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MKB-ARBETSGRUPPEN
Miljökonsekvensbedömningsprogrammet har uppgjorts som konsultarbete av Pöyry
Finland
Oy.
I
arbetet
med
att
bedöma
konsekvenserna
i
miljökonsekvensbeskrivningsskedet medverkar ett antal sakkunniga. Deras
ansvarsområden och behörigheter presenteras i tabellen nedan.
Erfarenhets-

Updrag

Person

Utbildning

Projektchef

Mikko Tolkkinen

FM (geologi), FT (ekologi)

10

Projektikoordinator

Lasse Rantala

MMM (limnologi)

25

Konsekvenser för vattendrag

Lotta Lehtinen

MMM (limnologi)

15

Eeva-Leena Antttila

FM (naturgeografi)

10

Konsekvenser för fiske

Eero Taskila

FM (zoologi)

35

Buller och vibrationer samt

Carlo di Napoli

DI (energiteknik)

15

bullermodellering

Tapio Lukkari

DI (maskinteknik)

1.5

Konsekvenser för trafik

Ari Nikula

FM (naturgeografi)

10

Konsekvenser för människorna

Ari Nikula

FM (naturgeografi)

10

Naturkonsekvenser

Ella Kilpeläinen

FM (botanik)

15

Jordmån och berggrund samt grundvatten Pekka Keränen
Konsekvenser för markanvändingen
och landskapet
Sirkku Huisko

FM (geomorfologi)

20

Landskapsarkitekt

10

Konsekvenser för luftkvalitet

Thomas Bonn

FM (biologi)

20

Katri Päivärinta

DI (miljöteknik)

14

FM (arbets- ja industrihygieni)

25

Konsekveser för användningen av
naturresurser och hantering av avfall

Konsekvenser av olycksfall och störningar Anna-Liisa Koskinen

år
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TERMER OCH FÖRKORTNINGAR
I MKB-programmet används följande termer och förkortningar:
FÖRKORTNING/ENHET

FÖRKLARING

AA-EQS

Miljökvalitetsnorm som anges som årsgenomsnitt.

AOD

Argon Oxygen Decarburization, en metod som används för att avlägsna kol från
smält stål och blanda smältan till önskad sammansättning.

BAT

Bästa tillgängliga teknik (Best Available Technique)

BBI

(Brackish water Benthic Index). Ett index som beskriver den ekologiska statusen
för bottenlevande organismsamhällen i områden med låg salthalt i Östersjön.

BREF

BAT-referensdokument, dvs. ett dokument som presenterar mer ingående
slutsatser om bästa tillgängliga teknik för varje enskild bransch.

CO2

Koldioxid

COD

Kemisk syreförbrukning (Chemical Oxygen Demand). Mätenhet för den mängd
syre som behövs för kemisk nedbrytning av avloppsvatten. Enheten beskriver
den totala syreförbrukningen av organiska föreningar i avloppsvatten.

CRC

(Chromium converter). I en kromkonverter sänks kiselhalten av kromsmälta som
erhålls från ferrokromsmältverket genom att blåsa in syre i smältan.

dB(A)

Decibel, enhet för ljudnivå, A-viktad enligt människans hörselområde.

EAF

(Electric Arc Furnace) Ljusbågsugn.

EK

Ekologisk kvalitetskvot. Begreppet beskriver förhållandet mellan en biologisk
variabel och ett jämförelsevärde som motsvarar en utmärkt ekologisk status.

FeCr

Ferrokrom

FINIBA

Nationellt värdefullt fågelområde

IBA

Internationellt värdefullt fågelområde

Tot-N

Totalkväve

Tot-P

Totalfosfor

Slagg

Mineralbaserad biprodukt som uppkommer vid tillverkningen av ferrokrom och
rostfritt stål.

LAeq

Medelljudnivå för en viss period.

LC50

Mätenhet för giftigheten av ett ämne. LC50 är en dos som dödar hälften av
försöksdjuren under ett prov som genomförs under en bestämd tid.

LF

(Ladle Furnace) Skänkugn

mg/l

Milligram per liter (tusendel av ett gram)

µg/l

Mikrogram per liter (miljondel av ett gram)

MW

Megawatt
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NOx

Kväveoxider

PAH

Polycykliska aromatiska kolväten

PBDE

Polybromerad difenyleter. Flamskyddsämne.

PM10

Inandningsbara partiklar (PM10 dvs. Particulate Matter <10), partiklar med en
diameter på under 10 mikrometer (µm)

SAC

Områden med särskilda skyddsåtgärder (Special Area of Conservation)

SO2

Svaveldioxid

SPA

Särskilda skyddsområden i enlighet med fågeldirektivet (Special Protection Area)
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SAMMANFATTNING
Projektet
Outokumpu Chrome Oy (projektansvarig), som är en del av Outokumpukoncernen, planerar att bygga
ett smältverk i Röyttä i Torneå på ett fabriksområde som är i Outokumpu Stainless Oy:s ägo.
Smältugnens (slaggugnens) huvudprodukt är en metallegering där huvudkomponenterna är järn och
krom. Produktionen utgör ca 240 000 ton om året. Som ett biproduktflöde uppkommer årligen ca 1
065 000 ton slaggbaserade mineralprodukter som kan användas bl.a. vid hus- och vägbygge på
samma sätt som naturstenprodukter. Smältugnens huvudsakliga råvara är olika slag av slagg från
andra processer i Torneå fabriker, som är biprodukter, samt metallhaltiga avfallfraktioner. Slagget och
stoftet härstammar från andra processer vid fabrikerna i Torneå. Det nya smältverket gör det möjligt
att utnyttja dessa biprodukt- och avfallsflöden. Projektet är därför ekologiskt och ekonomiskt klokt med
tanke på cirkulär ekonomi och det stödjer främjandet av cirkulär ekonomi i Finland. Tillvaratagandet
av metallerna från biprodukt- och avfallsflödena förbättrar den hållbara användningen av de
naturresurser som erhålls från gruvan i Kemi och minskar mängden avfall som uppkommer vid
smältprocessen. Att använda avfall i den cirkulära ekonomin nära det ställe där avfallsflödena
uppkommer är också klimatpolitiskt hållbar verksamhet eftersom avfallsfraktionerna inte behöver
transporteras till andra håll för slutdeponering eller behandling.
Outokumpu har Outokumpu Stainless Oy:s stålverk och Outokumpu Chrome Oy:s ferrokromfabrik i
Torneå. Tillsammans kallas dessa fabriker nedan fabrikerna i Torneå. Ferrokromfabrikens
huvudprodukt är ferrokrom och stålverkets rostfritt stål. Utöver dessa tillverkar de båda bolagen
slaggbaserade mineralprodukter.

MKB-förfarandet och de alternativ som bedöms
Det planerade smältverksprojektet ingår i MKB-lagens (lag om förfarandet vid
miljökonsekvensbedömning 252/2017) tillämpningsområde eftersom MKB-förfarandet tillämpas enligt
lagen på gjuterier eller smältverk vars produktion är minst 5 000 ton om året. Dessutom tillämpas
MKB-förfarandet på anläggningar för behandling av farligt avfall vilka är dimensionerade för minst 5
000 ton farligt avfall om året. Projektets miljökonsekvenser utreds genom bedömningsförfaranden
innan åtgärder som är väsentliga med tanke på miljökonsekvenserna vidtas. Vid MKB-förfarandet
fattas inga beslut om projektet och avgörs inga tillståndsärenden som gäller det, utan förfarandet
producerar information som används som grund vid beslut.
Detta program för miljökonsekvensbedömning (MKB-program) är en utredning av nuläget i
projektområdet och dess omgivning och en plan för vilka konsekvenser som ska utredas och på vilket
sätt utredningarna görs. Det egentliga arbetet för att bedöma miljökonsekvenserna görs utifrån
miljökonsekvensbedömningsprogrammet och kontaktmyndighetens utlåtande om programmet och
andra ställningstaganden till det, och dess resultat sammanställs i MKB-beskrivningen.
Följande genomförandealternativ studeras vid MKB-förfarandet:
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ALT0 –
Nollalternativet

ALT1 – Smältverket
byggs

Ferrokromfabrikens verksamhet fortsätter på samma sätt som i
dag.
Utöver ferrokromfabrikens nuvarande funktioner byggs i området
ett nytt smältverk som är avsett för utnyttjande av avfalls- och
biflödena och vars produktionskapaciteter är:
- 240 000 ton metall om året och 1 065 000 ton slagg om
året.

Teknisk beskrivning av projektet
Produktion, råvaror och processbeskrivning
I anslutning till produktionsprocesserna i Outokumpus fabriker i Torneå uppkommer årligen betydande
mängder olika slag av slagg och metallhaltiga avfallsfraktioner. I dessa biprodukt- och avfallsflöden
hamnar komponenter som är önskade i processernas egentliga produkter, såsom järn och krom.
Smältugnens huvudsakliga råvara är olika slag av slagg som uppkommer i andra processer i
fabrikerna i Torneå. Ugnen är i drift dygnet runt, året om.
En del av den metallegering som uppkommer som produkt transporteras i flytande form
till stålverket vid fabrikerna i Torneå. Återstoden granuleras och lagras i fabriksområdet
för försäljning eller senare användning. Slagget granuleras genom torrgranulering, kyls
delvis genom luftkylning och sekundärbehandlas i smältverkets processområde.
Processen kan indelas i följande delprocesser:
1. Behandling av fasta insatser
- Slambehandling
- Krossning och siktning av fast slagg
- Agglomerering av små fraktioner
- Mellanlager
- Transportörsystem
- Stoftavskiljning
2. Ugn
- System för inmatning av smält slagg
- System för inmatning av fast slagg och metallhaltiga avfallsfraktioner
- Primär och sekundär stoftavskiljning
- Kylsystem
3. Metallsidan
- Tappningsanläggning
- Granulering
- System för stoftavskiljning
4. Slaggsidan
- Torrgranulering
- Luftkylning och krossning
- System för stoftavskiljning
- Lagring av slagg
5. Tillvaratagande av energi (option)
- Värmeväxlare
- Ångpanna (20 MW)
- Turbin
11
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-

Generator

6. Kylvattenanläggning
- Kyltorn.
Anskaffning av vatten samt kyl- och avloppsvatten
Det process- och kylvatten som anläggningen behöver tas från havet, från den
existerande vattentäkten för fabrikerna i Torneå. Vatten används för kylning av
smältverket och granulering av metallegeringen.
Utsläpp i luften
Projektets mest betydande utsläpp i luften är partiklar, kväveoxider, svaveldioxid och
koldioxid. I fråga om utsläppen i luften iakttas BAT-slutsatsernas utsläppsgränser som
utfärdats för metallindustri som använder icke-järnmetaller (Best Available Techniques
(BAT) Reference Document for the Non-Ferrous Metals Industries, NFM). De totala
utsläppen i luften uppskattas utifrån planeringsdata och presenteras i MKBbeskrivningen.

Fast avfall
Avsikten är att undvika uppkomsten av fast avfall i produktionsprocessen genom att använda
biprodukterna. Det fasta avfallet består i huvudsak av olika slag av stoft från stoftavskiljningen. En del
av stoftet från stoftavskiljningen återförs till processen. I produktionen uppkommer sammanlagt cirka
10 000 ton olika slag av stoft som ska deponeras eller säljas. Från stoftet avskiljs kvicksilver och
zinkoxid, av vilka det senare kan användas som produkt vid tillverkningen av zink. Produktionen av
zink utgör cirka 5 500 ton om året.
Buller
Bland projektets mest betydande källor av bullerutsläpp i omgivningen är de stora blåsare som
används i stoftavskiljningsanläggningarna, kylning av ugnens botten och torrgranulering av slagg.
Buller uppkommer också när material flyttas med transportörer och skoplastare i processområdet.
Även krossningen av det luftkylda slagget på smältverkets norra sida orsakar buller när anläggningen
är i gång. Anläggningar som orsakar buller placeras i regel innanför byggnader, vilket minimerar
spridningen av buller i omgivningen.
Överföring av elektricitet
För överföring av elektricitet kopplas smältverket till 400 kV stamnätet. Projektet förutsätter bygget av
en ny 110 kV linje (längd under 1 km), en ny transformator med effekten 400/110kV 120MVA och ett
nytt kopplingsfält. Dessa kommer att placeras i området för Outokumpus fabriker i Torneå.

Beskrivning av nuläget i projektområdet och dess omgivning
Läge, markanvändning och planläggning
Projektområdet ligger i Röyttä område i Torneå stad. Fabriksområdet angränsar till Torneå stads landoch vattenområden i norr, ost, syd och väst. Huvudlederna till Röyttä är Kromitie och järnvägen. Röyttä
hamnområde ligger på Röyttä område och angränsar till fabriksområdet. Hamnen har landsvägs- och
järnvägsförbindelse till fabriksområdet.
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I projektområdet gäller Västra Lapplands landskapsplan. Projektområdet ligger i ett område som
anvisats för industri (T) i landskapsplanen. Det för industri anvisade området utsträcker sig ända till
Koivuluotos område. Sydspetsen av Röyttä udde anvisas som hamnområde (LS) i planen. I generaloch detaljplanerna har området för fabrikerna i Torneå i huvudsak antecknats som kvartersområde för
industri- och lagerbyggnader. Detaljplanen möjliggör behandling och slutdeponering av avfall och
biprodukter samt byggande av underjordiska byggnader och konstruktioner samt placering av
vindkraftverk på platser som anges i detalj i planen. I området får också en betydande anläggning som
tillverkar eller lagrar farliga kemikalier placeras.

Vattenområden
Havsområdet utanför Torneå är en del av Bottenvikens grunda kustzon som utmärks av en splittrad
strandlinje och älvdeltan. Det finns en stor mängd öar, grynnor och grunda områden i havet utanför
Torneå. Bottenvikens nationalpark ligger på det öppna havet över 10 km från kusten. Nationalparken,
som har en areal om 157 km2, representerar Bottenvikens yttre skärgård och har betydande
naturskyddsmässiga värden.
Torne och Kemi älvar tillför årligen cirka 30 000 milj. m3 älvvatten i området, dvs. över en fjärdedel av
den totala mängd älvvatten som avbördas av alla älvar med utlopp i Bottenviken. Kemi älv utmynnar i
havet cirka 10 km öster om fabrikerna, och därifrån tar flödet vägen mot havsområdet utanför Torneå.
Torne älvs huvudflöde går strax väster om Röyttä. Älvarnas inverkan på vattenkvaliteten och
strömningarna i havsområdet är betydande. Älvvattnet förbättrar vattenomsättningen och
omblandningen i området, och därigenom även utspädningen av avloppsvatten. Å andra sidan
transporterar älvvattnen belastande ämnen till havet.
Naturförhållanden
Projektområdet på Röyttä udde har varit i industriellt bruk sedan länge och fabriksområdet består i
praktiken i sin helhet av bebyggd miljö. Den södra delen av fabriksområdet angränsar till Bottenviken.
Den norra delen omges ställvis av skogsvegetation och våtmarker. Nordost om fabriksområdet finns
bäcken Niemenjuova, som rinner ut i Bottenviken och som i hög grad är torrlagd. Niemenjuova skiljer
Röyttä från Puuluoto-Koivuluoto område, som i stor utsträckning består av naturmiljö. I projektområdet
finns inga skyddade naturtyper i enlighet med 29 § i naturvårdslagen, typer av vattennatur i enlighet
med 2 kap. 11 § i vattenlagen, hotade naturtyper eller växt- eller mossarter som ska beaktas
skyddsmässigt.
Trafik
Vid fabrikerna i Torneå förekommer intern trafik och externa materialtransporter. De externa
materialtransporterna utförs i huvudsak sjövägen, men även med järnvägs- och landsvägstransporter.
Slutprodukterna transporteras i huvudsak sjövägen via Röyttä hamn. De volymmässigt viktigaste
transportbehoven i anslutning till projektet är transporterna av slaggprodukter från fabriken.
Buller
Bullerberäkningar visar att de nuvarande medelljudnivåerna på dag- och nattetid från fabrikerna i
Torneå är nästan lika höga eftersom en stor del av bullerkällorna är i verksamhet hela dygnet. Bullret
utsträcker sig inte långt från fabriksområdet. Enligt resultaten av en kalkylmässig modellering
överskrids det målvärde om 50 dB(A) som meddelas i det gällande miljötillståndet inte i
Prännärinniemi, Koivuluoto eller Puuluoto områden. Utifrån resultaten uppskattas att det buller som
fabriksområdet orsakar i omgivningen minskat under de senaste tio åren.
Luftkvalitet
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Enligt resultaten av de senaste mätningarna av luftkvaliteten har rikt- eller gränsvärdena för metaller
inte överskridits i Torneå eller Haparanda områden. Effekterna av utsläppen från fabrikerna i Torneå
på koncentrationen av svaveldioxid i luften har modellerats flera gånger på 2000-talet, senast år 2015.
Enligt resultaten underskrids rikt- och gränsvärdena för luftkvaliteten klart utanför fabriksområdet.
Svaveldioxidkoncentrationerna i det närmaste bostadsområdet i Puuluoto mättes år 2017. Enligt
slutrapporten utgör koncentrationerna endast några procent av rikt- eller gränsvärdena.
Även kväveoxiderna har mätts flera gånger. I den senaste omfattande uppföljningen av luftkvaliteten,
som gjordes år 2017, ansåg meteorologiska institutet inte det nödvändigt att göra mätningar av
svaveloxider eftersom effekterna av utsläppen från fabrikerna i Torneå endast framträder i
fabriksområdets omedelbara närhet. Enligt modelleringen underskrider koncentrationerna av
kväveoxider rikt- och gränsvärdena klart.
Koncentrationerna av inandningsbara partiklar har inte överskridits utanför fabriksområdet under
mätperioderna. De nuvarande utsläppen från fabrikerna i Torneå påverkar inte luftkvaliteten i
närliggande områden på så sätt att de skulle medföra hälsorisker eller att rikt- eller gränsvärdena
skulle överskridas. De senaste mätningarna gjordes år 2017.

Miljökonsekvenser som ska bedömas
Med miljökonsekvenser avses de direkta och indirekta verkningar som ett projekt medför
för omgivningen. Vid bedömningen studeras effekterna under byggnad, drift och
urbruktagning. Enligt 2 § i MKB-lagen ska man vid förfarandet vid
miljökonsekvensbedömning identifiera, bedöma och beskriva de betydande
miljökonsekvenser som projektet kan antas medföra. Med miljökonsekvenser avses de
direkta och indirekta verkningar som ett projekt eller en verksamhet medför i Finland och
utanför finskt territorium för:
•
•

•
•
•

befolkningen samt för människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel,
marken, jorden, vattnet, luften, klimatet, växtligheten samt för organismer och för
naturens mångfald, särskilt för de arter och naturtyper som skyddats med stöd
av rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och
växter och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG om bevarande
av vilda fåglar,
samhällsstrukturen, de materiella tillgångarna, landskapet, stadsbilden och
kulturarvet,
utnyttjande av naturresurserna, samt för
växelverkan mellan de faktorer som nämns ovan.

Som de mest betydande miljökonsekvenserna som smältverksprojektet kan antas medföra har i detta
skede identifierats en minskning av avfallsmängderna genom att den cirkulära ekonomin för
biprodukterna och avfallet främjas, konsekvenser för luftkvaliteten, vattenområdets status och
fisket samt buller, vibrationer och trafikkonsekvenser. Genom projektet blir utnyttjandet av
schaktade naturresurser effektivare, vilket innebär att projektet har positiva konsekvenser för
materialeffektiviteten.
Konsekvensernas betydelse kommer att bedömas bl.a. genom att jämföra den ekologiska toleransen
för respektive miljöbelastande faktor under beaktande av områdets nuvarande miljöbelastning.
Bedömningen fokuseras särskilt på de konsekvenser som på förhand uppskattas vara betydande och
som intressentgrupperna upplever som viktiga. Bedömningen utförs av erfarna sakkunniga som är
insatta i konsekvensbedömning.
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Plan för deltagande och information
MKB-förfarandet är en öppen process i vilken invånare och andra intressentgrupper har möjlighet att
delta. Invånare och andra parter kan delta i projektet genom att framföra sin åsikt till
kontaktmyndigheten, dvs. till NTM-centralen i Lappland, till den projektansvariga eller till MKBkonsulten. Om programmet för bedömning av miljökonsekvenser ordnas ett öppet samråd för
allmänheten. På samrådet har allmänheten möjlighet att framföra sina åsikter om
miljökonsekvensbedömningen. Ett annat evenemang för allmänheten ordnas när MKB-beskrivningen
blivit färdig. För uppföljningen av MKB-förfarandet har samlats en uppföljningsgrupp som främjar
informationsgången och -utbytet mellan olika intressentgrupper, den projektansvarige och
myndigheterna.

Tidschema
Den projektansvarige påbörjar MKB-förfarandet sommaren 2019. Avsikten är att en ansökan om
miljötillstånd lämnas efter MKB-förfarandet.
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1 INLEDNING
Outokumpu Chrome Oy (projektansvarig) planerar att bygga ett smältverk i Röyttä i
Torneå på ett fabriksområde som är i Outokumpu Stainless Oy:s ägo. Smältverket
omfattar en smältugn och dess stödfunktioner (råvaruinmatning, cirkulationssystem för
avkylning, hantering av produkter, behandling av vatten och processgaser m.m.) I
smältugnen (slaggugnen) tillvaratas metaller från olika slag av slagg och metallhaltiga
avfallsfraktioner från fabrikerna i Torneå. Smältugnens huvudprodukt är en
metallegering, där huvudkomponenterna är järn och krom. Produktionen utgör ca
240 000 ton om året. Som ett biproduktflöde uppkommer årligen ca 1 065 000 ton
slaggbaserade mineralprodukter som kan användas bl.a. vid hus- och vägbygge på
samma sätt som naturstenprodukter. Smältugnens huvudsakliga råvara är olika slag av
slagg, som är biprodukter, samt metallhaltiga avfallfraktioner. Slagget och stoftet
härstammar från andra processer vid fabrikerna i Torneå. Det nya smältverket gör det
möjligt att utnyttja dessa biprodukt- och avfallsflöden. Projektet är därför ekologiskt och
ekonomiskt klokt med tanke på cirkulär ekonomi och det stödjer främjandet av cirkulär
ekonomi i Finland. Tillvaratagandet av metallerna från biprodukt- och avfallsflödena
förbättrar den hållbara användningen av de naturresurser som erhålls från gruvan i Kemi
och minskar mängden avfall som uppkommer vid smältprocessen. Att använda avfall i
den cirkulära ekonomin nära det ställe där avfallsflödena uppkommer är också
klimatpolitiskt hållbar verksamhet eftersom avfallsfraktionerna inte behöver
transporteras till andra håll för slutdeponering eller behandling.
Det existerande fabriksområdet har redan utsetts till det bäst lämpade stället för
verksamheten. En viktig fördel med detta läge är den existerande infrastrukturen, bland
annat landsvägs- och järnvägsförbindelserna, anslutningarna till elnätet och närheten till
havet. Ett ytterligare villkor som ska beaktas vid valet av förläggningsplats är att det ska
vara möjligt att flytta slagget till slaggugnen i flytande form, varvid det blir möjligt att
utnyttja slaggets värmeenergi i processen. Dessutom överförs en del av den
metallegering som produceras i flytande form till andra processer i fabrikerna i Torneå,
vilket är ytterligare en faktor som påverkat till valet av denna förläggningsplats.
Det planerade smältverket ingår i MKB-lagens (lag om förfarandet vid
miljökonsekvensbedömning 252/2017) tillämpningsområde eftersom MKB-förfarandet
tillämpas enligt lagen på gjuterier eller smältverk vars produktion är minst 5 000 ton om
året. Dessutom tillämpas MKB-förfarandet på anläggningar för behandling av farligt avfall
vilka är dimensionerade för minst 5 000 ton farligt avfall om året. I detta program för
bedömning av miljökonsekvenser presenteras information om projektet och dess
alternativ, om projektets tidschema, en plan för de miljökonsekvenser som utreds vid
detta förfarande, hur utredningarna görs och en plan för hur deltagandet kommer att
ordnas.
Den projektansvarige påbörjar MKB-förfarandet hösten 2019. Avsikten är att en ansökan
om miljötillstånd lämnas efter MKB-förfarandet. Eventuellt beslut om att projektet
genomförs fattas tidigast år 2020.
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2 BESKRIVNING AV PROJEKTET OCH DE ALTERNATIV SOM
BEDÖMS
2.1 Programansvarig
Som den projektansvarige som avses i lagen om förfarandet vid
miljökonsekvensbedömning, (MKB-lagen), fungerar Outokumpu Chrome Oy, som ingår
i Outokumpukoncernen. Outokumpu är en världsledande producent av rostfritt stål som
har som mål att vara nummer ett inom rostfritt stål före utgången av år 2020. I Torneå
har koncernen Outokumpu Stainless Oy:s stålverk (”stålverket i Torneå” eller
”stålverket”) samt Outokumpu Chrome Oy:s ferrokromfabrik (”ferrokromfabriken i
Torneå”, ”ferrokromfabriken” eller ”fabriken”). Tillsammans kallas dessa fabriker nedan
”fabrikerna i Torneå”. Stålverket i Torneå är världens största produktionsanläggning för
rostfritt stål och ferrokromfabriken i Torneå är den främsta producenten av ferrokrom i
Europa. I stålverket produceras ca 1,4 miljoner ton stålämnen om året. Rostfritt stål är
ett hundraprocentigt återvinningsbart, ytterst starkt och långlivat material som är ett av
de viktigaste byggmaterialen för en hållbar framtid. Stålverket i Torneå är den största
enskilda användaren av elektricitet i Finland. Outokumpu verkar i cirka 30 länder och har
10 000 anställda. Koncernens huvudkontor finns i Helsingfors och bolagets aktie noteras
på Nasdaq Helsinki.
Verksamheten på Outokumpus fabriker i Torneå består av ett sinterverk och ett
ferrokromsmältverk, som utgör ferrokromfabriken, samt av ett stålsmältverk och varmoch kallvalsanläggningar, som utgör stålverket.
Ferrokromfabrikens produkter är ferrokrom, slaggbaserade mineralprodukter och
kolmonoxid, som används lokalt som bränsle. Ferrokromfabrikens huvudråvara är
kromitslig från gruvan i Kemi. I verksamheten vid ferrokromfabriken ingår vid sidan av
ferrokromproduktionen även cirkulationsprocesser för återvinning av metaller och
framställning av slaggbaserade mineralprodukter.
Till stålverket hör ett stålsmältverk, en varmvalsanläggning, kallvalsverken 1 och 2 samt
produktionsstödjande enheter såsom underhåll, kvalitet och miljöskydd. Dessutom är
koncernens personalavdelning, kommersiella funktioner och forskningscenter (Tornio
Research Centre) förlagda till Torneå. Stålverket producerar olika sorter av rostfritt och
syrafast stål samt slaggbaserade mineralprodukter. Huvudråvara är returstål, ferrokrom,
nickel och som legeringsämnen ferrolegeringar.
Projektområdet ligger i Torneå, på ett fabriksområde i Outokumpu Stainless Oy:s ägo ca
8 km söder om Torneå stads centrum.

2.2 Projektets bakgrund och syfte
I anslutning till produktionsprocesserna i Outokumpus fabriker i Torneå uppkommer
årligen betydande mängder olika slag av slagg och metallhaltiga avfallsfraktioner. I
dessa biprodukt- och avfallsflöden hamnar komponenter som är önskade i processernas
egentliga produkter, såsom järn och krom. För att öka resurseffektiviteten och utnyttja
biprodukter och avfall lokalt planerar Outokumpus ferrokromfabrik i Torneå ett nytt
smältverk, där det är möjligt att ta tillvara metaller från biprodukt- och avfallsflödena. Det
nya smältverket gör det möjligt att utnyttja biprodukt- och avfallsflöden, vilket med tanke
på de ekologiska och ekonomiska aspekterna är ett klokt projekt för cirkulär ekonomi.
Tillvaratagandet av metallerna från biprodukt- och avfallsflödena förbättrar den hållbara
användningen av de naturresurser som erhålls från gruvan i Kemi.
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En justering av miljötillståndet för Outokumpus fabriker i Torneå är anhängig vid
regionförvaltningsverket i Norra Finland (PSAVI/3744/2017). Ansökan är anhängig
(21.12.2017). Den anhängiga justeringen av miljötillståndet omfattar de nuvarande
funktionerna i området.
En ansökan om ett miljötillstånd för det nya smältverksprojektet i enlighet med MKBförfarandet kommer att lämnas efter att MKB-förfarandet slutförts.

2.3 Projektets läge och markanvändningsbehov
Projektet ligger på en fastighet som anvisats för industriell verksamhet i Röyttä i Torneå.
Fastighetens
fastighetsbeteckning
är
851-17-1-3.
På
fastigheten
ligger
produktionsanläggningar för ferrokrom och rostfritt stål jämte nödvändiga hjälpfunktioner
(Bild 2-1).

Bild 2-1. Projektområdets läge.

2.4 Alternativ som bedöms
I MKB-förfarandet granskas byggandet och driften av ett nytt smältverk i Röyttä i Torneå
(ALT1). Projektets viktigaste egenskaper, såsom dess läge, storleksklass och
råvaruanskaffning har fastställts i utredningar som den projektansvarige gjort före MKBförfarandet. Det existerande fabriksområdet har utsetts till det bäst lämpade stället för
verksamheten. En viktig fördel med detta läge är den existerande infrastrukturen. En
faktor som påverkat valet av förläggningsplats är att det ska vara möjligt att flytta slagget
till slaggugnen (”smältugnen”) i flytande form, varvid det blir möjligt att utnyttja slaggets
värmeenergi i processen. Dessutom överförs en del av den metallegering som
produceras i flytande form till andra processer i fabrikerna i Torneå, vilket är ytterligare
en faktor som påverkat till valet av denna förläggningsplats. Eftersom projektplanerna
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visar att det enda realistiska och genomförbara alternativet är att smältverket byggs på
den plats i Röyttä i Torneå som angetts för ALT1, bedöms inte andra alternativa
förläggningsplatser i detta MKB-förfarande.
I MKB-förfarandet granskas dessutom nollalternativet (ALT0), som innebär att
verksamheten fortsätter som i dag. I MKB-förfarandet studeras följande
genomförandealternativ (Tabell 2-1)
Tabell 2-1. Huvudalternativ som bedöms
ALT0 –
Nollalternativet

ALT1 – Smältverket
byggs

Ferrokromfabrikens verksamhet fortsätter på samma sätt som i
dag.
Utöver ferrokromfabrikens nuvarande funktioner byggs i området
ett nytt smältverk som är avsett för utnyttjande av avfalls- och
biflödena och vars produktionskapaciteter är:
- 240 000 ton metall om året och 1 065 000 ton slagg om
året.

Dimensioneringen av det nya smältverkets storleksklass bygger på en teknisktekonomiskt konkurrenskraftig och realistisk fabriksstorlek.

2.5 Projektets tidschema
Den projektansvarige påbörjar MKB-förfarandet hösten 2019. Avsikten är att en ansökan
om miljötillstånd för verksamheten lämnas efter MKB-förfarandet.

Bild 2-2. Projektets preliminära tidschema.

2.6 Projektets anknytning till andra projekt
Vid Outokumpus fabriker i Torneå pågår inga andra projekt som har anknytning till
projektet för det nya smältverket vid fabriken i Torneå. Sameffekter med andra projekt är
inte kända.
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3 TEKNISK BESKRIVNING AV PROJEKTET
3.1 Produktion och kapacitet
Det projekt som granskas gäller byggnad av ett smältverk jämte kompletterande
processer på Outokumpus fabriksområde i Torneå. Smältverkets huvudsakliga råvara är
olika slag av slagg och metallhaltiga avfallsfraktioner som uppkommer i andra processer
i fabrikerna i Torneå. Smältverkets produktion planeras utgöra ca 240 000 ton om året,
och huvudkomponenterna i produktionen är järn och krom. Utöver metallegeringen
uppkommer som biproduktflöden cirka 1 065 000 t/a slagg och ca 10 000 t/a stoft från
stoftavskiljningen. Avsikten är att sälja det slagg som uppkommer i processen siktad för
anläggnings- och vägbyggnad. Smältverket är i funktion dygnet runt, året om. Planen är
att hålla underhållsstopp, där smältverket tas ur drift, så sällan som möjligt.
Smältverket och de materialflöden som kommer från det alstrar en betydande mängd
värme, ca 160 MW. Energin från olika processkeden tas till vara i den omfattning det är
möjligt bl. a. genom att använda det för produktion av ånga och fjärrvärme.
Det slagg som ska smältas kommer i huvudsak i flytande form från fabrikerna i Torneå,
varvid det är möjligt att utnyttja den energi som smältan innehåller. Metallegeringen som
uppkommer som produkt används delvis i smält form i andra processer i fabrikerna i
Torneå. En del av metallegeringen granuleras i fast form för senare användning och
försäljning.

3.2 Processbeskrivning
Det nya smältverkets processområde placeras på den östra kanten av Outokumpus
fabriksområde i Torneå, norr om nuvarande ferrokromugn 3 (Bild 3-3).
I anslutning till produktionsprocesserna i fabrikerna i Torneå uppkommer årligen
betydande mängder olika slag av slagg och metallhaltiga avfallfraktioner. I dessa
biprodukt- och avfallsflöden hamnar komponenter som är önskade i processernas
egentliga produkter, såsom järn och krom.
I bild 3-2 presenteras den nuvarande processen och hur processen ändras genom den
framtida verksamheten. I bild 3-1 presenteras smältugnens insatser och produkter. I
smältugnen inmatas fast och flytande slagg, antracit och olika slag av metallhaltiga
avfallsfraktioner från fabrikerna i Torneå. Metallhaltiga avfallsfraktioner består
huvudsakligen av metallhaltigt stoft, men även av metallhaltiga glödskal, slam, utfällning
och andra liknande fraktioner. Det är möjligt att tillföra motsvarande materialer som
råvara utanför Torneå fabriker, t.ex. katalyter av nickel och andra material. Andelen
material som kommer från andra håll är dock liten och största delen av det material som
används som insats kommer från fabrikerna i Torneå. En liten del (under 10 % av den
totala insatsmängden) har klassificerats som farligt avfall. Det farliga avfallet består i
huvudsak av olika slag av stoft som uppkommer vid smältningsprocesserna. Med det
nya smältverket minskar det farliga avfallets andel i cirkulationen. Största delen av de
råvaror som används som insatser består dock av biproduktflöden. Råvarorna smälts
ned i ugnen med elektricitet. Smältugnens eleffekt är 85 MW. Det nya smältverket ger
en metallegering och slagg som produkter.
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El
685 GWh/a

Flytande slagg
Fast slagg
Antracit
Andra
metallhaltiga avfall

Rökgas
989 MNm3/a

Stoft
10 000 t/a

• 1 070 000 t/a
• 100 000 t/a

• 70 000 t/a

Ugnen
85 MW

Slagg
1 065 000 t/a

• 145 000 t/a

Metallegering
~240 000 t/a
Bild 3-1. Smältugnens insatser och produkter med en årlig driftsgrad om 90 %. M =
miljon, k = tusen.
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Bild 3-2. Beskrivning av den nuvarande processen vid Outokumpus fabriker i Torneå (övre) och ändringarna i processen till följd av det nya
smältverket (lägre).
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I det nya smältverket reduceras metalloxiderna i slagget med hjälp av antracit till smält
metallfas. Den smälta slaggfasen består i huvudsak av kalcium-, kisel- och
magnesiumoxider. Metallen och slagget leds ut från ugnen med bestämda intervaller.
Alternativt kan slagg tappas fortlöpande. En del av den metallegering som uppkommer
som produkt transporteras i flytande form till stålverket vid fabrikerna i Torneå.
Återstoden granuleras och lagras i fabriksområdet för försäljning eller senare
användning. Slagget granuleras genom torrgranulering, kyls delvis genom luftkylning och
sekundärbehandlas i smältverkets processområde.
Processen kan indelas i följande delprocesser:
1. Behandling av fasta insatser
- Torkning av slam
- Krossning och siktning av fast slagg
- Agglomerering av små fraktioner
- Mellanlager
- Transportörsystem
- Stoftavskiljning
2. Ugn
-

System för inmatning av smält slagg
System för inmatning av fast slagg och metallhaltiga avfallsfraktioner
Primär och sekundär stoftavskiljning
Kylsystem

3. Metallsidan
- Tappningsanläggning
- Granulering (option)
- System för stoftavskiljning
4. Slaggsidan
- Torrgranulering
- Luftkylning och krossning
- System för stoftavskiljning
- Lagring av slagg
5. Tillvaratagande av energi (option)
- Värmeväxlare
- Ångpanna (20 MW)
- Turbin
- Generator
6. Kylvattenanläggning
- Kyltorn.
Processen börjar genom att slagg, antracit och stoft matas in i smältugnen.

24

Outokumpu Chrome Oy
MKB-program för slaggugnen.
Oktober 2019

väg

lagringsområde av slagg

smältverk

Bild 3-3. Den preliminära placeringen av de olika funktionerna i projektet har märkts ut
med rött.

Agglomerering av fuktiga insatser
I smältugnen inmatas också olika slag av fuktiga fraktioner som slam och utfällning.
Dessa fraktioner agglomereras för att säkerställa att smältverket fungerar bättre.
Agglomereringen börjar i bassängen för inmatning av fuktiga fraktioner, som värms upp
så att fraktionernas fukthalt minskar till cirka 15 procent. Från bassängen matas
materialet till doseringssilor och vidare till blandaren och pelleteringstrumman. I
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blandningsskedet tillsätts bentonit, vilket främjar agglomereringen. Som slutprodukt ger
agglomereringen pellets som transporteras till ugnens doseringsanläggning.
Smältugnen
Smältugnen är rektangelformad så kallad six-in-line-ugn som drivs med elektricitet. Sixin-line betyder att det finns sex elektroder med jämn spridning mitt i ugnen i dess
längdriktning. Ugnens effekt är ca 85 MW. Ugnens fysiska mått är cirka 38 x 15 x 6 meter
(längd x bredd x höjd). Kring ugnen finns många rörsystem och hjälpanläggningar som
gör den egentliga ugnsbyggnaden klart större än de mått som anges ovan.

Bild 3-4. Bild på liknande ugn. (Material från anläggningsleverantören)

Inmatning av smälta material
Det smälta slagget chargeras i ugnen från skänkar och slaggrytor. Skänkarna och
grytorna lyfts med kran på tappningsanläggningen som tippar skänkarna och grytorna,
varvid det smälta slagget rinner längs en ränna in i ugnen. På kortsidan på ugnens västra
sida finns två chargeringshål. De båda rännorna har en egen ränna och
tappningsanläggning. Anordningen för chargering av smält slagg är placerad vid
kortsidan på ugnens västra sida.
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Bild 3-5. Slagg tappas från en skänk. (Outokumpu Oyj, 2015)

Inmatning av fasta material
Fasta material som matas in i ugnen är slagg av olika slag, metallhaltiga avfallsfraktioner
samt antracit. Anordningen för dosering av fasta insatser ligger på ugnens norra sida.
Det finns silon för olika material i doseringsanordningen. Från silorna transporteras
materialet med kedjerörstransportör till tjugo stycken inmatningssilor som finns ovanpå
ugnen. Materialet matas in i ugnen från dessa silon. Inmatningssilorna har separata
tygfilter som används för att minimera utsläpp av stoft.
Mellan chargeringsöppningarna för smälta insatser finns en öppning för inmatning av
stora bitar av fast slagg. Detta material transporteras med skoplastare i en binge från
vilken det lyfts med kedjerörstransportör i ugnen.
De gula silorna på ugnen på bild 3-4 är inmatningssilor för fast material. Från
inmatningssilorna fälls materialet i mätfickan och därifrån vidare till smältugnen.

Systemet för avlägsnande av rökgaser och stoftavskiljning
Temperaturen av den utgående rökgasen från ugnen är cirka 1 600°C. I kanalen för
utgående gaser finns en ångpanna där gasen kallnar till cirka 800°C varefter den leds till
en spraykylarenhet och vidare till en filteranordning.
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Bild 3-6. Rörsystemet för rökgaser. (Material från anläggningsleverantören)

När slangfilteranordningen är ur bruk (vid eventuella störningar) kan rökgasen ledas
direkt upp i luften genom fyra rökkanaler (Bild 3-6, pilarna som visar uppåt). Vid
störningar beror mängden rökgaser som leds upp i luften på den teknik som används,
och detta preciseras i beskrivningsskedet. I slutet av varje rökkanal finns pneumatiskt
styrda klaffar för detta ändamål. Vid normal produktion utgör den gas som leds ut från
ugnen ca 16 000 Nm3/h. Den heta utgående gasen ska kylas ned, vilket innebär att
mängden gas som leds ut i luften är ca 196 000 Nm3/h.
För stoftavskiljning i metall- och slagginmatningsöppningarna finns ett separat system.
Utanför varje chargerings- och tappningsöppning finns en huva från vilken stoft som
frigörs vid chargering eller inmatning sugs upp i en separat slangfilteranläggning.

Kylsystem
Ugnen kyls av i huvudsak med kylelement av koppar som kyls av med vatten. I det vatten
som cirkulerar i systemet har tillsatts kemikalier för att förhindra uppkomsten av alger
och andra växtbestånd. Kylsystemet är slutet. Bottnen av ugnen kyls av med blåsare,
som visas i mitten av bild 3-4. Även avkylningen i rökgaskanalernas början har kopplats
till ugnens cirkulationssystem för avkylning. De eldrivna pumpar som driver vattnet i
systemet är flerdubblade för eventuella haverier. Utöver dessa finns det en dieseldriven
pump för nödsituationer. Det varma returvattnet kyls ned till cirka 25 grader i kyltornen
och leds tillbaka till ugnen.
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Bild 3-7. En del av ett typiskt kylsystem för en ugn. (Material från anläggningsleverantören)

Metallsidan

Tappningsanläggning
Den smälta metallen tas ut från de fyra hål som finns på ugnens långsida. Hålen öppnas
med en hydrauliskt fungerande borr och försluts med massakanon. En del av metallen
används i fabrikens stålverk i smält tillstånd, medan en del granuleras för senare
användning och försäljning.

Granulering
Den smälta metallen granuleras genom vattengranulering. Den smälta metallen matas
från mellanskänken till granuleringsbassängen. Mitt i bassängen finns en välvd platta
som sprider ut strömmen av smälta jämnt. Från plattans kanter faller smältan i vattnet
på bassängens botten, varvid den bildar fasta granuler. Från bassängens botten leds
granulerna till vattenavskiljning och vidare till lagringen.

Bild 3-8. Detalj av anordning för granulering av metall (principskiss) (Beskow, Lundström
& Dupon 2009).
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System för stoftavskiljning
På öppningarna för inmatning av metall och slagg finns huvor i vilka de gaser och det
stoft som uppkommer under inmatningen sugs in. Systemet är separat från ugnens
primära system för stoftavskiljning. Gaserna renas i slangfilteranläggningen. En del av
det tillvaratagna stoftet matas via agglomerering tillbaka till ugnen.
Slaggsidan

Granulering
Det smälta slagget tas ut från fyra hål som finns på kortsidan på ugnens östra sida.
Slagget granuleras och utformas till produkter, som kan användas till exempel för
vägbyggnad. Granuleringsmetoden är torrgranulering. Fördelen med torrgranulering är
att frånluften är relativt varm (350-400°C) och att vatten inte behöver användas. Värmen
i frånluften från torrgranuleringen tas till vara och används för produktion av fjärrvärme
eller ånga.
Varm luft
Ugnen

Granuleringskammare

Smält slagg

Luft

Slaggranuler

Blåsare

Bild 3-9. Principen för torrgranulering av slagg. Bearbetad utifrån källan (Mostaghel m.fl.
2016)

I bild 3-9 presenteras principen för torrgranulering av slagg. Slagget rinner längs en
ränna till en luftström med hög hastighet som åstadkoms med en blåsare. Luftströmmen
bryter sönder slagget till små droppar och slungar dropparna till en transportör som ligger
några meter bort. Under luftfärden kallnar slaggdropparna och övergår i fast form. Från
transportören lossas slaggranulerna antingen på marken eller på följande transportör.

System för stoftavskiljning
Ovanför slaggöppningarna finns huvor från vilka stoft som frigörs vid tappningen för
sekundär stoftavskiljning. Systemet för sekundär stoftavskiljning, till vilket huvorna är
anslutna, är
samma
system
som systemet
för
stoftavskiljning
från
inmatningsöppningarna för metall. Den heta frånluften från torrgranuleringen leds först
till grovavskiljning, därifrån till värmeväxlare och vidare till slangfilteranläggningen för
finavskiljning. För att avlägsna stoftet från torrgranuleringsprocessens frånluft används
ett annat system än ugnens primära och sekundära system för stoftavskiljning.

Krossning och lagring av slagg
Slaggranulerna transporteras med bandtransportörer till lagerhögar norr om ugnen. Den
sålda slaggprodukten lastas på lagerområdet direkt på lastbilar och transporteras bort
från fabriksområdet. En entreprenör ansvarar för hela hanteringen av slaggranuler.
Ogranulerat, grovt slagg lagras på ett separat område bredvid det egentliga
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lagringsområdet (Bild 3-3). De luftkylda slaggranulerna krossas och transporteras till
försäljningslager.
Tillvaratagande av energi (option)
Materialflödena från ugnen har en värmemängd om cirka 160 MW som kan delvis
utnyttjas. Enligt planerna ska rökgas från ugnen och varm frånluft från torrgranuleringen
användas inom produktionen av fjärrvärme och ånga. Anläggningen för tillvaratagande
av värme består av en värmepanna som finns i kanalen för gaser som leds från ugnen
och av värmeväxlare. Systemet tar tillvara en betydande mängd värme, över 40 MW,
som kan användas på fabrikerna i Torneå.
Vattenbehandling
De vattenmängder som avleds från processområdet är små och består i huvudsak av
tvättvatten som leds till processavloppet och vidare till det existerande systemet för
behandling av processvatten vid fabrikerna i Torneå. Vid granuleringen av metall
används en sluten cirkulation, vilket innebär att vatten avlägsnas från cirkulationen
endast genom förångning i granuleringsbassängen. Det vatten som cirkulerar i det slutna
systemet för granulering av metall kyls av med värmeväxlare på vilkas kalla sida
cirkulerar vatten från kyltornet.
Vid torrgranuleringen av slagg används inte vatten. Ugnens cirkulationssystem för
kylvatten är slutna. Detta innebär att kylvattnet cirkulerar från ugnens kylelement till
värmeväxlarna och tillbaka till kylelementen. Vid värmeväxlarna sänks kylvattnets
temperatur genom att vatten från kyltornet cirkulerar på värmeväxlarnas kalla sida.
Några tiotals kubikmeter vatten avdunstar från kyltornet varje timme, och det avdunstade
vattnet ersätts genom att ta vatten till cirkulationen från havet.
Sanitetsavloppsvattnen leds till Torneå-Haparanda kommunala avloppsreningsverk som
en del av de övriga sanitetsavloppsvattnen som uppkommer vid fabrikerna i Torneå.
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3.3

Råvaror som används samt anskaffningen, hanteringen och
lagringen av dem
De råvaror som används har presenterats i tabell 3-1. Huvudråvarorna är olika slag av
slagg och metallhaltiga avfallsfraktioner från fabrikerna i Torneå. Metallhaltiga
avfallsfraktioner består huvudsakligen av metallhaltiga stoft, men dels också av olika
metallhaltiga glödska, slam, utfällning och andra motsvarande fraktioner. Eventuellt är
det möjligt att tillföra motsvarande metallhaltiga avfallsfraktioner som råvara utanför
Torneå fabriker, t.ex. katalyter av nickel och andra material.
Tabell 3-1. Råvaror som används.

Råvara
FeCr-slagg
AOD-slagg
EAF-slagg
CRC-slagg
LF-slagg
Städningsslagg
Metallhaltiga avfallsfraktioner
Antracit (torkad)
Sekundära och andra avfallsfraktioner

SAMMANLAGT

Aggregationsform Användning
t/a
Smält
700 000
Smält
241 000
Smält/stel
117 000
Smält
32 000
Fast
40 000
Fast
40 000
Fast
125 000
Fast
70 000
Fast
20 000
1 385 000

FeCr (ferrokrom)-slagget kommer från ferrokromugnarna 1–3, AOD-slagget från AODkonvertrarna, EAF-slagget från stålverkets ljusbågsugn, CRC-slagget från
kromkonvertern, LF-slagget från hanteringen av skänkar och städningsslagget från
städningen av processområdet.
De fasta råvarorna lagras i smältverkets processområde i en doseringsanläggning dit de
matas in med skoplastare. Doseringsanläggningen består av silon i vilka den råvara som
transporterats till anläggningen med skoplastare matas in med kedjerörtransportörer.
De smälta råvarorna matas in i ugnen direkt från skänkar och slaggrytor. Skänkarna
transporteras till processområdet med fjärrstyrda skänkvagnar som går på räls.
Slaggrytorna transporteras med lastbil.

3.4

Anskaffning, användning och lagring av kemikalier och bränslen
Mängden kemikalier som används i processen är liten. I den slutna vattencirkulationen i
ugnens kylsystem kommer eventuellt att användas en blandning av vatten och glykol i
stället för enbart vatten. I hydraulenheterna används små mängder kväve, och när
ugnens inmatingshål öppnas (i störningssituationer) är det möjligt att använda syrgas.
Som bränsle används kolmonoxid som erhålls från andra processer i ferrokromfabriken,
flytande naturgas och antracit som transporteras med fartyg. Kolmonoxid används som
bränsle för skänkarnas uppvärmningsanordningar. Flytande naturgas används i
anordningarna för uppvärmning av skänkarna för att tända kolmonoxiden eller direkt som
bränsle. Detta innebär att förbrukningen av kolmonoxidgas och flytande naturgas inte
utgör summan av de förbrukningssiffror som presenteras i tabellen (Tabell 3-2); endast
ett alternativ används i taget. Antracit används i ugnen som reduktionsmedel.
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Tabell 3-2. Förbrukningen av kemikalier och bränslen

3.5

Kemikalie/bränsle

Förbrukning

Enhet

Kolmonoxid
Antracit
Flytande naturgas

1 400 000
70 000
(1 400 000)

Nm3/a
t/a
Nm3/a

Vattenbehovet och anskaffning av vatten
Det process- och kylvatten som anläggningen behöver tas från havet, från den
existerande vattentäkten för fabrikerna i Torneå. I stället för det vatten som avdunstar
tas vatten från havet till kylsystemet och metallgranuleringen.
Tabell 3-3. Uppskattad vattenförbrukning.

Objekt
Kylsystem
Granulering av metall
Hushållsvatten
Processvatten
Sammanlagt

3.6

Förbrukning

Enhet

290 000
232 000
400
365
522 765

m3/a
m3/a
m3/a
m3/a
m3/a

Utsläpp i luften och rening av rökgaser
Projektets mest betydande utsläpp i luften är partiklar, kväveoxider, svaveldioxid och
koldioxid.
I fråga om utsläppen i luften iakttas BAT-slutsatsernas utsläppsgränser som utfärdats för
metallindustri som använder icke-järnmetaller (Best Available Techniques (BAT)
Reference Document for the Non-Ferrous Metals Industries, NFM) (Tabell 3-4). Gaserna
som leds från ugnen renas med slangfilter till nivån < 5 mg/Nm3 innan de avleds i luften.
Tabell 3-4. Utsläppsgränser i BAT 158-slutsatserna för metallindustri som använder ickejärnmetaller.

Parameter Förfarande
Lagring, hantering och transport av fasta material
Förbehandling såsom mätning, blandning, sammansmältning och avfettning
Tappning, gjutning och packning
Krossning, brikettering, pelletering och sintring
Stoft
Öppna eller halvstängda ljusbågsugnar
Slutna ljusbågsugnar eller slutna plasmastoftprocesser
Smältdeglar med eldfast beläggning som används för tillverkning av
ferromolybden och ferrovanadin

BAT-AEL
(mg/Nm3)
2-5 (1)
2-5 (2) (3)
2-5 (2) (4) (5)
2-5 (2)

(1) Som medelvärde under provtagningsperioden.
(2) Som dygnsmedelvärde eller medelvärde under provtagningsperioden.
(3) När det inte är möjligt att använda ett tygfilter kan variationsvidds övre gräns vara upp till 10 mg/Nm3
(4) Intervallets övre gräns kan vara upp till 15 mg/Nm3 för tillverkning av FeMn, SiMn och CaSi på grund av
stoftets klibbiga konsistens (som t.ex. orsakas av dess hygroskopiska kapacitet eller kemiska egenskaper),
vilket påverkar textilfiltrets effektivitet.
Utsläpp av stoft förväntas ligga runt de lägre värdena i variationsviddnär utsläppen av metaller överstiger
följande nivåer: 1 mg/Nm3 för bly, 0,05 mg/Nm3 för kadmium, 0,05 mg/Nm3 för krom VI, 0,05 mg/Nm3 för
tallium.
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Tabell 3-5. Utsläppsgränser i BAT 11- (ovan) och BAT 159-slutsatserna för metallindustri
som använder icke-järnmetaller.

BAT-AEL (mg/Nm3) (1) (2)

Parameter
Kvicksilver och kvicksilverföreningar
uttryckt som kvicksilver (Hg)

0,01–0,05

(1) Som dygnsmedelvärde eller medelvärde under
provtagningsperioden.
(2) Variationsviddslägre del gäller vid användning av adsorbenter (t.ex. aktivt kol, selen) i
kombination med stoftfiltrering, utom för processer som använder Waelz-ugnar.

BAT-AEL (ng I-TEQ/Nm3)
≤ 0,05 (1)

Parameter
PCDD/F-utsläpp

(1) Som medelvärde under en provtagningsperiod på minst sex timmar.

En uppskattning av de årliga utsläppen i luften presenteras i tabellerna (Tabell 3-6).
Metallutsläpp i luften uppkommer bl.a. i smältverkets ugn (

Tabell 3-7).
Tabell 3-6. Utsläpp i luften från filteranläggningarna

Komponent

t/a
Rökgas från
ugnen

Partiklar (inkl.
metaller)
Kväveoxider (NOx)
Svaveldioxid (SO2)
Koldioxid (CO2)

Behandling av
råvara

5

6

83
162
225 000

0
0
0

Avlägsnande av os från
chargerings- och
tappningsöppningarna
12
0
0
0

Tabell 3-7. Metallutsläpp från anläggning för filtrering av rökgasen från ugnen. Utsläpp i
form av metall är märkta med asterisk, de övriga är i form av oxider.

Metall

kg/a

Järn
Aluminium
Zink
Magnesium
Krom
Mangan
Titan
Nickel
Molybden
Bly*
Kvicksilver*
Kalium
lokakuuNatrium

103
485
357
795
67
66
6
13
4
61
32
107
190
34

Outokumpu Chrome Oy
MKB-program för slaggugnen.
Oktober 2019

Metall
Koppar

3.7

kg/a
10

Stoftbildning
Stoftbildning sker vid behandlingen av fast råvara, chargering och tappning av smältor
samt vid torrgranulering av slagg. Alla funktioner som nämns ovan finns inomhus och
anordningarna utrustas med objektspecifik stoftavskiljning. Diffusa utsläpp av stoft från
lagerområdet för slaggranuler är små om slagget torrgranuleras. Det torrgranulerade
slaggets struktur minskar stoftbildningen i sig själv eftersom granulerna har en glasaktig
och hård yta.

3.8

Avfall
Avsikten är att undvika uppkomsten av fast avfall i produktionsprocessen genom att
använda biprodukterna. Det fasta avfallet består i huvudsak av olika slag av stoft från
stoftavskiljningen. En del av stoftet från stoftavskiljningen återförs till processen. I
produktionen uppkommer sammanlagt cirka 10 000 ton olika slag av stoft som ska
deponeras eller säljas. Från stoftet avskiljs kvicksilver och zinkoxid, av vilka det senare
kan användas som produkt vid tillverkningen av zink. Produktionen av zink utgör cirka
5 500 ton om året.

3.9

Trafik
Vid fabrikerna i Torneå förekommer intern trafik och externa materialtransporter. De
externa materialtransporterna utförs i huvudsak sjövägen, men även med järnvägs- och
landsvägstransporter. Slutprodukterna transporteras i huvudsak sjövägen via Röyttä
hamn. De volymmässigt viktigaste transportbehoven i anslutning till projektet är
transporterna av slaggprodukter från fabriken.
Intern trafik
Transporten av huvudråvaran, dvs. smält slagg från ferrokromfabrikens ferrokromugnar
till smältugnen utförs med fjärrstyrda sänkvagnar som går på räls. Transporten av
slagget från ferrokromugnarna 1 och 2 utförs med ett gemensamt spår (längd ca 330 m)
medan slagget från ferrokrom 3 transporteras längs ett separat spår (längd ca 200 m).
Slagget från smältverket vid stålverket transporteras till den nya smältugnen med bilar
som är avsedda för transport av grytor. Transporterna sker längs befintliga vägar. Fasta
slaggfraktioner från de övriga processerna vid fabrikerna i Torneå levereras till
smältugnens doseringsanläggning med dumpers.
Annan intern trafik i fabriksområdet sker i huvudsak på vardagar klockan 7.00–16.00,
eftersom bolagets egen och utomstående underhålls-, service- och entreprenadpersonal
arbetar endast i liten utsträckning på nätter och veckoslut. Personal som arbetar i
fabriken i nattskift och på veckoslut är nästan helt ferrokromfabrikens egen personal som
sköter fabrikens produktion.
Extern vägtrafik
Transporterna av slaggprodukterna kommer att skötas med långtradare. Fabrikernas
nuvarande parkeringsområde som ligger norr om huvudporten till fabrikerna i Torneå
kommer delvis att hamna under det nya processområdet.
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Trafiken till och från arbetet och annan intern och extern landsvägstrafik till
fabriksområdet koncentreras till vardagsmorgnar klockan 6.00–8.00 och eftermiddagar
klockan 14.00–16.00. Rusningen till följd av resorna till och från arbetsplatsen har spridits
ut på en längre period genom att en del av personalen har flextid. Vägförbindelsen till
Puuluoto, som togs i bruk 2010, flyttade trafiken längre bort från bebyggt område.
Sjötrafik
Antraciten, som används som reduktionsmedel, transporteras med fartyg till fabrikens
egen hamn i partier på 1 500 ton. Med den planerade användningen av reduktionsmedel
betyder detta cirka 30 inskeppningar om året.

3.10

Buller
Smältverket är processindustri som är i kontinuerlig drift. Produktionen pågår alla
veckodagar året runt. Anläggningar som orsakar buller placeras i regel innanför
byggnader, vilket minimerar spridningen av buller i omgivningen. Bland de mest
betydande källorna av bullerutsläpp i omgivningen är de stora blåsare som används i
stoftavskiljningsanläggningarna, för avkylning av ugnens botten och för eventuell
torrgranulering av slagg. Buller uppkommer också när material flyttas med transportörer
och skoplastare i processområdet. Även krossningen av det luftkylda slagget på
smältverkets norra sida orsakar buller när anläggningen är i gång. Öster om området för
krossning av slagg planeras en bullervägg för att minska spridningen av buller från
krossningen. De viktigaste bullerkällorna presenteras i tabell 3-8.
Tabell 3-8. De viktigaste bullerkällorna i den nya verksamheten.

3.11

Objekt

Styrka

Kommentarer

Krossning av slagg
Trumtork
Blåsare för prim. stoftavskiljning
Blåsare för sekund. stoftavskiljning
Doseringsanläggningens
transportörer
Hydraulpumpar

110 dB
90 dB
92 dB
92 dB
80 dB

Utomhus
Granulering av metall
Inomhus
Inomhus
Inomhus

95 dB

Inomhus

Konstruktioner
Projektet omfattar flera byggnader. De mest synliga byggnaderna och deras uppskattade
höjder är:
-

3.12

Ugnsbyggnaden
Råvarulagret
Slangfilteranläggningen
Turbinbyggnaden (Option)

44 m
25 m
25 m
25 m.

Överföring av elektricitet
För överföring av elektricitet kopplas smältverket till 400 kV stamnätet. Projektet
förutsätter bygget av en ny 110 kV linje (längd under 1 km), en ny transformator med
effekten 400/110kV 120MVA och ett nytt kopplingsfält. De kommer att förläggas på
området för fabrikerna i Torneå.
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3.13

Bästa tillgängliga teknik (Best Available Technique)
I enlighet med EU:s direktiv om industriutsläpp (2010/75/EU) och Finlands
miljöskyddslag (527/2014) ska gränsvärdena för utsläppen, kontrollen och de övriga
tillståndsföreskrifterna för s.k. direktivanläggningar bygga på BAT-slutsatserna för att
kravet på bästa tillgängliga teknik ska uppfyllas. För utsläppen ska i miljötillståndet
meddelas sådana gränsvärden att de utsläppsnivåer som presenteras i slutsatserna inte
överskrids under anläggningens normala driftsförhållanden.
Med BAT-slutsatser (BAT, Best Available Techniques) avses slutsatserna i dokumentet
om bästa tillgängliga teknik (det s.k. BREF-dokumentet) om tekniken, dess tillämplighet
samt om utsläppsnivåerna, kontrollen och förbrukningsnivåerna. Det nya smältverket
och funktionerna i anslutning till det klassificeras som s.k. direktivanläggningar i enlighet
med miljöskyddslagen.
Det nya smältverket placeras utgående från bästa tillgängliga teknik. I MKBbeskrivningen kommer att presenteras en bedömning av tillämpningen av det planerade
smältverkets BAT-teknik i jämförelse med de tekniska lösningar och utsläppsnivåer som
enligt BAT-slutsatserna motsvarar bästa tillgängliga teknik. Det nya smältverkets
verksamhet omfattas av BAT-slutsatserna för metallindustri som använder ickejärnmetaller (Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Non-Ferrous
Metals Industries, NFM) i enlighet med kommissionens beslut 2016/1032/EU.
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4 FÖRFARANDET VID MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING (MKB)
4.1 MKB-förfarandets beskrivning och tidschema
Det planerade smältverksprojektet ingår i MKB-lagens tillämpningsområde eftersom
MKB-förfarandet tillämpas enligt bilaga 1 till MKB-lagen på gjuterier eller smältverk vars
produktion är minst 5 000 ton om året. Dessutom tillämpas MKB-förfarandet på
anläggningar för behandling av farligt avfall vilka är dimensionerade för minst 5 000 ton
farligt avfall om året. Syftet med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är att främja
miljökonsekvensbedömningen och ett enhetligt beaktande av bedömningen vid
planering och beslutsfattande. Ett ytterligare syfte är att öka medborgarnas tillgång till
information och möjligheter att delta och påverka planeringen av projekten.
Projektets miljökonsekvenser ska utredas genom bedömningsförfaranden i enlighet med
lagen innan åtgärder som är väsentliga med tanke på miljökonsekvenserna vidtas. En
myndighet får inte bevilja tillstånd för genomförande av ett projekt eller fatta ett annat
med detta jämförbara beslut innan bedömningen har slutförts. Vid MKB-förfarandet fattas
inga beslut om projektet och avgörs inga tillståndsärenden som gäller det, utan dess mål
är att producera information som används som grund vid beslut.
I det här MKB-förfarandet är Outokumpu Chrome Oy den projektansvarige och NTMcentralen i Lappland kontaktmyndigheten. Miljökonsekvensbedömningsprogrammet
utarbetas av sakkunniga hos Pöyry Finland Oy, vilkas ansvarsområden och behörigheter
presenteras i början av detta MKB-program i punkten ”MKB-arbetsgruppen”. En viktig
roll vid MKB-förfarandet spelar också medborgarna och andra intressentgrupper (t.ex.
sammanslutningar), samt centrala myndigheter som påverkar MKB-förfarandets gång
bland annat genom att ge utlåtanden och åsikter. Parter som deltar i MKB-förfarandet för
detta projekt åskådliggörs i bild Bild 4-1. Fabrikerna i Torneå ligger cirka 2 km från
gränsen mellan Finland och Sverige och därför ska konsekvenserna på den svenska
sidan utredas. Överenskommelse om miljökonsekvensbedömning som överskrider
statsgränserna finns i den så kallade Esbokonventionen (Convention on Environmental
Impact Assessment in a Transboundary Context). Konventionen initierades av FN:s
ekonomiska kommission för Europa. Finland ratificerade konventionen år 1995 och den
trädde i kraft 1997. En part i konventionen har rätt att delta i ett förfarande vid
miljökonsekvensbedömning som görs i Finland om skadliga miljökonsekvenser av det
projekt som bedöms sannolikt riktas till staten i fråga (och Finland är orsakande part).
Miljöministeriet är den behöriga myndigheten i Finland i internationella samråd som
gäller bedömning av miljökonsekvenser och sociala konsekvenser. Detta innebär att
miljöministeriet lämnar anmälan om att konsekvensbedömning inleds tillsammans med
miljökonsekvensbedömningsprogrammet jämte nödvändiga översättningar till Sverige.
Miljöministeriet lämnar det svar som ministeriet fått från Sverige och de inlämnade
utlåtandena och åsikterna till kontaktmyndigheten.
MKB-programmet och MKB-beskrivningen översätts till svenska.
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Bild 4-1. Parter som deltar i MKB-förfarandet.

Förhandsöverläggning
I MKB-förfarandets inledande skede förs en förhandsöverläggning där den
projektansvarige och de centrala myndigheterna skapar en motiverad helhet av
bedömningen av projektets konsekvenser (se Bild 4-2).
Bedömningsprogram
Programmet för miljökonsekvensbedömning (MKB-program) är en utredning av nuläget
i projektområdet och dess omgivning och en plan för vilka konsekvenser som ska utredas
och på vilket sätt utredningarna görs. I programmet presenteras också grundläggande
uppgifter om projektet och om projektets skäliga alternativ samt en plan om
informationen under projektet och en uppskattning av projektets tidschema. MKBprogrammet lämnas till kontaktmyndigheten som informerar om det genom att kungöra
det på sin egen webbplats och åtminstone i en lokal dagstidning.
Bedömningsprogrammet är framlagt minst en månad under vilken medborgare kan
framföra sina åsikter om MKB-programmet till kontaktmyndigheten. Kontaktmyndigheten
begär dessutom utlåtanden av myndigheter och av kommunerna i projektets
influensområde. Efter detta samlar kontaktmyndigheten åsikterna och utlåtandena och
avger utifrån dem sitt eget utlåtande till den projektansvarige.
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Bild 4-2. MKB-förfarandets skeden och preliminära tidschema.
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Miljökonsekvensbedömningsbeskrivning
Det egentliga arbetet för att bedöma miljökonsekvenserna görs utifrån
bedömningsprogrammet och kontaktmyndighetens utlåtande om programmet och andra
ställningstaganden
till
det.
Resultaten
sammanställs
i
miljökonsekvensbedömningsbeskrivningen (MKB-beskrivningen), som innehåller bland
annat följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projektets beskrivning och tekniska uppgifter
Uppgifter om genomförandet av MKB-förfarandet och dess deltagandeförfarande
Beskrivning av miljöns nuläge
Projektalternativens mest betydande miljökonsekvenser
Jämförelse av projektalternativens konsekvenser
Metoder för att lindra miljökonsekvenserna
Beskrivning av uppföljningen av miljökonsekvenserna
Utredning över hur kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet
beaktas vid konsekvensbedömningen
Ett populärt hållet sammandrag

När MKB-beskrivningen är färdig, kungör kontaktmyndigheten den på samma sätt som
MKB-programmet. Beskrivningen är framlagd minst en månad och högst två månader.
Av myndigheter och kommuner inbegärs utlåtanden och invånare och andra
intressentgrupper har möjlighet att framföra sina åsikter. MKB-förfarandet slutförs när
kontaktmyndigheten kontrollerat MKB-beskrivningens tillräcklighet och kvalitet och
därefter sammanställt en motiverad slutsats om projektets betydande
miljökonsekvenser. I slutsatserna ska också ett sammandrag av de övriga inlämnade
utlåtandena och åsikterna läggas fram.
Tillståndsmyndigheterna och den projektansvarige använder MKB-beskrivningen och
kontaktmyndighetens slutsats om den som underlag för sina egna beslut.
Tillståndsmyndigheten ska säkerställa att den motiverade slutsatsen är uppdaterad när
tillståndsärendet avgörs.

4.2 Plan för kommunikation och deltagande
MKB-förfarandet är en öppen process i vilken invånare och andra intressentgrupper har
möjlighet att delta genom att framföra sina åsikter till kontaktmyndigheten NTM-centralen
i Lappland, till den projektansvarige Outokumpu Chrome Oy eller till MKB-konsulten. Den
främsta målet med dialogen är att samla olika parters uppfattningar och att utnyttja dem
under MKB-förfarandet.
Förfarandet för lämnande av utlåtanden och åsikter
Efter att miljökonsekvensbedömningsprogrammet och i ett senare skede MKBbeskrivningen blivit färdiga kungör NTM-centralen i Lappland deras framläggning. I
kungörelsen meddelas var materialet är framlagt och framläggningstiden, under vilken
det är möjligt att lämna utlåtanden och åsikter om MKB-programmet till
kontaktmyndigheten, samt kontaktinformationen som behövs för att lämna utlåtanden
och åsikter.
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Evenemang för allmänheten
Om programmet för bedömning av miljökonsekvenser ordnas ett öppet samråd för
allmänheten under MKB-programmets framläggningstid. På evenemanget presenteras
projektet och MKB-programmet. Allmänheten har möjlighet att framföra sina
uppfattningar om konsekvensbedömningsarbetet, få information om MKB-förfarandet
och diskutera förfarandet med den projektansvarige, kontaktmyndigheten och de
sakkunniga som gjort upp MKB-programmet.
Ett annat samråd ordnas under MKB-beskrivningens framläggningstid. På evenemanget
presenteras resultat av konsekvensbedömningen och allmänheten har möjlighet att
framföra sina synpunkter på bedömningsarbetet och dess tillräcklighet.
Samråden ordnas i Torneå och Haparanda.
Uppföljningsgrupp
För att förbättra MKB-förfarandet samlas en uppföljningsgrupp som har till uppgift att
främja informationsgången och -utbytet med den projektansvarige, myndigheterna och
andra intressentgrupper. Uppföljningsgruppen gör det möjligt att ta hänsyn till olika
ståndpunkter i processen för bedömning av projektets miljökonsekvenser.
Till uppföljningsgruppen kallas utöver kontaktmyndigheten, den projektansvarige och
MKB-konsulten följande instanser, som representerar parter vilkas omständigheter eller
intressen projektet kan påverka.
-

Torneå stad

-

Haparanda stad

-

Lapplands förbund

-

Finsk-svenska gränsälvskommissionen

-

Lapplands räddningsverk

-

Lapplands naturskyddsdistrikt

-

Torneå naturskyddsförening

-

Byaföreningarna i närområdet

-

Perämeren kalatalousyhteisöjen liitto ry (det regionala fiskeriförbundet för
Bottenviken)

-

Pirkkiö delägarlag

-

Kemi-Tornion lintuharrastajat Xenus (lokala ornitologiska föreningen i KemiTorneå Xenus)

-

Säkerhets- och kemikalieverket TUKES

Kommunikation
Information om projektet och om bedömningen av dess miljökonsekvenser ges också i
anslutning till den allmänna kommunikationen, till exempel i pressmeddelanden och
tidningsartiklar och på den projektansvariges webbplats (https://www.outokumpu.com/fifi/locations/torniostainless-steel).
I dialogen under MKB-förfarandet uppföljs de lokala intressentgruppernas åsikter om
huruvida de upplever att de får tillräckligt med information. Avsikten är att planera och
genomföra kommunikationen på så sätt att den tillgodoser behovet av information så väl
som möjligt.
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5 TILLSTÅND OCH BESLUT SOM PROJEKTET FÖRUTSÄTTER
Efter att förfarandet vid miljökonsekvensbedömning slutförts går projektet vidare till dess
tillståndsskeden. MKB-förfarandet och kontaktmyndighetens motiverade slutsats om det
fogas till tillståndsansökningarna.

5.1 Planläggning
I fabriksområdet i Torneå gäller Torneå generalplan 2021 för det centrala stadsområdet
och Raumo (”Tornion yleiskaava 2021, tarkennusalue Keskeinen kaupunkialue ja
Raumo”), som Torneå stadsfullmäktige fastställde 19.12.2009. Den nuvarande gällande
planläggningen behöver inte ändras på grund av projektet.

5.2 Miljö- och vattentillstånd
Smältverket är en direktivanläggning inom metallindustrin i enlighet med tabell 1 i bilaga
1 i miljöskyddslagen och dess verksamhet förutsätter ett miljötillstånd. Miljötillståndet
omfattar alla omständigheter som gäller miljökonsekvenserna, såsom utsläpp i luft och
vatten, avfallsärenden, bullerärende och andra omständigheter som gäller
miljökonsekvenserna. Projektets tillståndsmyndighet är regionförvaltningsverket i Norra
Finland. Tillståndsmyndigheten beviljar miljötillståndet om verksamheten uppfyller de
krav som meddelas i miljöskyddslagen och den övriga lagstiftningen. Projektet får inte
heller stå i strid med områdets planläggning. MKB-förfarandet ska ha slutförts innan
tillståndet kan beviljas.
Ett tillstånd i enlighet med vattenlagen behövs i detta projekt, om mängden ytvatten
(kylvatten) som tas från havet ökar. Grunden för ansökan om tillstånd fastställs utifrån 3
kap. 2 § och 4 kap. 3 § i vattenlagen (587/2011). Ett tillstånd i enlighet med vattenlagen
söks och behandlas i anslutning till miljötillståndet.

5.3 Tillstånd i enlighet med kemikalielagen
Hanteringen och lagringen av de kemikalier som används i verksamheten förutsätter
tillstånd som ska sökas hos Säkerhets- och kemikalieverket Tukes (lag om säkerhet vid
hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 390/2005, ändring 358/2015).
Tillstånd ska sökas innan detaljerade avgöranden om genomförandet och i god tid innan
byggarbetena på produktionsanläggningen börjar. Till Tukes inlämnas också en
säkerhetsrapport. Förfarandena i enlighet med kemikalielagen, REACHkemikalieförordningen och ATEX-lagstiftningen beskrivs mer ingående i MKBbeskrivningen.

5.4 Bygglov och andra tillstånd som förutsätts vid byggande
Bygglov i enlighet med markanvändnings- och bygglagen (132/1999) söks för alla
nybyggen. Tillstånd söks hos byggnadstillståndsmyndigheten i Torneå stad, som
kontrollerar att planen är förenlig med den fastställda generalplanen och
byggbestämmelserna i anslutning till att myndigheten beviljar tillståndet. Bygglov behövs
innan byggarbetet kan inledas. Även erhållandet av bygglov förutsätter att MKBförfarandet har slutförts. Bygglov behövs också under projektets byggnadsskede bland
annat för tillfälliga lager- och kontorsbyggnader.
På byggarbetsplatsen kan behövas tillstånd av olika slag under olika skeden i
byggarbetet. Inledandet av schaktnings- och brytningsarbeten i anläggningsområdet
förutsätter tillstånd för miljöåtgärder eller åtgärdstillstånd. En separat skriftlig anmälan
ska göras till kommunens miljöskyddsmyndighet om tillfällig verksamhet som orsakar
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buller eller vibrationer och som inte kräver miljötillstånd. Dessutom är eventuell
användning och lagring av sprängämnen och kemikalier under byggarbetsplatsskedet
förknippad med separata tillstånd och anmälningar.
På arbetsplatsen kan finnas funktioner, till exempel en betongstation som eventuellt
byggs i området, som kan förutsätta ett tillstånd i enlighet med miljöskyddslagen. Dessa
tillståndsansökningar behandlas av miljöskyddsmyndigheten i Torneå stad.

5.5 Utsläppstillstånd och utsläppsrätter
Anläggningar som omfattas av lagen om utsläppshandel (311/2011) ska ha tillstånd för
utsläpp av växthusgaser med stöd av vilket anläggningen har rätt att släppa ut koldioxid
i atmosfären. Tillståndet beviljas av Energimyndigheten. Enligt tillståndsvillkoren ska en
rapport inlämnas årligen till myndigheten om koldioxidutsläppen från den anläggning
som fått tillstånd.
Utöver utsläppsrätt kan en verksamhetsutövare som deltar i utsläppshandeln ansöka hos
arbets- och näringsministeriet om utsläppsrätter som tilldelas gratis. Antalet
utsläppsrätter beviljas separat för varje anläggning.

5.6 Tillstånd i enlighet med elmarknadslagen
Om en ny kraftledning om minst 110 kV byggs med anledning av projektet ska ett tillstånd
i enlighet med elmarknadslagen (588/2013) sökas för den.

5.7 Eventuella andra tillstånd
Komponenttransporterna under byggnadstiden kan kräva ett tillstånd för specialtransport
som beviljats av väghållningsmyndigheten, NTM-centralen i Birkaland. Ett tillstånd
behövs om en transport överskrider de tillåtna gränsvärdena för mått eller massa för
normal trafik.
Placeringen av en kabel, ett rör, en elledning eller motsvarande konstruktion på
vägområde förutsätter ett avtal som ingås med NTM-centralen i Lappland. Ett arbete
som gäller en landsväg eller sker på vägområde kräver ett arbetstillstånd som NTMcentralen beviljat.
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6 MILJÖNS NULÄGE
6.1 Klimat och luftkvalitet
Klimat
Nederbörden i Torneå område utgör i genomsnitt 600 mm om året (1981–2010). De
regnigaste månaderna är i allmänhet juli–november. Vintermånaderna är vanligen
november–mars, då temperaturen ligger under nollstrecket och nederbörden faller i
huvudsak i form av snö. Enligt väderobservationsstationen i Ajos i Kemi är vindar från
sydost, syd och sydväst de dominerande vindarna i området.

Bild 6-1. Luftens genomsnittliga temperatur och nederbörden på väderstationen i Torppi
i Torneå år 2017 samt i genomsnitt åren 1981–2010 (Meteorologiska institutet 2016).

Bild 6-2. De rådande vindriktningarna vid väderobservationsstationen i Ajos åren 2011–
2016 (diagrammen visar från vilken riktning vinden blåst).

Luftkvalitet
Meteorologiska institutet har regelbundet gjort mätningar och modeller som gäller
omgivningen kring fabrikerna i Torneå på 2000-talet (Bild 6-3). Senast utförde
Meteorologiska institutet mätningar år 2017 i fabriksområdet och i Puuluoto, som ligger
öster om fabriksområdet. Puuluoto är det närmaste bostadsområdet till fabriksområdet.
Vid mätningarna mättes inandningsbara partiklar och deras metallhalter (arsenik,
kadmium, krom, nickel, bly, zink, aluminium, kobolt, koppar, järn, mangan och vanadin)
samt PAH-föreningar. I Puuluoto mättes dessutom förekomsten av kvicksilver och
svaveldioxid i luften. Av mätresultaten sammanställdes en slutrapport vars resultat
presenteras här.
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Meteorologiska institutet har dessutom gjort mätningar av förekomsten av partiklar,
arsenik och metaller i luften i Ruohokari i Torneå och i Riekkola i Haparanda åren 2013–
2014.

Bild 6-3. Punkterna för luftkvalitetsmätning vid Meteorologiska institutets mätningar.

Inandningsbara partiklar och svaveldioxid
I fråga om gränsvärdesnivån för förekomsten av inandningsbara partiklar per dygn, 50
µg/m³, tillåts att gränsvärdesnivån överskrids 35 gånger under en ettårsperiod innan ett
egentligt överskridande av gränsvärdet per dygn anses ha skett. I fabriksområdets
mätpunkt observerades 9 dygnskoncentrationer över 50 µg/m³ under halvårsperioden
1.1–31.12.2017. I det närmaste bostadsområdet Puuluoto observerades inga
dygnskoncentrationer som överskred 50 µg/m³ under motsvarande period. Det gäller att
observera att gränsvärdena inte gäller i fabriksområdet. Under mätperioden var den
högsta dygnskoncentrationen i fabriksområdet 115 µg/m³ och i Puuluoto 40 µg/m³.
Dygnsriktvärdet för inandningsbara partiklar, 70 µg/m³, överskreds vid fabriksområdets
mätstation i januari och augusti under mätningsperioden. Det gäller dock att observera
att riktvärdena inte gäller i fabriksområdet. Som störst utgjorde den med riktvärdet
jämförbara koncentrationen av inandningsbara partiklar i fabriksområdet 147 procent av
riktvärdet och i Puuluoto 50 procent av riktvärdet i januari 2017. Jämförelse med
riktvärdet förutsätter att det finns dygnskoncentrationer för minst 75 procent av dygnen i
månaden. Svaveldioxidkoncentrationerna var mycket små i Puuluoto under perioden
1.1−31.12.2017. (Meteorologiska institutet 2017)
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Bild 6-4. Med riktvärdet jämförbara koncentrationer av inandningsbara partiklar i relation
till riktvärdet i mätpunkterna i fabriksområdet (blå) och Puuluoto (grön) under perioden
1.1−31.12.2017. Den röda vågräta linjen (100 %) anger riktvärdesnivån 70 µg/m³. Det gäller
att observera att riktvärdena inte gäller i fabriksområdet. (Meteorologiska institutet 2017)

Bild 6-5. Med riktvärdet jämförbara koncentrationer av svaveldioxid i relation till
riktvärdet i mätpunkterna i Puuluoto under perioden 1.1−31.12.2017. Orange stapel =
timme, ljusblå = dygn. Den röda vågräta linjen (100 %) anger motsvarande riktvärdesnivå.
(Meteorologiska institutet 2017)

Metallhalterna i partiklar
Koncentrationerna av arsenik och tungmetaller i inandningsbara partiklar låg i allmänhet
på en klart högre nivå i fabriksområdet än vid mätstationen i Puuluoto. Trots detta var
blykoncentrationerna även i fabriksområdet klart lägre än gränsvärdesnivån (500 ng/m³).
Blykoncentrationernas medelvärde under mätperioden motsvarade 2,2 procent av
gränsvärdet och även den högsta dygnskoncentrationen (107 ng/m3) som mättes
utgjorde cirka en femtedel av gränsvärdet. Medelvärdet för mätperioden år 2017
överskred inte målvärdena eller bedömningströsklarna för årsmedelkoncentrationerna
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av arsenik och kadmium i fabriksområdet eller i Puuluoto. En enstaka exceptionellt hög
dygnskoncentration av kadmium mättes i fabriksområdet i januari. Mätperiodens
medelhalter vid mätpunkten i fabriksområdet utgjorde 18 procent av målvärdet för
arsenik och 6 procent av målvärdet för kadmium och i Puuluoto 6 procent respektive 1
procent av målvärdet. Det gäller dock att observera att gränsvärdena inte gäller i
fabriksområdet.
Målvärdet för årsmedelhalten av nickel (20 ng/m3) överskreds i fabriksområdet. Under
mätperioden utgjorde medelhalten av nickel vid mätpunkten i fabriksområdet 150 procent
och i Puuluoto 28 procent av målvärdet. Nästan hälften av alla dygnskoncentrationer av
nickel i fabriksområdet överskred målvärdet. Målvärdena gäller dock inte i
fabriksområdet. Även de övriga tungmetallkoncentrationerna, för vilka det inte finns
gällande mål- eller gränsvärden (bl.a. krom och kobolt), var klart högre i fabriksområdet
än i Puuluoto. (Meteorologiska institutet 2017)

Bild 6-6. Med målvärdet jämförbara koncentrationer av arsenik, kadmium och nickel och
den med gränsvärdet jämförbara koncentrationen av bly vid mätpunkterna i
fabriksområdet (blå stapel) och Puuluoto (grön stapel) under perioden 1.1–31.12.2017.
Målvärdet och bedömningströsklarna (nedre och övre) har märkts ut på bilden med
vågräta linjer. Mål- och gränsvärdena gäller inte i fabriksområdet. (Meteorologiska
institutet 2017)

Kvicksilver
Den genomsnittliga koncentrationen av kvicksilver i Puuluoto är 1,4 ng/m3 och motsvarar
den typiska bakgrundskoncentrationen i Finland. Under mätperioden har observerats
flera tydligt förhöjda koncentrationer när vinden blåst från sydlig riktning. (Meteorologiska
institutet 2017)
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Tabell 6-1. Statistiska mått för timkoncentrationen (ng/m3) av kvicksilver vid mätpunkten i
Puuluoto och vid Meteorologiska institutets mätstation för bakgrundsluftens kvalitet i
Pallas under perioden 1.1–31.12.2017. (Meteorologiska institutet 2017)

Torneå–Haparanda område
Meteorologiska institutet har gjort mätningar av koncentrationerna av partiklar, arsenik
och metaller i luften i Ruohokari, Torneå och Riekkola, Haparanda, åren 2011–2014.
Dygnsriktvärdet för koncentrationen av inandningsbara partiklar (70 µg/m3) underskreds
i de båda undersökningsplatserna (Bild 6-7). Inte heller gränsvärdena överskreds i
mätpunkterna.
Årsmedelvärdet för mätpunkten i Torneå Ruohokari var 7 μg/m3 (18 procent av
gränsvärdet) och årsmedelvärdet för Haparanda Riekkola 6 μg/m3 (15 procent av
gränsvärdet). Motsvarande årsgränsvärde är 40 μg/m3. Dygnsgränsvärdet för
inandningsbara partiklar är 50 μg/m3. Gränsvärdet anses ha överskridits om högre
dygnsmedelvärden än gränsvärdet förekommer fler än 35 gånger under kalenderåret. I
Torneås och Haparandas bakgrundsområden har inte mätts koncentrationer som skulle
ha överskridit koncentrationen om 50 μg/m3 år 2014. Det 36 högsta dygnsmedelvärdet
var 13 μg/m3 i både Torneå och Haparanda. Resultaten av denna studie håller också i
relation till gränsvärden som gäller i Sverige, då de är desamma som i Finland. Som
helhet visar mätresultaten från två års tid att Outokumpus fabriker haft en rätt liten
inverkan på koncentrationerna av partiklar i utomhusluften. Det kan hända att
Outokumpus fabriker något höjer partikelkoncentrationernas allmänna bakgrundsnivå i
Torneå och Haparanda, men vid uppföljningen observerades inte att utsläpp från
fabriksområdet skulle orsaka enskilda högre partikelkoncentrationer som avviker från
bakgrundsnivån (Meteorologiska institutet 2015b).
Koncentrationerna av bly i de inandningsbara partiklarna var mycket små och
underskred gränsvärdesnivån klart år 2011. Inte heller målvärdena för årsmedelvärdena
för arsenik, nickel och kadmium överskreds vid mätpunkterna i Torneå centrum och
Näätsaari. Mätresultaten visade dock att koncentrationerna av arsenik och metaller som
mättes i Torneå centrum var högre jämfört med bakgrundskoncentrationerna i ren luft.
Under mätperioden år 2011 utgjorde medelvärdet för arsenik i Torneå centrum 6 procent
av motsvarande målvärde, medan medelvärdet för kadmium utgjorde 2 procent och för
nickel 14 procent av målvärdet. I Näätsaari utgjorde arsenikkoncentrationerna i sin tur 8
procent, kadmiumkoncentrationerna 3 procent och nickelkoncentrationerna 11 procent
av målvärdena.

49

Outokumpu Chrome Oy
MKB-program för slaggugnen.
Oktober 2019

Bild 6-7. Med riktvärdet jämförbara koncentrationer av inandningsbara partiklar i
mätpunkterna i Ruohokari, Torneå (ljusblå stapel) och i Riekkola, Haparanda (mörkblå) år
2014 (Meteorologiska institutet 2015b).

6.2 Markanvändning och den byggda miljön
Läge och nuvarande verksamheter i området
Projektområdet ligger i Röyttä område i Torneå stad (Bild 2-1). Fabriksbyggnaderna
ligger i ett område med en yta om cirka 740 ha. Fabriksområdet angränsar till Torneå
stads land- och vattenområden i norr, ost, syd och väst. Huvudlederna till Röyttä är
Kromitie och järnvägen. I spetsen av Röyttä udde finns hamnen, som gränsar till
fabriksområdet. Hamnen har landsvägs- och järnvägsförbindelse till fabriksområdet.

Bosättning och känsliga objekt
Projektområdet ligger i Torneå fabriksområde som använts för industriell verksamhet
sedan länge. Det närmaste området med stadigvarande bosättning, Puuluoto, ligger två
kilometer nordost om fabriksområdet. På mindre än två kilometers avstånd finns
semesterbostadsområdena Koivuluoto, Koivuluodonletto, Sikosaari och Prännäri. Det
finns sammanlagt ca 50–60 stugor i dessa områden. Den närmaste bostadsbyggnaden
ligger i Koivuluoto cirka 300 meter från projektområdet. Semesterbostäderna i
Koivuluotos område försvinner sannolikt i framtiden eftersom de ligger i ett område som
anvisats som industriområde (T) i Västra Lapplands landskapsplan och som TT-1område (område för industriella verksamheter med betydande miljökonsekvenser) i
Torneå generalplan 2012. De närmaste skolorna och daghemmet ligger i Pirkkiö,
Näätsaari och Nedertorneå områden. Som kortast är avståndet cirka 5 km från
projektområdet.
I Puuluoto idrottsområde cirka 2 km från projektområdet bedrivs mångsidiga idrotts- och
motionsaktiviteter: bl.a. skidåkning, joggning och fotboll. Den närmaste officiella
badstranden som staden sköter om ligger i Laiskanlahti cirka 5 km norr om
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projektområdet, men stränder används naturligtvis för bad även närmare fabriksområdet.
Den närmaste båthamnen, Letto småbåtscenter, ligger i Koivuluodonletto cirka 1,5 km
från projektområdet. Pukulmis båtbrygga ligger cirka 4 km norr om projektområdet.

Planläggning och andra planer för markanvändning
Landskapsplanen
I projektområdet gäller Västra Lapplands landskapsplan. Projektområdet ligger i ett
område som anvisats för industri (T) i landskapsplanen. Det för industri anvisade
området utsträcker sig ända till Koivuluotos område. Sydspetsen av Röyttä udde anvisas
som hamnområde (LS) i planen. Koivuluodonletto, som ligger öster om området, har i
planen anvisats som objekt för rekreation/turism (rm). Med märkningen anvisas sådana
objekt som är viktiga för rekreation och turism och på vilka det finns regionalt viktiga
turisttjänster och -stödpunkter. Alkunkarinlahti, som ligger öster om området, har i planen
anvisats som naturskyddsområde/-objekt (SL). Områdets norra sida har i planen
huvudsakligen anvisats som jord- och skogsbruksdominerat område (M).

Bild 6-8. Utdrag ur landskapsplanen för Västra Lappland.

Generalplanen och detaljplanen
I fabriksområdet i Torneå gäller Torneå generalplan 2021 för det centrala stadsområdet
och Raumo (”Tornion yleiskaava 2021, tarkennusalue Keskeinen kaupunkialue ja
Raumo”), som Torneå stadsfullmäktige fastställde 19.12.2009. I Röyttäs område gäller
dessutom följande detaljplaner:
•

322 Röyttä detaljplan, 29.1.2002

•

359 Ändring av Röyttä detaljplan, 25.6.2007
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•

396 Ändring av Röyttä detaljplan, 24.2.2014

•

403 Ändring av Puotikari detaljplan, 10.1.2015

•

406 Ändring av Röyttä detaljplan, LNG-terminalen, 21.3.2016

I general- och detaljplanerna har området för fabrikerna i Torneå i huvudsak antecknats
som kvartersområde för industri- och lagerbyggnader. Detaljplanen möjliggör behandling
och slutdeponering av avfall och biprodukter samt byggande av underjordiska byggnader
och konstruktioner samt placering av vindkraftverk på platser som anges i detalj i planen.
I området får också en betydande anläggning som tillverkar eller lagrar farliga kemikalier
placeras.
Övriga planer för markanvändning
Öster om fabriksområdet pågår ett delgeneralplanprojekt som aktualiserades 23.8.2017.
Ett av målen är att ändra ändamålet med markanvändningen på Koivuluotos västra
strand från det nuvarande området som anvisats för semesterboende till ett område som
anvisats för industri- och lageranvändning.

6.3 Befolkning, näringar och rekreationsanvändning
Befolkning och näringar
År 2017 hade Torneå stad sammanlagt 22 022 invånare. Antalet invånare i staden har
varit på samma nivå på 2000-talet (Bild 6-9). Enligt den nuvarande
befolkningsprognosen kommer befolkningsmängden i Torneå kommun att vara på
samma nivå också under de kommande årtiondena. Enligt prognosen bor det
sammanlagt cirka 21 500 personer i kommunen år 2040. (Statistikcentralen 2018).

Bild 6-9. Utvecklingen av befolkningsmängden i Torneå åren 2000–2017 och den
prognostiserade utvecklingen av befolkningen (2025–2040) (Statistikcentralen 2018).

Åldersstrukturen i Torneå stad har förändrats på 2000-talet (Tabell 6-2). Andelen
personer i arbetsför ålder (15–64 år) och barn (0–14 år) av invånarna i kommunen har
52

Outokumpu Chrome Oy
MKB-program för slaggugnen.
Oktober 2019

minskat. Andelen 65 år fyllda har i sin tur ökat på 2000-talet. En liknande trend som gäller
åldersstrukturen kan ses också på riksnivå.
Tabell 6-2. Utvecklingen av åldersstrukturen i Torneå stad åren 2000–2017. I parentes
anges motsvarande utveckling i hela Finland. (Statistikcentralen 2017).
2000

2005

2010

2015

2017

0–14-åringar, % av befolkningen

20,1
(18,1)

19,0
(17,3)

18,3
(16,5)

18,0
(16,3)

17,7
(16,2)

15–64-åringar, % av befolkningen

66,9
(66,9)

66,6
(66,7)

66,1
(66,0)

62,0
(63,2)

60,5
(62,5)

13,0
(15)

14,4
(14,4)

15,5
(17,5)

20,1
(20,5)

21,8
(21,4)

65 år fyllda, % av befolkningen

År 2016 fanns det sammanlagt ca 8 500 arbetsplatser i Torneå stad. Cirka 20 procent av
arbetsplatserna fanns inom industrin och 16 procent inom hälso- och socialtjänsterna
(Statistikcentralen 2018).
Arbetsplatserna har blivit något färre i Torneå under de senaste åren. Andelen arbetslösa
av alla personer i arbetsför ålder har varierat på 2000-talet och var ca 16 procent år 2016
(Bild 6-10). Den sysselsättande effekten av Outokumpus fabriker i Torneå i hela den
ekonomiska regionen är uppskattningsvis 7 500–8 000 personer, vilket betyder att
verksamheten är en mycket betydande aktör och arbetsplats i regionen.

Bild 6-10. Andelen arbetslösa av arbetskraften (%) i Torneå åren 2000–2016 (Källa:
Statistikcentralen 2018).
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Rekreationsanvändning
Projektområdet ligger i fabriksområdet i Röyttä, dit människor inte har fritt tillträde.
Fabrikernas omedelbara närmiljö används således inte som rekreationsområde, men i
industriområdets närområden finns områden som lämpar sig för rekreationsanvändning,
som i huvudsak är båtliv och semesterboende. Cirka 300 meter öster om projektområdet
i Koivuluoto finns flera semesterbostäder, och deras invånare använder vattenområdet
mellan skäret och fabriksområdet bl.a. för bad och båtliv.
I Koivuluodonletto cirka 1,5 km öster om projektområdet ligger Letto småbåtscenter. På
udden finns också Alkunkarinlahtis naturstig. I Puuluoto idrottscentrum cirka 2 km
nordost om projektområdet finns en motionsslinga och på vintern ett skidspår. I centret
spelas också fotboll. Utanför Röyttä idkas husbehovsfiske, bl.a. pimpelfiske, och
kommersiellt fiske. I Prännärinniemi cirka 2 km nordväst om fabriksområdet finns också
fritidsbostäder samt en badstrand och ett vindskydd. Mellan dem och fabriksområdet
ligger dock ett skogsområde.

6.4 Vattendrag
Allmän beskrivning
Havsområdet utanför Torneå är en del av Bottenvikens grunda kustzon som utmärks av
en splittrad strandlinje och älvdeltan. Det finns en stor mängd öar, grynnor och grunda
områden i havet utanför Torneå. Bottenvikens nationalpark ligger på det öppna havet
över 10 km från kusten. Nationalparken, som har en areal om 157 km2, representerar
Bottenvikens yttre skärgård och har betydande naturskyddsmässiga värden.
Torne och Kemi älvar tillför årligen cirka 30 000 milj. m3 älvvatten i området, dvs. över en
fjärdedel av den totala mängd älvvatten som avbördas av alla älvar med utlopp i
Bottenviken. Kemi älv utmynnar i havet cirka 10 km öster om fabrikerna, och därifrån tar
flödet vägen mot havsområdet utanför Torneå. Torne älvs huvudflöde går strax väster
om Röyttä. Älvarnas inverkan på vattenkvaliteten och strömningarna i havsområdet är
betydande. Älvvattnet förbättrar vattenomsättningen och omblandningen i området, och
därigenom även utspädningen av avloppsvatten. Å andra sidan transporterar älvvattnen
belastande ämnen till havet.
Vattnets storskaliga strömning i den nordligaste delen av Bottenviken går norrut längs
den finska kusten och söderut längs den svenska. Lokalt bestäms strömningen av
bottnens och kustzonens morfometri, älvvattenföringar, vindförhållanden och
havsvattenståndets variationer. Under den isfria tiden är vinden avgörande för
strömmarna i recipienten. I grundområden rör sig strömmen vanligen i vindriktningen, på
större djup däremot dominerar den motsatt riktade returströmmen. På vintern alstras
strömningarna främst av älvvattenflödena och de vattenståndsvariationer som orsakas
av lufttrycksvariationer och seicherna hos vattenmassan i Bottenviken.
Hydrologi
Havsvattenståndet varierar starkt utanför Torneå. När havsvattnet stiger, späder det ut
avloppsvattnen, men förhindrar samtidigt att de transporteras till det öppna havet. När
havsvattnet sjunker, betonas avloppsvattnens inverkan på kusten, men transporterar å
andra sidan avloppsvatten längre ut på havet. Vattenföringen i älvar som utmynnar i
havet påverkar havsområdets materialbalans och vattenomsättningen i kustzonen.
Störst av de älvar som utmynnar i Bottenviken är Kemi älv, som är reglerad. Kemi älv
utmynnar i havet utanför Kemi och används för energiproduktion. Torne älv är inte
reglerad.
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Belastning
Materialbalansen i havsområdet utanför Torneå påverkas av belastningen från
Outokumpus fabriker i Torneå, det material som tillförs av Torne älv och Kemi älv och
avloppsvattenbelastningen som riktas mot området utanför Kemi. Till Torne älvs mynning
leds också de renade kommunala avloppsvattnen från Torneå och Haparanda. Även
sanitetsavloppsvattnen från fabrikerna i Torneå behandlas i dag vid Torneå Vatten Ab:s
reningsverk. Havsområdet belastas dessutom av nedfall från luften och av diffus
belastning från markområden.
Största delen av de näringsämnesströmmar som kommer ut i havsområdet utanför
Torneå transporteras av Torne älv. Åren 2014–2016 var ämnesflödet för fosfor beräknat
utifrån den genomsnittliga vattenföringen och vattenkvaliteten cirka 252 t/a och för kväve
5 288 t/a. Den direkta fosforbelastningen från kustområdet åren 2006–2012 utgjorde i
genomsnitt 0,6 t/a, vilket är cirka 0,4 procent av hela fosforbelastningen av Torne älvs
vattenförvaltningsområde (Finlands sida) (144,1 t/a). Outokumpus genomsnittliga
fosforbelastning åren 2006–2012 (0,06 t/a) utgör cirka 0,04 procent av den belastning
som riktas till Torneås kust från den finska sidan. På motsvarande sätt utgjorde
kvävebelastningen direkt från kustområdet åren 2006–2012 i genomsnitt 246,1 t/a, vilket
motsvarade 8,3 procent av kvävebelastningen (2 954,8 t/a) i hela Torne älvs
vattenförvaltningsområde (Finlands sida). Största delen (ca 76 %) av kvävebelastningen
i vattenförvaltningsområdet orsakas av naturlig avrinning. Den direkta inkommande
kvävebelastningen i kustområdet härstammar nästan helt (97 %) från industrin, dvs. från
Outokumpus fabrik. Outokumpus genomsnittliga kvävebelastning åren 2006–2012 (137
t/a) utgör cirka 4,6 procent av den belastning som riktas till Torneås kust från den finska
sidan. Kvävenedfallet direkt till kustområdet är mycket ringa (ca 0,2 t/a) (Räinä m.fl.
2015a).
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Bild 6-11. Totalfosfor- och kvävebelastning som riktas till Torneå kustområde från
Finlands sida åren 2006–2012 (Räinä m.fl. 2015a). Även belastningen från Outokumpus
fabriker i Torneå är medräknad

Krom-, nickel- och zinkflödena på fabrikerna i Torneå och i älvarna presenteras i bild
6-12. Till storleksklassen utgjorde belastningen från fabrikerna i Torneå i fråga om
totalkrom cirka 21 procent (år 2016 cirka 16 %), i fråga om nickel cirka 9 procent (2016:
6 %) och i fråga om zink cirka 3 procent (2016: 3 %) av den mängd material som Torne
älv transporterade ut i havet. När även metallbelastningen från Kemi älv tas i beaktande,
var belastningen från fabrikerna i Torneå relativt liten (< 4,0 %) i relation till
metallbelastningen från älvarna i fråga om nickel och zink. För kromens del utgjorde
belastningen från fabrikerna 9 procent (2016 cirka 6 procent) av belastningen från Kemi
älv och Torne älv.
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Bild 6-12. Den genomsnittliga krom-, nickel- och zinkbelastningen (kd/d) från Torne älv,
Kemi älv och Outokumpus fabriker i Torneå år 2017.

Vattnets kvalitet
I enlighet med kontrollprogrammet (Pöyry Environment Oy 2008) tas prover utanför
Torneå sammanlagt 15 gånger i februari–november vid den kontrollpunkt som ligger i
avloppsvattnets influensområde (Bottenviken 1) och i övergångszonen (TOE14). Under
omgångarna för områdesspecifik kontroll i mars, juli och augusti tas prover på ytterligare
fyra andra observationsplatser (TOE1, TOE17, TOE9 och TOE7).
Miljöförvaltningen har kontrollerat vattenkvaliteten vid punkt LAV6 söder om Torneå så
gott som årligen sedan år 1980. Dessutom har miljöförvaltningen kontrollerat
vattenkvaliteten utanför kusten vid punkten Bottenviken Herakari 1 årligen sedan år
2009. Resultaten från dessa provtagningsplatser har utnyttjats i beskrivningen av
nuläget. Provtagningsplatsernas lägen presenteras i bild 6-13.
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Bild 6-13. Provtagningsplatsernas lägen utanför Torneå.

I februari–maj 2016–2018 var vattenkvaliteten utanför Torneå i genomsnitt mycket god.
Ytvattnets konduktivitetsvärden var oftast under 50 mS/m, vilket betyder att vattnet i
huvudsak var älvvatten (Tabell 6-3). Sött vatten är lättare än havsvatten och därför sprids
det över stora områden ovanpå havsvattnet under isen på vintern. Älvvatten är i
allmänhet surare, brunare, grumligare och näringsrikare än havsvatten, vilket innebär att
en stor mängd älvvatten har en tydlig och snabb inverkan på kustområdets vattenkvalitet.
Utifrån uppgifterna om kontrollen åren 2016–2018 har det genomsnittliga syreläget i
området utanför Torneå varit på en tillfredsställande nivå i alla vattenskikt på vårvintern
åren 2016 och 2017. År 2018 var det genomsnittliga syreläget utanför Torneå på en
måttlig eller otillfredsställande nivå. Extra grumling har inte observerats i någon större
omfattning och förekomsterna av suspenderade ämnen har varit små. De totala
koncentrationerna av näringsämnen är oftast relativt små. Till belastning från
Outokumpus fabriker pekar de förhöjda näringsämneskoncentrationer som tidvis
observeras främst vid vissa punkter i närheten av kusten (TOE1, Bottenviken 1).
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Tabell 6-3. Genomsnittlig vattenkvalitet utanför Torneå i mars åren 2016–2018.
År

Djup

t

Syre

pH

Elektrisk
led. förm.
mS/m

Tot.P

PO4-P

Tot.N

NO23-N

NH4-N

Färgtal

Turbiditet

SS

m

°C

mg/l

Kyll%

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

mg Pt/l

NTU

mg/l

1.0
4.1
7.7

0.1
0.4
0.6

9.8
10.0
11.0

67
69
76

6.8
7.0
7.2

7
137
409

11
10
7

6.7
6.4
4.0

377
410
347

142
16
7

15
158
120

62
51
27

1.3
1.3
0.6

0.5
0.9
2.1

1.0
4.1
7.7

0.0
0.4
0.5

10.4
11.1
11.5

71
77
80

6.8
7.0
7.2

7
198
350

12
11
8

7
7
4

372
378
370

132
112
86

15
22
21

65
51
37

1.8
1.4
0.7

0.8
1.1
1.4

1.0
4.1
7.4

0.1
0.4
0.8

10
11
12

71
74
84

6.7
6.9
7.2

6
155
447

13
14
8

8
9
4

370
390
367

127
132
103

15
24
15

65
55
28

1.3
1.3
0.7

0.7
0.8
2.7

Klorofyll
µg/l

Siktdjup
m

Mars 2018

Mars 2017

Mars 2016

1.1

Under den isfria säsongen beror förhållandet mellan älvvatten och havsvatten i området
utifrån älvarnas vattenföring och strömningarna i havsområdet. Omfattningen av
älvvattnets inverkan varierar dock efter omständigheterna (Tabell 6-4). När älvvattnets
inverkan är som störst är vattnet mörkare och grumligare och det innehåller mer
suspenderade ämnen och näringsämnen än när älvvattnet har liten inverkan.
Tabell 6-4. Genomsnittlig vattenkvalitet utanför Torneå i juli och augusti åren 2016–2018.
År

Djup

t

m

°C

mg/l

Syre
Kyll%

pH

Elektrisk
led. förm.
mS/m

Tot.P

PO4-P

Tot.N

NO23-N

NH4-N

Färgtal

Turbiditet

SS

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

mg Pt/l

NTU

mg/l

1.0
4.2
7.7

17
15
13

9
9
9

97
91
84

1.0
4.2
7.7

19
19
19

8
8
8

1.0
4.2
7.7

16
16
12

1.0
4.2
7.7

Klorofyll
µg/l

Siktdjup
m

7.4
7.4
7.4

90
190
290

10
10
10

2
5
2

225
234
257

7
12
18

11
22
18

34
33
32

0.8
0.8
0.8

1.4
2.3

2.7

2.6

89
89
86

7.4
7.4
7.4

133
153
227

11
10
8

2
2
2

243
245
237

8
9
11

25
25
18

36
35
33

1.1
1.1
0.8

1.8
2.2

1.7

2.1

9.5
9.6
9.6

97
97
88

7.2
7.2
7.2

85
97
218

11
10
9

1
1
1

283
260
270

19
19
42

5
5
9

64
62
48

1.0
1.0
1.0

2.2
1.8
2.4

3.0

1.9

16
16
16

8.9
8.9
8.9

89
89
89

7.4
7.4
7.4

48
49
120

14
14
12

2
2
3

233
230
223

36
37
26

9
9
11

58
56
51

2.1
2.1
1.6

3.3
3.7
3.7

3.9

1.4

1.0
4.1
7.8

18
17
14

9
8
8

93
88
82

7.0
7.1
7.2

13
51
229

18
17
14

3
4
3

302
318
333

5
16
63

7
12
22

82
75
48

2.0
1.9
0.9

3.4
2.9
3.2

5.1

1.3

1.0
3.3
6.4

14
14
14

10
9
9

92
92
92

7.1
7.1
7.1

15
15
17

18
18
17

3
4
4

340
353
313

27
27
18

8
9
9

105
98
93

1.9
1.9
2.0

2.5
2.7
3.0

4.7

1.6

Juli 2018

Augusti 2018

Juli 2017

Augusti 2017

Juli 2016

Augusti 2016

I juli–augusti 2016–2018 var det genomsnittliga syresituationen utanför Torneå oftast
god och syrekoncentrationen var i allmänhet mer än 8 mg/l på alla djup. Vattnet var så
gott som neutralt, brunaktigt och extra grumlighet observerades inte. Koncentrationerna
av suspenderade ämnen är i huvudsak små. De totala koncentrationerna av kväve pekar
på att vattnen är oligotrofa och de totala koncentrationerna av fosfor på att vattnen är
oligotrofa eller mesotrofa beroende på granskningsåret. Koncentrationerna av klorofyll
har oftast varit på en nivå som är typisk för mesotrofa vatten (Tabell 6-4).

Utvecklingen av vattenkvaliteten under perioden 2009–2018
I bild 6-14 och 6-17 presenteras den genomsnittliga vattenkvaliteten vid punkterna
Bottenviken 1, TOE14 och LAV6 per år under perioden 2009–2018. Vid punkterna
Bottenviken 1 och TOE14 har tagits prover i genomsnitt 15 gånger per år. Vid punkten
LAV6 har inte gjorts kontroller varje år och prover har tagits endast en gång under
kontrollåret.
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Åren 2009–2016 steg vattnets färgtal vid varje provtagningsplats och på alla djup (Bild
6-14). Efter detta sjönk färgtalen åren 2017 och 2018. I havsområdet utanför Torneå
analyseras suspenderade ämnen regelbundet endast vid punkten Bottenviken 1, och vid
denna punkt har också de genomsnittliga koncentrationerna av suspenderade ämnen
ökat under samma period (Bild 6-16). Den kemiska syreförbrukningen utanför Torneå
fastställs inte och dessutom har järnhalter analyserats endast sporadiskt vid punkten
Herakari 1. Förhöjningen av färgtalen förklaras sannolikt av att älvvattnets inverkan ökat
i området. Samtidigt som färgtalen har blivit högre har värdena för konduktivitet sjunkit
vid
provtagningsplatserna
(Bild
6-15).
Konduktiviteten
har
ökat
vid
provtagningsplatserna åren 2017 och 2018, och samtidigt har färgtalen sjunkit. Enligt
undersökningen Arvola m.fl. (2017) har det på längre sikt dessutom skett en ökning i
färgtalen i både Torne älv och Kemi älv, vilket också kan delvis förklara förhöjningen av
färgtalen vid provtagningsplatserna.

Bild 6-14. Genomsnittliga färgtal på olika vattendjup åren 2009–2018.
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Bild 6-15. Genomsnittliga konduktivitetsvärden på olika vattendjup åren 2009–2018.

Bild 6-16. Genomsnittliga koncentrationer av suspenderade ämnen vid punkten
Bottenviken 1 åren 2009–2018.

Ingen betydande förändring har observerats i totalkoncentrationerna av näringsämnen
under perioden 2009–2017 (Bild 6-17). Skillnaderna mellan åren är rätt stora och särskilt
år 2013 var totalkoncentrationerna av fosfor små vid punkterna Bottenviken 1 och
TOE14. Till detta bidrog de exceptionellt små totalkoncentrationerna av fosfor som
observerades särskilt i juli–augusti. Förekomsten av oorganisk fosfor var liten i området
och medelkoncentrationerna av oorganiskt kväve låg i huvudsak under 100 µg/l under
hela kontrollperioden.
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Bild 6-17. De genomsnittliga totalkoncentrationerna av näringsämnen på olika vattendjup
åren 2009–2017. Halter av oorganiska näringsämnen har märkts ut i bilden med streckade
linjer.

Förekomsten av metaller
I anslutning till den kontrollskyldighet som gäller Outokumpus fabriker i Torneå har krom, nickel-, och zinkhalten samt cyanidhalten kontrollerats i vattnet utanför Torneå. Prover
har tagits i anslutning till den områdesspecifika kontrollen vid observationsplatserna
TOE1 och Bottenviken 1, som ligger i havsområdet utanför fabrikerna. I fråga om
observationsplatsen Bottenviken 1 har metallkoncentrationerna också fastställts vid
varje provtagning i anslutning till den intensifierade kontrollen.
Metallkoncentrationerna utanför Torneå har minskat eller varit på samma nivå sedan år
2009. (Bild 6-18).
Vattnets cyanidkoncentrationer underskred kvantifieringsgränsen (10 µg/l) i alla prover
åren 2009–2018. År 2016 var kvantifieringsgränsen tidvis 5 µg/l.
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Bild 6-18. Årsmedelvärden för metaller vid punkten Bottenviken 1 (15 gånger/a) samt vid
punkten TOE1 (3 gånger/a) åren 2009–2018.

I social- och hälsovårdsministeriets förordning 1352/2015 meddelas följande
kvalitetskrav för ämnena i fråga:
Cr < 50 µg/l
Ni < 20 µg/l
CN- < 50 µg/l
Enligt statsrådets förordning 1308/2015 är miljökvalitetsnormen (AA-EQS,
observationernas årsmedelvärde) för nickel i kust- och havsvatten 8,6 µg/l och när
bakgrundshalten beaktas 9,6 µg/l.
I tabell 6-5 presenteras de letala koncentrationerna av metaller och cyanid (LC50-värdet)
för regnbågslax. I fråga om krom anknyter de toxiska konsekvenserna främst till upplöst
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sexvärdig krom, som har större löslighet än andra kromföreningar. Även koncentrationer
som är betydligt mindre än de letala koncentrationerna har skadlig inverkan på
vattenorganismerna.
Tabell 6-5. Letala koncentrationer av metaller och cyanid (LC50) för regnbågslax (Nikunen
m.fl. 2000, Finlands miljöcentral 2017b)

De observerade metallikoncentrationerna utanför Torneå har varit klart lägre än
kvalitetskraven
på
hushållsvatten,
miljökvalitetsnormen
för
nickel
eller
letalkoncentrationerna för regnbågslax. Utifrån resultaten är det osannolikt att det skulle
förekomma akut toxicitet för vattenorganismerna utanför avloppsvattnets direkta
utloppsområde.
Växtplankton
Växtplanktonsamhällets status i vattnen utanför Torneå undersöks i enlighet med en
kontrollplan vid två provtagningsplatser, Bottenviken 1 och TOE14. Provtagningen till
följd av kontrollskyldigheten inleddes år 2009, och efter detta har prover tagits var tredje
år. Vart sjätte år tas prover sammanlagt åtta gånger under hela vegetationsperioden och
under mellanåren tas prover två gånger under vegetationsperioden. Omfattande
provtagning gjordes åren 2009 och 2015.
Miljöförvaltningen tar växtplanktonprover från punkten Bottenviken Herakari 1, som
ligger cirka 5,5 kilometer öster om Röyttä. Prover har tagit antingen två eller tre gånger
under vegetationsperioden åren 2009, 2010, 2011, 2014 och 2016. Cirka 9,5 kilometer
söder om Röyttä finns dessutom miljöförvaltningens kontrollpunkt Bottenviken LAV6. Vid
denna punkt togs prover senast åren 2014 och 2015, ett prov under respektive år.
Åren 2009–2016 var vegetationsperiodens (maj–september) genomsnittliga biomassa
0,63 mg/l vid punkten Bottenviken 1, vilket pekade på en begynnande eutrofiering (Bild
6-19). Vid punkten Bottenviken Herakari 1 utgjorde den genomsnittliga biomassan 1,64
mg/l, vilket pekade på lindrig eutrofiering. Punkten ligger i influensområdet för vattnen
från Kemi älv och Liakanjoki, vilket sannolikt förklarar den högre eutrofieringsnivån i
jämförelse med de andra punkterna.
Vid punkt TOE14, som ligger längre ut på det öppna havet, utgjorde den genomsnittliga
biomassan 0,56 mg/l, vilket pekade på begynnande eutrofiering. Från punkten
Bottenviken LAV6 finns endast två prover. Deras genomsnittliga biomassa 0,36 mg/l
pekar på näringsfattighet. Med undantag av punkten Bottenviken LAV6 förekommer det
rätt stor tidsmässig variation i provernas biomassor. Biomassamängderna varierar
naturligt under vegetationsperioden och det kan också förekomma stora variationer
mellan olika år bl.a. av orsaker som anknyter till vattentemperaturen,
näringsämneskoncentrationerna, vind- och strömningsförhållandena eller andra orsaker
som gäller vattenformationens ekologi (Reynolds 2006).
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Bild 6-19. Biomassa och artsammansättning i växtplanktonprover från
provtagningsplatserna
Bottenviken 1 och Bottenviken Herakari 1 åren 2009–2016. På
bilden har dessutom antecknats klassgränserna för eutrofieringsnivån enligt Mitikka m.fl.
(2001) b. e. = begynnande eutrofiering.
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Bild 6-20. Biomassa och artsammansättning i växtplanktonprover från
provtagningsplatserna TOE14 och Bottenviken LAV6 åren 2009–2016. På bilden har
dessutom antecknats klassgränserna för eutrofieringsnivån enligt Mitikka m.fl. (2001).

Klassgränser för fastställandet av ekologisk status har införts endast för ytvattentypen
Bottenvikens yttre kustvatten (Pu) (Aroviita m.fl. 2012). Provtagningsplatserna
Bottenviken 1 och Bottenviken Herakari 1 ligger i området för ytvattentypen Bottenvikens
yttre kustvatten och därför kan den ekologiska statusen för dessa platser inte uppskattas
utifrån de totala biomassorna.
De genomsnittliga biomassorna för de båda provtagningsplatserna i området för
vattenformationen Bottenvikens yttre kustvatten pekade på en måttlig ekologisk status
under perioden 2009–2016 (klassgränserna 0,33 och 0,6 mg/l) (Tabell 6-6).
Miljöförvaltningen har fastställt att de yttre kustvattnen utanför Torneå har en god
ekologisk status och en tillfredsställande biologisk status (miljöförvaltningens databas
Hertta 29.8.2017). Den ekologiska statusklassen som växtplanktonresultaten uttrycker
är således i linje med den officiella biologiska statusklassificeringen.
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Tabell 6-6. Den genomsnittliga totala biomassan i växtplanktonprover från havsområdet
utanför Torneå åren 2009–2016 och den ekologiska statusklass som resultaten ger uttryck
för. T = måttlig ekologisk status, n = antalet provtagningar.

Ytvattentyp
Perämeri 1
Perämeri Herakari 1
Perämeri TOE 14
Perämeri LAV6

Ps
Ps
Pu
Pu

Total
biomassa
mg/l
0,64
1,82
0,49
T
0,36
T

n
11
7
11
2

Bottenfauna
Bottenfaunan utanför Torneå har kontrollerats årligen åren 1987–2008 och ytterligare
åren 2009, 2012, 2015 och 2018 i enlighet med kontrollprogrammen. Åren 2009, 2012,
2015 och 2018 togs bottenfaunaprover på lite andra platser än under de tidigare åren.
Den makroskopiska bottenfaunan i havsområdet utanför Torneå har i huvudsak bestått
av fåborstmaskar (Oligochaeta), fjädermygglarver (Chironomidae), ärtmusslor (Pisidium
spp.) och vitmärla (Pontoporeia = Monoporeia affinis). I proverna har också förekommit
relativt allmänt kamgälsnäckor (Valvata), vattenkvalster (Ceratopogonidae) och
svidknottlarver (Ceratopogonidae). Under de senaste åren har också nordamerikansk
havsborstmask (Marenzelleria viridis) påträffats i proverna då och då. Bottenfaunans
biomassa har i regel en relativt direkt koppling till djurens individtäthet, när stora
gråsuggor (Mesidotea = Saduria) och musslor (Anodonta) separeras från den övriga
faunans biomassa. Det har inte skett några betydande förändringar i bottenfaunans
taxonsammansättning i havsområdet utanför Röyttä i Torneå under de senaste åren,
utan artsammansättningen har i huvuddrag förblivit likadan. Den enda tydliga
förändringen är att beståndet av vitmärla, som allmänt betraktas som en känslig art,
varierat i området. Vitmärlan har minskat allmänt i Bottenviken och på Bottenhavet på
2000-talet. En entydig orsak till detta omfattande fenomen är inte känd. År 2018 fanns
det vitmärla vid de provtagningsplatser som ligger nära fabriken. Endast i det yttersta
havsområdet förekom ingen vitmärla år 2018.
Utifrån BBI-indexet har undersökningsplatserna placerats i en god eller måttlig ekologisk
statuskategori under åren 2009–2018 (Tabell 6-6). År 2018 hade alla
provtagningsplatser en god status. Bottenfaunans diversitet har varierat mellan
kontrollåren.
Tabell 6-7. Bottenfaunaprovtagningsområdena utanför Torneå: vattendragstyper, djup,
observerade (O) och väntade (E) BBI-indexvärden, ekologiska kvalitetsförhållanden
(ELS) som bygger på BBI-indexet, klassificeringen av områdenas ekologiska status som
bygger på BBI-indexet samt Shannon Wiener- (H´) och jämnhetsindexvärden åren 2009,
2012, 2015 och 2018 (Ps = Bottenhavets inre typ, Pu = Bottenhavets yttre typ).
Paikka
Tyyppi *
Syvyysväli *
Vuosi
BBI (O) *
BBI (E)
BBI ELS *
Luokka
H´ *
Tasaisuusindeksi
(Pielou)

2018

2009

TOE 2A
Ps
5-8m
2012 2015

2018

2009

TOE 2B
Ps
5-8m
2012 2015

2018

2009

TOE 14
Pu
10 - 12 m
2012 2015

0,31
0,62
0,49
T
1,39

0,36
0,62
0,58
Hy
1,41

0,48
0,62
0,77
Hy
1,84

0,38
0,62
0,61
Hy
1,61

0,32
0,62
0,51
T
1,40

0,25
0,62
0,40
T
1,11

0,35
0,62
0,56
T
1,45

0,50
0,62
0,80
Hy
1,87

0,28
0,62
0,45
T
1,14

0,26
0,62
0,41
T
1,09

0,34
0,62
0,55
T
1,38

0,44
0,62
0,71
Hy
1,81

0,51
0,57
0,89
Hy
1,50

0,40
0,57
0,69
Hy
1,40

0,24
0,57
0,42
T
1,06

0,41
0,57
0,72
Hy
1,51

0,68

0,82

0,75

0,84

0,75

0,83

0,80

0,72

0,77

0,79

0,79

0,88

0,78

0,81

0,57

0,85

2009

PERÄMERI 1
Ps
5-8m
2012 2015

2018

* Lähde : Pohje-rekisteri
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Sediment
Kvaliteten av bottensedimentet i havsområdet utanför Torneå har kontrollerats sedan år
1976. I dag utförs kontroll enligt det gällande programmet med sex års intervaller. De
senaste sedimentproverna togs år 2018.
Sedimentproverna togs i april 2018 från observationsplatserna för den områdesspecifika
kontrollen (6 platser) (Bild 6-13). Sedimentproverna analyserades för torrsubstans,
organiskt ämne (torrsubstansens glödgningsförlust) samt för syralöslig nickel, zink och
krom.
Koncentrationerna av syralöslig krom har varierat åren 2007–2018. Kromhalten var hög
år 2012. År 2018 hade halten däremot sjunkit från nivån år 2012 vid nästan varje
provtagningsplats. Särskilt vid punkterna TOE1 och Bottenviken 1 som är belägna nära
fabriken har kromkoncentrationerna sjunkit klart från nivån år 2012. En orsak till att
förekomsterna av krom minskat är att fabriken tagit en eftersedimenteringsbassäng i
användning. Efter införandet av eftersedimenteringsbassängen har mängden
suspenderade ämnen som kommer ut till havet minskat avsevärt.
I Kemi-Torneå område finns ett av Europas största kromitavlagringar, vilken påverkar
den naturliga kromhalten i området. De höga koncentrationerna i närområdet kring
fabrikerna i Torneå och i sedimentets ytskikt är dock klart en följd av avloppsvattnet från
fabrikerna. Med avloppsvattnen transporteras olöst krom som finns i kromitmineralet och
som inte framträder med standardmetoden. Av totalkromen representerar den
syralösliga delen en fraktion som kan ha biologisk betydelse.
Även nickelhalten har minskat något vid nästan alla undersökningspunkter. Endast vid
punkten TOE 14 har sedimentets nickelhalt ökat något. Sedimentets zinkhalt har ökat
något vid varje undersökningspunkt (Bild 6-22).

Bild 6-21. Halten av syralöslig krom i ytsedimentet (0–2 cm) utanför Torneå 2007–2018.
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Bild 6-22. Halten av syralöslig nickel och zink i ytsedimentet (0–2 cm) utanför Torneå
i april 2007–2018.

Koncentrationerna av skadliga ämnen i abborre och sediment i kustvattnen i norra
Bottenviken utreddes i ett finsk-svenskt projekt som inleddes år 2012 (Anderberg m.fl.
2013). De bakgrundskoncentrationer som användes vid uppskattningen av
koncentrationerna i sediment byggde på en norsk källa. Enligt resultaten finns det
koncentrationer av kvicksilver, zink, nickel, krom och kadmium som överskrider den
uppskattade bakgrundskoncentrationen, men dessa koncentrationer låg på en nivå som
enligt uppskattning var minst god. Enligt undersökningsresultaten var
metallkoncentrationerna i
sediment
högst
på
1970–1990-talen,
varefter
koncentrationerna började minska.
Vattenvård och ekologisk status
Vatten- och havsförvaltningsplanerna
Vattenvården på den finska sidan utanför Torneå styrs av åtgärdsprogrammet för
havsförvaltningsplanen för åren 2016–2021 (Laamanen 2016) samt av
vattenförvaltningsplanen för Torne älvs vattenförvaltningsområde (Räinä m.fl. 2015a)
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och dess åtgärdsprogram (Räinä m.fl. 2015b). Statsrådet godkände åtgärdsprogrammet
för havsvårdsförvaltningsplanen och vattenförvaltningsplanen för Torne älvs
vattenförvaltningsområde 3.12.2015. Kustvattnen från strandlinjen en sjömil (1 852 m) ut
från baslinjen ingår i tillämpningsområdena för de båda planeringssystemen.
Vattenförvaltningen och havsvården har relativt likartade utgångspunkter och mål. De
centrala åtgärderna som gäller kustområdena i havsförvaltningsplanen presenteras
också i vattenförvaltningsplanen för Torne älvs vattenförvaltningsområde. Målet har varit
att sammanpassa bedömningen och kontrollen av kustvattnens status i
vattenförvaltnings- och havsförvaltningsplanerna. Teman som endast tas upp i
havsförvaltningsplanen är minskning av nedskräpningen av havet och
undervattensbullret i havet, bekämpning av främmande arter och förbättring av den
biologiska diversiteten (Räinä m.fl. 2015a–b, Laamanen 2016).
I enlighet med artikel 3 i ramdirektivet för vatten hänförs ett avrinningsområde som täcker
mer än en medlemsstats territorium i Europeiska unionen till ett internationellt
avrinningsdistrikt. Finland och Sverige ansvarar således tillsammans för
vattenförvaltningen i Torne älvs vattenförvaltningsområde. År 2010 undertecknade
länderna en gränsälvsöverenskommelse som omfattar Könkämäälven, Muonioälven och
Torne älv med sidogrenar samt kustvattnen utanför Torneå och Haparanda. De
vattendrag som bildar gränsen mellan länderna är gemensamma vattenformationer och
Finland och Sverige har fastställts den kemiska och ekologiska statusen för dessa
vattenformationer tillsammans. För klassificeringen av vattenformationer i andra
vattendistrikt ansvarar det land på vars territorium formationen ligger.
Finland och Sverige har olika uppfattningar om klassificeringen av kemisk status, vilket
gör att länderna har gjort olika klassificeringar i Bottenvikens område. I huvudsak
orsakas skillnaderna i klassificeringarna av skillnader i metoderna för uppskattning av
koncentrationerna av kvicksilver och pentabrominerade difenyletrar (PBDE). Sverige
använder inte bakgrundshalten av kvicksilver i fisk (abborre), och därför är gränsvärdet
för kvicksilver vid klassificeringen av kemisk status i enlighet med ramdirektivet för vatten
mycket lägre i Sverige än i Finland. Högre kvicksilverkoncentrationer i abborre mättes
utanför Simo och Torneå, och i dessa områden var provfiskarna också större. De
kvicksilverkoncentrationer som mättes i fiskarna var emellertid lägre än i EU:s föreskrifter
om fisk som använd som näring. Sverige tillämpade gränsvärdena för skadliga ämnen i
direktivet 2013/39/EU, som trädde i kraft år 2018, redan under den andra
vattenförvaltningsperioden. Detta gjorde att Finland och Sverige klassificerade PBDEföreningarna på olika sätt (NTM-centralen i Lappland 2015).
Vattenformationer och ytvattentyper
Torne älvs kustområde har indelats i tre olika kustvattenformationer (Tabell 6-8).
Kustvattnen har indelats i två typer, Bottenvikens inre och yttre kustvatten. Gränsen
mellan typerna följer i det närmaste fem meters djupkurvan. De inre kustvattnen har
indelats i separata vattenformationer utifrån större öar, uddar eller vikar. Endast en
vattenformation representerar typen Bottenvikens yttre kustvatten. Dess yta omfattar
cirka 65 procent av kustvattnen i vattenförvaltningsområdet. Inte en enda
vattenformation i kustvattnen har utsetts till starkt ändrade (Räinä m.fl. 2015b).
Tabell 6-8. Vattenformationerna i Torneå kustområde (Räinä 2015b).
Areal (km 2)

Kännetecken

Namn

Kommun Ytvattentyp

6_Ps_001

Tornio sisä

Torneå

Perämeren sisemmät rannikkovedet

22

6_Ps_002

Röyttä sisä

Torneå

Perämeren sisemmät rannikkovedet

15

6_Pu_001

Tornio ulko

Torneå

Perämeren ulommat rannikkovedet

70

Total

107

Vattenformationens ekologiska och kemiska status
70

Outokumpu Chrome Oy
MKB-program för slaggugnen.
Oktober 2019

Ytvatten klassificeras ekologiskt i fem statuskategorier utifrån deras ekologiska status:
hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. Vid klassificeringen ligger huvudvikten på
biologiska kvalitetsfaktorer. De biologiska faktorerna jämförs med omständigheter där
människans påverkan är liten. Ytvattnen ordnades först efter typ. Därefter fastställdes
klassificeringsfaktorernas jämförelseomständigheter och klassificeringsgränserna för
varje typ. Vattnets fysikaliskt-kemiska kvalitetsfaktorer och hydrologiskt-morfologiska
faktorer beaktas som faktorer som stödjer bedömningen av ekologisk status. En
vattenformation har en sämre kemisk status än god om halten av ett enda ämne
överskrider miljökvalitetsnormen i fråga om EU:s prioritetsämnen.
Enligt miljöförvaltningens sakkunnigbedömning har de inre kustvattnen utanför Torneå
en tillfredsställande ekologisk status (Bild 6-23, Tabell 6-9). I kustvattnen i
vattenförvaltningsområdet behöver man baserat på fosforhalten minska belastningen
med cirka 10 procent i den inre vattenförekomsten i Torneå. (Tabell 6-10). Området
utsätts för belastning från jordbruk och glesbebyggelse som kommer särskilt längs
Liakanjoki, men området påverkas också av Outokumpus fabriker i Torneå. I Röyttä
område, som ligger närmare Outokumpus fabriker och inom influensområdet för renat
avloppsvatten från Torneå och Haparanda samt inom Torne älvs influensområde, råder
med stöd av näringsämneskoncentrationerna däremot inget behov att minska
belastningen (Räinä m.fl 2015b). De yttre kustvattnen utanför Torneå har en god
ekologisk status och det råder inget större behov av minskning av näringsämnen.
Vattenformationens status riskerar dock att försämras under den följande
planeringsperioden för vattenförvaltningen. Torne älva har en god ekologisk och kemisk
status. Alakemijoki har en måttlig ekologisk status och god kemisk status
(miljöförvaltningens databas Hertta 1.9.2017).
Tabell 6-9. Status för vattenformationerna utanför Torneå. HY=god, T=måttlig

Vattenformation

Röyttä sisä
Tornio sisä
Tornio ulko

Kemiskt tillstånd Fysikaliskkemisk
tillstånd
HY
HY
HY
T
HY
Hy

Biologiska fakturer Biologisk Ekologisk
VäxtBotten- tillstånd tillstånd
plankto djur
T
HY
T
T
T
T
T
T
T
T
T
HY

Tabell 6-10. Behovet av minskning av näringsämnes- och klorofyllkoncentrationerna i
vattenformationerna utanför Torneå (Räike m.fl. 2015).

Vattenformation

Röyttä sisä
Tornio sisä
Tornio ulko

Tot. P

Tot. N

%
10
1

%
-

Klorofylla
%
27
46
42

Behovet att minska förekomsterna av klorofyll-a i kustvattnen utanför Torneå är 27–46
procent. I fråga om klorofyllhalterna är klassgränserna för kustvattnens ekologiska status
mycket stränga i jämförelse med gränserna för insjövattendrag, vilket också konstateras
i åtgärdsprogrammet för vattenförvaltningen. I fråga om näringsämnen och klorofyll är
minskningsbehoven delvis motstridiga eftersom minskningen av klorofyllhalterna är
direkt beroende av att koncentrationerna av fosfor och kväve minskar.
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Bild 6-23. Ekologisk status för havsområdet utanför Torneå. Grön = god ekologisk status
och gul = måttlig ekologisk status (miljökarttjänsten Karpalo 1.9.2017).

Den kemiska statusen för Torneå kustområde på den finska sidan har klassificerats som
god (Bild 6-24, Tabell 6-9). På den svenska sidan är den kemiska statusen dock sämre
än bra (Bild 6-24). Skillnaden beror på det gränsvärde för kvicksilver som nämns ovan. I
Sverige har vattendraget en god kemisk status endast i de vattenformationer i vilka
koncentrationen av kvicksilver i fisk är lägre än 0,02 mg/kg, EQS. I Finland är gränsvärdet
för klassificeringen 0,02 mg/kg med tillägg till bakgrundsvärdet, som för kust- och
havsvatten är 0,18 mg/kg, dvs. miljökvalitetsnormen är 0,2 mg/kg. I verkligheten finns
det inga betydande skillnader mellan länderna i de observerade koncentrationerna
(Öhman m.fl. 2016). I Sverige uppskattas också att gränsvärdet för PBDE överskrids i
alla ytvattenformationer eftersom de använda gränsvärdena avviker från de gränsvärden
som används i Finland.
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Bild 6-24. Kemisk status för havsområdet utanför Torneå. Blå = bra kemisk status och röd
= kemisk status som är sämre än bra (miljökarttjänsten Karpalo 1.9.2017).

6.5 Fiske och fiskerinäring
Resultaten av den omfattande kontrollen av fiskerihushållningen utanför fabrikerna i
Torneå rapporterades senast år 2015 (Pöyry Finland Oy 2016a). Resultat av en
begränsad årlig kontroll är också tillgängliga för åren 2016–2017 (Pöyry Finland Oy
2017a och 2018).
Fiskeriutredningar
Fisket i havsområdet utanför Torneå koncentreras på professionell fångst av lax och
vandringssik med ryssja. Av de lokala fiskarterna har abborre, gädda och lake ekonomisk
betydelse. För laxfångsten har sedan länge gällt fångstbegränsningar som minskat
laxfångsten. Kustområdena utanför Torneå är inte betydande lekområden för siklöja,
strömming och sandsik och därför är också fångsten av dem liten i området.
Det kommersiella fisket utanför Torneå och Haparanda består i huvudsak av fiske med
ryssja. Det professionella nätfisket har tydligt mindre betydelse än ryssjefisket. Med nät
fångas främst sik på hösten. Fisket koncentrerar sig främst på fångst av lax och sik, men
särskilt nära kusten har fisket efter abborre ekonomisk betydelse.
Fiske- och fångstuppgifterna om yrkesfiskare (i dag: kommersiella fiskare) som fiskar på
den finska sidan i Torneå-Laivaniemi-Kaakamo område utanför Torneå har erhållits från
jord- och skogsbruksministeriets register över yrkesfiskare. De kommersiella fiskarena
utanför Torneå har blivit färre på 2000-talet. År 2002 fanns det 26 fiskare. År 2015 hade
antalet minskat till 19 fiskare. Även av dem var en tredjedel i praktiken ändå
husbehovsfiskare eftersom deras årliga fångst var under 500 kg. Fisket utanför Torneå
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handlar främst om fångst med ryssja. Nätfisket var rätt ringa år 2015, och nätfiske
bedrevs i viss mån året om. En tredjedel av fiskarna fiskade med nät på vintern. År 2015
var sammanlagt 63 storryssjor och fällor i användning. Totalt 80 procent av dem var laxeller sikfångstredskap med stora maskor. Utöver storryssjorna var 5 ryssjor för lake i
användning. Sammanlagt 400 nät av olika slag var i användning, samtliga av dem var
siknät med stora maskor.
Den årliga totalfångsten i Torneå-Laivaniemi-Kaakamo område har varierat på 2000-talet
i intervallet 29–54 t (Bild 6-25). Fångsten år 2015 representerade medelnivån under
kontrollperioden. Den totala fångsten per fiskare har varit relativt liten, dvs. i genomsnitt
1,5–2,3 t. De viktigaste fångstarterna har under alla år varit lax och sik, vilkas
sammanlagda andel åren 2002–2009 utgjorde 40–63 % av den totala fångsten. Den
relativa andelen lax och sik har ökat på 2010-talet, och deras gemensamma andel har
utgjort cirka 80 procent av den totala fångsten. Särskilt laxfångsterna har varit bättre än
tidigare på 2010-talet. Andra viktiga fångstarter har varit abborre, gädda, lake och siklöja.
Strömming har inte längre fångats 2010-talet.
Husbehovsfiske bedrivs både på den finska och den svenska sidan i havsområdet
utanför Torneå. I Röyttäs närmaste områden på Torneå stads och Pirkkiö delägarlags
vattenområden var husbehovsfisket relativt ringa; antalet nätfiskare var cirka 20 (Pekka
Aho, fiskeriövervakare, muntlig upplysning). Det är förbjudet att fiska med nät på Torneå
stads vattenområde på sommaren. På sommaren bedrivs det fiske med spö och katsa i
området, och på vinter aktivt pimpelfiske.

Bild 6-25. De kommersiella (professionella) fiskarnas totala fångst (kg) utanför Torneå
åren 2002–2015.

Enligt uppföljningen av nedsmutsningen av ryssjorna har ansamlingen av slem på
ryssjorna på de ryssjefångstplatser kring Koivuluodonletto och Kuusiluoto som ligger
närmast avloppsvattnets utloppsområde varit ringa under de senaste åren. Till exempel
åren 2014–2017 behövde ryssjorna inte rengöras separat under sommaren. Från början
av hösten har ryssjorna under vissa år drabbats av stora mängder polypdjur, vilket har
gjort det nödvändigt att ta upp ryssjorna på land. Ökningen av polyperna under
sensommaren och hösten är ett naturligt fenomen i havet som också förekommer i
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områden som inte utsätts för belastning. Utanför Torneå har ökningen av polyper varit
störst i det yttersta, dvs. det mest maritima och minst belastade området.
Provfiske med nät och uppföljning av fiskbestånden
Enligt Coastal-provfisket med nät som gjordes hösten 2015 utanför RöyttäKoivuluodonletto var enhetsfångsten rätt hög, dvs. 6,2 kg och 106 individer per nät.
Fiskbeståndet dominerades klart av abborre och mört; tillsammans utgjorde de tre
fjärdedelar av fiskbeståndets hela biomassa. Andra betydande fångstarter var gärs, sik
och siklöja, vilkas andel av biomassan var 4–8 procent. Utöver dessa fångades en liten
mängd/sporadiskt gädda, lake, strömming, braxen, id, löja och stäm.
I de abborrar som fångades vid provfisket med nät fanns endast få morfologiska skador,
såsom skador på fenor, ryggrad, munbrosk, hud och fjäll samt utstående ögon. Abborren
verkade leka på normalt sätt. Av de abborrar som tydligt nått lekåldern var 90–100
procent färdiga att leka, beroende på åldersgruppen.
Nedsatt reproduktionsförmåga har förekommit hos lake utanför Torneå sedan länge.
Oförmåga att leka förekommer utbrett hos lake i Bottenviken, även utanför Kemi och
Uleåborg (Pöyry Finland Oy 2015a och 2016b). Försämringen av reproduktionsförmågan
hos lake antas ha en koppling till de skadliga effekterna av avloppsvatten från massaoch pappersindustri, trots att det inte varit möjligt att i detalj definiera den faktor som
orsakar oförmåga hos fisken att leka (bl.a. Pulliainen m.fl. 1999, Lehtinen & Tana 2001,
Hewit m.fl. 2006). Utsläppen från massaindustrin misstänks innehålla hormonstörande
ämnen såsom växtsteroler och hartser. I undersökningarna har inte erhållits någon säker
information om huruvida reproduktionsstörningarna orsakas av ett visst ämne eller av ett
derivat till ett ämne som uppkommit i naturen till följd av metaboliska faktorer eller
eventuellt av olika ämnen tillsammans.
Enligt kläckningsförsök med rom av vandringssik var rommets dödlighet på 2000-talet
ringa i alla områden utanför Röyttä och även i närheten av utloppsområdet för
avloppsvatten.
Koncentrationerna av krom, nickel och zink i fiskarnas muskler har varit små på 2000talet, och en konsekvent skillnad i koncentrationerna i det belastade området och i
jämförelseområdet
har
inte
förekommit
(Pöyry
Finland
Oy
2013).
Metallkoncentrationerna hos abborre och lake försämrar inte fiskarnas bruksvärde.
Som fiskvårdsåtgärder har betydande mängder yngel av lax, havsöring och vandringssik
årligen utplanterats i Bottenvikens innersta del. Huvuddelen av utplanteringarna anknöt
till fullföljandet av skyldigheter för byggandet av kraftverk i Kemi älv. Torneåfabrikernas
fiskerihushållningsavgift har i huvudsak använts för utplantering av vandringssik och
havsöring utanför Röyttä.

6.6 Buller och vibrationer
Miljöbuller från fabrikerna i Torneå kartlades med miljöbullermätningar senast år 2017.
Enligt bullerberäkningar är medelljudnivåerna dag- och nattetid nästan lika höga
eftersom en stor del av bullerkällorna är i verksamhet hela dygnet. Enligt
bullerberäkningen är medelljudnivån från fabriksområdet och dess interna trafik (Bild
6-26, Bild 6-27):
-

Dag- och nattetid 40–47 dB(A) i området för fritidsbostäder i Prännärinniemi

-

Dag- och nattetid 45–50 dB(A) i området för fritidsbostäder i Koivuluoto

-

Dag- och nattetid 40–42 dB(A) i Puuluoto bostadsområde.
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Buller från verksamheten har mätts i Prännärinniemi vid två olika tidpunkter: 22.11.2017
kl. 17.50–18.00 och 12.12.2017 kl. 10.40–10.45. De mätta och beräknade bullernivåerna
utgjorde 46 dB(A), och beräkningsmodellen kan således uppskattas var tillförlitlig. Enligt
resultaten av en kalkylmässig modellering överskrids det målvärde om 50 dB(A) som
meddelas i det gällande miljötillståndet inte i Prännärinniemi, Koivuluoto eller Puuluoto
områden. Högst är medelljudnivån på dag- och nattetid i Koivuluotos område 50 dB(A).
Utifrån resultaten uppskattas att miljöbullret från fabriksområdet minskat under det
senaste årtiondet.
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Bild 6-26 Medelljudnivån från den nuvarande verksamheten och trafiken i Torneå
fabriksområde dagtid LAeq7–22.
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Bild 6-27 Medelljudnivån från den nuvarande verksamheten och trafiken i Torneå
fabriksområde nattetid LAeq7–22.

6.7 Trafik
Materialtransporterna (internt och externt) till fabrikerna i Torneå utförs i huvudsak
sjövägen, men också med järnväg och på landsväg. Råvarorna levereras och
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slutprodukterna transporteras i huvudsak sjövägen över hamnen i Röyttä. Sliget kommer
till ferrokromfabriken från gruvan i Kemi med landsvägstransporter.
Landsvägstrafik
Landsvägstrafiken till fabriksområdet kör från huvudväg 29 via Kromitie (regionväg 922).
Till Kromitie ansluter dessutom Terästie som i huvudsak används för fabrikens
persontrafik.
Den genomsnittliga trafiken på huvudväg 29 år 2017 i närheten av Kromities korsning
utgjorde 10 775 fordon/dygn, varav den tunga trafiken utgjorde 848 fordon/dygn (8
procent) (Trafikverket 2019a). Senast beräknades den totala trafikmängden på Kromitie
år 2015, då den utgjorde 6 246 fordon/dygn nära korsningen på huvudväg 29. Av detta
utgjorde den tunga trafiken 623 fordon/dygn (10 %). Närmare fabriken minskar den totala
trafikmängden till så gott som hälften, 3 312 fordon/dygn, varav den tunga trafiken utgör
390 fordon/dygn (12 %).

Bild 6-28. Trafikmängderna på huvudväg 29, Kromitie och Terästie.
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På Kromitie har skett sammanlagt 9 trafikolyckor åren 2013–2017. Tre av dem ledde till
personskador (Trafikverket 2019b). Cirka hälften av olyckorna var hjort- eller älgolyckor.
Trafikverkets material om vägtrafikolyckor omfattar alla olycksfall som polisen registrerat
i sitt system. I fråga om olycksfall med dödlig utgång är täckningen hundra procent, men
en stor del av de olycksfall som orsakar person- och egendomsskador blir utanför
statistiken, vars representativitet är desto svagare ju lindrigare följder olycksfallen har.
NTM-centralen i Lappland har förbättrat anslutningen för Kromitie, Thurevikinkatu och
Koskenrannantie år 2018, vilket gör trafiken till och från fabriken i Röyttä smidigare och
förbättrar säkerheten särskilt för lätt trafik.
Hamntrafik
Röyttä hamn är en del av verksamheterna vid fabrikerna i Torneå. Via hamnen levereras
råvaror och material till produktionen och transporteras slutprodukter (ferrokrom och
stål). Via hamnen transporteras också kalksten, bränd kalk samt gasol och naturgas).
Trafikmängden i Röyttä hamn år 2018 utgjorde 2,8 miljoner ton. År 2018 anlöpte totalt
469 fartyg hamnen.
Järnvägstrafiken
Till fabriksområdet leder Röyttäs hamnbana som betjänar godstrafiken mellan Torneå
järnvägsstations bangård och hamnen i Röyttä och industriområdet. På banavsnittet sker
nästan uteslutande endast som anknyter till verksamheten i Outokumpus stålverk. Den
nuvarande trafiken på banan utgör i genomsnitt 1 tåg per vecka. En del av tågtrafiken
gäller Outokumpus verksamheter och en del de övriga aktörerna i området.

6.8 Växtlighet, fauna och skyddade objekt
Naturen i projektområdets omgivning behandlas nedan utifrån information som hämtats
från litteraturen och från underlag från öppna databaser (bl.a. Lantmäteriverket, Finlands
miljöcentral). I projektets MKB-beskrivningsskede ska uppgifterna uppdateras bland
annat genom att hos NMT-centralen kontrollera de senaste uppgifterna om förekomsten
av hotade arter (databasen för organismarter).
Växtlighet
Fabriksområdet i Torneå ligger i den biogeografiska provinsen Perä-Pohjanmaa (Norra
Österbotten), i den mellanboreala skogsvegetationszonen Lapplands triangel (3 c).
Myrzonen består av österbottniska strängmyrar (Lantmäteriverket 2018).
Projektområdet på Röyttä udde har varit i industriellt bruk sedan länge och
fabriksområdet består i praktiken helt av bebyggd miljö. Den södra delen av
fabriksområdet angränsar till Bottenviken. Den norra delen omges ställvis av
skogsvegetation och våtmarker. Nordost om fabriksområdet finns bäcken Niemenjuova,
som rinner ut i Bottenviken och som i hög grad är torrlagd. Niemenjuova skiljer Röyttä
från Puuluoto-Koivuluoto område, som i stor utsträckning består av naturmiljö.
Utanför Torneå och Haparanda finns ett stort antal öar, holmar, skär och steniga grund.
Bottenvikens naturförhållanden präglas av brackvatten med låg salthalt och av
landhöjning, som gör att kustnaturen är under konstant förändring. Landhöjningen kan
ses på kusten genom vegetationszonerna.
I karttjänsten för Programmet för inventeringen av den marina undervattensmiljön
(VELMU) har havsområdet utanför Röyttä märkts ut som tillhörande den övergripande
naturtypen älvdeltan (1130). I kustområdet har också märkts ut några potentiella laguner
på kusten (1150). I geologiska forskningscentralens material har potentiella bankar
märkts ut utanför Röyttä. Potentiella sandbankar och sandrevlar har märkts ut på ställen
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som ligger längre ut på det öppna havet. Av artuppgifterna har näckmossor (Fontinalis
spp.), sträfsen och slinke (Chara/Nitella sp.) märkts ut utanför Röyttä i karttjänsten
VELMU. I Niemenjuovas slutdel har några artobservationer märkts ut (VELMU 2018).
Fåglar
I fabriksområdets omgivning finns många olika livsmiljöer för fåglar, bl.a. skogar,
våtmarker, kulturpåverkade fält och kustnaturtyper, såsom strandängar och buskage. I
området finns ett mångsidigt bestånd av häckande fågelarter och även fågelarter som
ska beaktas skyddsmässigt. Projektområdet ligger bland annat vid höstflyttrutten för
bland annat sångsvan och trana (Toivanen m.fl. 2014).
Inom en radie på 20 kilometer från projektområdet ligger ett internationellt värdefullt
fågelområde. IBA-området Torne älvs delta ligger på finska sidan, omedelbart nordost
om fabriksområdet (Tabell 6-11, Bild 6-29). Områdesavgränsningen ingår också i
FINIBA-områdena (nationellt viktiga fågelområden). Fågelområdet omfattar otaliga
grund, holmar och öar, landhöjningsstränder, vidsträckta vassmarker och igenvuxna
bäckfåror (Leivo m.fl. 2002). Största delen av fågelområdet ingår i objektet PajukariUksei-Alkunkarinlahti (FI1301911) i Natura 2000-nätverket. I området finns också ett
objekt som ingår i skyddsprogrammet för fågelvatten (LVO120283).
Natura-området Pajukari-Uksei-Alkunkarinlahti består av Torne älvs bifloders och
Liakanjokis delta. Alkunkarinlahti är en långt igenvuxen utloppsfåra där vattenståndet
varierar efter översvämningsläget och havsvattenståndet. Fågelvåtmarken på
strandängen har iståndsatts genom muddring och byggnad av bottendammar och
konstgjorda öar. I området finns två fågeltorn och en naturstig. Pajukari är en typisk ö för
landhöjningskuster. I dess inre delar finns enmo och lövskog. De mindre öarna Naturaområdet är buskbevuxna. Alla öar omges av en smal ängzon. Största delen av
vattenområdet som ingår i Natura-avgränsningen är grunt och har en riklig
vattenväxtlighet. Natura-området är genom beståndet av häckande fåglar ett nationellt
värdefullt fågelvatten. I området häckar 29 arter som är typiska för våtmarker. Dessutom
är området utifrån de mängder vattenfåglar som samlas vid objektet ett internationellt
värdefullt födo- och rastområde och ett betydande samlingsområde under
fjäderfällningen (Xenus 2018, Miljöministeriet 2018).
Högst tio kilometer från projektområdet finns tre andra FINIBA-fågelområden:
Stadsviken, Raumonjärvi åkrar och Kemi öar (Leivo m.fl. 2002). Uppgifter om regionalt
viktiga MAALI-fågelområden i Kemi-Torneå område är inte tillgängliga (BirdLife 2018).
Övrig fauna
Det är förbjudet att förstöra och försämra platser där individer av de djurarter som nämns
i bilaga IV (a) till habitatdirektivet förökar sig och rastar (naturvårdslagen § 49). I dessa
arter som ingår i det så kallade stränga skyddssystemet ingår främst åkergroda och
fladdermusarterna, särskilt nordisk fladdermus. Enligt nuvarande information utsträcker
sig flygekorrens utbredningsområde inte till Torneåregionen.
Fiskbeståndet behandlas i kapitel 6.5. I fråga om den övriga faunan finns det gråsäl i
vattenområdet utanför Torneå. Sälskyddsområdet i Möyly (HYL120007) ligger mer än 20
kilometer söder om projektområdet.
Natura 2000-områden och naturskyddsområden
På bilden (Bild 6-29, Bild 6-30) och i tabellerna (Tabell 6-11,
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Tabell 6-12) presenteras de Natura 2000-områden, naturskyddsområden och objekt som
ingår i skyddsprogram och ligger på finska och svenska sidan högst 20 kilometer från
fabrikerna i Torneå.
Tabell 6-11. Natura 2000-områden och andra skyddsobjekt av områdeskaraktär som
ligger i Finland högst 20 kilometer från fabrikerna i Torneå (fet text) (SYKE 2018).
Natura-område/naturskyddsområde/skyddsprogramobjekt
FI1301911 Pajukari - Uksei – Alkunkarinlahti
IBA, FINIBA Torne älvs delta
YSA128111 Väinölä naturskyddsområde
YSA128110 Mäkinärhi naturskyddsområde
YSA128109 Riihimäki naturskyddsområde
LVO120283 Liakanjoen suisto (Pajukari, Uksei, Alkunkarinlahti)

tilläggsuppgift

avstånd

SAC/SPA, 2 delområden

över 900 m i riktning mot nordost

YSA234556 Kirkkoletto naturskyddsområde

över 1,1 km i riktning mot öster

LTA207215 Eskonlettos södra havsstrandäng

över 2,4 km i riktning mot nordost

FI1301912 Torne älvs och Muonioälvens vattenområde
YSA120030 Torneå fågelskyddsområden
MAO120134 Torneå älvdal
FINIBA Stadsviken
FINIBA Oravaisensaari

SAC

över 4,5 km i riktning mot norr

FI1300301 Bottenvikens nationalpark
KPU120021

SAC, flera delområden

över 6 km i riktning mot söder

YSA232317 Maijala naturskyddsområde

över 6,1 km i riktning mot nordost

YSA207850 Fisku naturskyddsområde

över 6,1 km i riktning mot nordost

YSA239029 Pörhölä naturskyddsområde

över 8,1 km i riktning mot nordost

YSA234576 Esko Olavis område

över 8,5 km i riktning mot nordost

FI1300302 Bottenvikens öar
YSA203281 Kemi kyrkbys delägarlags naturskyddsområde
FINIBA Kemi öar

SAC/SPA, flera delområden
flera öar

över 8,5 km i riktning mot öster

FINIBA Raumonjärvi åkrar

över 9,2 km i riktning mot nordost

YSA234757 Koskela naturskyddsområde

över 9,6 km i riktning mot öster

YSA231692 Atte Isonikkiläs naturskyddsområde

över 9,8 km i riktning mot nordost

YSA232867 Vierelä naturskyddsområde

över 9,9 km i riktning mot öster

FI1300302 Rakanjänkkä
YSA121981 Rakanjänkkä naturskyddsområde
SSO120513 Rakanjänkkä

SAC

över 12,5 km i riktning mot
nordost

FI1300501 Kallinkangas
YSA123738 Kalkkikangas lund och rikkärr, naturskyddsområde
LHO120392 Kallinkankaan lehto

SAC

över 14,5 km i riktning mot öster

FI1301903 Kusiaiskorpi, Palojänkkä, Alkumaa, Isokumpun jänkä
YSA128094 Palosuo naturskyddsområde
SSO120512 Kusiaiskorpi-Palojänkkä-Alkumaa
SSO120511 Isonkummunjänkä

SAC, flera delområden

över 15 km i riktning mot nordost

FI1300501 Karsilonmaa
SSO120494 Karsilonmaa

SAC

över 15,5 km i riktning mot
nordost

LTA130039 Selkäsaari sydvästra havsstrandäng

över 16 km i riktning mot sydost

LTA130038 Selkäsaari sydöstra havsstrandäng

över 16 km i riktning mot sydost
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Tabell 6-12. Natura 2000-områden och andra skyddsobjekt av områdeskaraktär som ligger
i Sverige högst 20 kilometer från fabrikerna i Torneå (fet text) (Geodata 2018).
Natura-område/naturskyddsområde

tilläggsuppgift

avstånd km

SE0820710 Kraaseli

SAC

4,3

SE0820703 Kraaseli-Selkäkari

SAC

4,6

SE0820321 Riekkola-Välivaara

SAC
naturskyddsområde

6,0

SE0820712 Riekkola

SAC

6,0

SE0820310 Torne-Furö

SAC
naturskyddsområde

5,6

SE0820745 Klaus

SAC

6,5

SE0820709 Vuonoviken

SAC

8,6

SE0820744 Kataja

SAC

6,8

SE0820746 Stora Hamnskär

SAC

8,2

2012917 Salmis

vattenskyddsområde

9,6

SE0820741 Austi

SAC

9,8

SE0820748 Tervaletto

SAC

10

SE0820750 Äimä

SAC

13

SE0820430 Torne och Kalix älvsystem

SAC

6,3

2012918 Nikkala

vattenskyddsområde

14

SE0820743 Huitori

SAC

15

SE0820742 Enskär

SAC

15

2002964 Tervajänkkä

naturskyddsområde

15

2006488 Palojärvi

skyddsområde för
skogsnaturtyp
SAC

16

SAC

18

SE0820734 Sarvenkataja
SE0820735 Stora Hepokari
SE0820749 Töyrä

16
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Bild 6-29. Naturobjekt på finska sidan högst 20 km från projektområdet.

Bild 6-30. Naturobjekt på svenska sidan högst 20 km från projektområdet.
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På den finska sidan ligger det närmaste objektet som tillhör Natura-näterket en knapp
kilometer nordost om fabriksområdet. Det aktuella objektet Pajukari-UkseiAlkunkarinlahti (FI1301911) är skyddat både som ett SAC-område i enlighet med
naturdirektivet (1992/43/EEG) och genom fågeldirektivet (2009/147/EG) (SPA). Gränsen
för Natura-området Torne älvs och Muonioälvens vattenområde (FI1301912, SAC) går
ligger över 4,5 km norr om fabriksområdet. Torne älvs-Muonioälvens vattenområde och
havsområdet utanför det har också klassificerats som ett område som kräver
specialskydd (Miljöministeriet 1992). Den närmaste ön i Bottenvikens nationalpark som
ingår i nätverket av Natura-områden (KPU120021; FI1300301, SAC) är Vähä-Huituri,
som ligger mer än 65 km södersu och den närmaste ön i Natura-området Bottenvikens
öar (FI1300302, SAC/SPA), Jakopankki, ligger mer än 8,5 km ost om projektområdet.
De närmaste Natura-områdena på den svenska sidan är Kraaseli (SE0820710) samt
Kraaseli-Selkäkari (SE0820703), som ligger cirka 4 km nordväst om projektområdet.
Cirka 5 km sydväst om fabriksområdet ligger Torne-Furö (SE0820310), som skyddats
som naturskyddsområde. Dessutom finns det två Naturaområden söder om Haparanda
centrum (Riekkola SE0820712, Riekkola-Välivaara SE0820321). De ligger över 6 km
från projektområdet. Även den svenska sidan av Torne älv hör till nätverket av
Naturaområden (SE0820430 Torne och Kalix älvsystem) (Geodata 2018,
Naturvårdsverket 2018).
Det finns inga RAMSAR-områden i projektområdets omgivning (Ramsar 2018).
Bottenvikens nationalpark som ligger i Finland och Haparanda skärgårds nationalpark
som ligger i Sverige, drygt 20 km från projektområdet, är MPA-områden (Marine
Protected Areas, tidigare Baltic Sea Protected Areas BSPA; HELCOM 2018) i
Skyddskommissionen för Östersjön HELCOM:s nätverk av skyddsområden i kust- och
havsområden i Östersjön.
Bland de övriga områdesobjekten som ska beaktas på den finska sidan är en
moränformation av riksintresse (MOR-Y13-001 Käärmekangas–Viitakangas), som ligger
över 11,5 km nordost om projektområdet. Den närmaste vind- och strandavlagringen av
riksintresse ligger mer än 25 km från projektområdet.

6.9 Jordmån, berggrund och grundvatten
Jordmån
Det aktuella området ligger i Bottenvikens kustområde, där naturen och landskapet
påverkats starkt av istiden och de maritima faserna efter istiden samt av områdets läge
vid Torne älvs mynning. Under de senaste 3 000 åren har landhöjningen utgjort cirka en
meter per århundrade (Taipale och Saarnisto 1991) och den fortsätter fortfarande.
Områdets absoluta höjd varierar mellan 4 och 12 meter, vilket innebär att området höjt
sig ur havet under de senaste två tusen åren. Jordmånen i området består huvudsakligen
av sandmorän. Morän förekommer som ett relativt tunt skikt på berggrunden. Utifrån de
provgropar som grävdes i Sellö område är moränskiktets tjocklek i allmänhet endast 2–
4 meter. Moränteäcket är i allmänhet tunnast på höjderna i berggrunden och tjockast i
svackorna mellan dem och i flacka områden (Mäkinen och Väisänen 2002).
Fabriksområdet är i huvudsak ytbelagt eller bebyggt. I områdets södra del finns
vidsträckta områden med schaktmassor som består av sand- och grusmorän. Vid
utfyllnaden av området har också använts slagg från processen. I områdets norra del
finns vidsträckta, flacka siltavlagringar som är delvis täckta av fin sand som Torne älv
tillfört. På bild 6-31 presenteras de allmänna dragen hos jordmånen i projektområdet och
dess miljö.
I projektområdet finns inga värdefulla berg- eller moränformationer eller strand- eller
vindavlagringar.
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Bild 6-31. Allmänna drag hos jordområdena i projektområdet och dess omgivning
(http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/). Den ljusbruna färgen betecknar sandmorän
(Hk/HkMr), violett silt (Si) och gult fin sand (HHk). Snedrastret beskriver okartlagt
område.

Sura sulfatjordar
Sannolikheten för förekomsten av sura sulfatjordar är mycket liten i fabriksområdet men
stor norr om området (http://gtkdata.gtk.fi/Hasu/index.html). Norr och ost om
fabriksområdet finns finare jordmaterial (silt, fin sand). Sura sulfatjordar är oftast gyttjiga
sediment (lera, mjäla eller finmo), som förekommer i låglänta odlingsjordar nära älvfåror
och på bottnen av myrar/sankmarker. Sura sulfatjordar förekommer särskilt i områden
som ligger under Litorinahavets högsta stränder och blivit torrlagda till följd av
landhöjningen. Grovt taget förekommer sura sulfatjordar på Finlands kustområden i
Norra Finland ungefär under 100 meters höjdkurvan och i Södra Finland under 40 meters
höjdkurvan.
Eventuellt förorenade områden
I miljöförvaltningens informationssystem om jordmånens status (MATTI) finns 12
anteckningar om fabriksområdet i Torneå och Röyttäs område. Om det egentliga
fabriksområdet finns endast en anteckning. I systemet finns uppgifter om områden där
skadliga ämnen kan ha kommit ner i jordmånen eller vilkas status utretts eller som redan
sanerats.
I fabriksområdet har gjorts flera grundundersökningar i anslutning till flera byggprojekt.
Förorening har observerats bl.a. i anslutning till utbyggnaden av Tornion Voima Oy:s
bioterminalfält. I området har deponerats avfall från sopning av fabrikens gårdar och
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vägar i tidigare skeden av Outokumpus historia. När det nya fältet anlades placerades
förorenade metallhaltiga jordar från området i bankkonstruktioner i Hietainmaa.
Våren 2017 gjordes jordmånsundersökningar på sammanlagt 33 platser i anslutning till
den grundläggande utredningen av fabriksområdets status (Pöyry Finland Oy 2017c).
Undersökningsplatserna placerades vid kända riskställen i fabriksområdet samt till
ställen där egentlig industriell verksamhet inte bedrivits. Miljöavvikelser som skett i
fabriksområdet (kemikalie- och oljeläckage) beaktades vid placeringen av punkterna.
Enligt utredningarna var koncentrationerna av oljekolväten i jorden små, och
koncentrationerna av PAH-föreningar låg under analysens precisionsgräns. I fråga om
metaller överskred koncentrationerna av krom det högre riktvärdet 300 mg/kg i 16
punkter och det högre riktvärdet för nickel 150 mg/kg överskreds i sju punkter. Till andra
delar underskred koncentrationerna av markförorenande metaller de högre och nedre
riktvärdena i SRf 214/2007. Vid lösningstest av proverna (6 st.) låg koncentrationerna
under eller något ovanför kvantifieringsgränsen. Vid utfyllnad av gårdsområden i
fabriksområdet har ferrokromslagg använts. Ferrokromslagg används också på vintern
för att förhindra halka, och vid snöröjning sprids slagg utanför vägområdena.
Ferrokromslagg från ferrokromfabriken i Torneå har använts i stor utsträckning för att
ersätta grus och sand i utfyllnadsarbeten av olika slag. Outokumpu har sedermera
utvecklat slaggproduktfamiljen OKTO, som används i stor omfattning i varierande
byggprojekt både inom och utanför fabriksområdet. Kromhalten i slagget är i
storleksklassen 6–8 procent och kromen har i praktiken en olöslig form.
Enligt rapporten om fabriksområdets grundläggande status kan området beskrivas som
oförorenat. Bedömning av jordmånens och grundvattnets status kan vid behov utföras i
anslutning till den planerade byggverksamheten.
Metallkoncentrationerna i jordens ytskikt och i lavar och mossor i fabriksområdet och
dess omgivning har utretts i anslutning till undersökningen av utsläppen i luft från fabriken
(Pöyry Finland Oy 2015b, 2017b). År 2017 utfördes en mer omfattande provtagning från
jordmånen. Då togs prover i sammanlagt 23 punkter från mineraljordens ytskikt på 0–10
cm djup. I sju punkter togs prover dessutom på 20–30 cm djup. Proverna analyserades
för As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, V, Zn och Hg. Enligt undersökningen
motsvarade metallkoncentrationerna i jordmånen den nationella naturliga
koncentrationen i jordmånen för de analyserade metallernas del (Pöyry Finland Oy
2017d). I fråga om jordförorenande metaller underskred koncentrationerna
tröskelvärdena i statsrådets förordning 214/2007 med undantag av två koncentrationer i
ett enskilt prov som låg på samma nivå som tröskelvärdet nivå (Sb, As). Det ska dock
beaktas att punkterna i huvudsak låg längre borta i fabriksområdets omgivning.
Berggrund
Projektområdet ligger i området för migmatitiska gabbror och dioriter i Kaakamo
intrusion. Vid bygget av grunden för Outokumpus fabriker i Torneå har påträffats en
förekomst av grov gnejs som innehåller kordierit. Stenarterna i Kaakamo intrusion är
petrografiskt varierande. Tunna, kryssande ådror av granit och aplit samt mörka
ocklusioner är mycket allmänna (Perttunen 1971, 1991). Till exempel i förekomsterna av
gabbro är huvudmineralerna plagioklas (vanl. labradorit) och augit. I stenen kan också
finnas ortopyroxen och/eller olivin samt biotit.
Berggrundens sammansättning reflekteras också i jordmånen och grundvattnet. Till
exempel förekomsten av tungmetaller och arsenik i morän var naturligt större i områden
där stenmaterial av svartskiffer, som innehåller metaller och svavel, blandats i
jordmaterialet. Flera egenskaper hos grundvattnet samt mängden och kvaliteten av lösta
ämnen återspeglar sammansättningen av berggrunden eller av den jordmån som
uppkommit från berggrunden. När den relativa andelen till exempel av kalksten och
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mörka stenarter (gabbro, amfibolit, svartskiffer, metavulkaniter) ökar i berggrunden, ökar
mängden lösta ämnen. Ofta har dock jordmånens kornstorlek en större inverkan på
grundvattnets kvalitet än stenarts- och mineralsammansättningen (Backman m.fl. 1999).
Grundvatten
Det
finns
inga
grundvattenområden
i
projektområdet.
De
närmaste
grundvattenområdena ligger på över åtta kilometers avstånd i nordost. En hydraulisk
förbindelse mellan projektområdet och grundvattenområdena finns inte. Det finns inga
källor eller hushållsvattensbrunnar i projektområdet.
Grundvattnet från fabriksområdet rinner i huvudsak ut i havet eller till
avloppsvattenbassänger som gränsar till havet. Grundvattenkvaliteten kontrolleras
särskilt i närheten av deponierna.
Skadliga ämnen har observerats i grundvattnet i deponin i Sellö. I övrigt har de
koncentrationer som observerats i grundvattnet inte varit betydande. I deponin i Sellö är
grundvattnet lindrigt förorenat av metaller från det deponerade gasreningsstoftet. Stoftet
har nu delvis transporterats bort och en reaktiv, reducerande FeSO4-barriär (ISRMbarriär) har injicerats runt deponin.

6.10 Landskap och kulturmiljö
Allmän beskrivning av landskapet
I indelningen i landskapsprovinser ingår Torneå i landskapsprovinsen Peräpohjola-Lappi
(Nordbotten-Lappland) och i den i Keminmaa region (Miljöministeriet 1993). På kusten
längs Keminmaa region är havet ett viktigt element. Havsområdet utanför Torneå är en
del av Bottenvikens grunda kustzon som utmärks av en splittrad strandlinje och
älvdeltan. I vattenområdet finns rikligt med öar, grynnor och bankar. Öarna nära kusten
bildar tillsammans med havet en öppen och flack landskapsbild. Skärgården är flack och
öarna består av morän eller sand. Klippöar förekommer knappast alls.
Landskapsbilden mot havet på Torneås höjd domineras av de Torneåfabrikernas höga
industribyggnader och bassäng-, lager- och deponiområden i anslutning till dem. Den
industriella verksamheten i Röyttäs område har långa historiska rötter, och det fanns
industriell verksamhet i området länge innan Outokumpus metalltillverkning började. I
Röyttä bedrevs sågverksamhet redan åren 1862–1928. En ny såg som grundades efter
detta var i verksamhet åren 1951–1985. Röyttäs område kan därför sägas vara präglat
av industriell verksamhet som påverkar både kulturlandskapsvärdena och kulturvärdena
i området.

Värdefulla objekt i landskapet och kulturmiljön
I landskapsplanen har inte anvisats områden eller objekt som är viktiga för kulturmiljöeller landskapsvården i projektområdets omedelbara närhet. Nära projektområdet, i
spetsen av Röyttä udde, ligger den tidigare sjöbevakningsstationen i Röyttä med
omgivning, som är ett kulturhistoriskt värdefullt objekt.

88

Outokumpu Chrome Oy
MKB-program för slaggugnen.
Oktober 2019

7 PLAN FÖR BEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSERNA
7.1 Utgångspunkterna för bedömningen
Med miljökonsekvenser avses de direkta och indirekta verkningar som ett projekt medför
för omgivningen. Vid bedömningen studeras effekterna under byggnad, drift och
urbruktagning. Enligt 2 § i MKB-lagen ska man vid förfarandet vid
miljökonsekvensbedömning identifiera, bedöma och beskriva de betydande
miljökonsekvenser som projektet kan antas medföra. Med miljökonsekvenser avses de
direkta och indirekta verkningar som ett projekt eller en verksamhet medför i Finland och
utanför finskt territorium för:
•
•

•
•
•

befolkningen samt för människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel
marken, jorden, vattnet, luften, klimatet, växtligheten samt för organismer och för
naturens mångfald, särskilt för de arter och naturtyper som skyddats med stöd
av rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och
växter och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG om bevarande
av vilda fåglar.
samhällsstrukturen, de materiella tillgångarna, landskapet, stadsbilden och
kulturarvet,
utnyttjande av naturresurserna, samt för
växelverkan mellan de faktorer som nämns ovan.

Som de mest betydande miljökonsekvenserna av smältverksprojektet har i detta skede
identifierats konsekvenser som gäller hanteringen av biprodukter och avfall,
konsekvenserna för luftkvaliteten, vattenområdets status och fisket samt buller,
vibrationer och trafikkonsekvenser. Genom projektet blir utnyttjandet av
schaktade naturresurser effektivare, vilket innebär att projektet har positiva
konsekvenser för materialeffektiviteten.
Konsekvensernas betydelse kommer att bedömas bl.a. genom att jämföra den
ekologiska toleransen för respektive miljöbelastande faktor under beaktande av
områdets nuvarande miljöbelastning. Bedömningen fokuseras särskilt på de
konsekvenser som på förhand uppskattas vara betydande och som intressentgrupperna
upplever som viktiga. Bedömningen utförs av erfarna sakkunniga som är insatta i
konsekvensbedömning.
Betydelsen av en konsekvens bedöms genom att till tillämpliga delar använda ett
angreppssätt som utvecklats i projektet IMPERIA och som beaktar objektets känslighet
och förändringens omfattning (Marttunen m.fl. Bild 7-1).
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Bild 7-1. Metod för konsekvensbedömning som utvecklats i projektet IMPERIA (enligt
Marttunen m.fl. 2015).

7.2 Avgränsning av gransknings- och influensområdena
Med granskningsområde avses här ett för varje konsekvenstyp fastställt område där
miljökonsekvensen i fråga utreds och bedöms. Med influensområde avses ett område
där de aktuella miljökonsekvenserna som ett resultat av utredningen bedöms
förekomma.
Granskningsområdets omfattning beror på den miljökonsekvens som är föremål för
granskning. Till exempel miljökonsekvenserna av luftutsläpp studeras på ett område med
en radie på cirka 10 km från fabrikerna i Torneå, medan konsekvenserna av kyl- och
avloppsvattnen studeras på en radie av högst 10 km från recipienterna.
Granskningsområdet för utsläpp i luften har avgränsats med stöd av resultaten av
Meteorologiska institutets spridningsmodellstudie av år 2015 (Meteorologiska institutet
2015a) och influensområdet för avloppsvatten utifrån en modellstudie av spridningen av
kvävebelastningen från år 2017 (Pöyry Finland Oy 2017b). Granskningsområdet för
buller (1,5–2 km) har avgränsats utifrån en utredning av spridningen av buller i omgivning
från fabrikerna i Torneå (Promethor 2018). Den egentliga definitionen av
influensområdena görs i anslutning till bedömningsarbetet i MKB-beskrivningen.
Konsekvensbedömningen och avgränsningen av dess område behandlas nedan separat
per konsekvens.
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Bild 7-2. Granskningsområdets avgränsning 10 km.

7.3 Konsekvenserna för hanteringen av biprodukter och avfall
Miljökonsekvenserna av hanteringen av biprodukter och avfall som uppkommer i
verksamheten bedöms av experter utifrån biprodukternas och avfallets egenskaper,
hanteringstekniker och lösningar för utnyttjande och slutdeponering.
Vid bedömningen utnyttjas uppgifter som erhålls från den tekniska planeringen och
uppgifter om motsvarande projekt. Uppgifterna om de biprodukter och det avfall som
uppkommer och som minskar genom verksamheten samt om deras mängder,
egenskaper och hantering presenteras i MKB-beskrivningen. Även avfall som
uppkommer under byggnadstiden beaktas. De planerade åtgärderna för att minimera
mängden biprodukter och avfall, eventuella objekt för utnyttjande av avfall samt
möjligheterna för hantering och slutdeponering av avfallet beskrivs.
Miljökonsekvenserna bedöms till den del som gäller hantering och utnyttjande och
eventuella transporter i projektområdet. Konsekvenserna av eventuell hantering eller
slutdeponering utanför projektområdet bedöms inte i detta sammanhang.

7.4 Konsekvenserna för luftkvaliteten
I fråga om konsekvenserna för luftkvaliteten beaktas de utsläpp i luften som bygget och
driften av smältverket samt transporterna i anslutning till detta orsakar. De maximala
utsläppsnivåerna för smältverket fastställs utifrån de gränsvärden som fastställs i
lagstiftningen och BAT-slutsatserna. De totala utsläppen i luften uppskattas utifrån
planeringsuppgifterna om smältverket.
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Spridningsmodell för rökgasutsläpp
Spridningen av svaveldioxid-, kväveoxid- och partikelutsläpp i projektets omgivning
beräknas med modeller för spridning av utsläpp i luften. Dessutom modelleras
spridningen av bly, arsenik, kadmium och nickel i omgivningen. Utöver dessa modelleras
spridningen av förekomster av kvicksilver. Vid modelleringen fastställs
koncentrationerna av utsläppen från det nya smältverket i marknivå i anläggningens
omgivning. Vid modelleringen tas hänsyn till utsläppskällorna i den nuvarande
verksamheten.
Som spridningsmodellberäkningarnas resultat tas fram års-, dygn- och timmedelvärden
för koncentrationerna, som jämförs med de rikt- och gränsvärden som gäller i Finland
och som utfärdats för att skydda människornas hälsa. Utifrån spridningsberäkningarnas
resultat uppskattas konsekvenserna av utsläppen från det smältverk som granskas för
den lokala luftkvaliteten, människornas hälsa och växtligheten.
Beräkningarna för spridningsmodellerna görs hos Meteorologiska institutet, som
fokuserar på områdena norr om fabriksområdet.

7.5 Konsekvenserna för vattendrag
Outokumpu Chrome Oy:s planerade smältverk orsakar främst kylvattenbelastning och
ökar avloppsvattenbelastningen i någon mån. Det process- och kylvatten som
smältverket behöver tas från havet vid Torneåfabrikernas nuvarande vattentäkt. Vattnet
används för att kyla smältugnen. Vatten som avleds från processområdet består i
huvudsak av tvättvatten. Avloppsvatten behandlas i de nuvarande systemen för
behandling av processvatten vid fabrikerna i Torneå.
Konsekvenserna för vattenkvaliteten, vattenekologin, isförhållandena och
användningen av vattenformationen
Projektets konsekvenser för vattenkvaliteten i havsområdet bedöms i MKBbeskrivningsskedet utifrån uppgifterna om den nuvarande belastningen och de
nuvarande konsekvenserna och uppgifterna om den ökade belastningen som den nya
verksamheten medför. Dessutom bedöms utsläppens konsekvenser för recipientens
sediment och vattenekologi samt för isförhållandena och användningen av
vattenformationen.
Konsekvenserna för vattnens ekologiska och kemiska status i enlighet med
lagstiftningen om vattenvårdsförvaltning
Vid konsekvensbedömningen beaktas konsekvenserna av utsläppen från fabriken
(inklusive projektet) i förhållande till vattnens ekologiska och kemiska status i enlighet
med lagstiftningen om vattenvårdsförvaltning (1299/2004) per vattenformation och
separat för alla delfaktorer som är med i klassificeringen. Dessutom behandlas ämnen
som är farliga och skadliga för vattenmiljön (Srf 1308/2015) samt eventuella
konsekvenser för recipientens kemiska status. Konsekvenserna av vatten som eventuellt
filtreras och transporteras från de nya lagringsområdena kommer att bedömas.
Fiske och fiskerinäring
Projektets konsekvenser för fiskbeståndet och fisket i havsområdet bedöms utifrån
uppgifter om belastningen på vattenformationen, bedömningen av konsekvenserna för
vattendraget och erfarenheter av andra motsvarande industriella anläggningar.
Konsekvenserna av förändringar i vattenkvaliteten för fiskbeståndet och fisket i
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recipienten, inklusive kommersiellt fiske, bedöms utifrån befintliga uppgifter om
fiskbeståndet och fisket.
Det finns tillräckligt med information om fiskbeståndet och om både hushållsfisket och
det kommersiella fisket i havsområdet utanför Torneå för att bedöma projektets
konsekvenser för fiskerihushållningen.

7.6 Buller och vibrationer
Bedömningen av bullerkonsekvenser bygger på planeringsuppgifter om smältverket,
mängden transporter i anslutning till driften, erfarenheter av andra motsvarande
funktioner och uppgifter om förläggningsplatsens nuvarande bullernivå.
Bullerkonsekvenserna bedöms genom bullermodellering. Vid modellering studeras det
buller som driften av smältverket medför i närområdet kring smältverket. De bullernivåer
som smältverkets verksamhet medför utreds utifrån de funktioner som redan existerar
och utifrån mätta bullernivåer.
Spridningen av buller i terrängen åskådliggörs med ett dataprogram som visar
spridningen av buller. Bullerutredningsarbetet utförs med beräkningar i enlighet med
den samnordiska modellen för industri- och vägtrafikbuller, där läget i smältverkets
närområde med dess byggnader och terrängformer modelleras på dag- och nattid. Det
nuvarande bullerläget bedöms utifrån det buller som områdets nuvarande funktioner
medför och utifrån existerande resultat av bullermätningar och -modelleringar.
Vid granskningen av modelleringens resultat fästs särskilt uppmärksamhet vid känsliga
objekt, t.ex. bostäder, skolor, daghem, rekreationsområden och naturobjekt som är
känsliga för störningar. Särskild uppmärksamhet ägnas objekt som i tidigare
undersökningar konstaterats ha en hög bullernivå.
I modellen beaktas bullrets geometriska spridning, höjdskillnaderna i terrängen,
byggnader och andra reflekterande ytor samt konstanterna för absorption av buller i
markytan och atmosfären. Bullerkällor kan klassificeras som punkt-, linje- och ytkällor.
Effekten av skog och mjukare jordlager beaktas i avgränsade områden för absorption i
mark. För områden med industrianläggningar samt för vatten- och vägytor har i
allmänhet definierats en hård yta för att simulera effekterna av reflektion av ljud.
Spridningen av buller beräknas konservativt på så sätt att rumspunkterna i omgivningen
är gynnsamma för spridningen av buller (bl.a. en lätt medvind från bullerkällan till varje
beräkningspunkt). Modelleringens resultat presenteras åskådligt på kartunderlag.
Bullerkonsekvenser studeras i en omfattning som motsvarar de konsekvenser som
projektet beräknas medföra enligt modelleringarna. Preliminärt uppskattas
bullerkonsekvensernas granskningsområde sträcka sig cirka 1,5–2 kilometer från
projektområdet.
I fråga om vibrationer studeras i bedömningen vibrationer som uppkommer under
byggnadstiden samt vibrationer från transportern under byggnads- och drifttiden.
Vibrationernas styrka bedöms i relation till avståndet från vibrationskällan utifrån
tillgänglig information och tidigare erfarenheter. Vid bedömningen beaktas byggnader
som finns nära projektområdet och eventuella störningar som människor upplever.

7.7 Konsekvenser för trafiken
Trafikkonsekvenser studeras genom att uppskatta mängden transporter och
användningen av trafikleder som anknyter till fabrikens förnyade verksamhet. Vid
bedömningen av konsekvenserna beaktas alla transportformer: landsvägs-, järnvägs93
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och fartygstransporter. Vid bedömningen studeras konsekvenserna av trafiken under
både byggnadstiden och driften. De förändringar i trafikmängderna som projektet medför
uppskattas utifrån råvaru-, produktions- och avfallsmängderna.
I fråga om landsvägstrafiken studeras förändringarna i trafikmängderna framför allt på
Kromitie och vid anslutningen till Kromitie på huvudväg 29. De konsekvenser som
förändringen av trafikmängderna orsakar för trafiksäkerheten, olycksfallsrisker, trafikens
smidighet och trivseln i Kromities närområde bedöms. Särskilt uppmärksamhet ägnas
eventuella känsliga objekt längs transportrutterna, såsom bostäder, daghem och
rekreationsområden. De bullerkonsekvenser och konsekvenser för trivseln som
vägtrafiken medför bedöms utgående från nuvarande uppgifter. Vid bedömningen
beaktas även kända utvecklingsplaner som gäller trafiknätet.
I fråga om järnvägs- och fartygstransporterna bedöms konsekvenserna av eventuella
förändringar i transportmängderna för verksamheten i järnvägsnätet och
fartygslederna/hamnen i närområdet.

7.8 Konsekvenser för människornas levnadsförhållanden, trivsel och hälsa
samt för rekreationen och näringarna
Bedömningen av konsekvenser för människor (IVA) är en dialogisk process där man på
förhand bedömer sådana konsekvenser för individer, gemenskaper eller samhället som
medför förändringar i människornas levnadsförhållanden, trivsel eller välbefinnande
eller i fördelningen av välfärden. Konsekvenser för människor har antingen en direkt
eller indirekt anknytning till de övriga konsekvenser som ett projekt medför.
Bedömningen av konsekvenser för människor kombinerar bedömningen av
hälsokonsekvenser och bedömningen av sociala konsekvenser (Institutet för hälsa och
välfärd 2015, Social- och hälsovårdsministeriet 1999).
Som en del av bedömningen av konsekvenser för människor bedöms också projektets
konsekvenser för möjligheterna till rekreation. Utöver dessa bedöms hälsokonsekvenser
och näringskonsekvenser. Bedömningen av konsekvenser för människor ger värdefull
information om behoven hos olika intressentgrupper under bedömningsprocessen och
projektets senare skeden. Förfarandet fungerar också som en kanal för utbyte av
information. Vid bedömningen kombineras analys av erfarenhetsbaserad, dvs. subjektiv
information med expertbedömning. Konsekvensbedömningen genomförs som en
expertbedömning. Vid bedömningen utnyttjas information om nuläget som samlas in från
olika källor samt resultat i avsnitten om bedömning av andra konsekvenser. Vid
bedömningen används litteratur, kartunderlag och åsikter som lämnats in om MKBprogrammet samt väsentliga uppgifter och diskussionsinlägg om projektet som
presenteras i medierna. Som bakgrundsmaterial för bedömningen används information
som beskriver projektområdet, till exempel placeringen av bostäder, semesterbostäder,
rekreationsområden och andra områden för människornas aktiviteter.
Vid bedömningen av projektets näringskonsekvenser utreds näringsverksamheten i
projektets influensområde och näringsstrukturen på projektets placeringsort.
Konsekvenser som gäller näringarna och sysselsättning bedöms av experter som
utnyttjar uppgifter om projektets sysselsättande konsekvenser i olika skeden. Projektets
konsekvenser för den övriga näringsverksamheten i influensområdet bedöms utifrån
befintlig information och resultaten i avsnitten om bedömningen av andra konsekvenser.
Vid bedömningen beskrivs de arbetsuppgifter som ökar i området genom projektet.
Byggandet och driften av smältverket kan medföra förändringar i luftkvaliteten,
stoftbildning, buller och vibrationer som kan observeras i närmiljön. Dessa förändringar
påverkar i högre grad trivseln men kan också medföra hälsokonsekvenser. Vid
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bedömningen av konsekvenser för hälsan utnyttjas bland annat riktvärden och nyckeltal
för bl.a. luftkvalitet, buller, vattenkvalitet, livsmedel och jordmånen, då överskridandet av
dessa riktvärden och nyckeltal kan medföra hälsoolägenheter. Avledningen av vatten i
havet bedöms inte medföra betydande direkta hälsoolägenheter, eftersom havsvatten
inte används som dricksvatten. Upplevda hälsokonsekvenser bedöms med hjälp av
respons från intressentgrupperna.
Granskningsområdet för konsekvenser för människor fastställs utifrån konsekvensernas
omfattning. Huvudvikten vid bedömningen ligger dock på utsläppskällornas närmiljö. Vid
bedömningen kartläggs så kallade känsliga objekt i närområdet. Vid bedömningen
identifieras de områden, befolkningsgrupper eller rekreationsformer som
konsekvenserna särskilt inriktas på. Med hjälp av bedömningen efterspanas också
möjligheter att lindra eventuella skadliga konsekvenser.

7.9 Naturkonsekvenser
Projektets konsekvenser för växtligheten samt för organismer och för naturens mångfald,
särskilt för de arter och naturtyper som skyddats med stöd av rådets direktiv 92/43/EEG
om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter och Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar, bedöms separat.

7.10 Övriga konsekvenser
Konsekvenser för markanvändningen och för den byggda miljön
Projektets konsekvenser för markanvändningen gäller särskilt projektområdet och dess
omedelbara närhet. Projektets konsekvenser för markanvändningen och för den byggda
miljön bedöms genom att analysera och identifiera potentiella konfliktpunkter mellan
projektet, projektets markanvändning och den byggda miljön särskilt med tanke på
bedömningen av de sociala och trafikmässiga konsekvenserna.
Dessutom bedöms projektets relation till genomförandet av landskapsplanen och de
nationella markanvändningsmålen.
Bedömningen utförs som sakkunnigarbete.
Konsekvenserna för landskapet och kulturmiljön
Projektets konsekvenser för landskapet och kulturmiljön är i huvudsak lokala. I
bedömningsbeskrivningen redogörs i korthet för vilka förändringar de olika alternativen
medför i landskapet. Bedömningen av konsekvenserna för landskapet och kulturmiljön
bygger på projektplanerna och på studier av kartunderlag och flygbilder.
Konsekvenserna för landskapet bedöms som sakkunnigarbete.
Konsekvenserna för jordmånen och grundvattnet
Byggnadsverksamhet orsakar alltid förändringar i markens vattenhushållning och i
jordmånens fysikaliska, kemiska och mikrobiologiska egenskaper. Till exempel
bearbetning av jordytan, röjning av växtlighet, täckning, packning och anläggning av
avlopp förhindrar eller minskar filtreringen av regnvatten till grundvatten. Även
grundvattnets lokala strömningar kan byta riktning. I byggnadsobjektet
(markanläggning/schaktning) bildas extra massor (jordmassor, gråberg) och å andra
sidan behövs det också nytt jord- och stenmaterial vid bygget.
Med tanke på miljökonsekvensernas betydelse är det väsentligt bl.a. hur stora
konsekvenserna är områdesmässigt (omfattning och varaktighet), hur känsligt
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konsekvensernas objekt är för förändringar, hur betydande objektet är och hur
återställbara eller bestående konsekvenserna är. Till exempel konsekvenserna för
jordmånen är ringa när:
•

objektet har en liten yta och konsekvenserna endast gäller dess omedelbara
närhet

•

inga betydande schaktningar eller massabyten görs i objektet, endast
ytstrukturen bearbetas, och ingen brytning av berg behövs

•

de förändringar som byggandet orsakar i huvudsak är återställbara

•

föroreningsrisken under byggnadstiden eller driften är ringa (t.ex. olja, inga sura
sulfatjordar)

•

det inte finns några värdefulla geologiska formationer i influensområdet

•

konsekvensernas objekt inte ligger i ett grundvattenområde och det inte finns
källor eller andra vattennaturtyper som avses i vattenlagen (587/2011) eller
brunnar för hushållsvatten

•

det inte sker några förändringar i grundvattenståndet eller grundvattnets
strömningsriktningar i objektet

Om t.ex. de faktorer som nämns ovan inte föreligger är konsekvenserna medelstora eller
stora beroende bl.a. på projektets omfattning och objektens känslighet.
Detaljerad
forskningsinformation
om
jordmånens
sammansättning
och
grundvattenförhållandena i det aktuella området finns ännu inte, men utifrån
förhandsuppgifterna antas att konsekvenserna inte kommer att vara betydande eftersom
det inte finns t.ex. skyddade geologiska objekt eller grundvattenområden i
projektområdet. Uppgifterna om jordmånen och grundvattnet kompletteras i MKBbeskrivningsskedet (eventuella förorenade områden). Konsekvenserna för jordmånen
och berggrunden samt grundvattnet bedöms som sakkunnigarbete med stöd av
erfarenheter av och information som erhållits genom planeringen av projektet och i
anslutning till motsvarande verksamheter.
Konsekvenserna för användningen av naturresurser
Vid miljökonsekvensbedömningen studeras konsekvenserna av anskaffningen av
råvaror för användningen av naturresurserna och anskaffningens hållbarhet genom
sakkunnigbedömning. Utgångspunkten för bedömningen är att gällande
rekommendationer och rekommendationer som bygger på bästa praxis iakttas.
Anskaffningen av råvara ökar inte under projektet, utan projektet effektiviserar
utnyttjandet av existerande naturresurser.
Konsekvenser av växthusgasutsläpp
Konsekvenser för klimatet bedöms genom att beräkna mängden växthusgasutsläpp från
processerna och transporterna och åskådliggöra den förändring i växthusgasutsläppen
som projektet medför i området.
Konsekvenser av olycksfall och störningar
Eventuella störningar i smältverket beskrivs och deras konsekvenser för miljön bedöms.
Typen av, sannolikheten för och miljökonsekvenserna av de aktuella
miljöolycksfallsriskerna bedöms och olika sätt att förhindra dem och lindra deras följder
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presenteras. Särskild uppmärksamhet ägnas eventuella risker för gasläckage och
eldsvådor samt förebyggandet av dem och deras miljökonsekvenser. Vid bedömningen
utnyttjas
uppgifter
som
kan
erhållas
från
den
nuvarande
fabriken,
anläggningstillverkarna och andra projekt.
Konsekvenser av nedmonteringen av anläggningen
Rivningen av smältverket påminner om fabrikens byggarbeten. Rivningsarbetenas
konsekvenser bedöms med de metoder för bedömning av konsekvenserna under
byggnadstiden som nämns i kapitel 7.11. Konsekvenserna beskrivs utifrån de tillgängliga
preliminära uppgifterna om smältverket.
Sammantagna konsekvenser
I detta skede har inga sammantagna konsekvenser av projektet och andra kända projekt
identifierats. Enligt planerna ska utsläppen från den nuvarande verksamheten i luft
minskas med hjälp av filteranläggningar åren 2019 och 2020, varvid utsläppen (bl.a.
utsläpp av kvicksilver) från de nuvarande funktionerna kommer att minska. Detta beaktas
i MKB-beskrivningsskedet vid bedömningen av den nuvarande och nya verksamhetens
sammantagna konsekvenser.

7.11 Konsekvenser under byggnadstiden
Miljökonsekvenserna under smältverkets byggnadstid studeras som en separat helhet
eftersom de avviker i fråga om deras tidsmässiga längd och delvis även i fråga om deras
andra egenskaper från de konsekvenser som uppkommer under driften av smältverket.
I MKB-beskrivningen beskrivs projektets byggarbeten, trafikarrangemangen och mängderna under byggnadstiden och de trafikmedel som används. Även de leder som
används under byggnadstiden utreds. Preliminära uppskattningar av mängden
jordmassor som schaktas från projektområdet i anslutning till markanläggningsarbetena
presenteras.
De konsekvenser som byggandet medför bl.a. för jordmånen och berggrunden, trafiken,
vattendragen, sysselsättningen och människornas trivsel bedöms utifrån
projektplanerna, den respons som erhålls i anslutning till växelverkan och erfarenheter
av andra motsvarande projekt.

7.12 Jämförelse av projektalternativen
Vid MKB-förfarandet bedöms enskilda konsekvenser, som beskrivs som förändringen
från nuläget till granskningsögonblicket. Miljökonsekvenserna studeras genom att
jämföra nollalternativet med projektalternativet.
Alternativens centrala konsekvenser jämförs på ett åskådligt och enhetligt sätt under
beaktande av både de positiva och de negativa miljökonsekvenserna. Konsekvenser kan
jämföras till exempel med en kvalitativ jämförelsetabell där konsekvensernas betydelse
fastställs till exempel med en skala med fyra steg (Tabell 7-1). Samtidigt bedöms
alternativens miljömässiga genomförbarhet utifrån miljökonsekvensbedömningen.
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Tabell 7-1. Skalan för konsekvensernas betydelse

Betydelse av konsekvenser

Mycket stor ++++
Stor +++
Måttlig ++
Ringa +
Inga konsekvenser (0)
Ringa Måttlig -Stor --Mycket stor ----

7.13 Osäkerhetsfaktorer vid bedömningen
Tillgängliga miljöuppgifter och bedömningen av konsekvenser förknippas alltid med
antaganden och generaliseringar. Dessutom är de tillgängliga tekniska uppgifterna
fortfarande preliminära, och alla tekniska lösningar har ännu inte blivit valda. Bristen på
information kan ge upphov till osäkerhet och inexakthet i utredningsarbetet.
Under bedömningsarbetet identifieras potentiella osäkerhetsfaktorer på ett så
heltäckande sätt som möjligt. Samtidigt bedöms deras betydelse för
konsekvensbedömningarnas tillförlitlighet. Dessa faktorer beskrivs i MKB-beskrivningen.

7.14 Åtgärder för att lindra olägenheter och uppföljning av konsekvenserna
Under bedömningsarbetet utreds möjligheterna att förebygga och begränsa projektets
skadliga konsekvenser genom planeringen och genomförandet. En redogörelse för
åtgärderna för att lindra konsekvenserna presenteras i MKB-beskrivningen.
Enligt miljöskyddslagen ska verksamhetsutövaren känna till verksamhetens
konsekvenser för miljön. I anslutning till att konsekvenserna utreds utarbetas ett förslag
till innehåll av programmet för uppföljning av miljökonsekvenserna.
Målet med uppföljningen är att:
– producera information om projektets konsekvenser,
– utreda vilka förändringar som är följder av projektets genomförande,
– utreda hur resultaten av miljökonsekvensbedömningen motsvarar verkligheten,
– utreda hur åtgärderna för att lindra olägenheterna har lyckats,
– inleda nödvändiga åtgärder om det förekommer oförutsedda betydande olägenheter.

7.15 Granskningsområdena i Sverige
Som miljökonsekvenser som potentiellt utsträcker sig till Sveriges sida studeras
konsekvenserna av utsläpp i luft, avlopps- och kylvatten, trafik och buller. I fråga om
konsekvenserna av utsläpp i luft samt avlopps- och kylvatten utsträcker sig
granskningsområdena cirka åtta kilometer i båda riktningarna från gränsen mellan
Finland och Sverige (Bild 7-2). Konsekvenserna på den svenska sidan kommer att
samlas i ett separat avsnitt i MKB-beskrivningen.
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