lienee virhe, joka tulee
tarkastaa: Lukema 80,37 (NN+) kuvaa asteikon nollakohtaa eikä keskivedenkorkeutta. Kallaveden säännöstely on
otettu käyttöön 1973/1974, joten tätä vanhempia vedenkorkeuden ääriarvoja ei liene tarkoituksenmukaista käyttää. Luonnollisesti mahdolliset tulvatilanteet on arvioinnissa otettava huomioon. Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa
Kallaveden säännöstelystä, joten tarvittavat lisätiedot ovat
näin ollen hankkeesta vastaavan saatavilla.

Kallaveden keskivedenkorkeus on korjattu selostukseen. Vedenkorkeustietoja on esitetty vuoden
1974 jälkeiseltä ajanjaksolta. Vesistövaikutusarvioinnissa ja erityisesti riskiarvioinnissa on otettu
huomioon mahdolliset tulvatilanteet. Myös Kallaveden säännöstely on huomioitu tarvittavalla tasolla vaikutusarvioinnissa. Mallinnuksissa on käytetty
mitattuja vedenkorkeustietoja, joten säännöstely
on mallinnuksissa otettu huomioon toteutuneiden
säännöstelyjen mukaisesti.

Vaikutukset kalastoon ja kalastukseen
Vaikutukset kalastoon ja kalastukseen on arvioitava YVAmenettelyssä. Arviointia on tehtävä eri näkökulmista ottaen huomioon sekä vesistövaikutusten suora ja välillinen
vaikutus kalojen elinolosuhteisiin ja lisääntymiseen sekä
kalakannan merkitys ihmisten näkökulmasta.
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YVA-selostuksessa (luvussa 14) on arvioitu jätevesikuormituksen aiheuttamat suorat vaikutukset
kalastoon. Kalakannan ja kalastuksen merkitystä
ihmisten näkökulmasta on kuvattu sekä kotitarvekalastuksen että ammattikalastuksen osalta asiantuntija-arviona. Ammattikalastuksen nykytila EteläKallavedellä on selvitetty ammattikalastajien henkilökohtaisella haastattelulla syksyllä 2015.
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Arviointiohjelmassa esitetyt kalansaalistiedot ovat osittain
virheellisiä tai vanhentuneita. Lähtötietojen ajantasaisuus
on tältä osin tarpeellista tarkistaa ja korjata ennen arviointia ja esittää arviointiselostuksessa.

Arviointiohjelmassa esitetyt saalistiedot vuodelta
2006 perustuvat Pohjois-Savon Kalatalouskeskuksen tekemään selvitykseen. Tiedustelu tehtiin
yleisten tiedustelumenetelmien mukaan kalastusluvan lunastaneille henkilöille. Siten siitä puuttuvat
jokamiehenoikeudella, ikään perustuvalla viehekalastusoikeudella ja läänikohtaisella vieheluvalla
kalastaneet henkilöt. Tietoja ei voida kuitenkaan
pitää virheellisinä, vaan ne kuvastavat alueen luvanvaraista kalastusta. Tätä asiaa on selvennetty
YVA-selostustekstissä. Verkkokoekalastusten ja
koetroolausten osalta kalaston rakennetta koskevat tulokset ovat uusia eli vuodelta 2013. Kotitarvekalastuksen osalta saalistiedot ovat jo vanhahkoja, mutta kotitarvekalastuksessa ei arvioida tapahtuneen viime vuosina sen tasoisia muutoksia,
joilla olisi merkittävää vaikutusta kalataloudellisen
arvioinnin tekemiseen. Kuhan suhteellinen osuus
saaliissa on kasvanut viime vuosina, millä ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta varsinaisen
arvioinnin tekemiseen. Ammattikalastuksen osalta
kalastustiedot on päivitetty syksyllä 2015 tehdyllä
kalastustiedustelulla.

Kalastovaikutusten arvioinnissa on otettava huomioon
erityisesti ravinnepäästöjen ja lisääntyvän kiintoainekuormituksen vaikutukset kalojen lisääntymiseen, kalastoon ja
sen rakenteeseen sekä kalastukseen. Alueellisesti tarkastelua on tehtävä siinä laajuudessa kuin vesistövaikutusten
arviointi antaa aihetta. Ravinnepäästöjen lisäksi arvioinnissa on huomioitava lisääntyvän lämpökuorman vaikutus,
mahdolliset raskasmetallipäästöt elohopea mukaan lukien
sekä muut haitalliset aineet ja yhdisteet sikäli kuin niitä
toiminnassa syntyy. Edellä mainittujen seikkojen valossa
on tarkasteltava, aiheutuisiko hankkeesta merkittäviä vaikutuksia kalataloudelle tai virkistyskalastukselle.

Kalastovaikutusten arvioinnissa on otettu huomioon ravinnepäästöjen, kiintoainekuormituksen,
lämpökuorman sekä haitallisten aineiden mahdolliset vaikutukset kalojen elinolosuhteisiin sekä
myös vaikutukset kalastukseen. Tarkastelu on ulotettu alueelle, jolla vesistövaikutusarvion mukaan
voi esiintyä sen tasoisia vedenlaatumuutoksia,
joilla voisi olla vaikutusta kalakantoihin tai kalastukseen. Arvioinnissa on tarkasteltu sekä vapaaajan kalastukselle että ammattikalastukselle kuormituksesta mahdollisesti aiheutuvia haittoja.

Vaikutukset maa- ja kallioperään, pohjavesiin sekä Kallavedestä tapahtuvaan vedenottoon
Hankkeen vaikutukset maa- ja kallioperään ja pohjaveteen Kemikaalionnettomuuden vaikutusta maaperään ja
on arvioitava riittävällä tarkkuudella. Erityisesti tulee paipohjaveteen on arvioitu luvussa 15. Samoin Sorsasalon ruhjeisuus on otettu huomioon luvussa 15.
nottaa mahdollisten kemikaalionnettomuuksien vaikutuksia maaperään ja pohjaveteen. Arvioinnissa on tarkasteltava tilannetta, jossa haitallisia aineita päätyisi maaperään
ja sitä kautta pohja- ja pintavesiin. Muun muassa GTK:n
lausunnossaan esille tuoma Sorsasalon ruhjeisuus on
otettava huomioon alueen erityspiirteenä. Arvioinnissa on
tarkasteltava erityisesti sitä, millaisen ympäristöllisen riskin ruhjeisuus mahdollisesti aiheuttaa ja onko tämä riski
hallittavissa teknisin ratkaisuin.
Hankkeen vaikutusten arvioinnissa on kiinnitettävä erityis- Hankkeen vaikutukset Kuopion Veden vedenottatä huomiota siihen, että Kuopion Vesi käyttää alapuolista
moihin on huomioitu ja vaikutukset on esitetty luvesistöä vedenhankintaan. Hankkeen vaikutukset mahdol- vussa 13.5.2.13.
lisuuteen käyttää Kallavettä raakavesilähteenä on arvioitava sekä Itkonniemen että Hietasalon vedenottamojen
näkökulmasta. Arvioinnissa on huomioitava yleisten vedenlaatutekijöiden lisäksi myös raskasmetallit ja muut haitalliset aineet ja yhdisteet sikäli kuin näitä toiminnasta arvioidaan syntyvän. Asiaa on tarkasteltava myös poikkeusja häiriötilanteiden näkökulmasta.
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Melu- ja hajuvaikutukset sekä päästöt ilmaan
Arviointiohjelman ympäristön nykytilakuvaus olisi kaivannut melukarttaa, jossa näkyy Savon Sellun meluvaikutus.
Viimeistään arviointiselostuksessa on syytä esittää tilanne
myös ns. 0-vaihtoehdon osalta (eli nykytilanne ilman
Finnpulpin toimintaa).

Melumallinnus on laadittu myös nollavaihtoehdon
osalta eli Savon Sellun toiminnasta aiheutuva melu on kuvattu luvuissa 8.2 ja 8.5. Luvussa 8.2 on
esitetty Savon Sellun melumittaustuloksia.

Tärkeää on, että mallinnus tehdään melun impulssimaisuus huomioiden. Mallinnusta varten myös merkittävimmät melulähteet on tunnistettava (puhaltimet, puun pudotus, työkoneet jne.). Meluvaikutusten osalta ELY-keskus
pitää tärkeänä, että melun yhteisvaikutukset (Finnpulp,
Ekokem, Savon Sellu, tie- ja raideliikenne) tulevat selvitetyksi ja raportoiduksi. Olemassa olevana ympäristön häiriötekijänä melun osalta on huomioitava myös Kuopion
lentoaseman suhteellinen läheisyys hankealueeseen. Arviointiselostuksessa onkin vähintään asiantuntijan toimesta arvioitava myös lentomelun ja muiden edellä mainittujen melulähteiden mahdollisia yhteisvaikutuksia.

Impulssimaisuus on huomioitu soveltuvin osin melumallinnuksessa.
Merkittävimmät melulähteet on tunnistettu ja ne on
otettu huomioon melumallinnuksessa. Liitteessä 3
on esitetty mallinnetut tehdasosat ja niiden äänitehotasot.
Yhteisvaikutukset on mallinnettu ja tulokset on
esitetty luvussa 8.5 ja liitteessä 3.
Lentoaseman melu on otettu huomioon meluvaikutuksia arvioitaessa.

Tärkeää on, että TSR-yhdisteistä johtuvien hajupäästöjen
osalta arvioidaan ja arviointiselostuksessa kuvataan myös
mahdolliset toiminnan häiriötilanteet ja niiden yleisyys.
Lisäksi tärkeää on kiinnittää huomiota em. päästöjen vaikutuksiin sekä ennaltaehkäisykeinoihin.

TRS-mallinnus on laadittu myös tehtaan mahdollisessa häiriötilanteessa. Arvioinnin tulokset on esitetty luvussa 10.5.2. Arvioinnissa on kiinnitetty
huomiota päästöjen vaikutuksiin ja ennaltaehkäisykeinoihin.

Klooridioksidin valmistuksesta aiheutunee klooripäästöjä
ilmaan, joiden merkittävyys on tarpeen arvioida YVAmenettelyssä.

Nykyaikaisen klooridioksidilaitoksen jäännösklooripäästöt (laskettuna klooriksi) pesurin jälkeen ovat
noin 10 mg/Nm 3.

Vaikutukset liikenteeseen ja liikkumiseen
Tärkeää on, että myös liikennevaikutusten arvioinnit perustetaan asianmukaisiin lähtötietoihin. Tämän vuoksi arvioinnissa on huomioitava liikenteen nykytilanne ja ennakoitu kehitys erityisesti vt:llä 5 ja vt:llä 9. Tiedot ovat saatavissa ELY-keskuksen liikennevastuualueelta ja/tai liikennevirastosta.

Liikenteen nykytilatiedot perustuvat uusimpiin saatavilla oleviin tietoihin, jotka on hankittu PohjoisSavon ELY-keskukselta ja Liikenneviraston tietokannasta. Myös liikennemäärän kehitysennuste on
otettu huomioon.

Keskeinen osa riittäviä lähtötietoja on myös hankkeesta
vastaavalla olevat tiedot tulevaan toimintaansa liittyvistä
logistisista seikoista. Jotta nämä aukeaisivat myös osallisille, on arviointiselostuksessa osana hankekuvausta tuotava esille keskeiset toimintaan liittyvät logistiset ratkaisut
(puun kuljetus ml. tarve mahdollisille puuterminaaleille,
tuotteiden kuljetus asiakkaille, jätteiden ja sivutuotteiden
kuljetus pois tehdasalueelle sekä henkilöliikenne).

Hankkeen liikennemäärät on esitetty luvussa 3.9.
Puuraaka-aineen hankintaketjua on kuvattu luvussa 19.3.1. Luvun 7.5 yhteydessä on esitetty karttakuva puuraaka-aineen hankinnan kuljetusten
jakautumisesta hankealueelle johtaville pääteille.

Liikennevaikutusten arvioinnin erityinen painopiste tulee
olla välillä vt 5 Sorsasalon ramppi – suunniteltu uusi tehdasalue. Tämä myös sen vuoksi, että merkittävimmät lisääntyvästä liikenteestä aiheutuvat vaikutukset (melu,
pöly, muut päästöt) todennäköisesti tulevat näkymään
juuri tehdasalueen lähiympäristössä.

Liikennevaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu
erityisesti Selluntielle ja valtatielle 5 kohdistuvia
liikennemääriä. Myös Sorsasalon ramppia on tarkasteltu.
Melun, pölyn ja muiden päästöjen osalta vaikutusarvioinnissa on tarkasteltu erityisesti lähiympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.

Päästöhaittojen lisäksi liikennevaikutusten arvioinnissa on
huomioitava myös se, kuinka hanke mahdollisesti vaikuttaisi aluetta jo käyttävien ihmisten liikkumiseen (liikenteen
turvallisuus- ja sujuvuusnäkökohdat).

Liikennevaikutusten arviointi on kuvattu luvussa
6.2. Tarkastelussa on huomioitu turvallisuus- ja
sujuvuusnäkökohdat.

Copyright © Pöyry Finland Oy

Marraskuu 2015
85

Finnpulp Oy
Biotuotetehtaan YVA-selostus

Hankkeen kokoluokka huomioon ottaen liikenteen vaikuPuuraaka-aineen kuljetuksia ja niiden jakautumista
tuksia on edellä mainitun painopisteen rajoittamatta arvioi- teille vt 5, vt 9, kt 77 ja kt 75 on käsitelty luvussa
tava myös kauemmas tieverkolla (vt 5, vt 9, kt 77 ja kt 75) 7.5.
niin pitkälle kuin hankkeen johdosta odottavissa oleva liikennemäärä on erotettavissa muusta liikennevirrasta.
Erityisenä kysymyksenä YVA-menettelyssä on arvioitava
hankkeen edellyttämät muutokset katu- ja raideverkostossa. Vaikutukset on tutkittava jo YVA-menettelyssä sillä
tarkkuudella, että arvioinnin pohjalta asemakaavaan on
tehtävissä riittäviin selvityksiin pohjautuvat aluevaraukset.

YVA-selostuksen ja alueen asemakaavan muutoksen pohjaksi on laadittu toimenpideselvitys,
jossa on tarkasteltu tehtaalle johtavan uuden teollisuusraiteen toteutettavuutta sekä nykyisen teollisuusraiteen ja pohjoisen suuntaan suunnitellun
uuden teollisuusraiteen risteysjärjestelyvaihtoehtoja Päivärannantien kanssa.

Pohjois-Savon ELY-keskus korostaa, että muutokset katu- Hankkeesta vastaava on tehnyt yhteistyötä Kuopija rataverkossa vaativat huolellista suunnittelua. Tämän
on kaupungin, liikenneviraston ja Pohjois-Savon
vuoksi hankkeesta vastaavan on aktiivisesti haettava ja
ELY-keskuksen liikennevastuualueen kanssa.
edistettävä yhteistyötä Kuopion kaupungin, liikenneviraston ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikennevastuualueen kanssa.
Liikennemelun osalta lähtötasona on huomioitava paitsi
melun nykytilanne ja myös Finnpulpin hankkeesta riippumatta muutoinkin ennakoitavissa oleva liikennemäärien
kasvu.

Melumallinnuksessa liikennemelun osalta lähtötasona on käytetty valtatien 5 ja Selluntien nykyisten liikennemäärien aiheuttamaa melua. Lisäksi
melumallinnuksessa on tarkasteltu Finnpulpin tehtaan aiheuttaman liikennemäärien kasvun vaikutusta melutilanteeseen.

Tehtaan toimintavaiheen lisäksi arvioinnissa on otettava
huomioon myös rakentamisvaihe. Arviointiselostuksessa
on kuvattava rakentamisvaiheen liikenteelliset vaikutukset
mukaan lukien se, edellyttääkö tehtaan rakentaminen erikoiskuljetuksia tai muita liikenteellisiä erityisjärjestelyjä
tieverkolla.

Liikennevaikutusten arvioinnissa on huomioitu
myös rakentamisaika ja sen aikana toteutettavat
erikoiskuljetukset.

Liikennettä koskevien vaikutusten tarkastelussa on syytä
huomioida erityiskysymyksenä myös vaarallisten aineiden
kuljetukset. Arviointiselostuksessa on kuvattava, millaisia
vaarallisten aineiden kuljetuksia toimintaan liittyy ja muuttaisiko Finnpulpin toiminta merkittävästi nykytilannetta
vt:llä 5 tai muilla tieosuuksilla.

Liikennevaikutusten arvioinnissa on huomioitu
vaarallisten aineiden kuljetukset.

Kuten muissakin arviointikohteissa, myös liikenteen osalta Liikennevaikutusten yhteydessä on esitetty haittoarviointiselostuksessa tulee mahdollisuuksien mukaan
jen ehkäisy- ja lievennyskeinoja sekä mahdollisia
kuvata ratkaisuja, joilla liikenteestä aiheutuvia vaikutuksia muita jatkotoimenpiteitä.
voidaan teknisesti vähentää.
Sosiaaliset vaikutukset ml. vaikutukset ihmisten terveyteen
Vaikka Finnpulpin kaavaileman hankkeen vaikutukset
mm. työllisyyteen ja aluetalouteen on YVA-selostusta varten tarpeen selvittää ja selostuksessa kuvata, tulee sosiaalisten vaikutusten arvioinnin painopiste YVAmenettelyssä olla lähialuevaikutusten arvioinnissa. Näihin
liittyvät olennaisesti tässä lausunnossa jo esille tuodut
melu, ilma- ja hajupäästöt, vesistöpäästöt, onnettomuusriskit sekä lisääntyvä liikenne.

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset on kuvattu luvussa 17.

Lähialuevaikutuksia on tarpeen tarkastella jokaisen vaiku- Koko hankekokonaisuuden vaikutukset ihmisiin on
tuksen osalta erikseen, mutta myös näiden kumulatiiviset kuvattu luvussa 17.
yhteisvaikutukset tulee ottaa huomioon: Missä määrin lisääntyvä teollinen toiminta vaikuttaisi lähialueeseen ja sen
elinolosuhteisiin.
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Arviointiselostuksessa on tarpeen kuvata paitsi arvioinnin Käytetyt arviointimenetelmät on esitetty jokaisen
tulokset myös käytetyt arviointimenetelmät. Myös toteutta- vaikutusarviointiluvun yhteydessä.
van kyselytutkimuksen kysymyslomake on syytä liittää
Kysymyslomake on arviointiselostuksen liitteenä 6.
arviointiselostukseen.
Myös terveysvaikutuksia on tarpeellista tarkastella yhteisvaikutusten näkökulmasta. Terveysvaikutusten arvioinnin
osalta arvioselostuksesta tulisi käydä ilmi tärkeimmät terveys- ja viihtyvyyshaittaa aiheuttavat tekijät ja päästöt sekä näihin liittyvän haitan/riskin todellinen suuruus.

Terveysvaikutukset on esitetty luvussa 18.4.4.

Riskit ja häiriötilanteet
Erityisen tärkeää on, että merkittävimmät riski- ja häiriötilanteet tunnistetaan, kuvataan ja arvioidaan vesistövaikutusten näkökulmasta.

Merkittävimmät riski- ja häiriötilanteet on tunnistettu. Ne ja niiden arvioidut vaikutukset on esitetty
luvussa 21.

Samoin riski- ja häiriötilannetarkastelu korostuu ilma- ja
hajupäästöjen sekä kemikaalien valmistuksen, varastoinnin ja käytön kohdalla.

Ilma- ja hajupäästöjen häiriötilanteiden vaikutuksia
on arvioitu luvussa 10.5.2. Kemikaalien valmistuksen, varastoinnin ja käytön arvioidut vaikutukset
on esitetty luvussa 21.

Turvallisuusnäkökohtana on myös huomioitava suunnitellun tehtaan sijoittuminen varsin etäälle olemassa olevista
paloasemista. On arvioitava, edellyttääkö tämä erityisjärjestelyjä (esim. tehdaspalokunta) hankealueella. Tältä
osin asiantuntijaviranomaisena toimii Pohjois-Savon pelastuslaitos.

Erityisjärjestelyt selvitetään projektin myöhemmässä vaiheessa. Yleensä sellutehtailla ei ole
enää tehdaspalokuntia vaan prosessityöntekijät
saavat perusteellisen alkusammutus ja ensiapukoulutuksen. Lisäksi kriittiset kohteet sprinklataan
tai varustetaan tarvittavilla hälyttimillä.

Epävarmuustekijät ja oletukset
Hankkeen kokoluokka huomioon ottaen ELY-keskus edel- Arviointiin liittyvät epävarmuudet on esitetty kuinlyttää, että arviointiin liittyviin epävarmuuksiin kiinnitetään kin vaikutusarviointiluvun yhteydessä.
erityistä huomiota. Epävarmuustekijät on myös tuotava
esille ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Tämä
on erityisen tärkeää jo siksi, että kaikki arvioinnit ovat viimekädessä vain ennusteita tulevasta kehityksestä. Arviointeihin liittyy aina virheen mahdollisuus.
Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa
Puun käytön vaikutusten osalta huomioon on otettava Äänekosken jo toteutunut biotuotetehdas sekä Varkauden
tehtaiden lisääntynyt puuntarve.

Puun riittävyystarkastelussa luvussa 19 on huomioitu myös muut suunnitteilla olevat hankkeet sekä
niiden puuntarve.

Erityisesti lähialueelle kohdistuvien meluvaikutusten osalta Meluvaikutuksia arvioitaessa on otettu huomioon
on huomioitava Sorsasalossa jo olevat teolliset toiminnot, alueen nykyinen melutilanne ja melulähteet.
valtatien 5 liikenne sekä Savon rata. Myös Kuopion lentokentän läheisyys on huomioitava.
Vesistövaikutuksissa on tunnistettu Kallaveden
Vesistövaikutuksissa on tunnistettava muut merkittävimmät päästölähteet, erityisesti Savon Sellu ja Lehtoniemen merkittävimmät kuormittajat, mukaan lukien muun
muassa Savon Sellu sekä Lehtoniemen jätevejätevedenpuhdistamo.
denpuhdistamo.
Osallistuminen
YVA-menettelyn aikana tulisi pyrkiä luomaan sellaisia vuorovaikutuksen tapoja, joita voidaan hyödyntää myös jatkossa asukkaiden ja hankkeesta vastaavan välisessä yhteydenpidossa.

Copyright © Pöyry Finland Oy

YVA-menettelyä ja hankkeen jatkosuunnittelua
varten on luotu blogi hankevastaavan internetsivuille. Sitä kautta kaikki hankkeesta kiinnostuneet voivat esittää kysymyksiä ja kommentteja.
YVA-menettelyä varten koottu mahdollisimman
laaja seurantaryhmä, johon pidetään yhteyttä
myös YVA-menettelyn jälkeen. Seurantaryhmä on
esitelty luvussa 4.5.2.
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Raportointi
Arviointiselostuksen ymmärrettävyyteen ja esitystapaan
Arviointiselostuksen ymmärrettävyyteen ja esitystulee kiinnittää erityistä huomiota. Karttojen lisäksi on käy- tapaan on pyritty kiinnittämään huomiota.
tettävä myös muita havainnollistavia esitystapoja siten,
että arvioinnin keskeiset tulokset selviävät selostuksesta
myös muille kuin ao. alan asiantuntijoille. Karttojen ja kuvien laatuun on kiinnitettävä huomiota.
Arviointiselostukseen on myös tarpeen liittää sanasto, jos- Käytetyt termit ja lyhenteet on esitetty YVAsa kuvataan hankkeeseen liittyvää keskeistä termistöä.
selostuksen alussa.
Vaikutusten seurannan osalta hankkeesta vastaavan tulee Alustava ympäristövaikutusten seurantasuunnijo YVA-vaiheessa kartoittaa ympäristölupaa varten tehtä- telma on esitetty luvussa 26.
vää seurantaa. Omana näkemyksenään ELY-keskus esittää, että Finnpulpin tulisi liittyä alueella tehtäviin vesistö-,
melu- ja ilmanlaadun yhteistarkkailuihin.
Arviointiselostuksesta on laadittava havainnollinen tiivisTiivistelmä on esitetty YVA-selostuksen alussa.
telmä ja se on toimitettava ELY-keskukselle arviointiselostuksen mukana.

4.7

YVAn huomioon ottaminen suunnittelussa ja päätöksenteossa
YVA-selostus sekä YVA-menettelyn aikana toteutunut sidosryhmävuorovaikutus ja kertynyt aineisto toimivat tärkeänä tukena hankkeen tarkemmalle jatkosuunnittelulle. YVAmenettelyn yhtenä tavoitteena on tukea hankkeen suunnitteluprosessia tuottamalla
hankkeen ympäristövaikutuksia koskevaa tietoa. Tarkoituksena on tuottaa tietoa mahdollisimman aikaisessa suunnitteluvaiheessa, jotta ympäristövaikutusten huomioon ottaminen toteutuisi koko suunnitteluprosessissa alusta lähtien.
YVA-selostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto liitetään hanketta koskeviin
lupahakemuksiin, ja lupaviranomaiset käyttävät niitä oman päätöksentekonsa aineistona.
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5

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET

5.1

Arvioinnin lähtökohdat ja rajaus
Tässä hankkeessa ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan suunnitellun biotuotetehtaan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. YVA-lain mukaisesti arvioinnissa on tarkasteltu hankkeen aiheuttamia ympäristövaikutuksia:
-

ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

-

maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen

-

yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

-

luonnonvarojen hyödyntämiseen

-

näiden tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa on huomioitu tehtaan käytön aikaisten vaikutusten
lisäksi rakentamisen sekä käytöstä poistamisen vaikutukset. Hankkeen mahdollisia yhteisvaikutuksia suunnitteilla olevien muiden hankkeiden kanssa on myös arvioitu. Arvioinnissa on tarkasteltu kaikkia toteutusvaihtoehtoja siltä osin kuin ne eroavat toiminnoiltaan ja vaikutuksiltaan toisistaan. Myös nollavaihtoehdon vaikutukset on arvioitu.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu hankealueen sekä hankealueen ulkopuolelle ulottuvien toimintojen ympäristövaikutuksia. Hankealueen ulkopuolelle ulottuvaa toimintaa on esimerkiksi tehtaan rakentamisen aikainen ja toimintaan liittyvä liikenne.
Tarkastelualueella tarkoitetaan tässä kullekin vaikutustyypille määriteltyä aluetta, jolla
kyseistä ympäristövaikutusta selvitetään ja arvioidaan. Se on pyritty määrittelemään
niin suureksi, ettei merkityksellisiä ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän alueen
ulkopuolella. Tarkastelualueen laajuus riippuu tarkasteltavasta ympäristövaikutuksesta
ja ne on kuvattu tarkemmin ympäristövaikutuksittain seuraavissa luvuissa.
Vaikutusten arvioinneissa on lisäksi kuvattu niihin liittyvät epävarmuustekijät, toimenpiteet haittojen ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi sekä suunnitelmat ympäristövaikutusten seurannalle ja YVA-menettelyn jälkeisille mahdollisille jatkotoimenpiteille.

5.2

Tehdyt selvitykset
Ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset on koottu tähän ympäristövaikutusten arviointiselostukseen. Ympäristövaikutusten arviointia varten on tehty seuraavat erillisselvitykset (tehdyt selvitykset kuvataan tarkemmin osa-alueittain seuraavissa luvuissa):
-

Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys

-

Pesimälinnustoselvitys

-

Vesistömallinnukset

-

Ilmapäästöjen leviämismallilaskelmat

-

Melumallinnus

-

Maisemavaikutusten havainnollistaminen valokuvasovittein

-

Asukaskysely
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5.3

-

Sidosryhmähaastattelut

-

Aluetaloudellisten ja sosioekonomisten vaikutusten arviointi

-

Maamassojen balanssitarkastelu

-

Muinaisjäännösinventointi (osana asemakaavoitusmenettelyä).

Vaikutusten merkittävyyden arviointi
Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on hyödynnetty soveltuvin osin
EU:n LIFE+ IMPERIA -hankkeessa (https:www.imperia.jyu.fi) kehitettyjä niin sanotun
monitavoitearvioinnin käytäntöjä ja työkaluja vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa.
Vaikutusten kokonaismerkittävyyttä on kuvattu yhteenvetotaulukoin jokaisessa vaikutusarviointi-osiossa. Lisäksi vaihtoehtojen vertailussa ja merkittävimpien vaikutusten
yhteenvedossa (luku 25) on kuvattu vaikutusten merkittävyyttä.
Vaikutusten merkittävyys koostuu alueen tai kohteen herkkyydestä sekä hankkeen aiheuttaman muutoksen suuruudesta (Kuva 5-1). Vaikutuskohteen herkkyys kuvaa vaikutuskohteen tai -alueen ominaispiirteitä. Sen osatekijöitä ovat vaikutukseen liittyvä
lainsäädännöllinen ohjaus, alueen tai asian yhteiskunnallinen merkitys sekä kohteen
alttius muutoksille. Muutoksen suuruus kuvaa hankkeen aiheuttaman muutoksen ominaispiirteitä, jossa muutoksen suunta voi olla joko kielteinen tai myönteinen. Suuruus
koostuu muutoksen voimakkuudesta ja suunnasta, alueellisesta laajuudesta ja kestosta.

Kuva 5-1. Vaikutuksen merkittävyyden osatekijät. (Imperia 2015)

Vaikutusten merkittävyyttä on arvioitu edellä kuvattujen vaikutuskohteen herkkyyden ja
hankkeen aiheuttaman muutoksen suuruuden perusteella. Arvioinneissa on hyödynnetty viitteellistä taulukkoa (Taulukko 5-1), jossa punainen väri kuvaa haitallista ja vihreä
väri myönteistä vaikutusta. Jokaisen vaikutusarviointiosioon on tämän pohjalta muo-
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dostettu kokonaisarvio vaikutusten merkittävyydestä ja esitetty arvio yhteenvetotaulukoin (Taulukko 5-2).
Taulukko 5-1. Viitteellinen taulukko vaikutuksen kokonaismerkittävyydestä. (Imperia
2015)

Kohteen herkkyys

Vaikutuksen
merkittävyys

Negatiivinen

Muutoksen suuruus

Positiivinen

Erittäin
suuri

Suuri

Kohtalainen

Vähäinen

Ei muutosta

Vähäinen

Kohtalainen

Suuri

Erittäin
suuri

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

Taulukko 5-2. Vaikutuksen kokonaismerkittävyys rakentamisen (R) ja toiminnan aikana
(T).
Erittäin suuri ++++

Erittäin suuri ++++

Suuri +++

Suuri +++

Kohtalainen ++

Kohtalainen ++

Vähäinen +
Vaikutusten merkittävyys (R)
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Ei vaikutusta

Vähäinen +
Vaikutusten merkittävyys (T)

Ei vaikutusta

Vähäinen -

Vähäinen -

Kohtalainen --

Kohtalainen --

Suuri ---

Suuri ---

Erittäin suuri ----

Erittäin suuri ----
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6

VAIKUTUKSET MAANKÄYTTÖÖN JA
YHDYSKUNTARAKENTEESEEN

6.1

Yhteenveto
Hankkeessa muodostuu maankäyttövaikutuksia, kun pääsääntöisesti rakentamattomalle alueelle toteutetaan uusi teollisuuslaitos rakenteineen ja infraverkostoineen. Uusi
tehdas muuttaa Sorsasalon itäosan maankäyttöä nykyistä teollisemmaksi. Lisäksi paikallisia muutoksia aiheutuu teollisuusradan, raakavesipumppaamon ja jäteveden puhdistamolaitoksen rakentamisen myötä.
Hankealueella ja sen lähiympäristössä Sorsasalon itäosassa on nykyisin rakentamatonta varastoaluetta, louhosta ja maanläjitysalueita sekä teollisuus- ja liiketiloja. Alueen
ympäristössä on metsäalueita, ja rannoilla on muutamia asuin- ja lomaasuinrakennuksia. Savon Sellun ja Ekokemin laitokset sijaitsevat hankealueen eteläpuolella.
Hanke ei ole ristiriidassa voimassaolevan maakunta- ja yleiskaavan tavoitteiden kanssa. Alueelle laaditaan parhaillaan asemakaavaa, jossa otetaan huomioon terveellisen
ja turvallisen ympäristön vaatimukset maankäyttö- ja rakennuslain 54§ mukaisesti. Kyseessä on suuronnettomuuden vaaraa aiheuttava laitos, jonka toimintaa ohjaa Seveso
III -direktiivi, ja asemakaavassa alueelle tulee osoittaa kaavamerkintä T/kem. Hankkeella voi olla paikallisia vaikutuksia asemakaavalla suojeltuun, kulttuurihistoriallisesti
arvokkaaseen Nervanderin huvilaan.
Hankkeen suunniteltu käyttötarkoitus soveltuu nykyisen aluerakenteen osalta Sorsasalon itäosan muuhun maankäyttöön, jossa on jo vastaavia toimintoja ja maankäyttöä.
Suurimmat maankäyttöön kohdistuvat vaikutukset syntyvät varsinaisella hankealueella
ja sen välittömässä lähiympäristössä. Maankäyttö alueella muuttuu ja toiminta aiheuttaa ympäristöönsä joitakin haittavaikutuksia, joilla voi olla välillisiä vaikutuksia ympäröivien alueiden maankäyttöön.
Hankkeen maankäyttöön ja kaavoitukseen kohdistuvien vaikutusten kokonaismerkittävyyden arvioidaan olevan vähäinen, ottaen huomioon hankealueen nykyinen maankäyttö sekä kaavoitukseen kohdistuvat muutostarpeet.
Maankäyttövaikutuksia voidaan lieventää ottamalla vaikutukset huomioon laadittavan
olevassa asemakaavassa hankkeen rakentamiseen liittyvine määräyksineen.
Taulukko 6-1. Maankäyttöön ja kaavoitukseen kohdistuvien vaikutusten kokonaismerkittävyys. Vaihtoehdoilla ei ole merkittävää eroa.
Erittäin suuri ++++
Suuri +++
Kohtalainen ++
Vähäinen +
Vaikutusten merkittävyys

Ei vaikutusta
Vähäinen Kohtalainen -Suuri --Erittäin suuri ----
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6.2

Nykytila

6.2.1

Alueen nykyiset toiminnot
Suunniteltu hanke sijaitsee pääosin Kuopion kaupungin omistamalla alueella ja suunniteltu jätevedenpuhdistamo Savon Sellu Oy:n omistamalla alueella. Tehdas on suunniteltu sijoitettavaksi rakentamattomalle alueelle. Hankealueella on tällä hetkellä rakentamatonta varastoaluetta, louhosta ja osittain avointa metsämaata.
Sorsasalon merkittävin rakennettu kokonaisuus on tällä hetkellä alueen eteläosassa sijaitseva Savon Sellu Oy:n aallotuskartonkitehdas siihen kuuluvine voimalaitoksineen,
varastoineen, jätevedenpuhdistamoineen ja satamineen sekä raideyhteyksineen. Sorsasalon keskiosassa, Finnpulpin hankealueen eteläpuolella sijaitsee Ekokem-Palvelu
Oy:n omistama teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskus. Käsittelykeskus koostuu
punnitusasemasta, jätteiden vastaanottoalueesta, käsittelyalueesta, varastointialueista
ja loppusijoitusalueesta. Sorsasalon pohjoisosissa on useita teollisuus- ja liikerakennuksia.
Hankealueen halki kulkee muutamia yksityisteitä sekä sähkölinja (jakelujännite). Suunnittelualueen eteläosan pääkatuna toimii Selluntie, jonka alkupäässä on myös polttoaineenjakelupiste. Pohjoisosan rakennetun alueen pääkatuna toimii Lukkosalmentie.
Sorsasalon saaren eteläosassa, noin 500 metrin päässä hankealueesta sijaitsee myös
Savon Sellun tehtaalle tuleva 110 kV sähkölinja. Sorsasalon saaren eteläosaan johtaa
teollisuusraide Kuopio-Iisalmi -pääradalta eli Savon radalta. Raideyhteys jakautuu Savon Sellun tehdasalueella useaan haaraan, joista itäisin johtaa Sorsasalon eteläkärkeen, missä sijaitsee Savon Sellun teollisuuslaituri. Teollisuuslaiturille johtaa 4,3 metrin
laivaväylä.
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Kuva 6-1. Hankealueen rakennettu ympäristö, jossa esitetty tehtaan ja jätevedenpuhdistamon suunnitellut sijaintipaikat sekä tehdasalueelle rakennettavan uuden raideyhteyden
linjaus.

6.2.2

Asutus ja herkät kohteet
Hankealueen ympäristössä on pääasiassa teollisuus- ja liikerakennuksia, mutta jonkin
verran myös haja-asutusta sekä muutamia asemakaavoitettuja asuinalueita (Kuva 6-1).
Hankealueesta noin 500 metrin säteellä sijaitsee yhteensä kahdeksan vakituista asuntoa. Lähimmät vakituisessa asuinkäytössä olevat yksittäiset kiinteistöt Kuopion puolella
sijaitsevat hankealueen pohjois-, kaakkois- ja länsipuolella, lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä hankealueesta. Hankealueesta noin 500 metrin säteellä sijaitsee yhteensä 18 lomarakennusta, joista 11 Virtasalmen mantereen (koillisen) puoleisella rannalla Kuopion puolella. Lähimmät yksityisessä omistuksessa olevat lomarakennukset
(3 kpl) sijaitsevat hankealueen itäpuolella noin 200 metrin etäisyydellä. Hankealueen
eteläpuolella olevista lomarakennuksista suurin osa on Savon Sellu Oy:n omistamia.
Hankealueen lähimmät Siilinjärven puolelle sijoittuvat vakituiset asunnot sijaitsevat noin
700 metriä pohjoiseen Virtasalmen mantereen puoleisella rannalla ja lähimmät lomarakennukset samalla alueella noin 600 metrin etäisyydellä.
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Lähimmät asuintaajamat Kuopiossa sijaitsevat Sorsasalon luoteisosassa Lakuniemen
sekä Saamaislahden alueilla, valtatien 5 ja pääradan länsipuolella noin 700 metrin
etäisyydellä hankealueesta. Hankealueesta noin 2,5 kilometriä lounaaseen ovat Kettulanlahden ja Päivärannan asuinalueet valtatien 5 molemmin puolin. Siilinjärven puolella
hankealueesta noin 1,8 kilometriä pohjoiseen sijaitsee Vuorelan asuinalue ja noin 2,8
kilometriä koilliseen Toivalan asuinalue.
Hankealueesta noin 2,7 kilometriä lounaaseen sijaitsevat Kuopion kaupungin Päivärannan 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 liittyviä 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 lisäksi neuvola ja terveysasema. Hankealueesta noin kolme kilometriä koilliseen Toivalan alueella on päiväkoti ja kaksi koulua.
Kuopiosta Tahkolle Kallansiltoja pitkin kulkee ”Tahkon vääntöä” -pyöräreitti. Kettulanlahdelta ajetaan suotuisina talvina kuntohiihtolatuja itään Ukko-Kaason kautta Karhonsaareen. Karhonsaaren etelärannassa on hiihtäjille ja veneilijöille tarkoitettu laavu ja
nuotiopaikka. Päivärannasta on samoin kuntolatuyhteys pohjoiseen Sorsasalon laavulle ja Vuorelaan. Kuopion keskustan tuntumasta Vaajasalon kautta pohjoiseen kulkee
talvella moottorikelkkareitti. Sorsasalon-Vaajasalon melontareitti kiertää miltei koko
Sorsasalon jatkuen Virtasalmen kautta kaakkoon. Sorsasalon länsiosassa on melojille
suunnattuja palveluita, kuten taukopaikka ja grillikatos. Ranta-Toivalassa, noin kilometrin etäisyydellä hankealueesta itään sijaitsee Halmetojan luontopolku. Luontopolku on
pituudeltaan noin kaksi kilometriä ja sijaitsee pääosin Natura-alueella (Kuopion kaupunki 2015a).
6.2.3

Voimassa ja vireillä olevat kaavat ja muut maankäytön suunnitelmat
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999) mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä
maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista vuonna 2000.
Päätöstä tarkistettiin 13.11.2008 tavoitteiden sisällön osalta.
Tavoitteet viedään käytäntöön ensisijaisesti maakuntakaavoituksessa. Maakuntakaavoituksessa tavoitteet sovitetaan maakunnallisten ja paikallisten olosuhteiden ja tavoitteiden kanssa. Tavoitteet otetaan huomioon myös maakuntasuunnitelmassa ja maakuntaohjelmissa. Osa tavoitteista on luonteeltaan sellaisia, että ne otetaan huomioon
suoraan kuntakaavoituksessa. Kunnassa yleiskaava on keskeinen kaavataso valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaavan konkretisoinnissa. (Ympäristöhallinto 2015f)
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia (Ympäristöhallinto 2015f):
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.
Maakuntakaava
Hankealueella voimassa oleva Kuopion seudun maakuntakaava (Kuva 6-2) on vahvistettu ympäristöministeriössä 3.7.2008 ja Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 on vahvistettu 7.12.2011. Pohjois-Savon maakuntakaavaan on vahvistettu muutoksia lisäksi
15.1.2014 (mm. tuulivoima-alueet). Pohjois-Savon maakuntakaava täydensi Kuopion
seudun maakuntakaavatyötä.
Maakuntakaavassa hankealue on pääosin merkitty 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 kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. Alueella on mahdollisuus jäteperäisten polttoaineiden energiakäyttöön
rinnakkaispolttona. Suunnittelumääräyksen mukaan alueen käytön ja sen lähiympäristön suunnittelussa tulee huomioida vaarallisten kemikaalien käytöstä ja varastoinnista
aiheutuvat ympäristöriskit (t/kem). Tällä merkinnällä (kohdenumero 11.802) tarkoitetaan Savon Sellun tehdasta.
Hankealueen kaakkoispuolelle suunnitellun jätevedenpuhdistamon alueella on varaus
tavaraliikenteen terminaalialueeksi (LM), jolla osoitetaan seudullisesti tai maakunnallisesti 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 Sorsasalon rannassa oleva alue on osoitettu maakuntakaavan mukaan satama-alueeksi (LV). Merkinnällä osoitetaan matkustaja- ja /tai tavaraliikenteen käytössä olevat satamat ja uiton
toimintapaikat. Satama-aluetta koskee suunnittelumääräys, jonka mukaan vedenalaisten muinaisjäännösten inventointitarve on selvitettävä ennen kuin alueilla tehdään vedenpohjaa muuttavia vesirakennustöitä.
Hankealueen kaakkoispuolella sijaitseva Potkunsaari osoitettu maakuntakaavassa retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR) ja hankealueen idän puoleisella vastarannalla on matkailupalvelujen kohde tai alue (vihreä kolmio, RM). Alueen ympäristössä on luonnonsuojelualueita (SL) ja vesistöalueelle on osoitettu moottorikelkkailureittejä.
Siilinjärven kunnan puolella Kuopion seudun maakuntakaavassa on osoitettu valtatien
5 läheisyyteen työpaikka-alue (TP-1) sekä yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta (A,
taajamatoimintojen alue). Tällä osoitetaan sellaiset taajamien yhdyskuntarakenteen
kehittämisen kannalta tavoiteltavat päälaajenemissuunnat, joilla voidaan katsoa olevan
maakunnallista tai seudullista merkitystä. Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunnalle
on annettu suunnittelumääräyksinä reunaehtoja, jotka tulee ottaa huomioon: Toivalan
eteläpuolella tulee ottaa huomioon valtatien 5 melualue ja meluhaittojen estäminen sekä palveluiden saavutettavuus. Ranta-Toivalan suunnalla tulee taajamatoimintojen ja
liikennejärjestelyjen suunnittelussa ottaa huomioon Halmejoen Natura-alue (SL 11.555)
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siten, että luonnonsuojelulain tarkoittamalla tavalla Natura-alueen perusteena olevat
luonnonarvot eivät merkittävästi heikenny.
Sorsasalon alueeseen liittyy valtatien 5 kehittämisvyöhykkeeseen, joukkoliikennevyöhykkeeseen ja yhdyskuntarakenteen laajenemissuunnan kehittämisperiaatteisiin ja
Kuopio-Tahko -matkailun kehittämiskäytävään liittyviä tavoitteita. Alue kuuluu laajempaan seudulliseen vesimatkailun kehittämisalueeseen. Hankealueen koillispuolella on
maakuntakaavassa valtatien suuntaisesti seuraavat merkinnät: merkittävästi parannettava tieyhteys, eritasoliittymä, yhdystie sekä kaksiraiteinen nopean liikenteen rataosa.
Pohjois-Savon maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 7.12.2011. Pohjois-Savon maakuntakaavassa Sorsasalon alueelle on lisätty uusi merkintä ej (kohdenumero 11.792), ja t/kem-merkinnän kuvausta on muutettu (kohdenumero 11.802 Powerflute Oyj - Savon Sellu). Merkinnällä on osoitettu jätteenkäsittelyalueet EkokemPalvelu Oy:n Kuopion teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskukselle. Kaavassa ei
ole varsinaisesti hankealueeseen kohdistuvia määräyksiä.

Kuva 6-2. Ote Pohjois-Savon maakuntakaavojen yhdistelmästä.
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Yleiskaava
Sorsasalossa on voimassa oikeusvaikutteinen Keskeisen kaupunkialueen yleiskaava.
Kuopion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan 11.12.2000 (Kuva 6-3) ja 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 T-merkinnän rinnakkaismerkintänä osalla aluetta yksityisten palvelujen ja hallinnon alueiksi (PK). Osa T-alueista
on osoitettu myös maa-ainesten ottoalueeksi (eo), joilla myönnettäessä lupaa maaainesten ottamiselle tulee katsoa, että aluetta voidaan ottamisen päätyttyä käyttää
yleiskaavassa osoitettuun tarkoitukseen. Hankealueen läheisyyteen on osoitettu rautatieliikenteen ohjeellinen alue (LR) sekä maa-ainesten läjitys- ja käsittelyalue (eo-2).
Hankealueen kaakkoispuolelle suunniteltu jätevedenpuhdistamon alue on osoitettu
yleiskaavassa teollisuus- ja varastoalueeksi (T) ja rinnakkaismerkintöinä liikennealueeksi (L). Sorsasalon kaakkoisrannan alue on osoitettu vesiliikenteen alueeksi (LV).
Hankealueen pohjois-itäpuoleisen Virtasalmen ranta on osoitettu virkistysalueeksi (V)
ja oleviksi loma-asuntoalueiksi (RA-1). RA-1-alueille on merkitty olemassa olevia lomaasunnon rakennuspaikkoja ja alueen itäosaan T, L- ja V-alueelle olemassa olevia rakennuksia, jotka voidaan säilyttää. Hankealueen kaakkoispuolella Potkunsaaressa on
kaavassa osoitettu luonnonsuojelualue (SL) ja olemassa oleva loma-asuntoalue (RA2). Hankealueen länsipuolella aivan valtatien 5 vieressä on virkistysalueeksi (V) osoitettu alue. Sorsasalon lounaisosan ranta on osoitettu merkinnällä m-1, suojametsä,
jonka mukaan alue tulee säilyttää rakentamattomana ja alueen metsänhoitotoimenpiteissä tulee ottaa huomioon puuston suojametsämerkitys. Päivärannantien ja Selluntien risteyksen eteläpuolinen alue on osoitettu erityisalueeksi (E).
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Kuva 6-3. Ote keskeisen kaupunkialueen yleiskaavasta.

Kuopion alueella Virtasalmen pohjoisrannalla, Ranta-Toivalan alueella, on voimassa
28.10.1994 hyväksytty Maaseudun yleiskaava, Itäranta (Kuva 6-4). Suurin osa kaavaalueesta 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 luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja alueita (SL). Osa Karhonsaaresta on retkeilyaluetta (VR). Muutamille saarille tai rantamille on osoitettu maaja metsätalousalue, rantavyöhyke, 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, rakennussuojelukohde (SR) ja julkisten palvelujen ja hallinnon alue (PY).
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Kuva 6-4. Ote Kuopion kaupungin Maaseudun yleiskaavasta Itäranta (Kurkiharju, RantaToivala, Jännevirta).

Siilinjärven kunnan raja sijaitsee hankealueen pohjoispuolella Virtasalmen keskeltä.
Etelä-Siilinjärven yleiskaava-alueella on voimassa Jännevirran osayleiskaava, jonka
kunnanvaltuusto hyväksyi 8.5.1989 ja ympäristöministeriö vahvisti pohjoiselta osaltaan
14.5.1990 (Kuva 6-4). Alue on rakentunut sekä pohjois- että eteläosastaan yleiskaavaa
noudattaen.
Etelä-Siilinjärven yleiskaavassa (Kuva 6-5) Sorsasalon vastarannalla Siilinjärven puolella oleva alue on osoitettu pääosin pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP-2) jolle saa
sijoittaa enintään kaksiasuntoisia asuinrakennuksia sekä niihin liittyviä talousrakennuksia, ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). AP-2 -alueella on osoitettu nykyiset rakennuspaikat ja yksi uusi rakennuspaikka. Hieman etäämmällä pohjoisessa sijaitsee työpaikka-alue (TP). Yleiskaavassa on lisäksi osoitettu valtatien 5 varteen julkisten palveluiden ja hallinnon alue (PY) ja uhanalaisten eläinlajien esiintymisalue (s1). Virtasalmen
poikki ja Siilinjärven puoleisille ranta-alueille on osoitettu melualue (me), jonka mukaan
tarkemmassa kaavoituksessa tulee selvittää melun vaikutukset. Tie- ja rautatiemelualueilla jo olevia asuinrakennuksia saa kunnostaa ja laajentaa. Kunnostus- ja laajennusrakentamisen yhteydessä on huolehdittava asuntojen riittävästä melusuojauksesta.
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Kuva 6-5. Ote Etelä-Siilinjärven yleiskaavasta.

Asemakaavat
Valtaosa Sorsasalon valtatien 5 itäpuoleisesta alueesta on asemakaavoittamatonta.
Alueen 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
rumentavaan 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. varastoalue on aidattava näkösuojan antavalla aidalla (TK-3). Tonttitehokkuus
korttelialueilla on e=0.5.
Asemakaavoitetun alueen pohjoisosa, Virtasalmen ranta-alue, on kaavoitettu lähivirkistysalueeksi (VL) ja loma-asuntojen korttelialueeksi (RA-1). Asemakaavoitetun alueen
eteläosa korttelin 22–21 eteläpuolella on kaavoitettu lähivirkistysalueeksi (VL). Asemakaavoissa alueelle on lisäksi osoitettu katuja, joista osa on toteutettu.
Valtaosalle Sorsasalon itäpuoleisesta alueesta on laadittu vuosina 2008–2013 asemakaavaa, joka eteni ehdotusvaiheeseen, mutta pysähtyi sen jälkeen odottamaan alueen
uusia suunnitelmia. Sorsasalon itäosan asemakaavan muutostyö on parhaillaan uudelleen käynnissä.
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Kuva 6-6. Kaupunginvaltuuston 17.6.2002 hyväksymä asemakaava.

Kuva 6-7. Kaupunginvaltuuston 28.2.2000 hyväksymä asemakaava
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Muut maankäytön suunnitelmat
Laajojen omakotialueiden yhdyskuntatalousselvitys
Kuopion kaupungin strateginen maankäytön suunnittelu on vuonna 2011 laatinut Laajojen omakotialueiden yhdyskuntatalousselvityksen (7.3.2011), jossa selvitettiin viiden
valitun omakotialueen (Vanuvuori 1, Vanuvuori 2, Neulaniemi, Pieni Neulamäki ja Ranta-Toivala) yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia. Selvityksessä Ranta-Toivala osoittautui
kaupungin talouden kannalta kalleimmaksi alueeksi. Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset on huomioitu valmisteilla olevassa selvityksessä Kaupunkirakenne 2030-luvulle.
Siinä ensisijaisesti käyttöön osoitetaan talouden kannalta edullisimmat alueet.
Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun rakennemalli (Loikka 2030)
Kuopion kaupunki ja sen lähikunnat ovat vuonna 2012 laatineet aluerakennetta koskevan strategisen rakennemallin, jonka pohjalta määritetään maankäytön tavoiteltu kehitys vuoteen 2030. Seudun yhteisten päätavoitteiden mukaan toiminnallisella kaupunkiseudulla tulee tarjota asumisvaihtoehtoja eri elämäntapoihin ja -tilanteisiin ja nykyisille
ja uusille yrityksille luoda houkuttelevia ja vaihtoehtoisia sijoittumiskohteita pääliikenneväylien läheisyydessä. Rakennemallissa lentoaseman alue, Toivala ja Sorsasalo kehittyvät merkittävänä työpaikka- ja logistiikkakeskittymänä.
Kuopion kaupunkirakenne 2030-luvulle (kaupunkirakennesuunnitelma)
Kuopion kaupungin strateginen maankäytön suunnittelu on laatimassa suunnitelmaa
Kuopion kaupunkirakenteeksi. Kaupunkirakennesuunnitelma on strateginen maankäytön suunnitelma, joka visioi ja tarkastelee Kuopion kasvun ja kehityksen mukaisia asumisen ja työpaikkojen kasvualueita ja kaupunkirakenteen tavoitteita 2030-luvulle saakka. Maankäytön tulevaisuuden suunnittelun apuvälineenä kaupunkirakennesuunnitelma tukee kaupungin elinvoimaa, ja sen tarkoituksena on esittää vaihtoehtoja ja todennäköisiä näkymiä kaupungin kasvulle ja kehitykselle. Kaupunkirakennesuunnitelmassa
esitetään Kuopion kasvusuunnat eli asumisen ja työpaikkojen tulevaisuuden laajenemisalueet. Suunnitelma käsitellään kaupunginhallituksessa marraskuussa 2015 ja
se etenee sen jälkeen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Kaupunkirakennesuunnitelmassa Sorsasalon itäosa on merkitty teollisuus- ja varastoalueeksi (T) lukuun ottamatta Virtasalmen ranta-aluetta, joka on merkitty virkistysalueeksi (V). Kaakkoispuoleinen Potkunsaari on virkistysaluetta (V) ja lounaisosaltaan loma- ja matkailualuetta (R), lisäksi saaren pohjoisosassa on suojelualue (S). Kaupunkirakennesuunnitelma ei ulotu varsinaisesti Ranta-Toivalan alueelle, mutta ko. alue merkitty viitteellisesti selvitysalueeksi asumiselle. Suunnitelmassa kuitenkin todetaan, että
biotuotetehtaan rakentaminen vaikuttaa Ranta-Toivalan maankäytön ratkaisuihin ja
sulkee pois siltayhteyden mahdollisuuden Sorsasalosta Ranta-Toivalaan.

6.3

Arviointimenetelmät ja epävarmuustekijät
Selvitettäessä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön on tutkittu hankkeen suhdetta sekä nykyiseen että suunniteltuun alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ja
maankäyttöön. Arvioitaessa hankkeen suhdetta suunniteltuun maankäyttöön on tutkittu
myös sen suhdetta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Arviointia varten on selvitetty vaikutusaluetta koskevat tiedot nykyisestä maankäytöstä sekä voimassa ja vireillä olevat kaavat.
Hankkeen vaikutuksia on tarkasteltu eri aluetasoilla: Onko hankkeen toteuttamisella
vaikutuksia Sorsasalon aluerakenteeseen, lähiympäristön maankäyttöön tai yksittäisiin
kohteisiin välittömällä vaikutusalueella. Vastaavasti on tarkasteltu hankkeen suhdetta
voimassa ja vireillä oleviin kaavoihin ja muihin suunnitelmiin tai tavoitteisiin. Näitä ovat
muun muassa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, Kuopion seudun maakunta-
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kaava, Pohjois-Savon maakuntakaava, Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaava,
Etelä-Siilinjärven yleiskaava sekä alueella tai lähiympäristössä voimassa tai vireillä olevat asemakaavat.
Hankkeen maankäyttövaikutukset voivat olla joko välittömiä tai välillisiä. Välillisiä vaikutuksia voi periaatteessa syntyä esimerkiksi ympäristön häiriötekijöiden muutoksista, lisääntyvästä tai vähenevästä liikenteestä, kaupunkikuvallisista vaikutuksista ja muista
vastaavista.
Vaikutukset on selvitetty asiantuntija-arviona. Arvioinnin tueksi on haastateltu Kuopion
kaupungin kaavoitustoimen edustajia sen varmistamiseksi, että tiedot ja tulkinnat nykyisestä maankäytöstä sekä kaavoitustilanteesta ovat oikeita. Mahdolliset maankäytön
ristiriidat ja kaavojen muutostarpeet on osoitettu ja kuvattu.

6.4

Ympäristövaikutukset

6.4.1

Vaikutukset nykyiseen maankäyttöön ja infrastruktuuriverkkoon
Suunnitellun tehtaan alueella on nykyisin varasto- ja maanottoaluetta sekä metsäaluetta. Valtaosa alueesta on Kuopion kaupungin omistuksessa. Hankkeeseen liittyvän jätevedenpuhdistamon alueella on metsätalousmaata ja radan alueella teollisuus-, metsäja maanottoaluetta. Jätevedenpuhdistamolle suunniteltu alue on Savon Sellun omistuksessa. Hankkeen suunniteltu käyttötarkoitus soveltuu nykyisen aluerakenteen osalta
Sorsasalon itäosan muuhun maankäyttöön, jossa on jo vastaavia toimintoja ja maankäyttöä. Suunniteltu tehdas, jätevedenpuhdistamo sekä uusi raideyhteys on osoitettu
rakentamattomalle alueelle, lähelle nykyisiä teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennuksia.
Tehtaan ja sen toimintojen rakentaminen pyritään toteuttamaan siten, että hankkeesta
aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa lähiympäristölle. Tehdas ja siihen liittyvät toiminnot sijoitetaan teollisuuteen varatulle alueelle. Sorsasalon itärannan virkistysalueelle ei sijoiteta toimintoja, lukuun ottamatta raakavesipumppaamoa.
Paikallisesti hanke muuttaa Sorsasalon lähiympäristöä ja sen maankäyttöä, sillä alueen
teolliset toiminnot laajenevat nykyisestä. Toimintojen laajeneminen aiheuttaa vaikutuksia lähialueisiin kasvavien liikennemäärien myötä varsinkin Sorsasalon itäosan liikenneverkossa (luku 7). Myös maisema- ja kaupunkikuvan muutos ja koettu ympäristön
muutos hankkeen lähialueilla on suuri (luku 17). Lisäksi hanke aiheuttaa lähiympäristöön mm. teollisuus- ja liikennemelua (luku 8), ilmapäästöjä sekä mahdollisissa häiriötilanteissa syntyviä hajupäästöjä (luku 10).
Suunniteltu hanke yhdistyy olemassa olevaan infrastruktuuriverkkoon mm. tiestön, radan ja sähköverkon kautta. Hankealue voidaan liittää kunnallisteknisiin verkostoihin
mm. talousveden ja saniteettijäteveden osalta. Hankkeen edellyttämä jätevedenpuhdistamo aiheuttaa vaikutuksia Sorsasalon kaakkoisrannan nykyiseen maankäyttöön. Myös
mahdolliset uudet raideyhteydet muuttavat Sorsasalon kaakkois- ja luoteisosan nykyistä maankäyttöä ja liikennejärjestelyjä. Lisäksi jätevedenpuhdistamo ja raakavesipumppaamo edellyttävät uusia tie- ja viemäriyhteyksiä, joilla on paikallisia vaikutuksia alueen
maankäyttöön. Jätevedenpuhdistamon ja kaakkoisosan raideyhteyksien osalta voidaan
arvioida, että niiden aiheuttamat vaikutukset ovat yhteen sovitettavissa nykyisen maankäytön kanssa. Raakavesipumppaamo on pienehkö tekninen rakenne, joka voidaan
samoin sovittaa yhteen nykyisen maankäytön kanssa. Hankealueen luoteisosan raideyhteyksillä voi olla paikallisesti suuria vaikutuksia nykyiseen maankäyttöön. Tarkemmissa suunnitelmissa tulee ottaa huomioon alueella sijaitseva kulttuurihistoriallisesti arvokas Nervanderin huvila.
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Suunniteltu hanke kuuluu niin sanotun Seveso III -direktiivin (2012/18/EU) soveltamisalaan. Seveso III -direktiivin mukaisten suuronnettomuusvaaraa aiheuttavien laitosten osalta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes määrittelee laitokselle ns. konsultointivyöhykkeen jatkosuunnittelun yhteydessä. Konsultointivyöhyke muodostetaan laitoksen riskeistä yleisesti tiedossa olevien arvioiden perusteella. Vyöhyke ei suoraan sovellu suojavyöhykkeeksi, mutta sen alueella kaavoituksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota riskeihin ja suuronnettomuusvaaran torjuntaan. Konsultointivyöhykkeen alueella
tapahtuvista maankäyttömuutoksista tai merkittävämmästä rakentamisesta on pyydettävä lausunto Tukesilta ja pelastusviranomaiselta. (Ympäristöministeriö 2015)
Suunniteltavan hankkeen konsultointivyöhykkeen laajuutta ei ole vielä määritelty. Konsultointivyöhykkeen laajuus riippuu laitoksen aiheuttamasta suuronnettomuusriskistä ja
sen edellyttämistä riittävistä suojaetäisyyksistä.
6.4.2

Vaikutukset suunniteltuun maankäyttöön

6.4.2.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain
mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Tämän hankkeen kannalta olennaiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet liittyvät toimivaan aluerakenteeseen, virkistyskäyttöön ja luonnonvaroihin sekä toimiviin yhteysverkostoihin ja energiahuoltoon.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sisältävät keskenään hyvin eriluonteisia tavoitteita. Kussakin hankkeessa tulee arvioida kyseisen hankkeen kannalta olennaisten tavoitteiden toteutuminen. Uuden tehtaan toteuttaminen aiheuttaa ympäristövaikutuksia,
mutta hankkeen voidaan arvioida toteuttavan valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita
mm. seuraavista näkökulmista:
-

hankkeen suhde toimivaan aluerakenteeseen. Yleistavoitteen mukaan alueidenkäytöllä tuetaan mm. aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä
mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä.
Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden
omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. Hanke sijaitsee teollisuusalueeksi maakuntakaavassa osoitetulla alueella, jossa myös yleiskaavassa on teollisuusaluetta. Alueella on jo teollista toimintaa ja sitä tukevaa infrastruktuuria. Hankkeen
sijoittuminen olemassa olevan teollisen toiminnan yhteyteen tukee toimivan
aluerakenteen tavoitetta. Hanke on elinkeinoelämän ja kansainvälisen aseman
kannalta mittava ja merkittävä, ja perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön.

-

hankkeen suhde eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen ja elinympäristön laatuun. Yleistavoitteen mukaan alueidenkäytöllä mm. edistetään elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Erityistavoitteen mukaan alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä. Hankealue liittyy
olemassa olevaan infrastruktuuriin (mm. tiestö, rata) ja alue sijaitsee nykyisen
teollisuusalueen vieressä, teollisuuskäyttöön kaavoitetulla alueella.

-

hankkeen suhde toimiviin yhteysverkostoihin ja energiahuoltoon. Yleistavoitteen
mukaan alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja
edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Erityistavoitteen mukaan alueidenkäytössä tulee varautua uusiutuvia ja jäteperäisiä
polttoaineita käyttävien energialaitosten ja niiden logististen ratkaisujen aluetar-
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peisiin osana alueen energia- ja jätehuoltoa. Hankkeen edellyttämä raaka-aine
on uusiutuvaa ja hanke tuottaa myös bioenergiaa, jolla voidaan osaltaan korvata uusiutumattomien energialähteistä peräisin olevien polttoaineiden käyttöä.
Hanke mahdollistaa sähköntuotannon ja syöttämisen verkkoon.
Hanketta koskevat haitallisiin terveysvaikutuksiin liittyvät yleistavoitteet: Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien
ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen sekä Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeukselliset luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäistään.
Hankkeen rakentamisen tai toiminnan aikana ei arvioida aiheutuvan merkittäviä suoria
terveysvaikutuksia. Mikäli lisääntyvä melu koetaan voimakkaasti häiritseväksi, saattaa
melu aiheuttaa terveyshaittoja. Meluntorjunta voidaan ottaa kustannustehokkaasti
huomioon jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Meluntorjuntaan liittyviä haittojen ehkäisemis- ja lieventämiskeinoja on kuvattu luvussa 8.6.
Hanketta koskee myös haitallisiin terveysvaikutuksiin liittyvä erityistavoite: Haitallisia
terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille
herkkien toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys. Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset sekä vaarallisten aineiden kuljetusreitit ja niitä palvelevat kemikaaliratapihat on sijoitettava riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista.
Suunnittelun aikana melua tuottavien laitteiden äänenvaimentimet mitoitetaan siten, että melua koskevia lupaehtoja ei ylitetä lähimmissä kohteissa. Tehtaan toiminnassa on
tunnistettu mahdolliset onnettomuus- ja häiriötilanteet. Onnettomuus- ja häiriötilanteiden estäminen teknisesti on laitoksen toteutuksen ja toiminnan lähtökohta. Onnettomuus- ja häiriötilanteiden haittojen ehkäisemis- ja lieventämiskeinoja on kuvattu luvussa 0. Tehdas hakee toiminnalleen luvan TUKESilta. Lupahakemuksessa esitetään toimintaan liittyvät turvallisuus- ja ympäristöriskit, arvioidaan suuronnettomuuden mahdollisuus ja kerrotaan onnettomuuksien ennaltaehkäisystä ja vaaratilanteisiin varautumisesta. Toimintaa ei voida aloittaa ennen TUKESin lupapäätöstä.
Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
yleistavoitteissa esiin tuotuun kulttuuriperintöön. Hankkeen vaikutukset luonnonperintöön, virkistyskäyttöön tai luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityisiin aluekokonaisuuksiin
eivät ole valtakunnallisella tasolla merkittäviä. Hankkeella on vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön puuraaka-aineen hankinnan osalta.
Hankkeen suhdetta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin tarkastellaan myös parhaillaan laadittavan Sorsasalon itäosan asemakaavan muutostyön yhteydessä. Alueen
kaavoituksessa otetaan huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n 2 momentin mukaan maakunnan suunnittelussa ja muussa
alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista.
6.4.2.2

Kaavoitus
Maakuntakaava
Kuopion seudun (YM vahv. 3.7.2008) ja Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030 (YM
vahv. 7.12.2011) Sorsasalon itäosa on osoitettu maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäväksi teollisuus- ja varastoalueeksi merkinnällä T. Maakuntakaavassa on otettu
huomioon vaarallisten kemikaalien varastointi nykyisellä Savon Sellun alueella merkinnällä t/kem.
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Maakuntakaava on tuoreempi kuin alueen yleiskaava. Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma, ja siinä koko Sorsasalon itäosa on osoitettu teollisuusalueeksi; vanhemmassa yleiskaavassa teollisuusalueen rajaus on jonkin verran pienempi ja Sorsasalon itäosaan on yleiskaavan yleispiirteisellä tarkkuudella osoitettu muitakin toimintoja,
muun muassa erityisaluetta, maa- ja metsätalousaluetta sekä virkistys- ja lomaasutusaluetta.
Suunniteltu hanke on pääsääntöisesti linjassa maakuntakaavassa alueelle esitetyn
pääkäyttötarkoituksen kanssa. Poikkeamana maakuntakaavasta voidaan nähdä t/kem merkintä, joka kohdistuu ainoastaan Savon Sellun alueelle. Mikäli hanke edellyttää
vaarallisten kemikaalien varastointialuetta hankealueella, jolla ei ole t/kem -merkintää,
muodostuisi tällöin poikkeama maakuntakaavasta. Voidaan kuitenkin arvioida, että
maakuntakaavassa alueella jo olevan t/kem -merkinnän osalta Sorsasalon itäosaan on
ylipäätään hyväksyttävää sijoittaa kyseessä olevia toimintoja ja niiden vaikutukset on
arvioitu maakunnallisesti riittävällä tarkkuudella maakuntakaavan laatimisen yhteydessä. Tämän myötä voidaan todeta, että kyseisen toiminnan osoittaminen teollisuusalueen sisällä alueen keskiosaan ei muodosta niin merkittävää poikkeamaa maakuntakaavasta, että kaavaa tulisi tämän pohjalta uudistaa. Lisäksi Seveso III -direktiiviin liittyvän konsultointivyöhykkeen määrittelyn sekä kemikaaliluvituksen yhteydessä arvioidaan jatkossa kemikaalien varastointiin liittyviä riskejä ja varotoimenpiteitä, ja nämä
seikat tulee ottaa alueen tulevassa maankäytön suunnittelussa huomioon.
Hankealueen lisäksi ympäröivien alueiden maankäytön suunnittelussa tulee ottaa
huomioon onnettomuusriskit. Hanke voi aiheuttaa vaikutuksia ympäröiville alueille
suunniteltavaan maankäyttöön muun muassa rajoittamalla uusien herkkien toimintojen
(esim. asutus) sijoittamista. Tällä voi olla vaikutuksia maakuntakaavassa merkittyyn
yhdyskuntarakenteen laajenemissuuntaan mm. Toivalan eteläpuolella sekä taajamatoimintojen alueiden merkittävään täydentämiseen hankealueen lähistöllä.
Yleiskaava
Sorsasalossa on voimassa oikeusvaikutteinen Keskeisen kaupunkialueen yleiskaava,
jonka Kuopion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.12.2000. Tarkasteltava alue on
lähes kokonaisuudessaan teollisuus- ja varastoaluetta (T) ja moottoritien puoleisilta
osilta vaihtoehtoinen merkintä on yksityisten palvelujen alue (PK). Lukkosalmen puoleinen ranta-alue on virkistysaluetta (V), jossa sijaitsee muutaman loma-asunnon muodostama loma-asuntoalue (RA). Vesiliikenteelle (LV) on osoitettu alueet etelä ja itärannoilta. Itäiselle alueelle johtaa myös syväväylä. Tarkasteltavan alueen keskiosassa,
alueen korkeimmalla kohdalla on maa- ja metsätalousalue (M). Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan pääkäyttömuodot – teollisuus ja varastoalue (T) ja sille vaihtoehtoinen merkintä (PK) sekä muut aluetta koskevat aluemerkinnät – vastaavat alueella olevaa nykyistä toimintaa.
Kuopion Keskeisen kaupunkialueen yleiskaava osoittaa periaatteet tarkasteltavan alueen liikenteellisestä kytkennästä. Ajoneuvoliikenteelle on osoitettu liittymäkohdat Sorsasalon eritasoliittymästä ja moottoritien rinnakkaistieltä. Rautatieliikenteen liittymäkohta on alueen länsipuolelta kytkeytyen Savon rataan. Liikennejärjestelyjen nykytilanne
on kaavan tavoitteiden mukainen.
Uuden tehtaan sijoittuminen ei ole ristiriidassa Keskeisen kaupunkialueen kaavallisten
tavoitteiden kanssa. Teollisuus- ja varastoalue (T) vastaa alueelle suunniteltua maankäyttöä ja on linjassa jo alueella olevan vastaavan toiminnan kanssa. Lukkosalmen ja
Virtasalmen rannan sekä alueen keskelle jäävän korkeimman kohdan jättäminen pääsääntöisesti rakentamisen ja toimenpiteiden ulkopuolelle vastaavat myös kaavallisia
tavoitteita. Uuden tehtaan tutkittavat liikennejärjestelyt eivät myöskään ole ristiriidassa
kaavallisten tavoitteiden kanssa. Ne tukeutuvat nykyisiin liikenteellisiin ratkaisuihin ollen myös sijoittumiskohdiltaan kaavan tavoitteiden mukaisia. Yksityiskohtaisemmat
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tekniset ratkaisut ja alueen sisäisten yhteystarpeiden linjaukset määrittyvät tarkemmin
yksityiskohtaisen suunnittelun kautta. Maa-ainesten läjitys- ja käsittelyalueet ovat toteutuneet kaavan mukaisesti eivätkä näin ollen rajoita alueen kehittämistä. Virtasalmen
rannan virkistysalueeksi (V) osoitettu alueen osa ei arvioinnin perusteella voi kokonaisuudessaan toimia virkistysalueena osalle aluetta kohdistuvan melun takia. Alueen säilyttäminen rakentamisen ulkopuolella noudattaa kuitenkin yleiskaavan periaatteita ja
alue säilyy hankkeen toteuttamisen jälkeen osana kaakon-luoteen suuntaista viherverkkoa.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaava ohjaa asemakaavan laatimista. Ympäristöministeriön ohjekirjeen (kemikaaleja käsittelevien ja varastoivien tuotantolaitosten
aiheuttamien onnettomuusvaarojen huomioon ottaminen kaavoituksessa, 22.6.2015)
mukaan suuronnettomuusvaarallisiksi luokitellut tuotantolaitokset ja varastot tulisi sijoittaa alueille, joita koskee kaavamerkintä T/kem. Ohje koskee kaikkia kaavatasoja eli
maakunta-, yleis- ja asemakaavoja. Suuronnettomuuden vaara tulisi huomioida ympäröivien alueiden maankäytössä. Muut kemikaalikohteet voidaan sijoittaa teollisuustonteille, joiden kaavamerkintä on T. Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa ei ole
t/kem-merkintää kaavan laatimisajankohdan takia. Kyseinen merkintä tulee kuitenkin
ottaa huomioon tavoitellun hankkeen suunnittelussa. Tarve suuronnettomuusvaaralliseksi luokiteltavan tuotantolaitoksen merkinnästä tulee esille maakuntakaavassa. Maakuntakaavan merkintä edellyttää kyseisen näkökohdan huomioimista alempiasteisessa
suunnittelussa kuten asemakaavoituksessa. Merkinnän puuttuminen voimassa olevasta yleiskaavasta ei edellytä yleiskaavan muuttamista, vaan merkintä voidaan ottaa
huomioon hankkeen kanssa samanaikaisesti käynnissä olevassa asemakaavaprosessissa ja siinä laadittavassa asemakaavassa.
Suuronnettomuusvaaralliseksi luokiteltava tuotantolaitos voi herkkien kohteiden (asutus, päiväkodit ym.) osalta vaikuttaa suunniteltuun maankäyttöön jonkin verran myös
Siilinjärven kunnan puolella hankealueen lähialueilla. Laitoksen toimintaa ohjaava Seveso III -direktiivi edellyttää kuitenkin lähtökohtaisesti herkkien toimintojen huomioon
ottamisen alueen ja lähiympäristön maankäytön suunnittelussa. Hankkeen aiheuttamat
vaikutukset maankäyttöön eivät merkittävästi eroa alueella voimassa olevan yleiskaavan mahdollistamien laajojen teollisuusalueiden aiheuttamista vaikutuksista, mikäli
hankkeen aiheuttamat muut ympäristövaikutukset (melu, haju, liikenne, turvallisuusriskit) ovat hallittavissa. Liikennejärjestelyjen muutokset ja muut vaikutukset tulee ottaa
huomioon asemakaavan laatimisen yhteydessä yleiskaavan sisältövaatimukset huomioiden.
Asemakaava
Hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavan laatimista ja voimassa olevien asemakaavojen mahdollista muuttamista. Valtaosalla hankealueesta ei ole asemakaavaa;
alueen pohjoisosassa on voimassa asemakaavat vuosilta 2000 ja 2002, joissa alue on
osoitettu valtaosin teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi.
Alueen itäosan asemakaavoitus on käynnistynyt ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty viimeksi 5.10.2015. Kaavan laadinnasta vastaa Kuopion kaupunki.
Asemakaavassa alueelle tulee osoittaa kaavamerkintä T/kem.
Koska kyseessä on suuronnettomuuden vaaraa aiheuttava laitos, onnettomuuden
mahdollisuus on otettava huomioon maankäytön suunnittelussa kaikilla kaavatasoilla,
ja maankäyttösuunnitelmien tulee perustua riittäviin selvityksiin myös onnettomuusmahdollisuuden osalta. Laitoksen sijoittamista sekä laitosten ja muun toiminnan välisten etäisyyksien riittävyyttä valvoo lupamenettelyn avulla Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Tukes määrittää suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavan laitoksen ympärille konsultointivyöhykkeen. Konsultointivyöhyke ilmaisee sen etäisyyden laitoksesta, jonka sisällä tapahtuviin kaavoitusmuutoksiin tai muihin maankäytön muutoksiin tarvitaan asiantuntijalausunto joko kunnan palo- ja pelastusviranomaiselta tai Tukesilta.
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6.5

Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen
Laadittavana olevassa asemakaavassa on mahdollista ottaa hankkeen rakentamiseen
liittyvin määräyksin huomioon tarvittava rakennusoikeus, rakentamistapaa koskevat
määräykset, liikennejärjestelyt sekä ympäristönsuojeluun (esim. melusuojaukseen) ja
riskien hallintaan liittyvät seikat. Laadittavana olevassa asemakaavassa voidaan myös
ottaa kantaa Sorsasalon itäosan alueella nykyisin sijaitsevien loma-asuinrakennusten
alueen maankäyttöön. Asemakaavan tulee täyttää MRL:n 54§ vaatimus terveellisestä
ja turvallisesta ympäristöstä, ja mahdollisten suojaetäisyyksien vähimmäisvaatimusten
tulee täyttyä. Suojaetäisyyksiä määritellään tarvittaessa ympäristöluvassa.
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7

VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN

7.1

Yhteenveto
Liikenteen vaikutukset syntyvät rakentamisen aikana louhintamurskeen kuljetuksesta,
tehdas- ja rakennuskomponenttien, prosessilaitteiden ja muiden rakenteiden kuljetuksista sekä henkilöliikenteestä. Toiminta-aikana liikenteellisiä vaikutuksia aiheutuu puuraaka-aineen kuljetuksista, muista tehtaalle tulevista ja sieltä lähtevistä kuljetuksista
sekä työntekijöiden liikennöinnistä.
Selluntiellä pääosa liikenteestä aiheutuu Savon Sellun ja Ekokemin liikenteestä, jotka
ovat noin 215 ajoneuvoa vuorokaudessa. Valtatien 5 Sorsasalon liittymän kohdalla
keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä oli yhteensä noin 28 100 ajoneuvoa vuonna
2014. Sorsasalossa hankealueen läheisyydessä tai sille johtavien teidän läheisyydessä
ei ole herkästi häiriintyviä kohteita.
Rakentamisen aikana valtatiellä 5 liikennemäärät lisääntyisivät maksimitilanteessa alle 10 % (raskas liikenne maksimissaan 20 %). Selluntiellä lisäys on merkittävä erityisesti toisen rakentamisvuoden aikana, jolloin liikennemäärät voivat jopa yli kymmenkertaistua lähinnä alueella työssä käyvien henkilöliikenteen vaikutuksesta. Vaikka rakentamisajan hetkelliset liikennemäärän lisäykset ovat maksimitilanteessa suuremmat kuin
toiminta-aikana, arvioidaan vaikutusten kokonaismerkittävyyden olevan Selluntiellä ja
Sorsasalon liittymän kohdalla korkeintaan kohtalainen huomioon ottaen rakentamisajan
ja liikennemääräpiikkien lyhyt kesto.
Tehtaan käytönaikainen liikenne lisää vain hieman valtatien 5 kokonaisliikennemääriä
(noin 3 %). Raskaan liikenteen määrän lisääntyminen on kuitenkin huomattavaa valtatiellä 5 Sorsasalon liittymän kohdalla, mutta liittymästä kauemmaksi mentäessä raskas
liikenne jakautuu tasaisemmin valtatieltä 5 erkaneville teille. Biotuotetehtaan kuljetusten vaikutuksesta Selluntien kokonaisliikennemäärät yli nelinkertaistuvat. Vaikutus Selluntien liikennemääriin on huomattava, mutta huomioitavaa on, että tietä käyttää nykyisin pääsääntöisesti Savon Sellun ja Ekokemin teollisuus- ja henkilöliikenne. Vaikutukset liikenneturvallisuuteen on arvioitu olevan Sorsasalon liittymän ruuhkautumistilanteessa hetkellisiä ja vähäisiä. Toiminta-ajan liikennevaikutusten kokonaismerkittävyys
varsinkin Selluntielle arvioidaan olevan suuri, sillä kuljetuksia saapuu ympäri vuorokauden. Muille tieosuuksille vaikutukset ovat vähäisiä/kohtalaisia.
Rakentamisen aikaisten kuljetusten määriä voidaan vähentää käyttämällä maa- ja kallioainesta mahdollisimman paljon tehdasalueella. Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa huolehtimalla erityisesti valtatieltä 5 erkanevien liittymien ja risteysalueen turvallisuudesta sekä liikenteen yleisestä sujuvuudesta muun muassa ryhmittymiskaistojen ja
nopeusrajoitusten avulla.
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Taulukko 7-1. Liikenteen aiheuttamien vaikutusten kokonaismerkittävyys rakentamisen
(R) ja toiminnan aikana (T). Vaihtoehdoilla ei ole merkittävää eroa.

Vaikutusten merkittävyys (R)

7.2

Nykytila

7.2.1

Maantieliikenne

Erittäin suuri ++++

Erittäin suuri ++++

Suuri +++

Suuri +++

Kohtalainen ++

Kohtalainen ++

Vähäinen +

Vähäinen +

Ei vaikutusta

Vaikutusten merkittävyys (T)

Ei vaikutusta

Vähäinen -

Vähäinen -

Kohtalainen --

Kohtalainen --

Suuri ---

Suuri ---

Erittäin suuri ----

Erittäin suuri ----

Hankealue sijoittuu valtatien 5 (E5) itäpuolelle. Valtatieltä 5 maantieliikenne poistuu
Sorsasalon liittymästä ja kulkee hankealueelle Sorsasalon itäpuolelle johtavaa Selluntietä pitkin. Hankkeen raaka-ainekuljetuksia on arvioitu saapuvan Valtatielle 5 erityisesti
valtatietä 9 sekä kantateitä 77 ja 75 pitkin (Kuva 3-11).
Selluntiellä pääosa liikenteestä aiheutuu Savon Sellun ja Ekokemin liikenteestä. Liikennemäärien on arvioitu olevan Selluntiellä noin 215 ajoneuvoa vuorokaudessa, joista
noin 50 % on raskaan liikenteen kuljetuksia. Lisäksi Savon Sellun ja Ekokemin välillä
on sisäistä liikennettä noin 10 raskaan liikenteen kuljetusta vuorokaudessa. (Savon
Sellu 2015 & Ekokem-Palvelu 2015)
Valtatien 5 Sorsasalo-Vuorela–laskentapisteellä vuoden 2014 keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä oli yhteensä noin 28 100 ajoneuvoa. Tästä noin puolet suuntautui
pohjoiseen Siilinjärven suuntaan (14 054 ajoneuvoa) ja noin puolet etelään kohti Kuopiota (14 073). Pohjoiseen päin kulki noin 680 raskaan liikenteen ajoneuvoa ja etelään
noin 696 ajoneuvoa. (Liikennevirasto 2015a)
Valtatie 9 kulkee Joensuusta päin kohti Kuopiota ja se liittyy valtatiehen 5 Siilinjärven
Toivalassa, Sorsasalon pohjoispuolella. Valtatiellä 9 suurimmat liikennemäärät ovat
Vuorelan ja Jännevirran välillä, jossa keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä oli yhteensä noin 7 839 ajoneuvoa vuonna 2014. Kylmälahti-Riistavesi tieosuudella liikennemäärät olivat vajaa 6 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Joensuuhun päin mentäessä
liikennemäärät vähenevät huomattavasti, ollen noin 2 500 ajoneuvoa vuorokaudessa.
(Liikennevirasto 2014a)
Kantatie 77 kulkee Kuopion pohjoispuolelta Siilinjärveltä Viitasaaren kautta Kyyjärvelle.
Kantatie 75 on Kuopion pohjoispuolelta Siilinjärveltä Nurmeksen kautta Kuhmoon kulkeva kantatie. Molemmat kantatiet liittyvät valtatiehen 5 Siilinjärven eritasoliittymällä.
Lähellä valtatietä 5 kantatien 77 liikennemäärät olivat keskimäärin noin 4 946 ajoneuvoa vuorokaudessa ja kantatien 75 noin 6 143 ajoneuvoa vuorokaudessa. Valtatiestä 5
etäämmällä liikennemäärät pienenevät. (Liikennevirasto 2014a)
Kevyiden ajoneuvojen liikennemäärien on ennustettu kasvavan Pohjois-Savossa vuodesta 2012 vuoteen 2030 kasvukertoimella 1,225 ja raskaiden ajoneuvojen liikenne-
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määrien kasvukertoimella 1,036 (Liikennevirasto 2014b). Oheisessa taulukossa on esitetty liikennemääräennusteet valtatielle 5, valtatielle 9, kantatielle 77 ja kantatielle 75.
Taulukko 7-2. Hankealueelle johtavien teiden keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä
vuonna 2014 sekä liikennemääräennuste vuodelle 2013. Kasvukertoimena on käytetty
keskiarvoa 1,131 %.
Tie

Keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä 2014

Liikennemääräennuste
2030

Valtatie 5, Sorsasalon liittymä

28 100

31 767

Valtatie 9, Vuorela-Jännevirta

7 839

8 862

Valtatie 9, Vehmasmäki-Kutunkylä

5 251

5 936

Kantatie 77, eritasoliittymä

4 946

5 591

Kantatie 75, eritasoliittymä

6 143

6 945

Valtatiellä 5 liikkuu jonkin verran vaarallisten aineiden kuljetuksia. Vuonna 2012 tehdyssä selvityksessä (Sito Oy 2012) vaarallisten aineiden kuljetusten yhteismääräksi arvioitiin 378 000 tonnia vuodessa Kuopion kohdalla.
Valtatien 5 parannustyöt Kallansillat-hankkeessa on saatu valmiiksi vähäisiä viimeistelytöitä lukuun ottamatta syyskuussa 2014. Hankkeen yhteydessä on parannettu myös
Sorsasalon eritasoliittymiä. (Liikennevirasto 2015b)
7.2.2

Rautatieliikenne
Sorsasalon keskiosasta, valtatien 5 suuntaisesti, kulkee Savon rata, josta on valmis
raideyhteys Savon Sellun alueelle (teollisuusrata). Raideyhteyden kohdalla pääradalla
junien nopeusrajoitus on 80 km/h, mutta muuten rataosuuden nopeusrajoitus on 120
km/h.
Pääradalla Sorsasalon raideyhteyden kohdalla etelään päin kulkee noin 11 junaa vuorokaudessa ja pohjoiseen noin 12 junaa. Ennustetilanteen 2035/2050 mukaan junamäärät tulevat kasvamaan noin 35 % nykyisestä. (VR 2015) Savon Sellulle saapuu yksi juna päivittäin ja lisäksi yksi puujuna kerran viikossa. (Itä-Suomen Ympäristölupavirasto 2007).

7.2.3

Laivaliikenne
Savon Sellun teollisuusalueella Kallaveden rannalla sijaitsee teollisuussatama. Satamaan johtaa 4,3 metrin syvyinen väylä, josta vastaa Liikennevirasto. Sataman edustalla on saman syvyinen alusten kääntöpaikka. Satamassa on käynyt vain muutamia
aluksia vuodessa. Satama voi myös ottaa vastaan puutavaraa ja lähettää sitä 1 000–
2 000 m3:n työntöproomuilla. (Itä-Suomen Ympäristölupavirasto 2007)

7.2.4

Lentoliikenne
Lähin lentokenttä sijaitsee Siilinjärven kunnan eteläosassa, Rissalassa, noin 6,5 kilometriä hankealueelta koilliseen. Kuopion lentoaseman lentoliikenne on pääosin Ilmavoimien koulutustoimintaa ja reittiliikenteen aikataulun mukaisia lentoja. Puolustusvoimien toimintaa Kuopion lentotukikohdassa harjoittaa säännöllisesti Karjalan lennosto.
Lentokentän sotilaskäytön osuus on noin 45 %. Lisäksi asemalle suuntautuu jonkin ver-
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ran yleisilmailua, lentotyö- ja harrasteilmailijoiden sekä kaupallisten yritysten tuottamia
koululentoja.
Vuonna 2014 operaatioita lentokentälle oli noin 20 400 kappaletta (laskeutumiset ja
lentoonlähdöt). Karjalan lennoston päivittäinen lentopalveluksen rytmi on kolme lentokierrosta päivässä. Lisäksi Kuopion lentotukikohdassa järjestetään vuosittain noin kolme lentotoimintaharjoitusta, joissa käytettävän Hornet-kaluston määrä vaihtelee välillä
12–20 konetta. Lentotoimintaharjoituksien vuorokaudessa lennettävien lentokierrosten
määrä on normaalia suurempi. (Finnavia 2010 & 2015)

7.3

Arviointimenetelmät ja epävarmuustekijät
Liikennevaikutuksia on tarkasteltu arvioimalla tehtaan toimintaan liittyvien kuljetusten
määriä ja käytettyjä reittejä hankealueelle johtavien liikenneväylien ympäristössä. Vaikutusten arvioinnissa on huomioitu kaikki mahdolliset kuljetusmuodot, kuten maantie-,
rautatie- ja laivakuljetukset. Arvioinnissa on tarkasteltu sekä rakentamisen että toiminnan aikaisen liikenteen vaikutuksia.
Maantieliikenteen osalta on tarkasteltu liikennemäärien lisääntymistä Sorsasalossa
Selluntiellä ja valtatiellä 5 Sorsasalon liittymän kohdalla sekä pohjoiseen että etelään
suuntautuvan liikenteen osalta. Näillä osuuksilla on arvioitu erikseen raskaan liikenteen
suhteellisen osuuden muuttuminen tehtaan kuljetusten seurauksena. Lisäksi on tarkasteltu valtatieltä 5 erkanevien teiden liikennemäärämuutoksia valtatien 9, kantatien 75 ja
kantatien 77 osalta. Rautatie- ja laivakuljetusten osalta on arvioitu kuljetusmäärien vaikutus Sorsasalon lähialueen rautatieverkon ja laivaväylien tilanteeseen. Arvioinnissa on
myös otettu huomioon liikenteen kasvuennusteet. Kuljetusreitit ja muutokset liikennemäärissä on esitetty havainnollisina karttakuvina.
Liikenneväylien nykytila ja tiedossa olevat suunnitelmat on otettu huomioon arvioinnissa. Myös mahdolliset infrarakentamisen tarpeet on otettu yleisellä tasolla huomioon.
Liikennemäärien muutoksesta aiheutuvat vaikutukset liikenneturvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen on arvioitu. Erityistä huomiota on kiinnitetty kuljetusreittien varrella
mahdollisesti sijaitseviin herkkiin kohteisiin, kuten asutukseen, päiväkoteihin ja virkistysalueisiin. Lisäksi on huomioitu mahdolliset vaikutukset ilma- ja meriliikenteeseen.
Kuljetuksista aiheutuvat päästöt ja niiden vaikutukset ilmanlaatuun, meluvaikutukset
sekä vaikutukset viihtyisyyteen ja liikenneturvallisuuteen on arvioitu liikenteellisten
muutosten perusteella. Kuljetusten aiheuttamat päästöt ja vaikutukset ilmanlaatuun on
esitetty luvussa 10. Meluvaikutukset on esitetty luvussa 8 ja tärinävaikutusten arviointi
luvussa 9.

7.4

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Rakentamisen ensimmäisen vuoden aikana kuljetusmäärät olisivat enimmillään noin
330 autoa/vrk. Jos louhintamurske hyödynnetään alueella, kuljetusmäärät vähenevät
110 autoa/vrk eli tehdasalueelta ulos lähtisi 220 autoa/vrk. Ensimmäisen vuoden aikana alueella arvioidaan käyvän töissä noin 700 henkilöä vuorokaudessa. Ensimmäisen
vuoden aikana hankealueelle suuntautuu myös muita kuljetuksia, mutta suurin osa
tehdasrakenteiden kuljetuksista arvioidaan kuitenkin saapuvan rakentamisen toisen
vuoden aikana.
Rakentamisen toisen vuoden aikana hankealueelle suuntautuu tehdasrakenteiden kuljetuksia, joita arvioidaan olevan noin 60 autoa/vrk. Näistä osa on erikoiskuljetuksia.
Osa kuljetuksista voi kuitenkin toteutua jo ensimmäisen rakennusvuoden aikana, mikä
vähentää toisen vuoden kuljetusmääriä. Toisena rakennusvuonna hankealueella arvioidaan maksimitilanteessa työskentelevän noin 2 500 henkilöä, kun asentajat ja raken-
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tajat työskentelevät tehdasalueella samaan aikaan. Tämä maksimitilanne kestää arviolta noin kolme kuukautta.
Rakentamisen aikana valtatiellä 5 liikennemäärät lisääntyisivät maksimitilanteessa alle 10 % (raskas liikenne maksimissaan 20 %). Selluntiellä lisäys on merkittävä erityisesti toisen rakentamisvuoden aikana, jolloin liikennemäärät voivat jopa yli kymmenkertaistua.
Suurten tehdaskomponenttien kuljetus toteutetaan erikoiskuljetuksina. Kuljetus tarvitsee erikoiskuljetusluvan, kun se ylittää normaaliliikenteelle sallitut mitta- ja/tai massarajat.
Erikoiskuljetukset voivat aiheuttaa kulkureitille hetkellisiä hidasteita. Erikoiskuljetusten
liikenteenohjauksen ja varoitusautojen vähimmäisvaatimus määräytyy kuljetuksen mittojen perusteella. Kaikissa tapauksissa varoitusauton käyttö ei vaadi liikenteenohjaajaa
eikä liikenteenohjaajan käyttö varoitusautoa. Moottoriteillä ja muilla teillä, joilla vastaantulevaa liikennettä ei ole, varoitusauto tai -autot kulkevat kuljetuksen takana. Kun erikoiskuljetus liikkuu kapeilla teillä, missä ohittaminen on mahdotonta, takavaroitusauto
voi puolestaan yhdessä etuvaroitusauton kanssa liikkua kuljetuksen edellä. Erikoiskuljetusluvassa voidaan tarvittaessa edellyttää vähimmäismäärää suurempien varoitustoimenpiteiden käyttöä. Erikoiskuljetusautot tulee varustaa varoitustauluin ja valaisimin.
Kuljetuksen ollessa 3,5 metriä leveämpi suurin sallittu nopeus on 60 km/h. Kun kysymyksessä on yliraskas kuljetus, renkaille ja akselille kohdistuva massa rajoittaa ajonopeutta Erikoiskuljetusasetuksen mukaisesti. Esimerkiksi kun parirenkailla varustetulla
akselilla massa on suurempi kuin 15 tonnia, on suurin sallittu ajonopeus 40 km/h. Nopeus ei saa kuitenkaan ylittää kuljetusajoneuvolle rekisteriin merkittyjä nopeuksia tai liikennemerkeillä osoitettuja nopeuksia. Erikoiskuljetuksille on myös erillisiä aikarajoitteita, joiden puitteissa kuljetuksia saa toteuttaa.
Joitakin suurikokoisia prosessilaitteita voidaan tuoda tehdasalueelle myös vesitse, jolloin maanteitse tapahtuvien erikoiskuljetusten määrää vähenee. Laivakuljetuksien määrä jää kuitenkin todennäköisesti niin pieneksi, ettei niillä arvioida olevan vaikutusta
muulle laivaliikenteelle. Mahdollista on tuoda joitakin tehdasrakenteita myös junakuljetuksilla.
Rakentamisen aikana muun muassa isoille nostureille tarvitaan lentoestelupa.

7.5

Toiminnan aikaiset vaikutukset

7.5.1

Maantieliikenne
Tehtaan toiminnan aikainen liikennemäärä on noin 450 autoa vuorokaudessa. Kun
huomioidaan tyhjinä lähtevät autot sekä henkilöautojen paluuliikenne, kokonaisliikennemäärä on noin 900 autoa vuorokaudessa. Raskaita ajoneuvoja tästä on noin 530 autoa vuorokaudessa. Suurin osa liikenteestä on raaka-ainekuljetuksia (noin 70 prosenttia). Hankkeen liikennemäärät ovat riippuvaisia toteutuvasta vaihtoehdosta. Tässä vaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu niin sanottua pahinta mahdollista tilannetta.
Valtatien 5 kokonaisliikennemäärät vuonna 2014 olivat noin 28 100 autoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus oli noin viisi prosenttia. Tehtaan myötä valtatien
5 liikennemäärät lisääntyisivät noin kolme prosenttia. Raskaan liikenteen määrän lisäys
olisi noin 38 prosenttia. (Taulukko 7-3) Liikennemäärän kasvuennuste vuoteen 2030
huomioiden valtatien 5 kokonaisliikennemäärä Sorsasalon liittymän kohdalla lisääntyy
vajaan kolme prosenttia. Tehtaan käytönaikainen liikenne lisää vain hieman valtatien 5
kokonaisliikennemääriä. Raskaan liikenteen määrän lisääntyminen on kuitenkin huo-
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mattavaa valtatiellä 5 Sorsasalon liittymän kohdalla, mutta liittymästä kauemmaksi
mentäessä raskas liikenne jakautuu tasaisemmin valtatieltä 5 erkaneville teille.
Valtatieltä 5 raskaan liikenteen kuljetukset tulevat tehdasalueelle Selluntietä pitkin. Liikennemäärien on arvioitu olevan Selluntiellä noin 215 ajoneuvoa vuorokaudessa, joista
noin 50 % on raskaan liikenteen kuljetuksia. Selluntien kokonaisliikennemäärät yli nelinkertaistuvat tehtaan käytönaikana (Taulukko 7-3). Vaikutus Selluntien liikennemääriin
on huomattava, mutta huomioitavaa on, että tietä käyttää nykyisin pääsääntöisesti Savon Sellun ja Ekokemin teollisuus- ja henkilöliikenne. Finnpulpin tehtaalle saapuva
henkilöliikenne ohjataan kulkeutuvan Lukkosalmentietä pitkin. Hankkeen vaikutuksesta
Lukkosalmentien liikennemäärät lisääntyvät vuorokaudessa 380 autolla, kun huomioidaan tehtaalle kulkeva ja sieltä lähtevä henkilöliikenne.
Taulukko 7-3. Hankkeen toiminnan aikaisen liikenteen aiheuttama lisäys valtatien 5 ja
Selluntien liikennemääriin.
Hankkeen
aiheuttama lisäys
(autoa/vrk)

Muutos (%)

28 126
1 376

908
528

3%
38 %

215 *
108 *

908
528

422 %
491 %

Nykytilanne
(autoa/vrk)
Valtatie 5 (Sorsasalon liittymä)
Kokonaisliikennemäärä
Raskasliikennemäärä
Selluntie (autoa vrk)
Kokonaisliikennemäärä
Raskasliikennemäärä

* luvussa mukana vain Ekokemin ja Savon Sellun liikenne.

Puuraaka-aineen kuljetukset tulevat tehtaalle valtatietä 5 pitkin sekä siitä jakautuvia
valtatietä 9, kantatietä 75 ja kantatietä 77 pitkin. Näille teille kuljetuksia tulee pienemmiltä teiltä aina noin 200 kilometrin hankintasäteen sisältä. Tehtaan puuraaka-aineen
kuljetusmäärät lisäävät vain hieman valtatien 9, kantatien 75 ja kantatien 77 kokonaisliikennemääriä (Kuva 7-1). Kuvasta nähdään, että liikennemäärän lisäys on suurimmillaan valtatien 5 Sorsasalon liittymän kohdalla, mutta siitä eteenpäin mentäessä vaikutus pienenee, kun kuljetukset jakautuvat valtatielle 9, kantatielle 77 ja kantatielle 75.
Myös näiden teiden pohjois- ja eteläpuolella kulkevaan valtatien 5 liikennemääriin lisäysvaikutus on enää vähäinen. Luvuissa on huomioitu valtatien 9 kohdalla valtatieltä 6
ja 23 sekä seututie 502, 504, 476, 482, 542, 566, 567 ja 539 tulevat kuljetukset. Valtatieltä 5 etelästä tulevien kuljetusmäärissä on huomioitu kuljetukset, jotka liittyvät seututie 551, 534 ja 533. Tehtaan puuraaka-aineen kuljetusten vaikutus muihin kuin valtatiehen 5 arvioidaan olevan vähäinen.
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Kuva 7-1. Hankkeen puuraaka-ainekuljetusten liikennemäärien vaikutus hankealueelle
johtavien pääteiden liikennemääriin. Hankkeen kokonaisliikennemäärien vaikutus
valtatielle 5 ja Selluntielle on esitetty taulukossa 7-3.

Hankkeen käytönaikaisen liikenne lisää sekä valtatien 5 että Selluntien raskaan liikenteen määriä. Raskaan liikenteen kasvu lisää melu-, pöly- ja tärinävaikutuksia liikennereittien lähiympäristössä. Liikenteen aiheuttamat melu- ja tärinävaikutukset on arvioitu
luvuissa 8 ja 9, ja pölyäminen luvussa 10. Suurin liikenteellinen kuormitus kohdistuu
valtatieltä 5 erkanevaan Sorsasalon liittymään ja siitä eteenpäin jatkuvaan Selluntiehen. Tällä osuudella raskaan liikenteen määrän lisäys on huomattavaa, millä on vaikutuksia sekä Sorsasalon itä- että länsipuolelle suuntautuvassa liikenteessä, kun varsinkin liittymien kohdalla liikennemäärät lisääntyvät.
Sorsasalon liittymää on uudistettu Kallansiltojen hankkeen yhteydessä muun muassa
pidentämällä ramppien ajokaistoja ja lisäämällä ylikulkusillalle kevyen liikenteen väylä.
Suunnittelussa on huomioitu myös raskaan liikenteen kuljetukset Sorsasalon idän puoleiselle alueelle.
Tehtaan käytön aikana sen kokonaisliikennemäärä on noin 910 ajoneuvoa vuorokaudessa, mikä tarkoittaa noin 38 autoa tunnissa eli Sorsasalon liittymään ajaisi yksi ajo-
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neuvo puolentoista minuutin välein. Puuraaka-aineen kuljetukset saapuvat tehtaalle tasaisesti ympäri vuorokauden, mutta muut kuljetukset ja henkilöliikenne pääsääntöisesti
päiväaikaan. Jos oletetaan, että klo 6.00–18.00 välisenä aikana tehtaan liikennemäärä
on maksimissaan, olisi liittymän kuormitus tällöin enimmillään noin yksi auto minuutissa. Normaalitilanteessa tämä ei vaikuta merkittävästi liikenteen sujuvuuteen. Jos Selluntiellä tai valtatiellä 5 on ruuhkapiikkejä, voi tehtaan liikenteellä olla hetkittäistä vaikutusta liikenteen sujuvuuteen Sorsasalon liittymän kohdalla (erityisesti lännen puoleinen
ramppi ja risteysalue). Mahdolliset ruuhkautumistilanteet voidaan välttää liikennevalojen lisäämisellä, jolloin valot päästäisivät pohjoisen rampille tulevaa liikennettä sujuvammin sisään liittymään. Lisäksi tarvittaessa muun muassa liikennevalojen yhteydessä olevan liikenteen pysäytysviivan paikan valinnalla voidaan parantaa liikenteen sujuvuutta. Liikenteen toimivuutta ja liikennejärjestelyjä tullaan tarkastelemaan tarkemmin
hankkeen toteutumisen varmistuttua.
Valtatieltä 5 liittymään tulevan liikenteen ei arvioida heikentävän liikenneturvallisuutta,
jos kuljetukset pääsevät tasaisesti siirtymään liittymäkaistalle. Liittymän ruuhkautuessa
voi pysähtynyt liikenne aiheuttaa vaaratilanteita valtatielle 5, jolloin liittymän puoleinen
kaista tukkeutuisi ja ainoastaan ohituskaista vetäisi liikennettä. Ohituskaista kuitenkin
mahdollistaa liikenteen sujuvan etenemisen, jolloin vaikutuksen liikenneturvallisuuteen
arvioidaan olevan hetkellisiä ja lieviä.
Selluntie on valtatien 5 liittymäramppeihin tulevaan liikenteeseen nähden etuajooikeutettu. Selluntie on yksiajoratainen, kaksikaistainen tie, jossa kaistat ovat erotettu
toisistaan keskiviivalla. Tie on mitoitettu siten, että raskaan liikenteen kuljetukset mahtuvat liikkumaan tiellä normaalisti myös risteysalueella. Selluntien vieressä, tien pohjoispuolella, on korotettu kevyen liikenteen väylä. Pohjoisen puoleisten liittymäramppien ajokaistojen yli kulkee suojatie. Selluntien yli kulkee suojatie molempien liittymien
risteysalueella sekä Ruokolahdentien ja Lukkosalmentien risteysalueella. Suojateiden
yhteydessä ei ole liikennevaloja. Lisääntyvät liikennemäärät varsinkin raskaan liikenteen osalta heikentävät jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta erityisesti
risteysalueilla. Sorsasalossa hankealueen läheisyydessä tai sille johtavien teidän läheisyydessä ei ole herkästi häiriintyviä kohteita.
Vaarallisten aineiden kuljetuksia on noin 10 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vaarallisten aineiden kuljetukset koostuvat natriumhydroksidin (lipeä), natriumkloraatin, vetyperoksidin, rikkihapon, metanolin ja raskaan polttoöljyn kuljetuksista. Vaarallisia kemikaaleja
kuljetetaan säiliöautoilla Finnpulpin tehtaalle yhteensä noin 150 000 tonnia vuodessa.
Vuonna 2012 tehdyssä selvityksessä (Sito Oy 2012) vaarallisten aineiden kuljetusten
yhteismääräksi arvioitiin 378 000 tonnia vuodessa Kuopion kohdalla. Vaarallisten aineiden kuljetukset lisääntyvät Kuopioon kulkevilla reiteillä. Kuljetusten onnettomuustilanteita on käsitelty luvussa 21.
7.5.2

Rautatieliikenne
Rautatiekuljetuksia tehtaalla on noin kuusi junaa vuorokaudessa ja kun huomioidaan
tehtaalta lähtevä liikenne, on junaliikenteen kokonaismäärä 12 junaa vuorokaudessa.
Savon rataosuudella Sorsasalon raideyhteyden kohdalla junien kokonaisliikennemäärä
on noin 23 junaa vuorokaudessa. Tehtaan vaikutuksesta junaliikennemäärät kasvavat
noin 56 prosenttia nykytilaan verrattuna. Tehtaalle rakennetaan raideyhteys jatkamalla
Savon Sellun tehdasalueelle tulevaa teollisuuspistoraidetta. Tehtaan rautatiekuljetuksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta muulle raideliikenteelle.
Sorsasalon alueelle johtava teollisuusraide risteää Päivärannantien kanssa. Päivärannantie on erillisellä kevyen liikenteenväylällä varustettu pääkatu, joka toimii valtatien 5
rinnakkaistienä. Päivärannantien liikennemääristä ei ole tietoja saatavilla. Tasoristeys
on varustettu automaattisilla puolipuomilaitteilla. Nykyisellään raideliikennemäärät teol-
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lisuusraiteella ovat olleet noin 1-2 junaa päivässä. Raidetieliikennemäärät teollisuusraiteella tulevat lisääntymään, mikä voi vaikuttaa erityisesti risteysalueisiin. On mahdollista rakentaa myös uusi pohjoiseen johtava raidelinja, jolloin Päivärannantie risteää teollisuusraiteen kanssa kahdessa eri kohdassa. Risteysjärjestelyiden toteuttamista on tarkasteltu uuden pohjoisen teollisuusraiteen toteutettavuus -selvityksen yhteydessä
(Plaana Oy 2015). Vaihtoehdoissa Päivärannantie joko risteäisi teollisuusraiteen eritasossa ylikulkusillan avulla tai samassa tasossa, jolloin uusi tasoristeys varustettaisiin
automaattisilla puomilaitteilla kuten nykyinen. Mahdollista olisi myös toteuttaa toinen
vaihtoehto eritasoliittymänä ja toinen samassa tasossa. Liikenteellisesti ja liikenneturvallisuuden kannalta paras ratkaisuvaihtoehto on eritasoristeykset. Ratkaisu mahdollistaa sekä raideliikenteen että tieliikenteen kasvun ilman että järjestelyt vaatisivat lähitulevaisuudessa parantamista. Suunnitelmat ja vaihtoehdon valinta tehdään hankkeen
jatkosuunnitteluvaiheessa.
7.5.3

Laivaliikenne
Osa tehtaan raaka-aineen kuljetuksista voidaan toteuttaa vesiteitse laivakuljetuksina.
Laivakuljetukset tulevat käyttämään olemassa olevia laivaväyliä sekä Savon Sellun nykyiselle satama-alueelle rakennettavaa uutta satamalaituria. Tehtaan laivaliikenteen
määrä on vähäinen eikä sillä arvioida olevan merkittävää vaikutusta muulle vesiliikenteelle huomioon ottaen, että laivakuljetuksia tulisi satamaan noin kaksi kertaa viikossa.

7.6

Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen
Rakentamisen aikaisten kuljetusten määriä voidaan vähentää hyödyntämällä maa-,
kaivu- ja louhintamassoja mahdollisimman paljon tehdasalueella. Lisäksi henkilöliikennettä voidaan vähentää esimerkiksi järjestämällä alueelle julkisen liikenteen kulkuyhteyksiä.
Tehtaan toiminnan aikaiset kuljetukset tullaan suunnittelemaan siten, että liikenteen
ruuhkautuminen tehtaalle johtavilla tieosuuksilla voitaisiin välttää. Raaka-aineen kuljetukset tulevat tehtaalle tasaisena virtana ympäri vuorokauden ja kuljettajille annetaan
tarkat kuorman purkuajat. Tällä voidaan ehkäistä ruuhkien syntymistä, kun kuljettajat
tulevat paikalle vain heille osoitettuna ajankohtana eikä Sorsasalon liittymän kohdalla
näin ollen ole useita rekkoja samaan aikaan. Mahdollisuuksien mukaan raakaainekuljetuksissa hyödynnetään juna- ja laivakuljetuksia, mikä vähentää maantiekuljetusten määrää.
Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa huolehtimalla erityisesti valtatieltä 5 erkanevien
liittymien ja risteysalueen turvallisuudesta sekä liikenteen yleisestä sujuvuudesta muun
muassa ryhmittymiskaistojen ja nopeusrajoitusten avulla. Erityisesti Sorsasalon liittymän lännen puoleiseen risteysalueeseen ja sen vetävyyteen varsinkin isojen puuraakaainerekkojen osalta tulee jatkosuunnittelussa kiinnittää huomiota. Jatkosuunnittelussa
yhteistyössä liikenneviranomaisen kanssa liikennejärjestelyt tulee tarkistaa sekä kiinnittää huomiota tieverkon kehittämisen mahdollisiin tilavarauksiin ja teiden geometriaan.
Lisäksi huomiota tulee kiinnittää kevyen liikenteen turvallisuuteen ja tarkistaa nykyisten
kevyen liikenteen väylien ja suojateiden riittävyys liikennemäärien lisääntyessä.
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8

MELUVAIKUTUKSET

8.1

Yhteenveto
Tehtaan merkittävimpiä melunlähteitä ympäristöön ovat pyöreän puun käsittely kuorimolla ja sellun kuivatuskoneen poistoilmapuhaltimet. Myös tehtaan raskas liikenne ja
tehdasalueella lähinnä puunkäsittelyyn käytettävät työkoneet aiheuttavat melua.
Sorsasalon melun nykytila koostuu pääasiassa valtatien 5 tieliikennemelusta, Savon
radan raideliikennemelusta sekä Savon Sellun toiminnoista.
Tehtaan rakentamisen aikainen melu vaikuttaa etenkin Sorsasalon idän puoleisella
alueella ja Virtasalmen vastarannalla. Melutason oletetaan olevan aluksi samalla tasolla kuin vuonna 2013 tapahtuneen kivenoton aikana. Sorsasalossa lähimpien asuin- ja
loma-asuinrakennusten kohdalla keskiäänitaso voi ylittää 50 dB(A) päiväaikana. Virtasalmen vastarannalla päiväajan keskiäänitaso voi olla enimmillään noin 50 dB(A).
Rakentamisen edetessä melun luonne muuttuu, jolloin melu koostuu kuljetuksista ja
muusta rakentamismelusta.
Käytönaikainen melu on jatkuvaa pääasiassa puhaltimista ja pumpuista johtuvaa melua
ja voi sisältää jonkin verran kapeakaistaisuutta, mutta oletettavasti vain vähän impulssimaisuutta kuorimon ja puunkäsittelyn sijaitessa alueen keskiosassa luonnollisen kallioalueen takana.
Yhteismelulaskelmien tulosten perusteella melutilanne kasvaisi hankkeen myötä etenkin Sorsasalon saaren itäosan sekä Virtasalmen rannan loma-asuinrakennuksilla tehdasalueen pohjoispuolella. Liikennemelu kasvaa jonkin verran valtatien 5 molemmin
puolin raskaiden ajoneuvokuljetusten ja raideliikennemelun vuoksi. Liikennemelun kasvu on suurinta valtatiellä 5 pohjoiseen päin, mutta laskelmien perusteella sen ei oleteta
kasvattavan merkittävästi tai havaittavasti melutasoa esim. Siilinjärven Vuorelan alueella. Melun nykytila on valtatien 5 osalta jo paikoin varsin korkea, mikä osaltaan alentaa
muutoksen havaittavuutta. Kaikkiaan melutilanteen muutos on varsin paikallinen ja
keskittyy etenkin Sorsasalon saaren itäpuolen keski- ja koillisosiin sekä itse tehdasalueelle.
Rakentaminen ajoittuu lyhyelle ajanjaksolle ja siitä aiheutuvat meluvaikutukset arvioidaan lyhytkestoisuuden perusteella vähäisiksi. Toiminnanaikana tehdas nostaa alueen
melutasoa ja sen meluvaikutus on merkitykseltään kohtalainen.
Puunkäsittelyn meluhaittaa ympäristöön pyritään vähentämään sijoittamalla meluavat
toiminnot tehdasalueen keskelle. Melua aiheuttavat koneet ja laitteet sijoitetaan pääsääntöisesti tehdasrakennusten sisään, jolla minimoidaan melun leviäminen ympäristöön. Laitteiden äänenvaimentimet mitoitetaan siten, että lupaehtoja ei ylitetä. Rakennusaikana saatuja maamassoja voidaan hyödyntää meluvallien rakentamiseen. Hankkeen myöhemmissä vaiheissa voidaan melutorjuntaa tehdä kohdennettujen meluesteiden ja lisävaimentimien avulla.
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Taulukko 8-1. Melun aiheuttamien vaikutusten kokonaismerkittävyys rakentamisen (R) ja
toiminnan aikana (T). Vaihtoehdoilla ei ole merkittävää eroa.

Vaikutusten merkittävyys (R)

8.2

Erittäin suuri ++++

Erittäin suuri ++++

Suuri +++

Suuri +++

Kohtalainen ++

Kohtalainen ++

Vähäinen +

Vähäinen +

Ei vaikutusta

Vaikutusten merkittävyys (T)

Ei vaikutusta

Vähäinen -

Vähäinen -

Kohtalainen --

Kohtalainen --

Suuri ---

Suuri ---

Erittäin suuri ----

Erittäin suuri ----

Nykytila
Sorsasalon melun nykytila koostuu pääasiassa valtatien 5 tieliikennemelusta, Savon
radan raideliikennemelusta sekä Savon Sellun toiminnoista. Melua syntyy jonkin verran
myös Ekokemin teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksen toiminnoista. Noin
kuuden kilometrin etäisyydellä hankealueesta sijaitseva Kuopion lentoaseman lentoliikenne aiheuttaa ajoittain melua Sorsasalon alueella.
Savon Sellun ympäristölupapäätöksen mukaan tehtaan toiminnoista aiheutuva 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 tavoitteena ovat keskiäänitasot päivällä enintään 45 dB(A) ja yöllä 40 dB(A). Jos melu sisältää iskumaista tai
kapeakaistaista melua mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista raja-arvoon.
Savon Sellun ympäristössä on mitattu ympäristömelutasoja viimeksi vuonna 2013
(Ambiotica 2013). Tällöin tarkoituksena oli saada selville Savon Sellun kuorimon aiheuttamat ympäristömelutasot lähimmillä häiriintyvillä kohteilla. Mittauksia suoritettiin kolmessa pisteessä, jotka sijaitsivat loma-asunnon läheisyydessä. Yksi piste sijaitsi noin
600 metrin etäisyydellä tehdasalueesta Potkunsaaressa. Kaksi muuta pistettä sijaitsivat
Toivalansalmen rannalla Koulupolulla ja Halmejoentiellä. Mittaustulosten mukaan merkittävin vaikutus oli havaittavissa Potkunsaaren mittauspaikalla, johon etäisyys Savon
Sellun kuorimolta on noin 600 metriä. Potkunsaaren mittauspisteessä keskiäänitaso oli
noin 50 dB(A). Koulupolun ja Halmejoentien mittauspaikoille kuului yksittäisiä, vaimeita
kolauksia Savon Sellun kuorimotoiminnasta. (Ambiotica 2013)
YVAn yhteydessä laaditussa melumallinnuksessa mallinnettiin myös alueen melun nykytilanne. Laskennan mukaan tieliikennemelun nykytila on valtatien 5 läheisyydessä
varsin korkea, joka näkyy etenkin tien lähellä olevissa pisteissä Siilinjärven puolelle
Konkelontielle sekä Kuopion puolelle Saamaislahdelle ja Lakuniemelle, missä päivä- ja
yöajanajan tieliikenteen ympäristömelun ohjearvot ylittävät ohjearvot 55 ja 50 dB(A).
Savon Sellun toimintojen teollisuusmelu vaikuttaa enimmäkseen Sorsasalon eteläpuolelle Potkunsaareen ja Kuopion keskustaan päin. Melumallinnuskartat nykytilanteen
osalta on esitetty luvussa 8.5 ja erillisessä melumallinnusraportissa (liite 3).
Etelä-Siilinjärven yleiskaavassa (Kuva 8-1) on osoitettu melualueena tieliikennemelun
(ennuste 2020 päivä 55 dBA) ja raideliikennemelun (ennuste 2020 yö 50 dBA) muodostama alue. Lentomelusta kaavakartalle on osoitettu kaksi vyöhykettä 55–60 dBA ja
yli 60 dBA.
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Hankealue

Kuva 8-1. Etelä-Siilinjärven yleiskaavaselostuksessa havainnollistetut tie-, raide- ja
lentomelualueet Siilinjärvellä.

8.3

Arviointimenetelmät ja epävarmuustekijät
Rakentamisen aikaisen melun vaikutukset on arvioitu asiantuntijatyönä. Sorsasalon
alueella ja ympäristössä on suoritettu vuosina 2011 ja 2013 pitkän ajan meluseurantamittauksia (Ambiotica, 2011, 2013). Mittausten aikana Sorsasalossa toimi kivenlouhintaa ja murskausta harjoittava yhtiö. Kivenoton meluvaikutusten oletetaan vastaavan
Finnpulpin tehtaan rakentamisen aikaista melutasoa lähimmissä asuin- ja lomaasuinkohteissa. Rakentamisen aikaisen melun arvioinnissa on hyödynnetty kivenoton
aikana mitattuja melumittaustuloksia. Rakentamisen aikaista melua ei ole mallinnettu.
Toiminnanaikaisia meluvaikutuksia on arvioitu melumallinnuksen avulla. Mallinnuksessa on tarkasteltu tehtaan toiminnasta ja toimintaan liittyvistä kuljetuksista aiheutuvaa
melua tehtaan lähialueella. Melun leviäminen laskettiin alueen nykytilalle sekä ennustetilanteelle Finnpulpin tehtaan normaalitoiminnan aikana. Nykytilaa kuvaa Savon Sellun
toiminnot teollisuusmelun osalta sekä valtatie 5, Selluntie ja Savon rata tie- ja raideliikennemelun osalta.
Ympäristöministeriö on ohjeistanut että melulaskennat ja tulosten vertailu ohjearvoihin
tehtäisiin melulähderyhmittäin (Ympäristöministeriö YMra 20/2007), joten laskennat on
eroteltu tieliikenne- ja teollisuusmelulaskennoiksi. Näiden lisäksi laskentatulokset on
yhdistetty informatiivisiksi kokonaismelulaskelmiksi. Siilinjärven Vuorelan asuinalueelle
kohdistuva tehtaan kuljetusten meluvaikutus mallinnettiin vielä omaksi laskelmakseen.
Melumallinnusraportti ja -kuvat on esitetty liitteessä 3.
Melun leviäminen hankealueen ympäristöön havainnollistettiin käyttäen tietokoneavusteista melun leviämiseen käytettävää ohjelmistoa, jossa äänilähteestä lähtevä ääniaalto
lasketaan digitaaliseen 3D-karttapohjaan äänenpaineeksi vastaanottopisteessä. Mallissa on otettu huomioon melun geometrinen vaimentuminen, maaston korkeuserot, rakennukset sekä maanpinnan ja ilmakehän melun absorptionvakiot.
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Melun leviämisen laskennassa on käytetty yhteispohjoismaista teollisuus- ja tieliikennemelumallia. Metsän ja pehmeämmän maakerroksen vaikutus on huomioitu käyttäen
rajattuja maa-absorptioalueita. Teollisuuslaitosten alueille, veden- ja tienpinnoille on
yleisesti määritelty kova maanpinta äänen heijastusvaikutuksen simuloimiseksi. Melun
leviäminen lasketaan tyypillisesti konservatiivisesti siten, että ympäristön tilapisteet
ovat melun leviämisen kannalta suotuisat (muun muassa kevyt myötätuuli melulähteestä kuhunkin laskentapisteeseen).
Melulaskennassa, joka perustuu ennusteeseen laitoksen aiheuttamasta melusta, on
melulähteiden äänitehotasojen alkuarvoissa (kokonaistaso sekä spektrijakauma) hyödynnetty sekä arvioituja että mitattuja arvoja vastaavista komponenteista. Rakennusten
äänilähteiden äänitehotaso on määritelty sisältä ulos kantautuvana meluna siten, että
seinämateriaalille on oletettu aineominaisuuksien mukainen ilmaäänieristävyys. Pääsääntöisesti on käytetty pinta-äänilähteitä kattamaan esim. koko rakennuksen seinäpinta-alan ja katon. Äänilähdekuvaukset ovat tässä vaiheessa vasta alustavia vaikkakin
realistisia, eikä niitä voida tarkkaan spesifioida esisuunnittelun yleisluontoisuudesta johtuen.
Mitä kauempana ollaan melulähteestä, sen merkittävämmäksi käyvät vuotuisten säävaihteluiden ja etenkin tuulen suunnan vaikutukset alueen todelliseen äänitasoon. Siten
laskennan epävarmuus kasvaa kauemmaksi melulähteistä mentäessä. Tyypillisesti
laskennan epävarmuus on noin ± 3-4 dB kilometrin etäisyydelle.
Lentomelua ei ole melumalleissa erikseen huomioitu johtuen vertailtavuuserosta, sillä
lentomelussa käytetään eri tunnusarvoa (LDEN) kuin muussa ympäristömelussa (LAeq).
Lisäksi Kuopion lentokentän mallinnetut melualueet eivät yllä tämän selvityksen laskenta-alueelle (Kuva 8-1).
Ympäristömelusta yleisesti
Äänen voimakkuuden mittayksikkö on desibeli (dB). Äänen voimakkuutta on havainnollistettu taulukossa 8-2, jossa on esitetty esimerkkejä erilaisten äänien desibelitasoista.
Melu on subjektiivinen käsite, jolla ymmärretään äänen negatiivisia vaikutuksia, eitoivottua ääntä, josta seuraa ihmisille haittaa, ja jossa kuulijan omilla tuntemuksilla ja
äänenerotuskyvyllä on suuri merkitys. Melua voidaan mitata sen fysikaalisten ominaisuuksien perusteella.
Taulukko 8-2. Esimerkkejä erilaisten äänien desibelitasoista.
Tyypillinen äänilähde

Äänenpainetaso, dB

kuulokynnys

0

lehtien havina

10

rannekellon tikitys

20

kuiskaus

30–40

toimisto

50–60

ravintola, tavaratalo

60

vilkasliikenteinen katu

80

rekan ohiajo

yli 90

rock-konsertti

100–120

kipukynnys

130

suihkukone

140
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Sovellettavat vertailuohjearvot
Valtioneuvoston asettamia melun ohjearvoja (Valtioneuvoston päätös 993/1992) sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseen maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä. Ohjearvojen (taulukko 8-3) mukaan hyväksyttävä äänitaso olemassa olevilla asuntoalueilla on päiväaikaan 55 dB ja yöaikaan
50 dB ja loma-asumiseen käytettävillä alueilla päiväaikaan 45 dB ja yöaikaan 40 dB.
Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja. Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Lisäksi
luonnonsuojelualueilla ohjearvon ei tarvitse alittua koko alueella.
Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen
lisätään 5 dB ennen sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin.
Taulukko 8-3. Valtioneuvoston asettamat melun ohjearvot. (Valtioneuvoston päätös
993/1992)
Melun ekvivalenttitaso

8.4

Päivällä klo 7-22

Yöllä klo 22-7

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet
taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä
sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet

55 dB

50 dB
(uusilla alueilla 45 dB)

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja
luonnonsuojelualueet

45 dB

40 dB

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Rakentamisen aikainen melu koostuu pääsääntöisesti maanmuokkaus- ja rakennustöiden aiheuttamasta melusta sekä tieliikennemelusta. Toiminnan melulähteet ovat kuljetuksia lukuun ottamatta pistemäisiä.
Melua aiheuttavat erityisesti räjäytykset, louhinta ja kiviainesten murskaus. Työkoneiden moottorien tuottama ääni on tasaista melua. Kaivinkoneiden kauhojen ja materiaalin kolahdukset kiviainesten siirtojen ja lastauksen yhteydessä sekä koneiden ja ajoneuvojen hälytysäänet tuovat meluun impulssimaisuutta. Myös melulähteiden toimintaajoissa on eroavaisuuksia. Osa melulähteistä on käynnissä päivittäin ja osa harvemmin.
Liikenteen meluvaikutus on riippuvainen mm. liikenteen määrästä ja sijainnista. Melutasoihin vaikuttavat mm. ajoneuvon tyyppi, ajonopeus, ajo-olosuhteet sekä tien ominaisuudet (pinnan laatu ja tasaisuus).
Rakentamisen aikainen melu vaikuttaa etenkin Sorsasalon alueella ja Virtasalmen vastarannalla. Melutason oletetaan olevan aluksi samalla tasolla kuin vuonna 2013 tapahtuneen kivenoton aikana. Sorsasalossa lähimpien asuin- ja loma-asuinrakennusten
kohdalla keskiäänitaso voi ylittää 50 dB(A) päiväaikana. Virtasalmen vastarannalla päiväajan keskiäänitaso voi olla enimmillään noin 50 dB(A). Melussa voi tällöin esiintyä
impulssimaisuutta toiminnan jossain vaiheessa. Kivenottoa joudutaan tekemään erityisesti hankealueen koillisosassa suunnitellun kuivauslinjan, tuotevaraston ja rautatielinjan osissa. Rakentamisen edetessä melun luonne muuttuu, jolloin melu koostuu kuljetuksista ja muusta rakentamismelusta. Melussa voi edelleen esiintyä iskumaisuutta,
mutta kokonaistasoltaan se oletetaan madaltuvan.
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Rakennustyöt tehdään pääsääntöisesti päiväsaikaan, jolloin myös rakentamisesta ja
kuljetuksista aiheutuva melu rajoittuu tälle ajalle. Meluavimpia työvaiheita ei tehdä yöaikaan ja viikonloppuisin. Maanrakennustyöt kestävät 1-1½ vuotta ja koko rakentamisaika reilut kaksi vuotta.

8.5

Toiminnan aikaiset vaikutukset
Tehtaan käyttöönottovaiheessa voi esiintyä normaalikäyttöä voimakkaampaa ääntä
johtuen esim. kattiloiden puhalluksista. Melutapahtumat ovat luonteeltaan usein lyhytkestoisia, mutta voivat toistua käyttöönoton eri vaiheissa. Käyttöönoton erikoistilanteista voidaan antaa esim. virallinen meluilmoitus.
Käytönaikainen melu on jatkuvaa pääasiassa puhaltimista ja pumpuista johtuvaa melua
ja voi sisältää jonkin verran kapeakaistaisuutta, mutta oletettavasti vain vähän impulssimaisuutta kuorimon ja puunkäsittelyn sijaitessa alueen keskiosassa luonnollisen kallioalueen takana.
Finnpulpin kuljetusten aiheuttama tie- ja raideliikennemelu
Mallinnuksen mukaan tehtaan käytönaikainen 55 dB(A):n keskiäänitason LAeq meluvyöhyke päiväaikana tie- ja raideliikennemelun osalta leviäisi noin 60–100 metrin päähän tehdasalueen rajasta Sorsasalossa sekä noin 110 metrin päähän valtatien 5 kohdalla. Vastaavasti yöaikana 50 dB(A) meluvyöhyke leviäisi tien keskilinjasta noin 50–
100 metrin päähän Sorsasalossa ja valtatien 5 kohdalla noin 160 metrin etäisyydelle.
Päiväaikana klo 07-22 55 dB(A):n meluvyöhykkeellä sijaitsee kolme asuinrakennusta ja
kaksi loma-asuinrakennusta, jotka sijaitsevat aivan valtatien 5 välittömässä läheisyydessä, missä tieliikennemelun nykytaso taso on tätä suurempi. Yöaikana 50 dB(A):n
meluvyöhykkeellä sijaitsee seitsemän asuinrakennusta, jotka ovat samalla tavoin aivan
valtatien 5 läheisyydessä olevia rakennuksia.
Finnpulpin teollisuusmelun tulokset, normaali käytönaikainen tilanne
Mallinnuksen mukaan tehtaan käytönaikainen 55 dB(A):n keskiäänitason LAeq meluvyöhyke päiväaikana teollisuusmelun osalta leviäisi enimmillään noin 150 metrin päähän tehdasalueen rajasta Sorsasalossa Virtasalmelle päin, mutta pääsääntöisesti pysyisi tehdasalueen rajalla. Yöaikana 50 dB(A):n vyöhyke leviää mallinnuksen mukaan
noin 250 metrin säteelle Virtasalmelle päin sekä jonkin verran tehdasalueen ulkopuolelle muilta suunnilta.
Laskennan perusteella 55 dB(A):n vyöhykkeellä ei sijaitse asuin- tai loma-asuinrakennuksia päiväaikana. Yöaikana 50 dB(A):n vyöhykkeellä sijaitsee sen sijaan kolme loma-asuinrakennusta (kaksi jätevedenpuhdistamon vieressä ja yksi Lukkosalmentiellä).
Yhteismelu
Yhteismelulaskelmien tulosten perusteella tehtaalta kantautuva enimmäkseen tasainen
teollisuusmelu kasvaisi etenkin Sorsasalon saaren sekä Virtasalmen rannan lomaasuinrakennuksilla suunnitellun tehdasalueen pohjoispuolella (esim. Lukkosalmentiellä).
Liikennemelu kasvaa jonkin verran valtatien 5 molemmin puolin raskaiden ajoneuvokuljetusten ja raideliikennemelun (puu- ja sellujunat) vuoksi. Liikennemelun kasvu on suurinta valtatiellä 5 pohjoiseen päin, mutta laskelmien perusteella sen ei oleteta kasvattavan merkittävästi tai havaittavasti melutasoa esim. Siilinjärven Vuorelan alueella. Melun
nykytila on valtatien 5 osalta jo paikoin varsin korkea, mikä osaltaan alentaa muutoksen havaittavuutta.
Kaikkiaan melutilanteen muutos on varsin paikallinen ja keskittyy etenkin Sorsasalon
saaren keski- ja koillisosiin sekä itse tehdasalueelle.
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Seuraavissa kuvissa (Kuva 8-2 ja Kuva 8-3) on esitetty päivä- ja yöajanajan melumallinnuskartat nykytilasta ja tulevasta tilanteesta.

Kuva 8-2 a ja b. Päiväajan (klo 07-22) melumallinnuskartat. Ylhäällä nykytila, alhaalla tuleva tilanne.
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Kuva 8-3. a ja b. Yöajan (klo 22-07) melumallinnuskartat. Ylhäällä nykytila, alhaalla tuleva
tilanne.
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Tehtaan kuljetusten meluvaikutus Siilinjärven Vuorelassa
Tehtaan kuljetusten meluvaikutus Vuorelan asuinalueella mallinnettiin erillislaskelmaksi
päivä- ja yöajan tilanteille. Erityisesti haluttiin tietää melutilanteen muutos Vuorelan
alueella. Päiväaikana muutos on olematon tai hyvin vähäinen. Yöajan muutos on suurempi ollen Vuorelan alueella kuitenkin vain noin +1 - +1.4 dB eli kuuloperusteisesti ei
havaittavissa. Suurimmillaan vaikutus näkyy Savon radan varrella, jossa melun muutos
voi olla suurimmillaan noin +3 dB aivan radan läheisyydessä. Finnpulpin kuljetusten aiheuttama melun muutos Vuorelassa on esitetty seuraavissa kuvissa (Kuva 8-4).
Melun haitallisuus perustuu yksilön subjektiiviseen arviointiin. Ihmiset kokevat ympäristömelun hyvin eri tavoin haitalliseksi. Melulle herkät yksilöt tottuvat meluun hitaammin,
reagoivat siihen enemmän ja aistivat melun uhkaavampana kuin ei-meluherkät yksilöt.
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Kuva 8-4 a ja b. Finnpulpin kuljetusten aiheuttama melun muutos Vuorelassa, tie- ja raideliikennemelu, LAeq erotus ylhäällä päiväajan muutos (klo 07-22) ja alhaalla yöajan (klo
22-07) muutos.
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8.6

Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen
Rakentamisen aikaista melun syntyä ja leviämistä voidaan ehkäistä parhaiten suunnittelun avulla. Melupäästöä voidaan rajoittaa ja optimoida esimerkiksi rakennusajan kalustovalinnoilla sekä laitekoteloinnilla. Melua aiheuttavia toimintoja voidaan sijoittaa
muun muassa kohtiin, jossa suora näköyhteys meluherkkiin kohteisiin estetään. Lisäksi
meluavimmat rakennustoiminnot voidaan ajoittaa vain päiväaikaan.
Toiminnanaikainen meluntorjunta voidaan ottaa kustannustehokkaasti huomioon jo
hankkeen suunnitteluvaiheessa. Impulssimaista melua aiheuttavat puunkäsittelytoiminnot sijoitetaan alueen keskiosiin siten, että ne jäävät nykyisen luonnollisen kallioalueen
tai erikseen rakennettavan meluvallin suojaan. Melua aiheuttavat koneet ja laitteet sijoitetaan pääsääntöisesti tehdasrakennusten sisään, jolla minimoidaan melun leviäminen
ympäristöön. Suunnittelun aikana laitteiden äänenvaimentimet mitoitetaan siten, että
lupaehtoja ei ylitetä. Lisäksi rakennusaikana saatuja maamassoja voidaan hyödyntää
meluvallien raaka-aineena esim. tuotejunan edessä estämään melun leviämistä Virtasalmelle päin. Hankkeen myöhemmissä vaiheissa voidaan melutorjuntaa tehdä kohdennettujen meluesteiden ja lisävaimentimien avulla.
Kuljetusten meluhaittoihin voidaan vaikuttaa mm. nopeusrajoituksilla ja kuljetusten ajoituksella vähiten häiritsevään vuorokaudenaikaan.
Melutilannetta rakennus- ja käytönaikana voidaan parhaiten seurata ympäristömelumittauksin (lyhyt- ja pitkäaikaismittaukset). Mittauksia voidaan laajentaa käytön aikana
myös äänilähdemittauksiksi ja melumallin avulla melun leviämislaskelmia voidaan edelleen tarkentaa.
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9

TÄRINÄVAIKUTUKSET

9.1

Yhteenveto
Hankkeessa tärinävaikutuksia voi syntyä maanpinnan muokkaustoimenpiteistä sekä
maantie- ja raideliikennekuljetuksista. Sorsasalon alueella ei nykytilanteessa ole tärinää aiheuttavia toimintoja, mutta alueen raskaasta liikenteestä sekä raideliikenteestä
syntyy jonkin verran tärinää lähiympäristöön.
Rakentamisen aikana räjäytystöistä syntyvä tärinä voidaan havaita noin 500 metrin
etäisyydellä räjäytyspisteestä hetkellisesti, mutta lähialueen rakennuksille ei arvioida
kohdistuvan vaikutuksia tai riskiä rakenteiden vaurioitumiselle.
Rakentamisen ja toiminnan aikana maantieliikenteen raskaat ajoneuvot voivat synnyttää tärinää teiden lähiympäristöön. Liikennetärinällä ei arvioida olevan vaikutuksia lähialueen asuin- tai lomarakennuksille. Junaliikenteestä syntyy hetkittäisiä maantieliikennettä suurempia tärinävaikutuksia, mutta toisaalta junakuljetukset vähentävät maantieliikenteen määriä ja niistä aiheutuvia vaikutuksia.
Rakentamisen aikaisen tärinän aiheuttamien vaikutusten kokonaismerkittävyyden arvioidaan olevan vähäinen lähialueelle huomioon ottaen lähimpien asuin- ja lomarakennusten etäisyys hankealueesta. Toiminnan aikana vaikutuksia ei arvioida syntyvän tai
ne ovat lähinnä raideliikenteestä johtuvia korkeintaan hetkellisiä ja hyvin vähäisiä vaikutuksia.
Taulukko 9-1. Tärinän aiheuttamien vaikutusten kokonaismerkittävyys rakentamisen (R)
ja toiminnan aikana (T). Vaihtoehdoilla ei ole merkittävää eroa.
Erittäin suuri ++++

Erittäin suuri ++++

Suuri +++

Suuri +++

Kohtalainen ++

Kohtalainen ++

Vähäinen +
Vaikutusten merkittävyys (R)

9.2

Ei vaikutusta

Vähäinen +
Vaikutusten merkittävyys (T)

Ei vaikutusta

Vähäinen -

Vähäinen -

Kohtalainen --

Kohtalainen --

Suuri ---

Suuri ---

Erittäin suuri ----

Erittäin suuri ----

Nykytila
Tärinää eli maanpinnan aaltoliikettä aiheutuu seismisten aaltojen etenemisestä maankuoressa. Seismisiä aaltoja voivat aiheuttaa muun muassa maanjäristykset, räjäytykset, paalutukset ja liikenne. Tärinän voimakkuuteen vaikuttavat sekä maa- että kallioperäolosuhteet. (Vuolio & Halonen 2012) Sorsasalon alueella ei nykytilanteessa ole tärinää aiheuttavia toimintoja. Alueen raskaasta liikenteestä sekä raideliikenteestä syntyy
jonkin verran tärinää lähiympäristöön.
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9.3

Arviointimenetelmät ja epävarmuustekijät
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin louhinnan räjäytystöiden sekä kuljetusten aiheuttamaa tärinää. Tärinän voimakkuutta arvioitiin suhteessa etäisyyteen tärinälähteestä saatavilla olevan tiedon ja aiempien kokemusten perusteella. Arvioinnissa
huomioitiin hankealueen läheisyydessä sijaitsevat rakennukset sekä ihmisten mahdollisesti kokemat häiriövaikutukset.
Tärinävaikutusten arviointiin sisältyy useita epävarmuustekijöitä, joita ovat tärinän leviämiseen vaikuttavat geologiset ominaisuudet sekä mahdollisella vaikutusalueella olevien rakennusten rakenteelliset ominaisuudet. Lisäksi tärinän häiritsevyyden kokemiseen ja vahinkojen mahdolliseen syntymiseen vaikuttavat useat eri tekijät.

9.4

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Rakentamisen aikainen tärinä syntyy pääsääntöisesti maanmuokkaustöiden, erityisesti
räjäytysten, aiheuttamasta tärinästä. Myös maantie- ja junaliikenteestä syntyy tärinää.
Räjäytyksissä syntyvän tärinän suuruuteen vaikuttaa eniten momentaaninen (täysin
samanaikaisesti räjähtävä) räjähdysainemäärä. Lisäksi syntyvään tärinään vaikuttavat
erilaiset räjäytystekniset seikat, kuten räjähdysaineen laatu, porauksen ja sytytyksen
suuntaus, niin sanotun etutäytteen käyttö ja sytytysjärjestelmän valinta. Tärinän suuruuteen vaikuttavat merkittävästi myös kallion ja maaperän rakenne, niiden kosteus ja
lämpötila sekä topografia. Kovassa maapohjassa (esimerkiksi kiinteä kallio ja moreeni)
tärinä vaimenee erittäin nopeasti.
Räjäytyksessä kallioon syntyy jännitysaalto, joka aiheuttaa tärinää. Tärinä voidaan kuvata sen heilahdusnopeuden (mm/s) ja taajuuden (Hz) avulla. Lähellä louhintaräjäytyspaikkaa tärinän heilahdusnopeus voi olosuhteista riippuen nousta yli tason 100 mm/s.
Kauempana olevissa kohteissa tärinä jää usein kymmenesosaan tästä, sillä jännitysaalto menettää energiaansa etäisyyden kasvaessa. Tärinän taajuus lähietäisyyksillä
on noin 50–220 Hz, mutta pienenee etäisyyden kasvaessa.
Tärinä voi olla rakenteita ja herkkiä laitteita vaurioittavaa sekä ihmisiä ja eläimiä häiritsevää. Rakennusten rakennevaurioiden synty ei johdu pelkästään tärinän voimakkuudesta, vaan myös rakenteen oma paino, kunto sekä muut ominaisuudet ja rasitukset
vaikuttavat rakenteen tärinänkestoon. Tärinälle herkkiä laitteita ovat esimerkiksi tietokoneet, mikroskoopit ja mittalaitteet, joihin tärinä voi aiheuttaa vaurioita tai rikkoutumisia. Käytännössä riski rakenteiden ja laitteiden vaurioitumiselle louhintatärinän seurauksena on noin 50–100 metriä suoraan louhinnasta mitattuna. Ihminen kokee tärinän
yksilöllisesti. Yhdysvaltalaisen Bureau of Mines -tutkimuslaitoksen mukaan ihminen havaitsee tärinän, kun sen heilahdusnopeus on 2–10 mm/s. Heilahdusnopeudeltaan yli
20 mm/s tärinä koetaan usein häiritsevänä.
Louhintaräjäytyksistä aiheutuva tärinävaikutus on luonteeltaan lyhytaikaista. Räjäytyksen aiheuttama tärinä kestää yleensä joitakin sekunteja kerrallaan. Tärinä on havaittavaa yleensä korkeintaan 500 metrin etäisyydellä räjäytyspaikasta, kun räjäytykset tehdään hallitusti. Tärinä voi kuitenkin kantautua kauemmaksi riippuen muun muassa
maaperän geologisista tekijöistä.
Räjäytyksistä syntyvä tärinä voi vaikuttaa lähimpien asuin- ja lomarakennusten asumisviihtyvyyteen hetkittäisesti. Hankealueesta noin 500 metrin säteellä sijaitsee yhteensä kahdeksan vakituista asuntoa. Lähimmät vakituisessa asuinkäytössä olevat yksittäiset kiinteistöt sijaitsevat noin 300 metrin etäisyydellä hankealueesta. Hankealueesta noin 500 metrin säteellä sijaitsee yhteensä 18 lomarakennusta. Lähimmät yksityisessä omistuksessa olevat lomarakennukset (3 kpl) sijaitsevat hankealueen itäpuolella noin 200 metrin etäisyydellä. Näissä alle 500 metrin etäisyydellä sijaitsevissa ra-
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kennuksissa tärinä voidaan havaita hetkellisesti, mutta rakennuksiin ei arvioida kohdistuvan vaikutuksia, sillä käytännössä riski rakenteiden vaurioitumiselle louhintatärinän
seurauksena on noin 50–100 metriä suoraan räjäytyskohdasta mitattuna.
Räjäytystöiden suunnittelussa huomioidaan alueen maa- ja kallioperäolosuhteet sekä
muut ympäristöolosuhteet, kuten läheinen asutus. Räjäytystyöt suunnitellaan siten, että
tärinän vaikutukset ympäristössä ovat mahdollisimman vähäiset. Tarvittaessa räjähdeainemäärää voidaan pienentää, jolloin tärinävaikutuksen etäisyys pienenee.
Rakentamisen aikana maantieliikenteen raskaat ajoneuvot voivat synnyttää tärinää teiden lähiympäristöön. Liikennetärinällä ei arvioida olevan vaikutuksia lähialueen asuintai lomarakennuksille.

9.5

Toiminnan aikaiset vaikutukset
Tehtaan toiminnan aikana tärinää muodostuu jonkin verran alueelle suuntautuvasta
maantie- ja junaliikenteestä. Raideliikenne aiheuttaa maaperän, rakennusten ja rakenteiden värähtelyä, joka koetaan tärinänä. Liikennetärinän haitta-alue on laajin pehmeikköalueilla. Kovemmilla maalajeilla ongelmaksi voi muodostua maan kautta välittyvä
runkoääni. (VTT 2014)
Liikenteen aiheuttamaa tärinää voidaan pitää asuinmukavuutta heikentävänä haittana.
Liikenteestä aiheutuvaan tärinän suuruuteen vaikuttavat muun muassa ajoneuvon ominaisuudet, tieväylän ominaisuudet ja ajonopeudet. Lisäksi maaperän ominaisuudet,
etäisyys ja rakennuksen ominaisuudet vaikuttavat tärinäaallon etenemiseen. Rakennusten tyyppi vaikuttaa havaittavan tärinän suuruuteen. (Törnqvist & Talja 2006) Kaksikerroksiset kevytrakenteiset (puurakenteiset tms.) pientalot ovat herkimpiä tärinävaikutuksille ja kivirakenteiset rakennukset sietävät parhaiten tärinää (tärinä ei voimistu siirtyessään maaperästä rakennukseen). Tärinä voidaan kokea eri tavoin tien läheisyydessä olevissa asuinrakennuksissa. Silloin, kun tärinä häiritsee lepoa, voi vaikutuksesta olla myös terveydellistä haittaa (Törnqvist & Talja 2006). Hankealueelle kulkevan
Sellutien lähietäisyydellä ei ole asuin- tai lomarakennuksia, joihin tärinävaikutusten voitaisiin arvioida yltävän. Liikennetärinän vaikutuksia voidaan lieventää muun muassa rajoittamalla ajonopeuksia ja huolehtimalla teiden kunnosta.
Junakuljetukset vähentävät maantiekuljetusten määrää ja niistä aiheutuvia vaikutuksia.
Junaliikenteestä syntyy hetkittäisiä maantieliikennettä suurempia tärinävaikutuksia,
mutta toisaalta junakuljetuksia tarvitaan lukumäärällisesti vähemmän saman raakaainemäärän kuljettamiseen.

9.6

Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen
Tärinävaikutuksia voidaan vähentää hyvällä louhintasuunnittelulla. Töistä aiheutuville
paineaalloille ja värähtelylle asetetaan erityisrajoituksia. Tarvittaessa räjähdeainemäärää voidaan pienentää, jolloin tärinävaikutuksen etäisyys pienenee. Räjäytyskentät peitetään huolellisesti, ettei irtokiviä lennä räjäytysalueen ulkopuolelle.
Tärinästä aiheutuvia ympäristöhaittoja voidaan ehkäistä ja lieventää tiedottamalla alueen muita toimijoita ja asukkaita tulevista räjäytystöistä sekä ajoittamalla tärinää aiheuttavat työvaiheet päiväaikaan ja mahdollisesti kesälomakauden (heinäkuu) ulkopuolelle.
Läheisillä kiinteistöillä suoritetaan talokatselmus, jossa huomioidaan talon mahdolliset
vauriot ennen räjäytystöitä. Räjäytystöiden jälkeen suoritetaan uusi katselmus, jolloin
mahdolliset räjäytysten aiheuttamat vauriot voidaan havaita ja korjata. Kiinteistöjen tärinäherkät laitteet voidaan suojata tärinänvaimentimin.
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Asumisviihtyvyyteen vaikuttavia tärinäkokemuksia ei välttämättä voida kokonaan estää,
mutta lähimpien rakennusten, rakenteiden ja mittauslaitteiden tekninen vaurioitumisriski
voidaan poistaa huolellisella suunnittelulla ja oikeilla työmenetelmillä.
Maantieliikenteestä aiheutuvan tärinän vaikutuksia voidaan lieventää muun muassa rajoittamalla ajonopeuksia ja huolehtimalla teiden kunnosta. Raideliikenteestä muodostuvaa tärinää voidaan ehkäistä tekemällä tärinäkartoitus ennen liikennöinnin aloittamista.
Kartoituksella selvitetään alueen rakennuskanta, maaperäolosuhteet sekä tärinän vaimentaminen joko ratateknisin tai muunlaisin toimenpitein. Kartoituksen tuloksena saadaan määriteltyä tärinäalueiden laajuus.
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10

ILMANLAATUUN KOHDISTUVAT VAIKUTUKSET

10.1

Yhteenveto
Rakentamisen aikaiset vaikutukset ilmanlaatuun liittyvät maanrakennustöiden pölypäästöihin sekä työkoneiden, kuljetusten ja liikenteen pakokaasuihin. Toiminnan aikaiset ilmapäästöt ovat pääosin peräisin tehtaan savukaasuista sekä kuljetusten pakokaasupäästöistä.
Tällä hetkellä Kuopiossa tärkein ilmanlaatuun vaikuttava tekijä on tieliikenne. Ilmanlaadun kannalta tärkeimmät energiantuotanto- ja teollisuuslaitokset ovat Kuopion Energia
Oy:n Haapaniemen voimalaitokset ja Sorsasalossa Savon Sellun aallotuskartonkitehdas ja voimalaitos. Kokonaisuutena Kuopion ilmanlaatu luokittuu nykyisin varsin hyväksi. Siilinjärvellä tärkeimmät päästölähteet ovat Yara Suomi Oy:n tuotantolaitokset, tieliikenne ja erilaiset hajapäästöt sekä kiinteistökohtainen lämmitys.
Maanrakennustöihin liittyvän pölyämisen arvioidaan aiheuttavan hengitettävien hiukkasten pitoisuustason nousua. Vaikutukset ja suurimmat pitoisuudet rajoittuvat alueen
välittömään läheisyyteen. Pölypäästöjen aiheuttama haitta on luonteeltaan ympäristön
likaantumista ja viihtyvyyshaittaa. Rakentamisen aikaisten ilmapäästöjen arvioidaan
olevan samalla tasolla kuin Kallan siltojen rakentamisaikana mitatut ilmanlaatuparametrit. Rakentamisen aikaisen pölyämisen aiheuttamien vaikutusten kokonaismerkittävyyden arvioidaan olevan lähimmillä asuintaloilla vähäinen, koska ne rajoittuvat rakentamisalueen välittömään läheisyyteen ja kestävät rajoitetun ajan.
Normaalitoiminnan päästöt eivät aiheuta terveydellistä riskiä lähialueen asukkaille, sillä
terveyden suojelemiseksi annetut ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot alittuivat selvästi.
Toiminnan aikana vaikutukset ilmanlaatuun arvioidaan olevan kokonaismerkittävyydeltään vähäiset, koska leviämismallilaskelmien tuloksena saadut ilmanepäpuhtauksien
pitoisuuslisät olivat korkeimmillaankin alle 1 % vastaavista vuosikeskiarvopitoisuudelle
asetetuista raja-arvoista kaikissa vaihtoehdoissa.
Uusi tehdas ei aiheuta hajua ympäristöön normaalitoiminnan aikana eli ympäristön hajutilanne säilyy pääsääntöisesti nykyisen kaltaisena. Finnpulpin tehtaalta peräisin olevia
hajuja voi esiintyä tehtaan poikkeustilanteissa (esim. käynnistyksissä ja pysäyksissä).
Ajoittaista hajuhaittaa voi olla muutaman kerran vuodessa. Haisevien rikkiyhdisteiden
pitoisuudet jäävät kuitenkin selvästi terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi annetun
ohjearvotason alapuolelle. Hajut eivät aiheuta terveydellistä haittaa, mutta viihtyvyyshaittaa voi ilmetä.
Savukaasu- ja hajupäästöjä voidaan vähentää prosessiteknisin toimenpitein ja savukaasujen käsittelyllä.
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Taulukko 10-1. Ilmapäästöistä aiheutuvien vaikutusten kokonaismerkittävyys rakentamisen (R) ja toiminnan aikana (T). Integraatiovaihtoehdoissa (1b ja 2b) ilmanlaatuvaikutukset ovat tehtaan päästöjen ja ilmanlaatuvaikutusten osalta hieman pienemmät.

Vaikutusten merkittävyys (R)

10.2

Erittäin suuri ++++

Erittäin suuri ++++

Suuri +++

Suuri +++

Kohtalainen ++

Kohtalainen ++

Vähäinen +

Vähäinen +

Ei vaikutusta

Vaikutusten merkittävyys (T)

Ei vaikutusta

Vähäinen -

Vähäinen -

Kohtalainen --

Kohtalainen --

Suuri ---

Suuri ---

Erittäin suuri ----

Erittäin suuri ----

Nykytila
Tärkein ilmanlaatuun vaikuttava tekijä suuressa osassa Kuopion kaupunkialuetta on
tieliikenne. Ilmanlaadun kannalta tärkeimmät energiantuotanto- ja teollisuuslaitokset
keskeisellä kaupunkialueella ovat Haapaniemellä Kuopion Energia Oy:n voimalaitokset
ja Sorsasalossa Savon Sellun aallotuskartonkitehdas ja voimalaitos. Kaikki päästöt
ovat pienentyneet selvästi 1990-luvun alun tasosta. Rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöt
pienenivät merkittävimmän 1990-luvun alussa.
Vuonna 2014 ilmanlaadun mittauksia tehtiin Kuopiossa Haminalahdessa (TRS), Kasarmipuistossa (O3, NOX, PM10, PM2,5), Maaherrankadulla (NOX, CO, PM10), Tasavallankadulla (NOX, PM10) ja Sorsasalossa (SO2, TRS, PM10).
Kokonaisuutena Kuopion ilmanlaatu luokittuu varsin hyväksi. Eniten ilmanlaatua heikentää keväisin katupöly. Vähäisemmässä määrin katupölyä on ollut ilmassa viime
vuosina myös pakkaspäivinä syksyisin, ennen kuin pysyvä lumipeite on ehtinyt tulla
maahan. Talven pakkasjaksoilla ilmanlaatua ovat paikoin heikentäneet tieliikenteen ja
lämmityksen päästöt. Haminalahdessa pelkistyneistä rikkiyhdisteistä johtuvat hajuhaitat
ovat ajoittain olleet varsin vakavia, näin etenkin talvella pakkasilla sekä kesäaikaan
tyyninä öinä. (Kuopion kaupunki 2015d)
Siilinjärvellä tärkeimmät päästölähteet ovat Yara Suomi Oy:n tuotantolaitokset, tieliikenne ja erilaiset hajapäästöt sekä kiinteistökohtainen lämmitys. Päästöt keskittyvät
Siilinjärven keskustaajamaan, Vuorelaan sekä pääteiden varsille. Siilinjärvellä ilmanlaatua mitataan kertamittauksin. Vuorelassa on mitattu typen oksideja ja hiukkasia viimeksi vuonna 2009. Siilinjärven Vuorelassa ilmanlaatu oli ilmanlaatuindeksin avulla kuvattuna vuonna 2009 pääosan vuotta hyvä. Ilmanlaatu oli luokiteltavissa välttäväksi 0,4 %
ajasta, tyydyttäväksi 5,9 % ajasta ja hyväksi 93,6 % ajasta.
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10.2.1

Typen oksidit (NOx)
Päästöt
Typen oksidien (NOx) päästöt ovat pienentyneet Kuopiossa 1990-luvun tasolta 5 000
t/v nykyiselle tasolle noin 2 000 t/v. Eniten typen oksidien päästöt ovat pienentyneet tieliikenteessä. Typen oksidien päästöt vuonna 2014 olivat Kuopiossa noin 2 400 tonnia.
Nykyisin noin 1/3 typenoksidipäästöistä tulee Kuopion Energia Oy:n Haapaniemen
voimalaitokselta ja noin 1/4 tieliikenteestä. Savon Sellun osuus Kuopion typenoksidipäästöistä on noin 20 % (503 tonnia vuonna 2014).
Siilinjärvellä typen oksidien (NOx) päästöt ovat pienentyneet 1980-luvun lopun tasolta
1 800 t/v nykyiselle tasolle noin 500 t/v. Eniten typen oksidien päästöt ovat pienentyneet tieliikenteessä sekä Yara Suomi Oy:n tuotantolaitoksilla. Nykyisin 44 % Siilinjärven typenoksidipäästöistä tulee tieliikenteestä ja vajaa 30 % Yara Suomi Oy:n tuotantolaitoksilta.

Kuva 10-1. Typpioksidipäästöt Kuopiossa vuosina 1988-2014. (Kuopion kaupunki 2015d)

Typpidioksidipitoisuudet
Typpidioksidipitoisuuksia mitataan Kuopiossa Kasarmipuistossa, Maaherrankadulla ja
Tasavallankadulla. Kasarmipuiston mittausasema on ns. kaupunkitausta-asema ja kuvaa keskimääräisiä pitoisuuksia kaupunkialueella. Tasavallankadun ja Maaherrankadun tulokset kuvaavat pitoisuuksia liikenneympäristössä kadun välittömässä vaikutuspiirissä. Ohjearvoon verrannolliset typpidioksidin tuntiarvot ei ole ylittänyt millään mittausasemalla ohjearvoa mittaushistorian aikana.
Vuonna 2014 Kasarmipuistossa mitattu typpidioksidin vuorokausipitoisuus oli 9-45
µg/m3, Maaherrankadulla 15-42 µg/m3 ja Tasavallankadulla 23-40µg/m3. Typpidioksidin kansallinen vuorokausiohjearvo on 70 µg/m3. Typpidioksidin pitoisuudet olivat selvästi korkeimmillaan tammi- ja maaliskuussa, jolloin esiintyi pakkasjaksoja.
Typpidioksidin pitoisuudet eivät ylittäneet terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi annettuja raja-arvoja vuonna 2014. (Kuopion kaupunki 2015d)
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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.
10.2.2

Hiukkaset (PM)
Päästöt
Hiukkaspäästöt ovat pienentyneet Kuopiossa 1990-luvun alun tasosta noin 2 500
t/v:sta tasolle 1 000 t/v. 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 2014 olivat noin 1 000 tonnia.
Nykyisin selvästi yli puolet Kuopion hiukkaspäästöistä on peräisin erilaisista hajapäästöistä, kuten kiinteistökohtaisesta lämmityksestä. Energiantuotanto- ja teollisuuslaitoksista suurin päästölähde on Savon Sellun voimalaitos. Savon Sellun osuus 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. Pienhiukkaspitoisuuksiin
vaikuttaa lisäksi ajoittain myös kaukokulkeuma, aina Suomen rajojen ulkopuolelta
saakka.
Kuopion kokonaishiukkaspäästöistä noin 70 % on hengitettäviä hiukkasia (PM10) ja
noin 50 % pienhiukkasia (PM2,5).
Siilinjärvellä hiukkaspäästöt ovat pienentyneet 1980-luvun lopun tasosta noin 1 100
t/v:sta nykytasolle 300 t/v. 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. Tieliikenteen pienhiukkaspäästöt (PM2,5) keskittyvät
keskeiselle kaupunkialueelle (Sorsasalo – Hiltulanlahti), Siilinjärven keskustaajamaan
ja Vuorelaan. Vähäisempiä päästökeskittymiä ovat haja-asutusalueen suurimmat taajamat Nilsiä, Karttulan, Maaninka ja Vehmersalmi sekä valtatiet 5, 75 ja 9.
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Kuva 10-2. Hiukkaspäästöt Kuopiossa vuosina 1986-2014. (Kuopion kaupunki 2015d)

Hiukkaspitoisuudet
Hengitettävien hiukkasten vuorokausiarvot ovat ylittäneet ohjearvon kaikilla Kuopion
mittausasemalla vielä 2010-luvullakin.
Vuonna 2014 Kasarmipuistossa mitattu hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuus
oli 16-40µg/m3, Maaherrankadulla 17–63 µg/m3, Tasavallankadulla 21-82 µg/m3 ja
Sorsasalossa 22-110 µg/m3. Hengitettävien hiukkasten kansallinen vuorokausiohjearvo on 70 µg/m3. Hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvo oli Sorsasalossa 24 µg/m3.
Vuonna 2014 hengitettävien hiukkasten vuorokausiohjearvo ylittyi Sorsasalossa maalis-toukokuussa. Hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvot ovat alittaneet raja-arvon
koko mittaushistorian ajan.
Sorsasalossa hengitettävien hiukkasten keskimääräiset pitoisuudet vuosina 2010–2011
olivat erittäin korkeita. Vuosina 2012 ja 2013 hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvot
Sorsasalossa laskivat selvästi. 2010-luvun alkuvuosien pitoisuudet Sorsasalossa kuvastivat osittain tilannetta valtatien 5 työmaa-alueella. Vuosina 2013 ja 2104 mitattuihin
hengitettävien hiukkasten pitoisuuksiin on vaikuttanut eniten katupöly, jota Selluntiellä
on runsaasti raskaan liikenteen ja osin päällystämättömän Selluntien vuoksi. On kuitenkin ilmeistä, että jonkin verran Sorsasalossa hengitettävien hiukkasten pitoisuuksiin
alueella vaikuttavat myös Savon Sellun voimalaitoksen hiukkaspäästöt. Korkeiden
hiukkaspitoisuuksien alueella ei ole asutusta, joten ihmisten altistuminen näille korkeille
hiukkaspitoisuuksille jää vähäiseksi.
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.
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10.2.3

Rikkidioksidi (SO2)
Päästöt
Kuopion alueen rikkidioksidipäästöt (SO2) ovat pienentyneet 1980-luvun loppupuolen
noin 14 000 t/v tasolta nykyiselle noin 1 000 t/v tasolle. Merkittävin muutos tapahtui
vuonna 1991, kun Savon Sellun tehtaalla otettiin käyttöön savukaasupesuri, jolla tehtaan keittoliemen rikki otetaan talteen ja kierrätetään takaisin puolisellun keittoprosessiin. Rikkidioksidipäästöt Kuopiossa vuonna 2014 olivat noin 720 tonnia, mikä on vähemmän kuin koko sinä aikana, miltä tilastoituja päästötietoja on käytettävissä.
Ylivoimaisesti tärkein rikkidioksidin päästölähde Kuopiossa on Kuopion Energia Oy:n
Haapaniemen voimalaitos, jonka rikkidioksidipäästöt olivat 82 % Kuopion rikkidioksidipäästöistä. Kiinteistökohtaisesta öljynpoltosta on peräisin 10 % Kuopion rikkidioksidipäästöistä. Savon Sellun osuus Kuopion rikkidioksidipäästöistä on noin kolme prosenttia (19 tonnia vuonna 2014).
Siilinjärven rikkidioksidipäästöt (SO 2) ovat pienentyneet 1980-luvun loppupuolen noin
tasosta 5 000 t/v nykyiselle tasolle 800 t/v. Merkittävin muutos päästöissä on tapahtunut 1980-luvun lopulla, jolloin Yara Suomi Oy:n päästöt pienenivät noin 1/5:aan. Siilinjärven rikkidioksidipäästöistä 96 % on nykyisin peräisin Yara Suomi Oy:n tuotantolaitoksilta. Kiinteistökohtaisesta öljynpoltosta on peräisin 4 % rikkidioksidipäästöistä.

Kuva 10-3. Rikkidioksidipäästöt (t/v) Kuopiossa vuosina 1986-2014. (Kuopion kaupunki
2015d)

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, kansallisen tuntiohjearvon
ollessa 250 µg/m3. Vuonna 2014 rikkidioksidin ohjearvoihin verrattavat tuntiarvot Sorsasalossa olivat 14–48 μg/m3, vuorokausiarvot 4-17 μg/m3 ja vuosikeskiarvo 2,7 μg/m3.
Korkeimmillaan pitoisuudet ovat keväällä ja alkukesästä. Tämä johtuu Savon Sellun
tehtaiden suhteellisen viileiden savukaasujen leviämisolosuhteista vesistön äärellä ke-
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säolosuhteissa. Rikkidioksidin pitoisuudet eivät ylittäneet terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi annettuja raja-arvoja vuonna 2014. (Kuopion kaupunki 2015d)
10.2.4

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

Kuva 10-4. Savon Sellun TRS-päästöt (t/v, rikkinä) vuosina 1990-2013. (Kuopion kaupunki
2015d)

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 2014 Sorsasalossa pitoisuudet jäivät selvästi alle ohjearvotason. Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden vuorokausiarvot Sorsasalossa olivat 0,4-1,4 μg/m3. Ns. hajutuntien
määrä, jolloin pelkistyneiden rikkiyhdisteiden tuntikeskiarvo on ylittänyt 3,0 µg/m 3, on
Sorsasalossa kahtena viime vuonna selvästi pienentynyt.
10.2.5

Hajupäästöt
Savon Sellun hajupäästöjä ja niiden leviämistä on selvitetty vuonna 2011 (Jyväskylän
yliopisto 2011). Selvityksessä Savon Sellun tehtaan ja jätevedenpuhdistamon poistokaasujen hajupitoisuudet määritettiin olfaktometrisesti neljässä hajupaneelissa ja hajupäästöt laskettiin hajupitoisuuksista. Päästöjen pohjalta laadittiin hajujen leviämismalli,
jolla tarkasteltiin Savon Sellun tehtaan vaikutusta viihtyisyyteen.
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Savon Sellun suurimmat hajupäästön lähteet olivat voimalaitoksen piippu, kartonkitehtaan katolla sijaitseva päästölähde, jätevedenpuhdistamon keskimmäinen allas kaakon
puolella sekä lietteen kompostointi. Näiden lähteiden hajupäästö on 43 % Savon Sellun
kokonaishajupäästöstä. Piipun päästöosuus oli vain noin 20 % kokonaishajupäästöistä.
Selvityksen mukaan voimakkaimmat hajuhaitat keskittyvät Savon Sellun tehtaan välittömään läheisyyteen, mutta hajua voidaan säännöllisesti havaita myös läheisillä asuinalueilla. Alue, jolla voidaan havaita heikkoa hajua 1 %:na vuoden tunneista, kattoi lähes
koko mallinnetun alueen (10 km x 10 km). Tällainen hajupitoisuus kuitenkin peittyy helposti muihin ympäristön hajuihin, eikä se myöskään välttämättä ole tunnistettavissa.
Alue, jolla voidaan havaita selvää hajua (3 hy/m3) 1 %:na vuoden tunneista, ulottui
Vuorelan asuinalueen eteläosiin, Uuhimäen alueelle, Ranta-Toivalaan sekä Päivärantaan, Kettulanlahteen ja Kelloniemeen sekä kaakossa Karhonsaareen (Kuva 10-5).
Alue, jolla voidaan havaita voimakasta hajua 1 %:na vuoden tunneista, kattoi Sorsasalon saaren sen länsiosia lukuun ottamatta ja ulottui etelässä Kettulanlahden pohjoisosiin, pohjoisessa Virtasalmen rannalle sekä osaan Uuhimäkeä.
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Kuva 10-5. Savon Sellun aiheuttama hajutuntien (pitkäaikainen haju) osuus vuodessa
vuonna 2011 toteutetun mallinnuksen mukaan; selvä, tunnistettava haju (3 HY/m 3).
(Jyväskylän yliopisto 2011)

Merkittävänä hajuhaittaa voidaan pitää silloin, kun vaikutusalueen asukkaista 25–50 %
kokee hajun selvästi häiritseväksi. Näin tarkasteltuna merkittävää viihtyvyyshaittaa voidaan todennäköisimmin kokea alueella, jossa selvän hajun esiintymistiheys on 3–9 %.
Tämä alue kattaa Sorsasalon saaren sen luoteisosaa lukuun ottamatta, Tikkalansaaren
Kallansilloilla, Potkunsaaren puoliksi sekä Virtasalmen pohjoisrannat. Tällä alueella
olevat kiinteistöt ovat suurelta osin vapaa-ajanasuntoja. Asuinalueilla voidaan myös
havaita voimakasta tai selvää hajua, mutta pääosin asuinalueilla hajutuntien osuus
vuoden tunneista jää mallinnuksen mukaan yhteen prosenttiin.
Vuonna 2005 Savon Sellun laitoksella on lopetettu haihduttamon lauhteiden käyttö
lämpimän veden lähteenä kartonkikoneella, mikä on havaittu oleellisesti parantuneena
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työtilojen ilman laatuna. Se on todennäköisesti vähentänyt myös laitoksen aiheuttamaa
hajuhaittaa ympäristössä. (Jyväskylän yliopisto 2011)
10.2.6

Sää ja ilmasto
Vuoden keskilämpötila on Kuopiossa 2-3 astetta plussan puolella. Vuotuinen keskilämpötilojen vaihtelu 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.
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 muodostua ympäristöä kylmempiä kylmän ilman taskuja ja korkeat lakialueet ovat alttiita Kallavedeltä puhaltaville tuulille. (Kuopion kaupunki 2015c)
Tuulen suunta- ja nopeusjakauma alueella tuuliruusun muodossa on esitetty alla olevassa kuvassa (Kuva 10-6). Etelä- ja kaakkoistuulet ovat alueella vallitsevia ja vähiten
esiintyy koillis- ja pohjoistuulia.

Kuva 10-6. Tuulen suunta- ja nopeusjakauma alueella vuosina 2012–2014, tuulitiedot
kuvaavat olosuhteita 10 metrin korkeudella maan pinnasta. (Salmi & Hannuniemi 2015)

10.3

Arviointimenetelmät ja epävarmuustekijät
Ilmanlaatuvaikutuksissa on huomioitu tehtaan rakentamisen ja toiminnan sekä niihin
liittyvien kuljetusten aiheuttamat päästöt ilmaan.
Maanrakennustöiden aiheuttama pölyäminen on arvioitu alustaviin suunnittelutietoihin
pohjautuvien louhintojen perusteella.
Käytön aikaisten vaikutusten arvioinnissa on huomioitu tehtaan päästöt ilmaan (rikkidioksidi, typen oksidit, hiukkaset ja pelkistyneet rikkiyhdisteet). Päästömääriä on havainnollistettu vertaamalla niitä Savon Sellun nykyisen tehtaan sekä Kuopion ja Siilinjärven
kokonaispäästötasoon. Savukaasupäästöjen vaikutusta ilmanlaatuun ja hajujen esiintymistiheyttä on arvioitu Ilmatieteen laitoksen laatiman leviämisselvityksen avulla.
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Kuljetusten päästöjen osalta on huomioitu rikkidioksidi, typen oksidit ja hiukkaset.
Hankkeen aiheuttamien kuljetusten päästöt on laskettu perustuen raaka-aineen, tuotteen, syntyvän tuhkan ja sivuvirtojen sekä käytettävien kemikaalien keskimääräisiin kuljetusmatkoihin. Päästöjen laskennassa on käytetty VTT:n julkaisemia liikennepäästöjen
laskentaohjeita ja päästökertoimia (VTT 2009).
10.3.1

Savukaasupäästöjen leviämisselvityksen kuvaus
Tehtaan toiminnan aiheuttamien ilmapäästöjen leviäminen on mallinnettu ilmapäästöjen matemaattisella mallinnuksella (Salmi & Hannuniemi 2015). Ilmatieteen laitoksen
laatima leviämismalliraportti on YVA-selostuksen liitteenä 4.
Työssä selvitettiin päästöjen aiheuttamia ilman epäpuhtauspitoisuuksia laitoksen ympäristössä. Leviämislaskelmat tehtiin uuden Finnpulpin tehtaan ja nykyisen Savon Sellun
rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöille sekä pelkistyneiden rikkiyhdisteiden
(TRS) päästöille ja hajuille. Savukaasupäästöjen leviämisselvityksessä tarkastellut tilanteet on esitetty oheisessa taulukossa (Taulukko 10-2).
Päästöjen leviämismallinnuksissa huomioitujen päästölähteiden tekniset tiedot on esitetty oheisessa taulukossa (Taulukko 10-3).

Taulukko 10-2. Savukaasupäästöjen leviämisselvityksessä tarkastellut tilanteet.
VE0
Nykyinen päästötilanne

Pelkkä Savon Sellun tehdas toiminnassa

VE1a
Tuleva päästötilanne

Savon Sellun ja Finnpulpin tehtaat toiminnassa yhtaikaa (toimintoja ei integroida)

VE1b
Tuleva päästötilanne

Savon Sellun ja Finnpulpin toimintoja integroidaan ja päästöt vapautuvat yhdestä piipusta
Poikkeustilanne hajukaasupäästöjen osalta

P1
Poikkeustilanne 1

Finnpulpin tehtaan laimeat hajukaasut poltetaan soihdussa ylöstai alasajotilanteissa tai tehtaan seisokissa
·

tilanteita tapahtuu kaikkiaan noin 240 tuntina vuodessa
(noin 10 vrk mittainen seisokki)

Poikkeustilanne hajukaasupäästöjen osalta
P2
Poikkeustilanne 2

P3
Poikkeustilanne
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Finnpulpin tehtaan väkevät ja laimeat hajukaasut poltetaan soihdussa ylös- ja alasajotilanteissa tai tietyissä häiriötilanteissa
·

tilanteita tapahtuu kaikkiaan noin 36 tuntina vuodessa

·

Laskelmissa otetaan lisäksi huomioon Finnpulpin tehtaan
normaalipäästöt vaihtoehdon VE1a mukaisesti

Äärimmäinen häiriötilanne, esim. täydellinen sähkökatko, jossa
Finnpulpin tehtaan hajukaasut (TRS) vapautuvat piipusta
·

Päästön kesto on noin 10 minuuttia

·

Häiriötilanteita tapahtuu harvoin
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Taulukko 10-3. Päästöjen leviämismallinnuksissa huomioitujen päästölähteiden tekniset
tiedot.
Savon
Sellu

Finnpulp
Soodakattila
VE1a /
VE1b

Meesauuni

Kuorikattila
VE1a /
VE1b

Hajukaasukattila

Soihtu

Piipun korkeus (m)

71,5

130

130

130

130

85

Sisäpiipun halkaisija (m)

3,8

5,5 / 5,8

2,4

1,8 / 2,1

1,8

2,0

Savukaasuvirtaus
3
(m n/s, kuiva)

47

246 / 286

32

21 / 30

8

14,4

Savukaasun lämpötila
(OC)

51

130

250

142

80

650

Savon Sellun osalta mallilaskelmissa huomioitiin nykytilanteen mukaiset päästöt. Finnpulpin tehtaan osalta mallilaskelmissa huomioitiin soodakattilan, meesauunin, kuorikattilan ja hajukaasukattilan luparajojen mukaiset laskennalliset päästöt. Mallinnuksen lähtötietoina käytetyt vuotuiset maksimipäästöt laskettiin kuukausikeskiarvopitoisuuksien
ja vuotuisen maksimikäyntiajan mukaan. Voimalaitoksen vuotuiset päästöt on laskettu
olettaen, että ne ovat koko ajan sallittujen maksimiarvojen suuruiset. Näin ei kuitenkaan käytännössä tapahdu, vaan suurimman osan ajasta päästöt ovat oleellisesti maksimiarvoja alemmat, jolloin vuositason päästöt tulevat olemaan huomattavasti taulukossa (Taulukko 10-4) esitettyjä pienemmät. Arvio todellisista vuosipäästöistä on esitetty luvussa 3.7.

Taulukko 10-4. Finnpulpin tehtaan ja Savon Sellun tehtaan leviämislaskelmissa
huomioitujen päästölähteiden vuotuiset päästömäärät nykyisessä päästötilanteessa VE0
(todelliset päästöt) ja tulevan tilanteen laskentavaihtoehdoissa VE1a ja VE1b
(maksimipäästöt).
Päästö

VE0

VE1a

VE1b

SO2 (t/v)

9,1

324

388

NOx (t/v)

496

4 177

4 235

PM (t/v)

110

429

372

TRS (t/v)

6,1

64,6

67,2

Tutkimusalue oli kooltaan 50 × 50 km. Tutkimusalueen ilmastollisia olosuhteita edustava meteorologinen aikasarja muodostettiin Kuopion Savilahden ja Kuopion lentoaseman sääasemien havaintotiedoista vuosilta 2012–2014.
Mallilaskelmien avulla arvioitiin laitosten päästöistä aiheutuvia ulkoilman rikkidioksidi-,
typenoksidi-, hiukkas- ja TRS-pitoisuuksia sekä hajujen esiintymistä tutkimusalueen
maanpintatasolla. Leviämismallilaskelmien tuloksena saatuja pitoisuuksia verrattiin ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin. Hajun esiintymisfrekvenssejä verrattiin VTT:n määrittämiin hajujen suositusohjearvoihin. Pelkistyneiden rikkiyhdistepäästöjen (TRS) leviämismallilaskelmatuloksia verrattiin lisäksi Sorsasalon ilmanlaadun mittausaseman
mittaustuloksiin.
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Leviämismallilaskelmien pitoisuustulokset on esitetty karttakuvina. Pitoisuuksien aluejakaumat eivät edusta koko tulostusalueella yhtä aikaa vallitsevaa pitoisuustilannetta
vaan ne kuvaavat eri päivinä ja eri tunteina esiintyvien, raja- ja ohjearvoihin verrannollisten pitoisuuksien maksimitasoa tutkimusalueen eri osissa. Suurimman osan ajasta
pitoisuudet ovat kaikissa laskentapisteissä selvästi pienempiä kuin aluejakaumakuvissa
esitetyt korkeimmat arvot. Lisäksi suurimmassa osassa tutkimusaluetta pitoisuudet
ovat jatkuvasti merkittävästi pienempiä kuin niissä kohteissa, joissa maksimiarvot esiintyvät.
10.3.2

Hajupäästöjen leviämismallin kuvaus
Hajupäästöjen leviämismallilla laskettiin Finnpulpin tehtaan ja Savon Sellun nykyisen
tehtaan toiminnan seurauksena aiheutuneiden hajutilanteiden esiintyminen. Hajutilanteet ovat seurausta TRS-päästöjen leviämisestä laitoksen ympäristöön. Hajuyhdisteiden leviämismallin avulla arvioitiin kuinka usein ja millä etäisyyksillä päästölähteistä hajuja esiintyy tietyissä meteorologisissa olosuhteissa. Hajun esiintymistä arvioitiin kolmella eri hajukynnyksen arvolla, joilla pyritään kuvaamaan hajun voimakkuutta (1, 3 ja
5 hy/m³). Laskelmissa tarkasteltiin lyhytaikaisen (30 sekuntia) ja pitkäaikaisen (1 tunti)
hajun esiintymistä.
TRS-päästössä esiintyy yleensä useita hajuja aiheuttavia yhdisteitä, jolloin hajumallissa
tarvittavaa hajukynnyspitoisuutta ei voida määrittää yksikäsitteisesti ilman olfaktometrisia hajumittauksia. Savon Sellun tehtaalle on aikaisemmin tehty hajujen leviämismalliselvitys, jossa on tehty tehtaan päästölähteistä olfaktometrisia hajumittauksia (Keskitalo & Laita 2011). Hajujen leviämismalliselvityksessä on arvioitu, että Savon Sellun
tehtaan piipusta vapautuvien hajupäästöjen osuus on vain 20 % kokonaispäästöstä ja
loput hajupäästöt vapautuvat erilaisista hajapäästölähteistä (esim. puhaltimet, altaat,
aumat). Tehdyssä työssä hajuja on arvioitu ainoastaan perustuen tehtaiden piipuista
vapautuvien pelkistyneiden rikkiyhdisteiden (TRS) päästömääriin. Leviämislaskelmat
laadittiin käyttämällä TRS-seoksen herkimmin haisevan kaasun hajukynnyspitoisuutta.
Hajukynnyksenä käytettiin rikkivedyn (H2S) pitoisuutta 0,7 µg/m³ ja hajujen leviäminen
laskettiin olettamalla koko TRS-päästön olevan rikkivetyä.

10.3.3

Epävarmuustekijät
Leviämismallilaskelmilla saatavien tulosten luotettavuuteen vaikuttavat malliin syötettävät lähtötiedot sekä itse mallin toiminta. Mallilaskelmilla kuvataan ilmiöiden tavanomaista kehittymistä pitkällä aikavälillä yksinkertaistaen jossain määrin todellisuutta. Malliin
sisältyy olettamuksia ja yksinkertaistuksia, jotka ovat välttämättömiä mallin toiminnan ja
lähtötietojen puutteellisen saatavuuden vuoksi. Vuosikeskiarvopitoisuudet edustavat
vallitsevaa pitoisuustilannetta pitkällä ajanjaksolla ja vuorokausi- ja tuntikeskiarvopitoisuudet edustavat lyhytkestoisempia episoditilanteita, jolloin meteorologinen tilanne on
paikallisesti päästöjen laimenemisen ja sekoittumisen kannalta epäedullinen. Huomionarvoista on, että suurimman osan ajasta epäpuhtauspitoisuudet ovat pienempiä
kuin korkeimmat hetkelliset pitoisuudet.
Yleensä leviämismallilaskelmien tuloksiin liittyy epävarmuutta sitä enemmän mitä lyhyemmän jakson pitoisuusarvoista on kyse. Näin ollen ilmanlaatuvaikutuksia arvioitaessa
on suositeltavaa tarkastella vuosiraja-arvoon ja vuorokausiohjearvoon verrannollisia pitoisuustasoja. Mallitulosten epävarmuuden pienentämiseksi laskennassa tarkastellaan
pitkää kolmen vuoden aikasarjaa (yli 26 000 tarkastelutuntia), jolloin tilastolliset raja- ja
ohjearvoihin verrannolliset pitoisuudet ovat mahdollisimman edustavia.
Hajumallilaskelmien tuloksia arvioitaessa on hyvä huomioida, että mallilaskelmien tulos
hajujen voimakkuudesta ja esiintymistiheydestä edustaa vain mallilaskelmien lähtötietoina käytettyjen päästölähteiden aiheuttamaa hajuja, joiden päästötiedot tunnetaan
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tarkasti. Nykyisellä Savon Sellun tehtaalla on näiden lisäksi myös hajapäästölähteitä,
joista hajupäästöjä vapautuu ulkoilmaan. Hajapäästölähteiden korkeus on tyypillisesti
piippua matalampi, joten niillä on merkittävä vaikutus tehtaan lähiympäristössä esiintyviin hajutilanteisiin. Hajujen leviämismalliselvityksessä on arvioitu, että Savon Sellun
tehtaan piipusta vapautuvien hajupäästöjen osuus on vain 20 % kokonaispäästöstä ja
loput hajupäästöt vapautuvat erilaisista hajapäästölähteistä (esim. puhaltimet, altaat,
aumat). Finnpulpin uudella tehtaalla ei synny hajapäästöjä, joten mallinnus kuvaa
Finnpulpin tilannetta hyvin.
10.3.4

Ilmanlaadun raja- ja ohjearvot
Leviämismallilaskelmilla tai ilmanlaadun mittauksilla saatuja ulkoilman epäpuhtauksien
pitoisuuksia voidaan arvioida vertaamalla niitä ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin.
EU-maissa voimassa olevat raja-arvot ovat sitovia ja ne eivät saa ylittyä alueilla, joissa
asuu tai oleskelee ihmisiä. Raja-arvot eivät ole voimassa esimerkiksi teollisuusalueilla
tai liikenneväylillä, lukuun ottamatta kevyen liikenteen väyliä. Raja-arvot määrittelevät
ilmansaasteille sallitut korkeimmat pitoisuudet. Raja-arvoilla pyritään vähentämään tai
ehkäisemään terveydelle ja ympäristölle haitallisia vaikutuksia. Valtioneuvoston asetuksessa 38/2011 on annettu raja-arvot ilman epäpuhtauksille (Taulukko 10-5).
Taulukko 10-5. Terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi annetut ulkoilman
epäpuhtauksien pitoisuuksia koskevat raja-arvot (Vna 38/2011).

Ilman epäpuhtaus

Rikkidioksidi (SO2)
Typpidioksidi (NO2)
Hengitettävät hiukkaset
(PM10)
Pienhiukkaset (PM2,5)

Keskiarvon
laskenta-aika

Raja-arvo μg/m³

Sallittujen ylitysten määrä kalenterivuodessa
(vertailujakso)

1 tunti

350 1)

24

24 tuntia (vrk)
1 tunti
kalenterivuosi
24 tuntia (vrk)
kalenterivuosi
kalenterivuosi

125

1)

3

200

1)

18

40

1)

-

50

2)

35

40

2)

-

25

2)

-

1)

Tulokset ilmaistaan lämpötilassa 293 K ja paineessa 101,3 kPa.

2)

Tulokset ilmaistaan ulkoilman lämpötilassa ja paineessa.

Kansalliset ilmanlaadun ohjearvot eivät ole yhtä sitovia kuin raja-arvot, mutta ne on
otettava huomioon suunnittelussa kuten maankäytön ja liikenteen suunnittelussa, rakentamisen muussa ohjauksessa ja ilman pilaantumisen vaaraa aiheuttavien toimintojen sijoittamisessa ja lupakäsittelyssä. Tavoitteena on ennalta ehkäistä ohjearvojen ylittyminen sekä taata hyvän ilmanlaadun säilyminen. Ohjearvojen soveltamisen avulla pyritään ehkäisemään ennakolta ilmansaasteiden aiheuttamia terveysvaikutuksia. Valtioneuvoston päätöksessä 480/1996 on esitetty ohjearvot terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi (Taulukko 10-6).
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Taulukko 10-6. Ulkoilman rikkidioksidin, typpidioksidin, pelkistyneiden rikkiyhdisteiden
ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia koskevat ilmanlaadun ohjearvot (Vnp 480/1996).
Viiteaika

Ohjearvo μg/m³
(293 K, 101,3
kPa)

Sallittujen ylitysten määrä

tunti

250

Saa ylittyä 1 % ajan kuukaudessa

vuorokausi

80

Saa ylittyä kerran kuukaudessa

tunti

150

Saa ylittyä 1 % ajan kuukaudessa

vuorokausi

70

Saa ylittyä kerran kuukaudessa

Pelkistyneet
rikkiyhdisteet (TRS)

vuorokausi

10

Saa ylittyä kerran kuukaudessa

Hengitettävät
hiukkaset (PM10)

vuorokausi

70

Saa ylittyä kerran kuukaudessa

Ilman epäpuhtaus

Rikkidioksidi (SO2)
Typpidioksidi (NO2)

Kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi on rikkidioksidin vuosikeskiarvopitoisuuksille annettu kriittinen taso 20 μg/m³ ja typen oksidien (NO x) vuosikeskiarvopitoisuuksille kriittinen taso 30 μg/m³. Näitä tasoja sovelletaan rakennetun ympäristön ulkopuolella olevilla alueilla, kuten luonnonsuojelun kannalta merkityksellisillä alueilla ja laajoilla maa- ja metsätalousalueilla.
Suomen laissa ei ole ulkoilman hajupitoisuuksia koskevia raja- tai ohjearvoja, eikä viihtyisyyshaitalle ole olemassa selvää kriteeriä. Lainsäädäntö ei kiellä hajuyhdisteiden
päästöjä tai hajun esiintymistä ulkoilmassa, mutta ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on luvanvaraista.
Suomessa on tehty tutkimus niistä muuttujista, jotka sopisivat maassamme mahdollisesti annettavien hajuohjearvojen perusteiksi (Arnold 1995). Tutkimuksessa esitetään,
että ohjearvona voitaisiin käyttää hajufrekvenssiarvoja 3–9 % kokonaisajasta. Alaraja 3
% koskee hyvin epämiellyttäviä, korkean haittapotentiaalin hajupäästöjä ja yläraja 9 %
vastaavasti hajuja, joiden miellyttävyysaste on vaihteleva. (Arnold 1995)
Hajun voimakkuutta kuvataan hajuyksiköillä (hy, englanniksi odour unit, OU). Hajupitoisuus 1 hy/m3 tarkoittaa, että puolet ihmisistä, joilla on keskimääräisen hajuaisti, juuri
aistii hajun. Ympäristöilmassa pitoisuus 5 hy/m3 tarkoittaa selvästi aistittavaa hajua.
Epämiellyttävän hajun pitoisuus 5–10 hy/m3 koetaan yleensä häiritsevänä. Yhteenveto
eri hajupitoisuuksista on taulukossa (Taulukko 10-7). (Arnold 1995)
Taulukko 10-7. Luonnehdinta eri hajupitoisuuksista.
Hajupitoisuus

10.4

Luonnehdinta

1 hy/m

3

puolet ihmisistä, joilla on normaali hajuaisti, juuri havaitsee

3 hy/m

3

selvä, tunnistettava haju

5 hy/m

3

melko voimakas, tunnistettava haju

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Tehtaan rakennustyöt käsittävät pölyämistä aiheuttavia maanrakennustöitä, kuten pintamaan poistoa, tasaustöitä, louhintaa ja kaivutöitä. Rakentamisen aikaisia ilmanlaatuun vaikuttavia ympäristövaikutuksia ovat louhinnan sekä työkoneiden aiheuttama il-
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maan leviävä pöly sekä työkoneiden ja kuljetusten pakokaasupäästöt ja räjäytysten räjähdyskaasut.
Pölypäästöjä aiheutuu louhinta- ja murskausprosessin eri vaiheissa; porauksessa, räjäytyksessä, rikotuksessa, murskauksessa, seulonnassa, varastoinnissa, lastaamisessa sekä kuljettamisessa. Mitä pienemmäksi ainesta murskataan, sitä enemmän hienoainesta ja siten myös pölypäästöjä syntyy. Kuljetuksessa pölyä syntyy sekä kuormasta
irtoavasta aineksesta että renkaiden tienpinnasta nostattamasta irtoaineksesta.
Pölypäästöjen leviäminen ympäristöön riippuu useista tekijöistä, kuten päästön suuruudesta ja hiukkaskokojakaumasta sekä sääolosuhteista (tuulen suunta ja nopeus,
sademäärä, ilmakehän sekoittumisolosuhteet sekä ilman lämpötila sekä kosteus) ja
ympäristön pinnanmuodoista (mm. topografia ja kasvillisuus). Toiminnassa muodostuva kiviainespöly on partikkelikooltaan suhteellisen suurikokoista ja hengitettävien hiukkasten sekä pienhiukkasten (PM10, PM2,5) osuus kiviainespölystä pienempi. Karkeimmat hiukkaset kulkeutuvat ilmassa vain lyhyitä matkoja, kun taas pienhiukkaset voivat
kulkeutua laajemmalle alueelle.
Maanrakennustöihin liittyvän pölyämisen arvioidaan aiheuttavan hengitettävien hiukkasten pitoisuustason nousua. Sorsasalon ilmanlaadun mittausasemalla hengitettävien
hiukkasten ohjearvoylityksiä voi tapahtua johtuen laajoista maanrakennustöistä ja siihen liittyvästä raskaasta liikenteestä. Vaikutukset ja suurimmat pitoisuudet rajoittuvat
alueen välittömään läheisyyteen eli työmaa-alueelle Sorsasaloon ja Selluntielle. Hankevaihtoehtojen välillä ei ole eroa pölyämisen kannalta.
Pölypäästöjen aiheuttama haitta on luonteeltaan ympäristön likaantumista ja viihtyvyyshaittaa. Lähimmillä teollisuus- ja liikekiinteistöillä sekä lähimmillä asuinkiinteistöllä
saattaa pölylaskeumasta ajoittain muodostua lievää pölyyntymistä esimerkiksi rakennusten tai piha-alueilla olevien kohteiden (esim. autot, koneet) pinnoille.
Rakennustyöt tehdään pääsääntöisesti päiväsaikaan, jolloin myös rakennustöiden vaikutukset rajoittuvat päiväsaikaan noin klo 6-22 väliselle ajalle. Maarakennustyöt kestävät noin vuoden jolloin myös haittoja aiheutuu rajoitetun ajan.
Louhintaräjäytyksissä ilmaan vapautuu typen oksideja, häkää ja hiukkasia sisältäviä
savukaasuja. Savukaasupäästöihin vaikuttavat käytettävät räjähdysaineet sekä räjähdysainemäärät, jotka tulevat vaihtelemaan päivä- ja vuositasolla riippuen louhintamääristä. Räjähdysten jälkeen räjäytyskaasut sekoittuvat ottoalueella nopeasti suuren ilmamäärään, eivätkä aiheuta alueen ilmanlaatuun merkittäviä muutoksia taikka haitallisia ympäristö- tai terveysvaikutuksia.
Kiviaineskuljetukset aiheuttavat jonkin verran pölyämistä, etenkin kuivina aikoina. Kuljetuksista aiheutuvat pölypäästöt ja niiden vaikutukset ovat kuitenkin suhteellisen vähäisiä alueen muun liikenteen pölypäästöihin ja vaikutuksiin verrattuna. Pölyvaikutukset
voivat olla nähtävissä lähinnä hankealueen välittömässä läheisyydessä katualueilla,
joissa tielle voi kulkeutua kiviainesta kuljetuskaluston pyöristä, lavoilta ja pinnoilta, ja
jossa liikenteen ajoviima voi nostaa pölyä ilmaan.
Toiminnassa käytettävistä työkoneista ja kuljetuskalustosta syntyy pakokaasupäästöjä,
jotka sisältävät mm. typen oksideja, hiilidioksidia ja hiukkasia. Päästöihin vaikuttavat
mm. käytettävän kaluston määrä, ikä, kunto ja käyttömäärät (riippuu ylijäämämassojen
määristä).
Kaiken kaikkiaan päästöjen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin Kallan siltojen rakentamisaikana mitatut ilmanlaatuparametrit.
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10.5

Toiminnan aikaiset vaikutukset

10.5.1

Tehtaan toiminnan aikaisten päästöjen vaikutukset

10.5.1.1

Päästövertailu
Alla olevassa taulukossa (Taulukko 10-8) on havainnollistettu hankevaihtoehtojen arvioituja typen oksidien, hiukkasten, rikkidioksidin ja pelkistyneiden rikkiyhdisteiden päästömääriä vertaamalla niitä Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan vuoden 2014 kokonaispäästöihin.
Taulukko 10-8. Tarkasteltavien hankevaihtoehtojen sekä Kuopion ja Siilinjärven vuoden
2014 päästöt ilmaan (tonnia vuodessa).

Kuopio Siilinjärvi
t/v

t/v

Typen oksidit
NOX

2 400

500

Hiukkaset

1 000

300

720

800

-

-

Rikkidioksidi
SO2
Haisevat rikkiyhdisteet
TRS

VE1a
Savon Sellu +
Finnpulp
t/v
3 115
(503 + 2 612)
308
(90 + 218)
108
(19 + 89)
16,4
(3,4 + 13)

VE1b
Integraatio
t/v
2 778
233
98
14

VE2a
Savon Sellu +
Finnpulp
t/v
3 013
(503 +2 510)
295
(90 + 208)
106
(19 + 87)
15,4
(3,4 + 12)

VE2b
Integraatio
t/v
2 675
223
95
13

YVA-menettelyssä tarkasteltavien vaihtoehtojen välillä ei ole merkittävää eroa muodostuvien ilmapäästöjen määrissä. Päästöt ilmaan kasvavat kaikissa neljässä hankevaihtoehdossa verrattuna Savon Sellun nykyisiin kokonaispäästöihin. Päästöt ovat suurimmat vaihtoehdossa VE1a, jossa Savon Sellun voimalaitos jatkaa toimintaansa itsenäisenä yksikkönä. Päästöt ovat pienemmät integraatiovaihtoehdoissa (VE1b ja VE2b),
joissa Savon Sellun nykyinen voimalaitos lakkautetaan ja Savon Sellulla syntyvät kuoret ja jäteliemet poltetaan Finnpulpin uusissa kattilalaitoksissa.
Ligniinin erotus vähentää laitoksen kokonaispäästöjä ilmaan, koska soodakattilan koko
on pienempi vaihtoehdoissa, joissa ligniinin erotus on mukana (VE2a ja VE2b). Ligniinin erotus vähentää kokonaispäästöjä vaihtoehdosta ja päästöparametrista riippuen
enimmillään noin 10 %.
Suhteellisesti eniten Finnpulpin tehtaan päästöt vaikuttavat Kuopin kaupungin typen
oksidien kokonaispäästöihin, jotka tulisivat kaksinkertaistumaan tehtaan toiminnan
myötä. Verrattaessa Finnpulpin arvioitua kokonaispäästömäärää Kuopin kaupungin
vuoden 2014 kokonaispäästömääriin, Finnpulpin tehtaan osuus Kuopion typenoksidipäästöistä olisi noin 50 %, hiukkaspäästöistä noin 18 % ja rikkidioksidipäästöistä noin
11 %.
Klooridioksidin valmistuksessa ja valkaisuprosessissa vapautuu ilmaan pieniä määriä
klooridioksidijäämiä. Nykyaikaisen klooridioksidilaitoksen ja valkaisuprosessin hönkien
jäännösklooripäästöt (laskettuna klooriksi) ovat noin 10 mg/Nm3. Klooripäästöjen määrä vuodessa on noin 750 kg/a. Klooripitoisuus laimenee ilmaan päästessään suureen
ilmamassaan ja pitoisuudet laskevat.
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10.5.1.2

Vaikutukset ilmanlaatuun
Tehtyjen leviämismallilaskelmien tulosten perusteella voidaan arvioida, että Finnpulpin
tehtaan normaalitoiminnan rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöt sekä pelkistyneiden rikkiyhdisteiden päästöt eivät aiheuta terveydellistä riskiä lähialueen asukkaille,
sillä terveyden suojelemiseksi annetut ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot alittivat selvästi
voimassa olevat ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot koko tutkimusalueella. Leviämismallilaskelmien tuloksena saadut typpidioksidin, rikkidioksidin ja hengitettävien hiukkasten
pitoisuuslisät olivat korkeimmillaankin alle 1 % vastaavista vuosikeskiarvopitoisuudelle
asetetuista raja-arvoista.
Leviämismallilaskelmien tulosten mukaan Finnpulpin tehtaan päästöjen aiheuttamat
korkeimpien pitoisuuksien vyöhykkeet painottuvat pääasiassa tehtaan pohjois-, kaakkois- ja luoteispuolelle, koska alueella vallitsevat tuulensuunnat ovat kaakosta, etelästä
ja luoteesta.
Siilinjärven Vuorelassa, mihin suuntaan vallitsevat tuulen suunnat Finnpulpin tehtaalta
ovat, ilmanlaadun tila on ollut viime vuosina hyvä, eikä Finnpulpin tehtaalla arvioida
olevan kuin maksimissaan 10 % lisäys nykytilanteen pitoisuuksiin.
Finnpulpin tehtaan ja Savon Sellun nykyisen tehtaan päästöt vapautuvat ilmaan korkeiden piippujen kautta, jolloin päästöt pääsevät tehokkaasti laimenemaan ympäröivään ilmaan ennen leviämistään. Tällöin maanpinnalle muodostuvat pitoisuudet jäävät
pieniksi. Päästöjen korkea lämpötila ja poistokaasujen suuri nousunopeus piipussa
edesauttavat päästöjen leviämistä ja laimenemista.
Tulevan tilanteen laskentavaihtoehdossa VE1b (integraatiovaihtoehto) maanpintatasolle syntyvät pitoisuudet ovat pääsääntöisesti pienempiä kuin laskentavaihtoehdoissa
VE1a syntyvät pitoisuudet, vaikka näiden vaihtoehtojen päästömäärät eivät merkittävästi eroa toisistaan. Laskentavaihtoehdossa VE1a päästöt vapautuvat 71,5 ja 130
metriä korkeista piipuista ja vaihtoehdossa VE1b ainoastaan yhdestä 130 metriä korkeasta piipusta. Korkeammalta vapautuvat päästöt aiheuttavat siis pienempiä maanpintapitoisuuksia laitoksen lähialueille.

10.5.1.3

Typpidioksidipitoisuudet (NO2)
Mallinnettujen tehtaiden päästöjen aiheuttamat typpidioksidipitoisuuksien (NO 2) korkeimmat vuosikeskiarvopitoisuudet tutkimusalueella on esitetty seuraavissa kartoissa
(Kuva 10-7 - Kuva 10-9). Laskelmissa on huomioitu typenoksidipäästöjen ilmakemiallinen muutos kulkeutumisen aikana.
Suurimman osan ajasta pitoisuudet ovat kaikissa laskentapisteissä selvästi pienempiä
kuin aluejakaumakuvissa esitetyt korkeimmat arvot. Lisäksi suurimmassa osassa tutkimusaluetta pitoisuudet ovat jatkuvasti merkittävästi pienempiä kuin niissä kohteissa,
joissa maksimiarvot esiintyvät.
Maanpinnalle syntyvät typpidioksidipitoisuudet ovat suurimmillaan tulevan tilanteen
laskentavaihtoehdossa VE1a, integraation pienentäessä pitoisuuksia vaihtoehdossa
VE1b. Koko tutkimusalueen suurimmaksi tehtaan päästöistä aiheutuvaksi typpidioksidipitoisuuden (NO2) vuosikeskiarvoksi saatiin vaihtoehdossa VE1a 0,3 µg/m3 (raja-arvo
40 µg/m3). Typpidioksidipitoisuudet olivat laskentavaihtoehdossa VE1a suurimmillaan
noin 6 % ilmanlaadun ohjearvoista ja 4 % raja-arvoista.
Kokonaistypenoksidipitoisuuden (NOx) vuosikeskiarvolle ekosysteemien suojelemiseksi
annettu kriittinen taso (30 µg/m3) ei ylittynyt tutkimusalueella.
Siilinjärven Vuorelassa, mihin suuntaan vallitsevat tuulen suunnat Finnpulpin tehtaalta
ovat, typpidioksidin vuosikeskiarvo vuonna 2009 oli 3 μg/m3. Finnpulpin tehdas aiheut-

Copyright © Pöyry Finland Oy

Marraskuu 2015
151

Finnpulp Oy
Biotuotetehtaan YVA-selostus

taisi typpidioksidipitoisuuksiin noin 10 % lisän (0,3 µg/m3), mutta kokonaispitoisuus jäisi
silti vain noin 8 %:in ilmanlaadun raja-arvosta (raja-arvo 40 µg/m3).

Kuva 10-7. VE0 (nykytila), typpidioksidin korkein vuosikeskiarvopitoisuus.
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Kuva 10-8. VE1a, typpidioksidin korkein vuosikeskiarvopitoisuus.
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Kuva 10-9. VE1b, (integraatiovaihtoehto) typpidioksidin korkein vuosikeskiarvopitoisuus.

10.5.1.4

Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet (PM10)
Mallinnettujen tehtaiden päästöjen aiheuttamat hengitettävien hiukkasten pitoisuuksien
korkeimmat vuosikeskiarvopitoisuudet tutkimusalueella on esitetty seuraavissa kartoissa (Kuva 10-10 - Kuva 10-12). Tehtaiden hiukkaspäästön on mallilaskelmissa oletettu
kokonaisuudessaan olevan hengitettävien hiukkasten kokoluokkaa eli halkaisijaltaan
alle 10 µm hiukkasia (PM10).
Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet olivat suurimmillaan nykytilanteessa (VE0) ja tulevan tilanteen laskentavaihtoehdossa VE1a. Vaihtoehdoissa VE0 ja VE1a päästöä
vapautuu Savon Sellun tehtaan 71,5 metriä korkeasta piipusta. Tällöin maanpinnalla
havaitut hengitettävien hiukkasten pitoisuudet muodostuvat hiukan suuremmiksi kuin
laskentavaihtoehdossa VE1b havaitut pitoisuudet.
Koko tutkimusalueen suurimmaksi tehtaan päästöistä aiheutuvaksi hengitettävien hiukkasten pitoisuuden vuosikeskiarvoksi saatiin vaihtoehdossa VE1a 0,5 µg/m 3 (raja-arvo
40 µg/m3). Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet olivat laskentavaihtoehdoissa VE0 ja
VE1a suurimmillaan noin 6 % ilmanlaadun ohjearvoista ja 4 % raja-arvoista.
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Siilinjärven Vuorelassa, mihin suuntaan vallitsevat tuulen suunnat Finnpulpin tehtaalta
ovat, hengitettävien hiukkasten (PM10) vuosikeskiarvo vuonna 2009 oli 10 μg/m3. Finnpulpin tehdas aiheuttaisi hengitettävien hiukkasten pitoisuuksiin noin 5 % lisän (0,5
µg/m3), mutta kokonaispitoisuus jäisi silti vain noin 26 %:iin ilmanlaadun raja-arvosta
(raja-arvo 40 µg/m3).

Kuva 10-10. VE0 (nykytila), hengitettävien hiukkasten korkein vuosikeskiarvopitoisuus.
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Kuva 10-11. VE1a, hengitettävien hiukkasten korkein vuosikeskiarvopitoisuus.
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Kuva 10-12. VE1b (integraatiovaihtoehto),
vuosikeskiarvopitoisuus.

10.5.1.5

hengitettävien

hiukkasten

korkein

Rikkidioksidipitoisuudet (SO2)
Mallinnettujen tehtaiden päästöjen aiheuttamat rikkidioksidipitoisuuksien korkeimmat
vuosikeskiarvopitoisuudet tutkimusalueella on esitetty seuraavissa kartoissa (Kuva
10-13-Kuva 10-15).
Vuosikeskiarvopitoisuudet, jotka kuvaavat parhaiten vallitsevaa pitoisuustilannetta, olivat suurimmillaan laskentavaihtoehdossa VE1a, jossa päästöt vapautuivat kahdesta
erikorkuisesta piipusta (71,5 ja 130 metriä). Koko tutkimusalueen suurimmaksi tehtaan
päästöistä aiheutuvaksi rikkidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvoksi saatiin vaihtoehdossa VE1a 0,05 µg/m3 (raja-arvo 20 µg/m3). Rikkidioksidipitoisuudet olivat suurimmillaan
noin 3 % ilmanlaadun ohjearvoista ja 1 % raja-arvoista.
Vuonna 2014 rikkidioksidin ohjearvoon verrattava vuosikeskiarvo Sorsasalossa oli
2,7 μg/m3. Finnpulpin tehdas aiheuttaisi rikkidioksidin pitoisuuksiin enimmillään noin
2 % lisän (0,05 µg/m3), mutta kokonaispitoisuus jäisi silti vain noin 14 %:in ilmanlaadun
raja-arvosta (raja-arvo 20 µg/m3).
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Kuva 10-13. VE0 (nykytila), rikkidioksidin korkein vuosikeskiarvopitoisuus.
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Kuva 10-14. VE1a, rikkidioksidin korkein vuosikeskiarvopitoisuus.
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Kuva 10-15. VE1b (integraatiovaihtoehto), rikkidioksidin korkein vuosikeskiarvopitoisuus.

10.5.1.6

Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden (TRS) pitoisuudet
Mallinnettujen tehtaiden päästöjen aiheuttamat pelkistyneiden rikkiyhdisteiden (TRS)
pitoisuuksien korkeimmat vuorokausikeskiarvopitoisuudet tutkimusalueella on esitetty
seuraavissa kartoissa (Kuva 10-16 - Kuva 10-18).
Koko tutkimusalueen suurimmaksi tehtaan päästöistä aiheutuvaksi TRS-pitoisuuden
vuorokausikeskiarvoksi saatiin vaihtoehdossa VE1b 0,5 µg/m3 (ohje-arvo 10 µg/m3).
Korkeasta piipusta vapautuvat päästöt ehtivät laimentua leviämisen aikana tehokkaasti,
jolloin maanpintapitoisuudet jäävät hyvin pieniksi. TRS-pitoisuudet olivat suurimmillaan
noin 5 % ilmanlaadun ohjearvosta.
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Kuva 10-16. VE0 (nykytilanne),
vuorokausikeskiarvopitoisuus.
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Kuva
10-17.
VE1a,
pelkistyneiden
vuorokausikeskiarvopitoisuus.
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Kuva 10-18. VE1b (integraatiovaihtoehto), pelkistyneiden rikkiyhdisteiden (TRS) korkein
vuorokausikeskiarvopitoisuus.

Sorsasalon ilmanlaadun mittausasemalla mitattuja TRS-pitoisuuksia verrattiin samaan
pisteeseen mallilaskelmilla saatuihin tuloksiin. Mitatut pitoisuudet olivat huomattavasti
korkeampia kuin mallinnetut nykytilanteen TRS-pitoisuudet. Mittauksin saadut TRSpitoisuudet osoittavat, että mittausalueella on Savon Sellun tehtaan ja suunnitellun
Finnpulpin tehtaan piippujen lisäksi myös hajapäästölähteitä, joilla on suurempi vaikutus alueella mitattuihin TRS-pitoisuuksiin ja niiden aiheuttamiin hajutilanteisiin kuin
piippujen kautta vapautuvilla päästöillä.
Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden vuorokausiarvot Sorsasalossa vuonna 2014 olivat 0,41,4 μg/m3. Mallinnuksen mukaan koko tutkimusalueen TRS-pitoisuuden vuorokausikeskiarvoksi saatiin maksimissaan 0,5 µg/m3. Finnpulpin tehtaan toiminnan myötä yhteenlasketut TRS-pitoisuudet jäävät edelleen selvästi pienemmiksi kuin ohjearvo
10 μg/m3.
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10.5.1.7

Hajujen esiintyminen normaalitoiminnan aikana
Uusi tehdas ei aiheuta hajua ympäristöön normaalitoiminnan aikana eli ympäristön hajutilanne säilyy pääsääntöisesti nykyisen kaltaisena, mikäli Savon Sellu jatkaa toimintaansa nykyisenlaisena. Integraatiovaihtoehdoissa (VE1b ja VE2b) Savon Sellun hajapäästöt tulevat selvästi pienenemään nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Integraatiovaihtoehdossa Savon Sellun piipunpääpäästö (20 % osuus nykyisistä haisevista
päästöistä) ja nykyisen jätevedenpuhdistamon aiheuttamat haisevat päästöt (35 %
osuus nykyisistä haisevista päästöistä) jäävät pois. Integroinnin myötä Savon Sellun
haisevat hajapäästöt voivat vähentyä yli 50 %.
Epäsuotuisissa säätilanteissa Finnpulpin tehtaan normaalitoiminta voi aiheuttaa lievää
hajuhaittaa joillakin alueilla. Korkeimmat hajupitoisuudet havaitaan todennäköisesti
heikkotuulisissa tilanteissa, jolloin sekoittuminen on vähäistä. Kun tuulennopeus on
suurempi ja sekoittumisolosuhteet ovat hyvät, hajut leviävät ja laimenevat tehokkaammin.
Hajutunti tarkoittaa sitä, että kyseisenä tuntina hajun voimakkuus ylittää tietyn hajupitoisuuden. Tunti rekisteröityy hajutunniksi jo yhden 30 sekuntia kestävän hajutilanteen
jälkeen eli koko tunnin ajan ei tarvitse haista yhtäjaksoisesti (Kuva 10-19). Jos tietyssä
pisteessä hajupitoisuuden 3 hy/m3 hajutunteja on esimerkiksi 1 % vuodessa, se tarkoittaa, että hajupitoisuus käy vähintään 30 sekunnin ajan esimerkiksi tasolla 3 hy/m 3 88
tuntina vuoden aikana.

Kuva 10-19. Ihmisen hajuaistimus voi syntyä jo hyvin lyhytaikaisen pitoisuuden nousun
seurauksena. Hajuyhdisteiden leviämismallissa tätä jäljitellään sillä, että tunti rekisteröityy hajutunniksi jo puoli minuuttia kestävän hajukynnyksen ylityksen jälkeen, eli koko
tunnin ajan ei tarvitse haista yhtäjaksoisesti.

Oheisessa kuvassa (Kuva 10-20) on esitetty TRS-päästöjen aiheuttaman lyhytkestoisen (30 s) ja pitkäkestoisten (1 h) hajutilanteiden esiintymistä kuvaavat korkeimmat hajufrekvenssit (hajun esiintyvyys prosentteina vuoden tunneista) kolmella hajun voimakkuutta kuvaavalla hajukynnystasolla. Kuvaan on myös merkitty mustilla vaakasuorilla
viivoilla Suomessa ohjearvoiksi suositetut hajufrekvenssiarvot 3 % (alaraja) ja 9 % (yläraja) kokonaisajasta. Alaraja koskee hyvin epämiellyttävää hajua, kuten haisevien rikkiyhdisteiden hajua. Yläraja koskee hajuja, joiden miellyttävyysaste on vaihtelevampi.
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Kuva 10-20. Leviämismallilla laskettujen TRS-päästöistä aiheutuneiden hajutilanteiden
suurin esiintyvyys (% vuoden tunneista) tutkimusalueella nykytilanteessa VE0 ja vaihtoehdoissa VE1a ja VE1b. Hajukynnys 1 hy/m3 tarkoittaa juuri aistittavissa olevaa hajua, jolloin puolet ihmisistä aistii jotain hajua, 3 hy/m3 tarkoittaa selvästi tunnistettavaa hajua ja
5 hy/m³ melko voimakasta tunnistettavaa hajua.

Mallilaskelmien tulosten mukaan selkeästi tunnistettavia lyhytaikaisia hajuja (hajukynnys 3 hy/m3, 30 s) esiintyisi kaikissa tarkasteluvaihtoehdoissa alle 3 % vuoden tunneista eli alle 260 tunnin aikana.
Pitkäaikaisia hajutilanteita, jolloin hajua esiintyisi koko tunnin ajan yhtäjaksoisesti, ei
esiintynyt juuri lainkaan missään tarkasteluvaihtoehdossa. Savon Sellun hajumallinnuksen mukaan (Jyväskylän yliopisto 2011) alue, jolla nykyisin voidaan havaita pitkäaikaisia hajutilanteita (3 hy/m3) 1 %:na vuoden tunneista, ulottui Vuorelan asuinalueen
eteläosiin, Uuhimäen alueelle, Ranta-Toivalaan sekä Päivärantaan, Kettulanlahteen ja
Kelloniemeen sekä kaakossa Karhonsaareen (Kuva 10-5). Alue, jolla voidaan havaita
voimakasta hajua 1 %:na vuoden tunneista, kattoi Sorsasalon saaren sen länsiosia lukuun ottamatta ja ulottui etelässä Kettulanlahden pohjoisosiin, pohjoisessa Virtasalmen
rannalle sekä osaan Uuhimäkeä.
10.5.2

Poikkeuksellisten tuotantotilanteiden päästötarkastelut
Poikkeustilanteiden päästötarkastelut tehtiin maksimipäästötarkasteluna, joissa päästöjä esiintyy vuoden jokaisena tuntina enimmäismäärä. Tarkastelulla selvitettiin, kuinka
korkeiksi poikkeuksellisten tilanteiden pitoisuudet suurimmillaan voivat kohota esiintyessään satunnaisesti pitkällä ajanjaksolla. Poikkeuksellisten tilanteiden hetkittäisen
luonteen vuoksi kuvissa on ilmoitettu vain määritettävissä olleet lyhytaikaispitoisuudet.
Nämä edustavat enimmäistasoa, jolle pitoisuudet voivat kohota poikkeustilanteen aikana.
Poikkeustilanteessa P1 rikkidioksidi- ja TRS-pitoisuudet alittivat ilmanlaadun ohje- ja
raja-arvot. Poikkeustilanteessa P2 rikkidioksidipitoisuudet olivat selvästi korkeampia
kuin poikkeustilanteessa P1 ja päästön aiheuttama korkein tuntiohjearvoon verrannolli-
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nen rikkidioksidipitoisuus ylitti vastaavan ohjearvon. Muut rikkidioksidin raja- ja ohjearvot eivät ylittyneet. Mallinnettujen poikkeuksellisten päästötilanteiden aiheuttamat TRSpitoisuudet alittivat ilmanlaadun ohjearvon kummassakin tarkastelussa (P1 ja P2). Korkeimmillaan pitoisuudet olivat poikkeustilanteessa P2 13 % ohjearvosta. Mallinnusten
tulokset on esitetty karttoina kuvissa (Kuva 10-21 ja Kuva 10-22). Käytännössä poikkeustilanne P2 ei kestä vuorokautta yhtäjaksoisesti vaan on tyypillisesti muutamien tuntien pituinen. Tällöin vuorokausikeskiarvot jäävät selvästi mallinnuksessa saatuja keskiarvoja pienemmiksi.
Poikkeustilanteessa P3 eli äärimmäisessä häiriötilanteessa (esim. täydellinen sähkökatko), rikkivedyn hajukynnys ylittyy leviämismallilaskelmien mukaan jopa 25 kilometrin
päässä Finnpulpin tehtaalta. Näin ollen koko 50 × 50 kilometrin tutkimusalueella on
mahdollista äärimmäisessä häiriötilanteessa havaita hajua. Yksittäisen häiriötilanteen
sattuessa hajua ei kuitenkaan havaita yhtaikaa kaikissa ilmansuunnissa päästölähteen
ympärillä, vaan hajua havaitaan sillä hetkellä vallitsevan tuulensuunnan alapuolella.
Poikkeustilannetarkastelussa P3 tarkasteltu päästö on hyvin lyhytkestoinen (10 minuuttia), mikä aiheuttaa omat haasteet mallinnukselle. Käytetyt leviämismallit on optimoitu
tunnin aika-askeleella eteneviksi eli päästö pysyy tunnin ajan samana. Poikkeustilanteen P3 kaltaisia häiriöpäästöjä voi tapahtua tehtaan ensimmäisen käyntivuoden aikana 2-3 kpl, toisen ja kolmannen käyntivuoden aikana 1 kpl ja sen jälkeen satunnaisesti
muutaman vuoden välein.

Kuva 10-21. Poikkeustilanteen P1 (seisokkitilanne) aiheuttama rikkidioksidin ja pelkistyneiden rikkiyhdisteiden (TRS) korkeimmat vuorokausiohjearvoon verrannolliset pitoisuudet.
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Kuva 10-22. Poikkeustilanteen P2 (tyypillinen käynnistys- tai pysäytystilanne tai poikkeuksellinen ajotilanne) aiheuttama rikkidioksidin ja pelkistyneiden rikkiyhdisteiden
(TRS) korkeimmat vuorokausiohjearvoon verrannolliset pitoisuudet.

10.5.3

Toiminnan aikaisen liikenteen päästöjen vaikutukset
Kuljetusten ilmanpäästöjen arvioinnin lähtökohtana ovat olleet eri kuljetusmuodoilla kuljetettavien raaka-aineiden, kemikaalien, sellun ja sivutuotteiden määriin, lastien kokoihin ja kuljetusmatkojen pituuksiin perustuvat liikennesuoritteet (ajoneuvokilometrit ja junakilometrit). Kuljetuksien aiheuttamissa päästöissä on otettu huomioon maantie- ja junaliikenne.
Kuljetusten päästöjen laskennassa on oletettu, että maantietä pitkin tulevat puukuljetukset tulevat noin 150 kilometrin etäisyydeltä, kemikaalit ja polttoaineet 350 kilometrin
etäisyydeltä ja jätteet sijoitetaan vieressä olevalle Ekokemin kaatopaikalle. Tehtaan
tuottamat biokemikaalit toimitetaan noin 340 kilometrin etäisyydelle ja kaikki tehtaalla
työskentelevät työntekijät kulkevat diesel-autolla noin 10 kilometrin etäisyydeltä. Junaliikenteestä on oletettu, että puukuljetukset tulevat 200 kilometrin etäisyydeltä ja sellu
toimitetaan noin 350 kilometrin etäisyydelle.
Liikenteen päästöt ovat taajamissa usein merkittävä ilmanlaatuun vaikuttava tekijä. Liikenteen pakokaasupäästöt pääsevät ilmaan matalalta eivätkä ne sekoitu ilmaan yhtä
tehokkaasti kuin biotuotetehtaan päästöt, jotka johdetaan ulos laitoksesta korkean savupiipun kautta. Liikenne aiheuttaa pakokaasupäästöjen lisäksi epäsuoria päästöjä, kuten katupölyä.
Sähköjunaliikenteen käytönaikaiset päästöt ovat nolla. Sähköntuotannon ilmanpäästöjen vaikutukset kohdistuvat ilmanlaatuun sähkön tuottavan voimalaitoksen ympäristössä, ei kuljetusreittien varsille.
Taulukossa (Taulukko 10-9) on esitetty arvio Finnpulpin tieliikenteen aiheuttamista ilmanpäästöistä.
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Taulukko 10-9. Arvio Finnpulpin tehtaan tieliikenteestä aiheutuvista päästöistä ilmaan
(tonnia vuodessa).
Finnpulpin tehtaan tieliikenteestä aiheutuvat päästöt ilmaan (arvio), t/v
SO2

0,2

NOx

230

PM

2,2

CO

6,3

Tarkasteltavien vaihtoehtojen liikenteen päästömäärissä välillä ei ole juurikaan eroa,
koska kaikissa vaihtoehdoissa käytetään saman verran puuraaka-aineita ja tuotetaan
saman verran sellua.
Maantieliikenteen päästöjen vaikutukset ovat hyvin paikallisia ja niiden vaikutus ilmanlaatuun riippuu päästömäärien lisäksi käytetyistä liikennereiteistä ja niiden nykyisistä
liikennemääristä. Autoliikenne kulkee tehtaalle enimmäkseen pitkin valtateitä tai moottoriteitä. Näiden teiden liikennemäärät ovat melko suuria eikä tehtaan liikenne aiheuta
merkittävää muutosta liikennemääriin eikä siten myöskään liikenteen päästöihin ja ilmanlaatuun.
Liikenteen aiheuttamat epäpuhtauspitoisuudet alenevat, kun etäisyys tienreunasta kasvaa. Päästöjen vaikutus ihmisten terveyteen riippuu siten muun muassa asutuksen sijainnista teihin nähden. Terveysvaikutuksia on käsitelty tarkemmin ihmisiin kohdistuvia
vaikutuksia koskevassa luvussa.

10.6

Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen
Rakentaminen
Pölypäästöihin voidaan vaikuttaa toimintatavoilla ja toimintojen sijoittelulla sekä pölyntorjunnalla (mm. laitteistojen kotelointi, pölynsidonta, pölynsieppaus, laitteistojen pölynkeräimet). Pölyhaittoja voidaan vähentää alueen sisällä ajonopeuksia rajoittamalla.
Maa- ja kiviaineskuljetusten pölyvaikutuksia voidaan tarvittaessa vähentää esim. kuormia peittämällä.
Toiminnasta aiheutuvia työkoneiden ja kuljetuskaluston päästöjä (pakokaasupäästöt)
voidaan vähentää välttämällä koneiden ja ajoneuvojen joutokäyntiä ja turhaa liikennöintiä. Päästöjä voidaan ehkäistä myös käyttämällä nykyaikaista sekä asianmukaisesti
huollettua laite- ja konekantaa. Louhintaräjäytyksissä syntyviä päästöjä voidaan pienentää räjäytysten asianmukaisella suunnittelulla ja toteuttamisella.
Savukaasupäästöjen puhdistaminen
Savukaasupäästöjä voidaan vähentää prosessiteknisin toimenpitein ja savukaasujen
käsittelyllä.
Soodakattila varustetaan neljällä rinnakkaisella sähkösuotimella savukaasujen puhdistamiseksi. Sähkösuotimet mitoitetaan niin, että myös yhden suotimen ollessa puhdistettavana ja pois käytöstä varmistetaan savukaasujen puhdistuminen.
Myös meesauunin savukaasut puhdistetaan sähkösuotimella. Kuorikattilan savukaasut
puhdistetaan sähkösuotimella tai pussisuotimella.
Savukaasut johdetaan myös riittävän korkean piipun (130 metriä) kautta ulkoilmaan,
jotta voidaan varmistua niiden tehokkaasta laimenemisesta. Savupiipussa on omat
hormit soodakattilalle, meesauunille, kuorikattilalle ja hajukaasukattilalle sekä varatie
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väkeville hajukaasuille. Soihtu sijaitsee soodakattilan katolla, noin 80 metrin korkeudessa.
Hajukaasujen keräys ja käsittely
Väkevät hajukaasut kerätään keittämöltä ja haihduttamolta likaislauhdesäiliöistä, metanolin nesteytyksestä, vahvamustalipeäsäiliöistä sekä tyhjöjärjestelmästä. Väkevät hajukaasut poltetaan ensisijaisesti hajukaasukattilassa, joka on varustettu lämmön talteenottokattilalla ja rikkihappokonvertterilla. Väkeviä kaasuja voidaan polttaa myös
soodakattilassa tai soihdussa. Vaihtoehtoisesti hankitaan soihdun sijasta toinen hajukaasukattila.
Hajukaasujen poltto hajukaasukattilassa suunnitellaan tuottamaan hajukaasujen rikkiyhdisteistä rikkihappoa, mikä vähentää tehtaalle ostettavan rikkihapon tarvetta. Tämä
helpottaa tehtaan natrium-rikkitaseen hallintaa ja auttaa alentamaan jätevesien sulfaattipitoisuutta.
Laimeita hajukaasuja kerätään kuitulinjalta, haihduttamosta, mäntyöljylaitokselta ja valkolipeän valmistuksesta. Laimeat hajukaasut johdetaan ensisijaisesti osaksi soodakattilan polttoilmaa. Varajärjestelmänä ne voidaan ohjata myös soihtuun tai toiseen hajukaasukattilaan.
Hajukaasujärjestelmä on suunniteltu siten, että hajuyhdisteet voidaan tuhota kaikissa
tehtaan ajotilanteissa. Riski hajupäästöille on suurimmillaan tehtaan ylös- ja alasajotilanteissa sekä vaihdettaessa hajukaasujen polttopaikkaa. Normaalissa tuotantotilanteessa hajukaasut saadaan poltettua tehokkaasti yllä mainituilla tavoilla. Tehtaalla ei
synny hajapäästöjä.
Kuljetusten päästöt
Tiekuljetusten päästöjä voidaan vähentää käyttämällä kuljetuskalustoa, joka täyttää
uusimmat EURO-luokkien päästörajat. Kuljetusten päästöjä voidaan vähentää myös
kuljetusaikoja ja -reittejä optimoimalla, välttämällä tyhjänä ajoa ja lisäämällä uusiutuvien energianlähteiden osuutta kuljetusten polttoaineissa. Kuljettajilta voidaan edellyttää
taloudellisen ajotavan hallintaa.
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11

VAIKUTUKSET KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖIHIN

11.1

Yhteenveto
Rakentamisen aikana kasvihuonekaasupäästöjä syntyy työkoneiden ja kuljetusten pakokaasupäästöistä. Toiminnan aikana kasvihuonekaasupäästöjä syntyy tehtaan kuljetuksista sekä tuotannosta. Valtaosa tehtaan tuotannon hiilidioksidipäästöstä on bioperäistä, jota ei luokitella kasvihuonekaasuksi.
Suomen uusiutuvan energian käytön tavoitteeksi on asetettu 38 % kaikesta tuotetusta
energiasta vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2013 uusiutuvan energian tuotanto oli
31 %. Finnpulp nostaa tätä tuotantoa noin yhdellä prosenttiyksiköllä. Tehtaan tuottama
sähkö ja lämpö korvaavat muualla tuotettua energiaa, mikä vähentää energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä.
Tehtaan vuotuinen tuotannon fossiilinen hiilidioksidipäästö on noin 240 kt CO 2-ekv, joka kasvattaa noin 30 % Kuopion vuoden 2013 kaikkia kasvihuonekaasupäästöjä. Tehtaan liikenteen hiilidioksidipäästöt ovat vuodessa noin 30 kt CO 2-ekv. Suomen kasvihuonekaasupäästöt kasvaisivat noin 0,4 % hankkeen myötä, verrattuna vuoden 2013
raportoituihin Suomen kasvihuonepäästöihin.
Koska tehdas tuottaa bioenergiaa moninkertaisesti verrattuna fossiilisten kasvihuonekaasupäästöjen lisäykseen, arvioidaan vaikutusten olevan positiivinen kokonaismerkittävyyden ollessa kohtalainen. Vaihtoehdoilla ei ole merkittävää eroa.
Taulukko 11-1. Kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuvien vaikutusten kokonaismerkittävyys rakentamisen (R) ja toiminnan aikana (T).
Erittäin suuri ++++

Erittäin suuri ++++

Suuri +++

Suuri +++

Kohtalainen ++

Kohtalainen ++

Vähäinen +
Vaikutusten merkittävyys (R)

11.2

Ei vaikutusta

Vähäinen +
Vaikutusten merkittävyys (T)

Ei vaikutusta

Vähäinen -

Vähäinen -

Kohtalainen --

Kohtalainen --

Suuri ---

Suuri ---

Erittäin suuri ----

Erittäin suuri ----

Nykytila
Kuopiossa merkittävimmät hiilidioksidipäästöjen aiheuttajat ovat energiantuotanto, teollisuus ja liikenne. Kuopion päästöt (teollisuus mukaan lukien) ovat laskeneet 24 % aikavälillä 1990–2013. Merkittävämmin ovat laskeneet teollisuuden ja kaukolämmön
päästöt. Kuopion kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2013 olivat yhteensä 802,1 kt
CO2-ekv. Savon Sellun osuus Kuopion hiilidioksidipäästöistä on noin 10 % (95 kt CO 2ekv vuonna 2014). Teollisuuden kokonaispäästöt vuonna 2013 olivat 140,5 kt CO2ekv, joka on noin puolet vuoden 1990 tasosta. Teollisuuden päästöihin vaikuttavat
energiankulutuksen lisäksi myös teollisuudessa käytetyt polttoaineet. Kaukolämmön
päästöt ovat laskeneet noin 23 % vuodesta 1990 vuoteen 2013. Lisäksi maatalouden
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päästöt ovat pienentyneet noin 26 % vuodesta 1990. Sektoreita, joilla päästöt ovat
kasvaneet aikavälillä 1990–2013, ovat kuluttajien sähkönkulutus, sähkölämmitys, maalämpö ja tieliikenne. (Benviroc Oy 2015). Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuonna
2013 vastasivat 63,1 miljoonaa hiilidioksiditonnia (CO2-ekv.).

11.3

Arviointimenetelmät ja epävarmuustekijät
Hankkeen vaikutuksia kasvihuonepäästöihin on arvioitu laskemalla tehtaan kuljetusten
ja tuotannon CO2- päästöt. Laskelmissa on huomioitu autokuljetukset, uusiutumattomat
polttoaineet, uusiutuvat polttoaineet ja meesan poltto.
Biotuotetehtaalla tuotetun bioenergian vaikutukset on arvioitu siten, että tehtaalla tuotettu sähkö- ja lämpöenergia edustavat vältettyjä hiilidioksidipäästöjä muualla energiantuotannossa. Energian tuottaminen biotuotetehtaalla vähentää energiantuotantoa muualla korvatessaan tuottamansa energian määrän muuta energiantuotantoa. Sähköntuotannon hiilidioksidipäästönä on käytetty Joutsenmerkin laskentaohjeen mukaista ostosähkön päästökerrointa 385 kg CO2/MWh. Tehdas tuottaa lämpöenergiaa höyryn
muodossa, minkä päästökertoimena käytetään Energiateollisuus ry:n jäsenten keskimääräistä päästökerrointa 161 kg CO2/MWh.
Tuotetun bioenergian vaikutukset on laskettu siten, että tehtaan tuottamalla energialla
(sähkö ja lämpö) korvataan ostettua energiaa. Vaihtoehdossa VE1a keskimääräinen
sähkön tuotanto vuodessa on 1,9 TWh, vaihtoehdossa VE1b 2,0 TWh, vaihtoehdoissa
VE2a 1,5 TWh ja VE2b 1,7 TWh. Päästökertoimena on Joutsenmerkin 385 kg
CO2/MWh. Tehdas tuottaa myös lämpöenergiana höyryä, joka menee omaan käyttöön.
Lämmöntuotannon osalta on käytetty päästökerrointa 161 kg CO 2/MWh. Vaihtoehdossa VE1a kattiloiden lämmöntuotanto on noin 6,9 TWh vuodessa, vaihtoehdossa VE1b
7,4 TWh, vaihtoehdossa VE2a 6,0 TWh ja vaihtoehdossa VE2b 6,5 TWh.
Kuljetusten kasvihuonepäästöjen arvioinnin lähtökohtana ovat olleet kuljetettavien raaka-aineiden, kemikaalien ja sivutuotteiden määriin, lastien kokoihin ja kuljetusmatkojen
pituuksiin perustuvat liikennesuoritteet (ajoneuvokilometrit). Kuljetusten aiheuttamissa
kasvihuonepäästöissä on otettu huomioon toiminnan aikainen maantieliikenne. Tiekuljetusten kasvihuonepäästöjen arvioinnissa on käytetty Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toteuttaman Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen
laskentajärjestelmässä (LIPASTO) määritettyjä hiilidioksidipäästöjen (CO2-ekv) yksikköpäästöjä (g/km) varsinaisella perävaunulla varustetulle kuorma-autolle. Käytetyt yksikköpäästöt perustuvat keskimääräiseen vuoden 2011 tasoon ja olivat lastisuunnassa
1 260 g/km ja tyhjänä kulkusuunnassa 831 g/km. Kuljetusten hiilidioksidipäästöjen laskennassa on oletettu, että maantietä pitkin tulevat puukuljetukset tulevat noin 150 kilometrin etäisyydeltä, kemikaalit ja polttoaineet 350 kilometrin etäisyydeltä ja jätteet sijoitetaan vieressä olevalle Ekokemin kaatopaikalle. Tehtaan tuottamat biokemikaalit toimitetaan noin 340 kilometrin etäisyydelle ja kaikki tehtaalla työskentelevät työntekijät
kulkevat diesel-autolla noin 10 kilometrin matkan.
Hiilidioksidipäästöjen vaikutuksia ilmastoon on arvioitu laskemalla tehtaan tuotannon ja
kuljetusten kasvihuonekaasupäästöjen määrä ja havainnollistamalla hankkeen aiheuttamaa muutosta alueen kasvihuonekaasupäästömäärissä.
Epävarmuustekijät liittyvät päästölaskennassa tehtyihin lähtötieto-oletuksiin mm. kuljetusten keskimääräisestä pituudesta. Kasvihuonekaasupäästölaskelmissa ei ole otettu
huomioon hiilinielujen vaikutusta. Koska metsän hiilinielumuutoksia ei ole huomioitu
päästölaskelmissa, bioenergialla saavutettavia ilmastohyötyjä saatetaan yliarvioida.
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11.4

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Rakentamisen aikana kasvihuonekaasupäästöjä syntyy työkoneiden ja kuljetusten pakokaasupäästöistä. Rakennustyöt kestävät noin kaksi vuotta jolloin myös haittoja aiheutuu rajoitetun ajan.

11.5

Toiminnan aikaiset vaikutukset
Tehtaan tuottama sähkö ja lämpö korvaavat muualla tuotettua energiaa, mikä vähentää
energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä, riippuen muualla tuotettavan energian tuotantomuodosta.
Oheisessa taulukossa (Taulukko 11-2) on esitetty bioenergialla vältetyt hiilidioksidipäästöt. Tehtaalla tuotettu sähkö- ja lämpöenergia edustavat vältettyjä hiilidioksidipäästöjä muualla energiantuotannossa. Energian tuottaminen biotuotetehtaalla vähentää
energiantuotantoa muualla korvatessaan tuottamansa energian määrän muuta energiantuotantoa.
Taulukko 11-2. Bioenergialla vältetyt hiilidioksidipäästöt.
VÄLTETYT HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT (kt CO2/v)
VE1a

VE1b

VE2a

VE2b

Sähkö

728

757

572

653

Lämpö

207

230

230

204

Yhteensä

935

987

802

857

Valtaosa tehtaan tuotannon hiilidioksidipäästöstä on bioperäistä, jota ei luokitella kasvihuonekaasuksi. Tehtaan ilmastovaikutukset aiheutuvat käynnistys- ja tukipolttoaineena käytettävien raskaan ja kevyen polttoöljyn käytöstä, kuljetuksista sekä meesan poltosta. Bioperäisiä hiilidioksidipäästöjä aiheutuu uusiutuvista polttoaineista vaihtoehdosta riippuen noin 2 000-2 700 kt vuodessa. Tehtaan vuotuiset tuotannon fossiiliset hiilidioksidipäästöt ovat noin 240 kt CO2-ekv, joka kasvattaa noin 30 % Kuopion vuoden
2013 kasvihuonekaasupäästöjä. Hankkeen myötä teollisuuden kasvihuonekaasupäästöt kolminkertaistuisivat Kuopion alueella.
Toiminnan aikaisen maantieliikenteen arvioidut hiilidioksidipäästöt eri vaihtoehtoille on
esitetty oheisessa taulukossa (Taulukko 11-3). Vaihtoehdoissa VE2a ja VE2b on huomioitu ligniinin toimituksen vaikutus kasvihuonepäästöihin. Henkilöliikenteen oletetaan
pysyvän samana vaihtoehdosta riippumatta. Suurimmat liikenteen hiilidioksidipäästöt
aiheutuvat vaihtoehdosta 2b, kun huomioon otetaan autokuljetukset, henkilöliikenne
sekä Savon Sellun integroinnin myötä tulevat kuorikuljetukset ja ligniinin toimitus noin
340 kilometrin etäisyydelle. Hankkeen aiheuttamat liikenteen hiilidioksidipäästöt ovat
noin 30 kt CO2-ekv vuodessa. Suomen kasvihuonekaasupäästöt kasvaisivat noin 0,4 %
hankkeen myötä, verrattuna vuoden 2013 raportoituihin Suomen kasvihuonepäästöihin.
Taulukko 11-3. Toiminnan aikaisen maantieliikenteen arvioidut hiilidioksidipäästöt.
HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT (kt CO2/v)
VE1a

VE1b

VE2a

VE2b

Raskasliikenne

29,7

29,8

31

31,8

Henkilöliikenne

0,15

0,15

0,15

0,15
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11.6

Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen
Tuotannosta syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää kiinnittämällä huomiota kattilalaitosten energiatehokkuuteen sekä käytettäviin polttoaineisiin. Käyttämällä
bioperäisiä polttoaineita mahdollisimman paljon fossiilisten polttoaineiden sijasta, voidaan vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöjen syntymiseen.
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12

KIINTEIDEN JÄTTEIDEN JA SIVUTUOTTEIDEN
KÄSITTELYN SEKÄ LOPPUSIJOITUKSEN VAIKUTUKSET

12.1

Yhteenveto
Rakentamisen aikana muodostuvat jätteet ovat pääasiassa puhtaita ylijäämämaita ja
ylijäämäkiviainesta sekä muuta tyypillistä rakentamisjätettä. Toiminnan aikana tehtaalla
syntyviä kiinteitä jätteitä, joita ei voida hyödyntää prosessissa, ovat erilaiset tuhkat, viherlipeäsakka/-hiekka, puunkäsittelyn rejektit sekä toimistoissa ja kunnossapitotöissä
muodostuva jäte sekä vaaralliset jätteet (mm. öljyn likaamat vedet ja kiinteät jätteet, laboratorion kemikaalijätteet, käytetyt loisteputket, paristot sekä akut).
Hankealueella ei tällä hetkellä ole toimintaa, mutta sen läheisyydessä on muita teollisia
toimijoita, joiden toiminnassa muodostuu tai jotka käsittelevät jätteitä ja teollisuuden sivutuotteita.
Rakentamisen aikana muodostuvia massoja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan
hankealueella, mikä vähentää muodostuvan ylijäämämaan ja kiviaineksen määrää. Ylijäämämaat ja muut rakentamisen aikaiset jätteet kuljetetaan muualle hyödynnettäväksi
tai loppusijoitettavaksi. Rakentamisen aikana muodostuvien jätteiden käsittelystä ja
hyötykäytöstä hankealueella ei arvioida aiheutuvan ympäristövaikutuksia.
Toiminnan aikana muodostuvista sivutuotteista ja jätteistä hyödynnetään mahdollisimman paljon joko omassa prosessissa tai hankealueen ulkopuolella. Jäljelle jäävä hyötykäyttöön kelpaamaton jäte loppusijoitetaan hankealueen ulkopuolelle asianmukaiselle
loppusijoitusalueelle. Jätteiden ja sivutuotteiden käsittelystä hankealueella voi aiheutua
vaikutuksia ympäristöön lähinnä onnettomuustilanteissa, jolloin jätteiden leviäminen
ympäristöön olisi mahdollista. Toiminnan aikaisesta jätteiden tai sivutuotteiden käsittelystä hankealueella ei arvioida normaalioloissa aiheutuvan ympäristövaikutuksia missään tarkastellussa vaihtoehdossa. Jätteiden loppusijoituksesta mahdollisesti aiheutuvat ympäristövaikutukset kohdistuvat loppusijoituspaikoille.
Taulukko 12-1. Jätteiden ja sivutuotteiden käsittelystä ja loppusijoituksesta aiheutuvien
vaikutusten kokonaismerkittävyys rakentamisen (R) ja toiminnan aikana (T).
Vaihtoehdoilla ei ole merkittävää eroa.
Erittäin suuri ++++

Erittäin suuri ++++

Suuri +++

Suuri +++

Kohtalainen ++

Kohtalainen ++

Vähäinen +
Vaikutusten merkittävyys (R)
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Ei vaikutusta

Vähäinen +
Vaikutusten merkittävyys (T)

Ei vaikutusta

Vähäinen -

Vähäinen -

Kohtalainen --

Kohtalainen --

Suuri ---

Suuri ---

Erittäin suuri ----

Erittäin suuri ----
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12.2

Nykytila
Hankealueella ei tällä hetkellä ole toimintaa, jossa muodostuisi jätteitä tai sivutuotteita.
Hankealueen lähistöllä on kuitenkin muita teollisia toimijoita, joiden toiminnassa muodostuu tai jotka käsittelevät jätteitä ja teollisuuden sivutuotteita.
Hankealueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Ekokemin teollisuusjätteen käsittelyja kierrätyskeskus, jossa vastaanotetaan, käsitellään, hyödynnetään, loppusijoitetaan ja
välivarastoidaan teollisuuden jätteitä ja sivutuotteita sekä pilaantuneita maita. Alueella
vastaanotetaan mm. Savon Sellun toiminnassa muodostuvia jätteitä (mm. tuhkia ja lietteitä). Alueella vastaanotetaan myös muualta tulevia jätteitä ja pilaantuneita maita.

12.3

Arviointimenetelmät ja epävarmuustekijät
Tehtaan toiminnassa muodostuvien jätteiden ja sivutuotteiden käsittelystä aiheutuvia
ympäristövaikutuksia on arvioitu jätteiden ja sivutuotteiden ominaisuuksien, käsittelytekniikoiden sekä hyötykäyttö- ja loppusijoitusratkaisuiden perusteella.
Arvioinnissa on tarkasteltu prosessin eri vaiheissa muodostuvia sivutuotteita ja jätteitä,
niiden määriä, ominaisuuksia ja käsittelyvaihtoehtoja. Mahdolliset hyötykäyttökohteet,
muut jätteiden määrän vähentämistoimet ja loppusijoitusmahdollisuudet on kuvattu sillä
tarkkuudella, mikä hankkeen tässä suunnitteluvaiheessa on ollut mahdollista. Myös rakentamisen aikana muodostuvat jätteet on huomioitu.

12.4

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Rakentamisen aikana muodostuvat jätteet ovat pääasiassa puhtaita ylijäämämaita ja
ylijäämäkiviainesta sekä muuta tyypillistä rakentamisjätettä. Rakentamisen aikana
muodostuvia massoja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan hankealueella, mikä
vähentää muodostuvan ylijäämämaan/kiviaineksen määrää. Osa massoista kuljetetaan
muualle hyödynnettäväksi tai loppusijoitettavaksi. Hankealueella ei ole pilaantuneen
maaperän kohteita eikä siellä ole maa-aineksen ottotoiminnan yhteydessä havaittu pilaantunutta maa-ainesta.
Muut rakentamisen aikaiset jätteet toimitetaan mahdollisuuksien mukaan hyödynnettäviksi tai asianmukaiseen loppusijoitukseen.
Rakentamisen aikana muodostuvien jätteiden käsittelystä ja loppusijoituksesta aiheutuvat vaikutukset eivät eroa eri hankevaihtoehtojen välillä.

12.5

Toiminnan aikaiset vaikutukset
Jätteiden ja sivutuotteiden käsittelystä ja loppusijoituksesta ei arvioida aiheutuvan merkittäviä ympäristövaikutuksia. Mahdollisia vaikutuksia ympäristöön voi aiheutua lähinnä
poikkeustilanteissa, kuten jätesäiliön rikkoutuessa tai kuorman kaatuessa, jolloin jätteiden leviäminen ympäristöön olisi mahdollista. Tällaisessakin tapauksessa vaikutus
kohdistuisi lähinnä vain suppealle lähialueelle.
Hankevaihtoehtojen välillä ei ole merkittävää eroa muodostuvien kiinteiden jätteiden
määrissä. Savon Sellun tehtaan jätevesien, kuoren ja jäteliemien käsittelyn Finnpulpin
jätevedenpuhdistamolla ja kattilalaitoksissa, ei arvioida vaikuttavan merkittävästi muodostuvien kiinteiden jätteiden määriin (VE1b ja VE2b). Myöskään ligniinin erotuksella
(VE2a ja VE2b) ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta jätemääriin. Merkittävimpien
prosessissa muodostuvien jätejakeiden määrät, ominaisuudet ja mahdolliset hyötykäyttökohteet on esitetty taulukossa (Taulukko 3-9).
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Prosessissa muodostuvat jätteet ja sivutuotteet ovat luonteeltaan pääosin tavanomaisia jätteitä. Tyypillisiä hyötykäyttökohteita ovat käyttö maisemointimateriaalina ja viherrakentamisessa (mm. puun käsittelyssä muodostuva rejekti, tuhkat) tai lannoitekäytössä (tuhkat, meesa, meesauunin kalkkipöly). Jätevesien käsittelyssä muodostuvat lietteet voidaan hyödyntää energiana prosessissa tai mädättämällä. Myös tehtaan huoltoja toimistotöissä muodostuvista jätteistä suuri osa voidaan hyödyntää materiaalina
(mm. paperi, pahvi, metalli) tai energiana. Vaarallisia jätteitä (mm. jäteöljyt, öljyiset vedet, kiinteitä öljyiset jätteet, kemikaalijätteet, loisteputket, paristot ja akut) muodostuu
tehtaalla vain vähän.
Hyötykäyttöön tai loppusijoitukseen toimitettavia jätejakeita ei käsitellä tai varastoida
pitkäaikaisesti laitosalueella. Jätteiden käsittely, varastointi ja kuljetus toteutetaan siten,
etteivät jätteet pääse leviämään ympäristöön. Pölyävät materiaalit (mm. tuhkat) varastoidaan ja kuljetetaan siten, ettei pölyämistä tapahdu (siilot, suljetut/peitetyt kuormat).
Nestepitoiset jätteet varastoidaan säiliöissä, joista nesteet eivät pääse valumaan ympäristöön (tarvittaessa varoaltaat). Hajuhaittoja ehkäistään käsittelemällä mahdollisesti
haisevat jätteet/sivutuotteet (lietteet, mädäte) suljetuissa tiloissa. Vaaralliset jätteet varastoidaan asianmukaisesti lukitussa tai valvotussa tilassa omissa keräysastioissaan,
siten ettei päästöjä ympäristöön tapahdu. Kaikki tehdasalueella hyötykäyttöön soveltumattomat jätteet (mm. viherlipeäsakka, kaatopaikkajäte, vaarallinen jäte) toimitetaan
asianmukaiseen käsittely- tai loppusijoituspaikkaan tehdasalueen ulkopuolelle, jolloin
käsittelystä ja loppusijoituksesta aiheutuvat ympäristövaikutukset kohdistuvat käsittelyja loppusijoituspaikoille. Mahdollisuuksien mukaan myös näille jakeille pyritään löytämään hyötykäyttökohteita.
Mahdollisia loppusijoituspaikkoja alueella muodostuville jätteille ovat tehtaan naapurissa sijaitseva Ekokemin teollisuusjätteen kaatopaikka-alue, Jätekukko Oy:n Kuopion jätekeskuksen kaatopaikka-alue tai muu loppusijoitusalue, jolla on ympäristölupa ko. jätteiden vastaanottoon.

12.6

Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen
Kiinteiden jätteiden syntymistä tuotantoprosessissa pyritään välttämään hyvällä materiaalitehokkuudella eli raaka-aineiden tehokkaalla hyödyntämisellä, sivutuotteiden käytöllä sekä myynnillä, prosessikemikaalien regeneroimisella sekä uudelleenkäytöllä ja prosessihävikkien minimoimisella. Toissijaisesti tuotannon sivutuotevirtoja hyödynnetään
energiantuotannossa. Vasta viimeisenä keinona on materiaalin hylkääminen jätteenä.
Jätteiden ja sivutuotteiden käsittelystä ja loppusijoituksesta voi aiheutua ympäristövaikutuksia lähinnä poikkeus- ja onnettomuustilanteissa. Näitä voidaan ehkäistä siten, että
jätteiden lajittelusta, keräyksestä ja käsittelystä laaditaan ohjeistus ja kaikki jätemateriaalit varastoidaan asianmukaisissa varastoissa. Sivutuotteiden mahdollisimman tehokas hyödyntäminen vähentää muodostuvien jätteiden määrää. Hankealueella hyötykäyttöön kelpaamattomat materiaalit pyritään hyödyntämään tai loppusijoittamaan
mahdollisimman lähellä hankealuetta, jolloin kuljetusten aiheuttamat vaikutukset ovat
myös vähäisemmät.
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13

VAIKUTUKSET VESISTÖIHIN

13.1

Yhteenveto
Hankealue sijaitsee Kallaveden Kelloselän alueella. EU:n vesipuitedirektiivin mukaisen
luokittelun mukaan Kallavesi-Sorsavesi vesialue on sekä ekologiselta että kemialliselta
tilaltaan luokassa hyvä. Sorsasalon edustan veden laatuun vaikuttavat keskeisesti
Keski-Kallaveden suurimpiin kuormittajiin lukeutuvan Savon Sellun jätevedet. KeskiKallaveden vedenlaatuun vaikuttaa merkittävästi myös Kallansiltojen kautta Iisalmen
reitiltä tulevan veden laatu, joka on ajoittain heikompilaatuista kuin Savon Sellun alapuolisen Kelloselän vesi.
Raakaveden imuputken ja jäteveden purkuputken sekä mahdollisen uuden satamalaiturin rakentamisen yhteydessä tehdään vesistötöitä, kuten ruoppauksia. Lisäksi tehtaan rakentamisen aikana ylijäävistä puhtaista kallioaineksista rakennetaan mahdollisesti maisema- ja meluvalli Sorsasalon eteläkärkeen osin vesialueelle. Keskeisin vesistörakentamisen aikainen vaikutus on veden kiintoainepitoisuuden ja sen myötä sameuden tilapäinen lisääntyminen. Vesistöön voi joutua sedimentin ruoppauksen myötä
myös sedimenttiin varastoituneita ravinteita ja haitta-aineita. Pohjaeläimistö ja mahdollinen vesikasvillisuus katoavat ruoppausalueilta väliaikaisesti. Yleisesti eläimistön toipumisen ennalleen ruoppausten jälkeen on havaittu kestävän 1–5 vuotta. Alustavan
arvion mukaan raakaveden imuputken sijoittamisessa Virtasalmen puolelle syntyy merkittävästi vähemmän ruoppaustarvetta kuin Sorsasalon länsipuolen sijoitusvaihtoehdossa, sillä vesisyvyys on luonnostaan suurempi Virtasalmen puolella. Vaikutuksia voidaan vähentää mm. silttiverhoilla ja valitsemalla ympäristöystävällisin ruoppausmenetelmä.
Toiminnan aikana vaikutuksia vesistöön aiheutuu jäte- ja jäähdytysvesikuormituksesta.
Vesistövaikutusten arviointi on tehty maksimitasoilla. Suurimman osan ajasta kuormitukset tulevat olemaan arvioitua pienempiä.
Kuormituksen vaikutukset näkyvät selvimmin purkupisteen lähialueella Kelloselällä; erityisesti Kelloselän alusveden syvänteessä talvikerrostuneisuuskautena, jolloin jätevettä
kertyy alusveteen. Lisääntyvän happea kuluttavan kuormituksen vuoksi paikallista hapettomuutta saattaa esiintyä aiempaa useammin, mutta laajamittaista hapettomuutta ei
arvioida aiheutuvan. Kelloselän syvänteiden alusveden hapettamista jatketaan ja tarvittaessa niiden tehoa lisätään.
Arvion mukaan Kelloselän fosforitaso heikkenee tyydyttäväksi erillispuhdistamovaihtoehdossa ja yhteispuhdistamovaihtoehdossa hyvän ja tyydyttävän rajalle. Koko Kallaveden osalta fosforipitoisuuden arvioidaan säilyvän edelleen hyvänä. Kallaveden typpipitoisuus on nykyisinkin tyydyttävä, eikä kuormituksen arvioida muuttavan tilaluokitusta
typen osalta. Yhteispuhdistamovaihtoehdossa typpikuormituksen pieneneminen näkyy
Kallavedellä typpipitoisuuden pienentymisenä. Kallaveden arvioidaan kuitenkin säilyvän edelleen fosforirajoitteisena. Jäteveden sisältämän sulfaatin ja natriumin ei arvioida
aiheuttavan pysyvää kerrostuneisuutta Kallavedelle. Kiintoainekuormitus lisää syvänteen alueella sedimentaatiota, mutta syvännealue ei ole esimerkiksi kalojen kutualuetta
ja pohjaeläimistö koostuu kuormitukseen sopeutuneista lajeista. Vesistössä ei arvioida
tapahtuvan sen kaltaisia vedenlaatumuutoksia, jotka vaarantaisivat Kallaveden veden
käytön vesilaitosten raakavetenä.
COD- ja kokonaisfosforikuormitus nousevat suunnilleen samalle tasolle kuin Kallaveden metsäteollisuuden kokonaiskuormitus on ollut 1980-luvulla. Sen sijaan BOD- ja
typpikuormitus pysyvät nykyisillä tasoilla, jotka ovat oleellisesti pienempiä kuin 1980-
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luvulla. Typen osalta kuormitus jopa laskee yhteispuhdistamovaihtoehdossa verrattuna
nykyiseen tasoon.
Aivan jäähdytysvesien purkualueen lähiympäristöä lukuun ottamatta lämpötilavaikutuksen arvioidaan olevan talvella enimmillään noin 3–5 °C. Jäähdytysvesien aiheuttaman
sulan alueen koko on huhtikuun alussa kylmänä talvena noin 0,5 km2 ja leutona talvena
noin 0,8 km2. Lämpökuorman arvioidaan näkyvän lähirantojen limoittumisena ja vesikasvillisuuden lisääntymisenä, mutta esim. laaja-alaisia sinilevähaittoja ei arvioida aiheutuvan, sillä lisääntyvästä fosforikuormituksesta huolimatta Kallaveden arvioidaan
säilyvän fosforirajoitteisena.
Hankkeen ei arvioida muuttavan Kallaveden pintaveden ekologista tai kemiallista tilaa.
Savon Sellun lähialueella ekologinen tila säilyy tyydyttävänä, vaikka vaikutusten merkittävyys on suuri. Koko Kallavesi-Sorsavesi vesialueella ekologinen ja kemiallinen tila
pysyy hyvänä ja vaikutusten merkittävyys on kohtalainen. Hanke ei vaaranna PohjoisSavon vesistöjen vesienhoitosuunnitelman Vuoksen vesienhoitoalueen ja EU:n vesipuitedirektiivin tavoitteiden eli vesialueen hyvän ekologisen tilan saavuttamista tai sen säilyttämistä niillä alueilla, joilla se on jo saavutettu.
Taulukko 13-1. Jäähdytys- ja jätevesikuormituksen aiheuttamien vaikutusten kokonaismerkittävyys rakentamisen (R) ja toiminnan aikana (T). Vaihtoehdoilla ei ole merkittävää
eroa.

Vaikutusten merkittävyys (R)

13.2

Nykytila

13.2.1

Yleiskuvaus

Erittäin suuri ++++

Erittäin suuri ++++

Suuri +++

Suuri +++

Kohtalainen ++

Kohtalainen ++

Vähäinen +

Vähäinen +

Ei vaikutusta

Vaikutusten merkittävyys (T)

Ei vaikutusta

Vähäinen -

Vähäinen -

Kohtalainen --

Kohtalainen --

Suuri ---

Suuri ---

Erittäin suuri ----

Erittäin suuri ----

Hankealue sijaitsee Sorsasalon saarella Kallaveden keskiosan pohjoisosassa. Saaren
erottaa mantereesta Virtasalmi, Siilinsalmi, Lukkosalmi ja Kelloselkä. Hankealue sijoittuu ympäristöhallinnon vesimuodostuma-jaottelussa Vuoksen vesistöalueen Kallaveden vesistöalueelle (4.272, F = 31059,85 km2, L = 12,54 %), joka käsittää Kallan siltojen alapuolisen Keski-Kallaveden, Sotkanselän ja Koiruksen. Vuoksen vesistö laskee
Laatokkaan. Pintavesityyppiluokittelussa Kallavesi kuuluu suuriin humusjärviin (Sh),
jonka tilaa ei ole voimakkaasti muutettu. (Ympäristöhallinto 2013)
13.2.2

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 vrk (Itä-Suomen Aluehallintovirasto 2007). Keski-Kallaveden pohjoisosassa on kah-
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den suuren vesireitin sekoittumisvyöhyke (Itä-Suomen Aluehallintovirasto 2007), mihin
vettä virtaa Iisalmen reitiltä luoteesta sekä Nilsiän reitiltä pohjoisesta. Nilsiän reitiltä
pohjoisesta tulevasta vedestä noin 1/3 virtaa suoraan etelään ja 2/3 kiertää Savon Sellun jätevedenpuhdistamon vesien laskupaikan kautta (Ramboll Finland Oy 2009). Sorsasalon 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 Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko Oy 2013) on esitetty oheisessa kuvassa (Kuva 13-1). Sorsasalon 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
oheisessa kuvassa (Kuva 13-2).
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Kuva 13-1. Sorsasalon lähialueen veden syvyystietoja sekä Kallaveden yhteistarkkailun
Sorsasalon edustan näytepisteiden sijainti. (Maanmittauslaitos 2015a)

Kuva 13-2. Kallaveden pintaveden lämpötila vuosina 2012–2015. (Järviwiki 2015)
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Kuopion Itkonniemen asteikolla keskivedenkorkeus on säännöstelyn alkamisen jälkeen
(1973/1974) ollut NN+ 81,56 m. Keskimääräinen vuotuinen vedenkorkeusvaihtelu on
tänä aikana ollut 83 cm. Ylin vedenkorkeus on ollut NN+ 82,43 m (kesäkuussa 1988) ja
alin NN+ 81,00 m (lokakuussa 2006), joten äärivaihtelu on ollut 143 cm (Korhonen &
Haavanlammi 2012, Järviwiki 2015). Korkein mitattu vedenkorkeus (HW) on ollut 206
cm (Korhonen & Haavanlammi 2012).
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
Sellun satamalaiturin alueella on yhtenäinen jääpeite, mutta talvesta riippuen jätevesien purkuputken kohdalla voi olla pienialainen sula alue (Koistinen 2015). Alueella on
melko voimakas virtaama ja jäät voivat ajoittain olla heikkoja.
13.2.3

Lähivaluma-alue
Hankealueen länsipuolella sijaitsee Kuikkalampi, josta vedet ohjautuvat Selluntien reunan ojaa pitkin Sorsasalon eteläkärkeen ja edelleen Kallaveteen. Hankealueelta ei ohjaudu pintavesiä Kuikkalampeen maaston korkeuserojen vuoksi. Hankealueen pohjoisosan pintavedet ohjautuvat karttatarkastelun perusteella hankealueen pohjoispuoliseen
ojaan ja edelleen Virtasalmeen. Purkuojan veden laadusta ei ole käytettävissä tutkimusaineistoa. Hankealueelta ei karttatarkastelun perusteella ohjaudu Kallaveteen
muualta pintavesiä, johtuen maastonmuodoista sekä pintavaluntaa pidättävästä metsäkasvillisuudesta.

13.2.4

Hulevesivirtaama
Nykytilanteessa hankealueen lähivaluma-alueelta kertyvien hulevesien keskimääräiseksi hulevesivirtaamaksi on valuma-alueen pinta-alan (100 hehtaaria), vuosien 1990–
2014 keskimääräisen aluesadannan sekä maaston keskimääräisen valumiskertoimen
mukaan arvioitu noin 5 l/s.

13.2.5

Kuormitus
Kallavedellä suoritetaan viranomaisten edellyttämää velvoitetarkkailua ja sitä on toteutettu alueen kuormittajien yhteistarkkailuna vuodesta 1975 lähtien (Ronkainen 2005).
Yhteistarkkailuun on kuulunut veden laadun seurannan lisäksi muun muassa pohjaeläin-, kasviplankton-, perifyton-, vesikasvillisuus- ja sedimenttitutkimuksia (SavoKarjalan Ympäristötutkimus Oy 2009, 2010, 2011 & 2012; Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko Oy 2013). Seuraavassa on kuvattu Kallaveden ja erityisesti Sorsasalon edustan vesialueeseen kohdistuvaa kuormitusta.
Keski-Kallaveden lähivaluma-alueen ja laskeuman aiheuttamaksi kuormitukseksi on
vuonna 2013 arvioitu 11 t/v fosforia ja 265 t/v typpeä. Ilman kautta tuleva laskeuma on
merkittävä erityisesti typen osalta. Fosforin ainevirtaamasta noin 88 % tulee KeskiKallaveden yläpuolisilta reiteiltä, lähivaluma-alueen osuus on 8 % ja pistekuormittajien
osuus 4 % (Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry 2014). Iisalmen reitiltä 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 kuormitukseksi 38 t/v
fosforin ja 1 000 t/v typen osalta. Lisäksi Keski-Kallaveden pistekuormittajien 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 Vesiensuojeluyhdistys ry
2014). Lisäksi alla on esitetty Pohjois-Kallaveden ja Keski-Kallaveden fosfori- ja typpitaseet vuonna 2014 (Kuva 13-3). Ravinteiden ainetaseissa on ollut nähtävissä melko
suurta vaihtelua vuosien välillä (Hammar 2015).
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Q

Kok. N

Kok. P

Kok. N

m /s

Kok.P
µg/l

µg/l

kg/vrk

kg/vrk

72

40

876

252
39
0
291

5461
757
0
6218

79

35

820

237
54

5603
615

79
69
2

35
20

820
589

237
121
31
9
398

5603
3505
726
1630
11464

135
15

21
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749
720

250
29
119

8747
934
1783

72
69
9

40
20

876
589

252
121
71
9
453

5461
3505
1534
1630
12130

279
174
38

9681
2449
20

3

Pohjois-Kallavesi
Ruokovirta
Rannat + laskeuma (likiarvo)
Pistekuormitus
Yhteensä
Kallansillat
Erotus (sedimentaatio)
Keski-Kallavesi
Kallansillat
Jännevirta
Rannat + laskeuma (likiarvo)
Pistekuormitus
Yhteensä
Puutossalmi (90%)
Vehmersalmi (10%)
Erotus (sedimentaatio)
Koko alue
Ruokovirta
Jännevirta
Rannat + laskeuma (likiarvo)
Pistekuormitus
Yhteensä
Alapuolisiin vesistöihin
Erotus (sediment./liukenem.)
Häviöt %

150

150
150

Kuva 13-3. Pohjois-Kallaveden ja Keski-Kallaveden fosfori- ja typpitaseet vuonna 2014.
(Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko Oy 2014)

On kuitenkin huomioitava, ettei Kallaveden ravinteiden pidättämiskykyä täysin tunneta,
sillä edellä mainituissa arvioissa ei ole huomioitu Suvasveden purkusuuntaa (Perho
2015). Kallavedestä tehdyn ainetasetutkimuksen mukaan vedessä 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 Sellun jätevedet (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
& Vesi Eko Oy 2013). Savon Sellu purkaa jätevetensä Sorsasalon eteläkärkeen (Kuva
3-5).
Itä-Suomen Aluehallintoviraston Savon Sellu Oy:lle 8.10.2007 antamassa päätöksessä
nro 110/07/2 määrätään seuraavat rajat kuormituksen suhteen: Jäte- ja jäähdytysvesiviemärien yhteenlasketut päästöt eivät saa ylittää 1.1.2010 alkaen seuraavia rajaarvoja: CODCr enintään 7 000 kg/vrk, BOD7 1 000 kg/vrk, fosforipäästö 8 kg/vrk ja kuiva-aine 1 000 kg/vrk laskettuna kolmen kuukauden liukuvana keskiarvona. Jätevesien
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käsittelyssä on lupaehtojen mukaan pyrittävä mahdollisimman täydelliseen ammoniumtypen hapettamiseen. Savon Sellun kuormituslukuja vuosina 2005–2014 on esitetty
oheisessa taulukossa (Taulukko 13-2) (Savon Sellu Oy 2014). Tehtaan jätevesipäästöt
ovat 2000 -luvulla olleet suhteellisen vakaat ja vaihdelleet lähinnä tuotannon mukaan.
Savon Sellun jätevesikuormitus oli tarkastelujaksolla 2005–2014 korkeimmillaan vuonna 2006, minkä jälkeen kuormitus on etenkin typen ja kiintoaineen suhteen vähentynyt.
Jätevedenkäsittelyn biologisen puhdistuksen toiminnassa oli vaikeuksia vuoden 2006
alkupuolella. Syynä olivat tehtaan toimintahäiriöistä johtuvat puhdistamolle tulevan
kuormituksen nousu, jäteveden sisältämät mikrobeille haitalliset aineet ja alhainen pH.
Vuonna 2014 kuormitus oli keskimäärin CODCr 4 800 kg/vrk, BOD7 529 kg/vrk, fosfori
5,5 kg/vrk, typpi 852 kg/vrk, ammoniumtyppi 551 kg/vrk sekä alkuainerikki (S) 2 159
kg/vrk jätevesivirtaaman ollessa 6 004 m3/vrk.
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203447
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2477 501

35203 6752

28543

29878
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29417 6124

23294

24463

241833
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19022
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3
(m /vrk)

2049 260

KA (kg/vrk)

551
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852

NH4 (kg/vrk)

5

N (kg/vrk)

444

P (kg/vrk)

Raakavesimäärä
(m3/vrk)

Maksimi 8742
Keskiarvo 5340

Jäähdytysvesimäärä (m3/vrk)

Minimi 4115

BOD (kg/vrk)

COD (kg/vrk)

Vuosien 2005–
2014

Taulukko 13-2. Savon Sellun kuormituslukuja vuosilta 2005–2014. (Savon Sellu Oy 2014)

Kallaveden alueen puunjalostusteollisuuden vuositason kuormituksen yleinen kehitys
koko Kallavedellä 1982–2014 on esitetty oheisessa kuvassa (Kuva 13-4) (PohjoisSavon ELY-keskus 2014). Kuvaajassa on esitetty Kallaveden kaiken puunjalostusteollisuuden kuormitus, eli vuoteen 1995 saakka Savon Sellun lisäksi mukana on myös
Schauman Woodin kuormitus. Ammoniumtyppikuormituksen osalta kysymyksessä on
kuitenkin ainoastaan Savon Sellun kuormitus. BOD:n sekä COD:n osalta Schauman
Woodin osuus on ollut hyvin pieni, maksimissaan 2–3 % Savon Sellun kuormituksesta.
Kokonaistypen osalta Schauman Woodin kuormitus on maksimissaan alle prosentin
luokkaa Savon Sellun kuormituksesta ja fosforin osalta osuus on hieman suurempi.
Kokonaisfosforin sekä kemiallisen ja biologisen hapenkulutuksen osalta puunjalostusteollisuuden kuormitus on selvästi vähentynyt 1990-luvun alusta alkaen. Sen sijaan
ammoniumtypen ja kokonaistypen kuormitus, joka on ollut koko jakson ajan kokonaan
tai lähes kokonaan Savon Sellusta peräisin, on vaihdellut runsaasti viime vuosiin asti.
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Kuva 13-4. Kallaveden alueen puunjalostusteollisuuden vuositason kuormituksen yleinen
kehitys koko Kallavedellä 1982–2014. Kuvaa tarkasteltaessa on kuitenkin huomioitava,
että vuoteen 1995 asti mukana olleen Schauman Woodin osuus BOD:n sekä COD:n
osalta on ollut hyvin pieni, maksimissaan 2–3 % Savon Sellun kuormituksesta. (PohjoisSavon ELY-keskus 2014)

Ympäristöhallinnon Vahti-tietokannassa (Ympäristöhallinto 2015b) Kallavedelle jätevesiä purkavat Savon Sellun lisäksi Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo sekä Suomen aivotutkimus ja -kuntoutuskeskus Neuron. Oheisessa taulukossa (Taulukko 13-3) on esitetty kunkin kuormittajan ravinne- ja hapenkulutuksen keskimääräiset kuormitukset
vuosilta 2005–2014.
Taulukko 13-3. Kallaveden pistekuormituksen keskiarvot keskeisten parametrien osalta
vuosina 2005–2014. (Ympäristöhallinto 2015b)

13.2.6

Kuormittaja

COD (kg/vrk)

BOD (kg/vrk)

Kok.P (kg/vrk)

Kok.N (kg/vrk)

Savon Sellu

5 340

802

6

1 280

Lehtoniemi

928

137

6

781

Neuron

1,5

0,2

0,016

1,3

Veden laatu
Seuraavassa on kuvattu Kallaveden veden laatua yhteistarkkailun tulosten sekä muiden alueella tehtyjen tutkimusten ja tarkkailuiden pohjalta (mm. Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 2009, 2010, 2011, 2012; Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy & Vesi
Eko Oy 2013; Ympäristöhallinto 2015b). Savon Sellun purkuvesien vaikutus on havaittavissa Sorsasalon eteläkärjen lähialueilla mm. typpipitoisuuksien ja sähkönjohtavuuden kasvuna sekä osittain kasvaneena rehevyytenä. Vesistövaikutukset ovat olleet selvimmin havaittavissa yleensä lopputalven näytteenottokerroilla. Merkittävää päällysve-

Copyright © Pöyry Finland Oy

Marraskuu 2015
184

Finnpulp Oy
Biotuotetehtaan YVA-selostus

den hygieenisen laadun heikentymistä ei ole esiintynyt. Savon Sellun kuormituksen
vaikutukset vähenevät ulompana Kelloselällä, mutta ovat edelleen havaittavissa syvemmissä vesikerroksissa kerrostuneisuusaikoina, varsinkin talvella (Savo-Karjalan
Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko Oy 2013). Keski-Kallaveden vedenlaatuun vaikuttaa
merkittävästi myös Kallansiltojen kautta Iisalmen reitiltä tulevan veden laatu, joka on
ajoittain jopa lievästi heikompilaatuista kuin Savon Sellun alapuolisella Kelloselällä
(Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko Oy 2013).
Kallaveden yhteistarkkailun tiheimmin seuratut havaintopisteet sekä veden laadun kehityssuuntia keskeisten parametrien osalta aina 1970-luvun alusta lähtien on esitetty
oheisissa kuvissa (Kuva 13-1 – Kuva 13-9). Kuvissa on esitetty veden laatu erikseen
pinta-, väli- ja alusvesikerroksesta. Kuvaajien näytepisteistä Kallavesi 338A edustaa
parhaiten Sorsasalon edustan veden laatua (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy &
Vesi Eko Oy 2013). Pisteeltä 338A on vedenlaatutietoja vain vuodesta 1990 alkaen
(Ympäristöhallinto 2015b). Viereisen pisteen 338H osalta on tietoja vuodesta 1970 alkaen, mutta seuranta päättyi mm. typen osalta jo vuonna 2007, minkä vuoksi tässä on
esitetty pisteen 338A tietoja. Pisteen 338H tulosten huomioimiseksi voidaan mainita,
että vuosina 1970–1990 mitattiin alusvedessä ajoittain erittäin korkeita kokonaisfosforipitoisuuksia (570–590 µg/l), kokonaistyppipitoisuuksia (6 100–17 000 µg/l). Lisäksi
alusveden happiongelmat ennen vuotta 1990 olivat yleisiä pisteellä 338H.
Kuvaajista näkyy veden laadun paraneminen 1990-luvun alusta alkaen. Alueen syvänteiden hapetus aloitettiin 1986–1999 välisenä aikana. Alusveden happiongelmia on
esiintynyt vielä 2000-luvullakin Sorsasalon edustan näytepisteillä sekä lisäksi kauempana pisteellä 405, mihin kuitenkin vaikuttaa pisteen suuri kokonaissyvyys 47 metriä.
Vuosina 1995–2014 veden rehevyystaso Sorsasalon edustalla on pysynyt melko samanlaisena (Ympäristöhallinto 2015b). Myöskään viimeisimmän vuoden 2015 vesistötarkkailun tulosten perusteella Kallaveden vedenlaadussa ei ole havaittavissa merkittäviä selkeitä muutoksia viimevuosiin verrattuna (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy &
Vesi Eko Oy 2015).
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Kuva 13-5. Veden laadun kehityssuuntia Kallavedellä vuosina 1970–2015 hapen kyllästysasteen (%) osalta. Pintavesi: 0–10 m; alusvesi: pohja–2 m ylöspäin. (Ympäristöhallinto
2015b)
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Kuva 13-6. Veden laadun kehityssuuntia Kallavedellä vuosina 1970–2015 happipitoisuuden (mg/l) osalta. Pintavesi: 0–10 m; alusvesi: pohja–2 m ylöspäin. (Ympäristöhallinto
2015b)
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Kuva 13-7. Veden laadun kehityssuuntia Kallavedellä vuosina 1970–2015 kokonaisfosforipitoisuuden (µg/l) osalta. Pintavesi: 0–10 m; alusvesi: pohja–2 m ylöspäin.
(Ympäristöhallinto 2015b)
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Kuva 13-8. Veden laadun kehityssuuntia Kallavedellä vuosina 1970–2015 kokonaistyppipitoisuuden (µg/l) osalta. Pintavesi: 0–10 m; alusvesi: pohja–2 m ylöspäin.
(Ympäristöhallinto 2015b)
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Kuva 13-9. Veden laadun kehityssuuntia Kallavedellä vuosina 1970–2015 kemiallisen
hapenkulutuksen (CODMn, mg/l) osalta. Pintavesi: 0–10 m; alusvesi: pohja–2 m ylöspäin.
(Ympäristöhallinto 2015b)

Kallaveden koko vuoden vedenlaatutietoja Kallansilloilta (tarkkailupiste Kallavesi 333)
etelään aina Ollinselälle asti (tarkkailupiste Kallavesi 25) vuosilta 2005–2015 on esitetty
seuraavassa taulukossa (Taulukko 13-4). Tarkempia vedenlaatutietoja vuodenajoittain
on esitetty liitteessä 5.
Sorsasalon edustalla havaintopaikalla Kallavesi 338A, joka edustaa syvännehavaintopaikkaa (kokonaissyvyys noin 31 metriä), veden kokonaisfosforipitoisuus on seurantajaksolla 2005–2015 ollut päällysvedessä keskimäärin 23 µg/l (kasvukaudella 22 µg/l) ja
alusvedessä 38 µg/l (Ympäristöhallinto 2013). Keskimääräinen kokonaistyppipitoisuus
on ollut päällysvedessä 906 µg/l ja alusvedessä 1 031 µg/l. Keskimääräinen klorofylli-a
pitoisuus on ollut kasvukaudella päällysvedessä 10 µg/l. Kasvukauden veden fosfori- ja
klorofylli-a pitoisuudet osoittavat lievää rehevyyttä – rehevyyttä. Kokonaistypen vastaavat luvut ovat päällysvedessä 779 µg/l ja alusvedessä 1 014 µg/l. Ammoniumtyppipitoisuudet ovat olleet keskimäärin päällysvedessä 133 µg/l ja alusvedessä 227 µg/l. Sulfaattipitoisuudet ovat olleet keskimäärin päällysvedessä 7 mg/l ja alusvedessä 9 mg/l.
Ammoniumtyppipitoisuudet, osittain kokonaistyppipitoisuudet sekä sulfaattipitoisuudet
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ja ajoittain sähkönjohtavuus ovat olleet Sorsasalon edustalla korkeampia kuin PohjoisKallavedellä, mikä viittaa Savon Sellun ja Nilsiän reitin tuoman kuormituksen vaikutukseen (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko Oy 2013). Toisaalta esimerkiksi
kokonaisfosforipitoisuus on ollut keskimäärin korkeampi Kallansiltojen tarkkailupisteellä
333 (33 µg/l) kuin Sorsasalon edustalla (23 µg/l) (Taulukko 13-4).
Aiemmin tehdyn jätevesien talviaikaisen leviämisen tutkimuksen tulosten mukaan Savon Sellun jätevedet kulkeutuvat etelään päin noin 10–20 metrin syvyydessä, eli ne eivät vajoa kauempana sijaitsevissa syvänteissä pohjaan (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 2009). Tutkimuksessa tarkasteltiin ammoniumtypen kulkeutumista. Lähimmissä Kelloselän syvänteessä (havaintopaikat 338A ja 338H) Savon Sellun jätevedet
kuitenkin vajoavat pohjalle, mutta etäämpänä jätevesien vaikutuksia havaitaan lähinnä
välivesikerroksessa. Tehdyn tutkimuksen perusteella Savon Sellun jätevedet kulkeutuvat talvikautena pääasiassa Säyneensalon itäpuolitse kohden Ollinselkää putkimaisena
virtauksena (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 2009). Vähäisessä määrin Savon
Sellun jätevesiä on havaittavissa Säyneensalon länsipuolella. Kaukovaikutusalue ulottui 13 kilometrin päähän purkualueelta kaakkoon, Ollinselän kaakkoiskulmalle. Tätä
etelämpänä Savon Sellun jätevesien vaikutusta ei ole enää havaittu. Lehtoniemen jätevedet kulkeutuvat Hietasalon molemmin puolin itään ja sen jälkeen päävirtaussuunnassa etelään.
Veden pH on Sorsasalon edustalla ollut lähellä neutraalia. Veden päällyskerroksen väri
(näkösyvyys) on humusjärvelle tyypillistä tasoa 70 mg P/l ja paranee kuljettaessa vesistöreittiä alaspäin (Itä-Suomen Aluehallintovirasto 2007). Kemiallinen hapenkulutus
(CODMn) on ollut keskimäärin humusjärvelle tyypillistä tasoa noin 13 mg/l. Kallaveden
näkösyvyys vaihtelee yleisesti puolestatoista metristä neljään metriin (Järviwiki 2015).
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Taulukko 13-4. Veden laadun koko vuoden keski-, minimi- ja maksimiarvoja päällys- ja alusvedessä Kallavedellä vuosina 2005–2015. Päällysvesi: 0–10 m;
alusvesi: pohja–2 m ylöspäin. (Ympäristöhallinto 2015b)
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Kallaveden happikylläisyys on syyskierron jälkeen suhteellisen hyvä (Savo-Karjalan
Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko Oy 2013). Savon Sellun jäteveden purkualueella,
Sorsasalon eteläkärjen edustalla syvänteiden hapetus kolmella pohjailmastimella parantaa alusveden happipitoisuutta (as. 338H, 338BH ja 340H) (Kuva 13-1). Yhteensä
Kallavedellä toimii kuusi hapetinta, joista edellä mainittujen lisäksi kolme sijaitsee Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon läheisyydessä. Hapettimet siirtävät pintavettä syvemmälle noin 800 l/s teholla (Inkala & Lauri 2015). Hapetus on aloitettu asemakohtaisesti seuraavasti: 338BH/1986; 340H/1989; 338H:1999; Lehtoniemen edustan hapettimet/1989–1991.
Kallaveden yhteistarkkailun havaintopisteen Kallavesi 338A syvänteessä, Sorsasalon
eteläpuolella happitilanne on ajoittain ollut heikko seurantajaksolla 2005–2015, mutta
täysin hapettomaksi syvänne on mennyt vain satunnaisesti (Taulukko 13-4 ja Kuva
13-1 – Kuva 13-9) (Ympäristöhallinto 2015b). Koko Kallavettä tarkasteltaessa syvänteiden tila on kohentunut merkittävästi ja pääallas toimii terveen järven tavoin (SavoKarjalan Vesiensuojeluyhdistys ry 2014).
Siirryttäessä Sorsasalon edustalta pohjoiseen Kallansiltojen kohdalle (piste 333) tai toisaalta etelään (pisteet 375 ja 25) voidaan havaita pientä parantumista tarkkailupisteiden keskimääräisessä veden laadussa (erityisesti ammoniumtyppipitoisuus) (Taulukko
13-4 ja Kuva 13-1 – Kuva 13-9). Kuitenkin esimerkiksi kokonaisfosforipitoisuus on ollut
korkeampi Kallansiltojen kohdalla kuin Sorsasalon edustalla. Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon kuormitus näkyy erityisesti tarkkailupisteiden 372H ja 373H alus- ja väliveden sulfaatti-, ammoniumtyppi- ja kokonaistyppipitoisuuksissa (Taulukko 13-4 ja Kuva 13-1 – Kuva 13-9), mutta vaikutukset ulottuvat aina Hietasalon eteläpuolelle tarkkailupisteelle 378 asti (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko Oy 2013). Lehtoniemen jätevesien purkualueen tai purkukohdan välittömässä läheisyydessä ammoniumtyppipitoisuudet ovat saattaneet aiempina vuosina ylittää vesieliöille kroonisen myrkyllisyystason (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 2009). Jo hieman Lehtoniemestä
ulompana pitoisuudet alenevat, joten vaikutusalue on hyvin suppea. Päällysveden kokonaisfosforipitoisuuksien perusteella Lehtoniemen lähialue on luokittunut viime vuosina lievästi reheväksi (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko Oy 2013).
13.2.7

Kasviplankton
Kallavedellä kasviplanktonin määrää tarkkaillaan vuosittain a-klorofyllipitoisuuksien
avulla. Lisäksi tarkkailun intensiivivuosina sekä tarkempina erillistutkimuksina on tutkittu kasviplanktonin lajistorakennetta ja biomassaa. Kasviplanktonia on tutkittu Sorsasalon edustalta Kallaveden yhteistarkkailun yhteydessä viimeksi vuonna 2014, jolloin mitattiin vain a-klorofyllipitoisuuksia (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 2014a). Lisäksi
Kallaveden erillistutkimuksiin vuosina 2012–2013 liittyi osana kasviplanktonin klorofyllia tutkimus, jolloin tehtiin tarkempia lajisto- ja biomassamäärityksiä (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko Oy 2013). Kallavedellä rehevyyden ajallinen vaihtelu
noudattaa vesistöille tyypillistä rytmiä: kevätmaksimi, alkukesän minimi ja loppukesän
maksimi, jonka jälkeen kasviplanktonin klorofylli-a pitoisuudet laskevat syksyä kohti.
Kallaveden vuoden 2013 biomassatutkimuksen tulosten perusteella on todettavissa, että yleensä loppukesää kohden sinilevien osuus kasviplanktonissa kasvaa (SavoKarjalan Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko Oy 2013). Tämä on melko normaali kehityskulku suomalaisissa humusjärvissä. Kallavedellä on usein todettu tyyninä päivinä
pintaan nousevia sinilevälauttoja loppukesällä ja syksyllä. Biomassatutkimuksen perusteella kaikki mittausasemat olivat kaikkina havaintoajankohtina selkeästi fosforirajoitteisia. Asemilla, mistä määritettiin mineraaliravinteita, nitraattitypen pitoisuus pysyi korkeana molempina kesinä 2012 ja 2013 ja fosfaattifosforin pitoisuus oli lähellä määritysrajaa tai sen alapuolella. Sinilevät saavat kilpailuetua typpirajoitteisessa ympäristössä,
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sillä osa niistä kykenee ilmakehän typen sidontaan. Ravinnesuhteiden perusteella olosuhteet eivät näytä suosivan erityisesti sinileviä Kallaveden selkäalueilla.
Kasviplanktonin biomassaa on määritetty Sorsasalon lähialueelta 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
ekologiseen tilaluokkaan välttävä (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko Oy
2013). On kuitenkin huomioitava, että Kallaveden virallinen pintaveden ekologisen tilan
luokka kasviplanktonin osalta on hyvä (a-klorofylli: hyvä, kokonaisbiomassa: tyydyttävä,
haitallisten sinilevien % -osuus: erinomainen, TPI-trofiaindeksi: hyvä) (Ympäristöhallinto 2015b).
Mikäli lievästi rehevän ja rehevän alueen raja-arvona pidetään klorofylli-a pitoisuutta
12 μg/l, oli Kelloselkä luokiteltavissa kesä-elokuussa vuonna 2012 reheväksi. Muilla
Kallaveden vesialueilla klorofylli-a:n keskipitoisuus vaihteli välillä 9,0–10,6 μg/l ja nämä
alueet olivat luokiteltavissa lievästi reheviksi. Kesällä 2013 heinäkuu oli normaalia sateisempi, mutta kesä- ja elokuussa sademäärä jäi normaalia vähäisemmäksi. Kesä oli
hieman tavanomaista lämpimämpi. Näissä oloissa kasviplanktonin klorofylli-a:n määrä
oli tavanomaista hieman suurempi kaikilla vesialueilla, ja ne olivat luokiteltavissa reheviksi.

Klorofylli-a (µg/l)

Tarkasteltaessa pidemmän aikavälin muutosta klorofylli-a:n pitoisuudessa Sorsasalon
edustalla, voidaan havaita lievä nouseva trendi (Kuva 13-10) (Ympäristöhallinto
2015b). Nousevaa trendiä ei ole kuitenkaan havaittavissa saman alueen ravinteisuudessa (Kuva 13-4 – Kuva 13-9).
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Kuva 13-10. Klorofylli-a:n pitoisuus (µg/l) pintavedessä tarkkailupisteellä Kallavesi 338A
vuosina 1990–2014. (Ympäristöhallinto 2015b)
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Kelloselän ja koko Kallaveden ravinnepitoisuuksien osalta määräävä tekijä on tulovirtaaman mukana tuleva ravinnekuorma, jolloin vesimäärän ollessa suurempi Kallaveden
ravinnepitoisuudet ovat suurempia. Kasviplanktonin määrään vaikuttaa monet muutkin
tekijät kuin vain ravinnepitoisuus, esimerkiksi lämpötila ja virtausolosuhteet, mistä johtuen korrelaatio ravinnepitoisuuksien ja a-klorofyllin välillä jää heikoksi. Ammoniumtyppeä lukuun ottamatta epäorgaanisten ravinteiden mittaustuloksia Kallavedestä on varsin niukasti. Esimerkiksi havaintopaikalta Kallavesi 345 ei ole mitattu fosfaattifosforin
pitoisuuksia lainkaan vuosina 2005–2015. Yksittäisten havaintokertojen mittaustuloksissa Kelloselän eteläosassa havaintopaikalla Kallavesi 345 fosforipitoisuuden vaihtelu
selittää alle 30 % a-klorofyllipitoisuuden vaihtelusta vuosijaksolla 2005–2015 (Ympäristöhallinto 2015b). Pidemmällä aikavälillä yhteys on vielä selvästi heikompi. Muilla havaintopaikoilla selitysasteet jäävät havaintopaikkaa Kallavesi 345 pienemmiksi. Esimerkiksi havaintopaikalla Kallavesi 338A selitysaste on vain 8 % (Kuva 13-11). Koska
ravinnepitoisuuksien ja a-klorofyllin yhteys Kallavedellä on heikko, ei a-klorofyllipitoisuuden ennustaminen regressioyhtälön avulla ole luotettavaa.
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Kuva 13-11. Kokonaisfosforipitoisuuden yhteys a-klorofyllipitoisuuteen havaintopaikalla
Kallavesi 338A vuosina 2005–2015. (Ympäristöhallinto 2015b)

Vuonna 2013 tehdyn piilevätutkimuksen mukaan päällysveden laatu Savon Sellun lähivaikutusalueella Kallavesi 338A kuvaa niukkatuottoisuutta ja hyviä happiolosuhteita
(Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko Oy 2013). Rehevyysindeksi TDI oli
30,6 kun arvo < 32 kuvaa niukkatuottoista vesialuetta. Arvo on hieman korkeampi kuin
Pohjois-Kallavedellä, jossa arvo oli 28,0.
Kallavedellä esiintyy pääasiassa nieluleviä, piileviä ja lisäksi on havaittu sinileviä ja kultaleviä (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 2011). Sinileviä esiintyy yleensä läpi kesän, runsaampana kuin varsinaisia kultaleviä. Vuonna 2010 esiintyminen painottui loppukesään: eniten (26 %) leväbiomassasta sinileviä – päälajina Anabaena spp. - esiintyi
elokuussa Pohjois-Kallavedellä ja kaikilla asemilla syyskuussa. Jo kesäkuussa sinileviä
havaittiin melko paljon - 12 % kokonaismäärästä – Pohjois- Kallavedellä, runsaimpana
Aphanizomenon sp. Heinäkuussa sinilevien esiintyminen jäi vähäiseksi. Sinilevien jouCopyright © Pöyry Finland Oy
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kossa oli vuonna 2010 siten myös erilaissolullisia veteen liuenneen typen hyödyntäjiä:
Aphanizomenon-lajien lisäksi joitakin Anabaena-lajeja. Yleisin ja runsaimmin esiintynyt
sinilevälaji oli Woronichinia naegeliana. Anabaena-lajeilla on veteen liuenneen molekyläärisen typen sitomiseen erilaistuneita soluja, heterosyyttejä, joten niiden runsastuminen riippuu veden fosforiravinnemääristä (Granéli et al.1990). Kallavedeltä on tullut
vuosina 2006–2012 vuosittain 3–12 ilmoitusta rantaan ajautuneista sinilevälautoista,
mutta viikoittaisella seurantapaikalla ei runsaita esiintymiä ole havaittu (Ympäristöhallinto 2015b).
Vuoden 2014 leväkesälle oli ominaista sinilevien tavanomaista vähäisempi esiintyminen Kallavedessä lämpimän veden aikana heinä- ja elokuussa, mikä johtui sateettomuudesta ja siten ravinteiden puutteesta. Runsaimmin sinileviä todettiin viileän veden
aikana sateisen sääjakson jälkeen kesäkuun ja heinäkuun vaihteessa sekä tyyninä
sääjaksoina alkusyksyn aikana, mutta tällöinkin vain rantavesissä (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 2014a). Vuoden 2015 leväkesä oli jokseenkin samantyyppinen kuin
2014 ja sinileväkukinnat olivat selvästi seurantajakson 1998–2013 keskimääräistä tilannetta harvinaisempia (Pohjois-Savon ELY-keskus 2015). Kulunutta kesää leimasi
pitkään viileänä ja sateisena jatkunut sää, minkä vuoksi myös pintavedet pysyivät keskimääräistä viileämpinä elokuun toiselle viikolle saakka. Runsaiden sateiden aiheuttaman lisääntyneen valunnan vuoksi ravinteita huuhtoutui runsaasti vesistöihin, mikä
osaltaan edesauttoi sinileväkukinnan runsastumista sään lämmittyä heinä-elokuussa.
Ensimmäiset sinilevähavainnot tehtiin ennätysmyöhään vasta heinäkuun puolivälissä,
mutta kukinnat jatkuivat paikoin syyskuun lopulle asti. Syyskuun puolen välin seudulla
saatiinkin runsaasti kansalaisilmoituksia sinilevälautoista ympäri Kallavettä. ELYkeskuksen tekemän ravinnetarkastelun mukaan leväkukinnan todennäköinen aiheuttaja oli fosforin kerrostuminen päällysveteen yhdessä lämpimän päällysveden ja tyynen
sään kanssa. Fosforipitoisen veden kerrostuminen pintaveteen loppukesästä ei vedenlaatutarkkailun tulosten valossa ole Kallavedessä erityisen poikkeuksellista. Toisaalta
kylmien öiden myötä Kallaveden lämpötilakerrostuneisuus alkoi syyskuussa purkautua
ja ravinteita pääsi myös syvemmistä vesikerroksista pintaveteen levien käyttöön. Alkusyksyn sinileväkukinnot eivät tällaisissa olosuhteissa ole erityisen poikkeuksellisia.
Kallavedellä on tehty kasviplanktontutkimusten lisäksi perifyton- eli pintakasvustotutkimuksia, joiden tarkoituksena on seurata levämäärän kasvua eli kalapyydysten ja vedessä olevien pintojen limoittumistaipumusta (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
2011). Vuoden 2010 tutkimuksen mukaan keskiarvot olivat melko pieniä ja siten verkkojen limoittuminen kesällä oli Kallaveden lähes kaikissa osissa ja erityisesti alkukesän
ja syyskesän jaksoilla vähäinen. Keskikesän jaksolla pintakasvuston muodostus oli
noin kaksinkertainen ja suurinta Savon Sellun alueella.
13.2.8

Vesikasvillisuus
Kallaveden vesikasvillisuutta on tutkittu mm. vuosina 2005 ja 2013 liittyen Saaristokadun hankkeeseen (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 2014b). Vuonna 2013 lajimäärä oli säilynyt jokseenkin ennallaan, jolloin havaittiin kaikkiaan 30 putkilokasvilajia (2005
31 kpl) sekä kaksi sammallajia (3 kpl) mutta ei enää yhtään näkinpartaislevää. Monipuolisin lajisto (16 putkilokasvilajia) todettiin linjoilla 5 (Jynkänniemi) ja 7 (Lintulahti),
vähälajisin – viisi lajia – linjalla 6 (Jynkänlahti), jossa aiemmin havaittiin 12 lajia. Kaikkia
elomuotoja tavattiin aiemmin kuudella linjalla, nyt enää kolmella linjalla (Jynkänniemi,
Lintulahti ja Susisaari). Elomuodoista puuttuivat jälleen rehevintä kasvuympäristöä vaativat elomuodot eli irtokellujat ja -keijujat. Myös kelluslehtiset ulpukkaa lukuun ottamatta
ja uposlehtiset olivat melko heikosti edustettuina. Pohjalehtiset olivat vähentyneet ja rajoittuivat lähinnä kolmeen lajiin: hapsiluikkaan, rantaleinikkiin ja vaalealahnaruohoon.
Vedessä kasvavien upos- ja pohjalehtisten lajimäärien ja kasvustojen koon vähentyminen viittasi vesialueiden tilan heikkenemiseen, mikä yleensä johtuu kiintoainesameu-
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den lisääntymisestä eli näkösyvyyden alenemisesta. Tämäkin kehitys oli ristiriitainen
sikäli, että pohjalehtisten karsiutuminen suosii kelluslehtisiä, mutta molempien vesialueiden linjoilla myös kelluslehtisten lajisto oli vähentynyt. Yleisimmät jokaisella linjalla
tavatut lajit viiltosara ja rantakukka kuuluvat rantakasveihin, ilmaversoisista yleisin oli
järvikorte, seuraavina hapsiluikka ja järviruoko. Kasvillisuusindeksin mukaan runsaimpana esiintyi jälleen järviruoko, sitten viiltosara, ulpukka ja kurjenjalka; painotus oli siis
rantakasveissa.
Yleisesti ottaen Kallaveden vesikasvillisuus on jyrkkärantaisilla alueilla pääasiassa
niukkaa. Sen sijaan suojaisilla lahtialueilla vesikasvillisuutta voi esiintyä runsaastikin ja
lajisto saattaa koostua paikoitellen rehevyyttä suosivista lajeista. Sorsasalon eteläpuolella veden vaihtuvuus on kohtuullisen hyvää, joten rantojen vesikasvillisuus on oletettavasti tyypillistä avoimien kivikkorantojen lajistoa. Sorsasalon eteläranta on enimmäkseen karua ja kivikkoista eroosiorantaa, missä olosuhteet vesikasvien kasvulle ovat
suhteellisen heikot. Paikoitellen Sorsasalon ja Potkunsaaren rannassa on kuitenkin vesikasvillisuutta kasvavia alueita.
13.2.9

Pohjaeläimet
Kallaveden yhteistarkkailussa pohjaeläinseurantaa on tehty vuodesta 1977 lähtien (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko Oy 2013). Pohjaeläimistön tiheys on ollut keskimäärin Kallavedellä 2000-luvulla nouseva, mikä selittyy pääasiassa sulkasääsken toukkien (Chaoborus flavicans) runsastumisella. Ilman sulkasääsken toukkien
huomioimista, pohjaeläimistön tiheys ei ole noussut merkittävästi. Pohjaeläimistön näyteasemakohtainen ja keskimääräinen kokonaistiheys oli vuonna 2013 korkea vaihdellen välillä 1629–3513 yks/m². Sorsasalon lähisyvänteen (havaintopiste 338A) pohjaeläimistön tiheys on ollut laskusuunnassa vuodesta 2007 alkaen poiketen muista alueista (Kuva 13-12). Pohjaeläintiheys on edelleen suhteellisen korkea.

Kuva 13-12. Tutkimusalueen näyteasemien keskimääräinen pohjaeläintiheys vuosina
1989–2013. (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko Oy 2013)

Pohjaeläimistön tilaa kuvaava Chironomidi-indeksi (CI) sai suurimmat (karua pohjaa ilmentävät) arvot Itä- ja Etelä-Kallavedellä (näyteasemat 25 ja 405) ja pienimmät (rehevää pohjaa ilmentävät) Savon Sellun ja Lehtoniemen puhdistamon alueilla. Indeksissä
arvo 1 vastaa hyvin rehevää ja arvo 5 hyvin karua pohjaa. Pohjaeläimistön kokonaisbiomassa koostui lähes joka näyteasemalla ja syvyydessä suurimmaksi osaksi sulkasääskistä, mutta myös surviaissääskistä (Chironomidae), äyriäisistä (Crustacea),
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harvasukasmadoista (Oligochaeta) ja simpukoista (Bivalvia). Sorsasalon lähimmillä
näytepisteillä (Kallavesi 338A ja 338BH) valtalajeina yksilötiheyksillä mitattuna ovat
viime vuosina olleet surviaissääsket (Chironomidae) ja sulkasääsken toukat (Chaoborus flavicans) siten, että 10 ja 30 metrin syvyydessä sekä syvänteessä valtalajeina ovat
olleet surviaissääsket, mutta 20 metrin syvyydessä sulkasääsken toukat. Lisäksi yli 30
metrin syvyydessä lähinnä pisteellä 338BH on havaittu runsaasti harvasukasmatoja
(Oligochaeta). Vaateliaista lajeista linjalta 338A havaittiin harvakseltaan jäännemassiaista ja valkokatkaa.
Pohjaeläintarkkailun tulosten perusteella Savon Sellun lähialueen syvänteiden ekologinen tila vaihtelee tyydyttävän ja erinomaisen välillä seuraavasti: yli 30 metrin ja 30 metrin syvyydessä tila on tyydyttävä, 20 metrin syvyydessä hyvä ja 10 metrin syvyydessä
erinomainen (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko Oy 2013). Pohjaeläinten
perusteella Keski-Kallaveden syvänteiden arvioidaan kuuluvan yleisesti luokkaan hyvä.
13.2.10

Sedimentti
Kallaveden sedimenttiä on tutkittu vuosien varrella mm. Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n sekä Vesi-Eko Oy:n toimesta. Vuosien 2001 ja 2004 bruttosedimentaatiotutkimusten perusteella sisäisen kuormituksen osuus Kallaveden rehevyystekijänä on
suuri ja näkyy kuormitettujen lähialueiden lisäksi kauempana aina Kallaveden eteläosassa asti (tarkkailupiste 405) (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 2005).
Kallaveden yhteistarkkailututkimuksiin kuuluvat sedimenttinäytteet otettiin viimeksi keväällä 2014 (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko Oy 2013). Syvyydeltä 0–
2 cm otettujen näytteiden vesipitoisuus oli kaikilla havaintopaikoilla pintasedimentille
tavanomainen 91–97 %. Kuiva-aineen osuus (orgaanisen ja epäorgaanisen aineksen
yhteismäärä) vaihteli välillä 31–92 g/kg tuorenäytettä (3,1–9,2 %), ollen suurin Savon
Sellun ja Lehtoniemen edustalla. Alueellisesti tarkasteltuna suurimmat happea kuluttavan aineksen keskipitoisuudet havaittiin muun muassa Savon Sellun edustalla keskipitoisuuksien vaihdelleessa välillä 11,5–12,4 g O2/kg ka. Näillä alueilla BOD7-arvot ylittivät 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
Sellun lähialueella ja etenkin Kelloselällä Pohjois-Kallaveteen verrattuna (SavoKarjalan Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko Oy 2013). Vuosien 2001–2014 tuloksia verrattaessa voidaan kuitenkin havaita, että sedimentin hapenkulutus on laskenut mm.
Savon Sellun edustan näytepisteessä. Fosforin osalta pitoisuudet ovat samalla tasolla
kuin Pohjois-Kallaveden puolella.
Suomen sisävesien sedimenttien pilaantuneisuutta tutkivan hankkeen mukaan kemiallisen metsäteollisuuden sedimenttiin kertyviä haitta-aineita ovat mm. kloorivalkaisusta
peräisin olevat elohopea ja orgaaniset klooriyhdisteet (mm. EOX, dioksiinit ja furaanit)
sekä putkistojen liman- ja homeentorjuntaan käytetty TBT. Elohopeaa on käytetty myös
limantorjuntaan. Lisäksi esiintyy esimerkiksi PCB:tä, heksaklooribentseeniä (HCB),
raskasmetalleja ja PFOS-aineita (Jaakkonen 2011). Öljytuotteiden kuljetukset on nykyisin kielletty sisävesillä, mutta sisävesien satamasedimenteistä on havaittu öljyyhdisteiden lisäksi mm. raskasmetalleja, orgaanisia tinayhdisteitä ja PAH-yhdisteitä
(Jaakkonen 2011). Kallaveden sedimenttien haitta-ainetutkimuksessa Kuopiossa (Pohjois-Savon ympäristökeskus ja Kuopion kaupunki 2008) todettiin useassa kohteessa
kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Merkittävimmät haitta-aineet olivat öljyhiilivedyt,
raskasmetallit ja PAH-yhdisteet, mutta venesatamissa todettiin myös orgaanisia tinayhdisteitä. Sedimentti oli pilaantunut paikallisesti eikä laaja-alaista pilaantuneisuutta
esiintynyt. Vuonna 2013 tehdyssä sedimenttien haitta-ainetutkimuksessa havaittiin
Sorsasalon edustan sedimenteissä (havaintopiste Kallavesi 338A) kohonneita kloorife-
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noli- ja PCDD/F sekä PAH -pitoisuuksia (FCG 2013). Havaitut pitoisuudet eivät kuitenkaan ylittäneet valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaisia ohje-arvoja. Näytemäärä ja tutkimusalue olivat kuitenkin pieniä, eikä sen perusteella voida tehdä suoria johtopäätöksiä Kallanselän laajemman alueen sedimenttien laadusta.
13.2.11

Pintaveden ekologinen tila
Kallaveden osa-aluekohtainen pintaveden ekologisen tilan luokittelu tehdään velvoitetarkkailuiden yhteydessä ja se liittyy ympäristönsuojelulain mukaiseen velvoitteeseen,
ja siinä tunnistetaan myös pistekuormituksen vesistövaikutukset. Koko Kallavedelle
tehtävä virallinen pintaveden ekologisen tilan luokitus on sen sijaan vesien- ja merenhoitolain mukainen (jolla on toimeenpantu EU:n vesipuitedirektiivi) ja se kuvastaa vesien tilaa yleisemmällä koko vesimuodostuman tasolla.
Sorsasalon edustan vesialueen tilaa (alueellisessa jaottelussa alue B: Savon Sellun lähialue ja Kelloselkä) on arvioitu velvoitetarkkailuiden yhteydessä vedenlaadun sekä
biologisten laatutekijöiden perusteella viimeksi vuonna 2013 (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko Oy 2013) (
Taulukko 13-5). Savon Sellun lähivesialueilta mitattujen eri laatutekijöiden arvo viittaa
keskimäärin tyydyttävään tilaan. Laajemmin Kallaveden osa-alueita tarkasteltaessa eri
laatutekijöiden arvo viittaa Pohjois-Kallavedellä sekä Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon alueella tyydyttävään tilaan ja Säyneensalon ympäristössä sekä eteläisellä Kallavedellä hyvään tilaan. Koko Kallavettä yhtenä alueena tarkasteltaessa biologiset laatutekijät viittaavat jopa erinomaisen 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 tila on hyvä. (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy &
Vesi Eko Oy 2013; Itä-Suomen Aluehallintovirasto 2007)
Taulukko 13-5. Yhteenveto Kallaveden osa-alueiden ekologisesta luokituksesta vuodelta
2013. (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy & Vesi Eko Oy 2013)
Kasviplankton

Kalasto

Pohjaeläimet

Veden laatu

Keskiarvo

Pohjois-Kallavesi ja Nilsiän reitti

tyydyttävä

hyvä

hyvä

tyydyttävä

tyydyttävä

Savon Sellun lähialue ja Kelloselkä

välttävä

välttävä

hyvä

tyydyttävä

tyydyttävä

Säyneensalon ympäristö

ei luokitusta

ei luokitusta

erinomainen

tyydyttävä

hyvä

Lehtoniemen lähialue

tyydyttävä

tyydyttävä

hyvä

tyydyttävä

tyydyttävä

Eteläinen ja itäinen Kallavesi

hyvä

tyydyttävä

hyvä

hyvä

hyvä

Pohjois-Savon ELY-keskus on luokitellut Kallavesi-Sorsavesi toimenpideohjelman osaalueen (vesimuodostuman tunnus 04.272.1.001_001) tilan EU:n vesipuitedirektiivin
mukaisesti vuosien 2006–2012 kasvukauden (kesä–syyskuu) pintaveden (0–2 m) veden laadun sekä biologisten muuttujien perusteella. Luokittelun mukaan KallavesiSorsavesi vesialue on sekä ekologiselta että kemialliselta tilaltaan luokassa hyvä (
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Taulukko 13-6 ja Kuva 13-13). Erityisalueina mainitaan Kuopion Veden Hietasalon vedenottamo sekä Itkonniemen varalla oleva pintavesilaitos. Luokittelu on tehty tarkkailupisteiden Kallavesi 405, 25, 374, 375 ja 345 veden laadun perusteella. Perusteluina
biologiselle luokittelulle mainitaan, että pohjaeläimistä ja klorofylli-a:sta on ollut kattavin
seuranta-aineisto käytössä, joten niitä on painotettu luokittelussa. Fysikaaliskemiallisen luokittelun osalta mainitaan, että luokittelu perustuu runsaaseen aineistoon.
Luokittelussa käsitellään isojen vesimassojen tilaa, eikä lahtialueita ole otettu tähän
luokitteluun mukaan, kuten ei myöskään pistekuormituksen lähialueita. Viime luokituskauteen (2009) verrattuna ei ole juuri havaittavissa muutoksia, lukuun ottamatta pientä
fosforipitoisuuden kohoamista Kallaveden alimman havaintopaikan (Kallavesi 405)
päällysvedessä varsinkin loppukesällä, mutta typen osalta muutos on pienempi. Puunjalostusteollisuuden vaikutusalueella näkyy typpipitoisuudessa pientä kohoamista viime
luokituskauteen verrattuna. Vesialueen ekologisen tilan luokittelusta mainitaan vielä
yleisenä huomiona, että luokittelu koskee vain ulappa-alueiden tilaa ja lahtialueiden tila
on monin paikoin heikompi kuin hyvä. (Ympäristöhallinto 2015b)
Taulukko 13-6. Kallavesi-Sorsavesi vesialueen pintaveden ekologinen luokittelu. (Ympäristöhallinto 2015b)

Kallavesi-Sorsavesi vesialue
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Kalasto
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Veden
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Keskiarvo

hyvä

erinomainen

hyvä

erinomainen

hyvä
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Kuva 13-13. Pohjois-Savon pintavesien tilaluokitus vuodelta 2013. Hankealueen sijainti
merkitty punaisella ympyrällä. (Pohjois-Savon ELY-keskus 2013)

13.2.12

Vesistön ja rantojen käyttö
Keski-Kallaveden alueella on pääasiassa tavanomaista virkistyskäyttöä sekä kotitarveja 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 kilometrin etäisyydellä.
Savon Sellun tarvitsema raakavesi otetaan Etelä-Kallaveden pohjoisosasta saarten Uitukka ja Iso-Uitukka väliseltä vesialueelta rannassa olevalle vedenpumppaamolle. Savon Sellun teollisuussatama sijaitsee teollisuusalueella Sorsasalon eteläkärjessä. Sa-
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tamaan johtaa 4,3 metrin syvyinen väylä, josta vastaa Järvi-Suomen merenkulkupiiri.
Sataman edustalla on saman syvyinen alusten kääntöpaikka.
Kuopion Veden Hietasalon vedenottamo sekä Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo sijaitsevat hankealueesta noin 10 kilometriä etelään. Kuopion veden Itkonniemen pintavesilaitos, joka sijaitsee noin viisi kilometriä etelään, käyttää pääasiassa Hietasalosta
tulevaa tekopohjavettä, mutta myös pienen määrän Kelloselän vettä. Sen määrä on
noin 5 % kokonaisvesimäärästä. Kokonaan Kelloselän vettä käytetään silloin kun Hietasalon vedenottamossa on huoltokatko. Kuopion veden Jänneniemen vedenottamo ja
vesilaitos sijaitsevat hankealueesta noin seitsemän kilometriä koilliseen. Se tuottaa
noin 65 % koko Kuopion Veden juomavedestä. Hankkeella ei ole vaikutusta Jänneniemen vedenottamoon.

13.3

Arviointimenetelmät ja epävarmuustekijät
Vesistön nykytilan kuvaus on laadittu saatavilla olevien aineistojen perusteella. Hankkeen vaikutusten arviointi on tehty jäähdytys- ja jätevesien osalta mallinnuksiin pohjautuen asiantuntijatyönä ja muiden vesistövaikutusten osalta asiantuntijatyönä hyödyntäen tietoa vesialueen nykyisestä tilasta ja olemassa olevaa tutkimus- ja tarkkailutietoa
vastaavien hankkeiden vesistövaikutuksista. Vaikutusten arvioinnissa on hyödynnetty
muun muassa vedenlaatutarkkailujen, kalataloustarkkailujen ja muiden alueella tehtyjen selvitysten tuloksia.
Vaikutusten arvioinnissa on huomioitu sekä suorat että epäsuorat vaikutukset. Vesistövaikutuksia on tarkasteltu vertaamalla uuden hankkeen vaikutuksia alueen nykytilaan.
Lisäksi on pyritty luomaan käsitys lähihistorian aikana Kallaveden tilassa tapahtuneista
muutoksista. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa on kiinnitetty erityisesti huomiota
mahdollisiin muutoksiin alueen vesistön tilassa nykytilanteeseen verrattuna.
Hankkeen vaikutusalueeksi on jäähdytysvesivaikutusten osalta tunnistettu suunnitellun
purkupaikan lähiympäristö Sorsasalon eteläosan ympärillä, muutaman kilometrin säteellä purkupaikasta. Vaikutusalueen rajaus perustuu arvioon tehtaan käyttämän jäähdytysveden määrästä ja sen aiheuttaman mallinnetun lämpövaikutuksen laajuudesta.
Puhdistettujen jätevesien osalta tarkastelualueena on suunnitellun purkupaikan ympäristön vesialue Kelloselältä aina Puutossalmeen ja Vehmersalmeen asti. Vaikutusalueen rajaus perustuu arvioon tehtaan jäteveden laadusta ja määristä sekä mallinnuksen
tuloksiin.
Jätevesien vaikutusten arvioimiseksi tehtiin mallinnukset neljällä eri mallilla, joista kahta
käytettiin alkulaimentumisen tarkasteluun ja kahta laajemmin jätevesien vaikutusten
tarkasteluun Kallavedessä. Mallinnusten lisäksi vaikutusarviointien pohjana tarkasteltiin
metsäteollisuuden kuormitushistoriaa alueella sekä Kallaveden vedenlaadusta olemassa olevia tietoja. Vaikutusarvioinnit tehtiin asiantuntijatyönä hyödyntäen niin historiatietoja, mallinnusten tuloksia kuin teoreettista taustatietoa vesistövaikutuksista. Kuormituksen arvioituja vaikutuksia verrattiin olemassa oleviin raja-arvoihin kuten vesistöjen
ekologisen luokituksen luokkarajoihin, vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden asetuksessa esitettyihin ympäristönlaatunormeihin sekä talousveden laatuvaatimuksiin.
Käytettyjen mallien kuvaukset, käytetyt lähtötiedot sekä mallien verifioinnit käyvät ilmi
liitteenä 5 olevasta erillisestä vesistövaikutusten arviointiraportista.
Mallit ovat tarkimmillaankin yksinkertaistuksia todellisesta elävästä maailmasta, eivätkä
ne kuvaa aukottomasti luonnon monimutkaisia prosesseja. Käytetyissä vedenlaatumalleissa on havaittu tiettyjä puutteita verrattaessa mallinnusten tuloksia olemassa olevaan tietoon Kallaveden tilasta sekä teoriatiedon perustella oletettuun jätevesien käyttäytymiseen jätevesien purkualueella.
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Mallit eivät kuvaa jätevesien tiheyskäyttäytymistä oikein aivan jätevesien purkualueen
läheisyydessä, mikä yliarvioi vaikutuksia alusvedessä ja aliarvioi vaikutuksia päällysvedessä aivan purkualueen lähiympäristössä. Kauempana purkualueesta edellä kuvattua
virheellistä käyttäytymistä mallissa ei tapahdu. Mallit eivät kuitenkaan kykene toistamaan jätevesien kulkeutumista välivesikerroksessa talvikautena, vaan mallissa selvimmät vaikutukset ovat pohjan läheisyydessä. Vesiympäristön tilan kannalta on parempi, mikäli jätevedet kulkeutuvat välivedessä, koska vaikutukset alusveden happitilanteeseen jäävät silloin pienemmiksi. Olemassa olevan tiedon mukaan Savon Sellun
jätevedet kulkeutuvat talviaikana putkimaisena virtauksena syvänteitä myötäillen Säyneensalon itäpuolitse (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 2009b). Vedenlaatumallin
erotustarkkuus ei riitä täysin kuvaamaan havaittua ilmiötä. Happi- ja kasviplanktonmallissa pystysuuntaisen sekoittumisen todettiin olevan liian tehokasta, mikä johtaa vaikutusten aliarviointiin alusveden happitilanteen osalta ja yliarviointiin kasviplanktonin osalta.
Merkittävä epävarmuus syntyy myös siitä, että mallinnukset tehdään jonakin historiaan
ajoittuvana ajankohtana käyttäen sen ajankohdan sää- ja ympäristötietoja (lämpötilat,
tuulet, virtaamat jne.). Tässä vaikutusarvioinnissa on käytetty vuosijakson 2007–2011
tietoja. Tulevaisuudessa juuri samanlainen säätilanne ei tule koskaan toistumaan.
Sääolosuhteilla on kuitenkin huomattava vaikutus vesistön tilaan, erityisesti kasviplanktonin määrään, mikä aiheuttaa osaltaan epävarmuutta vaikutusten arviointiin.
Mallinnukseen sisältyvä epävarmuus on pyritty ottamaan huomioon vaikutusten arvioinnissa siten, että asiantuntija-arviossa on kuvattu tunnetut epävarmuudet ja arvioitu,
miten epävarmuus vaikuttaa arviointitulokseen.

13.4

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Raakaveden imuputken ja jäteveden purkuputken rakentamisen yhteydessä tehdään
vesistötöitä, kuten ruoppauksia ja lisäksi lasketaan purkuputkien mukana betonipainot
vesistön pohjaan. Lisäksi uuden purku- ja lastauslaiturin rakentaminen Savon Sellun
nykyiselle satama-alueelle vaatii ruoppaus- ja perustustöitä. Valittava ruoppausmenetelmä riippuu siitä, sisältääkö ruopattava sedimentti haitta-aineita vai ovatko ne puhtaita. Sedimenttitutkimukset tehdään ennen vesirakennustöiden aloittamista, ja niissä
määritetään ainakin metallit, kloorifenolit, PAH-, PCB ja PCDD/F -yhdisteet sekä öljyhiilivedyt. Ruopattavassa sedimentissä voi olla haitta-aineita johtuen aiemmasta teollisuus- sekä satamatoiminnasta Sorsasalossa sekä huomioiden alueella aiemmin tehtyjen sedimenttien haitta-ainetutkimusten tulokset. Ruoppauksia suunniteltaessa huomioidaan ympäristöministeriön ruoppausmassojen ohje-arvot ja läjityskriteerit (VNA
214/2007). Jätevedenpuhdistamon eteläpuolen ranta- ja vesialueelle rakennetaan puhtaista louheista maisema- ja meluvalli. Tehtaan rakentamisessa syntyviä ylijäämämaita,
lähinnä puhdasta kivilouhetta, on mahdollista käyttää vesialueen täytössä ja maisemointipenkereen rakentamisessa. Myös täyttöalueen sedimentin mahdollinen pilaantuneisuus tutkitaan ennen vesistötöiden aloittamista.
Edellä mainittujen vesistötöiden ruopattavan sedimentin määrä selviää vasta tarkempien otto- ja purkuputkilinjojen ja laiturialueen pohjatutkimusten ja teknisen suunnittelun
myötä. Alustavien arvioiden mukaan ruoppausmäärä ylittää selvästi kuitenkin 500 kuutiota, minkä vuoksi hankkeelle tullaan hakemaan vesilain mukainen lupa. Raakaveden
imuputken sijoittamisessa Virtasalmen puolelle syntyy merkittävästi vähemmän ruoppaustarvetta kuin Sorsasalon länsipuolen sijoitusvaihtoehdossa, sillä vesisyvyys on
luonnostaan suurempi Virtasalmen puolella.
Veteen kohdistuvat työt tulevat kestämään noin kuusi kuukautta. Ruoppaus- ja täyttötyön vaikutuksen ovat pääasiassa samankaltaisia, mutta yleensä täyttötöiden vaikutukset veden laatuun ovat vähäisempiä. Keskeisin vaikutus on veden kiintoainepitoisuu-
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den ja sen myötä sameuden lisääntyminen. Vesistöön voi joutua sedimentin ruoppauksen myötä myös sedimenttiin varastoituneita ravinteita ja haitta-aineita. Vesistötöiden
vaikutusalueen laajuuteen vaikuttavat mm. ruopattavan sedimentin laatu (mm. partikkelikoko), työn aikana vallitsevat virtaus- ja tuuliolosuhteet sekä valittavat työmenetelmät.
Pohjaeläinten elinympäristöä säätelevät keskeisesti sedimentin laatu ja rakenne, suolapitoisuus, valon määrä, lämpötila, happipitoisuus ja veden syvyys (Arntz & Brunswig
1975). Samat tekijät säätelevät myös vesikasvillisuuden elinoloja. Siten vesistötyöt
(ruoppaus, täyttö ja läjitykset) vaikuttavat pohjaeläimistöön ja kasvillisuuteen sekä suoraan että välillisesti. Ruoppaukset eliminoivat tietyltä paikalta koko populaation tai tietyn
määrän yksilöitä. Sama vaikutus on täytöillä, jotka muuttavat vesialueen maa-alueeksi
ja siten eliöstö ja kasvillisuus tuhoutuvat pysyvästi. Pohjaeläimistö ja mahdollinen vesikasvillisuus katoavat ruoppausalueilta väliaikaisesti. Raakaveden imuputken sekä jäteja jäähdytysveden purkuputkien asentamisalueelta aiempi pohjaeläimistö ja vesikasvillisuus katoavat pysyvästi. Asennettavat rakenteet toimivat eliöiden kiinnittymispintoina,
mutta ne soveltuvat vain kovien pohjien lajistolle.
Vesistötäytöillä tai ruoppauksilla ei arvioida olevan merkittäviä laajempialaisia vaikutuksia virtauksiin tai vedenkorkeuksiin, mutta paikallisesti virtausolosuhteiden arvioidaan
muuttuvan erityisesti täyttöalueella. Rakenteiden aiheuttamat paikalliset virtausmuutokset ovat pysyviä, mutta koska niiden arvioidaan jäävän vain paikallisiksi, ei virtausmuutoksilla ole merkittäviä vaikutuksia laajemman alueen pohjaeläimiin tai vesikasvillisuuteen.
Töiden aikainen veden samentuminen heikentää paikallisesti ja hetkellisesti veden valaistusolosuhteita ja lisää veden kiintoainepitoisuutta. Kiintoaine laskeutuu pohjalla
kasvavien vesikasvien, levien ja pohjaeläinten päälle, mikä heikentää hetkellisesti niiden elinolosuhteita vesistötyöalueilla ja niiden lähiympäristössä. Vesistötyökohteen lähiympäristössä keskeiset täyttöjen aiheuttamat stressitekijät aiheutuvat peittävien kerrosten syntymisestä, lisääntyneestä sameudesta sekä sedimentin rakenteen ja kemiallisten ominaisuuksien muutoksista (Witt ym. 2004). Eniten lisääntyneestä sedimentaatiosta kärsivät suodattamalla ravintonsa hankkivat paikallaan pysyttelevät eläimet, kuten esimerkiksi simpukat (Bivalvia). Osa sedimenttien mahdollisesti sisältämistä haittaaineista kertyy pohjaeläimiin, erityisesti suodattamalla ravintonsa hankkiviin simpukoihin. Pohjaeläimistö ja kasvillisuus palaavat ruoppaustöiden alueelle kuitenkin melko
pian olosuhteiden parannuttua. Matalien rantojen yhteisöt ovat paremmin sopeutuneet
olosuhteiden suuriin vaihteluihin ja palautuvat siten nopeammin ruoppausten kaltaisista
häiriöistä (Boesch & Rosenberg 1981, Arntz & Ruhmor 1986). Yleisesti eläimistön toipumisen ennalleen ruoppausten jälkeen on havaittu kestävän 1–5 vuotta (Mustonen
1982, Kenny & Rees 1996, Laine 2006). Taantuneen tai tuhoutuneen pohjaeläinyhteisön palautuminen tapahtuu joko toukkavaiheiden leviämisen tai aikuisten yksilöiden
rekrytoinnin kautta. Vaikka pohjaeläimistö palaa takaisin alueelle, saattaa lajien välisissä runsaussuhteissa tapahtua muutoksia varsinkin, jos syvyyssuhteet, virtaukset tai
pohjan laatu alueella muuttuvat.
Sorsasalon lähiympäristön pohjaeläimistö ja vesikasvillisuus on jo nykyisellään sopeutunut rehevään sekä teollisesti kuormitettuun ympäristöön, ja etenkin syvänteiden pohjaeläinlajisto on tyypillistä reheville vähähappisille pohjille. Näin ollen lajistoa ei voida
pitää erityisen herkkänä vesistötöiden aiheuttamille muutoksille. Potentiaalisin kärsijä
pohjaeläimistä on simpukka, joista Sorsasalon lähisyvänteissä on havaittu alhaisina
yksilötiheyksinä hernesimpukoita (Pisidium sp.) (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
& Vesi Eko Oy 2013). Lähisyvänteiden valtalajit surviaissääsket (Chironomidae) ja sulkasääsken toukat (Chaoborus flavicans) eivät ole herkkiä ympäristön muutoksille, eikä
niiden arvioida merkittävästi kärsivän kiintoaineen lisääntymisestä.
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13.5

Toiminnan aikaiset vaikutukset

13.5.1

Kuormitus
YVAn päävaihtoehtojen (VE1 ja VE2) välillä ei ole eroa vesistökuormituksessa, mistä
johtuen vesistövaikutusten osalta on tarkasteltu vain vaihtoehtoa VE1. Jätevesikuormituksen vaikutusarvioinnissa alavaihtoehtoina käsitellään:
-

VE1a: Finnpulpin jätevedet käsitellään omassa jätevedenpuhdistamossaan

-

VE1b: Savon Sellun jätevedet käsitellään Finnpulpin jätevedenpuhdistamolla,
jolloin Savon Sellun jätevedenpuhdistamon toiminta loppuu (yhteispuhdistamovaihtoehto).

Yhteispuhdistamovaihtoehdossa tarkastellaan Savon Sellun nykyisten ammoniumpohjaisen prosessin jätevesien johtamista uuteen puhdistamoon. Jos myös energiantuotanto yhdistetään ja Savon Sellu siirtyy natriumpohjaiseen prosessiin, typpikuormitus
vesistöön alenee nyt arvioidusta. Muu kuormitus pysyy arvioituna.
Nollavaihtoehdossa Finnpulpin tehdasta ei rakenneta, joten vesistön tila säilyy nykyisenä, ellei muussa kuormituksessa tapahdu muutoksia. Finnpulpin hankkeen toteuttamatta jäämisellä ei ole vaikutusta muuhun vesistökuormitukseen lukuun ottamatta tässä YVA-selostuksessa tarkasteltua yhteispuhdistamovaihtoehtoa (VE1b).
Finnpulpin jätevesien purkupaikan valintaa varten tehtiin optimointimallinnus, joka on
kuvattu liitteenä olevassa vesistövaikutusten arviointiraportissa (liite 5).
Vesistövaikutusten arviointi on tehty Finnpulpin kuormitustasolla, jolle ympäristölupaa
on suunniteltu haettavan. Käytännössä tämä tarkoittaa päästöjen maksimitasoa. Suurimman osan ajasta kuormitukset tulevat olemaan arvioitua pienempiä. Mallinnuksissa
on oletettu kuormituksen olevan koko ajan samansuuruista (ks. tarkemmin luku 0).
13.5.2

Jäte- ja jäähdytysvesien vaikutukset
Alla olevissa luvuissa on käsitelty kaikki keskeiset tulokset. Jäte- ja jäähdytysvesien
vaikutuksia on tarkasteltu laajemmin liitteenä 5 olevassa vesistövaikutusten arviointiraportissa.

13.5.2.1

Suolaisuus ja tiheyskäyttäytyminen
Metsäteollisuuden jätevesissä on erilaisia ioneja, jotka vaikuttavat veden suolapitoisuuteen ja sitä kautta tiheyteen. Jätevedet sisältävät mm. sulfaattia, kloridia ja natriumia,
joiden vaikutus jäteveden tiheyteen on otettu huomioon tehdyissä vedenlaadun mallinnuksissa.
Toinen veden tiheyteen vaikuttava tekijä on lämpötila. Vesi on raskainta +4 °C lämpötilassa. Finnpulpin jätevedet ovat varsin lämpimiä lämpötilojen ollessa tasoa +30–+35
°C. Talvella syvänteeseen purettavat jätevedet nousevat aluksi kohden pintaa korkean
lämpötilan vuoksi. Lämpötilaero vesistöön verrattuna pienenee kuitenkin nopeasti ja jätevedet ”sukeltavat” tiheyttään vastaavaan vesikerrokseen. Myös kesällä jätevedet
nousevat purkupaikalla kohden pintaa sekoittuen samalla tehokkaasti koko vesipatsaaseen. Jätevesien lämpökuorman lisäksi tehdyissä mallinnuksissa on otettu huomioon
myös jäähdytysvesien mukana tuleva lämpökuorma.
Kesällä jätevedet sekoittuvat mallinnustulosten perusteella suhteellisen tasaisesti koko
vesipatsaaseen. Vastaava käyttäytyminen on havaittu myös Savon Sellun jätevesissä
sekä muissa metsäteollisuuden kuormittamissa vesistöissä. Talvikerrostuneisuuskausina suolaiset jätevedet kertyvät alusveteen eli pohjan läheisyyteen. Vaikka sulfaatin
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ainemäärä Finnpulpin jätevesissä onkin melko suuri, rajoittuvat selvimmät vaikutukset
pienelle alueelle purkupaikan läheisyyteen. Suurimmillaan pitoisuuslisäykset ovat Kelloselän syvänteen alusvedessä talvella tasoa 100 mg/l. Päällysvesikerroksessa suurimmatkin pitoisuuslisäykset ovat selvästi pienemmät, tasoa 30 mg/l.
Sulfaatti itsessään ei ole vesiympäristössä haitallinen aine – merivedessä sulfaattia on
hyvin runsaasti sulfaatin ollessa meriveden toiseksi yleisin anioni kloridin jälkeen. Myös
esimerkiksi Vaasan rannikkoseudun purovesissä sulfaattia on runsaasti, 40–100 mg/l
(Lahermo, ym. 1996). Sulfaatin haitallisuus vesistössä johtuu välillisistä vaikutuksista
eli suolaisuuden aiheuttamasta kerrostuneisuudesta sekä sulfaatin pelkistymisestä hapettomissa oloissa sulfidiksi. Kallavedelle ei arvioida syntyvän pysyvää suolakerrostuneisuutta Finnpulpin jätevesikuormituksen vuoksi. Kallaveden kaltainen suuri läpivirtausjärvi ei ole yhtä potentiaalinen ympäristö sulfaatin pelkistymiselle ja siitä mahdollisesti aiheutuvalle rehevöitymiselle, kuin joku pienempi järvi, jossa veden vaihtuminen
on heikompaa. Oleellista Kallaveden ja Kelloselän tapauksessa on syvänteiden alusveden pysyminen hapellisena.
Sulfaattikuormituksessa erot alavaihtoehtojen välillä ovat sen verran pieniä, että vaihtoehtojen välillä ei käytännössä ole eroa vesistövaikutuksissa. Myös yhteisvaikutuksissa Finnpulpin jätevesien osuus on määräävä, joten yhteisvaikutukset eivät käytännön
tasolla eroa pelkän Finnpulpin tehtaan aiheuttamista vaikutuksista.
13.5.2.2

Happitilanne
Metsäteollisuuden jätevedet sisältävät erilaisia orgaanisia yhdisteitä, joiden hajoamisnopeus vaihtelee. Biologinen hapenkulutus kuvaa helposti hajoavan orgaanisen aineen
määrää, jonka hajoaminen tapahtuu suureksi osaksi jo jätevedenpuhdistamolla. Kemiallinen hapenkulutus kuvaa vaikeammin hapettuvan orgaanisen aineen määrää, jonka
hapettuminen vesistön olosuhteissa on hidas prosessi. Finnpulpin jäteveden biologinen
hapenkulutus (700 kg/vrk) on samaa suuruusluokkaa Savon Sellun kuormituksen
kanssa, mutta kemiallisen hapenkulutus (CODCr 28 t/vrk) on noin viisinkertainen Savon
Sellun viime vuosien kuormitustasoon verrattuna.
Jätevedet kertyvät erityisesti talvikautena tiheytensä vuoksi alusveteen aiheuttaen hapenkulumista alusvedessä. Happipitoisuuden laskevat Kelloselällä sekä Säyneensalon
lähiympäristössä talvella syvänteiden alusvedessä noin 1–2 mg/l. Säyneensalon eteläpuolella muutoksen arvioidaan olevan tätä pienempi. Paikoitellen muutokset voivat olla
esitettyä suurempia, mutta täsmällisesti ei voida sanoa missä ja milloin suurimmat
muutokset tapahtuvat.
Kallaveden syvänteiden alusvedessä on todettu ajoittain hapettomuutta tai happitilanteen selvää heikkenemistä 2000-luvulla. Lisääntyvän happea kuluttavan kuormituksen
vuoksi hapettomuutta saattaa esiintyä aiempaa useammin. Laajamittaista alusveden
hapettomuutta Kallavedellä ei arvioida Finnpulpin jätevesistä johtuen tapahtuvan. Paikallisesti syvänteiden alusveden happitilanne saattaa heikentyä nykyisestä.

13.5.2.3

Ravinteet
Finnpulpin typpikuormitus (420 kg/vrk) on selvästi pienempi kuin Savon Sellun nykyinen typpikuormitus. Savon Sellun typpikuormitus on suureksi osaksi ammoniumtyppeä.
Finnpulpin jätevesi ei sisällä ammoniumtyppeä, mutta joka tapauksessa jätevedenpuhdistamo suunnitellaan sellaiseksi, että ammoniumtyppi hapettuu jo puhdistamolla, eikä
merkittäviä ammoniumtyppipäästöjä synny. Ammoniumtyppi kuluttaa hapettuessaan
vesistön happivaroja, joten ammoniumtypen hapettuessa jo jätevedenpuhdistamolla
typpikuormitus ei aiheuta hapen kulumista vesistössä.
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Finnpulpin fosforikuormitus (35 kg/vrk) on noin kuusinkertainen verrattuna Savon Sellun nykyiseen fosforikuormitukseen. Kallavesi on fosforirajoitteinen, eli fosforin puute
rajoittaa levien kasvua. Lisättäessä fosforirajoitteisen vesistön fosforikuormitusta lisääntyy vesistön rehevyystaso. Teorian mukaan vastaavassa tilanteessa yksipuolinen
typpikuormituksen lisäys ei lisää rehevyyttä, koska fosforin puute on edelleen levien
kasvua rajoittava tekijä.
Koko Kallaveden osalta fosforipitoisuuden arvioidaan säilyvän hyvänä (Taulukko 13-7).
Kallaveden typpipitoisuus on nykyisin tyydyttävä, eikä Finnpulpin kuormituksen arvioida
muuttavan tilaluokitusta typen osalta.

Taulukko 13-7. Finnpulpin jätevesien vaikutus Kallaveden ravinnepitoisuuteen ekologisen luokituksen mukaisesti.

Kallavesi 345
Kallavesi 374
Kallavesi 375
Kallavesi 378
Kallavesi 25
Kallavesi 405
Keskiarvo
Hyvän alaraja
Tyydyttävän alaraja

nykytila
keskiarvo
20,1
18,5
18,4
16,7
16,9
17,1
18,0

Kok.P µg/l
pitoisuuslisä
3,8
2,4
1,7
1,7
1,4
1,2
2,0

arvio nykytila+lisä
23,9
20,9
20,1
18,4
18,3
18,3
20,0
25
40

nykytila
keskiarvo
800
769
754
730
743
759
759

Kok.N µg/l
pitoisuuslisä
52
36
27
28
24
22
31

arvio nykytila+lisä
852
806
780
758
767
785
791
600
900

Finnpulpin ravinnekuormituksen vaikutukset näkyvät selvimmin Kelloselällä; erityisesti
Kelloselän alusveden syvänteessä talvikerrostuneisuuskautena, jolloin jätevettä kertyy
alusveteen. Kelloselän fosforitaso heikkenee tyydyttäväksi.
Yhteispuhdistamovaihtoehdossa (VE1b) Kallaveden Kelloselälle kohdistuva typpikuormitus on noin puolet Savon Sellun nykyisestä typpikuormituksesta eli yhteispuhdistamovaihtoehdossa Kelloselälle kohdistuva typpikuormitus pienenee huomattavasti nykyisestä. Yhteispuhdistamovaihtoehdossa typpikuormitus on noin 1,5-kertainen verrattuna Finnpulpin kuormitukseen. Fosforikuormitus on noin 10 % suurempi kuin pelkkä
Finnpulpin kuormitus, ja noin 5 % pienempi kuin Finnpulpin ja Savon Sellun nykyinen
kuormitus yhteenlaskettuna.
Yhteispuhdistamon vaikutusten arvioimiseksi laskettiin laskennallinen Savon Sellun jätevesien vaikutus Kelloselän ravinnetilanteeseen vähentämällä mallinnetun yhteisvaikutuksen (Finnpulp + Savon Sellun nykyinen kuormitus erillisinä puhdistamoina) tuloksista mallinnetut Finnpulpin jätevesien vaikutukset (VE1a). Näin saatu laskennallinen
Savon Sellun jätevesien vaikutus ravinnepitoisuuksiin vähennettiin edelleen nykytilanteen keskimääräisistä ravinnepitoisuuksista. Laskennallista nykytilanteen ravinnepitoisuutta ilman Savon Sellun vaikutusta käytettiin taustapitoisuutena laskettaessa yhteispuhdistamovaihtoehdon kuormituksen vaikutuksia Kelloselän ravinnepitoisuuksiin ekologisen luokituksen periaatteiden mukaisesti (Taulukko 13-8).
Yhteispuhdistamovaihtoehdossa Kelloselän fosforipitoisuudet säilyvät hyvällä tasolla,
vaikka pitoisuus nousee hyvän ja tyydyttävän tilan rajalle (Taulukko 13-8). Laskentoihin
liittyvä epävarmuus huomioon ottaen Kelloselän fosforipitoisuus saattaa myös yhteispuhdistamovaihtoehdossa heikentyä tyydyttäväksi. Typen osalta tilaluokka säilyy tyydyttävänä, mutta pitoisuustaso on keskimäärin noin 100 µg/l pienempi kuin nykytilanteessa. Typpikuormituksen pieneneminen näkyy myös laajemmin Kallavedellä typpipi-
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toisuuden pienentymisenä. Vaikutus vähenee etäännyttäessä Kelloselältä ja on koko
Kallavettä koskien keskimäärin noin 50 µg/l. Kuten pelkän Finnpulpinkin osalta, myös
yhteispuhdistamovaihtoehdossa tilaluokka säilyy samana, jos tarkastellaan kuivaa
kautta.
Savon Sellun ja Finnpulpin erillisten jätevedenpuhdistamoiden yhteenlaskettu typpikuormitus on 1 700 kg/vrk, josta Savon Sellun osuus on 75 %. Savon Sellun ja Finnpulpin erillisten jätevedenpuhdistamoiden yhteenlaskettu fosforikuormitus on 41 kg/vrk,
josta Savon Sellun osuus on 15 %.
Mikäli Savon Sellun ja Finnpulpin jätevedet käsitellään omissa erillisissä jätevedenpuhdistamoissaan, suurta muutosta nykytilanteeseen ei ole odotettavissa, koska Savon
Sellun typpikuormitus on huomattavasti Finnpulpin typpikuormitusta suurempaa, eli
Savon Sellun jätevesien vaikutus Kallaveden typpipitoisuuteen on selvästi suurempi
kuin Finnpulpin typpikuormituksen vaikutus. Fosforin osalta puolestaan ero pelkän
Finnpulpin kuormitukseen (VE1a) jää pieneksi, koska Finnpulpin osuus on määräävä.

Taulukko 13-8. Finnpulpin ja Savon Sellun yhteispuhdistamon vaikutus Kelloselän ravinnepitoisuuteen ekologisen luokituksen periaatteiden mukaisesti. Laskennallisessa nykytilassa on otettu huomioon arvioitu Savon Sellun vaikutus nykytilan ravinnepitoisuuksiin
(ks. tarkemmin teksti).
Kok.P µg/l

Kallavesi 338A
Kallavesi 340H
Kallavesi 345
Keskiarvo
Hyvän alaraja
Tyydyttävän alaraja

13.5.2.4

laskennallinen
nykytila
keskiarvo
21,0
20,6
19,3
20,3

Kok.N µg/l

pitoisuuslisä

arvio nykytila+lisä

5,1
4,1
4,1
4,4

26,1
24,7
23,4
24,7
25
40

laskennallinen
nykytila
keskiarvo
622
625
623

pitoisuuslisä

arvio nykytila+lisä

89

711

76
82

700
705
600
900

Kiintoaine
Kiintoainekuormituksen vaikutukset keskittyvät jätevesien purkupaikan välittömään läheisyyteen Kelloselän syvänteessä. Jätevesien vaikutus Kelloselän kiintoainepitoisuuteen jää vähäiseksi. Kiintoainekuormitus lisää syvänteen alueella sedimentaatiota, mutta syvännealue ei ole esimerkiksi kalojen kutualuetta.
Yhteispuhdistamovaihtoehdon vaikutukset ovat samaa tasoa kuin pelkän Finnpulpin
kuormituksen vaikutukset. Myöskään yhteisvaikutukset Savon Sellun kanssa eivät
merkittävästi eroa Finnpulpin jätevesien vaikutuksista.

13.5.2.5

Metallit
Finnpulpin puhdistettujen jätevesien sisältämät metallien (elohopea (Hg), kadmium
(Cd), lyijy (Pb) ja nikkeli (Ni)) pitoisuudet ovat lyijyä lukuun ottamatta pienempiä kuin talousveden laatuvaatimukset kyseiselle metallille. Lyijyn pitoisuuden puhdistetussa jätevedessä (11 µg/l) on lähestulkoon sama kuin talousveden laatuvaatimus (10 µg/l).
Elohopealle, kadmiumille, lyijylle ja nikkelille on asetettu EU:n tasolla ympäristölaatunormit. Ympäristölaatunormit kuvaavat liukoisia pitoisuuksia, mutta Finnpulpin jätevesien sisältämät metallien pitoisuudet on arvioitu kokonaispitoisuuksina. Vaikutusarvi-
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oinnin mukaan metallien pitoisuudet laskevat hyvin lyhyellä matkalla purkuputken suulta alle ko. metalleille asetettujen ympäristölaatunormien.
13.5.2.6

AOX
AOX-yhdisteet ovat orgaanisia halogenoiduja yhdisteitä (Adsorbed Organic Halogen=X), jotka sisältävät jotakin halogeenia, tavallisimmin klooria tai bromia. AOXyhdisteet hajoavat ympäristössä hitaasti. Ne eivät yleensä aiheuta välittömiä myrkytysoireita eläimissä. Niiden haitallisuus perustuu siihen, että ne kertyvät helposti elimistöön ja rikastuvat ravintoketjussa. AOX-yhdisteitä syntyy mm. sellun valkaisuprosessissa. Sellun valkaisuprosessien kehittyminen on kuitenkin vähentänyt AOX-päästöjä, eikä välittömiä myrkyllisiä vaikutuksia enää havaita Suomessa massa- ja paperitehtaiden
jätevesien purkupaikoilla (Ympäristöhallinto 2013).
AOX-pitoisuudelle ei ole Suomessa olemassa ohje- tai raja-arvoa. Metsäteollisuuden
kuormittamista vesistöistä AOX-pitoisuuksia on mitattu esimerkiksi Äänekosken alapuolelta sekä Vuoksesta Imatralta, missä pitoisuudet 2000-luvulla ovat vaihdelleet välillä 5–180 µg/l.
Finnpulpin jätevesikuormituksen aiheuttamat AOX:n pitoisuuslisäykset ovat enimmäkseen alle 100 µg/l. Jätevesien kertyminen alusveteen talvikerrostuneisuuskautena aiheuttaa jätevesien purkualueen läheisyydessä pohjan lähellä suurempia pitoisuuslisäyksiä. Vuosikeskiarvona tarkasteltuna pitoisuuslisäykset ovat pintakerroksessa tasoa
60 µg/l ja purkualueen lähellä pohjan läheisyydessä tasoa 440 µg/l ja kauempana pohjan lähelläkin alle 100 µg/l. Lukuun ottamatta aivan purkualueen lähiympäristön alusvettä talvella pitoisuuslisäykset ovat samaa tasoa kuin metsäteollisuuden kuormittamista vesistöistä mitatut pitoisuudet 2000-luvulla.
Savon Sellu ei käytä kloorivalkaisua, joten Savon Sellun jätevedet eivät sisällä AOXkuormitusta.

13.5.2.7

Lämpötila
Finnpulpin jäähdytysvesien lämpötilaksi on +37 °C ja jäähdytysveden määrä kesällä
noin 6 m3/s ja talvella noin 3,5 m3/s. Jäähdytysvedet on suunniteltu purettavan lähelle
Sorsasalon kaakkoisrantaa pintakerrokseen. Jäähdytysvedet ovat lämpimiä, mutta eivät suolaisia kuten jätevedet. Myös jätevedet ovat lämpimiä (noin +35 °C) ja niiden mukana vesistöön tulee lämpökuormaa, mutta jäteveden määrä (0,7 m3/s) on huomattavasti jäähdytysvesimäärää pienempi, joten lämpötilan ja jäätilanteen osalta jäähdytysvesien merkitys on selvästi suurempi.
Suurin lämpötilavaikutus on havaittavissa Sorsasalon kaakkois- ja etelärannan tuntumassa. Kesällä lämpötilavaikutusalue riippuu tuulen suunnasta ja lämpötilan nousun
arvioidaan olevan enimmillään noin 3–4 °C Sorsasalon lähituntumassa. Talvella tuulen
suunta ei vaikuta virtauksiin, vaan virtaukset määräytyvät tulovirtaamien perusteella.
Lämpötilavaikutusalue ulottuu Sorsasalon etelärannasta kohden Kelloselän keskiosaa.
Aivan jäähdytysvesien purkualueen lähiympäristöä lukuun ottamatta lämpötilavaikutuksen ovat talvella enimmillään noin 3–5 °C. Talvella jäähdytysvedet kulkeutuvat aluksi
pintakerroksessa, mutta jäähdyttyään noin +4 °C lämpötilaan ne ”sukeltavat” pohjaan
vieden samalla hapekasta vettä alusveteen. Kesällä lämpimät jäähdytysvedet jäävät
pintakerrokseen.
Lämpötilavaikutusten osalta jäähdytysvesillä on keskeinen merkitys, joten yhteispuhdistamovaihtoehto ei käytännössä eroa erillispuhdistamojen vaihtoehdosta. Finnpulpilta
tuleva lämpökuorma on merkittävästi suurempi kuin Savon Sellun lämpökuorma, joten
yhteisvaikutukset eivät suuresti eroa Finnpulpin vaikutuksista.
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13.5.2.8

Jäätilanne
Havaintojen mukaan jäätyminen on viime vuosina tapahtunut Itkonniemen mittauspisteellä vuoden vaihteen tienoilla. Vuosien välinen vaihtelu on kuitenkin suurta, ja esimerkiksi talvella 2010–2011 jäätyminen tapahtui jo marraskuun lopussa. Jäät lähtevät
yleensä toukokuun alussa.
Finnpulpin jäähdytysvesien lämpökuormasta aiheutuva sula alue rajautuu kylmänä talvena Sorsasalon rannan tuntumaan, ja vaikutus jään paksuuteen on varsin vähäinen
sulan alueen ulkopuolella. Leutona talvena jäähdytysvesien vaikutus jäätilanteeseen on
selvästi voimakkaampi. Sula-alue on laajempi ja heikon jään alue kiertyy Kallansilloilta
tulevan virtauksen mukaisesti Kelloniemen pohjoispuolitse kohden kaakkoa. Kylmänä
talvena sulan alueen koko on huhtikuun alussa noin 0,5 km2 ja leutona talvena noin
0,8 km2.
Lämpökuorman aiheuttama jäänpaksuuden ohenema on mallinnustulosten mukaan
Kelloselän syvänteen kohdalla noin 15–20 cm ja Kelloselän eteläosassa noin 10 cm.
Erityisesti leutona talvena jäähdytysvesien vaikutuksesta jäiden heikkeneminen alkaa
Kelloselän keskiosassa aiemmin kuin ilman jäähdytysvesiä ja jäiden heikkeneminen on
nopeampaa kuin ilman jäähdytysvesiä.
Lämpökuorman osalta jäähdytysvesillä on keskeinen merkitys, joten yhteispuhdistamovaihtoehto ei käytännössä eroa erillispuhdistamojen vaihtoehdosta.

Kuva 13-14. Jään paksuus maaliskuun puolivälissä kylmänä talvena (vasen kuva) ja
leutona talvena (oikea kuva). Mallinnuksessa mukana Finnpulpin jäähdytys- ja jätevesien
sisältämä lämpökuorma.

13.5.2.9

Kasviplankton ja vesikasvillisuus
Jäähdytysveden laatu ei lämpenemistä lukuun ottamatta muutu sen kulkiessa tehtaan
läpi. Lämpötilan nousu ja sen myötä kasvukauden pidentyminen lisäävät kuitenkin levien ja vesikasvien kasvua. Jäähdytysvedet voivat siten aiheuttaa rehevöitymistä muistuttavia muutoksia vesistössä, mikä vaikeuttaa jäähdytysvesien aiheuttamien vaikutusten erottamista muusta kuormituksesta.
Lämpötilan nousu nopeuttaa biologisia toimintoja. Aineenvaihdunta lisääntyy ja esimerkiksi eliöiden kasvu nopeutuu, mikäli ravintoa on riittävästi saatavilla ja olosuhteet ovat
muutoin suotuisat. Kasvukausi pitenee ja myös muutoin korkeampi lämpötila vaikuttaa
yleensä kasvien elinolosuhteita parantavasti. Järvissä ja merenlahdissa on usein ha-
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vaittu ranta- ja vesikasvillisuuden runsastumista jäähdytysvesien purkualueen läheisyydessä, ja myös kasviplanktonin määrä saattaa lisääntyä, mikäli ravinteita on käytettävissä. Myös orgaanisen aineksen hajoaminen nopeutuu lämpötilan lisääntyessä, mikä voi aiheuttaa alusveden happitilanteen heikentymistä ja sitä kautta edelleen sisäisen
kuormituksen kasvua.
Sorsasalon eteläranta on enimmäkseen karua ja kivikkoista eroosiorantaa, missä olosuhteet vesikasvien kasvulle ovat heikot. Paikoitellen Sorsasalon ja Potkunsaaren rannassa on kuitenkin vesikasvillisuutta kasvavia alueita, joilla rehevyys voi lisääntyä lämpökuormasta johtuen. Laajamittaista vesikasvillisuuden lisääntymistä ei kuitenkaan ole
odotettavissa pohjan laadusta johtuen. Lämpötilavaikutusten osalta jäähdytysvesillä on
keskeinen merkitys, joten yhteispuhdistamovaihtoehto ei käytännössä eroa erillispuhdistamojen vaihtoehdosta. Vaihtoehtojen välillä ei ole selviä kasviplanktoniin ja kasvillisuuteen heijastuvia eroja.
Sorsasalon edustan vesialueen nykyinen jätevesikuormitus on jo usean vuoden ajan
näkynyt veden fysikaalis-kemiallisessa laadussa kuten myös kasviplanktonin, pohjaeläimistön ja kalaston rakenteessa sekä määrissä. Mallinnuksen mukaan kuormituksen
selvimmät vaikutukset kasviplanktonbiomassaan ovat havaittavissa Kelloselällä, missä
a-klorofyllipitoisuuden arvioidaan lisääntyvän keskimäärin vajaat 2 µg/l eli noin 20 %
nykytilanteeseen verrattuna. Säyneensalon tasolla muutos on arviolta noin 1 µg/l ja
Säyneensalon eteläpuolella tätä vähemmän. Arvion mukaan Kelloselän a-klorofyllin
ekologisen luokituksen mukainen tilaluokka heikentyy tyydyttäväksi, mutta koko Kallavettä koskien a-klorofyllin tilaluokan arvioidaan säilyvän hyvänä (Taulukko 13-9). Lisääntyvästä fosforikuormituksesta huolimatta Kallaveden arvioidaan säilyvän fosforirajoitteisena, joten riskiä sinilevän selvälle lisääntymiselle vesistössä ei ole.
Kasviplanktonin osalta on otettava huomioon se, että sääolosuhteet vaikuttavat suuresti kasviplanktonin kasvunopeuteen ja määrään. Kuivana kesänä lisääntyvän kuormituksen vaikutus kasviplanktonin kasvuun on suurempi kuin normaalivetisenä kesänä. Kuivana kesänäkään a-klorofyllin ekologisen tilaluokan ei arvioida heikkenevän nykyisestä
tasosta koko Kallavedellä. Sääolosuhteiden voimakas ja monitahoinen (virtaamat, lämpötila, auringon paiste, ym.) vaikutus kasviplanktonin kasvuun lisää kasviplanktonin arviointiin liittyvää epävarmuutta.
Taulukko 13-9. Finnpulpin jätevesien vaikutus Kallaveden a-klorofyllipitoisuuteen ekologisen luokituksen mukaisesti.

Kallavesi 345
Kallavesi 374
Kallavesi 375
Kallavesi 378
Kallavesi 25
Kallavesi 405
Keskiarvo
Hyvän alaraja
Tyydyttävän alaraja

nykytila keskiarvo
9,2
8,3
7,9
8,1
7,5
8,2

a-klorofylli µg/l
pitoisuuslisä
1,9
1,3
0,7
0,8
0,8

arvio nykytila+lisä
11,1
9,6
8,6
8,9
8,3
9,3
11
20

Rihma- ja planktonleviä ja niiden massaesiintymiä havaitaan jo nykyisin ajoittain Kallavedellä, eikä muutoksen nykytilaan verrattuna arvioida olevan merkittävä, eikä levähaittojen arvioida olevan jatkuvia. Jätevesien leviämismallinnuksen mukaan jätevesien
mukana alusveteen kerrostuneet ravinteet nousevat rihma- ja planktonlevien käyttöön
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vasta syystäyskierron aikana, jolloin levien kasvunopeus on jo selvästi hidastunut veden viilenemisen vuoksi.
Makrofyyttien (suurkasvien eli putkilokasvien ja sammalten) esiintyminen ja vesikasvillisuuden kehittyminen on usean ympäristötekijän tai tekijäryhmän yhteisvaikutuksen tulos. Eri elomuotoryhmät ja lajiryhmät reagoivat kasvuympäristön muutoksiin eri tavoin
ja vaihtelevalla nopeudella riippuen mm. lajien kasvu- ja lisääntymistavasta sekä elinkierron pituudesta (Ruoppa ja Heinonen 2004). Nopeimmin muutoksiin reagoivat veden
varassa olevat kasvit, kuten pikkulimaska. Ilmaversoisissa kasveissa muutokset ilmenevät yleensä varsin hitaasti, 5-20 vuoden kuluessa, koska ne eivät ole riippuvaisia veden laadusta.
Koska fosfori on perustuotantoa säätelevä tekijä Kallavedellä, vaikuttavat nimenomaan
fosforikuormituksen muutokset rehevyystasoon ja sitä kautta kasviplanktonin ja myös
vesikasvillisuuden määrään. Koska ero fosforikuormituksessa alavaihtoehtojen välillä
on pieni, ei vaihtoehtojen välillä arvioida olevan suurta eroa vaikutuksissa kasviplanktonin ja vesikasvillisuuden määrään. Typpikuormituksen pienentyminen juuri näy kasviplankton- tai vesikasvibiomassassa, koska fosfori säilyy edelleen tuotantoa rajoittavana
ravinteena Kallavedessä.
13.5.2.10

Pohjaeläimet
Sorsasalon edustan syvänteiden pohjaeläimistö kärsii jo nykyisin jätevesikuormituksesta ja siitä aiheutuvista huonoista happioloista. Happea kuluttavan kuormituksen sekä
kiintoainekuormituksen lisääntyessä pohjaeläinten elinolot heikkenevät entisestään. Lisäksi rehevyyden lisääntyminen vaikuttaa erityisesti pohjaeläinten lajistosuhteisiin. Jätevesikuormituksen lisääntymisen ja sitä myötä syvänteiden sedimentin läheisten happiolojen heikentymisen arvioidaan aiheuttavan syvimpien alueiden pohjaeläimistön
taantumista, mikä näkyy yksilötiheyksien alenemisena ja edelleen lajiston yksipuolistumisena. Pohjaeläimistön tilaa kuvaavan CI-indeksin arvioidaan heikkenevän purkupisteen lähialueen syvänteissä nykyisestä jonkin verran, mutta ei merkittävästi. Pohjaeläinlajisto muuttunee rehevyyden lisääntymisen myötä myös matalammilla alueilla
edelleen rehevyyttä suosivampien lajien suuntaan. Eri vaihtoehtojen väliset erot happea kuluttavassa kuormituksessa jäävät kokonaisuutena arvioituna sen verran pieniksi,
että suurta eroa vesistön happitilanteessa ja siten sedimentin kyvyssä pidättää ravinteita ei arvioida vaihtoehtojen välillä olevan.
Kiintoainekuormituksen vaikutuksien on arvioitu jäävän pieniksi ja suurimmat vaikutukset ovat jätevesien purkualueen lähialueella Kelloselän syvänteessä. Syvänteessä lisääntyvä kuormitus lisää sedimentaatiota vähäisessä määrin. Syvännealueella esiintyy
mm. hernesimpukkaa, joka saattaa jonkin verran kärsiä lisääntyvästä sedimentaatiosta.
Kelloselän syvänteiden pohjaeläinlajisto on jo nykyisellään sopeutunut elämään ravinteiden ja kiintoaineen suhteen kuormitetussa ympäristössä, minkä vuoksi merkittävää
heikkenemistä ei arvioida aiheutuvan. Kiintoainekuormituksen vaikutukset vesistössä
ovat vähäisiä kaikissa vaihtoehdoissa, eikä vaihtoehtojen välillä ole käytännön merkitystä pohjaeläimistön tilan kannalta.
Sulfaatti ja natrium eivät ole normaalisti vesistöissä eliöstölle myrkyllisiä. Eräät vesikasvit ja eliöt ovat kuitenkin herkkiä sulfaatille (esim. Soucek & Kennedy 2005). Sulfaatin
haitallisuus vesistössä johtuu välillisistä vaikutuksista eli suolaisuuden aiheuttamasta
suolakerrostuneisuudesta sekä sulfaatin pelkistymisestä hapettomissa oloissa sulfidiksi. Lisäksi sulfaatti voi pelkistyä hapettomissa oloissa mikrobiologisesti rikkivedyksi
(H2S), joka on eliöille myrkyllinen jo erittäin pieninä pitoisuuksina (esim. Lamers ym.
2002).
Kallavedelle ei arvioida syntyvän pysyvää suolakerrostuneisuutta Finnpulpin jätevesikuormituksen vuoksi. Ero vaihtoehtojen VE1a ja VE1b välillä sulfaattikuormituksessa
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on sen verran pieni, että vaikutuksissa pohjaeläimistöön eroa ei juuri ole. Luonnollisesti
suurempi kuormitus aiheuttaa suuremmat pitoisuuslisäykset, mutta käytännön merkitystä Kallaveden pohjaeläimistön tilan kannalta vaihtoehtojen välillä ei ole. Oleellista
pohjaeläimistön ja koko vesiympäristön kannalta Kallaveden ja Kelloselän tapauksessa
on syvänteiden alusveden pysyminen hapellisena.
Finnpulpin metallikuormituksen vaikutukset Kallaveden vedenlaatuun ovat vähäiset, eikä sillä ole vaikutusta laajemmin Kallaveden pohjaeläimistöön. Paikallisesti aivan purkuputken lähialueella metalleja voi kertyä nykyistä enemmän etenkin suodattaviin pohjaeläimiin, kuten hernesimpukkaan.
AOX-kuormituksella ei arvioida olevan merkittävää haitallista vaikutusta Kallaveden
pohjaeläimistöön.
13.5.2.11

Sedimentti
Hankkeen toiminnan aikaiset vaikutukset pohjasedimenttiin aiheutuvat jäte- ja jäähdytysvesikuormituksen sekä mahdollisen lisääntyvän laivaliikenteen kautta (kts. kappale
13.5.4). Alusveden happiolojen heikkenemisellä on vaikutusta sedimentin happipitoisuuteen ja sedimentin kykyyn pidättää ravinteita sekä edelleen sisäiseen kuormitukseen. Jätevesikuormituksen aiheuttaman alusveden hapettomuuden yleistymisen myötä sedimentin kyky pidättää ravinteita todennäköisesti heikkenee jonkin verran ja näin
ollen sisäinen kuormitus lisääntyy etenkin syvännealueilla. Vaikutukset voivat näkyä
mallinnuksen perusteella alempana vesistössä sijaitsevissa syvänteissä. Lisääntyvän
happea kuluttavan kuormituksen myötä tulee arvioida uudestaan kuormitusalueen ja
alapuolisen alueen syvänteiden hapetinlaitteiden tehon riittävyys.
Ei vaihtoehtojen väliset erot kuormituksessa jäävät kokonaisuutena arvioituna sen verran pieniksi, että suurta eroa vesistön happitilanteessa ja siten sedimentin kyvyssä pidättää ravinteita ei arvioida vaihtoehtojen välillä olevan. Erityisesti pienentyvä ammoniumtyppikuormitus yhteispuhdistamovaihtoehdossa (VE1b) on kuitenkin merkittävää vesistön tilan ja alusveden happiolojen kannalta.
Kiintoainekuormituksen vaikutuksien on arvioitu jäävän pieniksi ja suurimmat vaikutukset ovat jätevesien purkualueen lähialueella Kelloselän syvänteessä. Syvänteessä lisääntyvä kuormitus lisää sedimentaatiota vähäisessä määrin.

13.5.2.12

Pintaveden ekologinen luokitus
Savon Sellun lähialueella ja Kelloselällä vedenlaadun arvioidaan nykyisin olevan tyydyttävä, johtuen erityisesti korkeista typpipitoisuuksista. Pelkän fosforin perusteella luokiteltuna tila on nykyisin hyvä. Luokittelussa huomioidaan lisäksi mm. alusveden happiolot, jotka jo nykyisellään ovat ajoittain erittäin heikot happipitoisuuden laskiessa talven kerrostuneisuuskautena lähelle nollaa. Hankkeen myötä Kelloselän vedenlaadun
arvioidaan fosforipitoisuuden osalta laskevan luokkaan tyydyttävä, mutta sillä ei ole kokonaisluokituksen suhteen merkitystä, sillä fysikaalis-kemiallinen kokonaistila on jo nykyisellään tyydyttävä.
Kasviplanktonin tila kokonaisuudessaan arvioituna (mm. klorofylli-a, kasviplanktonin
biomassa sekä haitallisten sinilevien osuus) on nykyisin välttävä. Klorofylli-a:n osalta tilan arvioidaan heikkenevän Kelloselällä nykyisestä hyvästä tyydyttävään. Kasviplanktonin biomassan tai haitallisten sinilevien ei arvioida merkittävästi lisääntyvän hankkeen
myötä. Kasviplanktonin kokonaistilan ei näin ollen arvioida nykyisestä muuttuvan. Kelloselän pohjaeläimistöön kohdistuvien vaikutusten arvioidaan näkyvän pääasiassa syvänteissä, joissa tila on jo nykyisin tyydyttävä. Matalampien pohjien tilaluokka on hyvä.
Kokonaisuutena pohjaeläimistön tilaluokan ei arvioida heikkenevän nykyisestä, sillä syvien pohjien pohjaeläimistö koostuu pääasiassa kuormitukseen sopeutuneista lajeista
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ja matalammille alueille ei arvioida kohdistuvan merkittäviä muutoksia. Kalasto on jo
nykyisellään välttävä, eikä tilaluokan arvioida hankkeen myötä siitä heikkenevän. Pintaveden ekologisen tilan arvioidaan näin ollen pysyvän Savon Sellun lähialueella ja
Kelloselällä tyydyttävänä.
Kallavesi-Sorsavesi vesialueen tilaa hankkeen ei arvioida muuttavan, sillä hankkeen
vaikutukset näkyvät selvimmin purkupisteen lähialueella Kelloselällä, eikä lähimmälle
vesipuitedirektiivin mukaisessa luokittelussa mukana olevalle pisteelle 345 arvioida aiheutuvan niin merkittäviä vaikutuksia, että koko vesialueen tilaluokka heikkenisi. Kallavesi-Sorsavesi vesialueen tila luokitellaan viiden eripuolille vesialuetta sijoittuvien havaintopaikkojen tulosten perusteella.
Hankkeen arvioidaan vaikuttavan Kallaveden pintaveden ekologiseen tilaan siten, että
osa-alueita tarkastellessa tilaluokka Savon Sellun lähialueella ja Kelloselällä pysyy tyydyttävänä ja koko Kallavesi-Sorsavesi vesialueella alueella hyvänä. Hanke ei vaaranna
Pohjois-Savon vesistöjen vesienhoitosuunnitelman Vuoksen vesienhoitoalueen ja EU:n
vesipuitedirektiivin tavoitteiden eli vesialueen hyvän ekologisen tilan saavuttamista tai
sen säilyttämistä niillä alueilla, joilla se on jo saavutettu.
Kallavesi-Sorsavesi vesialueen pintaveden kemiallinen luokka on hyvä. Hankkeen ei
arvioida heikentävän vesialueen kemiallista tilaa. Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (VNa 1022, muutos 868/2010) sekä EUdirektiivi (2013/31) ohjaavat vesistöön päästettäviä aineita ja niiden raja-arvoja. Päästöraja-arvo määrätään ympäristöluvassa ja sen tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Ympäristöluvanvaraista toimintaa harjoittavan on tarkkailtava pintavettä, johon päästetään tai huuhtoutuu merkittävissä määrin erikseen listattuja aineita.
Tarkkailusuunnitelma tehdään kyseisen asetuksen ja direktiivin antamien ohjeiden mukaisesti.
Hankevaihtoehtojen väliset pintaveden ekologiseen ja kemialliseen tilaan heijastuvat
erot ovat niin vähäisiä, ettei niillä ole ratkaisevaa merkitystä ekologisen tilan luokan
määräytymiseen. Yhteispuhdistamovaihtoehdon (VE1b) myötä typpikuormitus vähenee
selvästi nykyisestä, jolla voi olla lieviä positiivisia vaikutuksia vesistöön verrattuna erillisiin puhdistamoihin.
13.5.2.13

Vesistön ja rantojen käyttö
Hankkeen ei arvioida vaikuttavan haitallisesti Kuopion veden Kallavedellä sijaitsevien
vedenottamoiden toimintaan. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 442/2014 on
määritetty talousvetenä käytettävän veden laatuvaatimukset ja -suositukset. Finnpulpin
jätevesipäästöjen ei arvioida heikentävän Kallaveden veden laatua siten, että sen käyttö vesilaitoksen raakavetenä vaarantuisi. Arvioidut maksimipitoisuudet Itkonniemen
edustalla jäävät alle talousveden laatuvaatimusten/laatusuositusten lukuun ottamatta
CODMn-arvoa, joka jo nykyisellään ylittää laatusuosituksen.
AOX:lle ei ole asetettu talousvesikäyttöön käytettävälle vedelle laatuvaatimusta tai
–suositusta. Kansanterveyslaitoksen tutkimuksessa kuuden kaupungin vesilaitoksilta
lähtevän veden AOX-pitoisuus vaihteli välillä 57–197 µg/l keskiarvon ollessa 102 µg/l
(Korhonen ym. 2004). Samassa tutkimuksessa verkostoveden AOX-pitoisuuden vaihteluväli oli <20–128 µg/l. Savonlinnassa tehdyssä vesijohtoverkoston tutkimuksessa mitatut AOX-pitoisuudet vaihtelivat välillä 65–96 µg/l (Nissinen & Lehtola 2003). Itkonniemen edustalla järviveden AOX:n keskimääräinen pitoisuus on mallinnuksen mukaan
50–60 µg/l. Normaalisti Kelloselän vettä käytetään vain 5 % koko Kuopion Veden juomaveden valmistuksessa.
Myöskään yhteispuhdistamovaihtoehdossa
-suositusten ei arvioida ylittyvän.
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Sorsasalon alue on jo nyt teollisuuden leimaamaa ja alueen virkistyskäyttö on sopeutunut siihen. Kasvavan jätevesikuormituksen myötä vedenlaatu purkupisteen lähialueella
heikkenee hieman entisestään ja lämpökuorman lisääntyessä veden lämpötila nousee.
Talvisin jäätilanne heikkenee paikoitellen, erityisesti Kelloniemen pohjoispuolella, ja kokonaan sulan alueen koon on arvioitu olevan 0,5–0,8 km2, talven kylmyydestä riippuen.
Erityisesti leutona talvena jäähdytysvesien vaikutuksesta jäiden heikkeneminen alkaa
Kelloselän keskiosassa aiemmin kuin ilman jäähdytysvesiä ja jäiden heikkeneminen on
nopeampaa kuin ilman jäähdytysvesiä (liite 5). Jäätilanne Sorsasalon satama-alueella
on jo nykyisellään luonnontilaisesta poikkeava. Erot jääpeitteeseen vaihtoehtojen vaikutusten välillä jäävät vähäisiksi.
Lähimmälle uimarannalle (noin 1,5 km ylävirtaan) ei aiheudu haittaa lisääntyneestä jätevesikuormituksesta. Lähimpien rantojen mökkiasukkaille saattaa aiheutua haittaa
rantojen limoittumisesta ja mahdollisesti rihma- ja planktonlevien määrä voi nykyisestä
kasvaa. Rihma- ja planktonleviä ja niiden massaesiintymiä havaitaan kuitenkin jo nykyisellään ajoittain Kallavedellä, eikä muutoksen nykytilaan verrattuna arvioida olevan
merkittävä, eikä levähaittojen arvioida olevan jatkuvia. Lisääntyvästä fosforikuormituksesta huolimatta Kallaveden arvioidaan säilyvän fosforirajoitteisena, joten riskiä sinilevien tai rantojen käyttöä haittaavan rantakasvillisuuden selvälle lisääntymiselle vesistössä ei ole. Koska ero kuormituksessa alavaihtoehtojen välillä on pieni, ei vaihtoehtojen välillä arvioida olevan suurta eroa vaikutuksissa kasviplanktonin tai vesikasvillisuuden määrään. Jätevesien leviämismallinnuksen mukaan jätevesien mukana alusveteen
kerrostuneet ravinteet nousevat rihma- ja planktonlevien käyttöön vasta syystäyskierron aikana, jolloin levien kasvunopeus on jo selvästi hidastunut veden viilenemisen
vuoksi. Sääolosuhteiden voimakas ja monitahoinen (virtaamat, lämpötila, auringon
paiste, ym.) vaikutus kasviplanktonin ja vesikasvillisuuden kasvuun lisää kasviplanktonin arviointiin liittyvää epävarmuutta.
13.5.3

Veden oton vaikutukset
Raakavesi Finnpulpin tehtaalle otetaan joko Virtasalmesta tai Sorsasalon lounaispuolelta.
Koska veden otto ja purku tapahtuu samaan vesistöön, ei veden otolla ole vaikutusta
veden korkeuteen. Korvaavaa vettä virtaa ottopaikalle, eikä veden korkeus muutu.
Myöskään virtaama ei vedenoton vuoksi muutu. Kummallakaan vaihtoehtoisella ottopaikalla virtaussuunta ei ole yksisuuntainen, vaan virtaukset vaihtelevat tulovirtaamien,
vedenkorkeuden ja tuulen suunnan perusteella. Otettava vesimäärä korvautuu esimerkiksi Virtasalmessa olosuhteista riippuen joko pohjoisesta tai etelästä käsin.
Veden otto vaikuttaa paikallisesti virtauksiin vähäisessä määrin ottopaikan lähiympäristössä. Koska veden otto tapahtuu pohjan läheltä, on otolla suurempi vaikutus pohjan
läheisiin virtausnopeuksiin kuin pintavirtauksen nopeuteen. Virtausnopeuden vaihtelut
Virtasalmen ottopaikalla ovat nykytilanteessa pinnassa suurempia kuin veden oton aiheuttama virtausnopeuden muutos.
Laskennallinen virtausnopeus aivan imuaukon suulla on kesällä noin 0,65 m/s ja talvella 0,4 m/s (kesällä jäähdytysveden tarve on suurempi kuin talvella). Joessa tyypillinen
suvantopaikan virtausnopeus on 0,1–0,2 m/s ja kosken virtausnopeus >0,4 m/s. Koskessa virtausnopeudet voivat olla useita metrejä sekunnissa. Veden otosta aiheutuva
laskennallinen virtausnopeus aivan putken suuaukolla vastaa siten heikkovirtaamaisen
kosken virtausnopeutta. Jo 50 metrin etäisyydellä imuputkesta virtausnopeus on laskenut joen suvantopaikan virtausnopeutta pienemmäksi.
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13.5.4

Laivaliikenteen vaikutukset vesistöön
Mahdollinen lisääntyvä laivaliikenne saattaa aiheuttaa satama-alueella pohjasedimentin turbaatiota, mikä lisää veden kiintoainepitoisuutta ja sameutta sekä mahdollisten
haitta-aineiden vapautumista vesiympäristöön. Satama-alueen pohjasedimentin mahdollinen pilaantuneisuus tullaan selvittämään tarvittaessa myöhemmin ja ruoppaukset
sekä läjityksen suunnitellaan valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaisesti. Satama-alueesta tehdään riittävän syvä, jotta pohjan häiriintyminen laivaliikenteen mahdollisen kasvun myötä saadaan minimoitua. Satamaan johtava laivaväylä soveltuu jo nykyisellään kauppamerenkulun tarpeisiin ja yli 1 350 tonnin aluksille, joten laivaliikenteen
ei arvioida aiheuttavan pohjasedimentin huomattavaa häiriintymistä laivaväylän varrella. Laivaliikenteen lisäystä voidaan pitää suhteellisesti vähäisenä ja vaikutus myös
kohdistuu ennestään liikennöidylle satama- ja väyläalueelle, joten hankkeen vaikutukset vesiympäristöön arvioidaan laivaliikenteen osalta vähäisiksi.
Mahdollisen uuden satamalaiturin rakentamisen vaikutukset vesistöön on arvioitu luvussa 13.4.

13.5.5

Vesistöön kohdistuvat yhteisvaikutukset
Savon Sellun jätevesiin liittyvät yhteisvaikutukset on arvioitu aiemmissa luvuissa sekä
tarkemmin liitteessä 5.
Mallinnukset on osin tehty pitoisuuslisäyksinä, jolloin tarkastellaan uuden kuormituksen
aiheuttamaan lisäystä. Pitoisuuslisäyksiä on verrattu olemassa olevaan tietoon Kallaveden nykyisestä laadusta, joka pitää sisällään kaikki nykyiset kuormituslähteet mukaan lukien Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon kuormituksen. Kasviplankton- ja happimallinnukset on tehty pitoisuustason mallinnuksena. Tässä mallinnuksessa on ollut
mukana myös Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon ja Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuronin toteutunut kuormitus vuosilta 2005–2015 (YVA Oy:n raportin taulukko 7).
Hankkeen ei arvioida aiheuttavan merkittäviä veden laatuun tai laajemmin pintaveden
ekologiseen tilaan heijastuvia yhteisvaikutuksia Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon jätevesien kanssa. Hankkeen ei siten arvioida aiheuttavan merkittäviä yhteisvaikutuksia
muidenkaan Kallaveden pienempien pistekuormittajien kanssa.

13.6

Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen
Ruoppausten ja vesistön täytön haitallisia vaikutuksia (kiintoainepitoisuuden ja sameuden nousu sekä haitta-aineiden vapautuminen) voidaan vähentää sedimentin laadun
selvittämisellä ennen töiden aloittamista, työn ajoituksella vesiluonnon kannalta mahdollisimman vähän haitalliseen ajankohtaan (välttäen töitä pohjaeläinten ja kalojen lisääntymisaikana) sekä asianmukaisten työmenetelmien valinnalla. Mahdollisten haittaaineiden leviämistä voidaan ehkäistä valitsemalla mahdollisimman vähän sameutta aiheuttava ruoppausmenetelmä (esim. ns. ympäristökauha).
Vesialueen täyttö jätevedenpuhdistamon edustalla tullaan alustavien suunnitelmien
mukaan tekemään siten, että ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan kivilouheesta
suojavalli, jonka jälkeen järven pohjaan asennetaan maanpeitekangas ja sen päälle läjitetään loput kiviainekset. Suojavallin avulla saadaan vähennettyä työn aikana vesistöön kohdistuvaa sameusvaikutusta. Tarvittaessa voidaan käyttää sekä ruoppaus- että
täyttötöissä lisäksi asianmukaisia suojarakenteita, kuten silttiverhoja, jotta kiintoaineksen haitallinen kulkeutuminen vesistöön saadaan minimoitua. Samalla pyritään estämään mahdollisten haitta-aineiden leviäminen laajemmalle vesiympäristöön.
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Jätevesipäästöt täyttävät kaikkien parametrien osalta BAT -vaatimusten mukaiset arvot. Jätevesipäästöjä hallitaan tehokkaalla sisäisellä kierrätyksellä ja jätevedenpuhdistusprosessilla. Jätevesien käsittelymenetelmiä on kuvattu teknisen kuvauksen yhteydessä, luvussa 3.2.8.
Jätevesien happea kuluttavan kuormituksen haittojen kompensoimiseksi Kelloselän syvänteiden hapetusta jatketaan. Lisäksi mikäli nähdään tarpeelliseksi, tullaan arvioimaan nykyisen hapetustehon riittävyys lisääntyneen kuormituksen myötä ja mahdollisesti lisäämään tehoa.
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14

VAIKUTUKSET KALOIHIN JA KALASTUKSEEN

14.1

Yhteenveto
Hankkeen rakennusvaiheessa kalataloudellisia vaikutuksia aiheuttaa raakaveden imuputken ja jäteveden purkuputken sekä satama-alueen rakentamisesta aiheutuva vesistön paikallinen samentuminen. Toiminnan aikana kalataloudellisia vaikutuksia aiheutuu
mm. jätevesien happea kuluttavasta kuormituksesta, ravinne-, kiintoaine-, sulfaatti-,
metalli- ja AOX-kuormituksesta sekä jäähdytysvesien lämpökuormasta.
Etelä-Kallavedella harjoitetaan aktiivista kotitarvekalastusta ja Säynesalon eteläpuolella
myös ammattimaista rysä- ja verkkokalastusta. Ammattimaista troolausta harjoitetaan
Säynesalon eteläpuolisten alueiden lisäksi myös Kelloselän alueella. Tärkeimmät saalislajit ovat kuha, muikku, hauki ja ahven. Kalastusta eniten haittaavina tekijöinä kalastajat pitivät Etelä-Kallavedellä pyydysten ajoittaista limoittumista ja vähäarvoisen kalan
runsautta.
Rakennusvaiheessa veden paikallinen samentuminen voi lyhytaikaisesti karkottaa kaloja työkohteiden läheisyydessä, mutta vaikutusten kokonaismerkittävyyden arvioidaan
olevan kalaston kannalta vähäinen. Toiminnan aikana jätevedet heikentävät vesistön
happitilannetta ja lisäävät vesistön rehevyyttä. Tämä heikentää syyskutuisten kalalajien
elinolosuhteita, suosii särkikaloja vaateliaampien kalalajien kustannuksella ja näkyy kalastuksessa seisovien pyydysten lisääntyvänä limoittumisena. Vaikutukset kohdistuvat
lähinnä Kelloselälle. Jäähdytysvesien lämpökuorman aiheuttamat seuraukset vesistössä ovat paljolti samankaltaisia kuin rehevöitymien aiheuttamat muutokset, mutta ne rajautuvat Kelloselällä varsin suppealle alueelle. Jätevesien muiden kuormitteiden kalataloudelliset vaikutukset arvioidaan vähäisiksi, ja ne rajautuvat purkualueen läheisyyteen.
Kokonaisuutena jätevesien johtamisesta aiheutuvien vaikutusten kokonaismerkittävyyden arvioidaan olevan kalaston ja kalastuksen kannalta kohtalainen.
Jätevesikuormituksen aiheuttamat kalataloudelliset vaikutukset riippuvat jossakin määrin toteutettavasta vaihtoehdosta. Vaikutukset olisivat lievimmät vaihtoehdossa, jossa
Finnpulpin ja Savon Sellun jätevedet käsitellään yhteispuhdistamolla. Siinäkin vaihtoehdossa vaikutusten kokonaismerkittävyyden arvioidaan olevan kalaston ja kalastuksen kannalta kuitenkin kohtalainen. Pintavesien ekologisessa luokituksessa kalasto on
jo nykyisellään välttävällä tasolla, eikä tilaluokan arvioida hankkeen myötä siitä heikkenevän.
Taulukko 14-1. Rakentamisen ja jätevesien aiheuttamien kalataloudellisten vaikutusten
kokonaismerkittävyys rakentamisen (R) ja toiminnan (T) aikana. Yhteispuhdistamo-vaihtoehdossa kuormitus olisi vähäisin, mutta vaihtoehdoilla ei ole luokittelua muuttavaa
eroa.
Erittäin suuri ++++

Erittäin suuri ++++

Suuri +++

Suuri +++

Kohtalainen ++

Kohtalainen ++

Vähäinen +
Vaikutusten merkittävyys (R)
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Ei vaikutusta

Vähäinen +
Vaikutusten merkittävyys (T)

Ei vaikutusta

Vähäinen -

Vähäinen -

Kohtalainen --

Kohtalainen --

Suuri ---

Suuri ---

Erittäin suuri ----

Erittäin suuri ----
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14.2

Nykytila
Tietoja Etelä-Kallaveden kalastosta on saatu Savon Sellun ja Kuopion kaupungin Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon kalataloudellisen yhteistarkkailun raportista (Hartikainen 2014). Kalataloudellinen tarkkailu on käsittänyt mm. verkkokoekalastuksia ja koetroolauksia. Tietoja Etelä-Kallaveden kalastuksesta on saatu Etelä-Kallaveden kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmasta 2009–2019 (Pohjois-Savon kalatalouskeskus
2008a) sekä selvityksistä Etelä-Kallaveden kalastustiedustelu (Pohjois-Savon kalatalouskeskus 2008b) ja Etelä-Kallaveden osakaskuntakysely (Pohjois-Savon kalatalouskeskus 2008c). Tiedot Etelä-Kallaveden nykyisestä ammattikalastuksesta on saatu
syyskuussa 2015 tehdystä ammattikalastusselvityksestä, jossa ammattikalastajat haastateltiin henkilökohtaisesti.

14.2.1

Verkkokoekalastukset
Etelä-Kallavedellä tehtyjen Nordic-verkkokoekalastusten mukaan Savon Sellun lähialueella Kelloselän ja Iso-Telkon alueella keskimääräinen yksikkösaalis oli pieni eli 14 kpl
ja 384 g verkkoa kohden (Taulukko 14-2). 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 ollenkaan. Yläpuolisella
vertailualueella, Pohjois-Kallavedellä, yksikkösaalis oli samaa tasoa, ja sielläkin valtalajeja olivat ahven ja särki. Muikun osuus Pohjois-Kallaveden yksikkösaaliista oli muutamia prosentteja.
Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon vaikutusalueella, Lehtoniemen ja Hietasalon alueella keskimääräinen yksikkösaalis oli kohtalainen eli 28 kpl ja 866 g verkkoa kohden
(Taulukko 14-2). Kalasto oli sielläkin pääasiassa ahventa ja särkeä, joiden yhteisosuus
oli sekä yksilömäärästä että biomassasta noin kolme neljännestä. Muikun osuus saaliin
yksilömäärästä oli 10 % ja biomassasta pari prosenttia. Kuhaa alueella esiintyi vain
hiukan. Lehtoniemen vertailualueella, järven itäosassa Iivarinsalon alueella, yksikkösaalis oli pieni ja saalis koostui siellä pääosin ahvenesta, jonka osuus yksilömäärästä oli yli 60 % ja biomassasta yli 70 %.
Kalaston perustella tehdyn ekologisen luokittelun mukaan Savon Sellun lähialue ja Kelloselkä luokittuivat välttävään luokkaan ja eteläisemmät alueet tyydyttävään luokkaan.

Copyright © Pöyry Finland Oy

Marraskuu 2015
220

Finnpulp Oy
Biotuotetehtaan YVA-selostus

Taulukko 14-2. Nordic-verkkokoekalastusten keskimääräiset tulokset alueittain EteläKallavedellä. Kohteiden sijainti ilmenee kuvasta Kuva 14-1.
PohjoisSaMuikKallavesi Ahven Särki Kiiski Lahna Hauki Kuha Pasuri lakka Made 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
Kelloselkä- IsoSaMuikTelkko
Ahven Särki Kiiski Lahna Hauki Kuha Pasuri lakka Made 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
Lehtoniemi- HietaSaMuiksalo
Ahven Särki Kiiski Lahna Hauki Kuha Pasuri lakka Made 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
SaMuikIivarinsalo Ahven Särki Kiiski Lahna Hauki Kuha Pasuri lakka Made 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 14-1. Yleiskuva Etelä-Kallaveden kalataloustarkkailun tutkimuskohteista.

14.2.2

Koetroolaukset
Koetroolauksissa suurin saalis oli Lehtoniemen edustalla, jossa yksikkösaalis oli korkeahko eli 116 kg/vetotunti (Taulukko 14-3); alueella vallitsevia olivat särkikalat, särki ja
salakka, joiden yhteisosuus oli yli 90 % biomassasta. Muikun osuus Lehtoniemen alueella oli vähäinen. Muilla alueilla yksikkösaaliit olivat pieniä eli tasoa 30–50
kg/vetotunti. Muikun osuus biomassasta oli Savon Sellun lähialueella vajaa 30 % ja
muualla tasoa 75–80 %.
Taulukko 14-3. Koetroolausten keskimääräiset tulokset alueittain Etelä-Kallavedellä.
Kohteiden sijainti ilmenee kuvasta Kuva 14-1.

Taimen
Kuha
Kuore
Muikku, iso
Muikku,
pieni
Lahna
Salakka
Siika
Ahven
Särki
Yhteensä
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Savon Sellun
Säyneensalon
edusta - Kelloselkä itä- ja länsipuoli
kg/veto-h
%
kg/veto-h
%
0,0
0,0
0,3
0,5
0,5
1,5
0,0
0,0
0,6
2,0
4,5
9,2
9,2
29,0
33,6
68,4
0,0
0,3
3,2
0,2
5,6
12,0
31,6

0,0
1,1
10,1
0,5
17,7
38,1
100,0

3,5
0,1
4,3
0,3
1,5
1,0
49,1

7,2
0,3
8,7
0,6
3,1
2,0
100,0

Lehtoniemen
edusta
kg/veto-h
%
0,0
0,0
1,5
1,3
3,0
2,6
1,8
1,6
1,3
0,7
23,8
0,0
0,0
84,1
116,3

1,1
0,6
20,5
0,0
0,0
72,3
100,0

Hieta-, Luhasteja Iivarinsalo
kg/veto-h
%
0,0
0,0
0,1
0,2
3,2
9,6
11,4
34,2
15,8
0,0
1,1
0,0
0,7
1,0
33,2

47,6
0,0
3,4
0,0
2,0
3,0
100,0
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14.2.3

Kotitarve- ja virkistyskalastus
Puutossalmen pohjoispuolisella Etelä-Kallavedellä (ks. Kuva 14-1) on tehty kalastustiedustelu viimeksi vuodelta 2006 (Pohjois-Savon kalatalouskeskus 2008b). Tiedustelu
tehtiin yleisen tiedustelukäytännön mukaisesti alueelle kalastuslupia lunastaneille henkilöille, joten siitä puuttuu osa vapakalastajista eli jokamiehenoikeudella, ikään perustuvalla viehekalastusoikeudella ja läänikohtaisella vieheluvalla kalastaneet henkilöt. Siten
kalastajamäärä ja kokonaissaalis ovat todellisuudessa hiukan suurempia kuin mitä seuraavassa on esitetty.
Etelä-Kallavedellä kalasti tiedustelun mukaan noin 1 500 taloutta. Tärkeimpiä pyydyksiä olivat harvat verkot, muikkuverkot, katiskat ja erilaiset vapavälineet. Kalastusalueella on suosittu viehekalastusalue, joka luo hyvät edellytykset hauen, kuhan ja taimenen
viehekalastukselle. Kokonaissaalis oli noin 117 tonnia, josta haukea oli vajaa neljännes, ahventa reilu viidennes ja kuhaa vajaa viidennes (Taulukko 14-4). Näiden lisäksi
saatiin merkittävästi muikkua ja madetta, joiden osuus oli 10–15 % kokonaissaaliista.
Taimenta ja siikaa saatiin vajaa kolme tonnia eli pari prosenttia kokonaissaaliista. Särkikalojen osuus oli kalakannan rakenne huomioon ottaen kokonaisuudessaan pienehkö
eli noin 10 % kokonaissaaliista. Kuhakannat ovat Etelä-Kallavedellä vahvistuneet, ja on
ilmeistä, että nykyisin kuhan suhteellinen osuus saaliissa on jonkin verran edellä mainittua suurempi. Talouskohtainen saalis oli kotitarve- ja virkistyskalastuksen luonne
huomioon ottaen varsin korkea eli 80 kg.
Kalastusta eniten haittaavina tekijöinä kalastajat pitivät Etelä-Kallavedellä pyydysten
ajoittaista limoittumista ja vähäarvoisen kalan suurta määrää. Kalojen makuvirheitä ei
pidetty ongelmana.
Taulukko 14-4. Kotitarvekalastajien kokonaissaalis (kg/%) Etelä-Kallavedellä v. 2006.

kg
%

Ahven Hauki Kuha Särki Lahna Säyne Made Muikku Siika Taimen Muut Yht.
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 siikakannat heikoiksi. Järvitaimen on alueella istutusten varassa. Etelä-Kallavesi ei ole koskaan
ollut kovin merkittävä siian kalastusalue. Alkuperäiset siikakannat ovat harvasiivilähampaista tuppisiikaa lukuun ottamatta taantuneet vesistörakentamisen vaikutuksesta,
ja pääosa siikasaaliista on nykyisin istutettua planktonsiikaa.
Kallaveteen istutetaan vuosittain huomattavia määriä kuhan, siian ja järvitaimenen poikasia.
14.2.4

Ammattikalastus
Ammattikalastusselvitys tehtiin syyskuussa 2015 haastattelemalla henkilökohtaisesti
kaikki Etelä-Kallavedellä ammattimaista kalastusta harjoittavat henkilöt. Tiedot mahdollisista kalastajista saatiin Pohjois-Savon ELY-keskuksesta, Pohjois-Savon kalatalouskeskuksesta ja Kuopion kaupungilta. Lisäksi kalastajat itse pystyivät nimeämän henkilöt, jotka vielä kalastivat ammattimaisesti Etelä-Kallavedellä.
Etelä-Kallavedellä oli kuusi ammattikalastajaa, jotka kalastivat troolilla, rysillä, verkoilla
ja katiskoilla. Kaikki kalastajat olivat oman ilmoituksensa mukaan pääammattikalastajia
ja kuuluivat ammattikalastajarekisteriin. Näiden kalastajien lisäksi Suvasvedellä troolaavat kaksi trooliporukkaa ovat joinakin vuosina käyneet troolaamassa myös Etelä-
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Kallaveden puolella, mutta sitä ei ole harjoitettu parina viime vuotena johtuen varsin
heikosta muikkukannasta. Yksi verkkokalastaja aloitti kalastuksen Etelä-Kallavedellä
vuoden 2015 alussa. Hänen osaltaan tiedot koskevat vuotta 2015 ja muiden osalta
vuotta 2014. Vuotta 2013 pidettiin saalistasoltaan samanlaisena kuin vuotta 2014.
Paritroolausta harjoitti kolme kalastajaa (2 porukkaa). Vetopäiviä oli keskimäärin 175
kesän aikana. Isorysillä ja maderysillä kalasti molemmilla neljä kalastajaa. Verkoilla kalastivat kaikki kalastajat. Isorysiä oli käytössä 19 kpl, ja ne olivat pääosin harvoja avoperärysiä. Tiheällä perällä olevia rysiä oli käytössä 5 kpl, mutta niilläkin pyynti keskittyi
muikun sijasta kuhan pyyntiin. Maderysiä oli käytössä noin 450 kpl. Ne olivat pääosin
pieniä pystyrysiä, joita kytkettiin selkäsiimaan. Siten samasta avannosta voitiin kokea
kerralla kymmeniä rysiä. Verkkoja oli käytössä noin 600 kpl, ja ne olivat lähes kaikki
solmuväliltään 55 mm:n verkkoja. Mateen ja ahvenen pyyntiin käytettyjä katiskoja oli
käytössä 60 kpl. Isorysillä kalastettiin pääasiassa touko-syyskuussa; yksi kalastaja piti
rysiä vedessä kuitenkin jäiden tuloon asti. Verkoilla kalastettiin ympäri vuoden. Verkot
olivat vedessä keskimäärin talvella 102 päivää ja avovesikautena, pääasiassa syksyllä,
83 päivää.
Troolausta harjoitettiin keväällä ja alkukesällä Sorsasalon läheisellä Kelloselän (ks. Kuva 14-1) alueella. Kesällä ja syksyllä troolaus keskittyi Säyneensalon eteläpuolelle, Etelä-Kallaveden keski- ja eteläosiin. Rysäkalastus sijoittui kokonaan ja verkkokalastus lähes kokonaan Säyneensalon eteläpuoliselle alueelle. Lähimmät rysä- ja verkkokalastuspaikat olivat noin 10 kilometrin etäisyydellä Sorsasalosta.
Ammattikalastajien kokonaissaalis oli vuonna 2014 noin 64 tonnia, josta muikkua oli
noin puolet ja kuhaa kolmannes (Taulukko 14-5). Hauen ja mateen osuus kokonaissaaliista oli 7-8 % ja ahvenen sekä siian vastaavasti 2 %. Kalastajakohtainen keskimääräinen saalis oli vajaa 11 tonnia. Ammattikalastus Etelä-Kallavedellä perustuu nykyisin
kuhan ja muikun pyyntiin, kuhan ollessa taloudellisesti selvästi muikkua merkittävämpi
saalislaji. Kalastajien mukaan ammattimainen verkkokalastus on ollut kuhan varassa jo
ainakin 10 vuotta. Muikku saatiin lähes täysin troolaamalla. Kuhasaaliista reilu 70 % ja
haukisaaliista vajaa 70 % saatiin verkoilla. Made saatiin noin puoleksi verkoilla ja maderysillä. Muikkusaalis vaihtelee huomattavasti vuosittain riippuen muikkukannan vahvuuden vaihtelusta. Kalastajien mukaan muikkukanta on ollut heikko jo useita vuosia;
hyvä muikkukanta on ollut viimeksi vuosina 2005–2006. Parhaimmillaan troolimuikkusaalis oli 2000-luvun alkupuolella tasoa 100–140 tonnia (Markku Tuomainen, Kuopion kaupunki, suull. tied. 7.5.2015). Kuhan suhteellinen osuus saaliissa on kasvanut.
Ammattikalastajille tehdyn tiedustelun mukaan kuhasaalis vuonna 2006 oli 4,5 tonnia,
kun se vuonna 2014 oli siihen verrattuna yli nelinkertainen.
Rysäkalastuksessa ja verkkokalastuksessa etenkin kesällä on kalastajien mukaan ongelmana särkikalojen, etenkin lahnan, suuri määrä. Niille ei ole käyttöä, joten ne kipataan takaisin järveen. Kalastajien mukaan särkeä palautetaan takaisin useita tonneja ja
lahnaa jopa useita kymmeniä tonneja. Erityisesti lahnan ilmoitettiin lisääntyneen voimakkaasti viimeisten 10 vuoden aikana. Aktiivisen, 10 isorysällä kalastavan kalastajan
mukaan rysien likaantuminen Etelä-Kallavedellä on normaalia kiinteiden pyydysten limoittumista, mikä ei ole erityisen suuri ongelma. Rysiä voidaan tarvittaessa ravistella
vedessä kesän aikana, mutta rysien vaihtoa ei tarvitse tehdä kesken pyyntikauden.
Verkkokalastuksessa likaantuminen on sekä limoittumista että irtoroskaa, mutta siinäkään likaantuminen ei ole erityisen suuri ongelma.
Taulukko 14-5. Ammattikalastajien kokonaissaalis (kg/%) Etelä-Kallavedellä v. 2014.
kg
%

Taimen
65
0,1
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Siika
1 260
2,0

Muikku
30 300
47,7

Kuha
20 300
31,9

Hauki
5 100
8,0

Ahven
1 410
2,2

Made
4 550
7,2

Lahna
600
0,9

Yht.
63 585
100,0
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14.3

Arviointimenetelmät ja epävarmuustekijät
Vedenlaadun muutokset vaikuttavat kalastoon sekä suoraan että välillisesti. Kalastovaikutusten arvioinnissa on arvioitu happea kuluttavan kuormituksen, ravinnepäästöjen,
kiintoainekuormituksen, lämpökuorman sekä haitallisten aineiden mahdolliset vaikutukset kalojen elinolosuhteisiin ja kalastukseen.
Hankkeen vaikutuksia purkuvesistön kalastoon ja kalastukseen on arvioitu hankkeen
kuormitustietojen ja vesistövaikutusarvion sekä muista vastaavista teollisuuslaitoksista
saatujen kokemusten perusteella. Vedenlaatumuutosten vaikutuksia purkuvesistön kalakantoihin ja kalastukseen, mukaan lukien ammattikalastus, on arvioitu olemassa olevien kalasto- ja kalastustietojen sekä syksyllä 2015 tarkennettujen ammattikalastustietojen perusteella.
Kalataloudellisten vaikutusten arvioinnin epävarmuudet liittyvät lähinnä kuormitusennusteeseen ja vesistövaikutusten arviointiin, jonka pohjalta kalataloudellisia vaikutusarvioita on pääosin tehty. Etelä-Kallaveden kotitarve- ja virkistyskalastusta koskevat viimeisimmät tiedot ovat vuodelta 2006, mutta kalastuksessa ei arvioida tapahtuneen viime vuosina sen tasoisia muutoksia, joilla olisi merkittävää vaikutusta kalataloudellisten
vaikutusten arvioinnin tekemiseen. Kuhan suhteellinen osuus saaliissa on kasvanut
viime vuosina, millä ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta varsinaisen arvioinnin tekemiseen.

14.4

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Kelloselällä lisääntyvä kalasto koostuu pääasiassa vedenlaadun muutoksia melko hyvin kestävistä kevätkutuisista kalalajeista, joiden kantoihin veden tilapäisellä samentumisella ja kiintoainepitoisuuden nousulla tai vähäisellä kutualuemenetyksellä ei ole
merkittävää pitkäaikaista vaikutusta. Veden paikallinen samentuminen voi lyhytaikaisesti karkottaa kaloja työkohteiden läheisyydessä, mutta ne palaavat alueelle olosuhteiden parannuttua töiden loppumisen jälkeen.

14.5

Toiminnan aikaiset vaikutukset
Vesistökuormituksessa ei ole eroja päävaihtoehtojen (VE1 ja VE2) välillä. Eroja vesistökuormituksessa ja siten myös kalataloudellisissa vaikutuksissa on alavaihtoehtojen
välillä. Alavaihtoehdossa a tarkastellaan pelkän Finnpulpin kuormituksen vaikutuksia.
Alavaihtoehdossa b Savon Sellun jätevedet käsiteltäisiin Finpulpin jätevedenpuhdistamolla, jolloin Savon Sellun nykyinen puhdistamo lakkautettaisiin. Merkittäviä eroja alavaihtoehtojen välillä on biologisen hapen kulutuksen (BOD7) ja typen kuormituksessa.
Muiden kuormitteiden osalta vaihtoehtojen väliset erot ovat varsin pieniä.
Finnpulpin happea kuluttava kuormituksen (BOD7, CODCr) vaikutukset näkyvät vesistövaikutusarvion mukaan lähinnä Kelloselällä ja Säynetsalon ympäristössä, jossa syvänteiden happipitoisuus laskee talvikerrostuneisuuskaudella. Laajamittaista alusveden
hapettomuutta ei kuitenkaan Kallavedellä arvioida tapahtuvan. Kesäaikana jätevesikuormituksen vaikutuksen alusveden happitilanteeseen arvioidaan jäävän pieneksi.
Kallaveden syvänteiden happitilanne on heikentynyt jo nykyisinkin, ja osaa syvänteistä
hapetetaan keinotekoisesti. Happitilanteen heikkeneminen alueella heikentää ravinnekuormituksen tapaan lähinnä syyskutuisten kalalajien, käytännössä muikun, elinolosuhteita alueella. Kelloselkä on lähinnä muikun syönnösalue, ja se on merkittävä muikun
troolausalue keväällä, mutta muikun pääasialliset kutualueet ovat Kelloselän eteläpuolisella Kallavedellä. Kelloselän happitilanteen heikkeneminen nykytilanteeseen verrattuna jää kokonaisuudessaan sen tasoiseksi, että sillä ei arvioida olevan merkittävää
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vaikutusta kevätkutuisten kalalajien kantoihin. Talvikutuinen made kärsii happitilanteen
heikkenemisestä kevätkutuisia kalalajeja herkemmin.
Happea kuluttavan kuormituksen aiheuttamat kalataloudelliset vaikutukset riippuvat
jossakin määrin toteutettavasta vaihtoehdosta. Vaikutukset olisivat lievimmät vaihtoehdossa, jossa Finnpulpin ja Savon Sellun jätevedet käsitellään yhteispuhdistamolla. Tällöin BOD7- ja CODCr -kuormitus olisi pienempi kuin erillispuhdistamoiden yhteenlaskettu
kuormitus. Lisäksi ammoniumtypen hapettumisesta johtuva hapen kuluminen vesistössä olisi yhteispuhdistamon jälkeen vähäisempää kuin nykyisin, koska uudessa puhdistamossa olisi tehokas ammoniumtypen poisto.
Finnpulpin ravinnekuormituksen merkittävät vaikutukset rajoittuvat vesistövaikutusarvion mukaan Kelloselän alueelle. Kelloselällä lisääntyvä kalasto koostuu pääosin kevätkutuisista vedenlaadun muutoksia melko hyvin kestävistä kevätkutuisista kalalajeista,
kuten hauki, ahven, lahna ja särki, joiden kantoihin ravinnekuormituksella ei arvioida
olevan merkittävää haitallista vaikutusta. Vesistön lievä rehevöityminen suosii särkikaloja vaateliaampien kalalajien kustannuksella. Kalastajien mukaan vähäarvoisen kalan
runsaus on kalastusta haittaava tekijä Kallavedellä jo nykyisinkin. Ravinnekuormituksen aiheuttama perustuotannon kasvu seurausilmiöineen heikentää lähinnä syyskutuisten kalalajien eli käytännössä muikun lisääntymisolosuhteita Kelloselän alueella.
Ravinnekuormituksen vaikutukset Kelloselän alueella ja vähäisemmässä määrin myös
sen eteläpuolisella Kallavedellä näkyvät selvimmin erilaisina kalastukseen liittyvinä
haittoina, kuten seisovien pyydysten lisääntyvänä limoittumisena, vesikasvillisuuden lisääntymisenä ja ranta-alueiden rehevöitymisenä. Kalojen käyttökelpoisuuteen lievällä
rehevöitymisellä ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta.
Ravinnekuormituksen aiheuttamat kalataloudelliset vaikutukset riippuvat jossakin määrin toteutettavasta vaihtoehdosta. Vaikutukset olisivat lievimmät vaihtoehdossa, jossa
Finnpulpin ja Savon Sellun jätevedet käsitellään yhteispuhdistamolla.
Finnpulpin kiintoainekuormituksen vesistövaikutukset jäävät vesistövaikutusarvion mukaan vähäisiksi, ja niitä on havaittavissa ainoastaan Kelloselän syvänteen alueella. Syvännealue ei ole kalojen lisääntymisaluetta, ja kokonaisuudessaan kiintoainekuormituksella ei ole merkittävää vaikutusta Kelloselän kalastoon tai kalastukseen.
Finnpulpin sulfaattikuormituksen selvät vaikutukset rajoittuvat pienelle alueelle purkupaikan läheisyyteen. Suurimmat pitoisuuslisäykset ovat Kelloselän syvänteen alusvedessä talvella tasoa 100 mg/l ja päällysvedessä tasoa 30 mg/l. Ko. pitoisuustasot eivät
ole vielä kalastolle haitallisia, ja ne rajoittuvat suppealle alueelle. Sulfaatti voi välillisesti
lisätä vesistön kerrostuneisuutta, mutta Kallavedellä vesistön pysyvää suolakerrostuneisuutta ei arvioida syntyvän.
Finnpulpin metallikuormituksen vaikutukset Kallaveden vedenlaatuun ovat vähäiset, eikä sillä ole vaikutusta purkualueen kalastoon. Vesistövaikutusarvion mukaan elohopean, kadmiumin, lyijyn ja nikkelin pitoisuudet laskevat hyvin lyhyellä matkalla purkuputken suulta alle ko. metalleille asetettujen ympäristönlaatunormien.
Sellun valkaisuprosessin yhteydessä syntyvät AOX-yhdisteet ovat luonnossa hitaasti
hajoavia yhdisteitä. Ne eivät ole yleensä akuutisti myrkyllisiä, mutta niiden haitallisuus
perustuu niiden kertymiseen ravintoketjussa. Sellun valkaisuprosessien kehittyminen
on vähentänyt AOX-päästöjä, eikä välittömiä myrkyllisiä vaikutuksia enää havaita
Suomessa sellutehtaiden jätevesien purkupaikoilla. Lukuun ottamatta aivan purkualueen lähiympäristön alusvettä talvella AOX:n arvioidut pitoisuuslisäykset ovat Kelloselällä samaa tasoa kuin metsäteollisuuden kuormittamista vesistöistä mitatut pitoisuudet
2000-luvulla, joten AOX-kuormituksella ei arvioida olevan merkittävää haitallista vaikutusta Kallaveden kalastoon.

Copyright © Pöyry Finland Oy

Marraskuu 2015
226

Finnpulp Oy
Biotuotetehtaan YVA-selostus

Suurin lämpötilavaikutus on Sorsasalon kaakkois- ja etelärannan tuntumassa. Kesällä
Sorsasalon ja sen läheisen Potkunsaaren välisellä alueella pintaveden lämpötila nousee noin 4 °C ja Potkunsaaren ympäristössä noin 3 °C. Muutoin Kelloselällä lämpötilan
nousu on kesällä noin 1 °C. Talvella jäähdytysvedet kulkeutuvat aluksi pintakerroksessa, mutta jäähdyttyään noin +4 °C lämpötilaan ne painuvat pohjaan vieden samalla hapekasta vettä alusveteen. Jäähdytysvesien purkualueen lähialuetta lukuun ottamatta
Sorsasalon etelärannan tuntumassa lämpötilavaikutus on talvella pintakerroksessa
noin 3–5 °C ja muualla Kelloselällä noin 1–2 °C.
Lämpökuorman aiheuttamat seuraukset vesistössä ovat paljolti samankaltaisia kuin rehevöitymisen aiheuttamat muutokset, mutta ne rajautuvat Kelloselällä varsin suppealle
alueelle. Lämpötilan nousu nopeuttaa yleisesti biologisia toimintoja; aineenvaihdunta lisääntyy ja eliöiden kasvu nopeutuu, mikäli ravintoa on riittävästi. Lämpötilan kohoamisen myötä ranta- ja vesikasvillisuus yleensä runsastuvat ja kasviplanktonin määrä lisääntyy, kun ravinteita on käytössä. Orgaanisen aineksen hajoaminen nopeutuu lämpötilan noustessa, mikä osaltaan aiheuttaa happitilanteen heikkenemistä. Jäähdytysvedet heikentävät paikallisesti talvikutuisen mateen lisääntymisolosuhteita Sorsasalon
rannassa. Veden lämpiäminen suosii vesistön rehevöitymisen tapaan periaatteessa
särkikaloja vaateliaampien kalalajien kustannuksella. Lämpiävän vesialueen koko on
kuitenkin niin pieni, että sillä ei ole kokonaisuutena merkittävää vaikutusta Kelloselän
kalaston rakenteeseen. Kallavesi on luokiteltu lohikalavedeksi, jossa lämpötilan nousu
ei saa olla yli 1,5 °C (VnP 1172/1999). Jäähdytysvesien vuoksi raja-arvo ylittyy Kelloselän pohjoisosassa Sorsasalon lähialueella, mutta sillä ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Kallaveden lohikalakantoihin.
Talvikalastus vaikeutuu Kelloselällä jäähdytysvesien vuoksi. Talvella jäähdytysvesien
purkualueelle muodostuu sula-alue ja jäähdytysvedet myös heikentävät Kelloselän jääpeitettä, jolloin jääolosuhteet muodostuvat alueella ennalta arvaamattomiksi.
Veden oton yhteydessä lähinnä pientä kalaa voi joutua vedenimuputkeen. Kalojen joutumista vedenimuputkeen vähennetään välpillä ja erilaisilla suuaukon teknisillä ratkaisuilla. Vedenimuputkeen ajautuva kalamäärä arvioidaan sen tasoiseksi, että sillä ei ole
merkittävää vaikutusta Kallaveden kalakantaan.
Finnpulpin jätevesistä kotitarvekalastukselle aiheutuvat kalastushaitat rajoittuvat paljolti
Kelloselän alueelle ja vähäisemmässä määrin sen eteläpuoliselle Kallavedelle. Ammattimainen rysäkalastus Kallavedellä sijoittuu kokonaan ja verkkokalastus lähes kokonaan Säyneensalon eteläpuoliselle alueelle, mikä vähentää kuormituksesta ammattikalastukselle aiheutuvia haittoja. Lisääntyvästä kuormituksesta johtuen muikun troolausmahdollisuudet Kelloselän alueella voivat pitkällä aikavälillä heiketä.

14.6

Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen
Jätevesikuormituksen kalataloudelliset vaikutukset ovat suoraan riippuvaisia kuormituksen suuruudesta, joten haitallisia kalataloudellisia vaikutuksia voidaan vähentää jätevesien mahdollisimman tehokkaalla puhdistamisella. Kuormitus olisi pienin vaihtoehdossa, jossa olisi käytössä Finnpulpin ja Savon Sellun uusi yhteispuhdistamo. Jätevesien kalataloudellisia haittoja, lähinnä rehevyyshaittoja, voidaan vähentää esimerkiksi
vähäarvoisen kalan poistopyynnillä ja kalaistutuksilla.
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15

VAIKUTUKSET MAA- JA KALLIOPERÄÄN SEKÄ
POHJAVESIIN

15.1

Yhteenveto
Maa- ja kallioperävaikutukset muodostuvat rakentamisen aikaisista vaikutuksista, kun
irtomaapeite poistetaan ja kalliota louhitaan. Toiminnan aikana vaikutuksia voi syntyä
lähinnä kemikaalien ja öljyjen vuodoista sekä onnettomuuksista.
Hankealue on jo osittain maa-ainesottotoiminnan muokkaamaa aluetta. Lisäksi alueen
ympäristössä on muita teollisuuslaitoksia. Sorsasalon erityispiirteenä on kallioperän
ruhjeisuus. Kallioperän ruhjeisuuden selvittäminen hankealueella vaatii kallioperäkairauksia. Yleisesti ruhjeinen kallioperä asettaa rakentamiselle enemmän vaatimuksia kuin
ehjä kallioperä, mutta vaatimukset huomioidaan rakennusteknisissä ratkaisuissa.
Rakentamisen aikaiset maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen kohdistuvien vaikutusten
kokonaismerkittävyyden arvioidaan olevan vähäinen riskin muodostuen lähinnä työkoneiden hydrauliikkaöljyvuodoista. Tällaiset vuodot ovat kuitenkin pieniä ja helposti torjuttavissa koneiden kunnossapidolla ja itse vuodon torjunta imeytysaineella.
Tehtaan normaalissa toiminnassa vaikutuksia maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen ei
synny. Mahdollisissa kemikaali- tai öljyvuoto-onnettomuustilanteessa vaikutusten merkittävyyden arvioidaan olevan vähäinen, koska tehtaalla huolehditaan riittävistä suojaustoimenpiteistä.
Taulukko 15-1. Maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen kohdistuvien vaikutusten kokonaismerkittävyys rakentamisen (R) ja toiminnan aikana (T). Vaihtoehdoilla ei ole
merkittävää eroa.
Erittäin suuri ++++

Erittäin suuri ++++

Suuri +++

Suuri +++

Kohtalainen ++

Kohtalainen ++

Vähäinen +
Vaikutusten merkittävyys (R)

15.2

Ei vaikutusta

Vähäinen +
Vaikutusten merkittävyys (T)

Ei vaikutusta

Vähäinen -

Vähäinen -

Kohtalainen --

Kohtalainen --

Suuri ---

Suuri ---

Erittäin suuri ----

Erittäin suuri ----

Nykytila
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, mutta
myös rikkonaisuusvyöhykkeisiin voi varastoitua merkittäviä määriä pohjavettä. (GTK
2015) Hankealueella irtomaalajit täyttävät kallioperän ruhjeita (Ramboll Finland Oy
2009). GTK:n maankamara-karttapalvelun aineiston perusteella hankealuetta halkoo
ainakin kaksi pienempää siirrosta, jotka on esitetty oheisessa kuvassa (Kuva 15-1) vio-
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letilla katkoviivalla. Hankealueen läpi kulkevien ruhjeiden tarkkaa sijaintia ei ole kartoitettu geofysikaalisin tutkimuksin tai kallioperäkairauksin.
Ruhje on kallioperän rakovyöhyke, joka voi olla useiden metrien, jopa kymmenien metrien levyinen. Rakovyöhykkeessä eroosio on voimakasta ja tällaisille kohdille on muodostunut monesti laakso- ja vesistöjaksoja ja niissä on paksulti irtomaata. (Lehtinen,
Nurmi & Rämö 1998) Ruhjealueilla kallioperä on rikkonaisempaa, mikä voi myös tarkoittaa, että kallioperä on ruhjekohdilla heikompaa kuin ympäröivillä ehjän kallioperän
alueilla. Ruhjeinen kallio on myös rakennettavuudeltaan vaativampaa kuin ehjä kallio,
jolloin poraaminen, räjäyttäminen, murskaaminen ja kallion lujittaminen ovat vaativampia kuin ehjän kallion. Kallioperän rakojen keskinäistä etäisyyttä kuvataan rakotiheyden
avulla ja se voidaan määrittää kairanäytteestä. (Äikäs et al. 1999) Kallioperän vedenjohtavuudesta alueella ei ole tarkempaa tietoa.
Sorsasalon maaperän muodoissa on havaittavissa alueen kallioperän rakenne, sillä
paikoitellen maakerrokset ovat ohuita ja kallio on paljastunut. Kalliomaiden välissä ja
reunoilla on moreenikerroksia, joiden väliin on jäänyt savi ja liejusavialueita. Kuopion
kaupunki on tehnyt alueella pohjatutkimuksia. Kairauksista saatujen maaperätietojen
mukaan maaperän pintakerroksen paksuus on 0-4 metriä ja se koostuu vaihtelevasti
turpeesta, savesta, hiekasta, paikoitellen mukana on myös silttiä. Syvemmällä vallitsevana maalajina on sora.
Hankealueen maaperää on voimakkaasti muokattu maa-aineksen ottotoiminnan seurauksena. Alueella on harjoitettu kalliokiviaineksen ja moreenin ottotoimintaa, mutta ottotoiminta on osalla alueesta päättynyt ja alue on tasattu teollisuustontiksi. Hankealueen länsi- ja lounaisreunalla on edelleen luonnontilaisia puustoalueita. (GTK 2015)
Hankealueella ei ole pilaantuneen maaperän kohteita eikä siellä ole maa-aineksen ottotoiminnan yhteydessä havaittu pilaantunutta maa-ainesta. Hankealueen luoteiskulmassa on tehty pilaantuneen maaperän kunnostusta vuonna 2009, jonka jälkeen kunnostettu alue on todettu puhtaaksi.
Hankealue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Lähimmät luokitellut pohjavesialueet
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 15-1).
Sorsasalossa on sekä pysyvää asutusta että loma-asutusta. Kuopion kaupunki on teettänyt alueelle runkovesijohdon, johon kaikki kiinteistöt, myös loma-asunnot, ovat olleet
velvoitettuja liittymään. Hankealueen läheisyyteen sijoittuu neljä lomakiinteistöä noin
300 metrin etäisyydelle. Loma-asuntojen omistajista tavoitettiin osa ja heiltä saatiin
varmennettua, että kiinteistöllä ei ole kaivoa käytössä esimerkiksi kasteluveden ottoon
vaan vesi tulee runkovesijohdosta.
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Kuva 15-1. Hankealueen läpi kulkevat kallioperän siirrokset sekä lähimmät pohjavesialueet. (GTK 2015 & OIVA-tietokanta 2015)

15.3

Arviointimenetelmät ja epävarmuustekijät
Hankkeen vaikutuksia maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen on arvioitu muun muassa
tarvittavien rakenteiden, louhintojen ja muiden rakennustöiden sekä kemikaalien käytön
ja onnettomuusriskien perusteella. Vaikutuksia arvioitiin hankealueella ja sen välittömässä läheisyydessä (noin 500 metrin etäisyydellä hankealueesta). Arvioinnissa hyödynnettiin julkisesti saatavilla olevaa aineistoa.
Arvioinnin lievänä epävarmuustekijä on kallioperä- ja pohjavesitutkimusten puute hankealueelta. On kuitenkin arvioitu, että olemassa olevien lähtötietojen perusteella vaikutusarviointi voidaan tehdä luotettavasti ilman lisätutkimuksia. Laitoksen suunnittelussa
huomioidaan muun muassa TUKESin (Tukes 2013) suositukset vaarallisia kemikaaleja
käyttävän laitoksen sijoituksessa. Tällöin maaperän ja pohjaveden riittävän suojaustoimenpiteet tulevat otetuiksi huomioon. Lisäksi ympäristöluvan hakemisen yhteydessä
tullaan tekemään maaperän ja pohjaveden perustilaselvityksen tarvearviointi.
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15.4

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Hankkeen merkittävimmät vaikutukset kallioperään muodostuvat rakentamisen aikana,
kun alue louhitaan ja tasataan. Osa murskeesta hyödynnetään alueen täytöissä ja pohjustuksissa, mutta osa kuljetetaan muualle hyötykäyttöön tai sovitulle läjitysalueelle.
Alueen kallioperän ruhjeisuus tulee huomioida laitoksen rakentamisessa. Ruhjeinen
kallio on vaativampaa porata, louhia, murskata ja lujittaa kuin ehjä kallioperä. Hankealueella tullaan tekemään kallioperäkairauksia ennen rakentamista, jolloin kallioperän
laatu tarkentuu. Rakennusteknisiä ratkaisuja on käsitelty arviointiselostuksen luvussa
3.12. Alueen kallioperän ruhjeisuuden ei arvioida olevan merkittävä ympäristöriski, kun
laitoksella toteutetaan riittävät kemikaalien ja polttoaineiden suojaustoimenpiteet niin
varastoinnissa kuin käsittelyssä.
Kallioperän louhinta edellyttää kallion pinnalla olevan irtomaakerroksen poistamista. Irtomaa toimii sadeveden ja hulevesien suodattimena, poistaen siitä kiintoainesta, ennen
kuin vesi saavuttaa pohjaveden pinnan. Irtomaan poiston jälkeen sade- ja hulevedet
pääsevät kosketukseen paljaan kallion pinnan kanssa ja osa vedestä imeytyy kallioperän rakoihin. Suurin osa sadevedestä kuitenkin virtaa kallion pintaa pitkin ympäröivään
maastoon. Maa-aineksen poistolla ja kallion louhinnalla ei kuitenkaan arvioida olevan
haitallisia vaikutuksia alueen pohjaveden laatuun.
Ruhjeinen kallio sisältää runsaammin rakoja kuin ehjä kallio. Rakojen koot voivat vaihdella mikroskooppisista hyvin suuriin ja pitkiin. Kalliopohjavesi liikkuu näitä rakopintoja
pitkin. Vain erittäin suuren mittakaavan kemikaalionnettomuudessa, on vähäinen mahdollisuus, että kemikaalivuoto pääsisi maaperään ja siitä edelleen kallioperään ja pohjaveteen. Kallioperässä aineet liikkuvat veden mukana kallioperän rakopintoja pitkin.
Veden tai nesteen liike kallioperässä on kuitenkin erittäin hidasta.
Kun rakennustyöt alkavat voidaan tarvittaessa porata pohjaveden tarkkailureiät, joista
tutkitaan pohjaveden pintaa ja laatua tehtaan rakentamisen ja toiminnan aikana.

15.5

Käytön aikaiset vaikutukset
Laitoksen toiminnan aikana ei muodostu suoria vaikutuksia maa- tai kallioperään. Laajan kemikaali- tai öljysäiliön vuodon seurauksena, kaikkien varotoimenpiteiden pettäessä, on mahdollista, että tehdasalueen ja sen lähiympäristön maaperään kohdistuu pilaantumisriski. Tällaisessa tilanteessa kemikaalin tai polttoaineen pitäisi päästä kyseisen aineen suoja-altaan läpi tai yli laitoksen asfaltoidulle piha-alueelle, josta aine pääsisi valumaan asfaltin reunoille ja imeytymään maaperään ja edelleen kallioperään,
jossa vuoto voisi kulkeutua kallioperän rakoja pitkin pohjaveteen. Näin laajan kemikaali- tai polttoainevuodon mahdollisuus on käytännössä erittäin pieni.
Pohjaveden muodostuminen alueella tulee vähenemään entisestään, kun tehdasalue
pinnoitetaan ja muodostuvat hulevedet johdetaan laskeutusaltaan ja kosteikkoimeytyksen kautta vesistöön. Kemikaalien purkupaikoilta tulevat hulevedet pidetään altaiden,
kaatojen ja kynnysten avulla erillään puhtaista hulevesistä ja johdetaan jätevedenpuhdistamolle. Mahdollisten likaantuneiden hulevesien kulkeutuminen tehdasalueen ulkopuolelle ja imeytyminen maaperään ja lopulta pohjaveteen, on erittäin epätodennäköistä eikä tämän arvioida aiheuttavan pohjaveden pilaantumisriskiä.
Rakentamisen reunaehdot huomioiden ja riittävät suojatoimenpiteet toteutettuna haitallisia maa- ja kallioperä tai pohjavesivaikutuksia ei arvioida muodostuvan laitoksen toiminnan aikana.
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15.6

Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen
Työmaa-alueella tullaan huolehtimaan, että alueella on riittävä öljyntorjuntavälineistö ja
henkilökunnalla riittävä koulutus käyttämään välineistöä tarpeen vaatiessa. Lisäksi työkoneiden kunnossapitoon kiinnitetään huomiota ja työkoneiden säilytysalueet tarkistetaan jokaisen työvuoron alkaessa, mahdollisten öljyvuotojen havaitsemiseksi.
Kemikaalit varastoidaan suoja-altaisiin sijoitetuissa säiliöissä. Kaikki suoja-altaat mitoitetaan lainsäädännön mukaan riittäviksi. Henkilökunta koulutetaan toimimaan onnettomuustilanteissa ja riittävää torjuntavälineistöä pidetään saatavilla. Viemärit varustetaan
sulkuventtiilein, lisäksi alueella tulee olemaan viemärinsulkumattoja. Piha-alueelle tulee
vesitiivis asfaltti. Asfaltilta vuodot torjutaan imeytysaineella. Mikäli vuoto pääsisi pinnoittamattomalle alueelle ja maaperään, puhdistettaisiin kyseinen alue poistamalla pilaantunut maa-aines.
Jätevesialtaat ovat vesitiiviitä, eikä niistä aiheudu vuotoja maaperään.
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16

VAIKUTUKSET KASVILLISUUTEEN, ELÄIMIIN JA
SUOJELUKOHTEISIIN

16.1

Yhteenveto
Hankkeen luontovaikutukset liittyvät pääosin kasvillisuuden poistoon ja maanmuokkaukseen. Hankkeella voi olla myös välillisiä vaikutuksia luontoon ja ne liittyvät lähinnä
ilma- ja vesipäästöihin sekä meluun.
Pääosa hankealueesta on kallioainesten oton yhteydessä kaivettua ja tasattua, eikä
omaa merkittäviä luontoarvoja. Sorsasalon puustoisimmat alueet sekä eräät rantaalueet ovat monin paikoin teollisuusalueen vieressä säilyneitä, luonnonolosuhteiltaan
melko monimuotoisia alueita. Lähin Natura-alue Halmejoki-Karhonsaari-Potkunsaari sijaitsee 800 metrin etäisyydellä suunnitellulta tehtaalta.
Hankkeen rakentamisen aikaiset luontovaikutukset keskittyvät Sorsasalon alueelle, ja
liittyvät pääosin kasvillisuuden poistoon ja maanmuokkaukseen. Hankkeeseen liittyvä
rakentaminen on kuitenkin suhteellisen pienialaista ja kohdistuu suurelta osin muokatuille alueille. Myös varsinaisten rakennusalueiden ympäristön kasvillisuudelle voi aiheutua vaikutuksia työkoneiden liikkumisen ja lisääntyvän reunavaikutuksen vuoksi.
Tehdasalueelta häviää toinen kahdesta potentiaalisesta viitasammakon kutulammesta.
Lisäksi jätevedenpuhdistamon ja satamalaiturin alueelta häviää valtaosa lehtokuviosta,
joka on potentiaalinen liito-oravan elinympäristö. Muilta osin vaikutukset monimuotoisuuskohteisiin arvioidaan kokonaisuudessaan vähäisiksi.
Rakentamisen myötä lintujen elinympäristöjä, kuten metsää ja joutomaakenttää häviää
tai muuttuu. Jätevedenpuhdistamon ja satamalaiturin rakentamisen yhteydessä häviää
valtaosa useille suojelullisesti huomionarvoisille lintulajeille potentiaalisesta elinympäristöstä. Rakentaminen kohdistuu suurelta osin jo muokatuille alueille, eivätkä mainitut
häviävät tai muuttuvat kohteet ole esimerkiksi maakunnallisesti erityisen tärkeitä linnustokohteita. Linnustoon kohdistuvat vaikutukset arvioidaan siksi kokonaisuudessaan vähäisiksi.
Hankkeesta ei aiheudu suoria vaikutuksia ympäristön Natura- tai luonnonsuojelualueille. Toiminta-aikaan keskittyvät suojelualuevaikutukset liittyvät lähinnä ilma- ja vesipäästöihin sekä meluun. Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan huomioitavia vaikutuksia edes
lähimpänä sijaitsevalle Natura-alueelle. Vesistövaikutusten osalta Kallaveden rehevöityminen ja kasviplanktonin lisääntyminen voisivat ulottua vähäisessä määrin laajalle
Natura-alueelle Keski-Kallaveden saaristo. Samaan alueeseen kuuluu kansainvälisesti
tärkeä (IBA) lintualue Keski-Kallavesi ja Kuhanen. Vaikutukset tälle alueelle on arvioitu
korkeintaan vähäisiksi, eikä näin ollen luonnonsuojelulain 65 § mukaisen Naturaarvioinnin laatimista nähdä hankkeeseen liittyen tarpeelliseksi.
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Taulukko 16-1. Luontoon kohdistuvien vaikutusten kokonaismerkittävyys rakentamisen
(R) ja toiminnan aikana (T). Vaihtoehdoilla ei ole merkittävää eroa. Huom. rakennusaikaisten vaikutusten merkittävyys arvioitu poislukien mahdolliset vaikutukset
luontodirektiviin IV (a) –liitteen lajeihin.

Vaikutusten merkittävyys (R)

16.2

Nykytila

16.2.1

Tehdyt selvitykset

Erittäin suuri ++++

Erittäin suuri ++++

Suuri +++

Suuri +++

Kohtalainen ++

Kohtalainen ++

Vähäinen +

Vähäinen +

Ei vaikutusta

Vaikutusten merkittävyys (T)

Ei vaikutusta

Vähäinen -

Vähäinen -

Kohtalainen --

Kohtalainen --

Suuri ---

Suuri ---

Erittäin suuri ----

Erittäin suuri ----

Sorsasaloa on kuvattu aiemmin tehdyissä selvityksissä kasvillisuudeltaan hyvin reheväksi (Hyttinen 2007, Ramboll Finland Oy 2009). Tietojen tarkentamiseksi tähän hankkeeseen liittyen tehtiin kesällä 2015 kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys, jonka yhteydessä selvitettiin liito-oravan ja viitasammakon potentiaaliset esiintymäalueet. Alueella
toteutettiin myös pesimälinnustokartoitus, jolla selvitettiin pesivän maalinnuston lajisto
ja parimäärät sekä rajattiin linnustollisesti huomionarvoiset kohteet.
Kasvillisuuden ja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien osalta maastoselvitykset tehtiin
16.7.2015 ja 5.8.2015. Maastossa keskityttiin hankealueeseen ja sen lähiympäristöön
sekä muille rakennettaviksi suunnitelluille alueille. Työn periaatteena oli alueen luonnon
yleispiirteiden selvittäminen sekä arvokkaiden ja luonnon monimuotoisuuden kannalta
huomioitavien kohteiden paikantaminen. Arvokkaina luontokohteina kartoitettiin metsälain 10§ mukaiset metsäluonnon erityisen arvokkaat elinympäristöt, luonnonsuojelulain
29§ nojalla suojeltavat luontotyypit, vesilain 2:11 § mukaiset vesiluonnon suojelutyypit,
Suomen luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen (Raunio ym. 2008) mukaiset luontotyypit, uhanalaisen tai muun huomionarvoisen lajiston esiintyminen sekä muut luontoarvojen kannalta huomioitavat kohteet. Luontoselvityksen pohjatietoina käytettiin Ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoja (Oiva- ja Hertta-tietokannat) sekä alueella aiemmin tehtyjä kartoituksia (Hyttinen 2007, Ympäristötutkimus Yrjölä 2014).
Pesimälinnusto selvitettiin linnustoinventointeihin tarkoitettua kartoituslaskentamenetelmää (Koskimies & Väisänen 1988) soveltaen. Alueelle tehtiin kaksi kartoituskäyntiä,
jotka aloitettiin 04.00, laskennat kestivät noin 08.00 asti. Ensimmäisellä käynnillä
28.5.2015 lämpötila oli +9˚, taivas lähes pilvetön ja tuuli heikkoa. Jälkimmäisellä kerralla 26.6.2015 lämpötila oli +12˚, taivas täydessä pilvessä ja tuuli heikkoa. Kaikki havaitut
linnut merkittiin karttapohjalle. Lisäksi 13.7.2015 tehtiin vielä lyhyt tarkistus-käynti hankealueen pohjoisosan kentälle joidenkin lajien pesinnän selvittämiseksi.
Liito-oravan osalta käytetyt tiedot perustuvat Sorsasalossa aiemmin tehtyihin selvityksiin (Pöyry Finland Oy 2007, Faunatica Oy 2007, Ympäristötutkimus Yrjölä 2014).
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16.2.2

Kasvillisuus
Kuopion seutu sijoittuu kasvimaantieteellisesti eteläboreaaliselle metsäkasvillisuusvyöhykkeelle Järvi-Suomen osa-alueelle (Maanmittauslaitos 2015b). Seudun luontoa
leimaavat vesistöjen runsaus, pinnanmuotojen vaihtelevuus ja kasvillisuuden rehevyys,
hankealue sijoittuu Kuopion eli Pohjois-Savon lehtokeskuksen ytimeen. Lehtokeskuksissa lehtojen ja lehtomaisten kankaiden osuus metsämaasta on huomattava.
Hankealue on kauttaaltaan kallioainesten oton yhteydessä kaivettua ja tasattua, eikä
omaa merkittäviä luontoarvoja. Hankealueelta kaakkoon suuntautuvista uusista raideyhteyksistä pohjoisin ja eteläisin kulkevat pääosin rakennetulla tehdasalueella tai
muutoin luonnontilaltaan muutetulla alueella. Keskimmäinen raideyhteys kulkee Sorsasalon harjanteella, joka on nykyisellään uudistuskypsää järeää mäntyä kasvavaa tuoretta ja kuivahkoa kangasta. Leimallista tälle alueelle ovat järeät ylispuumännyt sekä
paikoin tiheä 4−8-metrinen alikasvoskuusikko ja avoimemmilla paikoilla lähes varttunut
kuusikko. Alueen metsiä on aikanaan harvennettu. Sorsasalon itäpäässä suunnitellun
jätevedenpuhdistamon alueella metsät ovat koneellisesti harvennettuja lehtomaisen
kankaan uudistuskypsiä kuusikoita.
Sorsasalon puustoisimmat alueet sekä eräät ranta-alueet ovat monin paikoin teollisuusalueen vieressä säilyneitä, luonnonolosuhteiltaan melko monimuotoisia alueita.
Sorsasalon harjanteen yhtenäisestä metsäalueesta laaja osa on muuttunut kallioainesten ottamisen yhteydessä. Luonnontilaisen kaltaista metsää sijoittuu lähinnä Kuikkalammen ympäristöön sekä pieninä laikkuina rantametsiin.

16.2.3

Eläimistö
Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit
Sorsasalo on sijaintinsa ja elinympäristöjensä kannalta mahdollinen liito-oravan, viitasammakon ja lepakoiden esiintymisalue. Edellä mainitut lajit ovat rauhoitettuja (luonnonsuojelulaki 6:38 §) ja kuuluvat myös Euroopan Unionin luontodirektiivin liitteen IV
(a) mukaisiin ns. tiukan suojelun lajeihin. Näiden lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain 49.1 §:n mukaan kielletty. Lepakoiden osalta Suomi on ratifioinut EUROBATS-sopimuksen, jonka mukaan esimerkiksi eläinten tärkeät ruokailualueet tulee huomioida maankäytön suunnittelussa. ELYkeskus voi yksittäistapauksissa poiketa kiellosta luontodirektiivin artiklassa 16(1) mainituilla perusteilla (49.3 §).
Sorsasalon alueelta on ollut tiedossa useampia, alueella jäljellä oleviin yhtenäisempiin
ja laajempiin metsäsaarekkeisiin keskittyneitä liito-oravan elinpiirejä. Vaarantuneeksi
(VU) luokitellun liito-oravan reviirejä on löydetty Sorsasalon pohjoisrannalta, itäkaakkoiskärjestä sekä Kuikkalammen lähiympäristön rantametsästä (Pöyry Finland Oy
2007). Vuonna 2014 tehdyssä selvityksessä ei liito-oravan esiintymistä alueella kuitenkaan havaittu (papanat, kolopuut) (Ympäristötutkimus Yrjölä 2014).
Mahdollisia lepakkolajeja ovat Kuopion seudulla levinneisyytensä puolesta lähinnä pohjanlepakko, vesisiippa, viiksisiippa, isoviiksisiippa ja korvayökkö. Elinympäristövaatimustensa puolesta isoviiksisiippa karttaa kaupunkialueita, mutta muiden lajien esiintyminen Sorsasalon ympäristössä on mahdollista. Sorsasalon metsäalueilla ei havaittu
lepakoille tärkeiksi päiväpiiloiksi tai lisääntymispaikoiksi soveltuvia luolia, lohkareikkoja
tai huomattavaa määrää kolopuita. Lepakoille soveltuvia päiväpiiloja voi kuitenkin olla
rantamökkien pihapiirien rakennuksissa. Tästä syystä alue voi olla lepakoiden kannalta
merkittävä.
Viitasammakko elää kosteissa elinympäristöissä, etenkin rehevillä rannoilla ja soilla.
Laji viihtyy luonnonalueiden lisäksi myös kaupunkiympäristöissä ja voi kutea ja talvehtia luhtarannoilla ja allikoissa. Sorsasalon alueella on kaksi lampea, Kuikkalampi ja sen
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itäpuolella sijaitseva pienempi, ojien ympäröimä lampare. Kuikkalampi ja edellä mainittu pienempi lampare ovat potentiaalisia viitasammakon elinympäristöjä.
Muut nisäkkäät
Hankealueen muu nisäkäslajisto koostuu pääasiassa tavanomaisesta metsäympäristön
lajistosta. Alueella esiintyy lähinnä oravia, metsäjäniksiä, kettuja ja valkohäntäkauriita.
16.2.4

Linnusto
Linnuston osalta Sorsasalon pesimälajisto on monipuolinen. Sorsasalon metsät ovat
vanhaa, rehevää ja kookaspuustoista, mikä on potentiaalista biotooppia useille suojelullisesti huomionarvoisille lajeille. Lisäksi alueen lammet ja ihmisen muokkaamat tasaiset kentät ovat linnustollisesti huomionarvoisia ja monipuolistavat alueen pesimälajistoa.
Tehdyssä pesimälinnustoselvityksessä selvitysalueella havaittiin kaikkiaan 45 lintulajia,
joista pesiviksi tulkittiin 41. Metsälajien osuus lajistosta on suurin ja niiden osalta huomio kiinnittyi siihen, että vaateliaimmista metsälajeista rautiainen (9 paria), hippiäinen
(7 paria) ja peukaloinen (5 paria) ovat varsin runsaita.
Suojelullisesti huomionarvoisista lajeista selvitysalueella havaittiin uhanalaisluokituksessa (Rassi ym. 2010) silmälläpidettäviksi luokitellut (NT) punavarpunen (neljä paria)
ja naurulokki. Naurulokille alueella on merkitystä lähinnä lepäilyalueena. EU:n lintudirektiivin liitteessä I mainittuja lajeja (EU) tavattiin kaikkiaan kolme; lepäilijöiksi tulkitut
pikkulokki ja kalatiira sekä palokärki, jonka soidinta kuultiin uuden raideyhteyden koilliskulmassa. Direktiivilajeista pikkulokki ja kalatiira kuuluvat myös Suomen erityisvastuulajeihin (EVA), joita havaittiin kaikkiaan viisi. Muut kolme erityisvastuulajia ovat tavi
(1 pari selvitysalueella, 1 pari selvitysaluerajauksen välittömässä läheisyydessä), telkkä
(1 pari) ja kuovi (1 pari).

16.2.5

Luontoarvojen kannalta huomioitavat kohteet
Kasvillisuus ja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit
Luontoarvojen kannalta huomioitavat kohteet on esitetty kuvassa (Kuva 16-1). Kohdenumeroinnit on selitetty oheisessa taulukossa (Taulukko 16-3).
Sorsasalon alueen uhanalaisten eliölajien esiintymätiedot tarkistettiin Suomen ympäristökeskuksen Eliölajit-tietojärjestelmästä (Heidi Kaipiainen-Väre 5.5.2015). Rekisteritiedoissa Sorsasalon alueelta oli ainoastaan hyvin vanhoja ja sijaintiedoiltaan epätarkkoja
kasviesiintymätietoja. Myöskään Sorsasalon alueella tehdyissä luontoselvityksissä ei
havaittu uhanalaisia tai suojelullisesti huomioitavia lajeja. Sorsasalossa esiintyy kolmea
uhanalaiseksi luokiteltua luontotyyppiä (Taulukko 16-2), joiden sijainti on esitetty kuvassa (Kuva 16-1). Luontotyyppien luonnontilaisuus on melko hyvä, joskin merkkejä
metsänhoitotoimista on kohteilla nähtävillä.
Taulukko 16-2. Sorsasalossa esiintyvien luontotyyppien uhanalaisuus Suomessa (Raunio
ym. 2008). Hankealue kuuluu luokittelussa Etelä-Suomen alueeseen (EN = Endangered,
erittäin uhanalainen, VU = Vulnerable, vaarantunut).
Luontotyypin uhanalaisuus

Etelä-Suomi

koko maa

Lehtokorvet

EN

VU

Tuoreet keskiravinteiset lehdot

VU

VU

Kosteat runsasravinteiset lehdot

VU

VU
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Kuva 16-1. Luontoselvityksen tulokset. Kohdenumerointi viittaa oheiseen taulukkoon
(Taulukko 16-3). Ilmakuva: Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssi CC 4.0.
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Taulukko
16-3.
Yhteenveto
luontoselvityksen liitekarttaan.

Sorsasalon

luontokohteista.

Numerointi

viittaa

Nro

Nimi

Kuvaus

1

Kuikkalampi

Ruskeavetinen, viitasammakon pot. elinympäristö

2

Kuikkalammen ympärysmetsät

Kosteita lehtoja ja lehtokorpia

3

Pieni lampi

Viitasammakon pot. elinympäristö

4

Rantalehto

Tuoretta lehtoa, liito-oravan pot. elinympäristö

5-7

Liito-oravan pot. elinympäristöjä

Olleet aktiivisia reviirejä aikaisempina vuosina

Kuikkalampi, sitä ympäröivät lehtokankaat ja -korvet sekä pieni lampi
Hankealueen eteläpuolella sijaitsevan Kuikkalammen ympärysmetsien luontotyypit
vaihtelevat ravinteisista lehdoista lehtokorpiin (Kuva 16-2). Lammen länsi- ja pohjoispuolella puusto on varttunutta ja uudistuskypsää koivua. Kenttäkerroksessa vallitsee
runsas ruohoisuus, alueella kasvaa mm. mesiangervoa, ojakellukkaa, hiirenporrasta,
huopaohdaketta, metsäkurjenpolvea, nokkosta, karhunputkea ja käenkaalta. Lammen
eteläosan metsät ovat kuusi-koivupuustoisia sekametsiä, joissa esiintyvät edellä mainittujen lajien lisäksi yleisinä vadelma, pihlaja, raita ja terttuselja. Soistuneimmat alueet
ovat tyypiltään lehtokorpea. Etelä- ja itäosan lehtokankailla kasvaa lisäksi verraten yleisenä lehtopalsamia useina runsaskasvustoisina aloina. Kuikkalammen kaakkoispuolen
lehtokuusikoita on viime aikoina harvennettu koneellisesti, eivätkä ne enää edusta
luonnontilaisen kaltaisia metsiä.

Kuva 16-2. Vasemmalla Kuikkalammen länsipuoleista mesiangervovaltaista koivikkoa,
oikealla eteläosan lehtokuusikkoa.

Kuikkalampi on noin 1,2 hehtaarin kokoinen, ruskeavetinen, mutta mahdollisesti lähdevaikutteinen (Ramboll Finland Oy 2009) lampi, jota voidaan pitää potentiaalisena viitasammakon elinympäristönä (Kuva 16-3 a). Myös Kuikkalammen itäpuolella noin 250
metrin päässä hankealueella sijaitseva pieni lampi on viitasammakon potentiaalinen
elinympäristö (Kuva 16-3 b). Tämän lammen ympäristö on hakattu ja on nyt pensoittuvaa hakkuuaukkoa. Pienemmän lammen vesikasvillisuus koostuu pääosassa vehkasta,
ulpukasta, rantapalpakosta ja uistinvidasta. Lammessa havaittiin maastokäynnillä
kymmenkunta tavia.
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Kuva 16-3 a ja b. Kuikkalampi on hyvin ruskeavetinen. Oikealla hankealueella sijaitseva
pieni lampi, jossa uiskenteli taveja.

Sorsasalon itäosan rantalehto ja liito-oravan potentiaalinen elinympäristö
Sorsasalon itäpäässä suunniteltujen jätevedenpuhdistamon ja laiturin alueiden läheisyydessä on järeäpuustoista rantalehtoa, jonka lajistoon kuuluvat muun muassa käenkaali, oravanmarja, hiirenporras, kielo, herukka, sudenmarja sekä mustakonnamarja.
Mustikkaa esiintyy niukasti. Puustossa on järeää kuusta. Rantavyöhykkeen metsä
koostuu pääosin vanhoista ylismännyistä sekä nuoresta ja varttuneesta alikasvoskuusesta. Alueella on ollut vuonna 2007 liito-oravan reviiri, mutta vuoden 2014 kartoituksessa reviiri todettiin tyhjäksi (Ympäristötutkimus Yrjölä 2014). Alue on kuitenkin edelleen liito-oravan potentiaalinen elinympäristö. Hankealueen ja sen toimintojen läheisyyteen sijoittuu yhteensä kolme liito-oravan aiemmin aktiivista reviiriä, jotka vuoden 2014
selvityksessä todettiin tyhjiksi.
Linnusto
Pesimälinnustoselvityksen yhteydessä rajattiin alueet, jotka ovat linnustollisesti muuta
ympäristöään huomionarvoisempia. Hankealueen kaakkoispuolinen metsäkuvio on kokonaisuudessaan linnustollisesti huomionarvoinen. Samaan kokonaisuuteen voidaan
lukea karttakuvassa (Kuva 16-1) merkityt liito-oravalle potentiaaliset kohteet sekä lehdot ja lehtokorvet. Näillä kohteilla havaittiin valtaosa metsälajeista ja ne ovat biotoopiltaan potentiaalisia useille suojelullisesti huomionarvoisille lajeille. Lisäksi hankealuerajauksen sisälle jäävällä avoimella kentällä on merkitystä etenkin lokkilinnuille ja kahlaajille sekä pesimä- että lepäilyalueena, mikä monipuolistaa alueen pesimälajistoa.
16.2.6

Natura 2000 -alueet ja luonnonsuojelualueet
Sorsasalon saarella ei sijaitse luonnonsuojelullisesti huomioitavia aluekohteita. Viiden
kilometrin säteellä hankealueesta sijaitsee kaksi luontodirektiivin mukaisena SACalueena suojeltua Natura-aluetta: neljästä osa-alueesta koostuva Halmejoki - Karhonsaari – 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 Potkunsaari sekä hankealueen koillispuolella, Virtasalmen vastarannalla sijaitseva Halmejoen lehto (osa-alueet 1-4; Valtion Ympäristöhallinto 2015c). Nämä ja muut viiden kilometrin säteellä suunnitellusta tehdaspaikasta sijaitsevat suojelualueet on esitetty oheisessa taulukossa (Taulukko 16-4). Suojelualueet on esitetty kartalla kuvassa (Kuva
16-4).
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Noin 8,5 kilometriä Sorsasalosta etelään sijaitsee kansainvälisesti tärkeä lintualue
(IBA) Keski-Kallavesi ja Kuhanen. Aluerajaus kattaa laajan, yhtenäisen selkävesialueen sekä saaria. Lisäksi erillinen rajaus kattaa rehevän Kuhastenlahden järven länsirannalla. Kuhastenlahti toimii ruokailualueena useille selkäveden saarilla pesiville lajeille. Alueen kriteerilajeina ovat selkälokki ja kuikka. Samalla suunnalla on myös Natura
2000 – alueverkoston kohde (Keski-Kallaveden saaristo). Useista osa-alueista koostuvan Kuopion seudun selkävedet –FINIBA-alueen (Suomen kansallisesti tärkeä lintualue) lähin osa-alue sijaitsee noin kolme kilometriä hankealueen luoteispuolella. Aluerajaus sisältää myös edelle mainitun IBA-alueen. Alueen kriteerilajeina ovat selkälokki
ja kalatiira (Kuva 16-5). Maakunnallisesti tärkeistä lintualueista (MAALI) ei ole tietoja
Pohjois-Savon alueelta (BirdLife 2015). Sorsasalon alueella ei ole kaavoitukseen liittyviä suojelumerkintöjä (Kuopion kaupunki 2015b).
Taulukko 16-4. Viiden kilometrin säteellä hankealueesta sijaitsevat Natura 2000 -alueet,
luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet (FI = Natura-alue, SAC = erityisten suojelutoimien alue; YSA = yksityinen luonnonsuojelualue; FINIBA = Suomen kansallisesti
tärkeä lintualue; MAO = maisemansuojeluohjelman alue).
Natura-/luonnonsuojelualue
Halmejoki - Karhonsaari - Potkunsaari (FI0600007, SAC)
koostuu alueista:
- Halmejoen lehto 1 (YSA083030)
- Halmejoen lehto 2 (YSA086453)
- Halmejoen lehto 3 (YSA086464)
- Halmejoen lehto 4 (YSA086478)
- Potkunsaari (YSA082961)
- Karhonsaari 1 (YSA080098)
- Karhonsaari 2 (YSA086460)
- Halmejoen lehto 4 (YSA086478)
Uuhimäki (YSA204049)

2 km koilliseen

Puijo (MAO080087)

2,9 km lounaaseen

Honkamäki (YSA083063)

3 km koilliseen
noin 3 km luoteeseen (ja 6 km etelään)
3,7 km lounaaseen

Kuopion seudun selkävedet (FINIBA)
Puijo (FI0600001, SAC) koostuu alueista:
- Puijo 1 (YSA080024)
- Puijo 2 (YSA086459)
- Puijo 3 (YSA086480)
Kutuluoto (YSA207819)
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Kuva 16-4. Hankealueen ympäristössä sijaitsevat Natura 2000 –alueverkoston kohteet
sekä luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet.
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Kuva 16-5. FINIBA-alueen rajaus, Sorsasalon sijainti korostettuna. (BirdLife 2015)

16.3

Arviointimenetelmät ja epävarmuustekijät
Hankkeen välittömät ja välilliset vaikutukset kasvillisuuteen, eläimistöön, suojeltavien
lajien esiintymiin sekä luonnonsuojelukohteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen on arvioitu asiantuntijoiden laatimana arviona. Vaikutusarvioijien käytössä olivat suunnitelma
rakenteiden sijoittelusta, alueella laadittujen luontoselvitysten tulokset sekä hanketta
varten laadittujen melu-, ilmapäästö- ja vesistövaikutusmallinnusten tulokset sekä niistä
laaditut vaikutusarvioinnit. Vaikutusarvioinnissa on tarkasteltu erityisesti luontoarvojen
sijoittumista suhteessa alueelle suunniteltuihin rakennuksiin, tiestöön, uusiin raideyhteyksiin sekä jätevedenpuhdistamoon, jätevesien purkualueisiin ja muihin rakenteisiin.
Hankkeen vaikutuskanavat luontoon ja suojelualueisiin ovat hyvin tunnistettavissa.
Maastoselvitysten osalta on mahdollista, ettei maastokäynneillä ole havaittu kaikkia
mahdollisia huomioitavien lajien esiintymiä. Alueella on kuitenkin liikuttu useaan otteeseen ja useamman tekijän toimesta, mikä lisää tulosten luotettavuutta.

16.4

Rakentamisen aikaiset ympäristövaikutukset
Kasvillisuus, kasvisto ja luontodirektiivin liitteen IV (a) eläinlajit
Rakentamisesta aiheutuu vaikutuksia kasvillisuuteen, kun puustoa kaadetaan ja maaperää muokataan rakennusten, piha-alueiden ja kuljetusreittien tieltä. Näillä alueilla
olemassa oleva kasvillisuus häviää tai muuttuu. Rakentamisen kasvillisuusvaikutukset
ovat suurimpia luonnontilaisilla alueilla. Talousmetsissä hakkuut ja harvennukset vaikuttavat kasvillisuuteen joka tapauksessa. Sorsasalon alueella on myös muutamia
vanhoja ojituksia. Laajemmassa mittakaavassa uusi rakentaminen voi aiheuttaa metsäalueiden pirstoutumista.
Varsinaisten rakennusalueiden ulkopuolista kasvillisuutta voi vaurioitua muun muassa
työkoneiden liikkumisen vuoksi. Muilla kuin rakennettavilla alueilla vaikutukset ovat kui-
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tenkin tilapäisiä ja kasvillisuus palautuu vähitellen luontaisesti. Rakentamisesta voi aiheutua välillisiä vaikutuksia ympäröivien alueiden kasvillisuuteen myös lisääntyvän
reunavaikutuksen vuoksi. Kasvupaikan muuttumisesta avoimemmaksi hyötyvät ns.
pioneerilajit eli kasvillisuuden kehitysvaiheiden ensimmäiset lajit. Esimerkiksi teiden
varsilla kasvillisuus vaihtuisi metsäkasvillisuudesta avoimien alueiden lajistoksi. Kasvillisuusmuutosten seurauksena vaikutuksia voi aiheutua myös muulle eliöstölle.
Sorsasalon alueella on jo ennestään monenlaista teollisuustoimintaa, alueen kasvillisuus vaihtelee hakkuualueista ja avoimista maakentistä suhteellisen luonnontilaisiin
kuvioihin. Pääosa varsinaisesta hankealueesta on luonnontilaltaan voimakkaasti muuttunutta, joten vaikutukset kasvillisuuteen ovat näillä alueilla suhteellisen vähäiset. Varsinaisen hankealueen ulkopuolelle sijoitettavat rakenteet (rautatielinjaus, jätevedenpuhdistamo, satamalaituri) sijoittuvat pinta-alallisesti huomattavasti pienemmille maaalueille. Yhteensä hankkeeseen liittyviltä rakennusalueilta tullaan poistamaan puustoa
noin 30 hehtaarin alueelta.
Sorsasaloon suunniteltu uusi raideyhteys sijoittuu osittain luonnontilaltaan voimakkaasti
muuttuneelle käyttömaalle, osittain talousmetsään. Reitin varrella ei luontoselvityksessä havaittu kasvillisuuden kannalta arvokkaita kohteita, ainoa huomioitava kohde on
lahden rannalle sijoittuva potentiaalinen liito-oravaympäristö. Uuden raideyhteyden varrelta poistetaan puustoa noin kuuden hehtaarin alueelta rautatien leveyden ollessa 30
metriä. Rautatie voi myös padota pintavesiä, mistä voi aiheuttaa paikallisia, pienialaisia
kasvillisuusvaikutuksia. Kokonaisuudessaan uuden rautatien luontovaikutukset arvioidaan vähäisiksi.
Rakennusalueille tai niiden lähiympäristöön sijoittuu joitakin alueen luonnon monimuotoisuuden kannalta huomioitavia kohteita. Varsinaisella tehtaan rakennusalueella sijaitsee pieni lampi, joka on potentiaalinen viitasammakon elinympäristö. Rakentamisen
yhteydessä tämä pensoittuvan hakkuualueen ympäröimä lampi häviää ja alue muuttuu
teollisuusalueeksi. Toinen potentiaalinen viitasammakkoalue Kuikkalampi ympäröivine
uhanalaisine lehto- ja lehtokorpineen ei sijoitu rakennusalueille eikä tälle alueelle arvioida aiheutuvan suoria vaikutuksia.
Toinen uhanalaisen tuoreen lehdon kuvio sijoittuu ranta-alueelle suunnitellun jätevedenpuhdistamon ja satamalaiturin läheisyyteen. Tällä alueella on ollut liito-oravan reviiri
vuonna 2007 ja alue on edelleen liito-oravan potentiaalinen elinympäristö. Jätevedenpuhdistamon ja satamalaiturin rakentamisen yhteydessä valtaosa lehtokuviosta ja liitooravan potentiaalisesta elinympäristöstä häviää ja aiemmin metsäinen niemen kärjen
alue muuttuu teollisuusalueeksi. Sorsasalon alueella on myös kaksi muuta aiemmin
asuttua liito-oravan elinympäristöä. Toinen näistä alueista sijoittuu suunnitellun uuden
rautatien läheisyyteen.
Hankkeen vaikutukset alueen metsien pirstoutumiseen arvioidaan kokonaisuutena vähäisiksi, kun huomioidaan alueella jo oleva maankäyttö sekä metsätaloustoimet. Tehtaan ja siihen liittyvien muiden toimintojen vaatima rakentaminen on suhteellisen pienialaista ja kohdistuu suurelta osin muokatuille alueille. Käytännössä nämä alueet
muuttuvat luonteeltaan teollisuusympäristöksi. Vaikutukset luonnon monimuotoisuuden
kannalta rajattuihin, huomioitaviin kohteisiin arvioidaan kokonaisuudessaan vähäisiksi.
Sorsasalossa ei tiedetä sijaitsevan uhanalaisten tai huomioitavien kasvilajien esiintymiä.
Linnusto
Rakentamisesta aiheutuu suoria vaikutuksia lintujen elinympäristöihin, kun puustoa
kaadetaan ja maaperää muokataan rakennusten, piha-alueiden ja kuljetusreittien tieltä.
Näillä alueilla olemassa olevat elinympäristöt häviävät tai muuttuvat. Sorsasalon alueella elinympäristöt vaihtelevat hakkuualueista ja avoimista käyttömaakentistä suhteel-
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lisen luonnontilaisiin kuvioihin. Näin ollen myös alueella esiintyvä lintulajisto on varsin
monipuolinen.
Rakennettava tehdasalue ja puutavarakenttä ulottuvat osittain niiden kaakkoispuolelle
jatkuvalle metsäkuviolle. Tehdasalueelle rakennettava ratayhteys pienentää metsäkuvion pinta-alaa edelleen. Lisäksi jäljelle jäävälle metsäkuviolle ulottuu 50–60 dB(A) melu. Tämä todennäköisesti tarkoittaa useimpien metsälajien häviämistä. Lisäksi rantaalueelle suunnitellun jätevedenpuhdistamon ja satamalaiturin läheisyyteen sijoittuu tuoreen lehdon kuvio. Jätevedenpuhdistamon ja satamalaiturin rakentamisen yhteydessä
valtaosa useille suojelullisesti huomionarvoisille lintulajeille potentiaalisesta elinympäristöstä häviää ja aiemmin metsäinen niemen kärjen alue muuttuu teollisuusalueeksi.
Hankealueella sijaitseva joutomaakenttä, jolla on merkitystä linnuston pesimä- ja lepäilyalueena, jää rakennettavien tehdasrakennusten alle.
Hankkeen vaikutusten merkittävyyttä linnustolle vähentää se, että rakentaminen kohdistuu suurelta osin jo muokatuille alueille, eivätkä mainitut häviävät tai muuttuvat kohteet ole esimerkiksi maakunnallisesti erityisen tärkeitä linnustokohteita. Näin ollen linnustoon kohdistuvat vaikutukset arvioidaan kokonaisuudessaan vähäisiksi.

16.5

Toiminnan aikaiset ympäristövaikutukset
Toiminta-ajan vaikutukset liittyvät lähinnä toiminnasta aiheutuviin päästöihin ja toiminnan jälkeiset vaikutukset kasvillisuuden palautumiseen mahdollisille käytöstä poistuville
toiminta-alueille.
Hankkeen aiheuttamien Kallaveden rehevöitymisen ja kasviplanktonin lisääntymisen
arvioidaan vähäisissä määrin ulottuvan myös läheisille IBA- ja FINIBA-alueille. Alueiden avainlajeiksi on mainittu selkälokki, kuikka ja kalatiira. Mahdolliset muutokset veden laadussa ja vesiekologiassa arvioidaan kuitenkin vähäisiksi. Esimerkiksi kasviplanktonin määrää kuvaava klorofylli a -pitoisuus suojelualueilla pysyy ekologisen luokituksen mukaisesti hyvänä (ks. vesistövaikutukset luku 13). Vaikutusten arviointia monimutkaistaa se, että linnustoon kohdistuvat, veden tilan muuttumisesta johtuvat vaikutusmekanismit tunnetaan epätarkasti. Joissakin tapauksissa korkeat ravinnepitoisuudet
voivat vaikuttaa positiivisesti linnustoon, mutta vesikemian ja -fysiikan monenlaiset
muuttujat ketjureaktioineen (esim. veden sameutuminen, pH: n suuret heilahtelut, happikato, särkikalojen runsastuminen) aiheuttavat kuitenkin vesistöjen nopeutunutta umpeenkasvua ja ravintoketjujen köyhtymistä (Ellermaa & Linden 2010). Koska em. mahdollisten vaikutusten arvioidaan ulottuvan suojelualueille korkeintaan vähäisinä, jäänevät myös niistä aiheutuvat, suojelualueiden lintulajistoon kohdistuvat vaikutukset korkeintaan vähäisiksi.
Toiminnan aikaisten ilmapäästöjen ja melun vaikutuksia Natura 2000 –alueiden ja muiden suojelualueiden osalta on arvioitu seuraavassa luvussa.

16.6

Natura 2000 -arvioinnin tarveselvitys ja vaikutukset muihin suojelualueisiin
Luonnonsuojelulain (1996/1096) 65 §:ssä säädetään, että jos hanke tai suunnitelma
yksistään tai yhdessä muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa todennäköisesti
merkityksellisesti heikentää Natura 2000 -verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on verkostoon sisällytetty, on nämä vaikutukset
arvioitava asianmukaisella tavalla. Kun hankealueiden vaikutuspiirissä sijaitsee Naturaalueita, laaditaan ensimmäisessä vaiheessa niin sanottu Natura-arvioinnin tarveselvitys. Sen tarkoituksena on selvittää, onko varsinaisen Natura-arvioinnin laatimiselle tarvetta.
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Lähin Natura-alue on noin 800 metriä suunnitellulta uuden tehtaan alueelta itäkoilliseen suuntautuva Halmejoki-Karhonsaari-Potkunsaari (FI0600007, 23 ha). Naturaalue on suojeltu erityisten suojelutoimien alueena (SAC) ja se koostuu neljästä erillisestä osa-alueesta. Natura-alueen suojeluperusteina on kolme luontodirektiivin luontotyyppiä (silikaattikalliot 9 %, luonnonmetsät 27 % - priorisoitu luontotyyppi, lehdot 64 %;
Ympäristöhallinto 2015a).
Hankealueeseen nähden seuraavaksi lähin Natura-alue on Puijo (FI0600001, SAC,
171 ha), alueen suojeluperusteina ovat samat luontotyypit kuin Natura-alueella Halmejoki-Karhonsaari-Potkunsaari (Ympäristöhallinto 2015e). Puijo sijaitsee 3,7 km hankealueelta lounaaseen.
Laaja Natura-alue Keski-Kallaveden saaristo (FI0600036, SPA/SCI, 4 378 ha) sijaitsee
noin 11,5 kilometriä Sorsasalosta kaakkoon. Natura-alueen suojeluperusteina on neljä
luontodirektiivin luontotyyppiä (kalkkikalliot 0 %, kallioiden pioneerikasvillisuus 1 %,
luonnonmetsät – priorisoitu luontotyyppi 1 %, lehdot 0 %). Natura-alueella on merkittäviä linnustoarvoja (Ympäristöhallinto 2015d).
Natura-alueille ei kohdistu hankkeeseen liittyvää rakentamista tai muuta suoraa maankäyttöä. Hankkeen epäsuorista vaikutuskanavista tulevat kyseeseen lähinnä toiminnanaikaiset päästöt: ilmapäästöjen vaikutukset (lähinnä happamoituminen), vaikutukset
vesistöön sekä hankkeen meluvaikutukset.
Ilmatieteen laitoksen laatimien leviämismallinnusten (typpidioksidi, rikkidioksidi, hengitettävät hiukkaset) mukaan Finnpulpin tehtaan päästöjen aiheuttamat korkeimpien pitoisuuksien vyöhykkeet painottuisivat vallitsevien tuulensuuntien mukaisesti pääasiassa tehtaan pohjois-, kaakkois- ja luoteispuolelle. Muissa ilmansuunnissa havaittaisiin
korkeita hetkellisiä pitoisuuksia.
Lähimmän Natura-alueen, Halmejoki-Karhonsaari-Potkunsaari (SAC) osa-alueet sijaitsevat suunniteltuun tehtaaseen nähden idän ja koillisen suunnassa. Kaikkien mallilaskelmien mukaan pitoisuudet alittavat selvästi voimassaolevat ilmanlaadun terveyden
suojelemiseksi annetut ohje- ja raja-arvot, ollen korkeimmillaankin alle 1 % vastaavista
vuosikeskiarvopitoisuudelle asetetuista raja-arvoista. Mallinnustulosten perusteella
hankkeesta ei arvioida aiheutuvan edes lähimpänä sijaitsevalle Natura-alueelle sellaisia vaikutuksia, jotka näkyisivät muutoksina alueen kasvillisuudessa.
Hankkeen seurauksena Kallaveden rehevöityminen ja kasviplanktonin lisääntyminen
voisivat ulottua vähäisessä määrin Keski-Kallaveden saariston Natura-alueelle. Esimerkiksi kasviplanktonin määrää kuvaava klorofylli a -pitoisuus pysyisi kuitenkin suojelualueilla ekologisen luokituksen mukaisesti hyvänä (ks. vesistövaikutukset). Näin ollen
hankkeen vesistövaikutuksista ei arvioida aiheutuvan kuin korkeintaan vähäisiä vaikutuksia alueen linnuston elinympäristölle, ravinnonhankinnalle tai rantaviivalla sijaitsevalle kasvillisuudelle. Ruokojärvityyppiä olevan Keski-Kallaveden saarten kasvillisuus on
pääosin karua ja niukkaa. Saarten kallio- ja kivikkorannoilla kasvaa vain niukalti järviruokoa (Ympäristöhallinto 2015d).
Hanketta varten laaditun melumallinnuksen mukaan tehtaan toiminnasta aiheutuva meluhaitta keskittyy tehdasalueelle ja sen lähiympäristöön Sorsasalon alueelle. Hankkeesta ei aiheudu pitkän etäisyyden päässä sijaitseville Natura-alueille saakka sellaisia meluvaikutuksia, jotka ylittäisivät luonnonsuojelualueille annettuja ohjearvoja (päiväohjearvo 45 dB, yöohjearvoa 40 dB). Tehtaaseen nähden lähimpänä Natura-alueista lähimpänä sijaitseva Halmejoki-Karhonsaari-Potkunsaari on lisäksi suojeltu luontotyyppien perusteella, erityisten suojelutoimien alueena (SAC).
Varsinaisen, luonnonsuojelulain 65 § mukaisen Natura-arvioinnin laatimista ei nähdä
tarpeelliseksi hankkeeseen liittyen.
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Hankkeesta ei aiheudu suoria vaikutuksia ympäristön luonnonsuojelualueille. Epäsuorien vaikutuskanavien osalta vaikutukset aluemaisille luonnonsuojelukohteille ovat yhteneväiset Natura-arvioinnin tarveselvityksessä esitettyyn vaikutusarviointiin nähden,
sillä suurin osa luonnonsuojelualueista sijaitsee edellä esitetyillä Natura-aluerajauksilla.
IBA- ja FINIBA-alueille kohdistuvat linnustovaikutukset on käsitelty edellä linnustoa
koskevassa luvussa.

16.7

Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen
Rakennusvaiheessa alueella kulkeminen tulee keskittää muuttuville alueille. Näin varmistutaan siitä, että Sorsasalon alueella säästyy mahdollisimman paljon luonnontilaisen kaltaista ympäristöä. Lisäksi tulee huolehtia, että rakennusalueiden ympäristöön sijoittuvien luonnon monimuotoisuuskohteiden sijainti on tiedossa, eikä näille alueille aiheuteta tarpeettomia muutoksia.
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17

VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN

17.1

Yhteenveto
Hankkeessa muodostuu maisemavaikutuksia mm. tehtaan piipun, soodakattilan ja
muiden korkeiden rakenteiden aiheuttamien maisemakuvallisten muutosten myötä. Lisäksi aiheutuu paikallisia vaikutuksia teollisuusradasta, raakavesipumppaamosta ja jätevesipuhdistamosta. Vaikutuksia aiheutuu myös laitoksen valaistuksesta ja piipusta
nousevasta vesihöyrystä. Rakentamisen aikana vaikutuksia syntyy muun muassa työmaakoneista (esim. nosturit) ja -toiminnoista.
Hankealueen lähiympäristöä eli Sorsasalon itäosan nykyistä maisemakuvaa luonnehtii
moni-ilmeisyys. Alueella on paljon rakentamatonta, kumpareista metsäaluetta, mutta
myös merkittävää teollista toimintaa.
Uusi tehdas laajentaa Sorsasalon teollista vyöhykettä ja muuttaa maisemakuvaa erityisesti vesialueiden ylitse tarkasteltuna. Erityisesti laitoksen piippu muodostaa uuden
korkean teollisen maamerkin metsäiseen siluettiin ja Kelloselän vesistömaisemaan. Sijainti Savon Sellun nykyisten laitosten tuntumassa lieventää vaikutuksia jonkin verran.
Suurmaisemassa Kelloselkä ja Virtasalmen pohjoispuolen laajat metsäiset selänteet
säilyvät edelleen merkittävinä maisemallisina elementteinä.
Suurimmat maisemakuvaan kohdistuvat vaikutukset syntyvät alle kahden kilometrin
etäisyydellä hankealueesta. Hanke vaikuttaa lähialueisiin eniten Virtasalmen pohjoispuolen pienipiirteisessä asuinmiljöössä sekä Vuorelan hanketta lähimpänä sijaitsevilla
ranta-alueella. Lisäksi maisemakuvan muutos on suuri hankkeen välittömässä lähiympäristössä. Muualla vaikutukset riippuvat näkymien avautumisesta hankealueelle.
Rakentamisen aikaiset maisemakuvalliset vaikutukset kohdistuvat pääsääntöisesti
hankkeen välittömään lähiympäristöön ja lähialueille, joilla vaikutukset voidaan kokea
suurena. Muutoin rakentamisen aikaisten maisemavaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi.
Toiminnan aikaisten maisemavaikutusten kokonaismerkittävyyden arvioidaan olevan
kohtalainen, joillakin alueilla suuri. Maiseman muutos erityisesti lähialueilla Sorsasalossa ja Virtasalmen pohjoisrannan suunnalla voidaan kokea suurena. Hanke ei aiheuta
merkittäviä vaikutuksia maisemarakenteeseen tai suurmaisemaan. Hankkeen vaikutukset ovat pääasiassa vaikutuksia maisemakuvaan ja -tilaan, ja vaikutukset kohdistuvat muutamille alueille (Vuorelan ranta-alueet, Sorsasalon itäosan lähiympäristöt, Virtasalmen pohjoispuoli, Kelloselän pohjoisosat).
Hanke ei heikennä vaikutusalueella sijaitsevien maiseman ja kulttuuriympäristön kannalta merkittävien kohteiden arvoa. Puijon valtakunnallisesti merkittävään maisemaalueeseen ei kohdistu hankkeen myötä merkittäviä haittavaikutuksia.
Maisemakuvallisia vaikutuksia voidaan jonkin verran lieventää ottamalla sijoitussuunnittelussa ja muussa maankäytön suunnittelussa huomioon laitoksen näkyminen eri suuntiin ja suojaavat näköesteet (maasto, puusto).
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Taulukko 17-1. Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten
kokonaismerkittävyys rakentamisen (R) ja toiminnan aikana (T). Vaihtoehdoilla ei ole
merkittävää eroa.
Erittäin suuri ++++

Erittäin suuri ++++

Suuri +++

Suuri +++

Kohtalainen ++

Kohtalainen ++

Vähäinen +
Vaikutusten merkittävyys (R)

17.2

Nykytila

17.2.1

Maisemamaakunta

Ei vaikutusta

Vähäinen +
Vaikutusten merkittävyys (T)

Ei vaikutusta

Vähäinen -

Vähäinen -

Kohtalainen --

Kohtalainen --

Suuri ---

Suuri ---

Erittäin suuri ----

Erittäin suuri ----

Ympäristöministeriön (1993) maisema-aluetyöryhmän mietinnössä Suomi on jaettu
luonnon- ja kulttuurimaiseman piirteiden perusteella kymmeneen maisemamaakuntaan. Suunnitellun tehtaan hankealue kuuluu maisemamaakuntajaossa Itäisen JärviSuomen maisemamaakuntaan ja tarkemmassa seudullisessa jaottelussa PohjoisSavon järviseutuun.
Pohjois-Savon järviseutu on Itäisen Järvi-Suomen jyrkkäpiirteisintä aluetta; ruhjelaaksojen 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 yleisimmin kuusi. Koko Itäinen Järvi-Suomi kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Kuopiosta Nilsiään ulottuu maisemaan yleistä rehevyyttä tuova Kuopion alueen eli Pohjois-Savon lehtokeskus. (Ympäristöministeriö 1993; Kuopion seudun maakuntakaava YM vahv. 3.7.2008)
17.2.2

Suurmaisema ja maisemarakenne
Alueen suurmaiseman rakennetta ja maisemakuvaa luonnehtivat metsäiset selänteet,
avoimet järvenselät muutamine kookkaine, metsäisine saarineen sekä kallioperästä
johtuva maiseman suuntautuneisuus (Kuva 17-1). Sorsasalon maisemarakenne erityisesti valtatien 5 itäpuolella on voimakkaasti suuntautunutta luoteesta kaakkoon. Suuntautuneisuus jatkuu Sorsasalosta edelleen kaakkoon Potkunsaaren ja Karhonsaaren
suuntaan. Maisemarakenteen perustasoksi alueella voidaan nähdä Kallaveden Kelloselkä, jonka keskivedenkorkeus on 81,8 meren pinnan yläpuolella (mmpy).
Sorsasaloa rajaa koillispuolella murroslaaksoon tai kallioperän ruhjevyöhykkeeseen
syntynyt Virtasalmen 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.
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Kuva 17-1. Alueen maisemarakenteen perustaso on Kallaveden Kelloselkä, jota
rytmittävät metsäiset selänteet ja saaret. Näkymä idästä hankealueen suuntaan.

17.2.3

Lähimaisema ja maisemakuva
Sorsasalon itäosan maisemakuva on osin metsäistä, osin teollisuus- ja varasto- tai
maanottoalueiden leimaamaa. Rantojen ilme on pääosin metsäinen ja eheä, ja rannoilla on muutamia yksittäisiä asuin- ja loma-asuinrakennuksia. Saaren pohjoisosassa on
pienehkö viljelyaukea. Sorsasalon eteläpuolella avautuu Kallaveden Kelloselän laaja,
avoin järvimaisema muutamine metsäisine saarineen; suurimmat saaret Potkunsaari ja
Karhonsaari sijaitsevat Sorsasalosta kaakkoon. Merkittävä rakennettu elementti suunnittelualuetta ympäröivässä maisema- ja kaupunkikuvassa on valtatie 5 ja Kallansillat,
jotka muodostavat Kuopion keskustan, Suosaaren, Tikkalansaaren ja Sorsasalon välille rakennetun liikennevyöhykkeen. Valtatien länsipuoleisessa osassa Sorsasaloa on
metsäisiä selänteitä, loma-asutuksen luonnehtimaa metsäistä rantaa sekä muutamia
pieniä lampia. Alueella on myös jonkin verran asutusta ja julkisia rakennuksia sekä ravirata-alue ja siirtolapuutarha Virranniemessä.
Hankealueen keskeinen maasto vaihtelee korkeustasoilla 90–110 metriä mmpy, keskimäärin 20 metriä Kallaveden pintaa korkeammalla. Hankealue sijoittuu pääosin entiselle louhosalueelle, josta pintamaa on poistettu (Kuva 17-2 a ja b). Maastoa on muokattu ja tasoitettu hankealueen tuntumassa kohtalaisen laajalla alueella. Hankealueen
ja Virtasalmen välisellä alueella maanpintaa on korotettu täyttömaalla.

Kuva 17-2 a ja b. Näkymiä hankealueelle.

Hankealueen luoteisosa on tällä hetkellä pääosin kallioista metsämaata. Hankealuetta
ympäröi puustoinen metsämaa ja luoteispuolella jo olemassa oleva teollisuusympäristö. Hankealueen itä- ja länsipuolilla on kaakon-luoteen suuntaiset selänteet, joiden
maaston korkeussuhteet vaihtelevat noin noin 6–50 metriä Kelloselän yläpuolella. Hankealueen kaakkoispuolella maasto kohoaa noin 52 metriä Kelloselän yläpuolelle.
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Sorsasalossa hankealueen tuntumassa maisema- ja kaupunkikuvaa hallitsevana rakennettuna elementtinä ovat nykyisin Savon Sellun aallotuskartonkitehdas sekä Ekokemin teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskus. Savon Sellun tehtaaseen kuuluu
mm. voimalaitos, noin 70 metriä korkea piippu, varastorakennuksia ja satama. Savon
Sellun tehdasalueella ja sen tuntumassa on lisäksi raideyhteys ja voimalinja. Voimalinjakäytävä myötäilee Sorsasalon lounaisrantaa ja yhdistyy saaren länsiosassa pohjoiseteläsuuntaiseen voimajohtokäytävään. Ekokemin jätteenkäsittelykeskuksessa on
punnitusasema, jätteiden vastaanottoalue sekä käsittely-, varastointi- ja loppusijoitusalue.
Savon Sellun laitokset ja piippu näkyvät selkeästi ympäristöönsä Kelloselän yli metsäistä taustaa vasten erityisesti etelän-lounaan väliseltä sektorilta tarkasteltuja sekä
Kallansiltojen suunnasta. Muilta suunnilta, mm. pohjoisen-luoteen väliseltä sektorilta
Vuorelasta, sekä pohjoisen-koillisen suunnalta Virtasalmen pohjoispuolelta tarkasteltuna laitoksen piippu jää metsäisten selänteiden taakse, mutta piipusta nouseva vesihöyry näkyy monin paikoin.
17.2.4

Maiseman ja kulttuuriympäristön arvot
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
Maankäyttö- ja rakennuslaissa olevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet sekä valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt otetaan huomioon alueiden käytössä. Hankealueella tai sen välittömässä ympäristössä ei ole valtakunnallisesti arvokkaita maisemaalueita (valtioneuvoston periaatepäätös 1995) tai valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY 2009) eikä Kuopion seudun maakuntakaavassa (YM
vahv. 3.7.2008) tai Pohjois-Savon maakuntakaavassa (YM vahv. 7.12.2011) osoitettuja
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeitä alueita
(Kuva 17-3).
Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue on Puijon maisemakokonaisuus (Kuva
17-3, kohde 1), joka sijaitsee lähimmillään hankealueesta noin 2,8 kilometriä lounaaseen. Puijon alue on Kuopion seudun maakuntakaavassa osoitettu kulttuuriympäristön
tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeäksi alueeksi (MA-v). Puijon
maisemakokonaisuus on Kuopion ja koko Pohjois-Savon maakunnan tunnetuin maisemallinen symboli. Se näkyy Kuopiota lähestyttäessä lähes joka suunnasta jopa
kymmenien kilometrien päästä. Puijolla lähimaisema on näkymiltään suljettua; tärkein
tekijä on sankka puusto, joka on valtaosin vanhaa ja järeää kuusikkoa. Puijo tunnetaan
parhaiten 75 metriä korkeasta tornista avautuvasta näkymästä Kallaveden yli. (mm.
Pohjois-Savon liitto & Pohjois-Savon ympäristökeskus 2010)
Ympäristöministeriössä on meneillään valtakunnallisesti arvokkaiden maisemaalueiden päivitys- ja täydennysinventointi. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisemaalueiden päivitykseen liittyen Pohjois-Savon liitto sekä Pohjois-Savon ELY-keskus ovat
laatineet inventoinnin maaseudun kulttuurimaisemista ja maisemakohteista (PohjoisSavon liitto & Pohjois-Savon ympäristökeskus 2010). Inventoinnissa ei ole osoitettu
uusia valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, jotka sijaitsisivat hankealueen läheisyydessä. Puijon alueen rajausehdotus vastaa valtioneuvoston vuoden 1995 periaatepäätöksen rajausta. Päivitysinventoinnin ehdotuksen pohjalta on tarkoitus valmistella
maisema-alueista uusi valtioneuvoston päätös.
Museovirasto on laatinut inventoinnin valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä (RKY 2009). Hankealueen läheisyydessä alle kahden kilometrin
etäisyydellä ei ole RKY 2009 -inventoinnissa osoitettuja kohteita (Kuva 17-3). Suunnittelualueesta noin kuusi kilometriä lounaaseen sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä ra-
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kennettu kulttuuriympäristö, Niuvanniemen mielisairaalan alue maisemakokonaisuus
(Kuva 17-3, kohde 2), jossa sijaitsee useita rakennusperintörekisteriin kuuluvia rakennuksia. Hankealueesta noin kuusi kilometriä etelään on useita Kuopion keskustan tuntumassa sijaitsevia RKY-alueita, mm. Kuopion Iso hautausmaa, Linnanpellon asuinalue
ja sokeainkoulu sekä Kuopion rautatieympäristö, jossa sijaitsee useita rakennusperintörekisteriin kuuluvia rakennuksia.

Kuva 17-3. Maiseman ja kulttuuriympäristön valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja
paikallisesti arvokkaat kohteet hankealueen ympäristössä Numeroiden selitteet on
kuvattu tekstissä. (Museovirasto 2015, Maanmittauslaitos 2015a, Pohjois-Savon Liitto
2015)
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Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt
Hankealueella tai sen välittömässä ympäristössä ei ole Kuopion seudun maakuntakaavassa (YM vahv. 3.7.2008) tai Pohjois-Savon maakuntakaavassa (YM vahv.
7.12.2011) osoitettuja kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeitä alueita tai kohteita (Kuva 17-3).
Kuopion seudun maakuntakaavassa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeistä kohteista nk. Sandelsin tykkiasema (Kuva 17-3, kohde
3) sijaitsee reilun kilometrin etäisyydellä hankealueesta itään, Karhonsaaren huvilat
(Kuva 17-3, kohde 4) hieman yli kolmen kilometrin etäisyydellä kaakkoon. Sandelsin
tykkiasema on myös muinaisjäännös. Hankealueesta hieman alle kolmen kilometrin
etäisyydellä lounaaseen sijaitsevat maakuntakaavassa osoitetut Päivärannan ja IsoValkeisen ryhmäpuutarha-alueet (Kuva 17-3, kohde 5). Hankealueesta noin kuusi kilometriä luoteeseen sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysja täydennysinventoinnissa maakunnallisesti arvokkaaksi tunnistettu alue, Räimän –
Haapalahden – Väänälänrannan kulttuurimaisema (Kuva 17-3, kohde 6). Kyseinen
alue on ollut Museoviraston RKY 1993 -inventoinnissa mukana, ja se on vuoden 2009
päivitysinventoinnissa poistettu valtakunnallisesti merkittävien kohteiden luettelosta.
Alue on merkitty maakuntakaavassa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi.
Muinaisjäännökset
Hankealueella ei sijaitse tiedossa olevia kiinteitä muinaisjäännöksiä (Kuva 17-3). Arkeologi on tarkastellut hankealuetta maastossa yleispiirteisesti syksyllä 2015, ja mitään
kiinteään muinaisjäännökseen viittaavaa ei ole tässä yhteydessä löytynyt. Lähimmät
tunnetut kiinteät muinaisjäännökset sijaitsevat hankealueesta reilun kilometrin etäisyydellä itään Halmejoen länteen viettävällä rinteellä (Halmejoki, mj-tunnus 297010026)
sekä Pökösenmäellä (Pökösenmäki, mj-tunnus 1000007074). Halmejoen kohteessa
(Kuva 17-3, kohde 7) on kyseessä kivikautinen asuinpaikka, joka on tullut esille alueella olevan hiekkakuopan yläosasta, kuopan etelä- ja itäreunalta. Asuinpaikka-alue on
pahasti tuhoutunut hiekanotossa. Pökösenmäen kohde (Kuva 17-3, kohde 8) on Suomen sodan aikainen puolustusvarustus; mäen lounaisrinteessä sijaitsee kaksi nk. Sandelsin tykkiasemaa. Asemassa on ollut kaksi tykkiä, joilla voitiin hallita lossiväylällä olevia Lossi- ja Lukkosalmea sekä osittain Virtasalmea. Alueelta on löydetty mm. tykinkuulia, nappeja ja pistimiä. Vajaan kahden kilometrin etäisyydellä hankealueesta itään on
löydetty vuonna 2014 tykkiaseman itäpuolisesta metsästä erilaisia metalliesineitä, joiden löytöpaikat on merkitty muinaisjäännösrekisteriin muinaisjäännösten alakohteiksi.
(Museovirasto 2015)
Hankealueen läheisillä vesialueilla on joitakin hylkyjä. Virtasalmen koillisrannalla, hankealueesta noin 0,8 kilometriä itään on Ranta-Toivolan kaksi hylkyä (Kuva 17-3, kohde
9). Ranta-Toivola 1 sijaitsee noin viiden metrin päässä rannasta. Mäntypuisen hylyn pituus on noin 15 metriä. Hylky on pahoin hajonnut sekä keulasta että perästä. RantaToivola 2 -hylyn pituus on noin 20 metriä. Hylky on säilynyt ehjänä lukuun ottamatta
keulakantta, joka on romahtanut ankkurin painosta. Molemmat hylyt ovat peräisin
1900-luvulta (muu kohde, ei kiinteä muinaisjäännös). Lisäksi noin 2,5-3 kilometrin etäisyydellä hankealueesta kaakkoon sijaitsevat Karhonsalmen hylyt 2, 3, 4 ja 5 (Kuva
17-3, kohde 10). Hylyt ovat kiinteitä muinaisjäännöksiä. Karhonsalmen hylkyjen oletetaan liittyvän vuoden 1808 sotatapahtumiin, kun perimätiedon mukaan Sandels määräsi salmiin upotettavaksi kuorma- ja kirkkoveneitä väyläesteiksi. (Museovirasto 2015)
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Luonnonympäristöltään merkittävät maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet
Hankealueesta lähimmillään noin 0,8 kilometriä itään sijaitsee HalmejoenKarhonsaaren-Potkunsaaren Natura 2000 -alue, joka koostuu useasta alueesta ja jolla
on myös maisemallista suojeluarvoa (Kuva 16-4). 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 järvimatkailureitille. Halmejoen-Karhonsaaren-Potkunsaaren Natura-alueen pohjoisempi osa-alue (Pökösenmäki) on historiallisesti erittäin tunnettu Suomen sodan aikainen tähystyspaikka, jossa sijaitsee myös edellä kuvattu muinaisjäännös (historiallinen puolustusvarustus, tykkiasema). Virtasalmen 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 hankealueen itäpuolella luode-kaakkoissuuntainen selänne jyrkkine rinnemetsineen. Kaukomaisemaan erottuvat lakialueiden ylispuumänniköt (Suunnittelukeskus Oy 2003). Sorsasalon asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostuksen (Kuopion kaupunki 2008)
mukaan saaren rantavyöhykkeet ovat maisemallisesti tärkeitä ja ne tulisi pääsääntöisesti säilyttää rakentamattomina, lukuun ottamatta satama-alueita.
Hankealueesta noin kilometri lounaaseen sijaitsee asemakaavalla suojeltu asuinrakennus (ns. Nervanderin huvila) Päivärannantien ja nykyisen teollisuusraiteen tuntumassa.
Sorsasalossa on aikaisemmin sijainnut merkittävä huvilayhdyskunta. Muutamia rakennuksia on säilynyt nykyisellä teollisuusalueella. Merkittävin on Nervanderin huvila, joka
edustaa säilynyttä esimerkkiä Sorsasalon aiemmasta, huomattavasta huvilarakentamisesta. Sorsasalossa ei ole muita suojeltuja rakennuksia. (Kuopion kulttuurihistoriallinen
museo, suullinen tiedonanto)

17.3

Arviointimenetelmät ja epävarmuustekijät
Maiseman voidaan määritellä muodostuvan elottoman ja elollisen luonnon tekijöistä
sekä ihmisen tuottamasta vaikutuksesta, näiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta sekä maiseman visuaalisesti hahmotettavasta ilmiasusta, maisemakuvasta. Maisemaa
kuvaillaan usein käsitteillä maisemarakenne, maisemakuva ja maisematila. Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen mukaan maisema tarkoittaa aluetta sellaisena kuin
ihmiset sen mieltävät ja jonka ominaisuudet johtuvat luonnon ja/tai ihmisen toiminnasta
ja vuorovaikutuksesta. Maisemaan liittyy siten myös subjektiivisesti koettuja tekijöitä.
Maisemavaikutukset koostuvat muutoksista maiseman rakenteessa, luonteessa tai
laadussa. Visuaaliset, maisemakuvalliset vaikutukset ovat osa maisemavaikutuksia.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tunnistetaan ja arvioidaan vaikutuksia maiseman lisäksi mm. kulttuuriympäristöön ja kaupunkikuvaan. Tietoisuus maisemakokonaisuuden
osa-alueiden luonteen muutoksista voi vaikuttaa maiseman kokemiseen myös niillä
alueilla, joilta ei avaudu näkymiä kohti muuttuvaa aluetta. Haitallisen maisemavaikutuksen merkittävyyttä voivat puolestaan vähentää alueella jo valmiiksi esiintyvät häiriötekijät, kuten savu, melu tai haju. (mm. Ympäristöministeriö 2006)
Vaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu hanketta suhteessa lähialueiden miljöötyyppeihin sekä kuvattu maisemaan (erityisesti maisemakuvaan) kohdistuvat muutokset ja niiden laajuus. Maisemakuvan osalta arvioinnissa on tuotu esille maastokäynnillä havaitut
maisemakuvalliset arvot ja muut arvioinnin kannalta olennaiset tekijät, kuten merkittä-
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vät näkymät, maisemahäiriöt sekä maisemakuvan vaihtelevuus. Yksittäisten näkymien
sijaan arvioinnissa on tarkasteltu vaikutuksia merkittävimpiin näkymäsektoreihin, esimerkiksi Kelloselän yli pohjoiseen sekä Virtasalmen pohjoispuolelta ja Vuorelasta.
Myös hankkeen suhde maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteisiin on selvitetty. Arvioinnissa on kiinnitetty erityisesti huomiota muutoksen tarkasteluun eli siihen, miten
alue tai tunnettujen kohteiden arvo muuttuu hankkeen toteuttamisen myötä. Hankkeen
sijainti nykyisen teollisen ympäristön ja Savon Sellun laitosten tuntumassa on otettu arvioinnissa huomioon.
Maisemavaikutuksia on tarkasteltu sekä lähi- että kaukomaisemassa. Lähi- ja kaukomaiseman vyöhyke ei ole tarkkarajainen vaan kuvaa yleispiirteisesti aluetta, jolla vaikutuksia muodostuu. Hankealueen välitön lähiympäristö voidaan määritellä noin 500 metrin etäisyydelle ja lähimaisemavyöhyke enintään noin kahden kilometrin etäisyydelle
hankealueesta. Vaikutukset korostuvat välittömässä lähiympäristössä, kaukomaisemassa rakennelmat eivät erotu yhtä merkittävästi ja muut elementit katkaisevat näkymiä monin paikoin. Kaukomaiseman osalta tarkastelu on yleispiirteisellä tasolla ulotettu
noin viiden kilometrin etäisyydelle hankealueesta. Arviointi on kohdennettu arvokkaisiin
kohteisiin sekä niihin alueisiin, joihin voidaan olettaa muodostuvan vaikutuksia.
Vaikutusten tarkastelussa on korostettu lähimaisemaa, ja tämän osalta tarkastelualueen laajuus ulottuu noin kahden kilometrin säteelle hankealueesta. Lähimaisemavyöhykkeeseen sisältyy hankkeen lähiympäristön lisäksi mm. Virtasalmen pohjoispuoli,
Vuorelan vierasvenesataman ympäristö, Kallansillat, Sorsasalon länsiosa, Luvemäen
metsäinen selänne, Halmejoen luonnonsuojelualue sekä Potkunsaaren luoteisrannat.
Kaukomaisemavaikutusten arvioinnissa on otettu huomioon mm. Karhonsaaren luoteisranta, Kelloselän eteläpuolen ranta-alue (Kettulanlahti, Kelloniemi ja Päiväranta), Vuorelan ranta-alueet Simppaan ja Paasisalon sillalle asti sekä vaikutukset Puijon valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen.
Maisemavaikutukset on kuvattu tekstein ja niitä on havainnollistettu havainnekuvien
avulla. Havainnekuvat perustuvat maastossa otettuihin valokuviin, niihin sovitettavaan
maastomalliin sekä suunnitelmien mukaisesti tehtyyn rakennettavan alueen 3D-malliin.
Havainnekuvien kuvapohjien ottopaikat on esitetty kartalla (Kuva 17-4). Kuvauspaikoiksi valittiin eriluonteisia alueita ja kohteita, joissa vaikutuksia arvioitiin muodostuvan.
Havainnekuvien avulla tarkasteltiin hankkeen näkymistä mm. vesialueiden ylitse Vuorelassa, Virtasalmessa ja Kelloselällä. Lisäksi tarkasteltiin hankkeen visuaalisia vaikutuksia Puijon valtakunnallisesti merkittävältä maisema-alueelta tarkasteltuna. Lisäksi maisemavaikutusten arvioinnissa on hyödynnetty laitoksen rakennusten 3D-mallia, jonka
avulla on tarkasteltu laitoksen näkymistä ja rakennelmien kokoa eri näkymäsuunnista.
Näissä kuvaotteissa ei ole mallinnettu alueen todellista ympäristöä.
Havainnekuvien 3D-malli on tehty asemapiirustuksen ja alueen rakennusten leikkauskuvien perusteella. Maastomalli on luotu maanmittauslaitoksen aineistosta, joka on
saatavilla alueelta erittäin tarkassa muodossa. Kuvauspaikkojen koordinaatteja, karttamerkintöjä ja maastomallin pinnanmuotoja seuraten 3D-mallin kamera on asetettu
todellisen kuvan kameran paikalle, jotta näkymä vastaa mittasuhteiltaan ja sijainnillaan
todellisuuden vastinetta. Valokuvasta on haettu luonnonvalon suunta ja valaistu 3Dmalli vastaavalla tavalla. Renderöintivaiheessa on laskettu mallin valaistus ja viimeisessä vaiheessa kuvankäsittelyllä on istutettu 3D-malli valittuun valokuvaan sekä muutettu värisävyjä tarvittaessa. Sama prosessi mallinnusvaihetta lukuun ottamatta on toteutettu erikseen jokaisesta katselusuunnasta.
Vaikutusten arviointi on laadittu olemassa olevien selvitysten, hankkeen suunnitelmaaineiston, kartta- ja ilmakuvatarkastelujen sekä maastokäynnin ja edellä mainittujen
havainnekuvien perusteella. Alueelle on tehty maastokäynti 5.-6.7.2015, jolloin hankealueen lähiympäristöä sekä maisema- ja kaupunkikuvaa on havainnoitu eri suunnilta ja
etäisyyksiltä karttatarkastelussa todettujen vaikutusten varmentamiseksi. Erityisesti on
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tutkittu hankealueen muuttumista mm. tärkeiden virkistysalueiden suunnasta, pääteiltä
ja tärkeiltä virkistysreiteiltä sekä läheisiltä ranta-alueilta.
Rakennetun kulttuuriympäristön sekä arkeologisen kulttuuriperinnön nykytilan kuvaus
ja vaikutusten arviointi on laadittu olemassa olevien selvitysten, inventointien, rekistereiden (mm. Museoviraston muinaisjäännösrekisteri) sekä kartta- ja ilmakuvatarkastelujen perusteella. Tiedot rakennuskulttuurikohteista perustuivat valtakunnallisiin inventointeihin sekä Pohjois-Savon museoviranomaisten inventointeihin. Kulttuuriympäristökohteiden osalta tarkastelualue oli noin kaksi kilometriä hankealueesta.
Maiseman ja kulttuuriympäristön osalta arvioinnin epävarmuustekijät liittyvät arvioinnin
menetelmiin sekä hankkeen teknisten suunnitelmien etenemiseen erityisesti korkeiden
rakenteiden valaistuksen ja tarkan sijainnin osalta. Arvioinnissa on ollut käytettävissä
hankkeen alustava layout-suunnitelma. Arvioinnissa on pyritty yksittäisten rakennusten
sijaan tuomaan esiin vaikutukset laaja-alaisesti ja niiden kohdentuminen alueittain.
Hankealueen suunnitelmat muotoutuvat ja esimerkiksi korkeiden rakennelmien sijainti
voi muuttua. Siten ei ole nähty tarkoituksenmukaiseksi tehdä tarkkaa näkyvyysalueanalyysiä, vaan näkyvyyttä on kuvattu tekstein, kohdistaen arviointi niille alueelle, joille
hanke ylipäätään näkyisi (erityisesti vesialueiden ylitse).
Maisemaan kohdistuvaa arviointia ei tehdä laskennallisesti vaan se laaditaan objektiivisena asiantuntija-arviona, käyttäen laajasti erilaisia lähtötietoja ja inventointeja sekä
maastohavaintoja. Hankkeen aiheuttamien muutosten subjektiivista kokemista ei arvioida maisemavaikutusten kautta. Muutoksen, myös maisemakuvan muutoksen kokemista käsitellään sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa, ja maisemavaikutusten arviointi
tuottaa osaltaan tietoa myös tähän.
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Kuva 17-4. Havainnekuvien pohjakuvien ottopaikat 1-4. Kartalla on esitetty myös muiden
arviointityön tueksi otettujen valokuvien ottopaikat.

17.4

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Suunnitellun uuden tehtaan ja sen vaatimien rakenteiden ja infrastruktuurin rakentaminen on mittava hanke, joka edellyttää mm. maansiirtoa, louhintaa, kaivua ja täyttöä.
Vaikutukset aiheuttavat väliaikaista haittaa, joka korostuu erityisesti hankkeen lähialueilla ja liikenneverkossa. Rakentamisen aikaisia vaikutuksia maiseman ja kaupunkikuvan kannalta tulee pyrkiä vähentämään suojaamalla työmaa-alueet kaupunkikuvaan
soveltuvien aitojen tms. rakenteiden avulla sekä suunnittelemalla työmaan valaistus siten, että se ei aiheuta maisemakuvallista haittaa lähiympäristöönsä. Maamassojen ja
raaka-aineen läjityksessä syntyvä pöly voi aiheuttaa muiden vaikutusten lisäksi maisemakuvallista haittaa lähiympäristöönsä, mutta vaikutus on paikallinen.
Vedenottamon ja jätevedenpuhdistamon rakentamisessa ranta-aluetta kaivetaan, rakenteiden ja putkien kohdalla puusto poistetaan ja vedenpohjaa tarvittaessa ruopataan.
Lisäksi ranta-alueilla voidaan tehdä täyttöjä. Rakentaminen edellyttää suurikokoisten
laitteistojen käyttöä ja kuljetuksia, jotka näkyvät ympäristöönsä ja aiheuttavat paikallista
maisemakuvan heikkenemistä. Rakentamisen aikaiset vaikutukset korostuvat lähimaisemassa, vaikutukset kaukomaisemaan jäävät vähäisiksi.
Hankealueen läheisillä vesialueilla noin 0,8 kilometrin etäisyydellä on Ranta-Toivolan
kaksi hylkyä, jotka on luokiteltu ”muu kohde” -merkinnällä. Lisäksi noin 2,5-3 kilometrin
etäisyydellä hankealueesta sijaitsevat Karhonsalmen hylyt, jotka ovat kiinteitä muinais-
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jäännöksiä. Vedenalaisiin muinaisjäännöksiin ei kohdistu hankkeen myötä vaikutuksia.
Vesistörakentamisessa tulee kuitenkin ottaa huomioon hylkyjen sijainti ja välttää merkittävää työnaikaista sedimentaatiolisäystä hylkyjen lähialueella.

17.5

Toiminnan aikaiset vaikutukset
Oheisessa kuvassa on esitetty yleiskuva suunnitellusta biotuotetehtaasta (Kuva 17-5).

Kuva 17-5. Yleiskuva suunniteltavasta hankkeesta, ote 3D-mallista. Kuvassa esitetty
väritys ja ympäristö eivät vastaa todellisuutta.

17.5.1

Maisema ja kaupunkikuva, vaikutukset yleispiirteisesti
Hankealueen lähiympäristöä eli Sorsasalon itäosaa luonnehtii moni-ilmeisyys. Alueella
on paljon rakentamatonta, kumpareista metsäaluetta; toisaalta alueella on jo merkittävää teollista toimintaa. Sorsasalon etelärannalla sijaitsevat Savon Sellun laitokset, mukaan lukien yli 70 metriä korkea piippu, näkyvät kauas valtatien suuntaan ja yli Kelloselän erityisesti Kettulanlahden ja Kelloniemen suunnalta sekä lähisaarten rannoilta
tarkasteltuna. Suunniteltu Finnpulpin tehdas muodostaa yhdessä Savon Sellun tehdasalueen sekä Ekokemin jätteenkäsittelyalueen kanssa teollisuusrakennusten eteläpohjoissuuntaisen linjan Sorsasalon lounaisosaan. Hanke laajentaa Sorsasalon nykyistä teollisten toimintojen vyöhykettä, kun metsäisiä ja rakentamattomia alueita osoitetaan tehdasalueeksi. Osa nykyisistä rakentamattomista alueista on jo muokattu ja
puusto poistettu. Vaikutuksia maisemaan aiheutuu hankkeen myötä mm. tehtaan piipun, soodakattilan ja muiden korkeiden rakenteiden myötä. Lisäksi paikallisia vaikutuksia aiheutuu teollisuusradasta, raakavesipumppaamosta ja jätevedenpuhdistamosta.
Sorsasalon etelärannan maisemakuva muuttuu hankkeen myötä jonkin verran aiempaa
teollisemmaksi, ja laitos piippuineen muodostaa uuden teollisen maamerkin Kelloselän
maisemakuvaan. Suurmaisemassa Kelloselkä ja Virtasalmen pohjoispuolen laajat metsäiset selänteet säilyvät edelleen merkittävinä maisemallisina elementteinä.
Uusi tehdas sijoittuu valtatien suunnasta tarkasteltuna alueella jo olemassa olevien teollisten toimintojen vyöhykkeen tuntumaan. Hanke vaikuttaa lähialueisiin eniten Virtasalmen pohjoispuolen pienipiirteisessä asuinmiljöössä sekä Vuorelan ranta-alueella.
Lisäksi maisemakuvan muutos on suuri hankkeen välittömässä lähiympäristössä.
Muualla vaikutukset riippuvat näkymien avautumisesta hankealueelle. Hankkeen aiheuttamia vaikutuksia lähi- ja kaukomaisemaan on tarkastettu jäljempänä alueittain.
Hankealueen uuden laitoksen rakenteet voivat tarkasta sijainnista ja ympäröivästä
maastosta sekä puustosta riippuen aiheuttaa paikallisesti merkittäviä haittavaikutuksia
maisema- ja kaupunkikuvaan. Rakenteet ovat mittavia ja osa rakenteista on korkeita, ja
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maisemakuvalliset vaikutukset voivat olla erityisesti pienipiirteisissä ympäristöissä haitallisia. Myös vuorokauden- ja vuodenaika vaikuttaa rakenteiden näkymiseen. Korkein
rakenne hankealueella on 130 metrin korkuinen piippu, joka näkyy moneen suuntaan ja
kauas ympäristöönsä. Muita korkeita rakenteita ovat mm. noin 80 metriä korkea soodakattila ja noin 70 metrin korkuiset massalinjan keitin ja valkaisutornit. Hankealue valaistaan työturvallisuussyistä, ja piippuun tulee toteuttaa lentoestevalaistus. Tämän
vuoksi hankealue korkeine rakenteineen voi näkyä kauas myös pimeänä vuoden- ja
vuorokaudenaikana (Kuva 17-6). Lentoestevalaistus on havaittavissa niillä alueilla, joille tehtaan piipun huippu näkyy. Lentoestevalaistus on havaittavissa maisemassa erityisesti pimeään aikaan kirkkaalla säällä. Sumuisessa tai sateisessa säässä lentoestevalaistus korostuu pilvistä aiheutuvan valon heijastumisen myötä. Erityisesti tehtaan toiminnan alkuvaiheessa heti rakentamisen jälkeen valaistus saattaa kiinnittää huomiota
maisemassa, joka aikaisemmin on ollut valaisematon. Pimeään aikaan tai sumussa
vaikutukset ovat kohtalaisia. Valoisaan aikaan lentoestevalaistuksen vaikutukset ovat
vähäisiä, sillä valot eivät kirkkaalla säällä erotu kovin hyvin. Lentoestevalaistuksen lisäksi tehdasalueen muu valaistus voi näkyä valon kajastuksena maisemassa.
Lisäksi piipusta nouseva vesihöyry näkyy ympäristöönsä, vesihöyryn näkyminen riippuu kuitenkin sää- ja valaistusolosuhteista. Piippu ja soodakattilat muodostavat lähimaisemakuvaan uuden korkean, rakennetun ja valaistun elementin, ja rakenteet ovat
havaittavissa erityisesti vesialueiden yli myös kaukomaisemassa.

Kuva 17-6. Havainnekuva tehtaan valaistuksesta Vuorelan venesatamasta suunnasta
katsottuna.

Alueen puusto on havupuuvaltaista ja muodostaa näkösuojaa etenkin matalampien rakenteiden osalta talvellakin, mutta kesällä näkösuoja on tehokkaampi lehtipuiden runsaan lehvästön takia. Harjanteet, selänteet ja muu maastonmuotojen vaihtelu voivat
monin paikoin katkaista näkymiä hankealueen suuntaan. Puuston ja maastonmuotojen
näkymiä peittävä vaikutus riippuu tarkastelusuunnasta. Hankealueen kaakkoispuolella
maasto kohoaa noin 52 metriä Kelloselän yläpuolelle muodostaen näkösuojaa erityisesti kaakon suuntaan. Hankealueen koillis- ja itäpuolella selänteiden korkeus vaihtelee noin 21–26 metriä Virtasalmen vesialueen yläpuolella. Hankealueen lounaispuolen
metsäisten selänteiden korkeustaso vaihtelee noin 14–21 metriä Kelloselän vesialueen
yläpuolella. Osa laitoksen rakennuksista ja rakenteista jää näkösuojaan maaston ja
puuston taakse useilta sektoreilta tarkasteltuna. Oheisessa kuvassa on esitetty hankealueen lähimaiseman korkeusvaihteluita (Kuva 17-7).
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Kuva 17-7. Hankealueen lähimaiseman korkeusvaihtelua. Hankealueen likimääräinen
sijainti on esitetty violetilla soikiolla. Pohjakartta ja vinovalovarjoste: Maanmittauslaitos
2015a, avoimet aineistot (ei mittakaavassa).

Merkittävimmät näkyvät hankealueelle avautuvat ympäröiviltä rannoilta ja avoimilta vesialueilta, etelän-kaakon sektoreilta Kelloselältä ja pohjoisesta Virtasalmesta ja Vuorelasta, sekä lännen-lounaan sektoreilta valtatien 5 suunnasta tarkasteltaessa. Erityisesti
laitoksen piippu muodostaa uuden korkean maamerkin metsäiseen siluettiin ja Kelloselän vesistömaisemakuvaan, ja myös muutamat muut korkeat rakenteet näkyvät
maisemakuvassa kauas. Lisäksi laitoksen piipusta nouseva vesihöyry näkyy merkittävästi korkeammalle kuin varsinaiset rakenteet. Toisaalta Savon Sellun teolliset rakenteet ovat jo muuttaneet aluetta ja rikkoneet vesistömaisemakuvan eheyttä, joten uuden
laitoksen vaikutus on vähäisempi kuin se olisi rakentamattomassa maisemassa. Koillispuolelta näkymiä kohti hankealuetta voi avautua Luvemäen, Uuhimäen ja Ruskeamäen selänteiltä sekä selänteiden laella paikoin puuston välistä mm. RantaToivalantieltä, mutta havupuuvaltainen puusto ja maastonmuodot peittävät merkittävästi näkymiä tältä sektorilta tarkasteltuna.
Tehtaan jätevedenpuhdistamo on uusi teollinen rakenne, joka aiheuttaa jonkin verran
vaikutuksia järvimaisemakuvaan. Puhdistamon rakennelmat eivät ole erityisen korkeita,
joten visuaaliset vaikutukset eivät ulotu kovin laajalle alueelle. Sorsasalon rantaalueelle rakennetaan raakavesipumppaamo. Pumppaamon vaihtoehtoiset paikat sijaitsevat hankealueen koillis- ja lounaispuolella, ja nämä rakenteet vaikuttavat paikallisesti
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vesistömaisemakuvaan. Pumppaamon rakenteet sijoitetaan pääosin maan alle, maan
päällä näkyvä rakenne on pienehkö sähkötila. Sähkötilaa ei sijoiteta aivan rantaan,
vaan se sijoitetaan noin 30 metrin etäisyydelle rannasta, jotta väliin jää suojapuustoa.
Vedenimuputken ympäriltä puusto ja kookkaat pensaat joudutaan poistamaan. Vaikka
visuaaliset vaikutukset eivät ulotu laajalle alueelle, Sorsasalon koillisosassa maiseman
mittakaava on lounaisosaa pienipiirteisempi ja muutos on siten suurempi. Kokonaisuutena Sorsasalon ranta-alueille ei osoiteta merkittävästi uutta rakentamista, ja metsäinen ilme rantojen maisemakuvassa pääosin säilyy.
17.5.2

Vaikutukset alueittain
Kuopion keskusta
Kuopion keskusta lukuisine merkittävine rakennuksineen ja kulttuuriympäristökohteineen sijaitsee lähimmillään noin viiden kilometrin etäisyydellä arvioitavasta alueesta, eli
keskusta-alue on kaukomaisemaa suhteessa hankealueeseen. Kaupunkirakenne ja
maastonmuodot muodostavat runsaasti luontaisia näkymäesteitä ympäristöönsä, ja
ydinkeskustan suunnalta ei avaudu suoria näkymiä Kelloselälle eikä hankealueelle.
Tämän perusteella voidaan todeta, että Kuopion keskustaan ja sen kulttuuriympäristöön ei hankkeen myötä kohdistu suoria maisemavaikutuksia.
Päiväranta, Kelloniemi ja Kettulanlahti
Kuopion keskusta-alueen pohjoispuoleisille osille, jotka avautuvat Sorsasalon suuntaan
Kelloselän yli, voidaan arvioida aiheutuvan jonkin verran maisemallisia vaikutuksia
hankkeen rakentamisen myötä. Näistä alueista merkittävimmät ovat Päiväranta, Kettulanlahti ja Kelloniemi, jotka sijaitsevat kaikki noin kolmen kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Vaikka Kelloselän etelärannat eivät ole hankealueen lähimaisemaa, on rannoilta suoraan hankealueelle avautuvien näkymien vuoksi vaikutuksia tarkasteltu useasta eri näkymäsuunnasta.
Päiväranta on pienimittakaavainen, vehreä asuinalue Kuopion keskustan pohjoisluoteispuolella. Päivärannan ranta-alueilta ja venevalkamasta sekä venelaitureilta
avautuu näkymiä Kallansiltojen yli koilliseen hankealueen suuntaan. Hankealue sijoittuisi Päivärannasta tarkasteltuna nykyisten Savon Sellun rakennusten taakse, osaksi
teollista ja tiealueen leimaamaa maisemakuvaa. Päivärannan lähimaisema vesialueineen säilyy ennallaan, ja voidaan olettaa maisemavaikutusten olevan melko vähäisiä.
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Kuva 17-8. Näkymä Päivärannan venesatamasta pohjoiskoilliseen Vt:n 5 yli Sorsasalon
suuntaan.

Kelloniemen kärki on tällä hetkellä teollisuusaluetta, mutta alue on Kuopion kaavoitusohjelmassa osoitettu selvitysalueeksi, jonka maankäyttö saattaa tulevaisuudessa muuttua osittain esimerkiksi asumispainotteiseksi. Kelloniemen kärkeen on lisäksi suunnitteilla helikopterikenttä. Kellolahdessa ja Talasniemessä on jonkin verran asutusta, ja
näistä länteen sijaitsevalla Kettulanlahden alueella on tiiviimmin pientalovaltaista asutusta. Kellolahdessa ja Kettulanlahdessa on myös uimapaikkoja ja -rantoja sekä venevalkamia, ja osa asuinrakennusten tonteista ulottuu rantaan.
Arvioitavan hankkeen rakennukset ja rakenteet saattavat näkyä Kelloniemen kärkeen,
mutta osa rakennuksista jää Savon Sellun rakennusten, Sorsasalon rantapuuston ja
hankealueen eteläpuolen metsäisen kumpareen taakse. Kellolahden ja Talasniemen
osalta hankealueen rakenteiden näkyminen riippuu katselukulmasta, sillä ympäröivät
niemekkeet ja puusto voivat peittää näkymiä jonkin verran. Rannassa sijaitsevien
asuinalueiden näkymät Kelloselälle muuttuvat jonkin verran, ja muutos voidaan nähdä
maisemakuvaa heikentävänä. Alueita lähempänä sijaitsevat Savon Sellun rakenteet
hallitsevat kuitenkin edelleen maisemakuvaa tällä sektorilla, joten hankkeen aiheuttama
muutos ja vaikutukset maisemakuvassa eivät ole merkittäviä.
Samoin kuin Kelloniemen kärjestä, myös Kettulanlahden rannasta avautuu esteettä
näkymiä Kelloselän vesialueen ylitse Sorsasaloon. Kyseisissä kohteissa etäisyyttä
hankealueen rakennuksiin on 2,2–2,7 kilometriä, joten suurin osa hankealueen rakennuksista ei muodostu osaksi ranta-asuinalueen lähimaisemaa. 80 metriä korkea soodakattila ja erityisesti tehtaan 130 metriä korkea piippu tulevat kuitenkin näkymään molemmille alueille selkeästi, etäisyyttä näihin rakenteisiin on noin 2,8 kilometriä. Rakenteet ovat niin korkeita, että ne näkyvät metsäisen selänteiden muodostaman taustasiluetin ylitse. Kettulanlahden ja lähialueiden rantamaisemakuvaan aiheutuu hankkeen toteuttamisen myötä jonkin verran haittavaikutuksia (Kuva 17-9 a ja b). Maisemakuvallista haittavaikutusta lieventää hankealueen sijainti lähellä Savon Sellun aluetta,
joka on jo muuttanut maisemakuvaa. Lisäksi Kelloselällä säilyy kohtalaisen laajoja näkymäsektoreita, joita edelleen hallitsevat rakentamattomat metsäiset selänteet.
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Kuva 17-9 a ja b (havainnekuva 1). Yläkuvassa nykytilainen näkymä hankealueelle ja
alakuvassa havainnekuva, jossa on esitetty suunniteltu tehdas. Kuva on otettu
pohjoiseen Kettulanlahden rannasta. Etäisyys kuvauspaikalta Sorsasalon eteläosaan on
vajaa 2 km. Kuva havainnollistaa hankkeen ja Savon Sellun (kuvassa oikealla) nykyisten
laitosten suhdetta.

Iso-Valkeinen
Iso-Valkeisen alue Kettulanlahden ja Päivärannan alueiden välillä Kuopion keskustasta
pohjoiseen Sorsasalon suuntaan on tärkeä virkistysalue. Iso-Valkeisen lampea halkoo
valtatie 5, ja myös Kallantien kokoojakatu sijaitsee aivan rannan tuntumassa. Lammen
itäpuolella on uimaranta, pohjoispuolella ryhmäpuutarha-alue sekä hotelli. Tärkeimmät
näkymät alueella avautuvat uimarannalta länteen ja lounaaseen ja hotellilta kaakkoon
sekä etelään, hankealueesta poispäin. Myös alueen korkeusasemat sekä läheinen
puusto muodostavat näkösuojaa siten, että hankealueen rakenteet eivät oletettavasti
tule näkymään Iso-Valkeisen ympäristöön. Näiden tekijöiden perusteella voidaan todeta, että alueeseen ei kohdistu haittavaikutuksia.
Puijo
Puijo on laaja, merkittävä maisemakokonaisuus ja valtakunnallisesti arvokas maisemaalue, johon kuuluu varsinaisen Puijon ja Puijonsarven selänteiden lisäksi mm. Neulaniemen itäranta, osa Savisaarta ja Neulalahtea, Laivonmäen ja Laivonniemen alue sekä Niuvanniemi. Myös suuri osa Iso-Valkeisen lampea kuuluu Puijon maisemaalueeseen.
Puijon alue sijaitsee kaupunkirakenteen keskellä ja siihen sisältyy useita eriluonteisia,
myös rakennettuja alueita. Itse Puijon torni on merkittävä korkea rakenne Kuopion keskustan alueella, ja 75 metriä korkean tornin huippu kohoaa noin 224 metrin korkeuteen
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Kallaveden pinnasta. Tornista näkyy esteettä eri suuntiin Kuopion alueelle ja Siilinjärvelle. Näkymät tornista vaihtelevat metsäisistä selänteistä ja saarien täplittämistä järvimaisemista rakennettuihin kaupunkimaisemiin, teollisuuden ja väylien luonnehtimiin
maisemiin ja muihin ihmisen muokkaamiin kaupunkimaisiin alueisiin. Hankealueen toteuttaminen muodostaa uuden kookkaan rakennetun elementin Sorsasalon keskiosan
maisemakuvaan ja muuttaa tornista pohjoisen-koillisen suuntaan avautuvaa näkymää
teollisemmaksi (Kuva 17-10 a ja b). Tornista tarkasteltuna hankealue asettuu Savon
Sellun teollisuusalueen lähimaisemaan. Hankkeen ja Savon Sellun piiput eivät tornista
tarkasteltuna nouse maiseman metsäisen siluetin yläpuolelle. Piipuista nouseva vesihöyry voi kuitenkin näkyä maiseman siluettia korkeammalle.
Hankealueen korkein rakenne on 130 metriä korkea piippu, joka sijaitsee yli 5,5 kilometrin etäisyydellä Puijon tornista. Suuren etäisyyden vuoksi piipun ei nähdä muodostavan maisema- ja kaupunkikuvassa Puijon tornin kanssa kilpailevaa elementtiä. Hankealue on kaukomaisemaa suhteessa Puijoon, ja hankealueen rakenteet ovat oletettavasti havaittavissa ainoastaan tornista.
Puijon rinteiltä ei avaudu merkittäviä suoria näkymiä Kelloselän ja Sorsasalon suuntaan, sillä sankka havupuusto peittää näkymiä tehokkaasti, ja etäisyyttä hankealueelle
on noin viisi kilometriä. Puijolla on joitakin avoimia alueita, mm. golfrata ja laskettelurinne, ja luontopolkujen varrella on avattu metsään näkymäsektoreita ympäristöönsä.
Vaikka hankealueen korkeimmat rakenteet voivat joissakin tapauksissa näkyä Puijolle,
ei avoimilta alueilta kuitenkaan arvioida muodostuvan merkittäviä näkymiä hankealueelle.
Tornista säilyy rakentamattomaan tai asuinympäristön luonnehtimaan visuaalisesti tasapainoiseen järvi- ja metsämaisemaan avautuvia näkymiä useilla eri sektoreilla myös
hankkeen toteutumisen jälkeen. Arvioinnin perusteella voidaan todeta, että tornista koillisen suuntaan avautuvaan maisemakuvaan kohdistuu jonkin verran haittavaikutuksia.
Puijon valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen ei kuitenkaan nähdä kohdistuvan merkittäviä haittavaikutuksia hankkeen toteuttamisen myötä.
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Kuva 17-10 a ja b (havainnekuva 2). Yläkuvassa nykytilainen näkymä hankealueelle ja
alakuvassa havainnekuva, jossa on esitetty suunniteltu tehdas. Kuva on otettu Puijon
tornista pohjois-koillisen suuntaan.

Sorsasalo
Sorsasalon itäosassa hankealueen välittömässä lähiympäristössä maisemakuva muuttuu hankkeen myötä selvästi rakennetummaksi. Varsinaisella hankealueella ei ole juuri
puustoa jäljellä, joten hanketta ympäröivien metsäisten selänteiden rooli maisemakuvassa korostuu. Hankkeen edellyttämien raiteiden osalta maisemaan kohdistuu vaikutuksia, kun maastoa tasataan ja puustoa poistetaan. Vaikutukset ovat paikallisia.
Sorsasalon itäosan rantojen maisemavaikutukset riippuvat katselusuunnasta. Monin
paikoin Sorsasalon rannan tuntumassa sijaitsevat metsäiset selänteet voivat peittää
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näkymistä suuren osan. Yksittäisten asuin- ja lomarakennusten osalta maisemakuvan
päätarkastelusuunta on Virtasalmen suuntaan, laitosalueesta poispäin. Maiseman
muutos lähialueilla voidaan kuitenkin kokea suurena. Koettu maiseman muutos voi korostua myös muiden kuin maisemavaikutusten, esimerkiksi mahdollisten melu- ja hajuhaittojen myötä.
Hankkeen edellyttämän raaka-aineen kuljetukset hankealueelle aiheuttavat vaikutuksia
esimerkiksi lähialueiden tiestöön. Lisääntyvä liikenne aiheuttaa myös maisemakuvallista haittaa erityisesti hankkeen lähialueilla Sorsasalossa. Tiestön parantamisessa ja
maisemallisen ilmeen suunnittelussa tulee ottaa lähiympäristön asutus, maastonmuodot ja puusto sekä muu kasvillisuus huomioon. Myös valaistuksen suunnittelussa tulee
huomioida turvallisuustekijöiden lisäksi maisemakuvaan soveltuva ilme.
Hankealueella tapahtuvan raaka-aineen varastoinnin ei arvioida aiheuttavan merkittäviä maisemakuvallisia vaikutuksia, sillä puu- ja hakevarastot sijaitsevat muiden laitosten lounaispuolella melko keskellä Sorsasalon itäosaa, ja varastojen sekä ranta-alueen
välissä säilyy kumpareista maastoa ja puustoa luomassa näkösuojaa.
Sorsasalon länsiosassa on vaihtelevaa maastoa ja maisema- sekä kaupunkikuvaa, ja
polveileva maasto puustoisine alueineen katkoo näkymiä hankealueen suuntaan. Melko tiuhaan rakennetuilla loma-asuinvyöhykkeillä saaren länsi- ja lounaisrannoilla päänäkymäsuunnat, Lakuniemen etelärantaa lukuun ottamatta, avautuvat hankealueesta
poispäin. Etäisyyttä Virranniemen siirtolapuutarhasta hankealueelle on reilu kaksi kilometriä, Lakuniemestä lähimmillään hieman yli kilometri. Tärkeimmiltä virkistysalueilta ei
avaudu merkittäviä näkymiä suoraan hankealueelle. Hankealueen korkein piippu valoineen voi näkyä yksittäisistä katselupisteistä selänteiden välistä tai avoimista maastonkohdista. Voidaan kuitenkin arvioida, että Sorsasalon länsiosiin ei hankkeen myötä
kohdistu merkittäviä haitallisia maisemavaikutuksia.
Valtatie 5 ja Kallansillat
Valtatieltä 5 ja Kallansilloilta (Kuva 17-11) avautuu esteettä näkymiä Sorsasalon suuntaan hankealueelle. Moottoritiellä liikkuvalle tiemaisemassa näkymät vaihtelevat nopeasti; valtatien rinnakkaistiellä ja kävely- ja pyörätiellä voi maisemakuvaa kokea eri tavoin. Vesistömaiseman eheyteen on jo vaikuttanut Savon Sellun alue lähellä Sorsasalon rantaa, ja arvioitava hankealue asettuu katselukohdasta riippuen tämän alueen
taakse tai viereen. Sorsasalon alueella säilytettävät metsäiset selänteet muodostavat
jonkin verran näkösuojaa. Hanke laajentaa Sorsasalon teollista vyöhykettä valtatieltä
tarkasteltuna ja heikentää jonkin verran Kelloselän laajan maisemakuvan eheyttä. Savon Sellun rakennusten takia voidaan arvioida, että vaikutukset eivät ole yhtä merkittäviä kuin jos hanke toteutettaisiin luonteeltaan metsäiseen rakentamattomaan maisemaan.

Kuva 17-11. Näkymä Kallansilloilta Savon Sellun nykyisten laitosten suuntaan.
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Vuorela
Siilinjärven kunnan puolella Vuorelassa on paljon asutusta ja virkistystoimintoja rantaalueilla, ja rannan tuntumassa on useita kohtia, joilta voi avautua näkymiä kaakkoon ja
eteläkaakkoon kohti hankealuetta. Tällaisia kohtia ovat mm. Paasisaloon johtava Paasisalontien kannas, Simpan uimaranta ja ranta-alue, Sammallahden uimaranta ja venesatama sekä Vuorelan venesatama, jonka tuntumassa sijaitsee Kunnonpaikan hotelli
ja kuntoutuskeskus. Vuorelassa on rannan tuntumassa myös kerrostaloasutusta, josta
avautuu näkymiä hankealueen suuntaan.
Savon Sellun nykyiset rakenteet eivät merkittävästi näy Vuorelaan, lukuun ottamatta
piipusta nousevaa vesihöyryä. Vuorelan venesatamasta avautuu näkymiä esteettä
Sorsasalon suuntaan vesialueen yli. Vuorelan asuinalueen kerrostaloista avautuu katselukulmasta riippuen näkymiä kohti hankealuetta, vaikka lähietäisyydellä sijaitsevan
puuston luoma suoja voi jonkin verran katkaista yksittäisiä näkymiä. Merkittävimmät
näkymät avautuvat lähimpänä rantaa ja hankealuetta (etäisyyttä noin 1,3–1,5 km) sijaitsevien kerrostalojen ylimmistä kerroksista.
Uudet kookkaat teolliset rakenteet voidaan kokea maisemakuvassa häiritsevänä. Erityisesti piippu ja soodakattilarakennus muodostavat Vuorelan lähialueen maisemakuvaan uusia korkeita rakenteita, jota eroavat maisemakuvan muusta mittakaavasta merkittävästi. Korkeat rakenteet näkyvät maisemakuvassa selkeästi myös talviaikaan ja
pimeällä mm. piipun ja muiden rakenteiden sekä laitosalueen edellyttämän valaistuksen takia. Uudet rakenteet asettuvat osaksi näkymää Vuorelasta valtatien rakennetun
ympäristön sekä Savon Sellun suuntaan, metsäisen alueen taakse, ja rakennetun ympäristön elementtien sekä Sorsasalon jo osin teolliseksi muuttuneen luonteen voidaan
nähdä jonkin verran lieventävän kokonaisvaikutuksia. Piippua ja soodakattilaa sekä
muutamia yksittäisiä yli 50 metriä korkeita rakenteita lukuun ottamatta hankealueen
muut rakenteet ovat matalampia ja jäävät osittain puuston sekä maastonmuotojen
taakse, joten ne eivät näy yhtä selkeästi Vuorelan alueelle ja kauemmas Siilinjärven
kunnan puolelle. Uudet rakenteet eivät kuitenkaan hallitse kaikkia näkymäsektoreita
Vuorelan suunnasta tarkasteltuna; näkymät Vuorelasta etelään ja lounaaseen Sammallahden yli Sorsasalon pohjoisosan vehreille rannoille Lakuniemeen ja Virranniemeen
säilyvät ennallaan. Arvioinnin perusteella voidaan todeta, että hanke muuttaa Vuorelan
ranta-alueen maisemakuvaa teollisemmaksi, ja visuaaliset haittavaikutukset voidaan
joillakin kohdin kokea merkittävinä.
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Kuva 17-12 a ja b (havainnekuva 3). Yläkuvassa nykytilainen näkymä hankealueelle ja
alakuvassa havainnekuva, jossa on esitetty suunniteltu tehdas. Kuva on otettu Vuorelan
vierasvenesatamasta eteläkaakkoon Vt:n 5 yli Sorsasalon suuntaan.

Virtasalmen pohjoispuoli
Virtasalmen pohjoispuoleisella (Kuva 17-13) ranta-alueella hankealueen läheisyydessä
on väljää, pienipiirteistä asutusta ja vapaa-ajan asutusta Konkelontien ja Kivitien ja etelämpänä Halmejoentien varrella. Osa alueesta sijaitsee Siilinjärven kunnan, osa Kuopion kaupungin puolella. Rakennukset sijaitsevat jyrkähkössä lounaaseen viettävässä
metsäisessä rinteessä, ja useilla tonteilla on rantasauna tai laituri Virtasalmen rannassa. Virtasalmen leveys vaihtelee 100–150 metrin välillä, ja rantavyöhykkeellä on monilajista kasvillisuutta. Vaikka alueen suurmaisema ja maisemarakenne ovat metsäisten
selänteiden ja voimakkaan suuntautuneisuuden ansiosta mittakaavaltaan suuripiirteisiä, lähimaisema on melko pienipiirteistä ja tunnelma alueella on luonteeltaan yksityinen.
Hankkeen rakenteet sijaitsevat verrattain lähellä, lähimmillään alle puolen kilometrin
etäisyydellä Virtasalmen pohjoispuolen rannan asutuksesta, joten ne muodostuvat
osaksi Virtasalmen lähimaisemaa. Luonteeltaan melko pienipiirteiseen rantamaisemaan voi siten kohdistua paikoin merkittäviä maisemakuvallisia haittavaikutuksia, kun
eheän metsäisen rannan siluetti muuttuu. Vaikutusten laajuus riippuu näkymäsuunnasta, sillä paikoin metsäiset selänteet Sorsasalon puolella sekä asuin- ja lomarakennusten lähialueilla sijaitseva puusto voivat peittää näkymistä suuren osan. Koettu maiseman muutos voi korostua myös muiden kuin maisemavaikutusten, esimerkiksi mahdollisten melu- ja hajuhaittojen myötä.
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Kuva 17-13 a ja b. Näkymiä Virtasalmen pohjoispuolelta etelälounaaseen hankealueen
suuntaan.

Arvioinnin lähtötietona olevan laitoksen layout-suunnitelman mukaan Sorsasalon koillisrannalle, kahden korkean metsäisen selänteen väliin jäävälle alavalle alueelle sijoitetaan raakavesipumppaamo. Rakenne sijaitsee rannan tuntumassa ja Virtasalmen pohjoispuolelta puuston lomasta avautuu suoria näkymiä Sorsasalon rantaan. Pumppaamon tiloista suurin osa on maan alla. Pumppaamon sähkötila sijaitsee noin 30 metriä
rannasta ja sähkötilan sekä rannan väliin jää näkösuojaa muodostavaa puustoa. Siten
pumppaamon osalta voidaan todeta, että haittavaikutukset eivät ole merkittäviä.
Halmejoen luonnonsuojelualue ja venevalkama sijaitsevat Virtasalmen pohjoispuolella
hankealueesta vajaan kilometrin etäisyydellä itään. Venevalkamasta voi katselusuunnasta ja rantapuuston sijainnista riippuen avautua näkymiä suoraan vesistön ylitse kohti hankealuetta, ja maisemakuvan muutos voidaan kokea haitallisena (Kuva 17-14 a ja
b). Hankkeen korkeat rakenteet sijaitsevat melko lähellä venevalkamaa, joten niiden
mittakaava muuttaa alueen maisemakuvaa. Myös rakenteiden valaistus voi aiheuttaa
paikallisesti suuriakin haittavaikutuksia alueen luontopainotteiseen maisemakuvaan.
Näkymät etelään ja lounaan suuntaan säilyvät kuitenkin ennallaan, metsäisinä ja eheinä.
Luonnonsuojelualueen luontopolku mutkittelee rehevässä lehdossa ja puustoisessa
rinnemetsässä, jossa maiseman kokeminen perustuu välittömään lähiympäristöön ja
luontoarvoihin. Maastonmuodot ja monilajinen puuvartinen kasvillisuus muodostavat
näkösuojaa ympäristöönsä, ja arvion perusteella maisemakuvalliset vaikutukset luonnonsuojelualueeseen eivät ole merkittäviä. Yhteisvaikutukset muiden vaikutustyyppien
kanssa voivat kuitenkin olla suuret (mahdollinen melu, haju).
Ranta-Toivalan edustalla sijaitsevaan Karhonsaareen ja sen luonnonsuojelualueisiin ei
nähdä kohdistuvan merkittäviä maisemavaikutuksia. Etäisyyttä hankealueelle on yli
kolme kilometriä, ja laaja metsäinen Potkunsaari sekä pienemmät saaret peittävät näkymiä alueiden välissä. Karhonsaari liittyy Kuopion seudun sahateollisuuden historiaan,
sillä saareen perustettiin Pohjois-Savon ensimmäinen höyrysaha vuonna 1875 (Kuopion kaupunki 2001). Siten uuden tehtaan voidaan nähdä asettuvan osaksi tätä puuteollisuuden jatkumoa alueella.
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Kuva 17-14 a ja b (havainnekuva 4). Yläkuvassa nykytilainen näkymä hankealueelle ja alakuvassa havainnekuva, jossa on esitetty suunniteltu tehdas. Kuva on otettu Halmejoen
venevalkaman rannasta lännen-luoteen suuntaan.

Ranta-Toivala ja Potkunsaari
Ranta-Toivalasta tarkasteltuna läheiset saaret, Ranta-Toivalan Myhkyri ja Tervasaari
sekä Karhonsaaren kärki ja laaja Potkunsaari metsäisine selänteineen peittävät näkymiä hankealueelle. Hankealueen korkeimmat rakenteet ja korkeimman piipun valaistus
voivat näkyä joistakin kohdista erityisesti Potkunsaaren luoteiskärkeen. Etäisyyttä Potkunsaaren kärjestä hankealueen korkeimpiin rakenteisiin on yli kaksi kilometriä, joten
rakenteet eivät sijoitu lähimaisemaan suhteessa Potkunsaareen. Sorsasalon eteläosassa säilyy metsäistä maastoa, joka voi peittää näkymiä hankealueen suuntaan.
Sorsasalon kaakkoisosan rannan tuntumaan osoitettu jätevedenpuhdistamo näkyy ympäristöönsä jonkin verran, ja merkittävin visuaalinen vaikutus kohdistuu Potkunsaaren
luoteiskärjen muutamiin loma-asumuksiin. Laitos sijoitetaan useiden kymmenien metrien etäisyydelle rannasta, ja laitoksen eteen voidaan muotoilla penger, joka metsitetään. Jätevedenpuhdistamon rakenteet eivät ole korkeita, joten niiden vaikutus jää vähäiseksi. Sorsasalon rannan olemassa oleva puusto muodostaa myös jonkin verran
näkösuojaa, ja puustoa tulee säästää mahdollisimman paljon laitoksen ympäristössä.
Ranta-alueella voidaan tehdä täyttöjä, jolla on paikallisia vaikutuksia rantamaisemaan.
Täyttöalueet ovat matalia mutta ulottuvat melko laajalle alueelle Sorsasalon kärjessä.
Alue muuttuu luonteeltaan nykyistä rakennetummaksi ja muokatummaksi. Sijainti Savon Sellun kookkaiden, teollisten rakenteiden vieressä lieventää vaikutuksia, ja kokonaisuudessaan tällä sektorilla vaikutusten aiheuttama maisemahaitta ei ole merkittävä.
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Karhonsaari ja Kelloselän eteläosat
Karhonsaari ja Kelloselän eteläosat sekä mm. Vaajasalon luoteisranta ovat kaukomaisemaa suhteessa hankealueeseen. Iso-Telkon ja Telkonsalmen suunnalta avautuu
suoria näkymiä Kelloselän yli Sorsasalon kaakkoisrannalle. Etäisyyttä hankealueelle on
liki viisi kilometriä, ja hankkeen rakenteet asettuvat näin kaukaa tarkasteltuna osaksi
Savon Sellun teollisuusaluetta. Voidaan todeta, että kaukomaisemaan ei hankkeen
myötä kohdistu tällä sektorilla haitallisia vaikutuksia.
17.5.3

Vaikutukset maiseman ja kulttuuriympäristön arvoihin
Suunnitellun tehtaan hankealueella ei sijaitse arvokohteita. Lähimmät tunnetut kiinteät
muinaisjäännökset, Halmejoki ja Pökösenmäki, sijaitsevat hankealueesta reilun kilometrin etäisyydellä. Niihin ei hankkeen myötä kohdistu suoria vaikutuksia.
Puusto ja maastonmuodot peittävät näkymiä Halmejoelta ja Pökösenmäeltä Sorsasalon suuntaan sekä Virtasalmen pohjoispuolella että Sorsasalon koillisella rantaalueella. Hankkeen toteuttaminen ja tietoisuus hankkeen mittavan teollisen toiminnan
läheisyydestä voi jonkin verran vaikuttaa arkeologisesti arvokkaan alueen kokemiseen.
Toisaalta Sorsasalon mittava teollinen rakentaminen on jo muuttanut alueen maisemakuvaa, ja Virtasalmen vesimaisema metsäisine reunoineen säilyy lähialueella ennallaan. Kohteiden arkeologiseen arvoon ei kohdistu suoria muutoksia, ja hanke ei heikennä kohteiden arkeologista arvoa. Hankkeen toteuttaminen ei arvioinnin perusteella
myöskään merkittävästi heikennä kiinteiden muinaisjäännösten ympäristökokonaisuuden arvoa, sillä hankealue ei sijaitse kohteiden välittömässä läheisyydessä, ja puusto
sekä vaihtelevamaastoinen lähimiljöö muinaisjäännösten ympäristössä säilyvät ennallaan, muodostaen edelleen näkösuojaa. Vedenalaisiin kiinteisiin muinaisjäännöksiin ei
arvioida kohdistuvan vaikutuksia.
Teollisuusradan ja Päivärannantien tuntumassa on asemakaavalla suojeltu Nervanderin huvila. Mikäli nykyinen tasoristeys on muutettava eritasoristeykseksi, huvila on todennäköisesti purettava. Huvilan laajempi miljöö on muuttunut voimakkaasti tie- rata- ja
teollisuusrakenteiden myötä, joten laajempaa alueellista arvoa kohteella ei nähdä olevan. Mikäli ratasuunnittelussa ei edellytetä eritasoristeystä esim. liikenneturvallisuussyistä, voidaan rakennus säilyttää, jolloin hankkeella ei ole merkittäviä haittavaikutuksia
kohteen arvoon.
Hankealuetta ympäröivistä maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteista laajin on
Puijo (ks. tekstikuvaukset yllä). Muut maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet ja alueet sijaitsevat melko etäällä hankealueesta ja ovat tyypillisesti alueita, joilta ei avaudu suoria näkymiä hankealueelle. Arvioinnin perusteella voidaan todeta, että hanke ei
heikennä lähialueiden maiseman ja kulttuuriympäristön kannalta merkittävien kohteiden
arvoa.

17.6

Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen
Arviointityön aikana on selvitetty alustavia mahdollisuuksia ehkäistä ja rajoittaa hankkeen aiheuttamia haittavaikutuksia suunnittelun ja toteutuksen keinoin. Haittojen ehkäisemiseen ja lieventämiseen liittyvä suunnittelu tarkentuu hankkeen edetessä.
Haittojen lieventämistoimenpiteitä maisemaan ja rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteisiin kohdistuvien vaikutusten osalta voivat olla mm. hankealuetta ympäröivien
maastonmuotojen ja metsäisten alueiden näkösuojan hyödyntäminen laitoksen ja erityisesti sen korkeiden rakenteiden sijoitussuunnittelussa, varasto-, rata- ja tiealueiden
ja rakentamisen edellyttämien maamassojen huolellinen sijoittaminen ympäristöön, sekä hankealueen ja sen välittömän lähiympäristön ympäristörakentamisen ja kestävän
metsänhoidon keinot. Puustoa tulee säilyttää kaikilla ympäröivillä alueilla mahdollisim-
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man paljon, ja rakentamisessa tulee käyttää ympäristöön sulautuvaa väritystä sekä
laadukkaita materiaaleja, toiminnan luonne huomioon ottaen. Viherrakentamisen osalta
suositellaan jatkosuunnittelussa tutkittavaksi mm. paikallisen kiviaineksen käyttöä sekä
luonnonmukaista, monilajista ja kerroksellista kasvillisuutta.
Laitosalueen valaistuksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon erityisesti lähiympäristön asutus. Valaistuksen huolellisella kohdentamisella vain hankealueen sisäpuolelle
voidaan vaikutuksia lieventää.
Hankealueella ja sen ympäristössä olevaa puustoa tulee säilyttää mahdollisimman paljon näkösuojan muodostamiseksi. Riittävän laajat metsäiset alueet voivat myös jonkin
verran vaimentaa melun leviämistä.
Maastoltaan muokattaville alueille tulee istuttaa uutta suojapuustoa mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa hanketta.
Jätevedenpuhdistamon ja ranta-alueen täyttöjen suunnittelussa tulee ottaa huomioon
sijainti avoimen vesistömaiseman ja pienipiirteisen rantamaiseman tuntumassa. On
suositeltavaa sijoittaa rakennelmat mahdollisuuksien mukaan rantaviivasta kauemmas,
suojavyöhykkeen sisään. Rakenteiden ja huoltoteiden ym. infrastruktuurin vaatima
maaston tasaaminen tulee pyrkiä tekemään hienovaraisesti, ja suojapuustoa jätevedenpuhdistamon sekä sen vaatimien teiden ympäristössä tulee säilyttää niin paljon
kuin mahdollista. Erityisesti rannan tuntumassa tulee säilyttää ja istuttaa tarvittaessa
uutta monilajista puustoa. Rakennelmien värityksen tulisi olla neutraali tai tumma, metsäiseen taustaan sulautuva. Mahdollisessa aitaamisessa tulee ottaa kaupunkikuvallinen ilme huomioon erityisesti rannan ja saapumisalueen kohdalla. Samat periaatteet
koskevat vedenottamon ympäristöä.
Työmaat ja hankealueen ympäristöön kohdistuneet maaston muutokset tulee maisemoida rakennustöiden päätyttyä.
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18

VAIKUTUKSET IHMISTEN ELINOLOIHIN, VIIHTYVYYTEEN,
VIRKISTYSKÄYTTÖÖN JA TERVEYTEEN

18.1

Yhteenveto
Merkittävimmät ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat
lisääntyvästä liikenteestä sekä melu-, pöly- ja tärinävaikutuksista. Lisäksi hanke aiheuttaa muutoksia maisemakuvaan. Myös ilma- ja vesipäästöistä voi syntyä vaikutuksia
ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen.
Lähimmät vakituisessa asuinkäytössä olevat yksittäiset kiinteistöt sijaitsevat hankealueen pohjois-, kaakkois- ja länsipuolella, lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä hankealueesta. Lähimmät yksityisessä omistuksessa olevat lomarakennukset sijaitsevat
hankealueen itäpuolella noin 200 metrin etäisyydellä. Sorsasalon ja sen lähialueen tärkeimpiä virkistyskäyttömuotoja ovat alueen käyttö asumiseen tai loma-asumiseen, ulkona tai luonnossa liikkuminen sekä alueen teiden käyttö. Sorsasalon virkistyskäyttö
kytkeytyy usein asumiseen tai loma-asumiseen lähialueella.
Toteutetun asukaskyselyn tulosten perusteella hankkeeseen suhtautuminen vaihteli;
hanketta piti kannatettavana noin puolet vastanneista ja eri mieltä oli noin joka kolmas.
Suhtautuminen hankkeeseen oli kielteisempää hankealueen lähialueilla. Parhaimpana
YVAssa esitettynä vaihtoehtona asukaskyselyn vastausten ja ryhmähaastatteluissa
esitettyjen kannanottojen perusteella voidaan kaikkineen pitää vaihtoehtoa VE2b. Toisaalta samoissa yhteyksissä on esitetty parhaaksi myös vaihtoehtoa VE0, eli hankkeesta luopumista.
Merkittävimmät ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat rakentamisen aikaiset
vaikutukset aiheutuvat lisääntyvästä liikenteestä sekä melu-, pöly- ja tärinävaikutuksista. Rakentamisvaiheessa hankealue poistuu virkistyskäytöstä. Rakentamisen häiriövaikutukset saattavat heikentää virkistysarvoja hankealueen läheisyydessä, kuten Virtasalmen alueella. Hankkeen rakentamisvaiheessa ei arvioida aiheutuvan merkittäviä
terveysvaikutuksia. Rakentamisvaiheen mahdolliset terveysvaikutukset liittyvät ilmanlaadussa tapahtuviin muutoksiin sekä mahdollisiin melu- ja tärinävaikutuksiin. Rakentamisesta ei aiheudu päästöjä vesistöön, jotka voisivat aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia. Vaikutukset kohdistuvat rajatulle alueelle ja vaikutusten kesto on rakentamisaikainen.
Merkittävimmät toiminnan aikaiset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat pääosin lisääntyvästä liikenteestä sekä meluvaikutuksista. Hankkeen kokonaisvaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyisyyteen on kaikki vaikutusalueet
huomioiden arvioitu kohtalaisiksi. Ihmisten kokemat haittavaikutukset vaihtelevat kuitenkin merkittävästi sen mukaan, miten kaukana hanke on kohdealueesta tai miten altista syntyville haitoille toiminta kohteessa on. Eniten hanke haittaa lähialueen vakinaista ja loma-asutusta. Hankkeen lähialueella joidenkin haittojen (kuten melu) vaikutukset
koetaan suurina, joidenkin yksittäisten talouksien osalta jopa erittäin suurina.
Myös hankkeeseen suhtautuminen on hankealueen lähialueilla kielteisempää. Heikennyksiä lähialueella syntyy myös ihmisten kokemiin luontoarvoihin (mahdollinen vaikutus
järviveteen tai kotitarvekalastukseen), maisema-arvoihin, omaisuuden arvon muutokset, sekä virkistyskäytön häiriintyminen. Kauempana hankealueesta vaikutukset ovat
merkittävästi lievempiä ja siellä positiivisten vaikutusten painoarvo korostuu selvästi.
Hankkeesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää hankkeen huolellisella
suunnittelulla sekä tiedottamalla alueen asukkaita ja muita toimijoita hankkeen etenemisestä aktiivisesti. Haittojen ehkäisemisessä ja lieventämisessä tulisi huomioida myös
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muissa arviointiosioissa esitetyt lieventämiskeinot, joilla voidaan lieventää ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia.
Taulukko 18-1. Ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen, virkistyskäyttöön ja terveyteen kohdistuvien vaikutusten kokonaismerkittävyys rakentamisen (R) ja toiminnan aikana (T). Hankevaihtoehtojen välillä ei ole merkittäviä eroja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten
kannalta.

Vaikutusten merkittävyys (R)

18.2

Erittäin suuri ++++

Erittäin suuri ++++

Suuri +++

Suuri +++

Kohtalainen ++

Kohtalainen ++

Vähäinen +

Vähäinen +

Ei vaikutusta

Vaikutusten merkittävyys (T)

Ei vaikutusta

Vähäinen -

Vähäinen -

Kohtalainen --

Kohtalainen --

Suuri ---

Suuri ---

Erittäin suuri ----

Erittäin suuri ----

Nykytila
Hankealueesta noin 500 metrin säteellä sijaitsee yhteensä kahdeksan vakituista asuntoa ja 18 lomarakennusta. Lähimmät vakituisessa asuinkäytössä olevat yksittäiset kiinteistöt sijaitsevat hankealueen pohjois-, kaakkois- ja länsipuolella, lähimmillään noin
300 metrin etäisyydellä hankealueesta. Lähimmät yksityisessä omistuksessa olevat
lomarakennukset sijaitsevat hankealueen itäpuolella noin 200 metrin etäisyydellä. Lähimmät asuintaajamat Kuopiossa sijaitsevat Sorsasalon luoteisosassa Lakuniemen sekä Saamaislahden alueilla, valtatien 5 ja pääradan länsipuolella noin 700 metrin etäisyydellä hankealueesta. Hankealueesta noin 2–3 kilometrin etäisyydellä sijaitsevat Kettulanlahden, Päivärannan, Vuorelan ja Toivalan asuinalueet.
Asukaskyselyn tulosten perusteella Sorsasalon ja sen lähialueen tärkeimpiä virkistyskäyttömuotoja ovat alueen käyttö asumiseen tai loma-asumiseen, ulkona tai luonnossa
liikkuminen sekä alueen teiden käyttö. Myös muut käyttömuodot, kuten kalastus, veneily, melonta ja luonnontuotteiden keräily olivat tärkeitä isolle osalle vastaajista. Sorsasalon virkistyskäyttö kytkeytyy usein asumiseen tai loma-asumiseen lähialueella. Käyttö
painottuu kevät-, kesä- ja syysaikaan, jolloin loma-asukkaiden määrä on suurempi ja
vesistöalueet ovat sulana.
Alueen asutusta, muuta maankäyttöä, herkkiä kohteita sekä alueen virkistyskäyttöä on
kuvattu yksityiskohtaisemmin luvussa 6.

18.3

Arviointimenetelmät ja epävarmuustekijät
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi on vuorovaikutteinen prosessi, jossa arvioidaan ennalta sellaisia yksilöön, yhteisöön tai yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia,
jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten elinoloissa, viihtyvyydessä, hyvinvoinnissa tai hyvinvoinnin jakautumisessa. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset liittyvät muihin hankkeen
aiheuttamiin vaikutuksiin joko välittömästi tai välillisesti. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi yhdistää terveysvaikutusten arvioinnin ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015, Sosiaali- ja terveysministeriö 1999).
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Osana ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia on arvioitu myös hankkeen vaikutuksia virkistyskäyttömahdollisuuksiin ja koettuja vaikutuksia, eli miten ihmiset kokevat
edellä mainitut vaikutukset. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi tuottaa arvokasta
tietoa eri sidosryhmien tarpeista arviointiprosessin aikana ja hankkeen myöhemmissä
vaiheissa.
Arvioinnin laadun varmistamiseksi ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiprosessiin
on osallistettu mahdollisimman laaja joukko eri sidosryhmien edustajia. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten tunnistamiseksi ja muilla menetelmillä kerätyn tiedon syventämiseksi
on toteutettu asukaskysely ja järjestetty kolme ryhmähaastattelutilaisuutta.
Arvioinnissa yhdistyy kokemusperäisen, eli subjektiivisen tiedon analyysi ja asiantuntija-arvio. Arviointiaineistona on hyödynnetty muiden arviointiosioiden tuloksia sekä asukaskyselyllä ja ryhmähaastatteluilla kerättyä tietoa. Lisäksi arvioinnissa on hyödynnetty
kirjallisuutta, kartta-aineistoja, yleisötilaisuuksissa saatua tietoa, arviointiohjelmasta annettuja mielipiteitä sekä mediassa esitettyä hankkeen kannalta oleellista tietoa ja keskustelua. Arvioinnin tuloksissa käsitellään hankkeen yleinen hyväksyttävyys sekä osallisten hankkeeseen liittyviä pelkoja ja huolenaiheita. Arvioinnissa on tunnistettu ne väestöryhmät tai alueet, joihin vaikutukset erityisesti kohdistuvat.
Arvioinnin tausta-aineistona on käytetty hankealuetta kuvaavia tietoja, kuten esimerkiksi asutuksen, loma-asutuksen, virkistysalueiden ja muiden ihmistoiminnan alueiden sijoittumista. Arvioinnissa on kartoitettu lähialueen niin sanotut herkät kohteet, kuten päiväkodit, koulut ja vanhainkodit, jotka ovat muuta väestöä herkempiä mahdollisille haittavaikutuksille.
Terveyteen kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu vertaamalla hankkeen arvioituja vaikutuksia kunkin vaikutuksen terveysperusteiseen ohjearvoon tai suositukseen. Terveyteen kohdistuvia vaikutuksia saattavat aiheuttaa esimerkiksi melu, pöly, ilmapäästöt
sekä vaikutukset pinta- ja pohjavesiin. Hankkeen onnettomuus- ja häiriötilanteiden vaikutusten arvioinnissa on huomioitu mahdolliset poikkeustilanteet, jotka saattavat vaikuttaa ihmisten terveyteen. Osana vaikutusten arviointia on tarkasteltu laajan terveyskäsitteen mukaisia koettuja terveysvaikutuksia, joita arvioitu sidosryhmiltä esimerkiksi asukaskyselyllä ja ryhmähaastatteluilla kerätyn palautteen avulla.
Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia on tarkasteltu noin 10 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Arvioinnin pääpaino on kohdistunut hankealueen lähiympäristöön, koska
merkittävimpien vaikutusten oletettiin kohdistuvan hankkeen lähialueelle. Arvioinnin
avulla on etsitty keinoja mahdollisten haittavaikutusten poistamiseen tai lieventämiseen.
Vaikutusten merkittävyyden arviointi on usein arvosidonnaista ja myös ihmisten vaikutuksiin liittyvät kokemukset ovat subjektiivista, mikä tuo vaikutusten tunnistamiseen ja
arviointiin epävarmuutta. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa kuvatut ihmisten kokemukset suunniteltavasta tehtaasta saattavat muuttua hankkeen edetessä. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään muiden osioiden (esimerkiksi melu, ilmanlaatu, maisema ja liikenne) laadullisia ja laskennallisia arvioita. Näin ollen myös muiden vaikutusten arviointiosioiden epävarmuudet tuovat epävarmuutta ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin.
Asukaskysely
Asukaskyselyllä selvitettiin sidosryhmien näkemyksiä hankkeesta ja sen vaikutuksista.
Lomake sisälsi yhteensä 22 kysymystä, jotka liittyivät vastaajien taustatietoihin, alueen
käyttöön, vaikutusten arviointiin, tiedonsaantiin ja hankkeen hyväksyttävyyteen. Kysely
toteutettiin elo-syyskuussa 2015. Mahdollisimman laajan vastaajajoukon tavoittamiseksi kysely oli kaikille avoin ja siihen oli mahdollista vastata paperilomakkeella ja internetissä. Kysely lähetettiin postitse kaikille hankkeen lähialueen vakituisille asukkaille ja
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loma-asukkaille, jotka asuvat enintään noin kahden kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Lisäksi kyselylomake postitettiin satunnaisotannalla osalle 2–5 kilometrin etäisyydellä hankealueesta asuville. Kyselylomakkeita postitettiin yhteensä noin 500 kotitalouteen Väestörekisterikeskuksen osoitetietoihin perustuen. Lomakkeita lähetettiin yksi
kuhunkin kotitalouteen. Postitetuissa kyselylomakkeissa vastaajille kerrottiin mahdollisuudesta vastata kyselyyn myös internetissä sekä paperilomakkeella Kuopion valtuusto-virastotalolla ja Siilinjärven kunnanvirastolla. Vastaajille annettiin vastausaikaa noin
kaksi viikkoa.
Kyselystä laadittiin mediatiedote, joka jaettiin laajalla jakelulla paikalliselle ja alueelliselle medialle. Tiedotteessa kerrottiin hankkeesta, ympäristövaikutusten arvioinnista ja eri
tavoista vastata kyselyyn. Tiedotteen myötä laadittiin uutisartikkeleja printtimediaan ja
sähköiseen mediaan. Kyselystä tiedotettiin myös esimerkiksi Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan internet- ja Facebook-sivuilla sekä Twitterissä ja Finnpulpin blogissa.
Asukaskyselyn toteuttamistapa ja tulokset on kuvattu yksityiskohtaisemmin liitteessä 6.
Ryhmähaastattelut
Osana ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia syyskuussa 2015 järjestettiin yhteensä kolme ryhmähaastattelua Siilinjärven Vuorelassa sijaitsevassa Kylpylähotelli
Kunnonpaikassa. Ensimmäinen tilaisuus oli suunnattu lähialueen asukkaille, toinen tilaisuus asukasyhdistyksille ja järjestöille. Kolmas tilaisuus oli suunnattu viranomaisille
ja vaikutusalueen yrityksille.
Ryhmähaastattelujen työskentelymenetelmänä sovellettiin vuorovaikutteista työpajametodia, joka toteutettiin pari- ja ryhmätyöskentelyä vuorotellen. Tilaisuuksien alussa
esiteltiin tehtaan suunnittelun tilannekatsaus ja YVAssa arvioitavat vaihtoehdot sekä
vastattiin osallistujien kysymyksiin. Osallistujille kerrottiin, että hankkeen etenemistä valottava blogi on avattu Finnpulpin verkkosivuille. Lisäksi mainittiin, että yksityiskohtaisempia tietoja hankkeesta ja YVA-menettelystä löytyy Ympäristöhallinnon internetsivuilta.
Ryhmähaastattelujen keskusteluissa kuultiin sidosryhmien näkemyksiä hankealueen ja
sen ympäristön nykyisestä käytöstä sekä pohdittiin uuden tehtaan mahdollisia vaikutuksia lähialueella. Tavoitteena oli antaa osallistujille mahdollisuus tuoda esiin omat
näkemyksensä sekä kommentoida paikallistietoaan ja kokemuksiaan soveltaen samanaikaisesti avoimena olleen asukaskyselyn alustavia tuloksia. Tilaisuuteen oli tuotettu karttamateriaalia, johon osallistujat voivat jättää paikkaan sidottuja palautteita, kommentteja ja kysymyksiä.
Ryhmähaastatteluissa keskusteltiin mm. seuraavista kysymyksistä:
-

Mitä ajatuksia YVAssa vaihtoehtoisina ratkaisuina esitetyt suunnitelmat herättävät?

-

Millaisia myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia vaihtoehdoilla voisi olla oman taustaryhmän ja intressin näkökulmasta?

-

Millä tavalla mahdollisia haittavaikutuksia olisi mahdollista lieventää?

Lisäksi osallistujat saattoivat antaa yleistä palautetta siitä, mitä odotuksia heillä etukäteen oli tilaisuutta kohtaan ja vastasiko tilaisuus näitä odotuksia sekä lähettää muuta
palautetta ja neuvoja YVA-menettelyn tekijöille. Tilaisuuden lopuksi osallistujat saivat
vastattavakseen myös kirjallisen kyselyn, jossa kysyttiin miten lähelle hanke sijoittuu
vastaajan asuinaluetta tai sidosryhmän toimintaa, hankkeen mahdollisista myönteisistä
vaikutuksista, kielteisistä vaikutuksista ja riskeistä sekä hankevaihtoehtojen välisistä
eroista vastaajan edustaman sidosryhmän näkökulmasta.
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Arvioinnin epävarmuudet
Vaikutusten merkittävyyden arviointi on usein arvosidonnaista ja myös ihmisten vaikutuksiin liittyvät kokemukset ovat subjektiivisia, mikä tuo vaikutusten tunnistamiseen ja
arviointiin epävarmuutta. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa kuvatut ihmisten kokemukset uudesta tehtaasta saattavat muuttua hankkeen edetessä. Ihmisiin
kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään muiden osioiden (esimerkiksi vesistöt, melu, maisema ja liikenne) laadullisia ja laskennallisia arvioita. Näin ollen myös
muiden vaikutusten arviointiosioiden epävarmuudet tuovat epävarmuutta ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin.

18.4

Ympäristövaikutukset

18.4.1

Asukaskyselyn tulokset
Kyselyyn saatiin yhteensä 327 vastausta. Paperilomakevastauksia palautui 152 kappaletta ja internetin kautta vastauksia palautui 175. Kuopion valtuusto-virastotalolle palautettiin kolme vastauslomaketta. Postitse kyselylomakkeen vastaanottaneiden vastausprosentti oli vähintään noin 30 prosenttia. Todellinen vastausprosentti on todennäköisesti hieman suurempi, sillä osa paperilomakkeen vastaanottaneista on vastannut kyselyyn internetissä. Vastausaktiivisuutta voidaan pitää aiempiin vastaaviin kyselytutkimuksiin verrattuna hyvänä. Vastanneista miehiä oli 193 ja naisia 126. Kolme neljästä
vastanneesta ilmoitti olevansa alueella vakituinen asukas. Asukaskyselyn tuloksia on
käsitelty yksityiskohtaisemmin liitteessä 6.
Kyselyyn vastanneet tunsivat hankealueen pääsääntöisesti hyvin. Tärkeimpiä käyttömuotoja olivat alueen käyttö asumiseen tai loma-asumiseen, ulkona tai luonnossa liikkuminen sekä alueen teiden käyttö (Kuva 18-1). Myös muut käyttömuodot, kuten kalastus, veneily, melonta ja luonnontuotteiden keräily olivat tärkeitä isolle osalle vastaajista.
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Ulkoilu tai luonnossa liikkuminen
(n=310)

50

Alueen teiden käyttö (n=309)

15

40

Luonnontuotteiden kerääminen
(marjastus, sienestys, yms.) (n=308)

32

Kalastus (n=308)

33

Alueen käyttö asumiseen tai lomaasumiseen (n=309)

25

17

20

35

21

Jokin muu, mikä? (n=71)

63

7

15

20

14

53

Veneily tai melonta (n=307)

13

6

12

11

12

13

8

15

10

26

24

9

17

11

18

4 4 4

24

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

5 Erittäin tärkeä

Kuva 18-1. Sorsasalon
vastanneille.

tai

sen

4

lähialueen

3

2

1 Ei lainkaan merkitystä

virkistysmuotojen

tärkeys

kyselyyn

Kielteisimmiksi arvioitiin muut vaikutukset, joita vastaajien mukaan ovat esimerkiksi hajuhaitat, vesistövaikutukset, vaikutukset terveyteen, vaikutukset virkistyskäyttöön, imagovaikutukset, hiukkaspäästöt ja meluvaikutukset. Kielteisimmiksi arvioitiin myös vaikutukset ilmanlaatuun, äänimaisemaan, kasvillisuuteen ja eläimistöön, maisemaan ja virkistyskäyttömahdollisuuksiin. (Kuva 18-2). Useimmissa arvioitavissa vaikutuksissa yli
puolet arvioivat vaikutukset joko melko kielteisiksi tai kielteisiksi. Mitä lähempänä hankealuetta kyselyyn vastanneet asuivat tai omistivat loma-asunnon, sitä kielteisemmäksi
he arvioivat hankkeen vaikutukset.
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Omiin toimeentulomahdollisuuksiin (n=313)
Perheeni jokapäiväiseen elämään (n=317)

8

7

26

Turvallisuuteen (n=316)

23

Liikenneturvallisuuteen (n=316)

25

Liikenteen sujuvuuteen (n=317)

56

13

20

40

26

9

45

31

28

16

30

6

51

40

31

38

31

Asumisviihtyisyyteen (n=319)

40

Alueen virkistyskäyttömahdollisuuksiin
(n=319)

42

20

34

22

Maisemaan (n=317)

40

24

31

41

Kasvillisuuteen ja eläimistöön (n=317)

20

36

28

Alueen äänimaisemaan (n=319)

47

Ilmanlaatuun (n=319)

47

Muuhun, mihin? (n=93)

31

5 4

35

22

30

25

71

1

2

26

10

15

1

4

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %

Kielteinen

Melko kielteinen

Ei vaikutusta

Melko myönteinen

Myönteinen

Kuva 18-2. Kyselyyn vastanneiden arvio suunnitellun tehtaan vaikutuksista.

Hankkeen taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset arvioitiin pääasiassa myönteisiksi (Kuva 18-3). Myönteisimmiksi arvioitiin vaikutukset seudun työllisyyteen, Suomen
metsäteollisuuden elinvoimaisuuteen ja Kuopion kaupungin talouteen. Vastanneista 75
prosenttia arvioi hankkeen työllisyysvaikutukset myönteisiksi tai melko myönteisiksi.
Taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista kielteisemmin suhtauduttiin hankkeen
muihin vaikutuksiin ja vaikutuksiin lähialueen kiinteistöjen arvoon. Hankealueesta
etäämmällä asuvat tai loma-asunnon omistavat vastaajat arvioivat hankkeen taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset muita vastaajia myönteisemmäksi. Hankkeen vaikutukset kiinteistöjen arvoon huolettivat etenkin hankkeen lähialueen vastaajia.
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Kuopion seudun työllisyyteen (n=318) 02

15

Suomen metsäteollisuuden
02
elinvoimaisuuteen (n=316)

16

Kuopion kaupungin talouteen (n=327) 3 3

Uusiutuvan energian tuotantoon (n=314) 13

Muihin elinkeinoihin (n=314)

4

Energiaomavaraisuuteen (n=311) 1 4

Lähialueen kiinteistöjen arvoon (n=317)

29

54

34

16

48

36

25

42

33

23

39

39

28

33

45

Muuhun, mihin? (n=48)

33

35

16

58

18

10

9

21

12

6 4

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Kielteinen

Melko kielteinen

Ei vaikutusta

Melko myönteinen

Myönteinen

Kuva 18-3. Kyselyyn vastanneiden arvio suunnitellun tehtaan yhteiskunnallisista ja
taloudellisista vaikutuksista.

Vastaajille esitettiin yhdeksän hankkeesta mahdollisesti aiheutuvaa kielteistä ja myönteistä vaikutusta, joista vastaajia pyydettiin valitsemaan kolme mielestään merkittävintä
kielteistä vaikutusta ja kolme merkittävintä myönteistä vaikutusta. Lisäksi vastaajilla oli
mahdollisuus valita jokin muu kielteinen tai myönteinen vaikutus. Merkittävimmiksi kielteisiksi vaikutuksiksi arvioitiin vaikutukset vesistöihin, päästöt ilmaan ja ilmanlaatuvaikutukset, meluvaikutukset sekä vaikutukset asumisviihtyisyyteen. Merkittävimmiksi
myönteisiksi vaikutuksiksi arvioitiin vaikutukset työllisyyteen, vaikutukset alueen verotuloihin ja vaikutukset alueen yrityksiin.
Vastaajien suhtautumista hankkeeseen sekä vastaajien näkemyksiä osallistumismahdollisuuksistaan selvitettiin vastaajille esitettyjen väittämien avulla (Kuva 18-4). Hanketta piti kannatettavana noin puolet (51 %) vastanneista ja eri mieltä oli noin joka kolmas
(36 %). Avovastausten perusteella toteuttamisvaihtoehdoista kannatettavimpina pidettiin vaihtoehtoja, joissa osa Savon Selluntoiminnoista integroidaan Finnpulpin tehtaan
prosesseihin (vaihtoehdot VE1b ja vaihtoehdot VE2b). Hankkeeseen suhtautumiseen
ja eri käyttömuotojen yhteensovittamiseen vaikutti erityisesti vastanneiden asunnon tai
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loma-asunnon etäisyys hankealueeseen. Alle kilometrin etäisyydellä asuvista ainoastaan noin 15 prosenttia piti hanketta kannatettavana. Yli viiden kilometrin etäisyydellä
asuvista vastaajista hanketta piti kannatettavana noin 81 prosenttia. Kyselyyn vastanneet loma-asukkaat suhtautuivat suunniteltavaan hankkeeseen vakituisia asukkaita
kriittisemmin. Toisaalta loma-asukkaiden loma-asunnot sijaitsevat keskimäärin lähempänä hankealuetta kuin vakituisten asukkaiden asuinpaikat. Suuri osa vastanneista (70
%) arvioi hankkeen kuitenkin tärkeäksi Kuopion seudun elinvoimaisuuden näkökulmasta. Lähes puolet (46 %) vastanneista arvioivat, että heillä ei ole riittävästi mahdollisuuksia vaikuttaa hankkeen suunnitteluun. Puolet vastanneista (52 %) tiesi mistä löytää tarvittaessa lisää tietoa hankkeesta.
Hanke tunnettiin entuudestaan hyvin, mutta ainoastaan joka toinen vastaaja tiesi, mistä
löytää tarvittaessa lisätietoa hankkeesta. Vastaajat arvioivat aktiivisen tiedottamisen ja
vuoropuhelun tärkeäksi. Hankevastaavan toivottiin tekevän yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa ja aidosti kuuntelevan eri sidosryhmiä. Tiedotuksen toivottiin olevan
avointa ja rehellistä. Hankealueen lähialueen toimijat toivoivat mahdollisuuksia kaksisuuntaiseen vuoropuheluun.

Suunniteltava havusellutehdas ja alueen
nykyinen käyttö sopivat mielestäni yhteen
(n=315)

51

37

12

Sorsasaloon suunniteltava havusellutehdas
on mielestäni kannatettava (n=319)

51

36

12

Hanke on tärkeä Kuopion seudun
elinvoimaisuuden näkökulmasta (n=318)

70

Hankkeen edut ovat suuremmat kuin
hankkeesta aiheutuvat haitat (n=321)
Koen, että minulla on riittävästi
mahdollisuuksia vaikuttaa hankkeen
suunnitteluun (n=314)

22

46

17

Tiedän mistä löydän/saan tarvittaessa
lisätietoa hankkeesta (n=311)

36

47

52

8

18

37

18

30

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %

Samaa mieltä

Eri mieltä

En osaa sanoa

Kuva 18-4. Kyselyyn vastanneiden suhtautuminen suunniteltavaan tehtaaseen liittyviin
väittämiin.
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18.4.2

Ryhmähaastattelujen tulokset
Ryhmähaastatteluihin kutsutuista kolmeen järjestettyyn tilaisuuteen saapui paikallisten
vakituisten ja loma-asukkaiden edustajia, sekä edustajia vaikutusalueella toimivista yhdistyksistä, kuten Ranta-Toivala -Uuhimäen kyläyhdistys, Toivalan kylätoimikunta, Päivärannan Asukasyhdistys ry ja Kuopion pursiseura. Viranomaistahoista oli edustettuina
mm. Kuopion ja Siilinjärven kuntien asemakaavoitus ja ympäristönsuojelu, Kuopion
kauppakamari ja Kuopion Vesi. Lisäksi haastatteluihin osallistui neljä Sorsasalon alueella tällä hetkellä toimivan yrityksen edustajaa.
Ryhmähaastatteluissa kuultiin sidosryhmien näkemyksiä hankealueen ympäristön nykyisestä käytöstä, sekä pohdittiin hankkeen mahdollisia vaikutuksia asumiseen, lomaasumiseen, sekä alueen virkistyskäyttöön ja elinkeinotoimintaan. Tilaisuuteen oli tuotettu karttamateriaalia, johon osallistujat jättivät erityisiin karttakohteisiin liittyvää palautteita, kommentteja ja kysymyksiä.

Kuva 18-5. Ryhmähaastatteluihin oli tuotettu karttamateriaalia, johon osallistujat saivat
jättää paikkaan sidottuja palautteita, kommentteja ja kysymyksiä.

Ryhmähaastatteluissa keskusteltiin hankeen suunnittelusta sekä YVAssa esitetyistä
hankevaihtoehdoista. Haastatteluissa selvitettiin erityisesti, mitä myönteisiä tai kielteisiä
vaikutuksia vaihtoehdoilla voisi olla paikallisten tai laajempien intressien näkökulmasta.
Osallisia pyydettiin myös esittämään näkemyksiään siitä, miten mahdollisia haittavaikutuksia voitaisiin lieventää tai kompensoida.
Ryhmähaastatteluissa käytiin kokonaisuutena vilkasta ja rakentavaa keskustelua. Kriittisimmin hankkeeseen suhtautuivat ne lähialueen loma-asukkaat, jotka ovat asuneet
alueella jo ennen kuin Sorsasalossa on ollut teollista toimintaa. Heille jo aiemmin toteu-
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tuneet teolliset hankkeet ovat merkinneet suuria heikennyksiä asuinympäristön olosuhteisiin. Muiden osallistujien näkemyksissä oli voimakasta vaihtelua myönteisen ja kielteisen asenteen välillä sen mukaan, miten he arvioivat hankkeen vaikutusten haittaavan tai tukevan heidän omia toimintojaan.
Keskustelujen teemat kiteytyivät neljään keskeiseen aihepiiriin:
-

alueen kehittämisen pitkäaikainen ristiriitaisuus

-

tiedonkulun ongelmat ja asukkaiden kokema luottamuksen väheneminen

-

epävarmuus ja huolet hankkeen ympäristövaikutuksista

-

riittävä tiedonsaanti haittojen lieventämisessä ja kompensoinnissa.

Sorsasalon alueen kehittämisen koetaan olleen jo pitkään kaksijakoista ja nykyinen kehityksen suunta on asukkaille edelleen epäselvä. Asukkaat kokevat saaneensa ristiriitaista tietoa Sorsasalon ja sen vaikutusalueen kehittämisestä ja kaavoittamisesta
asuinalueena ja teollisuusalueena.
Asukkaat kokevat saaneensa tietoa suunniteltavasta hankkeesta liian myöhään ja siksi
he olivat ehtineet tehdä tulevaisuuteen tähtääviä investointeja, kuten uusien talojen rakentaminen ja alueelliset vesi- ja viemäri-investoinnit, sekä muut merkittävät investoinnit alueen kiinteistöihin. Edellä kuvatun seurauksena luottamus viranomaisten toimintaa
kohtaan on vähentynyt.
Hankkeen tultua julki, on asukkaiden mukaan toimittu avoimesti ja riittävän varhaisessa
vaiheessa. Tämän avoimen yhteistyö toivotaan myös jatkuvan. Kaikilta osapuolilta toivotaan selkeitä pelisääntöjä kaiken hankkeeseen liittyvän suunnittelun osalta.
Hankkeen mahdollisia ympäristövaikutuksia koskevat huolet liittyvät pääasiassa Kallaveden kuormitukseen sekä lähialueen ilman laatuun ja melutasoon. Huolta aiheuttaa
Kallaveden jo aiemmin huonontunut tila, ja etenkin se, kestääkö Kallavesi tämän hankkeen aiheuttaman uuden kuormituksen. Lähivaikutuksista eniten keskustelua aiheuttivat vedenottovaikutus Virtasalmessa, purkuputken sijainti ja vaikutus jääolosuhteisiin.
Nykyisen toiminnan aiheuttaman ilmanlaadun katsotaan jo nyt aiheuttavat merkittäviä
koettuja terveysvaikutuksia joillekin lähialueen asukkaille. Lisää päästöjä ilmaan ei siksi
haluta, ellei samalla myös puhdisteta joitain vanhoja päästönlähteitä.
Eri lähteistä syntyvä melu koetaan jo nyt merkittävänä haittana alueen asukkaille ja
siksi halutaan selvitettävän erityisesti melun kokonaisvaikutukset. Melulle koetaan altistuvan erityisen voimakkaasti muutamat vakituiset ja loma-asukkaat Virtasalmen ympäristössä.
Haastateltavat pitävät erityisen tärkeänä saada riittävän ajoissa tietoa edellytyksistä ja
ehdoista vapaaehtoiseen kiinteistöjen lunastamiseen. Lisäksi halutaan tietää yleisistä
lähtökohdista sekä yksityiskohtaisista keinoista hankkeen mahdollisten haittojen lieventämisessä tai kompensoinnissa. Lähialueen asukkaat haluavat olla hyvissä ajoin selvillä siitä, mitä tapahtuu jos asuinolosuhteet ratkaisevasti heikkenevät, korvataanko haitat
ja mikä taho mahdollisista korvauksista vastaa. Ryhmähaastattelujen keskeisimmät
myönteiset ja kielteiset näkemykset on koottu oheiseen taulukkoon (Taulukko 18-2).
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Taulukko 18-2. Ryhmähaastatteluiden kielteiset ja myönteiset näkemykset.
Alueen luonne

18.4.3

Luottamuspulan syyt

Ympäristövaikutukset

Myönteinen
näkemys

Alue on teollisuusalue ja sellaisena sitä tulee
myös kehittää

Kun hanke on
tullut julki, Finnpulp on toiminut
avoimesti. Toivotaan että avoin
yhteistyö jatkuu.

Uusin teknologia
hillitsee pahimmat ympäristöhaitat.

Kielteinen
näkemys

Alueen samanaikainen kehittäminen asumiseen ja teollisuusalueena.

Puutteellinen
tiedonkulku.
Turhat investoinnit, mm. kunnallinen vesi- ja
viemärijärjestelmä

Kallaveden kestokyvyn riittävyys.
Melun ja ilmapäästöjen kokonaisvaikutukset.

Haittojen lieventäminen ja
kompensointi
Mahdollisuus
vapaaehtoiseen
kiinteistöjen lunastamiseen
käypään hintaan.
Turhien investointien sekä kiinteistöjen arvonalentumisen
kompensointi.
Asuinolosuhteiden heikkeneminen.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen
Merkittävimmät ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat rakentamisen aikaiset
vaikutukset aiheutuvat lisääntyvästä liikenteestä sekä melu-, pöly- ja tärinävaikutuksista. Hankkeen rakentamisvaihe kestää yhteensä noin kaksi vuotta. Maanrakennustyöt
kestävät 1–1½ vuotta.
Elinoloja ja viihtyvyyttä mahdollisesti heikentävät vaikutukset kohdistuvat erityisesti
hankealueen ja kuljetusreittien läheisyydessä asuviin asukkaisiin ja loma-asukkaisiin.
Rakentamisen melu vaikuttaa etenkin Sorsasalon alueella ja Virtasalmen molemmin
puolin. Vaikutukset korostuvat maanrakennusvaiheen aikana ja rajautuvat klo 6–22 väliselle ajalle. Liikenteen lisääntyminen aiheuttaa lähiympäristöön melu-, tärinä- ja pölyvaikutuksia. Melua, tärinää ja pölyvaikutuksia aiheuttavat myös rakentamisen räjäytystyöt sekä muut maanmuokkaukseen liittyvät työt, kuten louhinta ja kiviaineiden murskaus.
Räjäytystöistä aiheutuva tärinä voidaan havaita hetkellisesti 500 metrin etäisyydellä,
jolloin tärinävaikutukset kohdistuvat kahdeksaan vakituiseen asuntoon ja 18 lomaasuntoon. Maanrakennustöistä ja kuljetuksista aiheutuvat pölypäästöt saattavat aiheuttaa viihtyvyyshaittoja etenkin hankealuetta lähimpänä sijaitsevissa kiinteistöissä. Rakennustyöt muuttavat hankealueen maisemaa, mikä saatetaan kokea negatiivisena
etenkin niissä kiinteistöissä, joista avautuu näkymiä hankealueelle. Asukaskyselyn vastauksissa alueen nykyisten toimintojen arvioitiin aiheuttavan mm. melu- ja maisemavaikutuksia, mikä saattaa vähentää alueen herkkyyttä muutoksille.
Vaikutukset virkistyskäyttöön
Asukaskyselyn tulosten mukaan Sorsasalon ja sen lähialueiden nykyinen virkistyskäyttö painottuu hankealueen ulkopuolisille alueille. Rakentamisen aikana hankealue poistuu virkistyskäytöstä, eikä liikkuminen siellä ole mahdollista. Rakentamisen häiriövaikutukset saattavat heikentää hankealueen läheisyyden virkistysarvoja. Vaikutukset kohdistuvat esimerkiksi loma-asumiseen liittyvään virkistyskäyttöön Virtasalmen alueella.
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Rakentaminen ei kuitenkaan aiheuta merkittäviä vaikutuksia alueen vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuuksiin.
Terveysvaikutukset
Hankkeen rakentamisvaiheessa ei arvioida aiheutuvan merkittäviä terveysvaikutuksia.
Rakentamisvaiheen mahdolliset terveysvaikutukset liittyvät ilmanlaadussa tapahtuviin
muutoksiin sekä mahdollisiin melu- ja tärinävaikutuksiin. Rakentamisesta ei aiheudu
päästöjä vesistöön, jotka voisivat aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia. Uusi elinympäristöä muuttava hanke saattaa aiheuttaa stressiä, jolla on puolestaan suora yhteys
fyysiseen terveyteen.
Melun ohjearvot (Valtioneuvoston päätös 993/1992) on asetettu tasolle, joka melun
haittavaikutuksia koskevien tutkimusten mukaan ehkäisee melun aiheuttamia terveyshaittoja sekä ympäristön viihtyvyyden merkittävää heikentymistä. Häiritsevyys on yleisin ympäristömelun vaikutus. Toiseksi yleisin haittavaikutus ovat unihäiriöt. Pitkäaikainen melualtistus on sydän- ja verisuonitautien riskitekijä.
Melun kokeminen on subjektiivista ja sama ääni voi kohdehenkilöstä, tilanteesta tai
ajankohdasta riippuen olla melua, merkityksetöntä ääntä tai jopa nautittavaa ääntä.
Meluherkkyys lisää melun aiheuttamaa häiritsevyyttä ja esimerkiksi univaikeuksien riskiä. Meluherkkien lisäksi melun terveysvaikutuksille ovat erityisen alttiita esimerkiksi
lapset, ikääntyneet ja vuorotyötä tekevät henkilöt (Haahla & Heinonen-Guzejev 2012).
Voimakkaasti häiritsevä melu voi aiheuttaa terveyshaittoja.
Tehtyjen melumallinnusten tuloksista ilmenee, että tie- ja raideliikenne aiheuttavat nykytilanteessa liikenneväylien ympäristöön ympäristömelun päivä- ja yöajan ohjearvojen
ylityksiä. Rakentamisen aikaista melua ei ole mallinnettu, joten melusta aiheutuvia
mahdollisia terveysvaikutuksia ei voida yksityiskohtaisesti arvioida esimerkiksi vertaamalla melumallinnuksen tuloksia melun ohjearvoihin. Rakentamisen aikana keskiäänitaso voi ylittää 50 dB(A) päiväaikana Sorsasalossa lähimpien asuin- ja lomaasuinrakennusten kohdalla. Virtasalmen vastarannalla päiväajan keskiäänitaso voi olla
enimmillään noin 50 dB(A).
Mikäli rakentamisen aikainen tärinä häiritsee lepoa, saattaa vaikutuksista olla myös
terveydellistä haittaa (Törnqvist & Talja 2006). Rakentamisen aikainen tärinä aiheutuu
esimerkiksi räjäytyksistä, jotka ovat hetkittäisiä. Melu- ja tärinävaikutuksia aiheuttavat
kuljetukset tapahtuvat pääsääntöisesti yöajan ulkopuolella, mikä vähentää mahdollisia
häiriöitä ihmisten lepoon.
Maanrakennustöihin liittyvän pölyämisen arvioidaan aiheuttavan hengitettävien hiukkasten pitoisuustason nousua. Sorsasalon ilmanlaadun mittausasemalla hengitettävien
hiukkasten ohjearvoylityksiä voi tapahtua johtuen laajoista maanrakennustöistä ja siihen liittyvästä raskaasta liikenteestä. Vaikutukset ja suurimmat pitoisuudet rajoittuvat
alueen välittömään läheisyyteen eli työmaa-alueelle Sorsasaloon ja Selluntielle. Lähimmille vakituisille asukkaille ja loma-asukkaille pölystä aiheutuvat vaikutukset ovat
kuitenkin luonteeltaan viihtyvyyshaittoja. Räjähdysten jälkeen räjäytyskaasut sekoittuvat ottoalueella nopeasti suuren ilmamäärään, eivätkä aiheuta alueen ilmanlaatuun
merkittäviä muutoksia taikka haitallisia ympäristö- tai terveysvaikutuksia.
18.4.4

Toiminnan aikaiset vaikutukset
Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen
Merkittävimmät toiminnan aikaiset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat pääosin lisääntyvästä liikenteestä sekä melu- ja ilmanlaatuvaikutuksista.
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Raskaan liikenteen kasvu lisää melu-, pöly- ja tärinävaikutuksia liikennereittien lähiympäristössä. Lisääntyvä liikenne saattaa ruuhkapiikkien aikana tilapäisesti heikentää liikenteen sujuvuutta Sorsasalon liittymän kohdalla, mikä saattaa vaikuttaa erityisesti
esimerkiksi niihin, jotka käyttävät reittiä säännöllisesti työmatkoihin. Tehtaan myötä junaliikennemäärät kasvavat. Lisääntyvä junaliikenne saattaa aiheuttaa hetkittäistä
asuinviihtyvyyttä heikentävää tärinää junanradan läheisyydessä sijaitsevilla kiinteistöillä, kuten hankealueen itäpuolella.
Tehdastoiminta aiheuttaa tasaista ja ympäri vuorokauden jatkuvaa melua. Tehtaan
käytön aikainen melu lisää Sorsasalon sekä Virtasalmen läheisyydessä olevien asuinja loma-asuinkohteiden melutasoa päivällä ja yöllä. Myös tieliikennemelu kasvaa jonkin
verran valtatien 5 molemmin puolin. Kaikkiaan melutilanteen muutos on varsin paikallinen ja keskittyy etenkin Sorsasalon saaren keski- ja koillisosiin sekä itse tehdasalueelle. Meluvaikutukset saattavat heikentää elinympäristön viihtyisyyttä ja laatua kohteissa,
joissa melutason muutos on suurinta. Melun elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien
vaikutusten merkittävyyteen vaikuttaa esimerkiksi asuin- ja loma-asuinkohteissa vietetty aika sekä se miten häiritseväksi melu koetaan.
Uusi tehdas ei aiheuta hajua ympäristöön normaalitoiminnan aikana eli ympäristön hajutilanne säilyy pääsääntöisesti nykyisen kaltaisena, mikäli Savon Sellu jatkaa toimintaansa nykyisenlaisena. Integraatiovaihtoehdoissa (VE1b ja VE2b) Savon Sellun hajapäästöt tulevat selvästi pienenemään nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Epäsuotuisissa säätilanteissa Finnpulpin tehtaan normaalitoiminta voi aiheuttaa lievää hajuhaittaa
joillakin alueilla, mikä saattaa aiheuttaa lyhytaikaista viihtyvyyshaittaa.
Maisemavaikutukset koetaan usein yksilöllisesti, etenkin kun asuinalueen luonteeseen
kohdistuu sellaisia muutoksia, joissa alueen luonne muuttuu teolliseksi. Maisemavaikutusten kokemiseen vaikuttavat esimerkiksi alueen historia ja yksilön asenteet. Ihmiset
voivat tottua maisemallisiin muutoksiin ajan myötä. Se, että alueella on jo ennestään
teollista toimintaa, vähentää herkkyyttä muuttuvalle maisemalle. Asukaskyselyn avovastauksissa hankkeen aiheuttamat maisemavaikutukset tuotiin esille, mutta ainoastaan 13 prosenttia vastanneista arvioi maisemavaikutukset kolmen merkittävimmän
kielteisen vaikutuksen joukkoon.
Hanke vaikuttaa lähialueisiin eniten Virtasalmen pohjoispuolen pienipiirteisessä asuinmiljöössä sekä Vuorelan ranta-alueella. Muualla vaikutukset riippuvat näkymien avautumisesta hankealueelle. Maisemavaikutuksia kohdistuu hankealueen eteläpuolelle
esimerkiksi Päivärannan ja Kettulanlahden alueille. Tehdasalueen näkyminen asuin- tai
lomakiinteistölle saatetaan kokea asuinviihtyvyyttä heikentävänä tekijänä. Tehdasalue
on työturvallisuussyistä valaistu ja tehtaan piipussa loistavat lentoestevalot. Ryhmähaastatteluissa tuotiin esille, että eri valonlähteitä on vaikea erottaa, koska alueella on
nykyisellään useita eri valonlähteitä, kuten teollisuus ja liikenne. Yöaikaan lisääntyvä
valaistus, kuten lentoestevalot saatetaan kokea häiritsevänä. Häiritsevyyden kokemiseen vaikuttavat esimerkiksi sääolosuhteet. Valaistuksen ja lentoestevalojen näkymistä
maisemassa on arvioitu yksityiskohtaisemmin luvussa 17.
Vaikutukset virkistyskäyttöön
Toiminnan aikana tehdasalueella liikkuminen ei ole mahdollista. Toiminnan aikaiset
häiriövaikutukset, kuten lisääntyvä melu ja liikenne, saattavat heikentää hankealueen
läheisyyden virkistysarvoja. Myös hankkeen maisemavaikutukset saattavat vaikuttaa
lähialueen virkistyskäyttöön. Vaikutukset kohdistuvat esimerkiksi loma-asumiseen liittyvään virkistyskäyttöön Virtasalmen alueella.
Tehtaalla on vaikutuksia järvimaisemakuvaan. Merkittävimmät näkyvät hankealueelle
avautuvat ympäröiviltä rannoilta ja avoimilta vesialueilta, etelän-kaakon sektoreilta Kelloselältä ja pohjoisesta Virtasalmesta, sekä lännen-lounaan sektoreilta valtatien 5
suunnasta tarkasteltaessa. Vaikutusten merkittävyyttä vähentää se, että tehdas sijoitCopyright © Pöyry Finland Oy
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tuu teollisuusalueelle, jossa sijaitsee jo nykyisellään teollisuustoimintaa. Hankealueesta
etäämpänä sijaitseviin virkistyskohteisiin, kuten Halmejoen luontopolulle, Karhonsaareen ja Iso-Valkeisen alueelle ei kohdistu merkittäviä maisemavaikutuksia mm. etäisyyden ja maastonmuotojen vuoksi.
Asukaskyselyn tulosten perusteella kalastus on alueella merkittävä virkistyskäyttömuoto. Kelloselän alueella ja vähäisemmässä määrin myös sen eteläpuolisella Kallavedellä
ravinnekuormituksen vaikutukset aiheuttavat kalastukseen liittyviä haittoja, kuten seisovien pyydysten lisääntyvää limoittumista. Finnpulpin jätevesistä kotitarvekalastukselle aiheutuvat kalastushaitat rajoittuvat pääosin Kelloselän alueelle. Talvikalastus ja jäällä tapahtuva muu virkistyskäyttö, kuten jäällä liikkuminen vaikeutuu Kelloselällä jäähdytysvesien vuoksi. Talvella jäähdytysvesien purkualueelle muodostuu sula-alue ja jäähdytysvedet myös heikentävät Kelloselän jääpeitettä, jolloin jääolosuhteet muodostuvat
alueella ennalta arvaamattomiksi. Jäähdytys- ja jätevedet voivat ilmastonmuutoksen lisäksi vaikuttaa Sorsasalon lähialueen jäälle sijoittuviin moottorikelkka- ja hiihtoreitteihin
sekä Vaajasalosta keskustaan kulkevan jäätien käyttöön. Epävarmuutta jäätilanteen
vaikutuksesta virkistyskäyttöön ja kulkureitteihin tuovat esimerkiksi lämpötilan vuosittaiset vaihtelut ja ilmastonmuutoksen tarkan etenemisen arvioinnin vaikeus.
Toimintavaiheen vesistövaikutuksista ei aiheuta haittaa lähimmälle uimarannalle (Kunnonpaikan uimaranta). Lähimpien rantojen mökkiasukkaille saattaa aiheutua lievää
viihtyvyyshaittaa rantojen limoittumisen vuoksi.
Terveysvaikutukset
Toiminnan aikaiset mahdolliset terveysvaikutukset liittyvät meluun, tärinään, ilmanlaadussa tapahtuviin muutoksiin sekä vesistövaikutuksiin. Uudella tehtaalla ei kuitenkaan
arvioida olevan merkittäviä toiminnan aikaisia suoria terveysvaikutuksia.
Tehtaan ilmapäästöjen vaikutuksia on käsitelty luvussa 10 ja liitteessä 4. Finnpulpin
tehtaan normaalitoiminnan päästöt eivät aiheuta terveydellistä riskiä lähialueen asukkaille, sillä terveyden suojelemiseksi annetut ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot alittuivat
selvästi. Leviämismallilaskelmien tuloksena saadut ilmanepäpuhtauksien pitoisuuslisät
olivat korkeimmillaankin alle 1 % vastaavista vuosikeskiarvopitoisuudelle asetetuista
raja-arvoista kaikissa vaihtoehdoissa. Haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet jäävät selvästi terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi annetun ohjearvotason alapuolelle.
Tehtaan toiminta ja liikenne aiheuttavat melu- ja tärinävaikutuksia hankealueen ja kuljetusreittien läheisyydessä. Silloin, kun tärinä häiritsee lepoa, voi vaikutuksesta olla myös
terveydellistä haittaa (Törnqvist & Talja 2006).
Ihmisille saattaa aiheutua epäsuoria terveysvaikutuksia, mikäli vesistöpäästöjen haittaaineita päätyy juomaveteen tai ravintona käytettäviin kaloihin. Finnpulpin jätevesipäästöjen ei arvioida heikentävän Kallaveden veden laatua siten, että sen käyttö vesilaitoksen raakavetenä vaarantuisi. Haitallisten terveysvaikutusten rajoittamiseksi Evira on
asettanut kalojen syöntisuosituksia esimerkiksi sisävesien petokaloille. Elintarvikeviranomaiset, kuten kunnalliset elintarvikeviranomaiset ja Evira valvovat tutkimuksin kalojen vierasainepitoisuuksia (Evira 2015). Järvivettä voi käyttää entiseen tapaan saunavetenä. On huomioitava, että sinileväpitoista järvivettä ei tule käyttää saunassa löylyeikä pesuvetenä.
Teollisuusmelun mallinnuksen mukaan 55 dB(A):n vyöhykkeellä ei sijaitse asuin- tai
loma-asuinrakennuksia päiväaikana. Yöaikana 50 dB(A):n vyöhykkeellä sijaitsee kolme
loma-asuinrakennusta. Mikäli lisääntyvä melu koetaan voimakkaasti häiritseväksi, saattaa melu aiheuttaa terveyshaittoja. On mahdollista, että tehtaalla on vaikutuksia koetun
terveyden alueella. Uusi elinympäristöä muuttava hanke saattaa aiheuttaa stressiä, jolla on puolestaan suora yhteys fyysiseen terveyteen. Asukaskyselyn tuloksissa nousi
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esiin pelko mahdollisista terveyshaitoista, kuten riskistä sairastua hengityselinsairauksiin tai melulle altistumisesta.
18.4.5

Vaihtoehtojen vertailu
Vaihtoehdoilla ei ole merkittäviä eroja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten kannalta. Ilmanlaatuvaikutukset ovat tehtaan päästöjen ja ilmanlaatuvaikutusten osalta hieman
pienemmät integraatiovaihtoehdoissa (1b ja 2b).
Ryhmähaastattelujen yhteydessä korostettiin, vaihtoehtojen VE1b ja VE2b mukaisesti,
joidenkin toimintojen mahdollisimman laajaa integraatiota Savon Sellun kanssa. Monissa kannanotoissa näitä pidettiin parhaina vaihtoehtoina, koska uskottiin, että näin vaikutusalueen kokonaispäästöt jäisivät vähäisemmäksi. Myös asukaskyselyn tulosten perusteella toteuttamisvaihtoehdoista kannatettavimpina pidettiin vaihtoehtoja, joissa osa
Savon Selluntoiminnoista integroidaan Finnpulpintehtaan prosesseihin (vaihtoehdot
VE1b ja VE2b).
Ryhmähaastatteluissa tuotiin esiin myös ligniinin merkitys tulevaisuuden materiaalina.
Vaihtoehtojen VE2a tai VE2b mukaisesti pidetään tärkeänä selvittää kaikki mahdollisuudet ligniinin hyödyntämiseen. Ligniinin mahdollinen hyödyntäminen lisää sidosryhmien mielestä hankkeen positiivista imago-vaikutusta biotuotetehtaana.
Myös integraatiosta saatavat hyödyt, kuten vähäisemmät haittavaikutukset vesistöön ja
ilmanlaatuun, voidaan nähdä positiivisina alueen viihtyisyyden kannalta. Selkein ero sidosryhmien kannalta on kuitenkin siinä, tuleeko tehdas hankealueelle, vai ei. Muiden
vaihtoehtojen välillä ei nähty olevan niin merkittäviä eroja, että niitä olisi mahdollista
etukäteen arvioida.
Parhaimpana YVAssa esitettynä vaihtoehtona asukaskyselyn vastausten ja ryhmähaastatteluissa esitettyjen kannanottojen perusteella voidaan kaikkineen pitää vaihtoehtoa VE2b. Toisaalta samoissa yhteyksissä on esitetty parhaaksi myös vaihtoehtoa
VE0, eli hankkeesta luopumista.

18.5

Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen
Hankkeesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää hankkeen huolellisella
suunnittelulla sekä tiedottamalla alueen asukkaita ja muita toimijoita hankkeen etenemisestä aktiivisesti. Jatkossa olisi suositeltavaa toteuttaa monikanavaista tiedottamista
ja vuoropuhelua. Hankkeen etenemisestä tulisi tiedottaa laajasti eri medioissa. Asukaskyselyn tulosten perusteella jatkotiedotuksessa tulisi korostaa mistä lisätietoa on
mahdollista saada.
Asukaskyselyssä ehdotettiin erilaisia keinoja etenkin vastaajien merkittävimmiksi arvioimien haju-, melu-, ilmanlaatu- ja vesistövaikutusten lieventämiseksi. Toimintavaiheessa toivottiin tarkkaa vaikutusten seurantaa. Lisäksi hankkeessa toivottiin käytettävän parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa päästöjen minimoimiseksi.
Haittojen ehkäisemisessä ja lieventämisessä tulisi huomioida myös muissa arviointiosioissa esitetyt lieventämiskeinot, joilla voidaan lieventää ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia.
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19

VAIKUTUKSET LUONNONVAROJEN KÄYTTÖÖN

19.1

Yhteenveto
Finnpulpin tehdashanke lisää havukuitupuun käyttöä vuosittain noin 6,7 miljoonaa kiintokuutiometriä. Suurin osa puuraaka-aineesta hankitaan suomalaisista metsistä.
Viime vuosina Suomessa toteutuneet ainespuun hakkuut ovat olleet alhaisemmat kuin
Luonnonvarakeskuksen (LUKE) määrittämä suurin kestävä hakkuumahdollisuus
(2011–2020). Ainespuuta hakattiin vuosina 2010–2014 keskimäärin noin 53,5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, mikä oli noin 21,7 miljoonaa kuutiometriä ainespuuhakkuumahdollisuuksia vähemmän. Havuainespuun toteutuneet hakkuut samalla ajanjaksolla olivat 45,0 miljoonaa kuutiometriä vuodessa eli 17,1 miljoonaa kuutiometriä hakkuumahdollisuuksia vähemmän. Metsissä on siis nykyisin käyttämätöntä kestävää havupuun hakkuupotentiaalia.
Finnpulpin biotuotetehdashankkeen lisäksi Stora Enson Varkauden, UPM:n Kuusankosken sekä Metsä Groupin Äänekosken hankkeet lisäävät havukuitupuun kysyntää tulevaisuudessa. Näiden kaikkien hankkeiden toteutuessa havukuitupuun hakkuumäärän
arvioidaan nousevan noin 23,2 miljoonasta kuutiosta vuodessa noin 31,4 miljoonaan
kuutiometriin vuonna 2025 koko Suomen tasolla. Tämä hakkuumääräarvio on niukalti
pienempi kuin havukuitupuun kestävä hakkuumahdollisuus koko Suomen tasolla. Finnpulpin todennäköisellä hankinta-alueella havukuitupuun hakkuumäärän arvioidaan yltävän havukuitupuun kestävien hakkuumahdollisuuksien tasolle. Hankkeiden toteutuminen johtaa hakkuiden merkittävän lisäämiseen, joka on toteutettavissa kestävyyden rajoissa, mutta edellyttää metsänhoidon aktivointia (ml. puunmyyntiaktiivisuus) ja huolehtimista luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja muista metsän tuottamista arvoista.
Puuraaka-aineen hankinnalla voi olla vaikutuksia muun muassa maaperään, vesistöihin, metsien terveyteen ja tuhoihin, luonnon monimuotoisuuteen, metsien virkistyskäyttöön ja maisemaan sekä kulttuuriympäristöön, mutta niitä voidaan lieventää oikealla
metsänhoidolla. Tehtaan hankintasuunnitelmassa tullaan kiinnittämään huomiota, että
korjuussa ja siihen liittyvässä metsäluonnon huomioimisessa ja hoidossa noudatetaan
metsälain vaatimuksia ja lähtökohtaisesti metsänhoitosuositusten laatukriteerejä sekä
alan parhaita käytäntöjä. Suuri osa tehtaan käyttämästä puusta tulee olemaan peräisin
sertifioidusta metsistä.
Kuitupuun kysynnän vahvistuminen voi aktivoida metsänomistajia tekemään lisääntyvässä määrin oikea-aikaisia metsänhoidollisia toimenpiteitä (esimerkiksi harvennushakkuita). Tämä vaikuttaa positiivisesti metsien metsänhoidolliseen tilaan sekä puuntuotantopotentiaalin optimaaliseen hyödyntämiseen ja edesauttaa metsätalouden kannattavuutta metsänomistajan näkökulmasta.
Ottaen huomioon hakkuumäärän lisääntymisen lähes hakkuumahdollisuuksien tasolle
(erityisesti havukuitupuu) sekä puuraaka-aineen hankinnan kestävyyden, arvioidaan
luonnonvarojen käytön aiheuttamien vaikutusten kokonaismerkittävyyden olevan toiminnan aikana vähäiset. Tämän lisäksi hankkeella voi olla positiivisia vaikutuksia metsätalouden kannattavuuteen. Rakentamisaikana vaikutuksia luonnonvaroihin ei kohdistu suoraan hankkeesta. Välillisiä vaikutuksia syntyy muun muassa rakennusmateriaalien tuottamiseen käytettävien luonnonvarojen hyödyntämisestä, joiden vaikutusten arviointi ei kuulu tämän YVA-selostuksen rajaukseen.
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Taulukko 19-1. Luonnonvarojen käytön aiheuttamien vaikutusten kokonaismerkittävyys
toiminnan aikana (T). Rakentamisaikana vaikutuksia luonnonvaroihin ei kohdistu.
Vaihtoehdoilla ei ole merkittävää eroa.
Erittäin suuri ++++
Suuri +++
Kohtalainen ++
Vähäinen +
Vaikutusten merkittävyys (R)

Ei vaikutusta
Vähäinen Kohtalainen -Suuri --Erittäin suuri ----

19.2

Arviointimenetelmät ja epävarmuustekijät
Ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu puuraaka-aineen riittävyyttä, hankinnan vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön ja hankinnan kestävyyttä asiantuntijaarvioina. Arvion lähtökohtana on ollut voimassaolevien ja parhaiden käytäntöjen mukaisten suositusten noudattaminen. Puuraaka-aineen riittävyyttä on tarkasteltu tehtaan
todennäköisellä hankinta-alueella Suomessa alueittain.
Vaikutusten arvioinnissa on puuraaka-aineen riittävyyden lisäksi tarkasteltu raakaaineen hankinnan vaikutuksia mm.
-

maaperään

-

vesistöihin

-

metsien terveyteen ja tuhoihin

-

luonnon monimuotoisuuteen

-

virkistyskäyttöön ja maisemaan

-

kulttuuriperintöön

-

melu- ja pölypäästöihin

-

ilmapäästöihin.

Arvioinnissa on hyödynnetty muun muassa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion
metsänhoidon suositukset -julkaisua (Äijälä ym. 2014), Luonnonvarakeskuksen (LUKE)
metsätilastotiedotteita ja LUKEn tuottamia alueellisia hakkuumahdollisuuslaskelmia
(Luonnonvarakeskus 2015) sekä Metsäkeskuksen koostamia alueellisia metsäohjelmia.
Arviointi on suoritettu asiantuntija-arvioina, ja lisäksi puuraaka-aineen hankintaa ja riittävyyttä on tarkasteltu erillisin laskelmin, joissa on huomioitu havukuidun toteutuneet
hakkuut, hakkuiden arvioitu kehitys ja hakkuumahdollisuudet Suomessa. Finnpulpin
hankkeen lisäksi arviossa on mukana Stora Enson, UPM:n ja Metsä Groupin havukuitupuun kysyntää lisäävät hankkeet.
Havukuitupuun hakkuumäärään ja saatavuuteen alueellisesti vaikuttaa useita epävarmuustekijöitä. Havukuitupuun kokonaiskysyntään vaikuttavat kemiallisen sellukapasiteetin ja tuotantomäärän kehitys sekä integroidun mekaanisen massan tuotantomäärä
Copyright © Pöyry Finland Oy

Marraskuu 2015
289

Finnpulp Oy
Biotuotetehtaan YVA-selostus

tulevaisuudessa. Lisäksi havukuitupuun kysyntään vaikuttavat ilmasto- ja energiapolitiikka ja niiden vaikutukset puun käyttöön sähkön ja lämmön tuotannossa sekä nestemäisten biopolttoaineiden tuotannossa pidemmällä aikavälillä. Myös metsien asema
hiilinieluna ilmastopoliittisessa päätöksenteossa saattaa vaikuttaa hakkuumääriin. Tarjontapuolella suurin epävarmuustekijä liittyy puun markkinoille tuloon koko Suomen tasolla ja alueellisesti. Metsänomistajien metsänhoito- ja puunmyyntiaktiivisuus on monen tekijän summa. Sivutuotehakkeen saatavuuteen vaikuttaa sahatavaran tuotantomäärän kehitys, joka taas määräytyy suuressa määrin suomalaisen sahateollisuuden
kilpailukyvyn perusteella. Kotimaisen puun kysyntämäärän vaikuttaa myös tuontipuun
saatavuus ja sen kustannustaso.
Luonnonvarakeskuksen laskemat suurimman kestävän perustuvat vallitsevaan metsänkäsittelyyn eivätkä ne huomioi uudistetun metsälainsäädännön tuomaa joustavuutta
ja mahdollisuuksia metsänkäsittelyssä. Nämä saattavat lisätä kuitupuun hakkuumahdollisuuksia.

19.3

Ympäristövaikutukset

19.3.1

Raaka-aineen hankinta ja periaatteet
Finnpulpin tehtaan raaka-aineena käytetään havukuitupuuta (mänty ja kuusi). Kuitupuu
on sahapuuksi sopivaa tukkipuuta pieniläpimittaisempaa. Kuitupuun lähteitä ovat lähinnä nuorten metsien hoito- sekä harvennushakkuut ja tukkipuiden hakkuista saatavat
pieniläpimittaiset puun latvaosat. Lisäksi tehtaalla käytetään raaka-aineena sahateollisuuden sivutuotteena syntyvää sahahaketta.
Tehtaan puunkulutus on noin 5,6 m3 sellutonnia kohden. Nimelliskapasiteetillaan 1,2
miljoonaa tonnia havusellua vuodessa tehdas käyttää vuosittain noin 6,7 miljoonaa
kuutiometriä puuraaka-ainetta. Suomalaisilta metsänomistajilta hankittavan pyöreän
kuitupuun määrän arvioidaan olevan noin 4,5–5,0 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.
Loppuosa vuosittaisesta puuraaka-aineen tarpeesta eli noin 1,7–2,2 miljoonaa kuutiometriä on sahahaketta kotimaisilta sahoilta ja tuontipuuta. Sahahakkeen käytön on arvioitu olevan noin 10–15 % tehtaan puuraaka-aineen tarpeesta. Tuontipuun osuudeksi
puunhankinnasta on arvioitu myös noin 10–15 %.
Tehtaan todennäköinen puunhankinta-alue ulottuu noin 200 kilometrin säteelle tehtaasta. Kuopioon suunnitellun tehtaan todennäköinen puunhankinta-alue sisältää PohjoisSavon (9), Pohjois-Karjalan (10), Kainuun (11), Pohjois-Pohjanmaan (12), KeskiSuomen (8) ja Etelä-Savon (6) alueet. Muut Kuva 19-1 esitetyt alueet ovat EteläRannikko (1a), Lounais-Suomi (2), Häme-Uusimaa (3), Kaakkois-Suomi (4), Pirkanmaa
(5), Etelä-Pohjanmaa (7) ja Lappi 13.
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Kuva 19-1. Finnpulpin todennäköinen hankinta-alue (vihreä) sekä 200 kilometrin säde
Finnpulpin tehdasalueesta.

Kuopio on metsävarojen kannalta suotuisa sijaintipaikka biotuotetehtaalle, sillä sen
ympäristö on metsävaltaista kaikkiin ilmansuuntiin. Metsien valtapuulajit ovat mänty ja
kuusi, jotka ovat tehtaan pääraaka-aineet. Kuopion sijainti ja liikenneyhteydet tuontipuulähteisiin (Venäjä) sekä sivutuotehaketta tuottaviin sahoihin on suosiollinen.
Suurin osa havukuitupuuta käyttävistä sellun ja massan valmistajista sijaitsee Suomen
rannikkoalueilla tai Kaakkois-Suomessa (Kuva 19-2). Finnpulpin tehtaan ensisijaisella
puunhankinta-alueella Pohjois-Savossa sijaitsee alueen eteläosassa Stora Enson Varkauden tehdas. Muut lähimmät havukuitupuun käyttäjät ovat Keski-Suomessa sijaitseva Metsä Groupin Äänekosken sellutehdas ja Pohjois-Karjalassa sijaitsevat Stora Enson Uimaharjun sellutehdas (Enocell) sekä Pankaboardin kartonkitehdas Lieksassa.
Lisäksi Finnpulpin todennäköisellä hankinta-alueella sijaitsevat havukuitupuuta käyttävät UPM:n Kaipolan ja Jämsänkosken tehtaat (Keski-Suomi) ja Stora Enson Nuottasaaren tehdas Oulussa (Pohjois-Pohjanmaa). Savon Sellun tehdas Kuopiossa käyttää
lehtikuitupuuta.
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Kuva 19-2. Kuitupuun pääkäyttöpisteet Suomessa (2014) ja Finnpulpin todennäköinen
hankinta-alue.

Havukuitupuu hankitaan pääosin pystykaupoilla yksityisiltä metsänomistajilta, mutta
myös muilta metsänomistajilta kuten Metsähallitukselta. Puiden korjuu toteutetaan yksityisten korjuuyrittäjien toimesta. Korjuussa puu kaadetaan, karsitaan ja katkotaan hakkuukoneella sekä kuljetetaan metsätien varteen kuormatraktorilla. Korjuussa ja siihen
liittyvässä metsäluonnon hoidossa noudatetaan metsälain vaatimuksia ja lähtökohtaisesti metsänhoitosuositusten laatukriteerejä sekä alan parhaita käytäntöjä.
Korjuuyrittäjille asetettavat laatustandardit, laadunvalvontajärjestelmä sekä korjuujäljen
omavalvontajärjestelmä tarkentuvat hankkeen edetessä. Suomen metsäkeskus tarkastaa alueellisesti korjuujäljen laatua osana metsälain valvontaa sekä seuraa luonnonhoidon laatua korjuun yhteydessä. Kohteet Suomen metsäkeskuksen tarkastukseen
valitaan otannalla.
Korjuun jälkeen puu kuljetaan autolla joko suoraan tehtaalle, välivarastoihin, rautatieterminaaleihin tai muihin junien lastauspaikkoihin junakuljetusta varten. Korjattua puuta
varastoidaan metsäteiden ja muiden teiden varsilla (korjuun jälkeen ennen kaukokuljeCopyright © Pöyry Finland Oy
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tusta) mahdollisesti välivarastoissa, terminaaleissa (alkukuljetuksen jälkeen ennen
esim. junakuljetusta) ja tehtaalla. Suunnitelmat puun korjuusta, varastoinnista ja kuljetuksista tarkentuvat hankkeen edetessä.
Suuri osa Finnpulpin käyttämästä puusta tulee olemaan peräisin sertifioidusta metsistä,
sillä Suomen metsäpinta-alasta on PEFC-sertifioitu noin 95 %:a. Tämä tarkoittaa, että
lähes kaikki Suomen talousmetsät, lukuun ottamatta pieniä poikkeuksia, on sertifioitu.
Toinen kansainvälisesti hyväksytty metsäsertifiointijärjestelmä, FSC, ei ole yleinen
Suomessa, mutta on odotettavissa, että myös suomalaisen FSC-sertifoidun puun saatavuus paranee tulevaisuudessa.
Metsäsertifiointi on vapaaehtoinen keino täydentää kestävän metsätalouden toteuttamista ja sitouttaa metsätalouden toimijat sovittuihin metsänhoidon ohjeisiin ja standardeihin. Sertifioinnissa riippumaton osapuoli myöntää todistuksen (kestävän metsätalouden sertifikaatin) siitä, että metsiä hoidetaan ja käytetään kestävästi sovitun standardin mukaisesti. Sertifiointi on myös avainkeino puun alkuperän todentamisessa.
19.3.2

Kestävät hakkuumahdollisuudet
Luonnonvarakeskus (LUKE) tuottaa laskelmia alueellisista hakkuumahdollisuuksista ja
hakkuita vastaavasta metsien kehityksestä (Luonnonvarakeskus 2015). Maaliskuussa
2015 julkaistut uusimmat tulokset sisältävät valtakunnan metsien 11. inventoinnin
(VMI11), jossa on esitetty vuosina 2009–2013 mitattujen koeala- ja puutietojen perusteella lasketut aines- ja energiapuun hakkuumahdollisuusarviot. Laskelmissa metsien
käsittely perustuu vuoden 2013 metsänkäsittelysuosituksiin (Äijälä ym. 2014) sekä
energiapuun korjuun ja kasvatuksen suosituksiin (Äijälä ym. 2010). Metsänkäsittelyoletukset perustuvat siis vallitsevaan metsänkäsittelyyn eivätkä ne huomioi uudistetun
metsälainsäädännön tuomaa joustavuutta ja mahdollisuuksia metsänkäsittelyssä.
Puuntuotannon käytönrajoitusten kuvaamiseksi metsäalueet jaetaan laskelmissa kolmeen käsittelyluokkaan: ensisijaisesti puuntuotannossa, rajoitetussa puuntuotannossa
ja puuntuotannon ulkopuolella oleviin. Näin esimerkiksi metsien suojelualueille asetetut
hakkuurajoitukset otetaan laskelmissa huomioon. (Luonnonvarakeskus 2015)
LUKEn suurin kestävä aines- ja energiapuun hakkuukertymä -laskelman mukainen
suurin kestävä ainespuun hakkuumahdollisuus on nykytasolla noin 75,2 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Havupuun osuus kokonaismäärästä on noin 83 % eli 62,1 miljoonaa kuutiometriä. Lisäksi energiapuukertymästä on ainespuukokoista puuta noin 5,0
miljoonaa kuutiometriä. Ainespuun ja ainespuukokoisen energiapuun hakkuumahdollisuudet ovat siis noin 80,2 miljoonaan kuutiometriin vuodessa koko Suomessa. Havupuun osuus tästä kokonaismäärästä on noin 81 % eli noin 64,6 miljoonaa kuutiometriä.
(Luonnonvarakeskus 2015)
LUKEn laskelmien mukaan ainespuun hakkuumahdollisuudet nousevat kaudella 2021–
2030 noin 77,7 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Havupuun osuus kokonaismäärästä säilyy edeltävän kauden tasolla. Näin ollen havupuun kokonaishakkuumahdollisuus
on noin 64,3 miljoonaa kuutiometriä. Samalla aikajaksolla ainespuukokoisen energiapuun hakkuumahdollisuudet ovat noin 6,9 miljoonaa kuutiometriä. Kauden 2021–2030
valtakunnalliset ainespuun ja ainespuukokoisen energiapuun hakkuumahdollisuudet
ovat siis yhteensä 84,6 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, josta havupuun osuus on
noin 80 % eli 68,0 miljoonaa kuutiometriä. Kaudella 2031–2040 ainespuun ja ainespuukokoisen energiapuun hakkuumahdollisuudet nousevat 0,6 miljoonaa kuutiometriä
verrattuna edeltävään 10-vuotisjaksoon. Havupuun hakkuumahdollisuudet kasvavat
noin 0,9 miljoonaa kuutiometriä, kun taas lehtipuun hakkuumahdollisuudet pienenevät.
(Luonnonvarakeskus 2015)
Toteutuneet ainespuun hakkuut ovat valtakunnan tasolla huomattavasti alle hakkuumahdollisuuksien. Vuosina 2010–2014 hakattiin ainespuuta (hakkuukertymä) keski-
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määrin noin 53,5 miljoonaa kuutiometriä eli 21,7 miljoonaa kuutiometriä ainespuuhakkuumahdollisuuksia vähemmän. Havuainespuun toteutuneet hakkuut samalla ajanjaksolla olivat 45,0 miljoonaa kuutiometriä eli 17,1 miljoonaa kuutiometriä ainespuuhakkuumahdollisuuksia vähemmän. (Luonnonvarakeskus 2015)
Havukuitupuun hakkuumahdollisuuksien nykytaso on noin 30,7 miljoonaa kuutiometriä
vuodessa. LUKEn mukaan seuraavalla 10-vuotiskaudella (2021–2030) havukuitupuun
hakkuumahdollisuudet nousevat 32,6 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. (Luonnonvarakeskus 2015) Hakkuumahdollisuuksien kasvuun vaikuttaa puuston kasvu, joka on lisääntynyt suotuisan metsien ikäluokkajakauman sekä metsätalouteen tehtyjen investointien (esim. ojitus) johdosta.
19.3.3

Havukuitupuun hakkuumäärän arvioitu kehitys suhteessa hakkuumahdollisuuksiin
Havukuitupuun hakkuumäärien odotetaan nousevan tulevaisuudessa kysynnän lisääntyessä. Finnpulpin hankkeen lisäksi suunniteltuja havukuitupuun kysyntää lisääviä
hankkeita ovat Stora Enson Varkauden tehtaan konvertointi valmistamaan valkaisematonta sulfaattisellua, UPM:n Kuusankosken tehtaan valkaistun sulfaattisellun laajennus
sekä Metsä Groupin tehdasinvestointi Äänekoskella. Lisääntyvä havukuitupuun kysyntä täytetään kotimaisia hakkuita lisäämällä sekä lisäämällä puun tuontia. Näiden hankkeiden seurauksena havukuitupuun hakkuumäärän arvioidaan nousevan noin 23,2 miljoonasta kuutiometristä vuodessa (keskimäärin 2010–2014) noin 31,4 miljoonaan kuutiometriin koko Suomen tasolla vuoteen 2025 mennessä (Kuva 19-3). Arvio hakkuumäärän kehityksestä pysyy niukalti alle kestävän hakkuumahdollisuuden. Arviossa on
huomioitu todennäköisesti lisääntyvä sahahakemäärä sekä todennäköisesti lisääntyvä
puun tuonti.
Uusien havukuitupuun kysyntää lisäävien hankkeiden seurauksena Finnpulpin todennäköisellä puunhankinta-alueella hakkuumäärän arvioidaan nousevan nykyisestä noin
12,6 miljoonasta kuutiometristä vuodessa (keskimäärin 2010–2014) noin 16,4 miljoonaan kuutiometriin vuodessa (vuonna 2025). Tämä vastaa havukuitupuun kestäviä
hakkuumahdollisuuksia. (Kuva 19-4) Arviossa on huomioitu kotimaisen hakkeen tuotannon sekä tuontipuun määrän kehitys.
Jos havukuitupuun määrä säilyisi nykyisellä tasollaan, eli jos Finnpulpin hanketta eikä
Stora Enson, UPM:n ja Metsä Groupin havukuitupuun kysyntää lisääviä hankkeita toteutettaisi, käyttämättömät havukuitupuun hakkuumahdollisuudet kasvaisivat lähelle
neljää miljoonaa kuutiometriä. Jos havukuitupuun lisääntyvä kysyntä toteutuu Kuva
19-3 mukaisesti, havupuun hakkuut lisääntyvät aluetasolla koko Suomessa. Alueittainen havukuitupuun hakkuumahdollisuuksien hyödyntämisaste nousee nykyisestä tai
säilyy korkealla tasolla. Hakkuumahdollisuudet saattavat jopa hetkellisesti ylittyä (kuten
nykytasolla Etelä-Savossa ja Kaakkois-Suomessa) alueilla, jotka sijaitsevat suotuisasti
kysyntäpisteisiin nähden. (Kuva 19-5) Huomioitavaa on, että Finnpulpin todennäköinen
hankinta-alue toimii tällä hetkellä puuraaka-aineen lähteenä muille alueille, sillä noin 6
miljoonaa kuutiometriä havukuitupuuta vuodessa kuljetetaan alueen ulkopuolelle.
Finnpulpin tavoitteena on hankkia käyttämänsä kotimainen pyöreä havukuitupuu pääsääntöisesti todennäköisen hankinta-alueensa (Kuva 19-6) harvennushakkuu- ja päätehakkuukohteilta. Tällöin Finnpulpin käyttämän pyöreän havupuun osuus olisi noin
25 % koko todennäköisen hankinta-alueen havukuidun hakkuumäärästä. Lisäksi marginaalimääriä havukuitupuuta hankitaan muualta Suomesta. Suorien metsänomistajilta
tapahtuvien ostojen lisäksi puuta hankitaan myös vaihdoilla muilta puuta ostavilta ja
käyttäviltä tahoilta. Suunnitelmat puunhankinnan järjestämisestä ja hankinta-alueista
tarkentuvat hankkeen edetessä.

Copyright © Pöyry Finland Oy

Marraskuu 2015
294

Finnpulp Oy
Biotuotetehtaan YVA-selostus

Kuva 19-3. Havukuidun toteutuneet hakkuut, hakkuiden arvioitu kehitys ja
hakkuumahdollisuudet Suomessa. Finnpulpin hankkeen lisäksi arviossa on mukana
Stora Enson, UPM:n ja Metsä Groupin havukuitupuun kysyntää lisäävät hankkeet.

Kuva 19-4. Havukuidun toteutuneet hakkuut, hakkuiden arvioitu kehitys ja
hakkuumahdollisuudet Finnpulpin todennäköisellä hankinta-alueella. Finnpulpin
hankkeen lisäksi arviossa on mukana Stora Enson, UPM:n ja Metsä Groupin
havukuitupuun kysyntää lisäävät hankkeet.
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Kuva 19-5. Nykytason hakkuumäärä suhteessa hakkuumahdollisuuksiin sekä arvio
hakkuumäärästä vuonna 2025 suhteessa saman ajanjakson hakkuumahdollisuuksiin
alueittain. Finnpulpin hankkeen lisäksi arviossa on mukana Stora Enson, UPM:n ja Metsä
Groupin havukuitupuun kysyntää lisäävät hankkeet.

Kuva 19-6. Finnpulpin arvioitu osuus havukuitupuun kokonaishakkuumäärästä suhteessa kokonaishakkuumäärään ja hakkuumahdollisuuksiin.
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Todellisuudessa hakkuiden alueellisen jakaantumiseen vaikuttavat hakkuumahdollisuuksien ja puun kysynnän lisäksi monet muut tekijät kuten metsänomistajien tarjontaja puunmyyntikäyttäytyminen, liikenneyhteydet ja puumarkkinoiden yleisdynamiikka.
Edellä esitetyissä arvioissa havukuitupuun hakkuumahdollisuuksissa ei ole huomioitu
ainespuukokoista havuenergiapuupotentiaalia, joka suuressa määrin soveltuu havusellun raaka-aineeksi. Puupohjaisen energiatuotannon lisäyksen aiheuttama puunkysynnän kasvu hoidetaan oletettavasti suuressa määrin muilla kuin ainespuujakeilla. Toinen
havukuitupuun saatavuuteen vaikuttava tekijä on, että toteutuneet hakkuumäärät ovat
olleet ja tulevat olemaan muutaman seuraavan vuoden alhaisempia kuin hakkuumahdollisuudet, vaikka edellä esitetty kysynnän lisäys toteutuisikin. Tämän johdosta metsiin
on kertynyt ja kertyy edelleen hakkuureserviä.
Näin ollen havukuitupuun hakkuumäärän kehityksen arvioidaan pysyvän kestävien
hakkuumahdollisuuden puitteissa, vaikka Finnpulpin hanke ja muut havukuitupuun kysyntää lisäävät hankkeet toteutuisivatkin.
19.3.4

Raaka-aineen hankinnan vaikutukset ympäristöön
Seuraavissa luvuissa on tarkasteltu raaka-aineen hankinnan vaikutuksia Suomessa eri
osa-alueittain hyödyntäen seuraavia julkaisuja: Metsähallituksen metsätalouden ympäristöopas (Päivinen ym. 2011); Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisu Metsänhoidon suositukset (Äijälä ym. 2014), Ekologinen arvio Suomen metsien suojelutarpeesta (Hanski), Metsän rakenne ja virkistyskäyttö (Karjalainen & Sievänen 2005),
Suomen metsien monimuotoisuuden turvaaminen (Kuuluvainen ym. 2004), Maiseman
huomiointi metsätaloudessa (Metsähallitus 2004) ja Metsä maisemassa – Suunnittelu
ja hoito (Komulainen 2012). Lisäksi on hyödynnetty soveltuvin osin seuraavia lähteitä:
Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion energiapuun korjuun ympäristövaikutukset -tutkimusraportti (Kuusinen & Ilvesniemi 2008) ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisu Hyvän metsänhoidon suositukset energiapuun
korjuuseen ja kasvatukseen (Äijälä ym. 2010).

19.3.4.1

Vaikutukset maaperään
Raaka-aineen hankinnalla voi tietyiltä osin olla vaikutuksia maaperään. Merkittävimmät
vaikutukset kohdistuvat maaperän ravinnekiertoon, jotka vaikuttavat muun muassa
kasvupaikan ravinteisuuden säilymiseen, maaperän eliöstön toimintaan ja metsän kasvukykyyn.
Maaperän happamuudella on tärkeä merkitys kasvillisuuden ravinteiden saatavuudelle.
Puiden kannalta on kuitenkin ollut vaikea määrittää maaperän happamuustason optimiarvoja. Vaikka metsämaata pyrkivät happamoittamaan monet tekijät, on maaperällä
yleensä hyvä puskurikyky happamuuden lisääntymistä vastaan. Puunkorjuun vaikutus
maaperän happamuuskehitykseen perustuu puiden ravinteiden ottoon ja puuston biomassaan sitoutuneiden ravinteiden poistumiseen metsäekosysteemistä. Maaperän kalsiumin ja magnesiumin yhteys viljavuuteen perustuu ravinneominaisuuksien lisäksi niiden osuuteen maan happamuuden säätelyssä. Puuston häiriötön kasvu edellyttää, että
kaikkia tarpeellisia ravinteita on jatkuvasti saatavilla sopivina pitoisuuksina ja määrinä.
Tehtaalla käytettävä kuitupuu on pääosin nuorten metsien ensimmäiseltä tai toiselta
harvennuskerralta saatavaa läpimitaltaan pienempää runkopuuta. Kuitupuun hankinta
ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia maaperän ravinteisuuteen, koska puut pääsääntöisesti karsitaan ennen kuljetusta. Karsimisen tuloksena irtoavat neulaset ja oksat jätetään kasvupaikalle, joten suuri osa puun sisältämistä ravinteista jää kasvupaikalleen.
Kun käytetään kokopuunkorjuuta, suositellaan jätettäväksi korjaamatta noin 30 prosenttia latvusmassan kokonaismäärästä. Korjuussa tulee myös mahdollisuuksien mu-
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kaan pyrkiä siihen, että jätettävä latvusmassa jakaantuu mahdollisimman tasaisesti koko korjuualalle.
Jos puun korjuu tehdään jäätyneen maan aikaan, eivät työkoneet juuri tiivistä maata tai
aiheuta syviä raiteita, toisin kuin sulan maan aikana, erityisesti jos maa on märkää. Koneiden alla tiivistynyt maa voi olla puiden juurten kannalta epäedullisen tiivis. Tiivis maa
hidastaa tai estää juurten kasvua kovuutensa takia, ja tiiviissä maassa on vähän happea heikon ilmanvaihdon takia. Ilmaston lämpeneminen todennäköisesti lyhentää talvikorjuukautta.
19.3.4.2

Vaikutukset vesistöihin
Puunhankinnan vaikutukset vesistöihin liittyvät ensisijaisesti metsänhoitoon, puunkorjuuseen sekä teiden rakentamiseen. Hakkuualueella tai sen läheisyydessä on usein
järviä, jokia, puroja, lähteitä ja muita vesistöjä, joihin vaikutukset voivat kohdistua.
Päätehakkuu lisää valuntaa sekä typen, fosforin, kaliumin ja kiintoaineen huuhtoutumista vesistöihin. Ravinteet vapautuvat pääasiassa orgaanisesta aineesta, kannoista,
juurista, hakkuutähteistä, hakkuussa kuolleesta pintakasvillisuudesta ja karikkeesta.
Ravinteista typpi (N) ja fosfori (P) ovat rehevöitymisen kannalta merkittävimmät ravinteet, koska ne ovat yleensä Suomen vesistöissä niin sanottuja minimiravinteita. Minimiravinteen lisääminen tehostaa fotosynteesiä, jolloin tuottajien määrä lisääntyy ja perustuotanto kasvaa. Rehevöitymisen seurauksena vesikasvien ja kasviplanktonin määrä
vesistössä kasvaa. Lisäksi rehevöityminen aiheuttaa veden samentumista, rantojen limoittumista ja muutoksia kalalajistossa sekä pohjaeläimistössä. Rehevöityminen voi
johtaa hapen vähenemiseen ja lopulta happikatoon. Laajamittaisen rehevöitymisen
seurauksena vesistön monimuotoisuus vähenee, kun karujen kasvupaikkojen niukkaravinteisuutta suosivien lajien kannat vähenevät.
Suomessa metsätalouden aiheuttama typpikuormitus oli vuonna 2011 noin 3 300 tonnia ja fosforikuormitus noin 231 tonnia. Harvennushakkuut eivät todennäköisesti lisää
ravinteiden huuhtoutumista, sillä jäävä puusto sitoo vapautuvat ravinteet. Lisäksi vesistöjä varten jätettävillä suojavyöhykkeillä vähennetään ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin.
Työkoneissa, puutavara-autoissa, henkilöautoissa ja junissa käytettävät poltto-, voiteluja jäähdytysaineet voivat luontoon päästessään vaikuttaa vesistöihin, ellei niitä käsitellä
asianmukaisesti.
Raaka-aineen hankinnalla voi olla vaikutuksia pohjavesiin lähinnä kantojennoston osalta maaperän paljastumisen seurauksena, mutta ne pystytään ehkäisemään suositustenmukaisella kohdevalinnalla. Kannonnosto näyttää nostavan pohjavesien raskasmetallipitoisuutta (Magnusson 2011), minkä vuoksi I–II luokan pohjavesialueet on rajattu
kannonnoston ulkopuolelle (Äijälä ym. 2010). Kannonnostoa III-luokan pohjavesialueilta tarkastellaan aina tapauskohtaisesti. Latvusmassan korjuu vaikuttanee pohjavesiin
lähinnä vähentämällä pohjaveteen huuhtoutuvaa ravinnemäärää (Kuusinen ym. 2008),
mikä ei ole haitallinen ympäristövaikutus.

19.3.4.3

Vaikutukset metsien terveyteen ja tuhoihin
Hyönteistuhot
Merkittävimpiä tuhonaiheuttajia havupuilla on tukkimiehentäi ja kaarnakuoriaiset. Männyllä ytimennävertäjistä vaakanävertäjä ja pystynävertäjä ovat mahdollisia tuhoaiheuttajia. Ytimennävertäjät voivat aiheuttaa puuston kasvutappioita kuitupuun varastopaikkojen lähellä, mutta niiden aiheuttamat vauriot johtavat hyvin harvoin puiden kuolemaan.
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Hyönteistuhoriskiä voidaan pienentää ajoittamalla puun korjuu ja kuljetus metsätuhojen
torjuntaa koskevien säännösten mukaisesti. Myös metsänhoidollisten toimenpiteiden
oikea-aikainen toteuttaminen pienentää hyönteistuhoriskiä.
Sienituhot
Vahingollisin metsissä esiintyvä tuhosieni on juurikääpä. Kuusenjuurikääpä aiheuttaa
tyvilahoa kuusikoissa, kun taas männynjuurikääpä tappaa mäntyjä laikuittain männiköissä ns. tyvitervastautina. Juurikäävän leviäminen terveisiin metsiin tapahtuu pääasiassa sulan maan aikana kaadettujen kuusen ja männyn kantojen kautta. Kantojen
ohella myös muun muassa puunkorjuussa ja metsäkuljetuksessa syntyvät juurivauriot
vaikuttavat juurikääpätartunnan riskiin. Lisäksi alikasvoskuuset voivat tulla metsiköistä,
joissa esiintyy juurikääpää ja näin levittää tautia eteenpäin.
Juurikäävän leviämisriski tulee huomioida metsänuudistusmenetelmää valittaessa.
Riskialueiden puuston hakkuut voidaan keksittää talviaikaan riskin vähentämiseksi. Lisäksi esimerkiksi ajourien suunnittelulla ja huolellisella työskentelyllä voidaan vähentää
vaurioita ja juurikääpätuhoriskiä. Kantojen poistolla päätehakkuukuviolta saadaan estetyksi uudet itiötartunnat ja vähennettyä taudin leviämistä lahojen puiden kannoista uuteen puusukupolveen. Kantokäsittely hakkuiden yhteydessä pienentää juurikäävän leviämisriskiä.
19.3.4.4

Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen
Metsänhoidolla ja puunkorjuulla on vaikutuksia metsäluonnon monimuotoisuuteen ja
metsissä esiintyviin lajeihin. Harvennushakkuut muuttavat metsikön olosuhteita ja lajistoa, mutta myös kokonaan ilman käsittelyjä kehittyvässä metsikössä puuston rakenne
ja lajisto muuttuvat metsän vähittäisen muuttumisen eli sukkession seurauksena. Metsätalous on kuitenkin vähentänyt metsien vanhimpien ikäluokkien määrää, vastaavasti
nuoret ikäluokat ovat keskimäärin lisääntyneet (Raunio ym. 2008).
Suomen metsissä elää noin 20 000 eliölajia (Rassi ym. 2001), joihin metsätalous on
vaikuttanut eri tavoin. Osa Suomen metsissä elävistä lajeista on pysynyt vahvoina
myös nykyisissä talousmetsissä, kun taas joidenkin kannat ovat voimakkaasti pienentyneet, kun niille sopivat elinympäristöt ovat vähentyneet. Herkimpiä metsätaloudelle
ovat ekologisilta vaatimuksiltaan erikoistuneet lajit, jotka ovat sopeutuneet elämään
luonnontilaisissa metsissä. (Hanski) Metsälajien osuus maamme uhanalaisista lajeista
on noin 36 %, suurin osa uhanalaisista on vanhojen metsien ja lehtometsien lajistoa
(Rassi ym. 2010).
Puiden hakkuu muuttaa metsäluonnon ympäristöä hakkuualueella. Kun puut tai osa
puista poistetaan, muuttuvat muun muassa alueen valaistus- ja maaperäolosuhteet sekä mikroilmasto. Tällä on vaikutusta metsän kenttäkerroksen kasvillisuuteen, kun uusiin
olosuhteisiin soveltuvat lajit valtaavat tilaa elinympäristön muutoksen seurauksena.
Uusia lajeja ilmestyy sitä enemmän, mitä enemmän käsittelyssä aiheutetaan maaperähäiriöitä. Vaikutuksia kohdistuu myös maaperäeliöstöön, kun maaperän fysikaaliset
olosuhteet ja ravintovarasto muuttuvat. Metsäkoneiden liikkuminen voi aiheuttaa vaikutuksia mm. maaperän tiivistymisen myötä.
Kun elinympäristö muuttuu, muuttuu alueen lajisto sen myötä. Metsän kasvaessa, alkuperäinen lajisto palautuu kuitenkin takaisin. Suurimmat muutokset kohdistuvat lajeihin, joiden elinympäristövaatimukset ovat kapeat. Tällaisia ovat esimerkiksi vanhojen
metsien lajit. Talousmetsät ovat puulajistoltaan ja niiden ikärakenteeltaan suhteellisen
yksipuolisia ja lahopuun määrä on niissä hyvin vähäinen. Lahopuun väheneminen ja
sen laadun yksipuolistuminen ovat keskeisimmät yksittäiset talousmetsien luonnon
monimuotoisuutta vähentävät tekijät. Lahopuusta riippuvaisia saproksyylilajeja on yhteensä noin 5 000 lajia eri eliöryhmissä. Lahopuiden määrän vähenemistä pidetään yh-

Copyright © Pöyry Finland Oy

Marraskuu 2015
299

Finnpulp Oy
Biotuotetehtaan YVA-selostus

tenä uhkatekijänä 419 uhanalaiselle ja silmälläpidettävälle metsälajille. Tästä syystä
metsänhoitosuosituksissa on kiinnitetty erityistä huomiota järeäläpimittaisen lahopuun
lisäämiseen jättämällä eläviä säästöpuita ja säästämällä mahdollisuuksien mukaan
olemassa oleva järeä lahopuu hakkuissa.
Lajien pitkäaikaisen säilymisen kannalta olennaista on vaikutus lajien kannoille eli populaatiolle. Kannan koko ja elinvoimaisuus riippuvat erityisesti sopivan elinympäristön
määrästä ja laadusta. Elinympäristön lisäksi yhtenäiset metsäalueet tai vesistöjen suojavyöhykkeet voivat myös esimerkiksi toimia joillekin lajeille kulkuväylinä. Elinympäristön pinta-alan pieneneminen tai pirstoutuminen eriytyneiksi saarekkeiksi suurten hakkuiden tai laajojen talousmetsäalueiden vuoksi voi vaikuttaa voimakkaaksi lajien kantoihin, kun elinympäristön muutos joko estää lajien palautumisen sopiville alueille tai leviämisen uusille alueille.
Metsäluonnon monimuotoisuutta edistetään metsänhoidossa ja hakkuissa jättämällä
metsiköihin säästöpuita ja lahoavaa puuainesta, sekä säilyttämällä arvokkaiden
elinympäristöjen ominaispiirteet. Näin parannetaan monien metsän lajien elinmahdollisuuksia talousmetsissä. Monimuotoisuuden edistämistä säätelevät Suomessa mm.
metsälaki- ja asetus sekä useat erilliset ohjeet ja suositukset. Metsälaissa muun muassa määritellään erityisen tärkeät elinympäristöt, joiden ominaispiirteet tulee säilyttää
metsänkäsittelyssä. Talousmetsien luonnonhoidon laatua seurataan jatkuvasti Suomessa. Myös metsien sertifioinnissa on kiinnitetty huomioita metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.
Finnpulp tulee laatimaan hankkeen myöhemmässä vaiheessa puunhankintasuunnitelman. Suunnitelmassa kiinnitetään huomiota, että korjuussa ja siihen liittyvässä metsäluonnon huomioimisessa ja hoidossa noudatetaan metsälain vaatimuksia ja lähtökohtaisesti metsänhoitosuositusten laatukriteerejä sekä alan parhaita käytäntöjä. Suuri osa
Finnpulpin käyttämästä puusta tulee olemaan peräisin sertifioidusta metsistä. Puunhankinnan ja korjuun laatua ja ympäristövaikutuksia tullaan seuraamaan mm.:

19.3.4.5

-

Finnpulpin oma laadunvarmistusmenetelmä

-

erilliset laatustandardit ja sertifikaatit

-

harvennusten korjuujäljen seuranta (Metsäkeskus)

-

uudistushakkuiden luonnonhoidon laadun seuranta (Metsäkeskus).

Vaikutukset virkistyskäyttöön ja maisemaan
Metsien hyödyntäminen on vaikuttanut suomalaiseen metsämaisemaan vuosisatojen
ajan. Nykyisessä metsätaloudessa maisema rakentuu yksittäisistä metsikkökuvioista.
Sijainti, näkyvyys, koko ja muoto sekä puulaji vaikuttavat yksittäisen metsikön merkitykseen maiseman osana. Metsien käsittely voi muuttaa maisemaa nopeastikin, minkä
katsoja saattaa kokea myönteisenä tai kielteisenä. Kokemukseen vaikuttavat mm. tehty
toimenpide, katselusuunta ja katselijan henkilökohtaiset mieltymykset. (metsänhoidon
suositukset) Muutokset havaitaan helpoiten metsämaisemissa, joille avautuu avoimia
näkymiä, kuten asutuksen ja vesistöjen läheisyydestä, mäkien laelta, peltoaukealta tai
teiden varsilta.
Visuaalinen maisema ja kulkukelpoisuus ovat merkittäviä tekijöitä metsässä kulkijan
kokemuksessa. Avarat metsiköt, joissa on suuria puita sekä alikasvosta ja pensaita,
koetaan usein miellyttävinä. Aluskasvillisuutta ei kuitenkaan saa olla niin tiheästi, että
se estää näkyvyyttä. Pienpuiden poisto ja harvennushakkuut voidaan kokea maiseman
kannalta myönteisenä, sillä toimenpiteet tuovat metsikköön kaivattua avaruuden tuntua
ja helpottavat metsässä liikkumista. Toisaalta monimuotoisia metsiä, joissa on eri lajeja
ja vaihtelevuutta, arvostetaan esteettisesti.
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Suurimmat vaikutukset metsämaisemaan aiheutuvat ainespuun uudishakkuista, joissa
vanha puusto poistetaan lähes kokonaan. Uudishakkuu voidaan kokea virkistysarvoa
heikentävänä, kun vanhan, kypsän iän saavuttaneen metsän tilalle tulee avoin, lähes
puuton maisema. Hakkuiden vaikutuksia voidaan lieventää tilanteeseen sopivalla hakkuun toteutuksella, kuvioiden rajauksella, hakkaamattomilla välialueilla ja säästöpuuston sijoittamistoimenpiteillä. Hakkuukuvioiden rajauksen ja muodon tulisi heijastaa ympäröivän maiseman ominaispiirteitä. Suoria linjoja voidaan luonnonmukaistaa puulajien
vaihtelulla, istutettavien taimien välisen etäisyyden vaihtelulla ja ryhmittelyllä. Erityisesti
selänteiden lakialueilla on tärkeää rajata hakkuut siten, että mäen siluetti säilyy maisemakuvassa ehjänä. (Komulainen 2012: Metsä maisemassa)
Nuorissa metsissä tehtävät harvennushakkuut voidaan kokea maisemaa ja virkistysarvoa parantavina. Näkymä ennen harvennusta voi olla tukkoinen, risukkoinen ja jopa
pystyyn kuolevan näköinen metsä, mikäli harvennus on viivästynyt. Harvennuksen jälkeen maisema avartuu ja siistiytyy, ja lopputuloksena on elinvoimainen, nuori ja kasvava metsä. Harvennushakkuiden vaikutuksia voidaan lieventää kiinnittämällä huomiota
siihen, että maisemallisesti herkillä aluilla turvataan riittävä peitteisyys erityisesti maisemakuvallisesti tärkeissä kohdissa. Virkistysalueiden poluilta ja reiteiltä tulee raivata
hakkuutähteet pois; tämä lisää alueiden viihtyisyyttä ja kulkukelpoisuutta. Harvennushakkuissa myös ajourien oikealla valinnalla (mm. ei kohtisuoraan tielle avautuvia
ajouria) voidaan vähentää maisemaan kohdistuvaa vaikutusta.
Raaka-aineen varastointi ja kuljetus voivat vaikuttaa maisemaan sekä korjuupaikalla että hankealueella. Tienvarsilla olevat suuret varastokasat voidaan kokea esteettisesti
maisemakuvaa heikentäviksi. Varastopaikoiksi ei suositella avoimia paikkoja, kuten
peltoaukeiden reunoja.
19.3.4.6

Vaikutukset kulttuuriympäristöön
Metsänhoito, puun korjuu ja kuljetus sekä niihin liittyvät rakenteet, kuten tiet ja puuvarastot, voivat vaikuttaa kulttuuriympäristöön, jos toimenpiteitä ei tehdä tai rakenteita toteuteta ympäristön arvo huomioon ottaen. Arvokkaiden kulttuuriympäristöjen reuna- ja
taustametsien käsittelyssä on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että arvokkaaksi
luokiteltua kulttuuriympäristöä rajaavat metsät ja näkymät säilyvät. Arvokkailla maisema-alueilla metsien käsittely tulee tehdä erityisen huolellisesti, näkymiä niin lähi- kuin
kaukomaisemassa tarkastellen. Tämä koskee erityisesti lakialueita, rantoja, tienvarsimaisemia ja arvokkaita perinnemaisemia.
Jos alueella tiedetään tai voidaan epäillä olevan muinaisjäännöksiä, tulee Museovirastoon olla yhteydessä ja ottaa huomioon mahdolliset suojelumääräykset metsän käyttöä
suunniteltaessa.

19.3.5

Vaikutukset metsätalouteen
Finnpulpin todennäköisellä hankinta-alueella havukuitupuun hakkuumäärän arvioidaan
yltävän havukuitupuun kestävien hakkuumahdollisuuksien tasolle. Kuitupuun kysynnän
vahvistuminen aktivoi metsänomistajia tekemään lisääntyvässä määrin oikea-aikaisia
metsänhoidollisia toimenpiteitä (esimerkiksi harvennushakkuita). Tämä vaikuttaa positiivisesti metsien metsänhoidolliseen tilaan sekä puuntuotantopotentiaalin optimaaliseen hyödyntämiseen ja edesauttaa metsätalouden kannattavuutta metsänomistajan
näkökulmasta.

19.4

Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen
Raaka-aineen hankinnan vaikutusten ehkäisy ja lieventämiskeinoja on esitetty yllä olevissa luvuissa osa-aluekohtaisesti. Lisääntyvästä hakkuumäärästä johtuvia haittoja
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voidaan ehkäistä metsien aktiivisella ja oikea-aikaisella hoidolla (esim. uudistaminen,
taimikonhoito sekä harvennushakkuut). Tällä tavoin metsien tuotantopotentiaali voidaan hyödyntää kannattavalla tavalla vaarantamatta alueellista kestävyyttä.
Korjuun haittoja voidaan ehkäistä ja lieventää esimerkiksi seuraavilla toimenpiteillä:
-

suunnittelemalla korjuu huolellisesti suositusten mukaan

-

suorittamalla hakkuut oikea-aikaisesti eri maatyypeillä

-

sovittamalla korjuuteknologia korjuukohteen ominaisuuksien ja puuston mukaisesti

-

huomioimalla korjuusuunnitelmissa mm. luonnon monimuotoisuus ja maisemalliset arvot

-

huolehtimalla alemman luokan tieverkoston (ml. metsätiet) kunnosta.
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20

ALUETALOUDELLISTEN JA SOSIOEKONOMISTEN
VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

20.1

Yhteenveto
Tehtaan aluetaloudellisista ja sosioekonomisten vaikutusten arvioinnista on laadittu
erillinen selvitys (Ramboll 2015, liite 7). Selvityksessä on kuvattu vaikutusalueen sosioekonomista toimintaympäristöä, arviointimenetelmät sekä hankkeen vaikutukset.
Biotuotetehtaan suorat eli välittömät vaikutukset aluetalouteen syntyvät, kun Finnpulpin
hankinnat ja investoinnit rakentamisen ja käytön aikana lisäävät kokonaistuotosta. Suoria vaikutuksia ovat myös hankkeen työllistävä vaikutus, palkansaajakorvaukset, viennin kasvu jne. Kokonaistuotosta kasvattaa myös lisääntyvien palkansaajakorvauksien
kautta kasvava kulutus ja siitä syntyvä kysyntä. Biotuotetehdas vaikuttaa myös bruttokansantuotteeseen, joka kuvaa alueella tarkasteluvuoden aikana tuotettujen tavaroiden
ja palvelujen yhteen laskettua arvoa. Biotuotetehdas lisää kerrannaisvaikutuksia eli kysyntää lukuisille muille toimialoille. Näiltä syntyy edelleen lisäkysyntää eli kerrannaisvaikutuksia muille toimialoille. Suorat ja kerrannaisvaikutukset aiheuttavat kokonaistuotokseen muutoksia ja synnyttävät mm. työllisyysvaikutuksia.
Biotuotetehtaan rakentaminen lisää merkittävästi taloudellista toimeliaisuutta PohjoisSavossa ja muualla Suomessa. Kokonaistuotoksen kasvu synnyttää alueen ja koko
Suomen kannalta merkittäviä rakentamisen aikaisia työllisyysvaikutuksia. Rakentamisaika työllistää Pohjois-Savossa kerrannaisvaikutuksineen suurimmillaan noin 3 000
henkilöä vuodessa. Muualla Suomessa rakentamisajan työllisyysvaikutukset ovat kaiken kaikkiaan koko hankintaketju huomioiden noin 2 700 henkilötyövuotta.
Toiminnan aikana taloudellista toimeliaisuutta lisäävän kokonaistuotoksen kasvu koko
Pohjois-Savossa tulee olemaan kerrannaisvaikutuksineen noin 860 miljoonaa euroa ja
BKT:n kasvu noin 605 miljoonaa euroa vuodessa. Kasvu tarkoittaa noin 7 %:a koko
Pohjois-Savon kokonaistuotoksesta. Hankkeella on myös veroluonteisia vaikutuksia,
jotka muodostuvat kiinteistö-, yhteisö- ja kunnallisverosta. Valmistuttuaan hanke tulee
kokonaisuudessaan työllistämään noin 1 500 henkilöä Pohjois-Savossa ja muualla
Suomessa kerrannaisvaikutuksineen noin 1 900 henkilötyövuotta.
Hankkeen synnyttämiä vaikutuksia on kuvattu oheisessa taulukossa (Taulukko 20-1).
Rakentamisen ja toiminnan aikaiset vaikutukset ovat merkittävyydeltään erittäin suuria
huomioiden vaikutuksen voimakkuuden ja laajuuden sekä asian tärkeyden ihmisille (
Taulukko 20-2). Hankevaihtoehtojen välillä ei ole merkittäviä eroja aluetaloudellisten ja
sosioekonomisten vaikutusten kannalta.
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Taulukko 20-1. Hankkeen synnyttämät aluetaloudelliset ja sosioekonomiset vaikutukset
rakentamisen ja toiminnan aikana.
Rakentamisen aikaiset
vaikutukset

Toiminnan aikaiset
vaikutukset

TYÖPAIKAT

Lisäys suurimmillaan 3 000 henkilötyövuotta Pohjois-Savossa
(+3 % vrt. 2012)
Rakentamisaikainen kokonaistyöllistävä vaikutus noin 5 700
henkilötyövuotta.

Lisäys yhteensä 3 400 henkilötyövuotta, joista:
- Kuopion seudulla 750
- Pohjois-Savossa yhteensä 1 500
- Muualla Suomessa noin 1 150

KOKONAISVAIKUTUKSET

Lisäys suurimmillaan 440 milj. €
vuodessa Pohjois-Savossa (+3
% vrt. 2012)
Rakentamisaikainen kokonaistuotos kasvaa koko Suomessa
hieman yli 900 miljoonan euron.

Lisäys 1 200 milj. €/vuosi, josta:
- Kuopion seudulla 760 milj. € (+11 % vrt.
2012)
- Muu Pohjois-Savo 100 milj. € (+6,6 % vrt.
2012)
- Muualla Suomessa noin 340 milj. €

BRUTTOKANSANTUOTE

Lisäys suurimmillaan 450 milj. €,
joka on noin 0,20 % koko Suomen BKT:stä.

Lisäys 807 milj. €/vuosi, joka on 0,40 % koko
Suomen BKT:sta
Vaikutukset metsätalouteen merkittävät, esim.
- Lähes 700 uutta työntekijää puunkorjuuseen ja -kuljetukseen Pohjois-Savossa
àkoulutustarve erityisesti metsäkoneenkuljettajien osalta
- Vaikutukset merkittäviä Pohjois-Savossa
ja naapurimaakunnissa

METSÄTALOUS

Lisäys kuntien tuloveroihin arviolta 28–37 milj. €

KUNTATALOUS

Toiminnassa olevan laitoksen tuottama lisäys:
- Kuntien verotuloihin noin 8 milj. €/vuosi
- Kiinteistöveroon noin 1 milj. €/vuosi
- Lisäksi hanke kasvattaa alueen yhteisöverokertymää

VIENTI

Lisäys Pohjois-Savon ulkomaiseen teollisuusvientiin yhteensä 655 milj. € (+ 39,5 % verrattuna vuoden 2012 tasoon)

Taulukko 20-2. Alueteloudellisten ja sosioekonomisten vaikutusten kokonaismerkittävyys rakentamisen (R) ja toiminnan aikana (T).
Erittäin suuri ++++

Erittäin suuri ++++

Suuri +++

Suuri +++

Kohtalainen ++

Kohtalainen ++

Vähäinen +
Vaikutusten merkittävyys (R)
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Ei vaikutusta

Vähäinen +
Vaikutusten merkittävyys (T)

Ei vaikutusta

Vähäinen -

Vähäinen -

Kohtalainen --

Kohtalainen --

Suuri ---

Suuri ---

Erittäin suuri ----

Erittäin suuri ----
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20.2

Arviointimenetelmät ja epävarmuustekijät
Arvioitavat vaikutukset voidaan jakaa hankkeen aiheuttamiin suoriin vaikutuksiin muille
toimialoille, kysynnän muutoksiin muilla toimialoilla – eli tuotannon kerrannaisvaikutuksiin – ja lisääntyvistä palkansaajakorvauksista syntyvään kulutuksen lisäkysyntään.
Näitä tarkasteltiin hankkeen rakentamisen ja toiminnan aikaisina muutoksina.
Hankkeen suorat vaikutukset, tuotannon kerrannaisvaikutukset ja kulutuksen kerrannaisvaikutukset jaettiin seuraavasti:
-

Muutos kokonaistuotokseen (milj. €)

-

Työntekijöiden määrän muutos (hlö)

-

Palkansaajakorvausten muutos (milj. €)

-

Alueellisten panosten käytön muutos (milj. €)

-

Kotimaisen tuonnin muutos (milj. €)

-

Ulkomaisen tuonnin muutos (milj. €)

-

Arvonlisäyksen muutos (milj. €)

-

Kotimaisen viennin muutos (milj. €)

-

Ulkomaisen viennin muutos (milj. €)

Tulosten perusteella arvioitiin lisäksi välillisiä vaikutuksia ja kehityssuuntia alueen väestörakenteessa, työllisyydessä ja koulutuksessa. Työssä hyödynnetään Ramboll Finland
Oy:ssä kehitettyä resurssivirtamallia. Mallinkäyttö sellaisenaan antaa kokonaisvaltaisen
kuvan alueen luonnonvarojen käytöstä, toiminnan tehokkuudesta ja kokonaispäästöistä
sekä ymmärryksen alueen toimialarakenteesta ja aluetalouden tilasta. Malli on kehitetty
panos-tuotos -ajattelun perustalle ja se ilmaisee, miten raha- ja materiaalimääräiset resurssivirrat ohjautuvat alueen tuotantoon, toimialojen välillä välituotekäyttöön ja kulutukseen (yksityinen ja julkinen) sekä vientinä alueelta pois. Mallilla saadaan kuvattua
myös, millaista arvonlisäystä resurssivirroissa tapahtuu ja kuinka suuri työllistävä vaikutus alueen tuotannosta syntyy.
Tässä tarkastelu kohdistui Finnpulpin biotuotetehtaan rakentamisen ja käytönajan sosioekonomisiin ja aluetaloudellisiin vaikutuksiin. Tarkastelualueelle luotiin uusi ajantasainen alueellinen panos-tuotostaulukko. Panostuotostaulukko päivitettiin todellisiin
resurssivirtoihin perustuen ja tehtiin välttämättömät muutokset malliin mm. päivittämällä
työvoimatarpeen, rakentamis- ja käytönajan hankintojen samoin kuin tuotteiden käyttöön liittyvät lähtötiedot.
Panos-tuotostaulukko -menetelmä perustuu aluetilinpitoon, joka on kansantalouden tilinpidon alueellinen tarkennus. Aluetilinpito sisältää monipuolista tietoa Suomen aluetalouksien rakenteista ja kehityksestä. Aluetilinpito jakaantuu tilastollisen perusyksikön
mukaan ensinnäkin tuotantoa, työllisyyttä ja investointeja kuvaavaan varsinaiseen aluetilinpitoon sekä toisaalta kotitalouksien tuloja ja tulonkäyttöä kuvaaviin kotitalouksien
aluetileihin. Aluetilinpidon tietoja käytetään alueellisten viranomaisten päätöksenteon ja
seurannan apuna. Aluetalouden nykytilaa tässä työssä kuvaa mm. toimialoittainen työllisyys, alueen rahavirrat ja kokonaistuotos, toimialojen aiheuttamat tuotannon välilliset
kerrannaisvaikutukset, toimialoilla maksetut palkansaajakorvaukset, tuonnin ja viennin
määrät, välituotekäyttö, arvonlisäys sekä omavaraisuusaste.
Nykytilannetta kuvaavat tunnusluvut Pohjois-Savon maakunnasta selvitettiin tilastokeskuksen tilastoista. Tarkastelun kohteena oleva hanke syötettiin malliin ja mallilla analysoitiin, mitä muutoksia nykytilaa kuvaaville muuttujille tapahtuu rakentamisen ja käytön
aikana. Tarkastelu perustui tilastokeskuksen viimeisimpiin tilastoihin, jotka ovat vuodel-
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ta 2012. Toimialojen välisiä muutoksia vuoteen 2015 on sen verran vähän, että tuloksia
voidaan pitää luotettavina.
Rakentamisen investointien vaikutukset tarkastelualueelle riippuvat siitä, kuinka paljon
esimerkiksi koneista hankitaan tarkastelualueelta, muualta Suomesta tai ulkomailta.
Finnpulpin tavoitteena on mahdollisimman korkea kotimaisuusaste. Rakentamisen aikaisten vaikutusten arvioinnin osalta selvityksessä tarkasteltiin seuraavia skenaarioita:
1. Koneiden ja laitteiden hankinta tapahtuu mahdollisimman suurelta osin PohjoisSavon alueelta
2. Se osuus mikä koneista ja laitteista voidaan hankkia Suomesta, siitä 50 % hankintaan Pohjois-Savosta ja loput muualta Suomesta tai ulkomailta
3. Koneiden ja laitteiden valmistusta ei ole Pohjois-Savossa
Rakentamisen aikaisilla skenaarioilla on tarkoitus havainnollistaa ja arvioida investointien toteutusvaihtoehtojen alueellista vaikutusta. Mistä hankinnat varsinaisesti tehdään
ratkeaa vasta hankkeen käynnistyessä. Biotuotetehtaan rakentamisaika on kaksi vuotta ja rakentamisen osalta tulokset ilmoitetaan muutoksina koko rakentamisajalle. Käytön ajalta arvioitiin vaikutukset vuoden 2015 hinnalla vuotuisina vaikutuksina kokonaisuutena kaikille toimialoille ja eriteltynä tärkeimmille toimialoille Kuopion seudulla ja
muualla Pohjois-Savossa. Vaikutuksia on pääasiassa verrattu viimeisimpään saatavilla
olevaan tilastovuoteen, joka useimmissa tapauksissa on vuosi 2012.

20.3

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Biotuotetehtaan rakentaminen lisää merkittävästi taloudellista toimeliaisuutta PohjoisSavossa ja muualla Suomessa. Rakentamisaika on noin kaksi vuotta. Kokonaistuotoksen kasvu kerrannaisvaikutuksineen rakentamisen aikana Pohjois-Savossa tulee olemaan noin 440 miljoonaa euroa vuodessa, kun oletetaan, että koneiden ja laitteiden
hankinnasta suurin mahdollinen osuus tulee Pohjois-Savon alueelta. Tämä on noin 3 %
koko Pohjois-Savon kokonaistuotoksesta verrattuna vuoden 2012 tasoon. Rakentamisaikainen kokonaistuotos kasvaa koko Suomessa hieman yli 900 miljoonan euron ja
BKT:n kasvu vastaa 0,20 % koko Suomen BKT:sta.
Kokonaistuotoksen kasvu synnyttää alueen ja koko Suomen kannalta merkittäviä rakentamisajan työllisyysvaikutuksia. Rakentamisaika työllistää Pohjois-Savossa kerrannaisvaikutuksineen noin 3 000 henkilöä vuodessa. Rakentamisaika on kaksi vuotta.
Muualla Suomessa rakentamisajan työllisyysvaikutukset ovat kaiken kaikkiaan koko
hankintaketju huomioiden noin 2 700 henkilötyövuotta. Rakentamisajan työpaikat syntyvät rakentamisen, koneiden ja laitteiden valmistuksen, kuljetuksen ja varastoinnin ja
kaupan toimialoille.

20.4

Toiminnan aikaiset vaikutukset
Käytön aikana taloudellista toimeliaisuutta lisäävän kokonaistuotoksen kasvu koko
Pohjois-Savossa tulee olemaan kerrannaisvaikutuksineen noin 860 miljoonaa euroa ja
BKT:n kasvu noin 605 miljoonaa euroa vuodessa. Vuoden 2012 tasoon verrattuna
BKT:n kasvu on 0,4 % koko Suomen BKT:stä ja alueellisesti tuotoksen kasvu tarkoittaa
noin 7 %:a koko Pohjois-Savon kokonaistuotoksesta. Biotuotetehtaan toiminta kasvattaa kokonaistuotosta muualla Suomessa noin 305 miljoonaa euroa.
Suorien vaikutusten lisäksi on kuitenkin keskeistä tarkastella myös hankkeesta syntyviä
tuotannon ja kulutuksen kerrannaisvaikutuksia. Nämä syntyvät erityisesti puun hankinnan, logistiikan ja koulutuksen toimialoilta. Tuotannon kerrannaisvaikutukset Kuopion
ulkopuolella Pohjois-Savossa ovat noin 87 milj. euroa (Kuopiossa 42 milj. €). Kulutuk-
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sen kerrannaisvaikutukset ovat Kuopiossa ja muualla Pohjois-Savossa likimain yhtä
suuret noin 14 milj. €. Koko Suomen tasolla kerrannaisvaikutuksineen kokonaistuotos
nousee noin 1,1 miljardiin euroon, mikä olisi kasvua vuoden 2012 tasoon noin 0,28 %.
Hankkeella on myös veroluonteisia vaikutuksia, jotka muodostuvat kiinteistö-, yhteisöja kunnallisverosta. Biotuotetehtaan käytön aikana hankkeen aiheuttamat palkansaajakorvaukset kerrannaisvaikutuksineen ovat yhteensä noin 50 miljoonaa euroa vuodessa, jolloin kuntien tuloverokertymä olisi keskimäärin noin 8 miljoonaa euroa vuodessa.
Kiinteistöveron määräksi on arvioitu muodostuvan noin miljoona euroa vuodessa.
Hanke lisää vientiä ulkomaille noin 605 miljoonaa euroa ja Pohjois-Savosta muualle
Suomeen noin 60 miljoonaa euroa vuodessa. Alueellinen välituotekäyttö, jossa alueen
yritykset ostavat toisiltaan tuotteita tai palveluita esim. tuotannon ja puunkorjuun käyttämiä koneita ja laitteita (esim. puunkorjuukoneet), asennuksia, huoltoa, kuljetuksia,
majoitusta, terveydenhuoltoa yms. kasvaa noin 500 miljoonaa euroa vuodessa.
Valmistuttuaan hanke tulee kokonaisuudessaan työllistämään noin 1 500 henkilöä Pohjois-Savossa (ml. Kuopio). Tuotantolaitoksen suora työllistävä vaikutus tulee olemaan
noin 200 henkilöä ja tuotannon sekä kulutuksen kerrannaisvaikutukset huomioiden
Kuopiossa vaikutus työllisyyteen tulee olemaan noin 750 henkilöä. Muualla Suomessa
työllistävä vaikutus kerrannaisvaikutuksineen on noin 1 900 henkilötyövuotta. Biotuotetehtaan työllistävä vaikutus tuleekin olemaan todella huomatta eli noin 3 400 työpaikkaa koko arvoketjussa Suomessa.
Lisääntyvät palkansaajakorvaukset kasvattavat kulutuskysyntää kerrannaisvaikutuksineen Pohjois-Savossa noin 30 miljoonaa euroa ja muualla Suomessa noin 50 miljoonaa euroa.

20.5

Muut sosioekonomiset vaikutukset
Finnpulpin hanke on tehdyn arvioinnin perustella aluetaloudellisesti erittäin suuri ja
merkittävä. Hanke tukee Pohjois-Savon talouden rakenteiden uudistamista maakunnan
teollisuuden avaintoimialoilla ja saa aikaan myönteistä sosioekonomista kehitystä.
Työllisyysvaikutukset ulottuvat myös Kuopion seudun ulkopuolelle, mikä on erityisen
tärkeää Pohjois-Savon reuna-alueiden sekä muun Itä-Suomen elinvoimaisuuden tukemisen kannalta, sillä juuri näillä alueilla väestön ja työllisten määrä on vähentynyt heikentäen väestön huoltosuhdetta. Hankkeen aikaansaamat työllisyysvaikutukset, palkansaajatulot ja kuntien saamat verotulot lisäävät alueilla taloudellista toimeliaisuutta ja
parantavat kuntien elinvoimaisuutta. Hanke luo työpaikkoja etenkin jalostukseen, mistä
niitä on vähentynyt rajusti viime vuosien aikana. Hanke välillisine vaikutuksineen luo
edellytykset Pohjois-Savon ja muun Itä-Suomen väkiluvun ja väestön ikärakenteen
myönteisemmälle kehitykselle ja samalla se lisää koulutustarvetta etenkin metsätyösektorille.
Suorien ja välillisten vaikutusten lisäksi tulee huomioida investoinnin luoma positiivinen
signaali koko Pohjois-Savon ja itäisen Suomen elinkeinoelämälle ja asukkaille. PohjoisSavon kärkiklustereihin luokitellulle biotuotetoimialalle kohdistuva investointi luo alueelle uusia työpaikkoja myös useille muille toimialoille ja sektoreille. Uudet työllistymismahdollisuudet puolestaan tukevat muuttoliikkeen ulosvirtauksen tasapainottumista erityisesti Kuopion seudun ulkopuolella. Väestön ikärakenteen aiheuttamien haasteiden
kannalta onkin erityisen keskeistä antaa etenkin nuoremmille sukupolville uskoa elämisen ja työnteon mahdollisuuksien säilymiseen alueella. Edelleen jatkuvan taloudellisen
epävarmuuden aikana yksittäisilläkin investoinneilla on myös suuri henkinen merkitys
alueen asukkaille.
Finnpulpin hankkeen suorat ja epäsuorat taloudelliset vaikutukset kasvattavat asukkaiden ostovoimaa, mikä parantaa esimerkiksi vähittäiskaupan ja palveluiden toiminta-
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edellytyksiä alueella. Lähipalveluiden turvaaminen onkin keskeistä asukkaiden sujuvan
arjen kannalta. Lähipalveluiden toimintaedellytyksiin vaikuttavat kasvavien tulojen lisäksi myös pienempien taajamien lähiasutuksen säilyminen, mihin hankkeen tuomat
työpaikat esim. puunkorjuuseen luovat nykyistä paremmat edellytykset monella paikkakunnalla Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa.
Asukkaiden ostovoiman kasvamisen lisäksi myös kuntatalouteen syntyy uusia tulovirtoja kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöveron muodossa. Kuntien taloudelle hankkeella onkin
kaksisuuntaisia vaikutuksia: toisaalta veromuotoiset tulot parantavat kuntataloutta ja
mahdollistavat kunnallisten palveluiden järjestämisen – toisaalta parempi työllisyystilanne pienentää kuntien ja muiden organisaatioiden työttömyyskuluista aiheutuvien
kustannusten määrää.
Pohjois-Savossa ja naapurimaakunnissa on saatavilla paljon osaavaa työvoimaa erityisesti prosessiteollisuudessa, mutta myös esimerkiksi logistiikan puolella, joissa työpaikat ovat viime vuosina vähentyneet sekä toimialarakenteen muutosten että talouden
taantuman seurauksena. Teollisuusinvestointi voi parhaassa tapauksessa luoda ympärilleen myös uutta innovatiivista toimintaa, joka hyödyntää esimerkiksi tuotantolaitoksen
sivuvirtoja. Lisäksi investoinnin myötä on mahdollista tukea alueen korkeakoulujen tutkimustoimintaa sekä koulutuksen ja yrityselämän välistä yhteistyötä. Tiiviin yhteistyön
seurauksena alueelle on mahdollista kehittää uusia, innovatiivisia ja jalostusastetta
kasvattavia liiketoimintamuotoja, joiden seurauksena Kuopion seudusta ja PohjoisSavosta voisi potentiaalisesti kasvaa yksi biojalostuksen kärkialueista Suomessa.
Investoinnin myötä syntyy myös osaamistarvetta useille eri toimialoille. Merkittävimmät
tarpeet kohdistuvat käytön aikana metsätalouden, prosessiteollisuuden ja logistiikan
osaajiin. Kriittisimmäksi erityisosaamista vaativaksi ammattiryhmäksi voidaan tunnistaa
metsäkoneen- ja puunkuljetukseen erikoistuneet työntekijät. Alan ikärakenne on painottunut vanhempiin ikäluokkiin ja eläkkeelle jää seuraavien 5-10 vuoden aikana huomattava osa nykyisistä alan ammattilaisista.
Puun kysyntä on kasvamassa lähivuosina merkittävästi Finnpulp-hankkeen lisäksi jo
investointipäätöksen saaneen Äänekosken biotuotetehtaan tuotannon alkaessa. Uudet
hankkeet aiheuttavatkin metsäkoneen- ja puunkuljettajakoulutukseen aivan uudenlaisen haasteen, johon on reagoitava nopeasti niin Pohjois-Savossa ja naapurimaakunnissa kuin valtakunnallisestikin. Alan houkuttelevuutta on kasvatettava nuorten ja ammatinvaihtajien silmissä, mutta keskeisimpänä toimenpidetarpeena on opetusmäärien
nostaminen. Pohjois-Savoon kohdistuvan puun kysynnän kannalta keskeisessä roolissa on Siilinjärven Toivalassa järjestettävä metsäkoneenkuljettajakoulutuksen aloituspaikkojen nostaminen nopealla aikataululla. Tällä hetkellä Toivalasta valmistuu keskimäärin 60-65 metsäkoneenkuljettajaa vuosittain, mutta arvion mukaan määrää voisi
kasvattaa parhaimmillaan noin 150:een vuosittaiseen tutkintoon.
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21

ONNETTOMUUSTILANTEIDEN VAIKUTUKSET

21.1

Yhteenveto
Tehtaan toiminnassa on tunnistettu ja arvioitu mahdolliset onnettomuustilanteet, joilla
voi tapahtuessaan olla vaikutuksia laitosalueen ulkopuolelle.
Tehdas tulee olemaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston valvoma laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittava laitos. Suurin osa tehtaalla käsiteltävistä
kemikaaleista ovat terveydelle ja ympäristölle haitallisia. Kemikaalien pääsy maaperään, pohjaveteen tai vesistöön on epätodennäköistä. Kemikaalisäiliöt on varustettu ylitäytön estimillä ja suoja-altailla. Kemikaalivarastoalueet viemäröidään prosessiviemärin
kautta. Tällä toimenpiteellä varmistetaan, että kemikaalipäästö ei kulkeudu sadevesijärjestelmään. Kemikaalivuoto voidaan pysäyttää viimeistään varoaltaaseen ennen sen
joutumista jätevedenpuhdistamolle.
Merkittävin kemikaaleihin liittyvä riski on valmistettavan ja valkaisussa käytettävän
klooridioksidiveden vuoto. Klooridioksidiveden merkittävästä vuodosta ja haihtumisesta
voi aiheutua vaara ympäristöön. Vuoto havaitaan automaattisella virtausmittausjärjestelmällä, jolloin liuoksen syöttö katkaistaan. Klooridioksidin ollessa ilmaa raskaampi
kaasu, se kerääntyy maastonmuotojen mukaan mataliin kohtiin. Klooridioksidivesivuoto
on lyhytaikainen ja sen ei arvioida aiheuttavan vaikutuksia tehdasalueen ulkopuolella.
Jos näin kuitenkin tapahtuu, onnettomuudelta voidaan suojautua esimerkiksi pysäyttämällä tuloilmajärjestelmä sekä sulkemalla ovet, ikkunat ja tuuletusluukut.
Merkittävät prosessikemikaalipäästöt häiritsevät jätevedenpuhdistamon toimintaa. Jätevedenpuhdistamon toiminta varmistetaan kolmella 20 000 m3 varo- ja tasausaltaalla,
joihin kaikki jätevedet ohjataan ennen jätevedenpuhdistamolle johtamista. Näin päästö
voidaan ohjata jätevedenpuhdistamolle hallitusti ilman, että se vaikuttaa puhdistamon
toimintaan. Häiriö- tai poikkeustilanteen aiheuttamat vesistövaikutukset riippuvat suuresti päästön suuruudesta, kestosta ja ajankohdasta. Talvella tapahtuvan poikkeuksellinen päästön seurauksena jätevesien purkualueen alusveden pitoisuuslisäykset ovat
vesistövaikutusarviossa esitettyä suurempia. Keskeistä talvitilanteessa on hapen kulutus ja siten alusveden happipitoisuuden kehitys. Kesällä puolestaan ravinteiden merkitys korostuu. Poikkeustilanteessa ravinnepitoisuudet kasvavat, mikä lisää kasviplanktonbiomassan määrää eli rehevyystaso lisääntyy. Skenaarion mukainen häiriöpäästö,
joka on 1,5-kertainen kuukausipäästö normaaliin maksimitasoon verrattuna, ei aiheuta
akuutteja toksisia vaikutuksia vesistössä, mikäli päästö tulee vesistöön suhteellisen tasaisesti. Akuutit haittavaikutukset syntyvät lyhytaikaisista selvästi suuremmista päästöpiikeistä.
Tapahtumien todennäköisyydet ovat yleisesti ottaen hyvin epätodennäköisiä. Onnettomuuksien ympäristövaikutuksia arvioitaessa laitoksen oletetaan olevan suunniteltu ja
rakennettu kemikaaliturvallisuuslainsäädännön, teollisuuden standardien ja alan hyvien
käytäntöjen mukaisesti. Näin ollen suurin osa mahdollisista ympäristöriskeistä rajautuu
laitosalueelle ja niillä ei ole vaikutusta vesistöön, maaperään tai haittaa eläin- ja kasvilajeille.
Onnettomuuksien ympäristövaikutusten kokonaismerkittävyyden arvioidaan olevan vähäinen huomioon ottaen huomioon, että onnettomuustilanteiden estäminen teknisesti
on laitoksen toteutuksen ja toiminnan lähtökohta. Tehtaan prosesseista ja laitteistoista
tullaan tekemään yksityiskohtaiset riskianalyysit suunnittelun edetessä ja asianomaisia
lupamenettelyjä ja varautumissuunnitelma.
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Taulukko 21-1. Onnettomuustilanteiden vaikutusten kokonaismerkittävyys rakentamisen
(R) ja toiminnan aikana (T).

Vaikutusten merkittävyys (R)

21.2

Erittäin suuri ++++

Erittäin suuri ++++

Suuri +++

Suuri +++

Kohtalainen ++

Kohtalainen ++

Vähäinen +

Vähäinen +

Ei vaikutusta

Vaikutusten merkittävyys (T)

Ei vaikutusta

Vähäinen -

Vähäinen -

Kohtalainen --

Kohtalainen --

Suuri ---

Suuri ---

Erittäin suuri ----

Erittäin suuri ----

Arviointimenetelmät ja epävarmuustekijät
Onnettomuustilanteet on arvioitu asiantuntijatyönä. Arviointi perustuu tuotantoprosessin
ympäristö- ja turvallisuusriskien tunnistamiseen ja vaikutusten arviointiin.
Onnettomuuksien vaikutusten arvioinnin tavoitteena oli tunnistaa ja arvioida ne tehtaan
onnettomuustilanteet, joilla voi tapahtuessaan olla vaikutuksia laitosalueen ulkopuolelle. Onnettomuusskenaarioiden arvioimisen pääpaino oli tulipalon, räjähdyksen ja vaarallisien kemikaalien leviämisen vaikutuksissa tehdasalueen ulkopuolelle.
Lisäksi arvioinnissa on tarkasteltu tehtaan mahdollisia onnettomuustilanteita, joiden
seurauksena voi olla kemikaalivuoto ympäristöön tai jätevedenpuhdistamon toiminnan
häiriintyminen.
YVA-menettelyvaiheessa on tiedossa keskeiset prosessitiedot mutta laitevalintoja ja
kemikaalien valintaa ei ole tehty. Biotuotetehtaan suunnittelutyön edessä tehdään prosessi- ja laitekohtaisia onnettomuusriskien analyysejä, joiden tulokset huomioidaan laitteiden ja turvalaitteiden valinnassa sekä toimintojen sijoittamisessa tehdasalueelle.

21.3

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Työkoneen rikkoutuminen ja mahdollinen hydrauliikkaöljyvuoto aiheuttaa vähäisen
maaperän pilaantumisriskin tapahtumapaikalla. Hydrauliikkaöljy on kuitenkin jähmeää,
jolloin sen imeyttäminen imeytysturpeeseen on mahdollista hoitaa nopeasti, jolloin pilaantumista ei pääse tapahtumaan. Työmaa-alueella huolehditaan riittävästä öljyntorjuntavälineistöstä.

21.4

Toiminnan aikaiset vaikutukset
YVA-menettelyn yhteydessä laaditussa tehtaan alustavassa riskianalyysissä tunnistettiin yhteensä 32 vaaratilannetta, joista luokiteltiin ne vaaratilanteet, joilla on vaikutuksia
tehdasalueen ulkopuolelle. Riskianalyysin perusteella valittiin skenaariot, joista mallinnettiin räjähdyksien aiheuttamaa ylipainetta, tulipalojen aiheuttamaa lämpösäteilyä sekä kaasujen leviämistä ilmassa. Valittujen onnettomuustilanteiden vaikutukset on esitetty myöhemmin tässä luvussa. Tapahtumien todennäköisyydet ovat yleisesti ottaen
hyvin epätodennäköisiä. Onnettomuuksien ympäristövaikutuksia arvioitaessa laitoksen
oletetaan olevan suunniteltu ja rakennettu kemikaaliturvallisuuslainsäädännön, teollisuuden standardien ja alan hyvien käytäntöjen mukaisesti. Näin ollen suurin osa mah-
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dollisista ympäristöriskeistä rajautuu laitosalueelle ja niillä ei ole vaikutusta vesistöön,
maaperään tai haittaa eläin- ja kasvilajeille.
Kemikaalivuodon ympäristövaikutukset
Tehdas tulee olemaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston valvoma laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittava laitos. Suurin osa tehtaalla käsiteltävistä
kemikaaleista ovat terveydelle ja ympäristölle haitallisia. Kemikaalivuodot tapahtuvat
tyypillisesti säiliön ylitäytön, purku- tai siirtoyhteen rikkoontumisen vuoksi. Kemikaalien
pääsy maaperään, pohjaveteen tai vesistöön on kuitenkin epätodennäköistä. Säiliöt on
varustettu ylitäytön estimillä ja suoja-altailla. Toimenpiteet estävät kemikaalin pääsyn
maaperään tai pohjaveteen. Kemikaalivarastoalueet viemäröidään, jolla varmistetaan,
että kemikaalipäästö ei kulkeudu sadevesijärjestelmään. Kemikaalivuoto voidaan pysäyttää viimeistään varoaltaaseen ennen sen joutumista jätevedenpuhdistamolle.
Kemikaalikuljetusonnettomuuksien ympäristövaikutukset
Kemikaaleja kuljetetaan tehtaalle maanteitse ja junalla. Onnettomuuden sattuessa nestemäistä kemikaalia voi valua maaperään, pohjaveteen tai ojaan ja edelleen vesistöön
säiliön tilavuuden verran. Onnettomuuksiin liittyy tulipalon mahdollisuus, jolloin voi syntyä terveydelle haitallisia savukaasuja ja sammutuksen yhteydessä kemikaalipitoisia
sammutusvesiä. Tehtaan valmistuttua kemikaalikuljetukset ovat päivittäisiä ja niiden
määrä lisääntyy nykyisiin vaarallisten aineiden kuljetusmääriin verrattuna. Kemikaalien
kuljetuskaluston onnettomuudet ovat harvinaisia, mutta mahdollisia. Vaarallisten kemikaalien kuljetuskaluston ja kuljettajan pätevyysvaatimukset ovat lakisääteisiä. Vaatimusten tarkoitus on lisätä kemikaalikuljetusten turvallisuutta.
Klooridioksidiveden siirtoputken rikkoutumisesta johtuva klooridioksidipäästö
Merkittävin kemikaaleihin liittyvä riski on valmistettavan ja valkaisussa käytettävän
klooridioksidiveden vuoto. Klooridioksidiveden merkittävästä vuodosta ja haihtumisesta
voisi aiheutua vaara ympäristöön. Klooridioksidikaasu ja sen vesiliuokset ovat terveydelle haitallisia voimakkaasti ärsyttäviä aineita. Klooridioksidi on luokiteltu ympäristölle
vaaralliseksi vesieliömyrkyllisyyden perusteella. Klooridioksidin vesiliuos hajoaa valon
vaikutuksesta kloorivedyksi ja kloorihapoksi. Jos putkistovuoto tapahtuu ulkoalueella,
klooridioksidiliuoksesta vapautuu klooridioksidikaasua ympäristöön. Vuoto havaitaan
automaattisella virtausmittausjärjestelmällä, jolloin liuoksen syöttö katkaistaan. Vuodon
sattuessa vuotanut klooridioksidivesi voidaan peittää sammutusvaahdolla, joka estää
sen haihtumista. Klooridioksidin ollessa ilmaa raskaampi kaasu, se kerääntyy maastonmuotojen mukaan mataliin kohtiin. Klooridioksidivesivuoto on lyhytaikainen ja sen ei
arvioida aiheuttavan vaikutuksia tehdasalueen ulkopuolella. Jos näin kuitenkin tapahtuu, onnettomuudelta voidaan suojautua esimerkiksi pysäyttämällä tuloilmajärjestelmä
sekä sulkemalla ovet, ikkunat ja tuuletusluukut.
Raskaan polttoöljyn säiliöpalo
Raskaan polttoöljysäiliön suurpalon lämpösäteilyn vaikutukset kohdistuvat tehdasalueelle. Palo aiheuttaa laitoksen ulkopuolelle savukaasupäästöjä. Palon sattuessa lähialueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ovet ja ikkunat. Tapahtuessaan palo havaittaisiin erittäin nopeasti ja pelastuskalusto saapuisi paikalle.
Happivuoto happitehtaalla
Happitehtaalla varastoidaan nestemäistä happea, jota voi onnettomuustilanteessa
(esim. putkirikko) päästä purkautumaan laitoksen pihalle. Purkuputken täydellistä rikkoutumista pidetään hyvin epätodennäköisenä. Happi ei itsessään ole vaarallinen aine,
mutta se kiihdyttää suuresti muiden aineiden palamista ja päästessään reagoimaan orgaanisten aineiden kanssa se voi aiheuttaa räjähdysmäisiä paloja. Kaasumainen happi
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on ilmaa raskaampaa, joten happi kerääntyy maastonmuotojen mukaan mataliin kohtiin.
Hakevaraston tulipalo
Hakevaraston tulipalon lämpökuorma rajoittuu tehdasalueelle noin 30–50 metrin säteelle palokohdasta. Suurpalossa syntyvät savukaasut leviävät ympäristöön ja voivat aiheuttaa tilapäistä haittaa. Tulipalon sammutusvedet voivat sisältää epäpuhtauksia, jonka
vuoksi niiden imeytyminen maaperään ja suora pääsy vesistöön tai jäteveden puhdistamolle estetään. Hulevedet johdetaan laskeutusaltaaseen, josta epäpuhtaudet saadaan kerättyä pois. Käsitelty vesi johdetaan kosteikkoimeytykseen.
Tulipalon hallitsematon leviäminen on epätodennäköistä, sillä palo on hallittavissa tavanomaisilla palotorjuntatekniikoilla.
21.4.1

Jätevedenpuhdistamon toiminnan häiriintymisen vaikutukset
Merkittävät prosessikemikaalipäästöt häiritsevät jätevedenpuhdistamon toimintaa. Prosessikemikaalivuodot ovat mahdollisia erityisesti kunnossapitotöiden aikana, laitoksen
ylösajon tai alasajon aikana tai normaalin toiminnan aikana häiriötilanteessa. Jos prosessikemikaalivuoto päätyy suoraan jätevedenpuhdistamolle, puhdistamon toiminta
häiriintyy ja jätevesien aiheuttama vesistökuormitus lisääntyy. Jäteveden puhdistamon
toiminta varmistetaan kolmella 20 000 m3 varo- ja tasausaltaalla, joihin kaikki jätevedet
ohjataan ennen jätevedenpuhdistamolle johtamista. Näin päästö voidaan ohjata jätevedenpuhdistamolle hallitusti ilman, että se vaikuttaa puhdistamon toimintaan.
Häiriö- tai poikkeustilanteen aiheuttamat vesistövaikutukset riippuvat suuresti päästön
suuruudesta, kestosta ja ajankohdasta. Vesistövaikutusten arviointia varten tarkasteltiin
skenaariota, jossa jätevesipäästö olisi 1,5-kertainen kuukausipäästö normaaliin maksimitasoon verrattuna. Kallaveden kaltaisessa vesistössä päästön ajoittumisella on
suuri merkitys vaikutuksiin. Kesällä tapahtuvan päästön vaikutukset ovat erilaiset kuin
talvella tapahtuvan päästön vaikutukset.
Talvella tapahtuvan poikkeuksellinen päästön seurauksena jätevesien purkualueen
alusveden pitoisuuslisäykset ovat vesistövaikutusarviossa esitettyä suurempia. Keskeistä talvitilanteessa on hapen kulutus ja siten alusveden happipitoisuuden kehitys.
Happea kuluttavan aineen kuormituksen lisääntyessä hapen kulutus on suurempaa.
Kesällä ravinteiden merkitys korostuu. Kesällä jätevedet sekoittuvat talvea tehokkaammin koko vesimassaan, eikä vastaavankaltaista selvää jätevesien kertymistä
alusveteen tapahdu. Poikkeustilanteessa ravinnepitoisuudet kasvavat, mikä lisää kasviplanktonbiomassan määrää eli rehevyystaso lisääntyy. Skenaarion mukainen häiriöpäästö ei aiheuta akuutteja toksisia vaikutuksia vesistössä, mikäli päästö tulee vesistöön suhteellisen tasaisesti. Akuutit haittavaikutukset syntyvät lyhytaikaisista selvästi
suuremmista päästöpiikeistä.
Kallaveden kaltaisessa ympäristössä häiriöpäästön vaikutukset näkyvät maksimissaan
yhden kasvukauden ajan. Talvikaudella tapahtuneen häiriöpäästön vaikutukset ”huuhtoutuvat” suureksi osaksi seuraavan kevättulvan aikana ja sekoittuvat suuriin vesimassoihin. Kevättulvan voimakkuudesta riippuen kasvukauden alkaessa keväällä voi olla
tavallista suurempi ravinnemäärä vesimassassa, jolloin kasviplanktonin kevätmaksimi
on normaalia suurempi. Mikäli kevättulva on voimakas, huuhtoutuvat ravinteet tehokkaammin alavirtaan ja lieviä vaikutuksia voi olla havaittavissa alempana vesistössä.
Kesällä tapahtuvan häiriöpäästön vaikutukset näkyvät kyseisen kasvukauden ajan.
Seuraavaan kesään mennessä ylimääräiset ravinteet ovat huuhtoutuneet jo pois.
Suomesta olemassa olevien metsäteollisuuden poikkeustilanteiden päästöjen vaikutukset ovat olleet havaittavissa vesistössä noin 2–3 kuukauden ajan. Akuutit toksiset
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vaikutukset ovat syntyneet lyhytkestoisesta korkeasta häiriöpiikistä. Esimerkiksi kalat
voivat väistää pidempikestoisen, mutta tasoltaan pienemmän päästön vaikutusalueen,
jolloin esimerkiksi kalakuolemia ei synny. Kalojen kuoleminen häiriöpäästön yhteydessä tapahtuu yleensä kidusten toiminnan häiriintymisellä, mikä johtaa kalojen tukehtumiseen. Kidusten toiminta voi häiriintyä monien erilaisten prosessien seurauksena. Tällaisia prosesseja voivat olla esimerkiksi äkilliset pH-muutokset, kiintoainehiukkasten kertyminen kiduksiin tai kiintoaineen aiheuttamat hiertymät kiduksissa. Haitalliset aineet
kuten esimerkiksi metallit voivat sitoutua kidusrakenteiden pinnalle ja vaikeuttaa siten
kaasujen vaihtoa.

21.5

Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen
Onnettomuustilanteiden estäminen teknisesti on laitoksen toteutuksen ja toiminnan lähtökohta.
Tehdas varustetaan palonilmaisimilla sekä automaattisilla sammutusjärjestelmillä.
Onnettomuustilanteisiin varaudutaan varustamalla kemikaalien valmistuslaitteistot, varastosäilöt ja siirtoputkistot turva-automatiikalla kuten virtausmittareilla, hätäsuluilla ja
ylitäytön estimillä. Poikkeavista tilanteista menee hälytys valvomoon. Kemikaalisäiliöalueet varustetaan suoja-altaalla, jonka tilavuus on 110 % suurimman säiliön tilavuudesta.
Prosessikemikaalipäästöjä ehkäistään ensisijaisesti vuotojen keräilyjärjestelmällä. Sekä kuitu- että talteenottolinjan osastoviemärit varustetaan keräilykaivoilla, joista vuotolipeä voidaan pumpata takaisin prosessiin. Kanaaleissa virtaavan jäteveden laatua tarkkaillaan jatkuvilla johtokykymittauksilla, jotka ohjaavat kanaalipumppuja. Vuotolipeä
päätyy haihduttamolle joko prosessin kautta tai se johdetaan ensin ns. vuotolipeäsäiliöön.
Jätevedet johdetaan tehtaalta kolmeen altaaseen, joista kaksi toimii tasausaltaina ja
kolmas varoaltaana. Tasausaltaat nimensä mukaisesti tasaavat jäteveden laatua ja kun
yhtä allasta täytetään, niin toista puretaan jätevedenpuhdistamolle. Jos puhdistamolle
menevän jäteveden laadussa havaitaan muutoksia (esimerkiksi poikkeava pH, korkea
johtokyky tai lämpötila) tai tiedetään että tehtaalla on tapahtunut häiriöpäästö, jätevesi
johdetaan varoaltaaseen, joka pidetään normaalisti tyhjänä. Varoaltaasta vettä voidaan
hallitusti pumpata jätevedenpuhdistamolle. Sähkökatkon sattuessa jäteveden johtaminen puhdistamolle pysäytetään, kunnes ilmastuskompressori on voitu käynnistää. Laiterikon varalta ilmastusjärjestelmä on varustettu varakompressoreilla.
Tehdas hakee toiminnalleen luvan TUKESilta (Turvatekniikan keskus). Lupahakemuksessa esitetään toimintaan liittyvät turvallisuus- ja ympäristöriskit, arvioidaan suuronnettomuuden mahdollisuus ja kerrotaan onnettomuuksien ennaltaehkäisystä ja vaaratilanteisiin varautumisesta. Toimintaa ei voida aloittaa ennen TUKESin lupapäätöstä.
Onnettomuuksista, joista voi olla seurauksen päästö ilmaan, maaperään tai vesistöön
ja tulipaloista ilmoitetaan palo- ja pelastustoimelle. Vaaratilanteita ja niiden torjuntaa
harjoitellaan säännöllisesti. Tehtaan oma henkilökunta koulutetaan toimimaan poikkeuksellisissa tilanteissa. Tehtaalle laaditaan palo- ja pelastussuunnitelma, jonka alueellinen pelastuslaitos hyväksyy. Pelastustoimi tulee tekemään tehtaalle säännöllisesti tarkastuksia. Tarkastuksissa havaitut mahdolliset puutteet korjataan turvallisuustason säilyttämiseksi.
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22

KÄYTÖSTÄPOISTON VAIKUTUKSET

22.1

Arviointimenetelmät
Biotuotetehtaan käyttöikä on noin 40 vuotta, mutta sitä voidaan tarvittaessa pidentää
uusimalla laitteistoja tarpeen mukaan. Toiminnan lopettamisen vaikutukset kuvataan
siinä määrin kuin se edellä kuvattu huomioon ottaen on mahdollista.

22.2

Toiminnan lopettamisen vaikutukset
Tehtaan toiminnan päätyttyä tehtaan toiminta ei aiheuta enää päästöjä vesistöön tai ilmaan. Alueella etenkin raskaan liikenteen liikennemäärät tulevat vähenemään, mikä
vähentää liikennemelua. Mikäli rakennukset jäävät tontille ja niitä käytetään tulevaisuudessa muuhun teolliseen käyttöön, ei toiminnan lopettaminen aiheuta välitöntä rakennusten purkamistarvetta.
Jos tehdas pysäytetään lopullisesti, tehtaan purkaminen ja alueen ennallistaminen vievät aikaa noin kaksi vuotta. Kaikki säiliöt ja prosessiastiat tyhjennetään ja tarvittaessa
pestään. Loppukemikaalit myydään hyötykäyttöön tai ongelmajätelaitokselle. Pesuvedet käsitellään omalla jätevesilaitoksella.
Purkamisen eri työvaiheissa syntyy pölyä, melua ja tärinää, sekä purkamiseen ja purkujätteen kuljettamiseen liittyvää liikennettä. Kuljetuksesta ja työkoneista aiheutuu hiilidioksidipäästöjä sekä liikennemelua. Haitalliset vaikutukset kohdistuvat lähinnä tehdastontille ja sen lähiympäristöön ja ajoittuvat pääasiassa päiväsaikaan. Purkutyöstä ei arvioida aiheutuvan asutukselle merkittäviä haitallisia vaikutuksia.
Purkujätteen aiheuttamia vaikutuksia ympäristöön voidaan vähentää jätteen huolellisella käsittelyllä, lajittelulla ja hyödyntämisellä. Tehtaan purkamisen yhteydessä pyritään
materiaalien ja laitteiden uusiokäyttöön ja kierrätykseen, jolloin on mahdollista vähentää uuden materiaalin tuottamisessa syntyviä päästöjä.
Toiminnan päättyessä maaperän ja pohjaveden perustila palautetaan, mikäli toiminnasta on aiheutunut merkittäviä perustilan muutoksia tai mikäli perustilaan palauttaminen
on alueen tulevan herkemmän käyttötarkoituksen vuoksi oleellista.
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23

NOLLAVAIHTOEHDON VAIKUTUKSET
Nollavaihtoehtona tarkastellaan tilannetta, jossa biotuotetehdasta ei rakenneta. Tällöin
kaikki esitetyt ympäristövaikutukset, niin positiiviset kuin negatiiviset vaikutukset, jäävät
toteutumatta.
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24

YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Metsä Fibre Oy:n Äänekosken biotuotetehdas ja Stora Enson Varkauden tehtaan muutos liittyvät Finnpulpin biotuotetehdashankkeeseen puunhankinnan ja siihen liittyvien
ympäristövaikutusten osalta. Puunhankinnan yhteisvaikutukset on esitetty luvussa 19.
Hankealueen läheisyydessä sijaitsevien toimintojen (Savon Sellu Oy:n aallotuskartonkitehdas, Ekokem-Palvelut Oy:n teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskus, valtatien 5
ja Savon radan liikenne sekä Kuopion lentoasema) yhteisvaikutuksia Finnpulpin hankkeen kanssa on arvioitu kussakin vaikutusarviointiluvussa, mikäli yhteisvaikutuksia syntyy.
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25

VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA HANKKEEN
TOTEUTTAMISKELPOISUUS
Arvioitavana olevan hankkeen ominaisuudet ja ympäristövaikutusten kannalta olennaiset tekijät on selvitetty alustavien suunnittelutietojen perusteella. Ympäristövaikutusten
arviointia varten on tehty selvitys ympäristön nykytilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä
olemassa olevan tiedon ja YVA-menettelyä varten tehtyjen selvitysten perusteella.
Hankkeen ympäristövaikutuksia on tarkasteltu vertaamalla hankkeen toteutuksen aiheuttamia muutoksia nykytilanteeseen. Erityisesti on pyritty kiinnittämään huomiota YVAmenettelyn aikana eri sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella tärkeäksi koettujen
vaikutusten selvittämiseen ja kuvaamiseen. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa on
sovellettu IMPERIA-hankkeessa kehitettyä arviointikehikkoa (ks. luku 5.3).
Arvioitujen vaihtoehtojen vaikutukset ja niiden merkittävyys on esitetty oheisissa taulukossa (Taulukko 25-2). Taulukossa on esitetty yhdenmukaisesti vaihtoehtojen keskeiset ympäristövaikutukset. Taulukossa (Taulukko 25-1) on esitetty arviointiasteikko vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa.
Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot ovat tehtyjen arviointien perusteella toteuttamiskelpoisia, jos arviointiselostuksessa esitetyt haitallisten vaikutusten ehkäisemis- ja lieventämiskeinot huomioidaan hankkeen jatkosuunnitteluvaiheissa.
Taulukko 25-1. Arviointiasteikko vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa.
Erittäin suuri ++++
Suuri +++
Kohtalainen ++
Vähäinen +
Vaikutusten
merkittävyys

Ei vaikutusta
Vähäinen Kohtalainen -Suuri --Erittäin suuri ----
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Taulukko 25-2. Tehtaan rakentamisen ja toiminnan aikaiset vaikutukset.
HANKKEEN
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Maankäyttö ja
kaavoitus

NOLLAVAIHTO
EHTO
Ei vaikutuksia

RAKENTAMISEN AIKAISET
VAIKUTUKSET

TOIMINNAN AIKAISET VAIKUTUKSET

Hanke ei ole ristiriidassa voimassaolevan maakunta- ja yleiskaavan tavoitteiden kanssa. Alueelle laaditaan parhaillaan asemakaavaa.
Hankkeella voi olla paikallisia vaikutuksia asemakaavalla suojeltuun, kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Nervanderin huvilaan.
Hankkeen suunniteltu käyttötarkoitus soveltuu nykyisen aluerakenteen osalta Sorsasalon itäosan muuhun maankäyttöön, jossa on jo vastaavia toimintoja ja maankäyttöä. Maankäyttö alueella muuttuu ja toiminta aiheuttaa ympäristöönsä joitakin haittavaikutuksia, joilla voi olla välillisiä vaikutuksia
ympäröivien alueiden maankäyttöön.

Liikenne

Ei vaikutuksia

Valtatiellä 5 liikennemäärän lisäys on maksimitilanteessa alle 10 %. Selluntiellä lisäys
on merkittävä erityisesti ensimmäisen rakentamisvuoden aikana, jolloin liikennemäärät voivat jopa yli kymmenkertaistua.

Vaihtoehtojen välillä ei ole merkittävää eroa. Valtatien 5 kokonaisliikennemäärä lisääntyy n. 3 %. Raskaan liikenteen määrän lisääntyminen on huomattavaa Sorsasalon liittymän kohdalla. Selluntien kokonaisliikennemäärät yli nelinkertaistuvat, mutta huomioitavaa on, että tietä käyttää nykyisin pääsääntöisesti Savon Sellun ja Ekokemin teollisuus- ja henkilöliikenne.
Vaikutuksia liikenneturvallisuuteen on arvioitu kohdistuvan, jos Sorsasalon liittymä ruuhkautuu.
Toiminta-ajan liikennevaikutusten kokonaismerkittävyys varsinkin Selluntielle arvioidaan olevan suuri,
sillä kuljetuksia saapuu ympäri vuorokauden. Muille tieosuuksille vaikutukset ovat vähäisiä/kohtalaisia.

Melu

Ei vaikutuksia

Rakentaminen ajoittuu lyhyelle ajanjaksolle
ja siitä aiheutuvat meluvaikutukset arvioidaan lyhytkestoisuuden perusteella vähäisiksi.

Toiminnanaikana tehdas nostaa alueen melutasoa ja sen meluvaikutus on merkitykseltään kohtalainen.
Vaihtoehdoilla ei ole merkittävää eroa. Integraatiovaihtoehdossa Savon Sellun nykyisen voimalaitoksen
ja jätevedenpuhdistamon lakkauttaminen vähentää alueen kokonaismelutilannetta jonkin verran.

Tärinä

Ei vaikutuksia

Rakentamisen aikaisen tärinän aiheuttamat
vaikutukset ovat vähäisiä lähialueelle huomioon ottaen lähimpien asuin- ja lomarakennusten etäisyys hankealueesta.

Toiminnan aikana vaikutuksia ei arvioida syntyvän tai ne ovat lähinnä raideliikenteestä johtuvia korkeintaan hetkellisiä ja hyvin vähäisiä vaikutuksia.

Ilmanlaatu

Ei vaikutuksia

Maanrakennustöihin liittyvän pölyämisen
arvioidaan aiheuttavan hengitettävien hiukkasten pitoisuustason nousua. Pölypäästöjen aiheuttama haitta on luonteeltaan ympäristön likaantumista ja viihtyvyyshaittaa.

Tehtaan toiminnasta syntyy päästöjä ilmaan. Päästöjen aiheuttamat pitoisuudet alittavat selvästi ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot. Ajoittaista hajuhaittaa voi olla muutaman kerran vuodessa. Hajut eivät aiheuta terveydellistä haittaa, mutta viihtyvyyshaittaa voi ilmetä.
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Kasvihuonekaasupäästöt

Ei vaikutuksia

Työkoneiden ja kuljetusten pakokaasupäästöt aiheuttavat kasvihuonekaasupäästöjä.

Toiminnan aikana kasvihuonekaasupäästöjä syntyy tehtaan kuljetuksista sekä tuotannosta. Valtaosa
tehtaan tuotannon hiilidioksidipäästöstä on bioperäistä, jota ei luokitella kasvihuonekaasuksi.
Kasvihuonekaasupäästöt lisäävät vain hieman koko Suomen kasvihuonepäästöjä, Kuopion tasolla lisäys on suurempi. Vaihtoehdoilla ei ole merkittävää eroa.

Tuhka, sivutuotteet ja jätteet

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia normaalitilanteessa.

Normaalitilanteessa vaikutuksia ei synny missään tarkastellussa vaihtoehdossa. Jätteiden loppusijoituksesta mahdollisesti aiheutuvat ympäristövaikutukset kohdistuvat loppusijoituspaikoille.

Vesistöt

Ei vaikutuksia

Keskeisin vesistörakentamisen aikainen
vaikutus on veden kiintoainepitoisuuden ja
sen myötä sameuden tilapäinen lisääntyminen.

Paikallista hapettomuutta saattaa esiintyä aiempaa useammin, mutta laajamittaista hapettomuutta ei
arvioida aiheutuvan. Kelloselän fosforitaso heikkenee tyydyttäväksi, mutta koko Kallaveden osalta fosforipitoisuuden arvioidaan säilyvän hyvänä. Kallaveden typpipitoisuus on nykyisin tyydyttävä, eikä
kuormituksen arvioida muuttavan tilaluokitusta typen osalta. Yhteispuhdistamovaihtoehdossa typpikuormituksen pieneneminen näkyy Kallavedellä typpipitoisuuden pienentymisenä.

Raakaveden ottoputken sijoittamisessa
Virtasalmen puolelle syntyy merkittävästi
vähemmän ruoppaustarvetta kuin Sorsasalon länsipuolen sijoitusvaihtoehdossa.

2

Kylmänä talvena jäähdytysvesien aiheuttaman sulan alueen koko on huhtikuun alussa noin 0,5 km ja
2
leutona talvena noin 0,8 km . Lämpökuorman arvioidaan näkyvän lähirantojen limoittumisena ja vesikasvillisuuden lisääntymisenä, mutta esim. laaja-alaisia sinilevähaittoja ei arvioida aiheutuvan.
Kallaveden pintaveden ekologiseen tilan osa-alueita tarkastellessa tilaluokka Savon Sellun lähialueella
ja Kelloselällä pysyy tyydyttävänä ja koko Kallavesi-Sorsavesi vesialueella hyvänä.

Kalat ja kalastus

Ei vaikutuksia

Rakennusvaiheessa veden paikallinen
samentuminen voi lyhytaikaisesti karkottaa
kaloja työkohteiden läheisyydessä.

Jätevedet heikentävät vesistön happitilannetta ja lisäävät vesistön rehevyyttä. Tämä heikentää syyskutuisten kalalajien elinolosuhteita, suosii särkikaloja vaateliaampien kalalajien kustannuksella ja näkyy
kalastuksessa seisovien pyydysten lisääntyvänä limoittumisena.

Kasvillisuus,
eläimet ja suojelukohteet

Ei vaikutuksia

Rakentamisen aikaiset luontovaikutukset
keskittyvät Sorsasalon alueelle, ja liittyvät
pääosin kasvillisuuden poistoon ja maanmuokkaukseen.

Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan huomioitavia vaikutuksia edes lähimpänä sijaitsevalle Naturaalueelle. Vesistövaikutusten osalta Kallaveden rehevöityminen ja kasviplanktonin lisääntyminen voisivat
ulottua vähäisessä määrin laajalle Natura-alueelle Keski-Kallaveden saaristo. Vaikutukset tälle alueelle
on arvioitu korkeintaan vähäisiksi.

Tehdasalueelta häviää toinen kahdesta
potentiaalisesta viitasammakon kutulammesta. Lisäksi jätevedenpuhdistamon ja
satamalaiturin alueelta häviää valtaosa
lehtokuviosta, joka on potentiaalinen liitooravan elinympäristö.
Rakentamisen myötä lintujen elinympäristöjä, kuten metsää ja joutomaakenttää häviää tai muuttuu. Rakentaminen kohdistuu
suurelta osin jo muokatuille alueille, eivätkä
mainitut häviävät tai muuttuvat kohteet ole
esimerkiksi maakunnallisesti erityisen tärkeitä linnustokohteita.
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Maa- ja kallioperä sekä pohjavedet

Ei vaikutuksia

Vaikutukset vähäisiä, riski muodostuu lähinnä työkoneiden hydrauliikkaöljyvuodoista.

Tehtaan normaalissa toiminnassa vaikutuksia maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen ei synny.

Maisema ja kulttuuriympäristö

Ei vaikutuksia

Vaikutukset kohdistuvat pääosin hankkeen
välittömään lähiympäristöön ja lähialueille,
joilla vaikutukset voidaan kokea suurena.
Muutoin rakentamisen aikaisten vaikutukset ovat vähäisiä.

Vaikutukset ovat kohtalaisia, joillakin alueilla suuria. Maiseman muutos erityisesti lähialueilla Sorsasalossa ja Virtasalmen pohjoisrannan suunnalla voidaan kokea suurena. Hanke ei aiheuta merkittäviä
vaikutuksia maisemarakenteeseen tai suurmaisemaan. Hankkeen vaikutukset ovat pääasiassa vaikutuksia maisemakuvaan ja -tilaan, ja vaikutukset kohdistuvat muutamille alueille (Vuorelan ranta-alueet,
Sorsasalon itäosan lähiympäristöt, Virtasalmen pohjoispuoli, Kelloselän pohjoisosat).

Ihmiset ja yhteiskunta

Luonnonvarojen
käyttö

Ei vaikutuksia

Ei vaikutuksia

Rakentamisen häiriövaikutukset saattavat
heikentää virkistysarvoja hankealueen läheisyydessä, kuten Virtasalmen alueella.
Rakentamisvaiheen vaikutukset liittyvät
ilmanlaadussa (pölyäminen) tapahtuviin
muutoksiin sekä mahdollisiin melu- ja tärinävaikutuksiin.
Ei vaikutuksia

Hanke ei heikennä vaikutusalueella sijaitsevien maiseman ja kulttuuriympäristön kannalta merkittävien
kohteiden arvoa.
Hankkeen kokonaisvaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyisyyteen kaikki vaikutusalueet huomioiden on arvioitu kohtalaisiksi. Hankkeen lähialueella vaikutukset ovat kuitenkin suuria, joidenkin talouksien osalta jopa erittäin suuria. Kauempana hankealueesta vaikutukset ovat merkittävästi lievempiä ja
siellä positiivisten vaikutusten painoarvo korostuu selvästi.
Merkittävimmät toiminnan aikaiset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat pääosin lisääntyvästä liikenteestä sekä meluvaikutuksista.
Ottaen huomioon hakkuumäärän lisääntymisen lähes hakkuumahdollisuuksien tasolle (erityisesti havukuitupuu) sekä puuraaka-aineen hankinnan kestävyyden, arvioidaan luonnonvarojen käytön aiheuttamien vaikutusten kokonaismerkittävyyden olevan toiminnan aikana vähäiset.
Tämän lisäksi hankkeella voi olla positiivisia vaikutuksia metsätalouden kannattavuuteen.

Sosioekonomia

Ei vaikutuksia

Rakentaminen lisää merkittävästi taloudellista toimeliaisuutta Pohjois-Savossa ja
muualla Suomessa. Kokonaistuotoksen
kasvu synnyttää alueen ja koko Suomen
kannalta merkittäviä rakentamisen aikaisia
työllisyysvaikutuksia.

Toiminnan aikaiset vaikutukset ovat merkittävyydeltään erittäin suuria huomioiden vaikutuksen voimakkuuden ja laajuuden.
Toiminnan aikana taloudellista toimeliaisuutta lisäävän kokonaistuotoksen kasvu koko Pohjois-Savossa
tulee olemaan kerrannaisvaikutuksineen noin 860 miljoonaa euroa. Hankkeella on myös veroluonteisia
vaikutuksia, jotka muodostuvat kiinteistö-, yhteisö- ja kunnallisverosta. Valmistuttuaan hanke tulee kokonaisuudessaan työllistämään noin 1 500 henkilöä Pohjois-Savossa ja muualla Suomessa kerrannaisvaikutuksineen noin 1 900 henkilötyövuotta.
Hankevaihtoehtojen välillä ei ole merkittäviä eroja aluetaloudellisten ja sosioekonomisten vaikutusten
kannalta.

Onnettomuustilanteet

Ei vaikutuksia
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26

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTA

26.1

Seurannan periaatteet
Ympäristölainsäädäntö edellyttää ympäristöön vaikuttavista hankkeista ja toiminnoista
vastaavilta ympäristövaikutusten seurantaa. Päästöjen seurantaa koskevat, juridisesti
sitovat velvoitteet annetaan hankkeen ympäristölupapäätöksen lupaehdoissa. Hankkeen vaikutuksia ympäristöön on seurattava viranomaisten hyväksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti.
Tarkkailuohjelmat laaditaan yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa ja niissä
määritellään suoritettavan kuormitus- ja ympäristötarkkailun ja raportoinnin yksityiskohdat. Nykyään ympäristötarkkailut pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan
niin kutsuttuna yhteistarkkailuina, jolloin kaikki tietyn alueen tarkkailuvelvolliset (kunnat,
teollisuus jne.) osallistuvat yhden yhteisen tarkkailuohjelman toteuttamiskustannuksiin.
Näin vältytään päällekkäiseltä työltä sekä saadaan tarkkailusta kattavampi ja yhtenäisempi.
Ympäristövaikutusten tarkkailuohjelma on suunnitelma tietojen keräämisestä säännöllisin aikavälein hankkeen aiheuttamasta ympäristökuormituksesta, ympäristövaikutuksista sekä ympäristön muutoksista hankkeen vaikutusalueella. Seurannan tavoitteita ovat:
-

tuottaa tietoa toiminnan ympäristökuormituksesta ja -vaikutuksista

-

selvittää, mitkä ympäristön tilan muutokset ovat seurauksia tehtaan toiminnasta
ja mitkä aiheutuvat muista tekijöistä

-

selvittää, miten ympäristövaikutusten ennuste- ja arviointimenetelmät vastaavat
todellisuutta

-

selvittää, miten haittojen lieventämistoimet ovat onnistuneet

-

käynnistää tarvittavat toimet, jos esiintyy ennakoimattomia haittoja.

Tarkkailun tuloksista raportoidaan määräajoin, yleensä vuosittain ja raportit toimitetaan
ympäristöviranomaisille. Tarkkailuraportit ovat julkisia asiakirjoja.
Vaikka yksityiskohtaiset ympäristövaikutusten seurantaohjelmat laaditaankin vasta ympäristölupavaiheessa, ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa voidaan kuitenkin
esittää ympäristötarkkailun sisältö pääpiirteittäin. Seuraavassa on esitetty ympäristövaikutusten seurannan pääpiirteet.

26.2

Jätevesi-, jäähdytysvesi- ja vesistötarkkailu

26.2.1

Rakentamisen aikainen tarkkailu
Hankkeen vesistörakennustöiden vaikutuksia tarkkaillaan vesilupaan liittyvän tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Tarkkailusuunnitelma laaditaan jo lupahakemusvaiheessa, ja
siitä neuvotellaan viranomaisen kanssa niin, että suunnitelma saadaan hyväksytyksi
vesilupapäätöksen antamisen yhteydessä.

26.2.2

Käytön aikainen tarkkailu
Vesistöön johdettavien jäähdytys- ja jätevesien määrää, laatua ja vesistövaikutuksia
tarkkaillaan viranomaisten edellyttämällä tavalla.
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Jätevesien muodostumista ja satunnaispäästöjä seurataan automaatiojärjestelmän sekä tehdaskierrosten avulla.
Jätevedenpuhdistamolle meneviä jätevesiä tarkkaillaan jatkuvatoimisilla mittareilla ja
laboratorioanalyyseillä. Veteen johdettavien päästöjen tarkkailu suoritetaan yleisten
BAT-päätelmien mukaisesti (Taulukko 26-1).
Vesistö- ja kalataloustarkkailu tullaan suorittamaan yhteistarkkailuna. Järvialueella seurataan veden fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia sekä biologisia muuttujia, kuten perustuotantoa, kasviplanktonia, pohjaeläimiä ja vesikasvillisuutta sekä kalastoa ja kalastusta. Lisäksi seurataan jääolosuhteita ja jäättömän alueen laajuutta.
Taulukko 26-1. Veteen johdettavien päästöjen tarkkailu.
BAT
Nro
BAT 8

BAT-tekniikka
Veteen kohdistuvien päästöjen kannalta keskeisten prosessimuuttujien seuranta:
- Virtaama, lämpötila ja pH (jatkuvatoiminen mittaus)
- Biomassan P- ja N-pitoisuus, lieteindeksi, ammoniumtyppi- ja ortofosfaattipitoisuus sekä mikroskopiatutkimukset (jaksoittain)
- Jäteveden anaerobisessa käsittelyssä syntyvän biokaasun virtaama ja CH 4pitoisuus (jatkuvatoimisesti)
- Jäteveden anaerobisessa käsittelyssä syntyvän biokaasun H2S- ja CO2-pitoisuus
(jaksoittain)

BAT 10 Veteen kohdistuvien päästöjen tarkkailu EN-standardien mukaisesti:
- COD tai TOC päivittäin
- BOD7 viikoittain
- kiintoaine päivittäin
- Kok-N viikoittain
- Kok-P viikoittain
- EDTA; DTPA kuukausittain
- AOX kuukausittain
- Merkitykselliset metallit kerran vuodessa (esim. Zn, Cu, Cd, Pb ja Ni)

26.3

Maaperä- ja pohjavesiseuranta
Ennen rakennustöiden aloittamista tehdasalueelle ja sen lähiympäristöön asennetaan
pohjavesiseurantaputkia. Osa seurantaputkista voi olla kalliopohjavesiputkia ja osa
maapohjavesiputkia. Putkien avulla voidaan seurata pohjaveden pinnan korkeutta ja
kemiallista tilaa. Säännöllinen seuranta aloitetaan rakennusvaiheen alussa, jolloin saadaan kahden vuoden aikana perustila selville, ennen tehtaan käynnistämistä. Tuloksista pidetään kirjaa, jolloin tehtaan käytönaikaisessa tarkkailussa voidaan havaita muutokset perustilaan.
Käytön aikaisessa tarkkailussa seurataan ja huolletaan kemikaalisäiliöt ja öljynerotuskaivot ja pidetään näistä kirjaa. Öljynerotuskaivojen toimintaa voidaan varmentaa ottamalla näytteitä hulevedestä öljynerotuskaivon jälkeen.
Poikkeuksellisista tapahtumista, onnettomuus- ja vaaratilanteista ja muista oleellisista
toimintahäiriöistä pidetään kirjaa ja tiedot raportoidaan ympäristöviranomaiselle.
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26.4

Jätekirjanpito
Tehtaalla muodostuvien jätteiden laadusta, määrästä ja hyödyntämisestä pidetään jätekirjanpitoa jätelain ja ympäristöluvan edellyttämällä tavalla. Syntyvien tuhkien laatua
seurataan ottamalla säännöllisesti näytteet syntyvistä tuhkajakeista. Kirjanpidosta ilmenee muun muassa jätteen laatu, määrä, käsittely- ja hyödyntämistavat ja sijoituspaikka.
Tiedot raportoidaan säännöllisin väliajoin ympäristöluvan edellyttämällä tavalla.

26.5

Melumittaukset
Tehtaan ympäristöön tullaan asentamaan jatkuvatoimiset melumittarit jo ennen rakentamistöiden aloittamista. Mittauksia jatketaan rakentamis- ja käyttöönottoajan yli normaaliin tuotantotilanteeseen saakka. Mittauksilla saadaan selville alueen melutilanne
ennen rakentamisen aloittamista sekä tehtaan rakentamisen ja toiminnan aiheuttama
melu.
Rakentamisen jälkeen tehtaan ympäristössä tullaan tekemään melumittauksia, joilla
varmistetaan, että tehtaan toiminnan aiheuttama melu pysyy viranomais- ja suunnitteluohjearvojen rajoissa. Tehtaan toiminnasta aiheutuva melutaso selvitetään mittauksin
lähimmissä melulle altistuvissa kohteissa.

26.6

Savukaasupäästöjen ja ilmanlaadun tarkkailu
Päästöjen tarkkailua varten asennetaan jatkuvatoimisia savukaasuanalysaattoreita
soodakattilalle, meesauunille, havukaasukattilalle ja kuorikattilalle. Niiltä osin, kun luotettavia jatkuvatoimisia mittauksia ei ole saatavilla, täydennetään mittauksia luotettavaksi todetuilla kertamittauksilla vuosittain.
Laitoksen käytönvalvontajärjestelmän tiedot, kuten laitoksen ajotilanteiden muutokset
ja häiriöt, sekä päästömittaustulokset kootaan tietokantaan, jonka avulla niitä voidaan
jatkuvasti seurata. Käyttö- ja päästötiedot raportoidaan säännöllisin väliajoin viranomaisille ympäristöluvan edellyttämällä tavalla.
Jatkuvatoimisille mittauksille tullaan tekemään vuosittain vertailumittaukset. Mittaukset
suoritetaan ulkopuolisen akreditoidun mittaajan toimesta. Kertaluonteiset mittaukset
tehdään standardoiduin menetelmin tai sellutehtaan päästöjen seurantaan soveltuvia
mittausmenetelmiä käyttäen.
Ilmanpäästöjä tarkkaillaan myös vuorokohtaisella raportoinnilla, jossa raportoidaan ilmanpäästöihin vaikuttavista tapahtuneista poikkeavista tilanteista. Ilmaan johdettavien
päästöjen tarkkailu suoritetaan yleisten BAT-päätelmien mukaisesti (Taulukko 26-1).
Kuopiossa kaupunki ja Siilinjärvellä kunta huolehtivat ilmanlaadun seurannasta jatkuvatoimisilla mittauksilla. Finnpulp tulee osallistumaan mittaustoimintaan omalta osaltaan.
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Taulukko 26-2. Ilmaan johdettavien päästöjen tarkkailu.
Nro

BAT-tekniikka

BAT 8

Ilmaan kohdistuvien päästöjen kannalta keskeisten prosessimuuttujien seuranta:
- Paine, lämpötila, happi, häkä, vesihöyrypitoisuus savukaasuissa (jatkuvatoiminen
mittaus)

BAT 9

Ilmaan kohdistuvien päästöjen tarkkailu ja mittaaminen EN-standardien mukaisesti:
NOx ja SO2:
- jatkuvatoimisesti soodakattilasta
- jaksottain tai jatkuvatoimisesti meesauunista
- jaksottain tai jatkuvatoimisesti hajukasukattilasta.
Hiukkaset:
- jatkuvatoimisesti soodakattilasta ja meesauunista
Hajukaasut:
- jatkuvatoimisesti soodakattilasta
- jatkuvatoimisesti meesauunista ja hajukaasukattilasta
- jaksoittain hajapäästöt eri lähteistä.

BAT 11 Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden hajapäästöjen säännöllinen seuranta ja arviointi merkityksellisistä päästölähteistä.

26.7

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten seuranta
Sosiaalisten vaikutusten seuranta ei kuulu lupamenettelyn piiriin. Yhteistyö sidosryhmien, kuten lähiasukkaiden, kanssa on kuitenkin tärkeä osa yrityksen toimintaa. Avoimella tiedonvaihdolla lähialueen asukkaiden kanssa hankevastaava voi saada tietoa
hankkeen vaikutuksista ja keinoista, joilla näitä vaikutuksia voisi lieventää tai ehkäistä.
Sekä asukaskyselyn vastauksissa että ryhmähaastatteluissa tuotiin voimakkaasti esille
tarve avoimen ja aktiivisen vuoropuhelun jatkamisesta hankkeen edetessä.
YVA-menettelyn aikana syntyneet yhteydet menettelyssä mukana olleisiin sidosryhmiin
voivat toimia vuorovaikutuksen kanavina. Lehtikirjoittelua seuraamalla saadaan tietoa
hankkeen vaikutuksista sekä ihmisten suhtautumisesta hankkeeseen. Tarvittaessa voidaan lisäksi järjestää tutustumistilaisuuksia biotuotetehtaalla. Tiedotuskanavana toimii
myös Finnpulpin internetsivusto (www.finnpulp.fi)
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27

HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT, SUUNNITELMAT JA
PÄÄTÖKSET
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn päätyttyä hanke etenee lupavaiheisiin. Hankkeesta vastaava päättää YVA-menettelyn tuloksiin ja muihin jatkotutkimuksiin ja selvityksiin perustuen, mille vaihtoehdolle lupia haetaan. YVA-selostus sekä siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto liitetään lupahakemuksiin. Seuraavissa luvuissa on
kerrottu, mitä lupia ja päätöksiä biotuotetehtaan rakentaminen edellyttää.

27.1

Kaavoitus
Hankealueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Samanaikaisesti YVA-menettelyn
kanssa on käynnistetty asemakaavan laadinta Sorsasalon itäpuoleiselle alueelle. YVAmenettelyn yhteydessä tehtävät selvitykset sekä vaikutusten arvioinnit toimivat myös
kaavoituksen selvitysaineistona.
Tukes määrittää suuronnettomuusvaarallisille laitoksille eli ns. Seveso-laitoksille konsultointivyöhykkeen, jonka sisällä kaavoituksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota
riskeihin ja onnettomuusvaaran torjuntaan. Konsultointivyöhykkeet määritellään laitoksen yleisistä onnettomuusriskeistä ja niiden arvioista, mutta niitä ei voi suoraan käyttää
suojaetäisyyksinä tuotantolaitosten ja herkkien toimintojen välillä.

27.2

Ympäristövaikutusten arviointi
YVA-lain (468/1994) ja asetuksen (713/2006) mukaisesti biotuotetehtaan rakentaminen
edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn järjestämistä. YVA-selostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto ovat edellytyksenä hanketta koskevien lupien
(mm. rakennuslupa ja ympäristölupa) saamiselle.

27.3

Ympäristö- ja vesilupa
Tehdasta varten on haettava ympäristölupa. Toiminnan luvanvaraisuus perustuu ympäristönsuojelulakiin (YSL 527/2014). Ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin mukaan
ympäristölupa on oltava ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan, 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 lainsäädännön asettamat vaatimukset. Hanke ei myöskään saa olla ristiriidassa alueen
kaavoituksen 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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27.4

Rakennuslupa
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen rakennuslupa haetaan kaikille uudisrakennuksille. Lupa haetaan Kuopion kaupungin rakennuslupaviranomaiselta, joka
lupaa myöntäessään tarkistaa, että suunnitelma on vahvistetun asemakaavan ja rakennusmääräysten 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.

27.5

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, joka haetaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta. Hakemukseen liitetään Finavian lausunto 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 tehtaan rakentamista haetaan ilmailulain mukainen lentoestelupa. Lentoestelupa tarvitaan myös rakentamisen aikana muun muassa isoille nostureille.

27.6

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
laitoksilta kannanotot Puolustusvoimien kokonaiskannan muodostamiseksi.

27.7

Kemikaalilain mukaiset luvat
Kemikaalilaki (599/2013) koskee kaikkia kemikaaleja: terveydelle vaarallisia, ympäristölle vaarallisia sekä palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja. Kemikaalilain tarkoituksena on terveyden ja ympäristön suojelu kemikaalien aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta.
Lisäksi kemikaalisäädökset käsittävät lain vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisesta käsittelystä (390/2005, muutos 358/2015) sekä Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015) ja Valtioneuvoston
asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012, muutos 686/2015). Nämä säädökset perustuvat suuronnettomuusvaaran torjuntaa koskevaan Seveso III -direktiiviin (2012/18/EU).
Tehtaalle on haettava kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia koskeva lupa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes) (390/2005, muutos 358/2015).
Lupaa on haettava ennen yksityiskohtaisten toteutusratkaisujen tekemistä hyvissä ajoin
ennen tuotantolaitoksen rakennustöiden aloittamista. Lisäksi tulee esittää sisäinen pelastussuunnitelma (18 §). Riippuen laitoksen kokoluokasta, on myös esitettävä toimintaperiaateasiakirja tai yhteenveto asiakirjasta (13 §) tai turvallisuusselvitys (14 §). Onnettomuusvaara tulee ottaa huomioon laitoksen sijoitusta arvioitaessa riskianalyysien ja
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mallinnusten avulla (856/2012, muutos 686/2015 5 §). Kemikaalien vähäisestä käsittelystä ja varastoinnista tulee tehdä ilmoitus aluepelastuslaitokselle.
REACH-kemikaaliasetuksen mukaan kemikaalien jatkokäyttäjä ilmoittaa aineen toimittajalle aineen rekisteröinnissä tarvittavat tiedot käyttötavasta valmistajalle tai maahantuojalle toimittamista varten. Jatkokäyttäjän tulee toiminnassaan noudattaa kemikaalin
toimittajalta saamassaan käyttöturvallisuustiedotteessa sekä sen liitteenä mahdollisesti
olevassa altistumisskenaariossa esitettyjä turvallisen käytön varmistavia käyttöolosuhteita ja turvallisuustoimenpiteitä.
ATEX-lakia (räjähdysvaarallisia tiloja ja tiloissa käytettäviä laitteita koskeva lainsäädäntö) ja -asetusta sovelletaan työturvallisuuteen ja yleiseen turvallisuuteen liittyvään räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttaman vaaran torjuntaan. Työnantajan on laadittava työturvallisuuslaissa (738/2002) ja asetuksessa tarkoitettu ATEX-selvitys räjähdysvaarallisista tiloista. ATEX-selvityksen perusteella laadittavaa räjähdyssuojausasiakirjaa voidaan hyödyntää laadittaessa laitoksen sisäistä pelastussuunnitelmaa. Räjähdyssuojausasiakirjan laatimisvelvoite perustuu Valtioneuvoston asetukseen räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta (576/2003). Asetuksen tarkoituksena on räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamien vaarojen ennaltaehkäisy ja torjunta työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi sekä yleisen turvallisuuden ylläpitämiseksi ja henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi. Asetus velvoittaa työnantajaa selvittämään räjähdyskelpoisen ilmaseoksen aiheuttaman räjähdysvaaran, arvioimaan sen merkityksen ja estämään räjähdykset ja suojautumaan
niiltä sekä laatimaan räjähdyssuojausasiakirjan. Räjähdyssuojausasiakirja tulee laatia
ennen laitoksen käyttöönottoa ja se esitetään valvovalle viranomaiselle käyttöönottotarkastuksen yhteydessä.

27.8

Rakentamisen edellyttämät luvat
Rakentamistyömaalle voidaan tarvita erilaisia lupia eri työvaiheisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi maisematyölupa, jota haetaan ennen rakennusluvan voimassaoloa tehtäville
toimille, jotka muokkaavat maisemaa, kuten esimerkiksi puuston kaadolle tai maaaineksen poistamiselle. Maisematyölupaa ei kuitenkaan tarvita yleis- ja asemakaavan
toteuttamiseksi tarpeellisten tai myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten
töiden suorittamiseen. Vesistörakenteisiin liittyville rakennustoimille voidaan tarvita toimenpidelupa. Rakennustöiden aloittamisesta sekä sähkötöistä tulee tehdä ilmoitukset
ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, joka ei edellytä ympäristölupaa, tulee tehdä erillinen kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lisäksi rakennustyömaa-aikaisten räjähdeaineiden ja
kemikaalien käyttöön sekä varastointiin liittyy erillisiä lupia ja ilmoituksia.
Työmaalla on toimintoja, jotka edellyttävät ympäristönsuojelulain mukaisia lupia. Ympäristölupaa edellyttävät muun muassa kivenmurskaamo ja betoniasema. Nämä lupahakemukset käsittelee Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen.

27.9

Päästölupa ja päästöoikeudet
Päästökauppalain mukaan sen soveltamisalaan kuuluvat laitokset tarvitsevat päästöluvan. Lakia sovelletaan mm. metsäteollisuuden laitosten ja prosessien hiilidioksidipäästöihin.
Päästöluvan myöntää Energiavirasto. Lupa myönnetään edellyttäen, että toiminnanharjoittajan suunnitelmat päästöjen tarkkailemiseksi ja päästöistä laadittavien selvitysten
toimittamiseksi päästökauppaviranomaiselle ovat riittävät ja asianmukaiset ja että toiminnanharjoittaja saa ympäristönsuojelulainsäädännön nojalla harjoittaa toimintaa. Lu-
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pa myönnetään yleensä toistaiseksi tai erityisestä syystä määräajaksi. Tarvittaessa
Energiavirasto voi tarkistaa lupaa ja sen ehtoja tai peruuttaa luvan.
Päästöluvan lisäksi toiminnanharjoittaja voi hakea ilmaiseksi jaettavia päästöoikeuksia.
Päästöoikeushakemukset käsittelee työ- ja elinkeinoministeriö.
Toiminnanharjoittajan on toimitettava lupahakemus Energiavirastoon vähintään kuusi
kuukautta ennen toiminnan suunniteltua aloittamista. Lupahakemukseen on liitettävä
lupakäsittelyn kannalta tarpeellinen selvitys laitoksesta, sen toiminnasta ja päästöjen
lähteistä sekä suunnitelma päästöjen tarkkailemiseksi (tarkkailusuunnitelma). Lisäksi
hakemuksessa on selvitettävä, että laitos saa toimia ympäristösuojelulainsäädännön
nojalla.

27.10

Voimajohdon vaatimat luvat
Voimajohtojen aiheuttamat ympäristövaikutukset arvioidaan YVA-menettelyllä vähintään 220 kilovoltin voimajohtohankkeessa, jonka pituus on yli 15 kilometriä. Jännitetasoltaan 110 kilovoltin voimajohtohankkeista laaditaan yleensä sähkömarkkinalain mukainen ympäristöselvitys.
Sähkömarkkinalain mukainen lupa ja sähköverkkoon liittyminen
Vähintään 110 kV:n voimajohdon rakentaminen edellyttää sähkömarkkinalain mukaista
lupaa, jota haetaan Energiamarkkinavirastolta. Lupa koskee tarvetta sähkön siirtämiseen, ei voimajohdon rakentamista. Lupahakemukseen on liitettävä selvitys hankkeen
ympäristövaikutuksista ja soveltuvuudesta alueen maankäyttöön.
Sähköverkkoon liittyminen edellyttää liittymissopimuksen tekemistä kantaverkkoa hallinnoivan Fingrid Oyj:n kanssa.
Tutkimuslupa
Voimajohtoreittien maastotutkimuksia varten haetaan
(603/1977) mukaista tutkimuslupaa aluehallintovirastolta.

tarvittaessa

lunastuslain

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

27.11

Muut mahdolliset luvat
Erikoiskuljetuslupa
Kuljetus tarvitsee erikoiskuljetusluvan, kun se ylittää normaaliliikenteelle sallitut mittatai massarajat. Erikoiskuljetuslupaa haetaan kirjallisesti lähettämällä lupahakemus tai
vapaamuotoinen hakemus sähköpostilla, faksilla tai postitse Pirkanmaan ELYkeskukseen. Pirkanmaan ELY-keskus myöntää kaikki erikoiskuljetusluvat Suomessa
Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tehtaan komponenttikuljetukset voivat vaatia erikoiskuljetusluvan hakemista.
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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.
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. Sopimuksessa sovitaan rautatielain 36 § mukaisesti toisiinsa liittyvien rataverkkojen liikenteenohjauksesta, rataverkkojen välisestä kunnossapidosta sekä omistusrajoista.
Luonnonsuojelulain mukainen poikkeamislupa – liito-orava
Luonnonsuojelulain 48 §:n mukaan voidaan myöntää lupa poiketa rauhoitetun tai erityisesti 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 luontodirektiivin lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentämiskieltoon vain tiukasti määritellyillä 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 levinneisyysalueella, ja 3) poikkeamisen perusteena on jokin yksilöidystä hyväksyttävästä tarkoituksesta.
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