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YVA-TYÖRYHMÄ
Ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatimisesta vastaa konsulttityönä Pöyry Finland
Oy. Vaikutusten arviointityöhön selostusvaiheessa osallistuu laaja joukko asiantuntijoita,
joiden vastuualueet ja pätevyydet on esitetty alla olevassa taulukossa.
Tehtävä
Projektipäällikkö
Projektikoordinaattori
Vesistövaikutukset

Henkilö

Mikko Tolkkinen
Lasse Rantala
Lotta Lehtinen
Eeva-Leena Antttila
Kalastovaikutukset
Eero Taskila
Melu ja tärinä sekä
Carlo di Napoli
melumallinnus
Tapio Lukkari
Liikennevaikutukset
Ari Nikula
Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset
Ari Nikula
Luontovaikutukset
Ella Kilpeläinen
Maa- ja kallioperä sekä pohjavedet Pekka Keränen
Maankäyttö- ja maisemavaikutukset Sirkku Huisko
Ilmanlaatuvaikutus
Thomas Bonn
Luonnonvarojen käytön ja
Katri Päivärinta
jätteiden käsittelyn vaikutukset
Onnettomuus- ja häiriötilanteet
Anna-Liisa Koskinen

FM (geologia), FT (ekologia)
MMM (limnologia)
MMM (limnologia)
FM (luonnonmaantiede)
FM (eläintiede)
DI (energiatekniikka)
DI (konetekniikka)
FM (luonnonmaantiede)
FM (luonnonmaantiede)
FM (kasvitiede)
FM (maaperägeologia)
Maisema-arkkitehti
FM (biologia)

Kokemus
vuosina
10
25
15
10
35
15
1,5
10
10
15
20
10
20

DI (ympäristötekniikka)

14

Koulutus

FM (työ- ja teollisuushygienia) 25
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TERMIT JA LYHENTEET
YVA-ohjelmassa on käytetty seuraavia termejä ja lyhenteitä:

LYHENNE/YKSIKKÖ

SELITYS

AA-EQS

Vuosikeskiarvona ilmaistu ympäristönlaatunormi.

AOD

(Argon Oxygen Decarburization), menetelmä jossa sulasta teräksestä poistetaan
hiiltä ja seostetaan sula haluttuun koostumukseen.

BAT

Paras käyttökelpoinen tekniikka (Best Available Technique)

BBI

(Brachis water Benthic Index). Indeksi joka kuvaa Itämeren vähäsuolaisten
alueiden pohjaeläinyhteisöjen ekologista tilaa.

BREF

BAT-referenssidokumentti eli dokumentti, jossa esitetään parasta käyttökelpoista
tekniikkaa koskevat tarkemmat päätelmät kullekin toimialalle.

CO2

Hiilidioksidi

COD

Kemiallinen hapenkulutus (Chemical Oxygen Demand). Mittayksikkö sille
happimäärälle, joka tarvitaan jäteveden kemiallisessa hajottamisessa. Se kuvaa
jäteveden orgaanisten yhdisteiden aiheuttamaa kokonaishapenkulutusta.

CRC

(Chromium converter), Kromikonvertterissa lasketaan ferrokromisulatolta saatavan
kromisulan piipitoisuutta puhaltamalla siihen happea.

dB(A)

Desibeli, äänenvoimakkuuden
mukaisesti

EAF

(Electric Arc Furnace) Valokaariuuni.

ELS

Ekologinen laatusuhde kuvaa biologisen muuttujan suhdetta erinomaista
ekologista tilaa vastaavaan vertailuarvoon.

FeCr

Ferrokromi

FINIBA

Kansallisesti arvokas lintualue

IBA

Kansainvälisesti arvokas lintualue

Kok.N

Kokonaistyppi

Kok.P

Kokonaisfosfori

Kuona

Ferrokromin
ja
ruostumattoman
mineraalipohjainen sivutuote.

LAeq

Keskiäänitaso tietylle ajanjaksolle

LC50

Aineen myrkyllisyyden mittayksikkö. LC50 on annos joka tappaa puolet koeeläimistä tietyn ajan kestävän kokeen aikana.

yksikkö,

A-painotettu

teräksen

ihmisen

kuuloalueen

valmistuksessa

syntyvä
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LF

(Ladle Furnace) Senkkauuni

mg/l

Milligrammaa litrassa (gramman tuhannesosa)

µg/l

Mikrogrammaa litrassa (gramman miljoonasosa)

MW

Megawatti

NOx

Typen oksidit

PAH

Polysykliset Aromaattiset Hiilivedyt

PBDE

Polybromattu difenyylieetteri. Palonestoaine.

PM10

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

SAC

Erityisten suojelutoimien alue (Special Area of Conservation)

SO2

Rikkidioksidi

SPA

Lintudirektiivin mukainen erityinen suojelualue (Special Protection Area)
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TIIVISTELMÄ
Hanke
Outokumpu-konserniin kuuluva Outokumpu Chrome Oy (hankevastaava) suunnittelee sulaton
rakentamista Tornion Röyttään Outokumpu Stainless Oy:n omistamalle tehdasalueelle. Sulatusuunin
(Kuonauunin) päätuotteena syntyy noin 240 000 t vuodessa metalliseosta, jonka pääkomponentit ovat
rauta ja kromi. Lisäksi sivutuotevirtana syntyy noin 1 065 000 t vuodessa kuonapohjaisia
mineraalituotteita, joita voidaan käyttää mm. luonnonkivituotteiden tapaan talon- ja
tienrakennuksessa. Sulatusuunin pääraaka-aineita ovat Tornion tehtaiden muissa prosesseissa
syntyvät kuonat, jotka ovat sivutuotteita sekä erilaiset metallipitoiset jätejakeet. Uusi sulatto
mahdollistaisi sivutuote- ja jätevirtojen hyötykäytön, joka on ympäristö- ja talousnäkökohtien vuoksi
järkevä kiertotaloushanke ja tukee näin ollen Suomen kiertotalouden edistämistä. Sivutuote- ja
jätevirtojen metallien talteenotto parantaa Kemin kaivoksesta saatavien luonnonvarojen kestävää
käyttöä ja vähentää sulatusprosesseissa syntyvien jätteiden määrää. Jätteiden kiertotalouskäyttö
lähellä jätevirtojen muodostumispaikkaa on myös ilmastopoliittisesti kestävää toimintaa, sillä
jätejakeita ei tarvitse kuljettaa muualle loppusijoitukseen tai käsiteltäväksi.
Outokummulla on Torniossa Outokumpu Stainless Oy:n terästehdas sekä Outokumpu Chrome Oy:n
ferrokromitehdas. Yhdessä näistä käytetään jäljempänä nimitystä Tornion tehtaat. Ferrokromitehtaan
päätuote on ferrokromi ja terästehtaan ruostumaton teräs. Näiden lisäksi molemmissa yhtiöissä
valmistetaan kuonapohjaisia mineraalituotteita.

YVA-menettely ja arvioitavat vaihtoehdot
Suunniteltu sulattohanke kuuluu YVA-lain (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017)
soveltamisalaan, sillä lain mukaan YVA-menettelyä sovelletaan metalliteollisuuden valimoihin ja
sulattoihin, joiden tuotanto on vuodessa vähintään 5000 t. Tämän lisäksi YVA-menettelyä sovelletaan
vaarallisten jätteiden käsittelylaitoksiin, jotka on mitoitettu vähintään 5000 t vuotuiselle vaarallisen
jätteen määrälle. Hankkeen ympäristövaikutukset selvitetään arviointimenettelyssä ennen kuin
ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta
koskevia päätöksiä eikä ratkaista sitä koskevia lupa-asioita, vaan se tuottaa tietoa päätöksenteon
perustaksi.
Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on selvitys hankealueen ja sen
ympäristön nykytilasta sekä suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja millä tavoin selvitykset
tehdään. Varsinainen ympäristövaikutusten arviointityö tehdään arviointiohjelman ja siitä saadun
yhteysviranomaisen lausunnon sekä muiden kannanottojen perusteella ja sen tulokset kootaan YVAselostukseen.
YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia toteutusvaihtoehtoja:
VE0 – Nollavaihtoehto

Ferrokromitehtaan toiminta jatkuu nykyisellään.

VE1 – Sulaton
rakentaminen

Ferrokromitehtaan nykyisten toimintojen lisäksi alueelle tulee jäte- ja sivuvirtojen
hyödyntämiseen tarkoitettu uusi sulatto, jonka tuotantokapasiteetit ovat:
- 240 000 t metallia vuodessa ja 1 065 000 t kuonaa vuodessa
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Hankkeen tekninen kuvaus
Tuotanto, raaka-aineet ja prosessikuvaus
Outokummun Tornion tehtailla tuotantoprosessien yhteydessä syntyy vuosittain merkittäviä määriä
erilaisia kuonia ja metallipitoisia jätejakeita. Näihin sivutuote- ja jätevirtoihin päätyy prosessien
varsinaisiin tuotteisiin haluttuja komponentteja kuten rautaa ja kromia. Sulatusuunin pääraaka-aine on
Tornion tehtaiden muissa prosesseissa syntyvät kuonat. Uunin toiminta on ympärivuorokautista läpi
vuoden.
Tuotteena syntyvästä metalliseoksesta osa kuljetetaan sulana käytettäväksi Tornion
tehtaiden terässulatolla ja loput rakeistetaan ja varastoidaan tehdasalueelle myyntiä tai
myöhempää käyttöä varten. Kuona rakeistetaan kuivarakeistuksella ja osittain
ilmajäähdytetään ja jatkokäsitellään sulaton prosessialueella.
Prosessi voidaan jakaa seuraaviin osaprosesseihin:
1. Kiinteiden syötteiden käsittely
- Lietteiden käsittely
- Palakuonien murskaus ja seulonta
- Hienojen jakeiden agglomerointi
- Välivarasto
- Kuljetinjärjestelmä
- Pölynpoisto
2. Uuni
- Sulien kuonien syöttöjärjestelmä
- Kiinteiden kuonien ja metallipitoisten jätejakeiden syöttöjärjestelmä
- Primääri- ja sekundääripölynpoisto
- Jäähdytysjärjestelmä
3. Metallipuoli
- Laskulaitteisto
- Rakeistus
- Pölynpoistojärjestelmä
4. Kuonapuoli
- Kuivarakeistus
- Ilmajäähdytys ja murskaus
- Pölynpoistojärjestelmä
- Kuonan varastointi
5. Energian talteenotto (Optio)
- Lämmönvaihtimet
- Höyrykattila (20 MW)
- Turbiini
- Generaattori
6. Jäähdytysvesilaitos
- Jäähdytystorni.
Veden hankinta sekä jäähdytys- ja jätevedet
Laitoksen tarvitsema prosessi- ja jäähdytysvesi otetaan merestä, Tornion tehtaiden
nykyisestä vedenottopaikasta. Vettä käytetään sulaton jäähdytykseen ja metalliseoksen
rakeistukseen.
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Päästöt ilmaan
Hankkeen merkittävimmät päästöt ilmaan ovat hiukkaset, typen oksidit, rikkidioksidi ja hiilidioksidi.
Päästöissä ilmaan noudatetaan BAT-päätelmien päästörajoja, jotka on annettu muille kuin
rautametalleja käyttävälle metalliteollisuudelle (Best Available Techniques (BAT) Reference
Document for the Non-Ferrous Metals Industries, NFM). Kokonaispäästöt ilmaan arvioidaan
suunnittelutietojen perusteella ja esitetään arviointiselostuksessa.

Kiinteät jätteet
Kiinteiden jätteiden syntymistä tuotantoprosessissa pyritään välttämään sivutuotteiden käytöllä.
Kiinteitä jätteitä ovat pääasiassa erilaiset pölynpoistojen pölyt. Osa pölynpoiston pölyistä syötetään
takaisin prosessiin. Läjitettäviä tai myytäviä pölyjä syntyy yhteensä noin 10 000 tonnia vuodessa.
Pölystä erotetaan elohopea ja sinkkioksidi, joista jälkimmäinen kelpaa tuotteena sinkin valmistukseen.
Sinkkioksidia saadaan vuodessa noin 5 500 tonnia.
Melu
Hankkeen merkittävimpiä melunlähteitä ympäristöön ovat suuret puhaltimet, joita käytetään
pölynpoistolaitoksilla, uunin pohjan jäähdytyksessä sekä kuonan kuivarakeistuksessa. Melua syntyy
myös prosessialueella tapahtuvasta materiaalin siirtämisestä kuljettimilla ja kauhakuormaajilla.
Ilmajäähdytetyn kuonan murskaus sulaton pohjoispuolella aiheuttaa myös käytössä ollessaan melua.
Melua aiheuttavat laitteet sijoitetaan pääsääntöisesti rakennusten sisään, jolla minimoidaan melun
leviäminen ympäristöön.
Sähkönsiirto
Sähkönsiirtoa varten sulatto kytketään 400 kV kantaverkkoon. Hanke edellyttää uuden 110 kV:n linjan
(pituus alle 1 km), uuden 400/110kV 130MVA tehoisen muuntajan ja uuden kytkinkentän rakentamista.
Nämä tulevat sijoittumaan Outokummun Tornion tehtaiden alueelle.

Hankealueen ja sen ympäristön nykytilan kuvaus
Sijainti, maankäyttö ja kaavoitus
Hankealue sijaitsee Röyttän alueella Tornion kaupungissa. Tehdasalue rajautuu pohjoisessa, idässä,
etelässä ja lännessä Tornion kaupungin maa- ja vesialueisiin. Röyttään kulkevat pääväylät ovat
Kromitie ja rautatie. Röyttän satama-alue sijaitsee Röyttän niemessä ja rajautuu tehdasalueeseen.
Satamasta on maantie- ja rautatieyhteys tehdasalueelle.
Hankealueella on voimassa Länsi-Lapin maakuntakaava. Hankealue sijaitsee maakuntakaavan
teollisuuteen (T) kaavoitetulla alueella. Teollisuuteen kaavoitettu alue ulottuu Koivuluodon alueelle
asti. Röyttän niemen eteläkärki on kaavassa osoitettu satama-alueeksi (LS). Yleis- ja asemakaavoissa
Tornion tehtaiden alue on merkitty pääosiltaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi.
Asemakaava mahdollistaa jätteiden ja sivutuotteiden käsittelyn ja loppusijoituksen sekä maanalaisten
rakennusten ja rakennelmien rakentamisen sekä kaavaan tarkoin määritetyille paikoille
tuulivoimaloita. Alueelle saa sijoittaa myös merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai
varastoivan laitoksen.
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Vesistö
Tornion edustan merialue on osa Perämeren matalaa rannikkovyöhykettä, jolle on leimaa antavaa
rantaviivan rikkonaisuus ja jokisuistot. Saaria, karikkoja ja matalikkoja on Tornion edustalla runsaasti.
Perämeren kansallispuisto sijaitsee avomerellä yli 10 km:n päässä rannikosta. Perämeren
ulkosaaristoa edustavan 157 km2:n laajuisen kansallispuiston luonnonsuojelulliset arvot ovat
merkittävät.
Tornionjoki ja Kemijoki tuovat jokivettä alueelle yhteensä noin 30 000 milj. m3 vuodessa, mikä on yli
neljännes Perämereen laskevien jokien kokonaisvesimäärästä. Kemijoki laskee mereen noin 10 km
tehtaiden itäpuolella, mistä virtaus suuntautuu Tornion edustalle päin. Tornionjoen päävirtaus kulkee
välittömästi Röyttän länsipuolella. Jokien vaikutus merialueen veden laatuun ja virtauksiin on
huomattava. Jokien tuoma vesi parantaa alueen veden vaihtuvuutta ja sekoittumista ja siten myös
jätevesien laimentumista. Toisaalta jokivesi tuo mereen kuormittavia aineita.
Luonnonolot
Röyttän niemessä sijaitseva hankealue on ollut pitkään teollisuuskäytössä, ja tehdasalue on
käytännössä kauttaaltaan rakennettua ympäristöä. Tehdasalue rajautuu eteläpuoliskoltaan
Perämereen, pohjoispuoliskon ympärillä on paikoin metsäkasvillisuutta ja kosteikkoja. Tehdasalueen
koillispuolella on Perämereen laskeva, pitkälle maatunut Niemenjuova, joka erottaa Röyttän
Puuluodon-Koivuluodon alueesta, jossa on laajalti luonnonympäristöä. Hankealueella ei esiinny
luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia suojeltavia luontotyyppejä, vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisia
vesiluontotyyppejä, uhanalaisia luontotyyppejä eikä suojelullisesti huomioitavia kasvi- tai
sammallajeja.
Liikenne
Tornion tehtailla tapahtuu sisäistä liikennettä sekä ulkoista materiaalikuljetusta. Ulkoinen
materiaalikuljetus tehdään pääosin meritse, mutta myös rautatie- ja maantiekuljetuksina.
Lopputuotteet viedään pääasiassa meriteitse Röyttän sataman kautta. Hankkeen kuljetustarpeista
määrällisesti merkittävimmät ovat kuonatuotteiden toimitukset tehtaalta.
Melu
Melulaskennan perusteella Tornion tehtaiden nykyiset päivä- ja yöajan keskiäänitasot ovat lähes yhtä
suuret, koska suuri osa melulähteistä on toiminnassa koko vuorokauden. Melu ei ulotu kauas
tehdasalueesta. Laskennallisen mallinnuksen tulosten perusteella voimassa olevassa
ympäristöluvassa annettu tavoitearvo 50 dB(A) ei ylity Prännärinniemen, Koivuluodon tai Puuluodon
alueella. Tulosten perusteella tehdasalueen aiheuttaman ympäristömelun arvioidaan laskeneen
viimeisten kymmenen vuoden aikana.
Ilmanlaatu
Viimeisimpien ilmanlaadun mittaustulosten perusteella metallien ohje- tai raja-arvojen ylityksiä ei ole
ollut Tornion tai Haaparannan alueella. Tornion tehtaiden päästöjen vaikutusta ilman
rikkidioksidipitoisuuksiin on mallinnettu useaan otteeseen 2000-luvulla, viimeksi vuonna 2015.
Tulosten perusteella ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot alittuvat selvästi tehdasalueen ulkopuolella.
Vuonna 2017 mitattiin rikkidioksidipitoisuuksia lähimmällä asuinalueella Puuluodossa. Loppuraportin
perusteella pitoisuudet ovat vain muutamia prosentteja ohje- tai raja-arvoista.
Typenoksideja on myös mitattu useasti. Viimeisimmässä vuonna 2017 toteutetussa laajassa
ilmanlaadun seurannassa ei Ilmatieteen laitos katsonut tarpeelliseksi tehdä typenoksidien mittauksia,
koska Tornion tehtaiden päästöjen vaikutus näkyy vain tehdasalueen välittömässä läheisyydessä.
Mallinnuksen perusteella typenoksidien pitoisuudet alittavat selvästi ohje- ja raja-arvot.
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Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet eivät ole ylittäneet tehdasalueen ulkopuolella mittausjaksojen
aikana. Tornion tehtaiden nykyiset päästöt eivät vaikuta ilmanlaatuun lähialueilla niin, että siitä
aiheutuisi terveysvaaraa tai että ohje- tai raja-arvot ylittyisivät. Viimeisimmät mittaukset on tehty
vuonna 2017.

Arvioitavat ympäristövaikutukset
Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä
vaikutuksia ympäristöön. Arvioinnissa tarkastellaan rakentamisen ja käytön aikaisia sekä
käytöstä poistamisen vaikutuksia. YVA-lain 2 §:n mukaan arvioinnissa tulee tarkastella
hankkeen
aiheuttamia
todennäköisiä
merkittäviä
ympäristövaikutuksia.
Ympäristövaikutuksella tarkoitetaan hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja
välillisiä vaikutuksia Suomessa ja sen ulkopuolella:
•
•

•
•
•

väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja
luonnon monimuotoisuuteen, erityisesti niihin lajeihin ja luontotyyppeihin, jotka on
suojeltu luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY nojalla.
yhdyskuntarakenteeseen,
aineelliseen
omaisuuteen,
maisemaan,
kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
luonnonvarojen hyödyntämiseen, sekä
edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin

Merkittävimmiksi sulattohankkeen aiheuttamiksi todennäköisiksi ympäristövaikutuksiksi on tässä
vaiheessa tunnistettu jätemäärien väheneminen sivutuotteiden ja jätteiden kiertotalouden
edistämisen myötä, vaikutukset ilmanlaatuun, vesistön tilaan ja kalastukseen, sekä melu-,
tärinä- ja liikennevaikutukset. Hankkeen myötä louhittujen luonnonvarojen käyttö tehostuu,
joten hankkeella on positiivisia vaikutuksia materiaalitehokkuuteen.
Vaikutusten merkittävyyttä tullaan arvioimaan mm. vertaamalla ympäristön sietokykyä kunkin
ympäristörasituksen suhteen ottaen huomioon alueen nykyinen ympäristökuormitus. Arvioinnissa
keskitytään erityisesti niihin vaikutuksiin, jotka ennakolta arvioidaan merkittäviksi ja koetaan
sidosryhmien taholta tärkeinä. Arvioinnin suorittavat kokeneet vaikutusten arviointiin perehtyneet
asiantuntijat.

Osallistumis- ja tiedottamissuunnitelma
YVA-menettely on avoin prosessi, johon asukkailla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus
osallistua. Asukkaat ja muut asianosaiset voivat osallistua hankkeeseen esittämällä näkemyksensä
yhteysviranomaisena toimivalle Lapin ELY-keskukselle, hankkeesta vastaavalle tai YVA-konsultille.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään yleisölle avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus.
Tilaisuudessa yleisöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään ympäristövaikutusten arvioinnista.
Toinen yleisötilaisuus järjestetään YVA-selostuksen valmistuttua. YVA-menettelyä seuraamaan on
koottu seurantaryhmä, joka edistää tiedonkulkua ja -vaihtoa eri sidosryhmien, hankkeesta vastaavan
ja viranomaisten välillä.

Aikataulu
Hankevastaava laittaa YVA-menettelyn käyntiin syksyn 2019 aikana. YVA-menettelyn jälkeen on
tarkoitus jättää ympäristölupahakemus.
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1 JOHDANTO
Outokumpu Chrome Oy (hankevastaava) suunnittelee sulaton rakentamista Tornion
Röyttään Outokumpu Stainless Oy:n omistamalle tehdasalueelle. Sulatto käsittää
sulatusuunin ja siihen liittyvät tukitoiminnot (raaka-ainesyötöt, jäähdytyskierrot,
tuotteiden käsittelyn, vesien ja prosessikaasujen käsittelyt ym.) Sulatusuunissa
(kuonauunissa) otetaan talteen metalleja Tornion tehtaiden kuonista ja metallipitoisista
jätejakeista. Sulatusuunin päätuotteena syntyy noin 240 000 t vuodessa metalliseosta,
jonka pääkomponentit ovat rauta ja kromi. Lisäksi sivutuotevirtana syntyy noin 1 065 000
t vuodessa kuonapohjaisia mineraalituotteita, joita voidaan käyttää mm.
luonnonkivituotteiden tapaan talon- ja tienrakennuksessa. Sulatusuunin pääraakaaineita ovat Tornion tehtaiden muissa prosesseissa syntyvät kuonat, jotka ovat
sivutuotteita sekä erilaiset metallipitoiset jätejakeet. Uusi sulatto mahdollistaisi sivutuoteja jätevirtojen hyötykäytön, joka on ympäristö- ja talousnäkökohtien vuoksi järkevä
kiertotaloushanke ja tukee näin ollen Suomen kiertotalouden edistämistä. Sivutuote- ja
jätevirtojen metallien talteenotto parantaa Kemin kaivoksesta saatavien luonnonvarojen
kestävää käyttöä ja vähentää sulatusprosesseissa syntyvien jätteiden määrää. Jätteiden
kiertotalouskäyttö lähellä jätevirtojen muodostumispaikkaa on myös ilmastopoliittisesti
kestävää toimintaa, sillä jätejakeita ei tarvitse kuljettaa muualle loppusijoitukseen tai
käsiteltäväksi.
Parhaiten toimintaan soveltuvaksi paikaksi on valittu jo olemassa oleva tehdasalue.
Sijainnin merkittävänä etuna on olemassa oleva infrastruktuuri, muun muassa maantieja rautatieyhteydet, liitynnät sähköverkkoon ja vesistön läheisyys. Sijoituspaikan ehtona
on myös tarve kuonan siirtämiseen kuonauuniin sulana, jolloin sulan kuonan
lämpöenergia saadaan hyödynnettyä prosessissa. Lisäksi osa tuotetusta
metalliseoksesta siirretään sulana Tornion tehtaiden muihin prosesseihin, mikä myös on
vaikuttanut sijoituspaikan valintaan.
Suunniteltu sulatto kuuluu YVA-lain (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
252/2017) soveltamisalaan, sillä lain mukaan YVA-menettelyä sovelletaan
metalliteollisuuden valimoihin ja sulattoihin, joiden tuotanto on vuodessa vähintään 5000
t. Tämän lisäksi YVA-menettelyä sovelletaan vaarallisten jätteiden käsittelylaitoksiin,
jotka on mitoitettu vähintään 5000 t vuotuiselle vaarallisen jätteen määrälle. Tässä
ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään tiedot hankkeesta ja sen
vaihtoehdoista, hankkeen aikataulusta, suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia
tämän menettelyn yhteydessä selvitetään ja miten selvitykset tehdään sekä suunnitelma
osallistumisen järjestämisestä.
Hankevastaava laittaa YVA-menettely käyntiin syksyn 2019 aikana. YVA-menettelyn
jälkeen on tarkoitus jättää ympäristölupahakemus. Hankkeen mahdollinen
toteutuspäätös tehdään aikaisintaan vuonna 2020.

17

Outokumpu Chrome Oy
Kuonauuni YVA-ohjelma
lokakuu 2019

2 HANKKEEN KUVAUS JA ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT
2.1 Hankkeesta vastaava
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain, ns. YVA-lain, mukaisena
hankkeesta vastaavana tässä hankkeessa toimii Outokumpu-konserniin kuuluva
Outokumpu Chrome Oy. Outokumpu on yksi maailman johtavista ruostumattoman
teräksen tuottajista, jonka tavoitteena on olla ruostumattoman teräksen ykkönen
maailmassa vuoteen 2020 mennessä. Outokummulla on Torniossa Outokumpu
Stainless Oy:n terästehdas (”Tornion terästehdas” tai ”terästehdas”) sekä Outokumpu
Chrome Oy:n ferrokromitehdas (”Tornion ferrokromitehdas”, ”ferrokromitehdas” tai
”tehdas”). Yhdessä näistä käytetään jäljempänä nimitystä ”Tornion tehtaat”. Tornion
terästehdas on maailman suurin ruostumattoman teräksen tuotantolaitos ja Tornion
ferrokromitehdas Euroopan merkittävin ferrokromin tuottaja. Terästehtaassa tuotetaan
n. 1,4 miljoona tonnia teräsaihiota vuodessa. Ruostumaton teräs on sataprosenttisesti
kierrätettävä, erittäin luja ja pitkäikäinen materiaali, joka on kestävän tulevaisuuden
tärkeimpiä rakennusaineita. Tornion terästehdas on Suomen suurin yksittäinen
sähkönkäyttäjä. Outokumpu toimii noin 30 maassa ja työllistää 10 000 henkilöä.
Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq
Helsingissä.
Outokummun Tornion tehtaiden toimintaan kuuluu ferrokromitehtaan muodostavat
sintraamot ja ferrokromisulatot, sekä terästehtaaseen kuuluvat terässulatto, kuuma- ja
kylmävalssaamot.
Ferrokromitehtaan tuotteet ovat ferrokromi, kuonapohjaiset mineraalituotteet sekä
häkäkaasu, joka käytetään paikallisena polttoaineena. Ferrokromitehtaan pääraaka-aine
on Kemin kaivoksen tuottamat kromiittirikasteet. Ferrokromitehtaan toimintoihin kuuluvat
ferrokromituotannon
lisäksi
metallien
palautuskierrot
ja
kuonapohjaisten
mineraalituotteiden valmistus.
Terästehtaaseen kuuluvat terässulatto, kuumavalssaamo, kylmävalssaamot 1 ja 2 sekä
tuotantoa palvelevat osastot kuten kunnossapito, laatuosasto ja ympäristönsuojelu.
Lisäksi Torniossa toimivia konsernin funktioita ovat henkilöstöosasto, kaupalliset
toiminnot ja Tornion tutkimuskeskus (Tornio Research Centre). Terässulatto tuottaa
erilaisia ruostumattomia ja haponkestäviä teräksiä ja kuonapohjaisia minaraalituotteita.
Pääraaka-aineena ovat kierrätysteräs, ferrokromi ja nikkeli sekä seosaineina
ferroseokset.
Hankealue sijaitsee Torniossa Outokumpu Stainless Oy:n omistamalla tehdasalueella n.
8 km etelään Tornion kaupungin keskustasta.

2.2 Hankkeen tausta ja tarkoitus
Outokummun Tornion tehtailla tuotantoprosessien yhteydessä syntyy vuosittain
merkittäviä määriä erilaisia kuonia ja metallipitoisia jätejakeita. Näihin sivutuote- ja
jätevirtoihin päätyy prosessien varsinaisiin tuotteisiin haluttuja komponentteja kuten
rautaa ja kromia. Resurssitehokkuuden lisäämiseksi ja sivutuotteiden ja jätteiden
hyödyntämiseksi paikallisesti Outokummun Tornion ferrokromitehdas suunnittelee uutta
sulattoa, jossa sivutuote- ja jätevirroista saadaan otettua talteen metalleja. Uusi sulatto
mahdollistaisi sivutuote- ja jätevirtojen hyötykäytön, mikä on ympäristö- ja
talousnäkökohtien vuoksi järkevä kiertotaloushanke. Sivutuote- ja jätevirtojen metallien
talteenotto parantaa Kemin kaivoksesta saatavien luonnonvarojen kestävää käyttöä.
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Outokummun Tornion tehtaiden nykyistä toimintaa koskevan ympäristöluvan
tarkistaminen on vireillä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa (PSAVI/3744/2017).
Hakemus on jätetty vireille (21.12.2017). Vireillä oleva ympäristöluvan tarkistaminen
kattaa nykyiset toiminnot alueella.
YVA-menettelyn mukaiselle uudelle sulattohankkeelle tullaan hakemaan ympäristölupaa
YVA-menettelyn päätyttyä.

2.3 Hankkeen sijainti ja maankäyttötarve
Hanke sijaitsee Tornion Röyttässä teolliseen toimintaan osoitetulla kiinteistöllä, jonka
kiinteistötunnus on 851-17-1-3. Kiinteistöllä sijaitsevat ferrokromin ja ruostumattoman
teräksen tuotantolaitokset tarvittavine aputoimintoineen (Kuva 2-1).

Kuva 2-1. Hankealueen sijainti.

2.4 Arvioitavat vaihtoehdot
YVA-menettelyssä tarkastellaan uuden sulaton rakentamista ja käyttöä Tornion
Röyttässä (VE1). Hankkeen tärkeimmät ominaisuudet, kuten sijainti, kokoluokka ja
raaka-aineen hankinta, on määritelty hankkeesta vastaavan tekemissä selvityksissä
ennen YVA-menettelyä. Parhaiten toimintaan soveltuvaksi paikaksi on valittu olemassa
oleva tehdasalue. Sijainnin merkittävänä etuna on olemassa oleva infrastruktuuri.
Sijoituspaikan valintaan on vaikuttanut myös tarve kuonan siirtämiseen kuonauuniin
(”sulatusuuniin”) sulana, jolloin sulan kuonan lämpöenergia saadaan hyödynnettyä
prosessissa. Lisäksi osa tuotetusta metalliseoksesta siirretään sulana Tornion tehtaiden
muihin prosesseihin, mikä myös on vaikuttanut sijoituspaikan valintaan. Koska
hankesuunnitelmien mukaan ainoa realistinen ja toteutuskelpoinen hankevaihtoehto on
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sulaton rakentaminen Tornion Röyttään VE1:ssä esitetylle paikalle, ei tässä YVAmenettelyssä arvioida muita sijoituspaikkavaihtoehtoja.
YVA-menettelyssä tarkastellaan lisäksi nollavaihtoehtoa (VE0), jossa toiminta jatkuu
nykyisenä. YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia toteutusvaihtoehtoja, (Taulukko
2-1)
Taulukko 2-1. Arvioitavat päävaihtoehdot.
VE0 – Nollavaihtoehto

VE1 – Sulaton
rakentaminen

Ferrokromitehtaan toiminta jatkuu nykyisellään.
Ferrokromitehtaan nykyisten toimintojen lisäksi alueelle tulee jäteja sivuvirtojen hyödyntämiseen tarkoitettu uusi sulatto, jonka
tuotantokapasiteetit ovat:
- 240 000 t metallia vuodessa ja 1 065 000 t kuonaa
vuodessa

Uuden sulaton kokoluokan mitoitus perustuu teknis-taloudellisesti kilpailukykyiseen ja
realistiseen tehdaskokoon.

2.5 Hankkeen aikataulu
Hankevastaava laittaa YVA-menettelyn käyntiin syksyn 2019 aikana. YVA-menettelyn
jälkeen on tarkoitus jättää toimintaa koskeva ympäristölupahakemus.

Kuva 2-2. Hankkeen alustava aikataulu.

2.6 Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin
Outokummun Tornion tehtailla ei ole käynnissä muita hankkeita, jotka liittyisivät Tornion
tehtaan uuteen sulattohankkeeseen. Yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa ei ole
tiedossa.
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3 HANKKEEN TEKNINEN KUVAUS
3.1 Tuotanto ja kapasiteetti
Tarkasteltava hanke on Outokummun Tornion tehdasalueelle rakennettava sulatto
oheisprosesseineen. Sulaton pääraaka-aineita ovat Tornion tehtaiden muissa
prosesseissa syntyvät kuonat ja metallipitoiset jätejakeet. Sulaton suunniteltu tuotanto
on noin 240 000 t/a metalliseosta, jonka pääkomponentit ovat rauta ja kromi.
Metalliseoksen lisäksi sivuainevirtoina syntyy noin 1 065 000 t/a kuonaa sekä noin 10
000 t/a pölynpoiston pölyjä. Prosessissa muodostuva kuona pyritään myymään maanja tienrakennukseen seulottuna. Sulaton toiminta on ympärivuorokautista läpi vuoden.
Huoltoseisokkeja, joissa sulatto joudutaan ajamaan alas, pyritään pitämään
mahdollisimman harvoin.
Sulaton ja siitä ulostulevien materiaalivirtojen lämpömäärä on huomattava, noin 160 MW.
Eri prosessivaiheiden energia otetaan talteen mahdollisuuksien mukaan mm. tuottamalla
siitä höyryä ja kaukolämpöä.
Sulatettava kuona tulee pääasiassa Tornion tehtailta sulana, jolloin sulan energiasisältö
saadaan hyödynnettyä. Tuotteena syntyvä metalliseos käytetään osittain sulana Tornion
tehtaiden muissa prosesseissa. Osa metalliseoksesta rakeistetaan kiinteään muotoon
myöhempää käyttöä ja myyntiä varten.

3.2 Prosessikuvaus
Uuden sulaton prosessialue sijoitetaan Outokummun Tornion tehdasalueen itäreunaan,
nykyisen ferrokromiuuni 3:n pohjoispuolelle (Kuva 3-3).
Outokummun Tornion tehtailla tuotantoprosessien yhteydessä syntyy vuosittain
merkittäviä määriä erilaisia kuonia ja metallipitoisia jätejakeita. Näihin sivutuote- ja
jätevirtoihin päätyy prosessien varsinaisiin tuotteisiin haluttuja komponentteja kuten
rautaa ja kromia.
Kuvassa 3-2 on esitetty nykyinen prosessi ja kuinka prosessi muuttuu tulevan toiminnan
myötä. Kuvassa 3-1 on esitetty sulatusuunin syötteet ja tuotteet. Sulatusuuniin syötetään
kiinteää ja sulaa kuonaa, antrasiittiä sekä erilaisia metallipitoisia jätejakeita Tornion
tehtailta. Metallipitoiset jätejakeet ovat pääasiassa metallipitoisia pölyjä, mutta osin myös
erilaisia metallipitoisia hilseitä, lietteitä, sakkoja ja muita vastaavia jakeita. Mahdollisesti
myös Tornion tehtaiden ulkopuolelta voidaan raaka-aineeksi tuoda vastaavantyyppisiä
metallipitoisia jätejakeita, metallipitoisia sekundäärisiä materiaalivirtoja kuten esimerkiksi
nikkelikatalyyttejä sekä muita materiaaleja. Muualta tuotavien materiaalien osuus on
kuitenkin pientä ja suurin osa syötettävästä materiaalista tulee Tornion tehtailta. Pieni
osa (alle 10 % kokonaissyötemäärästä) on luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi. Vaaralliset
jätteet ovat pääasiassa sulatusprosesseissa syntyviä pölyjä. Uuden sulaton myötä
vaarallisten jätteiden osuus vähenee kierrosta. Suurin osa syötteenä käytettävästä
raaka-aineesta on kuitenkin sivutuotevirtoja. Raaka-aineiden sulatus uunissa tapahtuu
sähköllä. Sulatusuunin sähköteho on 85 MW. Uuden sulaton tuotteina saadaan
metalliseosta ja kuonaa.
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Sähkö
685 GWh/a

Sula kuona

Kiinteä kuona
Antrasiitti

Muut metallipitoiset
jakeet

Savukaasu
989 MNm3/a

Pöly
10 000 t/a

• 1 070 000 t/a
• 100 000 t/a
• 70 000 t/a

Uuni
85 MW

Kuona
1 065 000 t/a

• 145 000 t/a

Metalli
~240 000 t/a
Kuva 3-1. Sulatusuunin syötteet ja tuotteet 90 % vuotuisella käyttöasteella. M = miljoona,
k = tuhat.
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Kuva 3-2. Outokumpu Tornion tehtaiden nykyinen prosessikuvaus (vasemmalla) ja kuinka prosessi muuttuu uuden sulatusuunin myötä (oikealla).
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Uudessa sulatusuunissa kuonien metallioksidit pelkistetään antrasiitin avulla sulaan
metallifaasiin. Sula kuonafaasi koostuu pääasiassa kalsium-, pii- ja magnesiumoksideista. Metalli ja kuona lasketaan uunista tietyin aikavälein ulos. Kuonan lasku on
mahdollista vaihtoehtoisesti toteuttaa jatkuvana. Tuotteena syntyvästä metalliseoksesta
osa kuljetetaan sulana käytettäväksi terästehtaan terässulatolla ja loput rakeistetaan ja
varastoidaan Tornion tehtaiden tehdasalueelle myyntiä tai myöhempää käyttöä varten.
Kuona rakeistetaan kuivarakeistuksella ja osittain ilmajäähdytetään ja jatkokäsitellään
sulaton prosessialueella.
Prosessi voidaan jakaa seuraaviin osaprosesseihin:
1. Kiinteiden syötteiden käsittely
- Lietteiden kuivaus
- Palakuonien murskaus ja seulonta
- Hienojen jakeiden agglomerointi
- Välivarasto
- Kuljetinjärjestelmä
- Pölynpoisto
2. Uuni
- Sulien kuonien syöttöjärjestelmä
- Kiinteiden kuonien ja metallipitoisten jätejakeiden syöttöjärjestelmä.
- Primääri- ja sekundääripölynpoisto
- Jäähdytysjärjestelmä
3. Metallipuoli
- Laskulaitteisto
- Rakeistus (Optio)
- Pölynpoistojärjestelmä
4. Kuonapuoli
- Kuivarakeistus
- Ilmajäähdytys ja murskaus
- Pölynpoistojärjestelmä
- Kuonan varastointi
5. Energian talteenotto (Optio)
- Lämmönvaihtimet
- Höyrykattila (20 MW)
- Turbiini
- Generaattori
6. Jäähdytysvesilaitos
- Jäähdytystorni
Prosessi alkaa kuonien, antrasiitin ja pölyjen syöttämisellä sulatusuuniin.
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Kuva 3-3. Hankkeen alustavat paikat eri toiminnoille on merkitty punaisella.

Kostean syötteen agglomerointi
Sulatusuuniin syötetään myös kosteita jakeita kuten esimerkiksi lietteitä ja sakkoja.
Nämä jakeet agglomeroidaan sulatusuunin paremman toiminnan takaamiseksi.
Agglomerointi alkaa kosteiden jakeiden syöttöaltaasta, jota lämmitetään niin että
jakeiden kosteuspitoisuus laskee noin 15 prosenttiin. Altaasta materiaali syötetään
annostelusiiloihin joista edelleen sekoittimeen ja pelletointirumpuun. Sekoitusvaiheessa
tehdään bentoniitin lisäys, joka edesauttaa agglomerointia. Lopputuotteena
agglomeroinnista saadaan pellettejä, jotka kuljetetaan uunin annostelulaitokseen.
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Sulatusuuni
Sulatusuuni on suorakulmion muotoinen, sähköllä toimiva, niin kutsuttu six-in-line-uuni.
Six-in-line tarkoittaa, että uunin keskellä on pituussuunnassa tasaisella jaolla kuusi
elektrodia rivissä. Uunin teho on noin 85 MW. Fyysisiltä mitoiltaan uuni on noin 38x15x6
(pituus x leveys x korkeus) metriä. Uunin ympärillä on paljon putkistoja ja apulaitteita,
jotka tekevät varsinaisesta uunirakennuksesta selkeästi em. mittoja suuremman.

Kuva 3-4. Vastaavan uunin havainnekuva. (Laitetoimittajan materiaalia)

Sulien materiaalien syöttö
Sula kuona panostetaan uuniin senkoista ja kuonapadoista. Senkat ja padat nostetaan
nosturilla kaatolaitteelle, jolla senkat ja padat kipataan ja sula kuona valuu kaatoränniä
pitkin uuniin. Uunin länsipuolen lyhyellä päädyllä on kaksi panostusreikää. Kummallakin
reiällä on oma kaatoränni ja kaatolaite. Sulan kuonan panostuslaitteisto sijaitsee uunin
länsipuolen lyhyellä sivulla.

Kuva 3-5. Kuonan kaatoa senkasta. (Outokumpu Oyj, 2015)
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Kiinteiden materiaalien syöttö
Uuniin syötettäviä kiinteitä materiaaleja ovat erilaiset kuonat, metallipitoiset jätejakeet ja
antrasiitti. Kiinteiden syötteiden annostelulaitos sijaitsee uunin pohjoispuolella.
Annostelulaitoksessa on eri materiaaleille omat siilonsa. Siiloista materiaali kuljetetaan
ketjuputkikuljettimella uunin päällä oleviin kahteenkymmeneen syöttösiiloon, joista
materiaali syötetään uuniin. Syöttösiiloissa on omat pussisuotimensa pölypäästöjen
minimoimiseksi.
Sulien panostusreikien välissä on suurikokoisen kiinteän kuonan syöttöaukko. Tämä
materiaali tuodaan kauhakuormaajalla laariin, josta se nostetaan ketjuputkikuljettimella
uuniin.
Kuvassa 3-4 uunin päällä näkyvät keltaiset siilot ovat kiinteän materiaalin syöttösiiloja.
Syöttösiiloista materiaali pudotetaan mittataskuun ja sieltä edelleen sulatusuuniin.

Savukaasu- ja pölynpoistojärjestelmä
Uunista poistuvan savukaasun lämpötila on noin 1600°C. Poistokaasukanavassa on
höyrykattila, jossa kaasu jäähtyy noin noin 800°C-asteeseen minkä jälkeen se johdetaan
suihkujäähdytinyksikköön ja edelleen suodatinlaitokseen.

Kuva 3-6. Savukaasuputkisto. (Laitetoimittajan materiaalia)

Letkusuodinlaitoksen ollessa poissa käytöstä (mahdollisissa häiriötapauksissa)
savukaasu voidaan johtaa suoraan taivaalle neljän hormin (Kuva 3-6, ylöspäin osoittavat
putket) kautta. Häiriötilanteissa ilmaan johdettavien savukaasujen määrä riippuu
käytetystä tekniikasta ja tarkentuu selostusvaiheessa. Kunkin hormin päässä on tätä
varten pneumaattisesti ohjattavat läpät. Uunista poistuvan kaasun määrä
normaalituotannossa on noin 16 000 Nm3/h. Kuuma poistokaasu tulee jäähdyttää jonka
seurauksena ilmaan johdettavan kaasun määrä on noin 196 000 Nm3/h.
Metallin- ja kuonanlaskureikien pölynpoistolle on erillinen järjestelmä. Jokaisen
panostus- ja laskureiän yläpuolella on huuva, josta panostuksen tai laskun yhteydessä
vapautuva pöly imetään erilliseen letkusuodinlaitokseen.
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Jäähdytysjärjestelmä
Uunin jäähdytys toteutetaan pääosin kuparisilla jäähdytyselementeillä, joita jäähdytetään
vedellä. Järjestelmässä kiertävään veteen on lisätty kemikaalia levä- ja muiden
kasvustojen ehkäisemiseksi. Jäähdytysjärjestelmä on suljettu. Uunin pohjan jäähdytys
toteutetaan puhaltimilla, jotka näkyvät kuvan 3-4 keskellä. Savukaasukanavien alussa
oleva jäähdytys on niin ikään yhdistetty uunin jäähdytyskiertoon. Veden kierrätyksestä
vastaavat sähkökäyttöiset pumput on monennettu mahdollisten vikatapauksien varalta.
Näiden lisäksi hätätapauksia varten varalla on dieselkäyttöinen pumppu. Lämmin
paluuvesi jäähdytetään noin 25 asteeseen jäähdytystorneissa ja kierrätetään takaisin
uunille.

Kuva 3-7 Osa tyypillistä uunin jäähdytysjärjestelmää. (Laitetoimittajan materiaalia)
Metallipuoli

Laskulaitteisto
Sula metalli otetaan ulos uunin pitkällä sivulla olevista neljästä reiästä. Reiät avataan
hydraulisesti toimivalla poralla ja suljetaan massatykillä. Metalli hyödynnetään tehtaan
terässulatolla osittain sulana ja osa rakeistetaan myöhempää käyttöä ja myyntiä varten.

Rakeistus
Sulan metallin rakeistus toteutetaan vesirakeistuksella. Sula metalli syötetään
välisenkasta rakeistusaltaaseen, jonka keskellä oleva kupera levy jakaa sulavirran
tasaisesti. Levyn reunoilta sula putoaa altaan pohjalla olevaan veteen muodostaen
kiinteitä rakeita. Altaan pohjalta rakeet johdetaan vedenerotukseen ja edelleen
varastointiin.
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Kuva 3-8. Metallin rakeistuslaitteistoa (periaatekuva) (Beskow, Lundström & Dupon 2009).

Pölynpoistojärjestelmä
Metallin ja kuonan laskureikien päällä on huuvat joihin imetään laskun aikana
muodostuvat kaasut ja pölyt. Järjestelmä on erillään uunin primääripölynpoistosta.
Kaasut puhdistetaan letkusuodinlaitoksella. Osa talteenotetusta pölystä syötetään
agglomeroinnin kautta takaisin uuniin.
Kuonapuoli

Rakeistus
Sula kuona otetaan ulos neljästä reiästä, jotka sijaitsevat uunin itäpuolen lyhyellä
päädyllä. Kuona rakeistetaan ja tuotteistetaan käytettäväksi esimerkiksi
tienrakennuksessa. Rakeistusmenetelmä on kuivarakeistus. Kuivarakeistuksen etuna on
suhteellisen kuuma (350-400°C) poistoilma sekä veden käytön puuttuminen.
Kuivarakeistuksen poistoilman lämpö otetaan talteen ja hyödynnetään joko
kaukolämmön tai höyryn valmistuksessa.

Kuva 3-9. Kuonan kuivarakeistuksen toimintaperiaate. Muokattu lähteestä (Mostaghel ym.
2016)

Kuvassa 3-9 on esitetty kuonan kuivarakeistuksen toimintaperiaate. Kuona valuu ränniä
pitkin puhaltimella tehtyyn korkean nopeuden ilmavirtaan, joka rikkoo kuonavirran
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pieniksi pisaroiksi ja heittää pisarat muutaman metrin päähän kuljettimelle. Ilmalennon
aikana kuonapisarat jäähtyvät ja kiinteytyvät. Kuljettimelta kuonarakeet puretaan joko
maahan tai seuraavalle kuljettimelle.

Pölynpoistojärjestelmä
Kuonareikien yläpuolella on huuvat, joista imetään laskun aikana vapautuvat pölyt
sekundääripölynpoistoon. Sekundääripölynpoisto, johon huuvat liittyvät, on sama kuin
metallin laskureikien pölynpoisto. Kuivarakeistuksen kuuma poistoilma johdetaan ensin
karkeaerotukseen, sieltä lämmönvaihtimille ja edelleen letkusuodinlaitokselle
hienoerotukseen. Kuivarakeistuksen poistoilman pölynpoisto on erillinen järjestelmä
uunin primääri- ja sekundääripölynpoistojärjestelmistä.

Kuonan murskaus ja varastointi
Kuonarakeet kuljetetaan hihnakuljettimella uunin pohjoispuolelle varastokasoihin. Myyty
kuonatuote lastataan varastoalueelta suoraan kuorma-autoihin ja kuljetetaan pois
tehdasalueelta. Kuonarakeiden käsittelystä vastaa kokonaisuudessaan urakoitsija.
Rakeistamaton, karkea kuona varastoidaan omalle alueelleen varsinaisen
varastointialueen viereen (Kuva 3-3). Ilmajäähdytetyt kuonajakeet murskataan ja
kuljetetaan myyntivarastoihin.
Energian talteenotto (Optio)
Uunista poistuvien materiaalivirtojen lämpömäärä on noin 160 MW, joka on osittain
hyödynnettävissä. Uunin savukaasua ja kuivarakeistuksen kuumaa poistoilmaa on
suunniteltu käytettävän kaukolämmön ja höyryn tuotannossa. Talteenottolaitteisto
koostuu uunin poistokaasukanavassa olevasta höyrykattilasta ja lämmönvaihtimista.
Talteen otettava lämpömäärä on huomattava, yli 40 MW, joka voidaan hyödyntää
Tornion tehtailla.
Vedenkäsittely
Prosessialueelta poistuvat vesimäärät ovat pieniä ja koostuvat pääasiassa pesuvesistä
jotka päätyvät prosessiviemäriin ja edelleen Tornion tehtaiden olemassa olevaan
prosessiveden käsittelyjärjestelmään. Metallinrakeistuksessa käytetään suljettua
kiertoa, jolloin vettä poistuu kierrosta ainoastaan veden höyrystyessä rakeistusaltaassa.
Metallinrakeistuksen suljetussa kierrossa kiertävä vesi jäähdytetään lämmönvaihtimilla,
joiden kylmällä puolella kierrätetään vettä jäähdytystornilta.
Kuonan kuivarakeistuksessa ei käytetä vettä. Uunin jäähdytysvesikierrot ovat suljettuja.
Tämä
tarkoittaa,
että
jäähdytysvesi
kiertää
uunin
jäähdytyselementeiltä
lämmönvaihtimille ja takaisin jäähdytyselementeille. Lämmönvaihtimilla jäähdytysveden
lämpötilaa lasketaan kierrättämällä lämmönvaihtimien kylmällä puolella vettä
jäähdytystornilta. Jäähdytystornilla vettä haihtuu muutamia kymmeniä kuutioita tunnissa
ja haihtunut vesimäärä korvataan ottamalla kiertoon vettä merestä.
Saniteettijätevedet johdetaan Tornio-Haaparannan kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle
osana muita Tornion tehtailla syntyviä saniteettijätevesiä.

3.3

Käytettävät raaka-aineet, niiden hankinta, käsittely ja varastointi
Käytettävät raaka-aineet on esitetty taulukossa 3-1. Pääraaka-aineet ovat erilaisia
kuonia ja metallipitoisia jätejakeita Tornion tehtailta. Metallipitoiset jätejakeet ovat
pääasiassa metallipitoisia pölyjä, mutta osin myös erilaisia metallipitoisia hilseitä,
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lietteitä, sakkoja ja muita vastaavia jakeita. Mahdollisesti myös Tornion tehtaiden
ulkopuolelta voidaan raaka-aineeksi tuoda vastaavantyyppisiä metallipitoisia jätejakeita,
metallipitoisia sekundäärisiä materiaalivirtoja kuten esimerkiksi nikkelikatalyyttejä sekä
muita materiaaleja.
Taulukko 3-1. Käytettävät raaka-aineet.

Raaka-aine

Olomuoto

FeCr-kuona
AOD-kuona
EAF-kuona
CRC-kuona
LF-kuona
Siivouskuona
Metallipitoiset jätejakeet
Antrasiitti (kuivattu)
Sekundääriset ja muut jätejakeet
YHTEENSÄ

Käyttö t/a

Sula

700 000

Sula
Sula/jähmeä
Sula
Kiinteä
Kiinteä
Kiinteä
Kiinteä
Kiinteä

241 000
117 000
32 000
40 000
40 000
125 000
70 000
20 000
1 385 000

FeCr (ferrokromi)-kuona tulee ferrokromiuuneilta 1-3, AOD-kuona AOD-konverttereilta,
EAF-kuona terässulaton valokaariuuneilta, CRC-kuona kromikonvertterilta, LF-kuona
senkkojen käsittelystä ja siivouskuona prosessialueiden siivouksesta.
Kiinteät raaka-aineet varastoidaan sulaton prosessialueella annostelulaitoksessa, jonne
ne syötetään kauhakuormaajalla. Annostelulaitos koostuu siiloista, joihin
kauhakuormaajalla laitokselle tuotu raaka-aine syötetään ketjuputkikuljettimilla.
Sulat raaka-aineet syötetään uuniin suoraan senkoista ja kuonapadoista. Senkat
tuodaan prosessialueelle kauko-ohjattavilla, kiskoja pitkin kulkevilla senkkavaunuilla.
Kuonapadat tuodaan pata-autoilla.

3.4

Kemikaalien ja polttoaineiden hankinta, käyttö ja varastointi
Prosessissa käytettävien kemikaalien määrä on pieni. Uunin jäähdytysjärjestelmän
suljetussa vesikierrossa käytetään mahdollisesti vesi-glykoli-seosta pelkän veden sijaan.
Hydrauliikkayksiköissä käytetään pieniä määriä typpeä ja uun
in laskureikien avauksessa (häiriötilanteissa) on mahdollista käyttää happikaasua.
Polttoaineina käytetään ferrokromitehtaan muista prosesseista saatavaa häkäkaasua,
nesteytettyä maakaasua ja laivoilla tuotavaa antrasiittia. Häkäkaasua käytetään
senkanlämmittimien polttoaineena. Nesteytettyä maakaasua käytetään niin ikään
senkanlämmittimissä häkäkaasun sytytykseen tai suoraan polttoaineena. Näin ollen
häkäkaasun ja nesteytetyn maakaasun kulutus ei ole niiden alla olevassa taulukossa
(Taulukko 3-2) esitettyjen kulutuslukemien summa, vaan vain toista käytetään kullakin
hetkellä. Antrasiittia käytetään uunissa pelkistysaineena.
Taulukko 3-2. Kemikaalien ja polttoaineiden kulutukset.

Kemikaali / polttoaine
Häkäkaasu
Antrasiitti
Nesteytetty maakaasu

Kulutus

Yksikkö

1 400 000
70 000
(1 400 000)

Nm3/a
t/a
Nm3/a
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3.5

Veden tarve ja hankinta
Laitoksen tarvitsema prosessi- ja jäähdytysvesi otetaan merestä, Tornion tehtaiden
nykyisestä vedenottopaikasta. Haihtuneen veden tilalle otetaan merestä vettä
jäähdytysjärjestelmän ja metallin rakeistuksen tarpeisiin.
Taulukko 3-3. Arvioitu veden kulutus.

3.6

Kohde

Kulutus

Yksikkö

Jäähdytysjärjestelmä
Metallin rakeistus
Talousvesi
Prosessivesi
Yhteensä

290 000
232 000
400
365
522 765

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

Päästöt ilmaan ja savukaasujen puhdistus
Hankkeen merkittävimmät päästöt ilmaan ovat hiukkaset, typen oksidit, rikkidioksidi ja
hiilidioksidi.
Päästöissä ilmaan noudatetaan BAT-päätelmien päästörajoja, jotka on annettu muille
kuin rautametalleja käyttävälle metalliteollisuudelle (Best Available Techniques (BAT)
Reference Document for the Non-Ferrous Metals Industries, NFM) (Taulukko 3-4).
Poistokaasut puhdistetaan letkusuodattimilla tasoon < 5 mg/Nm3 ennen johtamista
ilmaan.
Taulukko 3-4. BAT 158-päätelmien päästörajat muille kuin rautametalleja käyttävälle
metalliteollisuudelle.

Parametri Menettely
Kiinteiden materiaalien varastointi, käsittely ja kuljetus
Mittauksen, sekoittamisen, yhdistämisen ja rasvanpolton kaltaiset
esikäsittelytoimenpiteet
Kaataminen, valaminen ja pakkaaminen
Pöly
Murskaaminen, briketöinti, pelletöinti ja sintraus
Avoimet tai puoliavoimet uppokaariuunit
Suljetut uppokaariuunit tai suljetut plasmapölyprosessit
Ferromolybdeenin ja ferrovanadiinin tuotannossa käytettävä tulenkestävästi vuorattu
sulatusuuni

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

(1) Näytteenottojakson keskiarvona
(2) Vuorokausikeskiarvona tai näytteenottojakson keskiarvona
(3) Vaihteluvälin yläraja voi olla enintään 10mg/Nm3 tapauksissa, joissa pussisuodatinta ei voida käyttää
(4) Vaihteluvälin yläraja voi olla 15 mg/Nm3 seuraavien tuotannossa: FeMn, SiMn, CaSi, koska pöly on tahmaista (mikä
johtuu esim. sen hygroskooppisista tai kemiallisista ominaisuuksista), mikä vaikuttaa pussisuodattimen tehokkuuteen.
(5) Pölypäästöjen odotetaan olevan lähempänä vaihteluvälin alarajaa, kun metallien päästöt ovat seuraavien tasojen
yläpuolella; lyijy 1 mg/Nm3, kadmium 0,05 mg/Nm3, kromi 0,05 mg/Nm3, tallium 0,05 mg/Nm3
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Taulukko 3-5. BAT 11 (yllä) ja BAT 159 (alla)-päätelmien päästörajat muille kuin
rautametalleja käyttävälle metalliteollisuudelle

Parametri
Elohopea ja sen yhdisteet elohopeana Hg

BAT-AEL (mg/Nm3) (1) (2)
0,01-0,05

(1) Vuorokausikeskiarvo tai otantajakson keskiarvo.
(2) Vaihteluvälin alaraja liittyy adsorbenttien (aktiivihiili, seleeni) käyttöön yhdessä pölyn
suodatuksen kanssa, lukuun ottamatta prosesseja, joissa käytetään Waelzin uuneja.

BAT-AEL (ng I-TEQ/Nm3)
≤ 0,05 (1)

Parametri
PCDD/F-päästöt

(1) Keskiarvona vähintään kuuden tunnin näytteenottojakson ajalta.

Arvio vuotuisista päästöistä ilmaan on esitetty taulukoissa (Taulukko 3-6).
Metallipäästöjä ilmaan muodostuu mm. sulaton uunissa (

Taulukko 3-7).
Taulukko 3-6. Päästöt ilmaan suodatinlaitoksilta

Komponentti

t/a
Uunin savukaasu

Hiukkaset (sis.
metallit)
Typen oksidit (NOx)
Rikkidioksidi (SO2)
Hiilidioksidi (CO2)

5

Raaka-aineen
käsittely
6

83
162
225 000

0
0
0

Panostus- ja laskureikien
kärynpoisto
12
0
0
0

Taulukko 3-7. Metallipäästöt uunin savukaasun suodatinlaitokselta. Tähdellä merkityt
metallisena, muut oksideina.

Metalli

kg/a

Rauta
Alumiini
Sinkki
Magnesium
Kromi
Mangaani
Titaani
Nikkeli
Molybdeeni
Lyijy*
Elohopea*
Kalium
Natrium
Kupari

103
485
357
795
67
66
6
13
4
61
32
107
190
10
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3.7

Pölyäminen
Pölyämistä tapahtuu kiinteän raaka-aineen käsittelyssä, sulien panostuksen ja laskun
yhteydessä sekä kuonan kuivarakeistuksessa. Kaikki edellä mainitut toiminnot ovat
sisätiloissa ja laitteet varustetaan kohdekohtaisella pölynpoistolla. Kuonarakeen
varastointialueelta syntyvät hajapölypäästöt ovat pienet, mikäli kuona kuivarakeistetaan.
Kuivarakeistetun kuonan rakenne itsessään vähentää pölyämistä, sillä rakeet ovat
lasimaisen sileäpintaisia ja kovia.

3.8

Jätteet
Kiinteiden jätteiden syntymistä tuotantoprosessissa pyritään välttämään sivutuotteiden
käytöllä. Kiinteitä jätteitä ovat pääasiassa erilaiset pölynpoistojen pölyt. Osa pölynpoiston
pölyistä syötetään takaisin prosessiin. Läjitettäviä tai myytäviä pölyjä syntyy yhteensä
noin 10 000 tonnia vuodessa. Pölystä erotetaan elohopea ja sinkkioksidi, joista
jälkimmäinen kelpaa tuotteena sinkin valmistukseen. Sinkkioksidia saadaan vuodessa
noin 5 500 tonnia.

3.9

Liikenne
Tornion tehtailla tapahtuu sisäistä liikennettä sekä ulkoista materiaalikuljetusta. Ulkoinen
materiaalikuljetus tehdään pääosin meritse, mutta myös rautatie- ja maantiekuljetuksina.
Lopputuotteet viedään pääasiassa meriteitse Röyttän sataman kautta. Hankkeen
kuljetustarpeista määrällisesti merkittävimmät ovat kuonatuotteiden toimitukset
tehtaalta.
Sisäinen liikenne
Pääraaka-aineen eli sulan kuonan kuljetus ferrokromitehtaan ferrokromiuuneilta
sulatusuunille toteutetaan kauko-ohjattavilla senkkavaunuilla kiskoja pitkin.
Ferrokromiuunien 1 ja 2 kuonien kuljetus toteutetaan yhdellä yhteisellä raiteella (pituus
noin 330 m) ja ferrokromiuuni 3:n kuonan kuljetus omalla raiteellaan (pituus noin 200 m).
Terästehtaan terässulaton sulat kuonat kuljetetaan uudelle sulatusuunille pata-autoilla
olemassa olevia teitä pitkin. Kiinteät kuonajakeet Tornion tehtaiden muista prosesseista
toimitetaan sulatusuunin annostelulaitokselle dumpperi-autoilla.
Muu tehdasalueella tapahtuva sisäinen liikenne painottuu arkipäiville kello 7.00 – 16.00,
sillä oma ja ulkopuolinen huolto-, kunnossapito- ja urakointihenkilöstö ei työskentele kuin
pieneltä osin yövuorojen ja viikonloppujen aikana. Yövuoroissa ja viikonloppuina
tehtaalla työskentelevä henkilöstö on lähes kokonaan ferrokromitehtaan omia
tuotantoprosesseja hoitavia henkilöitä.
Ulkoinen tieliikenne
Kuonatuotteiden kuljetukset tullaan hoitamaan rekkakuljetuksin. Tornion tehtaiden
pääportin pohjoispuolella oleva tehtaiden nykyinen paikoitusalue jää osittain uuden
prosessialueen alle.
Työmatka- ja muu tehdasalueelle suuntautuva sisäinen ja ulkoinen maantieliikenne
painottuu arkiaamuihin kello 6.00 – 08.00 ja iltapäiviin kello 14.00 – 16.00.
Työmatkaliikenteen ruuhka on jaettu pidemmälle aikavälille osalla henkilöstöä käytössä
olevan liukuvan työaikajärjestelmän avulla. Vuonna 2010 käyttöönotettu Puuluodon
tieyhteys siirsi liikenteen kauemmaksi rakennetulta alueelta.
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Meriliikenne
Pelkistinaineena toimiva antrasiitti tuodaan laivalla tehtaan omaan satamaan 1500
tonnin erissä. Suunnitellulla pelkistysaineen käytöllä tämä tarkoittaa noin 30 laivausta
vuodessa.

3.10

Melu
Sulaton toiminta on jatkuvatoimista prosessiteollisuutta. Tuotanto on käynnissä ympäri
vuoden kaikkina viikonpäivinä. Melua aiheuttavat laitteet sijoitetaan pääsääntöisesti
rakennusten sisään, jolla minimoidaan melun leviäminen ympäristöön. Merkittävimpiä
melunlähteitä ympäristöön ovat suuret puhaltimet, joita käytetään pölynpoistolaitoksilla,
uunin pohjan jäähdytyksessä sekä mahdollisessa kuonan kuivarakeistuksessa. Melua
syntyy myös prosessialueella tapahtuvasta materiaalin siirtämisestä kuljettimilla ja
kauhakuormaajilla. Ilmajäähdytetyn kuonan murskaus sulaton pohjoispuolella aiheuttaa
myös käytössä ollessaan melua. Kuonan murskausalueen itäpuolelle on suunnitteilla
meluvalli murskauksesta aiheutuvan melun leviämisen vähentämiseksi. Merkittävimmät
melunlähteet on esitetty taulukossa 3-8.
Taulukko 3-8. Merkittävimmät uuden toiminnnan arvioidut melunlähteet.

Kohde

Voimakkuus

Kommentteja

110 dB
90 dB
92 dB
92 dB
80 dB
95 dB

Ulkona
Metallin granulointi
Sisätiloissa
Sisätiloissa
Sisätiloissa
Sisätiloissa

Kuonan murskaus
Rumpukuivain
Prim. pölynpoiston puhaltimet
Sek. pölynpoiston puhaltimet
Annostelulaitoksen kuljettimet
Hydraulipumput

3.11

Rakenteet
Hanke käsittää useita rakennuksia. Näkyvimmät rakennukset ja niiden arvioidut
korkeudet ovat:
-

3.12

Uunirakennus
Raaka-ainevarasto
Letkusuodinlaitos
Turbiinirakennus (Optio)

44 m
25 m
25 m
25 m.

Sähkön siirto
Sähkönsiirtoa varten sulatto kytketään 400 kV kantaverkkoon. Hanke edellyttää uuden
110 kV:n linjan (pituus alle 1 km), uuden 400/110kV 130MVA tehoisen muuntajan ja
uuden kytkinkentän rakentamista. Nämä tulevat sijoittumaan Tornion tehtaiden alueelle.

3.13

Paras käyttökelpoinen tekniikka
EU:n teollisuuspäästödirektiivin (2010/75/EU) ja Suomen ympäristönsuojelulain
(527/2014) mukaan ns. direktiivilaitosten päästöraja-arvojen, tarkkailun ja muiden
lupamääräysten on parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksen toteuttamiseksi
perustuttava BAT-päätelmiin. Päästöille on ympäristöluvassa määrättävä päästöraja35
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arvot siten, että päätelmien
toimintaolosuhteissa.

päästötasoja

ei

ylitetä

laitoksen

normaaleissa

BAT-päätelmillä (BAT, Best Available Techniques) tarkoitetaan parasta käytettävissä
olevaa tekniikkaa koskevan asiakirjan (ns. BREF-dokumentti) päätelmiä tekniikasta, sen
sovellettavuudesta sekä päästötasoista, tarkkailusta ja kulutustasoista. Uusi sulatto ja
siihen liittyvät toiminnot luokitellaan ns. direktiivilaitokseksi ympäristönsuojelulain
mukaan.
Uusi sulatto suunnitellaan parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan perustuen.
Arviointiselostuksessa tullaan esittämään arvio suunnitellun sulaton BAT-tekniikan
soveltamisesta verrattuna niihin tekniikoihin ja päästötasoihin, jotka ovat BATpäätelmien mukaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Uuden sulaton toimintaa koskee
komission päätöksen 2016/1032/EU mukaiset BAT-päätelmät muita kuin rautametalleja
käyttävää metalliteollisuutta varten (Best Available Techniques (BAT) Reference
Document for the Non-Ferrous Metals Industries, NFM).

36

Outokumpu Chrome Oy
Kuonauuni YVA-ohjelma
lokakuu 2019

4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY (YVA)
4.1 YVA-menettelyn kuvaus ja aikataulu
Suunniteltu sulattohanke kuuluu YVA-lain soveltamisalaan, sillä YVA-lain liitteen 1
mukaan YVA-menettelyä sovelletaan metalliteollisuuden valimoihin ja sulattoihin, joiden
tuotanto on vuodessa vähintään 5000 t. Tämän lisäksi YVA-menettelyä sovelletaan
vaarallisten jätteiden käsittelylaitoksiin, jotka on mitoitettu vähintään 5000 t vuotuiselle
vaarallisen jätteen määrälle. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteena on
edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa
ja päätöksenteossa. Samalla tavoitteena on lisätä kansalaisten tiedonsaantia sekä
mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun.
Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa arviointimenettelyssä
ennen kuin ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin. Viranomainen
ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa
päätöstä ennen arvioinnin päättymistä. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia
päätöksiä eikä ratkaista sitä koskevia lupa-asioita, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa
päätöksenteon perustaksi.
Tässä YVA:ssa hankkeesta vastaavana toimii Outokumpu Chrome Oy ja
yhteysviranomaisena Lapin ELY-keskus. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman
laatimisesta vastaavat Pöyry Finland Oy:n asiantuntijat, joiden vastuualueet ja
pätevyydet on esitetty tämän YVA-ohjelman alussa kohdassa ”YVA-työryhmä”.
Tärkeässä osassa YVA-menettelyssä ovat myös kansalaiset ja muut sidosryhmät (kuten
yhteisöt), sekä keskeiset viranomaiset, jotka vaikuttavat YVA-menettelyn kulkuun muun
muassa antamalla lausuntoja ja mielipiteitä. Tämän hankkeen YVA-menettelyyn
osallistuvia tahoja on havainnollistettu kuvassa Kuva 4-1. Tornion tehtaat sijaitsevat noin
2 km:n etäisyydellä Suomen ja Ruotsin rajasta ja näin ollen vaikutukset Ruotsin puolelle
tulee selvittää. Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista on sovittu niin
sanotussa Espoon sopimuksessa (Convention on Environmental Impact Assessment in
a Transboundary Context). Suomi ratifioi vuonna 1995 tämän YK:n Euroopan
talouskomission yleissopimuksen, joka astui voimaan 1997. Sopimuksen osapuolella on
oikeus osallistua Suomessa tehtävään ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn, mikäli
arvioitavan hankkeen haitalliset ympäristövaikutukset todennäköisesti kohdistuvat
kyseiseen valtioon (Suomi aiheuttajaosapuolena).
Ympäristöministeriö toimii Suomen toimivaltaisena viranomaisena YVAan ja SOVAan
(sosiaalisten vaikutusten arviointi) liittyvissä kansainvälisissä kuulemisissa ja näin ollen
ympäristöministeriö toimittaa Ruotsiin ilmoituksen arviointimenettelyn käynnistymisestä
ja arviointiohjelman tarvittavine käännöksineen. Ympäristöministeriö toimittaa Ruotsista
saamansa vastauksen sekä annetut lausunnot ja mielipiteet yhteysviranomaiselle.
YVA-ohjelma ja YVA-selostus käännetään ruotsin kielelle.
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Kuva 4-1. YVA-menettelyyn osallistuvia tahoja.

Ennakkoneuvottelu
YVA-menettelyn alkuvaiheessa käydään ennakkoneuvottelu, jossa hankevastaava ja
keskeiset viranomaiset hahmottelevat hankkeen vaikutusten arvioinnista järkevän
kokonaisuuden (ks. Kuva 4-2).
Arviointiohjelma
YVA-ohjelma on selvitys hankealueen ja sen ympäristön nykytilasta sekä suunnitelma
siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja millä tavoin selvitykset tehdään. Ohjelmassa
esitetään myös perustiedot hankkeesta ja hankkeen kohtuullisista hankevaihtoehdoista
sekä suunnitelma tiedottamisesta hankkeen aikana ja arvio hankkeen aikataulusta. YVAohjelma jätetään yhteysviranomaiselle, joka tiedottaa siitä kuuluttamalla sen omilla
internetsivuillaan ja ainakin yhdessä paikallisessa sanomalehdessä. Arviointiohjelma on
nähtävillä vähintään kuukauden ajan, jonka aikana kansalaiset voivat esittää YVAohjelmasta mielipiteitään yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen pyytää lisäksi
lausuntoja viranomaisilta ja vaikutusalueen kunnilta, jonka jälkeen se kokoaa mielipiteet
ja lausunnot ja antaa niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle.
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Kuva 4-2. YVA-menettelyyn vaiheet ja alustava aikataulu.

39

Outokumpu Chrome Oy
Kuonauuni YVA-ohjelma
lokakuu 2019

Arviointiselostus
Varsinainen ympäristövaikutusten arviointityö tehdään arviointiohjelman ja siitä saadun
yhteysviranomaisen lausunnon sekä muiden kannanottojen perusteella. Tulokset
kootaan arviointiselostukseen, joka sisältää muun muassa seuraavaa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hankkeen kuvaus ja tekniset tiedot
Tiedot YVA-menettelyn toteuttamisesta osallistumismenettelyineen
Kuvaus ympäristön nykytilasta
Hankevaihtoehtojen merkittävimmät ympäristövaikutukset
Hankevaihtoehtojen vaikutusten vertailu
Ympäristövaikutusten lieventämiskeinot
Kuvaus ympäristövaikutusten seurannasta
Selvitys
yhteysviranomaisen
YVA-ohjelmasta
antaman
huomioimisesta vaikutusten arvioinnissa
Yleistajuinen yhteenveto

lausunnon

Yhteysviranomainen kuuluttaa valmistuneesta arviointiselostuksesta vastaavasti kuin
arviointiohjelmasta. Selostus on nähtävillä vähintään kuukauden ja enimmillään kahden
kuukauden ajan, jolloin viranomaisilta ja kunnilta pyydetään lausunnot ja asukkailla sekä
muilla intressiryhmillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä. YVA-menettely päättyy,
kun yhteysviranomainen on tarkistanut arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun sekä
laatinut tämän jälkeen perustellun
päätelmänsä hankkeen merkittävistä
ympäristövaikutuksista, jossa on esitetty myös yhteenveto muista annetuista
lausunnoista ja mielipiteistä.
Lupaviranomaiset ja hankkeesta vastaava käyttävät arviointiselostusta ja yhteysviranomaisen siitä antamaa päätelmää oman päätöksentekonsa perusaineistona.
Lupaviranomaisen on varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa
ratkaistaessa.

4.2 Suunnitelma viestinnästä ja osallistumisesta
YVA-menettely on avoin prosessi, johon asukkailla ja muilla intressiryhmillä on
mahdollisuus osallistua esittämällä näkemyksensä yhteysviranomaisena toimivalle
Lapin ELY-keskukselle sekä myös hankkeesta vastaavalle Outokumpu Chrome Oy:lle
tai YVA-konsultille. Vuoropuhelun keskeisin tavoite on koota eri osapuolten näkemykset
yhteen ja hyödyntää niitä YVA-menettelyn aikana.
Lausuntojen ja mielipiteiden antaminen
Arviointiohjelman ja myöhemmässä vaiheessa arviointiselostuksen valmistuttua Lapin
ELY-keskus kuuluttaa niiden asettamisesta nähtäville. Kuulutuksessa kerrotaan missä
aineisto on nähtävillä sekä nähtävilläoloaika, jonka aikana arviointiohjelmasta voi
toimittaa lausuntoja ja mielipiteitä yhteysviranomaiselle, sekä yhteystiedot näiden
toimittamiselle.
Yleisötilaisuudet
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään yleisölle avoin tiedotus- ja
keskustelutilaisuus YVA-ohjelman nähtävilläoloaikana. Tilaisuudessa esitellään
hanketta ja arviointiohjelmaa. Yleisöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään
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vaikutusten arviointityöstä, saada tietoa sekä keskustella YVA-menettelystä hankkeesta
vastaavan, yhteysviranomaisen ja YVA-ohjelman laatineiden asiantuntijoiden kanssa.
Toinen
tiedotusja
keskustelutilaisuus
järjestetään
arviointiselostuksen
nähtävilläoloaikana. Tilaisuudessa esitellään vaikutusarvioinnin tuloksia ja yleisöllä on
mahdollisuus esittää näkemyksiään tehdystä arviointityöstä ja sen riittävyydestä.
Tilaisuudet järjestetään Torniossa ja Haaparannassa.
Seurantaryhmä
YVA-menettelyn parantamista varten kootaan seurantaryhmä, minkä tarkoitus on
edistää tiedonkulkua ja -vaihtoa hankkeesta vastaavan, viranomaisten ja muiden
sidosryhmien kanssa. Seurantaryhmä mahdollistaa eri näkökantojen huomioimisen
hankkeen ympäristövaikutusten arviointiprosessissa.
Seurantaryhmään kutsutaan yhteysviranomaisen ja hankkeesta vastaavan sekä YVAkonsultin lisäksi seuraavat tahot, joiden edustamien tahojen oloihin tai etuihin hankkeella
voi olla vaikutuksia:
-

Tornion kaupunki

-

Haaparannan kaupunki

-

Lapin liitto

-

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio

-

Lapin aluepelastuslaitos

-

Lapin luonnonsuojelupiiri

-

Tornion luonnonsuojeluyhdistys

-

Lähialueen kyläyhdistykset

-

Perämeren kalatalousyhteisöjen liitto ry

-

Pirkkiön osakaskunta

-

Kemi-Tornion lintuharrastajat Xenus

-

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES)

Viestintä
Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista tiedotetaan myös yleisen
tiedonvälityksen yhteydessä, kuten lehdistötiedotteiden, lehtiartikkeleiden ja hankkeesta
vastaavan internet-sivujen (https://www.outokumpu.com/fi-fi/locations/torniostainlesssteel) välityksellä.
YVA-menettelyn kuluessa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa seurataan paikallisten
sidosryhmien näkemyksiä tiedonsaannin riittävyydestä. Tiedottamista pyritään
suunnittelemaan ja toteuttamaan niin, että se vastaa mahdollisimman hyvin tiedon
tarpeeseen.
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5 HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT JA PÄÄTÖKSET
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn päätyttyä hanke etenee lupavaiheisiin. YVAselostus sekä siitä annettu yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä liitetään
lupahakemuksiin.

5.1 Kaavoitus
Tornion tehdasalueella on voimassa Tornion kaupunginvaltuuston 19.12.2009
hyväksymä ”Tornion yleiskaava 2021, tarkennusalue Keskeinen kaupunkialue ja
Raumo”. Nykyistä voimassa olevaa kaavoitusta ei tarvitse muuttaa hankkeen johdosta.

5.2 Ympäristö- ja vesilupa
Sulatto on ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 1 mukainen metalliteollisuuden
direktiivilaitos, jonka toiminta edellyttää ympäristölupaa. Ympäristölupa kattaa kaikki
ympäristövaikutuksiin liittyvät asiat kuten päästöt ilmaan ja veteen, jäteasiat, meluasiat
sekä muut ympäristövaikutuksiin liittyvät asiat. Hankkeen lupaviranomainen on PohjoisSuomen aluehallintovirasto. Lupaviranomainen myöntää ympäristöluvan, mikäli toiminta
täyttää ympäristönsuojelulain ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Hanke ei
myöskään saa olla ristiriidassa alueen kaavoituksen kanssa. YVA-menettelyn on oltava
päättynyt ennen kuin lupa voidaan myöntää.
Vesilain mukainen lupa tarvitaan tässä hankkeessa mikäli pintaveden (jäähdytysvesi)
ottaminen merestä lisääntyy. Luvan hakemisen peruste määräytyy vesilain (587/2011) 3
luvun 2 §:n ja 4 luvun 3 §:n perusteella. Vesilain mukainen lupa haetaan ja käsitellään
ympäristöluvan yhteydessä.

5.3 Kemikaalilain mukaiset luvat
Toiminnan kemikaalien käsittely ja varastointi edellyttävät lupaa jota haetaan
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes) (laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden
käsittelyn turvallisuudesta 390/2005, muutos 358/2015). Lupaa on haettava ennen
yksityiskohtaisten toteutusratkaisujen tekemistä hyvissä ajoin ennen tuotantolaitoksen
rakennustöiden aloittamista. Tukesille toimitetaan myös turvallisuusselvitys. Tarkemmin
kemikaalilain, REACH-kemikaaliasetuksen sekä ATEX-lainsäädännön mukaiset
menettelyt kuvataan YVA-selostuksessa.

5.4 Rakennuslupa ja muut rakentamisen edellyttämät luvat
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen rakennuslupa haetaan kaikille
uudisrakennuksille. Lupa haetaan Tornion kaupungin rakennuslupaviranomaiselta, joka
lupaa myöntäessään tarkistaa, että suunnitelma on vahvistetun asemakaavan ja
rakennusmääräysten mukainen. Rakennuslupa tarvitaan ennen rakentamisen
aloittamista. Myös rakennusluvan myöntäminen edellyttää, että YVA-menettely on
loppuun suoritettu. Rakennuslupia tarvitaan myös hankkeen rakennusvaiheessa muun
muassa väliaikaisille varasto- ja toimistorakennuksille.
Rakennustyömaalle voidaan tarvita erilaisia lupia eri työvaiheisiin. Laitosalueen
maanrakennus- ja louhintatöiden aloittaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain
mukaista maisematyö- tai toimenpidelupaa. Melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä
toiminnasta, joka ei edellytä ympäristölupaa, tulee tehdä erillinen kirjallinen ilmoitus
kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Lisäksi
rakennustyömaa-aikaisten
mahdollisiin räjähdeaineiden ja kemikaalien käyttöön sekä varastointiin liittyy erillisiä
lupia ja ilmoituksia.
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Työmaalla voi olla toimintoja, esimerkiksi alueelle mahdollisesti tuleva betoniasema, joka
saattaa edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista lupaa. Nämä lupahakemukset
käsittelee Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

5.5 Päästölupa ja päästöoikeudet
Päästökauppalain (311/2011) alaisilla laitoksilla on oltava kasvihuonekaasujen
päästölupa, jonka nojalla laitoksella on oikeus päästää hiilidioksidia ilmakehään. Luvan
myöntää Energiavirasto. Lupaehtoihin kuuluu vuosittainen raportointi virastolle luvan
saaneen laitoksen hiilidioksidipäästöistä.
Päästöluvan lisäksi päästökaupassa mukana oleva toiminnanharjoittaja voi hakea
ilmaiseksi jaettavia päästöoikeuksia työ- ja elinkeinoministeriöltä. Päästöoikeusmäärät
myönnetään laitoskohtaisesti.

5.6 Sähkömarkkinalain mukainen lupa
Mikäli hankkeen johdosta tulee uusi vähintään 110 kV:n voimajohto, tarvitsee siihen
hakea sähkömarkkinalain (588/2013) mukaista lupaa.

5.7 Muut mahdolliset luvat
Rakentamisen aikaiset komponenttikuljetukset voivat vaatia tienpitoviranomaisen,
Pirkanmaan ELY-keskuksen myöntämän erikoiskuljetusluvan. Lupa tarvitaan, mikäli
kuljetus ylittää normaaliliikenteelle sallitut mitta- tai massarajat.
Kaapelin, putken, sähköjohdon tai muun vastaavan rakenteen sijoittaminen tiealueelle
edellyttää Lapin ELY-keskuksen kanssa tehtävää sopimusta. Työhön, joka kohdistuu
maantiehen tai tapahtuu tiealueella, tarvitaan ELY-keskuksen myöntämä työlupa.
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6 YMPÄRISTÖN NYKYTILA
6.1 Ilmasto ja ilmanlaatu
Ilmasto
Tornion alueen sademäärä on keskimäärin 600mm vuodessa (1981-2010). Sateisimmat
kuukaudet ovat yleensä olleet heinäkuusta marraskuuhun. Talvikuukausia ovat yleensä
marraskuu-maaliskuu, jolloin lämpötila on pakkasen puolella ja sateet tulevat pääosin
lumena. Kemin Ajoksen säähavaintoaseman mukaan alueella ovat yleisimpiä kaakon,
etelän ja lounaan puoleiset tuulet.

Kuva 6-1.

Ilman keskilämpötila ja sademäärä Tornion Torpin sääasemalla vuonna 2017 sekä
vuosina 1981–2010 keskimäärin (Ilmatieteen laitos 2016).

Kuva 6-2.

Vallitsevat tuulen suunnat Ajoksen säähavaintoasemalta vuosina 2011-2016 (kuviot
osoittavat mistä päin on tuullut).

Ilmanlaatu
Ilmatieteen laitos on tehnyt mittauksia ja mallinnuksia Tornion tehtaiden ympäristössä
tasaisesti 2000-luvulla (Kuva 6-3). Viimeksi Ilmatieteen laitos on tehnyt mittauksia
vuonna 2017 tehdasalueella ja Puuluodossa tehdasalueen itäpuolella. Puuluoto on
tehdasalueen lähin asuinalue. Mittauksissa mitattiin hengitettäviä hiukkasia ja niiden
metallipitoisuuksia (arseeni, kadmium, kromi, nikkeli, lyijy, sinkki, alumiini, koboltti,
kupari, rauta, mangaani ja vanadiini) sekä PAH-yhdisteitä. Puuluodossa mitattiin lisäksi
44

Outokumpu Chrome Oy
Kuonauuni YVA-ohjelma
lokakuu 2019

ilman elohopea- ja rikkidioksidipitoisuutta. Mittaustuloksista on tehty loppuraportti jonka
tuloksia esitetään tässä.
Lisäksi Ilmatieteenlaitos on tehnyt Tornion Ruohokarissa ja Haaparannan Riekkolassa
ilman hiukkas-, arseeni- ja metallipitoisuusmittauksia vuosina 2013-2014.

Kuva 6-3. Ilmanlaadun mittauspisteet Ilmatieteen laitoksen mittauksissa.

Hengitettävät hiukkaset ja rikkidioksidi
Hengitettävien hiukkasten pitoisuuden vuorokausiraja-arvotasolle, 50 µg/m³, sallitaan
vuoden jaksolla ylityksiä 35 kpl ennen kuin varsinaisen vuorokausiraja-arvon ylityksen
katsotaan tapahtuneen. Tehdasalueen mittauspisteessä havaittiin puolivuotisjaksolla
1.1.–31.12.2017 9 kpl yli 50 µg/m³:n vuorokausipitoisuutta. Lähimmällä asuinalueella
Puuluodossa ei havaittu vastaavana ajanjaksona yhtään yli 50 µg/m³:n
vuorokausipitoisuutta. Huomioitavaa on että raja-arvot eivät ole voimassa
tehdasalueella. Mittausjakson suurin vuorokausipitoisuus oli Tehdasalueella 115 µg/m³
ja Puuluodossa 40 µg/m³.
Hengitettävien hiukkasten pitoisuuden vuorokausiohjearvo, 70 µg/m³, ylittyi
mittausjaksolla Tehdasalueen mittausasemalla tammikuussa ja elokuussa.
Huomioitavaa on kuitenkin, että ohjearvot eivät ole voimassa tehdasalueella.
Hengitettävien hiukkasten ohjearvoon verrattava pitoisuus oli Tehdasalueella
suurimmillaan 147 % ohjearvosta ja Puuluodossa 50 % ohjearvosta tammikuussa 2017.
Ohjearvoon vertaaminen edellyttää, että vuorokausipitoisuuksia on vähintään 75 %
kuukauden vuorokausien lukumäärästä. Rikkidioksidipitoisuudet olivat 1.1.−31.12.2017
Puuluodossa hyvin pieniä. (Ilmatieteen laitos 2017)
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Kuva 6-4.

Hengitettävien hiukkasten ohjearvoon verrattavat pitoisuudet suhteessa ohjearvoon
Tehdasalueen ja Puuluodon mittauspisteissä ajalta 1.1.−31.12.2017. Punaisella
vaakaviivalla (100 %) on merkitty ohjearvotasoa 70 µg/m³. Huomioitavaa on että ohjearvot eivät ole voimassa tehdasalueella. (Ilmatieteen laitos 2017)

Kuva 6-5.

Rikkidioksidin ohjearvoon verrattavat pitoisuudet suhteessa ohjearvoon Puuluodon
mittauspisteissä ajalta 1.1.−31.12.2017. Punaisella vaakaviivalla (100 %) on merkitty
vastaavaa ohjearvotasoa. (Ilmatieteen laitos 2017)

Hiukkasten metallipitoisuudet
Hengitettävistä hiukkasista määritetyt arseenin ja raskasmetallien pitoisuustasot olivat
yleensä selkeästi korkeampia tehdasalueella kuin Puuluodon mittausasemalla.
Tehdasalueenkin lyijypitoisuudet olivat silti selkeästi raja-arvotason (500 ng/m³)
alapuolella. Lyijypitoisuuksien keskiarvo mittausaikana oli 2,2 % raja-arvosta ja
korkeinkin mitattu vuorokausipitoisuus (107 ng/m3) oli noin viidesosa raja-arvosta.
Vuoden 2017 mittausjakson keskiarvo ei ylittänyt tehdasalueella tai Puuluodon
mittauspisteessä arseenin ja kadmiumin vuosikeskiarvopitoisuuksille annettuja
tavoitearvoja tai arviointikynnyksiä. Yksittäinen poikkeuksellisen suuri kadmiumin
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vuorokausipitoisuus on mitattu tehdasalueella tammikuussa. Mittausjakson
keskiarvopitoisuudet olivat Tehdasalueen mittauspisteessä arseenille 18 % ja
kadmiumille 6 % tavoitearvoista sekä Puuluodossa vastaavasti 6 % ja 1 %
tavoitearvoista. Huomioitavaa on että raja-arvot eivät ole kuitenkaan voimassa
tehdasalueella.
Nikkelin vuosikeskiarvopitoisuudelle annettu tavoitearvo (20 ng/m3) ylittyi
Tehdasalueella. Mittausjaksolla nikkelin keskiarvopitoisuus oli Tehdasalueen
mittauspisteessä 150 % ja Puuluodossa 28 % tavoitearvosta. Lähes puolet kaikista
nikkelin vuorokausipitoisuuksista ylittivät tehdasalueella tavoitearvon. Tavoite-arvot eivät
ole kuitenkaan voimassa tehdasalueella. Myös muut raskasmetallipitoisuudet, joille ei
ole voimassa olevia tavoite- tai raja-arvoja (mm. kromi ja koboltti), olivat tehdasalueella
selkeästi suurempia kuin Puuluodossa. (Ilmatieteen laitos 2017)

Kuva 6-6.

Arseenin, kadmiumin ja nikkelin tavoitearvoon ja lyijyn raja-arvoon verrattavat
pitoisuudet Tehdasalueen ja Puuluodon mittauspisteissä ajalta 1.1.- 31.12.2017. Kuvaan
on merkitty vaakaviivoilla tavoitearvo sekä arviointikynnykset. Tavoite- tai raja-arvot eivät
ole voimassa tehdasalueella. (Ilmatieteen laitos 2017)

Elohopea
Puuluodon keskimääräinen elohopeapitoisuus 1,4 ng/m3 vastaa tyypillistä elohopean
taustapitoisuutta Suomessa. Mittausjaksolla on havaittu useita selvästi kohonneita
pitoisuuksia kun tuulet ovat olleet etelästä päin. (Ilmatieteen laitos 2017)
Taulukko 6-1. Elohopean tuntipitoisuuden (ng/m3) tilastolliset tunnusluvut Puuluodon mittauspisteessä
ja Ilmatieteen laitoksen taustailmanlaadun mittausasemalla Pallaksella ajanjaksolla 1.1.–
31.12.2017. (Ilmatieteen laitos 2017)
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Tornio-Haaparanta alue
Ilmatieteenlaitos on tehnyt Tornion Ruohokarissa ja Haaparannan Riekkolassa ilman
hiukkas-, arseeni- ja metallipitoisuusmittauksia vuosina 2011-2014. Hengitettävien
hiukkasten pitoisuudelle annettu vuorokausiohjearvo (70 µg/m3) alittui molemmissa
tutkimuspisteissä (Kuva 6-7). Myöskään raja-arvot eivät ylittyneet mittauspisteissä.
Tornion Ruohokarin mittauspisteen vuosikeskiarvo oli 7 μg/m3 (18 % raja-arvosta) ja
Haaparannan Riekkolan 6 μg/m3 (15 % raja-arvosta), kun vastaava vuosiraja-arvo on
40 μg/m3. Hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuudelle on asetettu vuorokausirajaarvo 50 μg/m3. Raja-arvo katsotaan ylittyneeksi, jos tätä korkeampia vuorokausikeskiarvoja esiintyy yli 35 kpl kalenterivuoden aikana. Tornion ja Haaparannan taustaalueilla ei mitattu yli 50 μg/m3:n pitoisuuksia vuonna 2014, 36. suurin vuorokausikeskiarvo oli 13 μg/m3 sekä Torniossa että Haaparannalla. Tämän tarkastelun
tulokset ovat pitäviä myös suhteutettuina ruotsalaisiin raja-arvoihin, jotka ovat samat kuin
Suomessakin. Kokonaisuudessaan kahden vuoden mittaustulosten perusteella
Outokummun tehtaiden vaikutus ulkoilman hiukkaspitoisuuksiin näyttäisi olleen melko
vähäinen. Outokummun tehtaat saattavat vähän kohottaa Tornion ja Haaparannan
yleistä hiukkaspitoisuuksien taustatasoa, mutta seurannassa ei havaittu tehdasalueen
päästöjen
aiheuttavan
korkeampia
yksittäisiä
taustatasosta
poikkeavia
hiukkaspitoisuuksia (Ilmatieteen laitos 2015b).
Hengitettävistä hiukkasista määritetyt lyijypitoisuudet olivat hyvin pieniä ja alittivat
selvästi raja-arvotason vuonna 2011. Myöskään arseenin, nikkelin ja kadmiumin
vuosikeskiarvoille annetut tavoitearvot eivät ylittyneet Tornion keskustassa ja
Näätsaaren mittauspisteissä. Mittaustulosten perusteella Tornion keskustassa mitattujen
hiukkasten arseeni- ja metallipitoisuudet olivat kuitenkin koholla verrattuna puhtaan
ilman taustapitoisuuksiin. Vuoden 2011 mittausjakson keskiarvopitoisuudet olivat
Tornion keskustassa arseenille 6 %, kadmiumille 2 % ja nikkelille 14 % vastaavista
tavoitearvoista. Näätsaaressa puolestaan arseenipitoisuudet olivat 8 %,
kadmiumpitoisuudet 3 % ja nikkelipitoisuudet 11 % tavoitearvoista.
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Kuva 6-7.

Hengitettävien hiukkasten ohjearvoon verrattavat pitoisuudet Tornion Ruohokarissa ja
Haaparannan Riekkolassa vuonna 2014 (Ilmatieteen laitos 2015b).

6.2 Maankäyttö ja rakennettu ympäristö
Sijainti ja alueen nykyiset toiminnot
Hankealue sijaitsee Röyttän alueella Tornion kaupungissa (Kuva 2-1).
Tehdasrakennukset sijoittuvat noin 740 ha laajuiselle alueelle. Tehdasalue rajautuu
pohjoisessa, idässä, etelässä ja lännessä Tornion kaupungin maa- ja vesialueisiin.
Röyttään kulkevat pääväylät ovat Kromitie ja rautatie. Röyttän kärjessä sijaitsee satama
rajautuen tehdasalueeseen. Satamasta on maantie- ja rautatieyhteys tehdasalueelle.

Asutus ja herkät kohteet
Hankealue sijaitsee Tornion tehdasalueella, joka on ollut jo pitkään teollisessa käytössä.
Lähin vakituisen asumisen alue, Puuluoto, sijaitsee kahden kilometrin päässä
tehdasalueen koillispuolella. Alle kahden kilometrin päässä ovat myös lomaasutusalueet Koivuluoto, Koivuluodonletto, Sikosaari, ja Prännäri, joilla on yhteensä n.
50–60 mökkiä. Lähin asuinrakennus sijaitsee Koivuluodossa noin 300 metrin
etäisyydellä hankealueesta. Koivuluodon alueella olevat loma-asunnot poistuvat
todennäköisesti tulevaisuudessa, sillä loma-asunnot sijaitsevat Länsi-Lapin
maakuntakaavassa osoitetulla Teollisuusalueella (T-alue) ja Tornion yleiskaavassa 2012
TT-1-alueella (ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alue).
Lähimmät koulut ja päiväkodit sijaitsevat Pirkkiön, Näätsaaren ja Alatornion alueilla
lähimmillään noin 5 km etäisyydellä hankealueesta.
Puuluodon urheilualueella noin 2 km etäisyydellä hankealueesta harrastetaan
monipuolisesti liikuntaa: mm. hiihtoa, lenkkeilyä ja jalkapalloa. Lähin virallinen kaupungin
ylläpitämä uimaranta sijaitsee Laiskanlahdella noin 5 km hankealueesta pohjoiseen,
mutta rantoja käytetään uimiseen luonnollisesti myös lähempänä tehdasaluetta. Lähin
venesatama, Leton veneilykeskus, sijaitsee Koivuluodonletossa noin 1,5 km etäisyydellä
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hankealueesta. Pukulmin venelaituri sijaitsee noin 4 km etäisyydellä hankealueen
pohjoispuolella.

Kaavoitus ja muut maankäytön suunnitelmat
Maakuntakaava
Hankealueella on voimassa Länsi-Lapin maakuntakaava. Hankealue sijaitsee
maakuntakaavan teollisuuteen (T) kaavoitetulla alueella. Teollisuuteen kaavoitettu alue
ulottuu Koivuluodon alueelle asti. Röyttän niemen eteläkärki on kaavassa osoitettu
satama-alueeksi (LS). Alueen itäpuolella oleva koivuluodonletto on kaavassa osoitettu
virkistys-/matkailukohde (rm). Merkinnällä osoitetaan sellaiset virkistyksen ja matkailun
kannalta merkittävät kohteet, joilla sijaitsee seudullisesti merkittäviä matkailupalveluja ja
–tukikohtia. Alueen itäpuolella sijaitseva Alkunkarinlahti on kaavassa osoitettu
luonnonsuojelualueeksi/-kohteeksi (SL). Alueen pohjoispuoli on kaavassa osoitettu
pääsääntöisesti maa-ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M).

Kuva 6-8.

Ote Länsi-Lapin maakuntakaavasta.

Yleiskaava ja asemakaava
Tornion tehdasalueella on voimassa Tornion kaupunginvaltuuston 19.12.2009
hyväksymä ”Tornion yleiskaava 2021, tarkennusalue Keskeinen kaupunkialue ja
Raumo”. Lisäksi Röyttän alueella ovat voimassa seuraavat asemakaavat:
•

322 Röyttän asemakaava, 29.1.2002

•

359 Röyttän asemakaavamuutos, 25.6.2007

•

396 Röyttän asemakaavamuutos, 24.2.2014

•

403 Puotikarin asemakaavamuutos, 10.1.2015
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•

406 Röyttän asemakaavamuutos, LNG-terminaali, 21.3.2016

Yleis- ja asemakaavoissa Tornion tehtaiden alue on merkitty pääosiltaan teollisuus- ja
varastorakennusten korttelialueeksi. Asemakaava mahdollistaa jätteiden ja
sivutuotteiden käsittelyn ja loppusijoituksen sekä maanalaisten rakennusten ja
rakennelmien rakentamisen sekä kaavaan tarkoin määritetyille paikoille tuulivoimaloita.
Alueelle saa sijoittaa myös merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai
varastoivan laitoksen.
Muut maankäytön suunnitelmat
Tehdasalueen itäpuolella on käynnissä osayleiskaavahanke, joka on tullut vireille
23.8.2017. Sen yhtenä tavoitteena on muuttaa Koivuluodon länsirannan maankäytön
tarkoitusta nykyisestä loma-asumiseen osoitetusta alueesta teollisuus- ja
varastokäyttöön osoitetuksi alueeksi.

6.3 Väestö, elinkeinot ja virkistyskäyttö
Väestö ja elinkeinot
Tornion kaupungissa asui vuonna 2017 yhteensä 22 022 henkilöä. Kaupungin väkiluku
on pysynyt tasaisena 2000-luvulla (Kuva 6-9). Tämänhetkisen väestöennusteen mukaan
Tornion kunnan väkiluku tulee tulevina vuosikymmeninäkin pysymään tasaisena ja
ennusteen mukaan vuonna 2040 kunnassa asuu yhteensä noin 21 500 henkilöä.
(Tilastokeskus 2018).

Kuva 6-9. Tornion väkiluvun kehitys vuosina 2000–2017 ja ennustettu väestön kehitys
(2025-2040) (Tilastokeskus 2018).

Tornion kaupungin ikärakenne on muuttunut 2000-luvulla (Taulukko 6-2). Työikäisten
(15–64-vuotiaat) ja lasten (0–14-vuotiaat) osuudet kunnan väestöstä ovat vähentyneet.
65 vuotta täyttäneiden osuus on puolestaan noussut 2000-luvulla. Samanlainen trendi
ikärakenteessa on havaittavissa koko maan tasolla tarkasteltaessa.
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Taulukko 6-2. Tornion kaupungin ikärakenteen kehitys vuosina 2000–2017. Suluissa koko
Suomen vastaava kehitys. (Tilastokeskus 2017).
2000

2005

2010

2015

2017

0–14-vuotiaat, % väestöstä

20,1
(18,1)

19,0
(17,3)

18,3
(16,5)

18,0
(16,3)

17,7
(16,2)

15–64-vuotiaat, % väestöstä

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 vuotta täyttäneet, % väestöstä

Tornion kaupungissa oli vuonna 2016 yhteensä n. 8500 työpaikkaa. Työpaikoista noin
20 % sijoittui teollisuuteen ja 16 % terveys- ja sosiaalipalveluihin (Tilastokeskus 2018).
Torniossa sijaitsevien työpaikkojen määrä on viime vuosina hieman vähentynyt.
Työttömien osuus työikäisistä on vaihdellut 2000-luvulla, ollen vuonna 2016 n. 16 %
(Kuva 6-10). Outokummun Tornion tehtaiden työllistävä vaikutus koko seutukunnalle on
arviolta 7 500–8 000 henkilöä, joten se on erittäin merkittävä teollisuusalan toimija ja
työllistäjä seudulla.

Kuva 6-10. Työttömien osuus työvoimasta (%) Torniossa vuosina 2000–2016 (Lähde:
Tilastokeskus 2018).

Virkistyskäyttö
Hankealue sijoittuu Röyttän teollisuusalueelle, jonne ihmisillä ei ole vapaata pääsyä.
Näin ollen tehtaiden välitöntä lähiympäristöä ei käytetä virkistysalueena, mutta
teollisuusalueen lähialueilla sijaitsee virkistyskäyttöön soveltuvia alueita liittyen pääosin
veneilyyn ja vapaa-ajan asumiseen. Hankealueen itäpuolella Koivuluodossa sijaitsee
useita vapaa-ajan asuntoja noin 300 m etäisyydellä hankealueesta ja niiden asukkaat
käyttävät luodon ja tehdasalueen välistä vesialuetta mm. uimiseen ja veneilyyn.
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Koivuluodonletossa noin 1,5 km etäisyydellä hankealueesta itään sijaitsee Leton
veneilykeskus. Niemellä sijaitsee myös Alkunkarinlahden luontopolku. Puuluodon
urheilukeskuksessa noin 2 km etäisyydellä hankealueesta koilliseen sijaitsee kuntorata
ja talvisin latu. Keskuksessa harrastetaan myös jalkapalloa. Röyttän edustalla
harjoitetaan kotitarvekalastusta, mm. pilkkimistä, sekä kaupallista kalastusta.
Prännärinniemellä tehdasalueen luoteispuolella noin 2 km etäisyydellä sijaitsee myös
vapaa-ajan asuntoja sekä uimaranta ja laavu. Niiden ja tehdasalueen väliin sijoittuu
kuitenkin metsäalue.

6.4 Vesistöt
Yleiskuvaus
Tornion edustan merialue on osa Perämeren matalaa rannikkovyöhykettä, jolle on
leimaa antavaa rantaviivan rikkonaisuus ja jokisuistot. Saaria, karikkoja ja matalikkoja on
Tornion edustalla runsaasti. Perämeren kansallispuisto sijaitsee avomerellä yli 10 km:n
päässä rannikosta. Perämeren ulkosaaristoa edustavan 157 km2:n laajuisen
kansallispuiston luonnonsuojelulliset arvot ovat merkittävät.
Tornionjoki ja Kemijoki tuovat jokivettä alueelle yhteensä noin 30 000 milj. m3 vuodessa,
mikä on yli neljännes Perämereen laskevien jokien kokonaisvesimäärästä. Kemijoki
laskee mereen noin 10 km tehtaiden itäpuolella, mistä virtaus suuntautuu Tornion
edustalle päin. Tornionjoen päävirtaus kulkee välittömästi Röyttän länsipuolella. Jokien
vaikutus merialueen veden laatuun ja virtauksiin on huomattava. Jokien tuoma vesi
parantaa alueen veden vaihtuvuutta ja sekoittumista ja siten myös jätevesien
laimentumista. Toisaalta jokivesi tuo mereen kuormittavia aineita.
Veden pääkiertoliike Perämeren pohjukassa on Suomen rannikkoa pohjoiseen ja
Ruotsin rannikkoa pitkin etelään päin. Paikallisesti virtaukset määräytyvät pohjan ja
rantavyöhykkeen morfometrian, jokivirtaamien, tuuliolosuhteiden sekä meriveden
pinnankorkeusvaihtelun mukaan. Tuuli on merkittävin virtauksia aiheuttava tekijä
avovesiaikana. Yleensä virtaus on matalilla alueilla tuulen suuntaista, kun vesialueen
syvemissä osissa virtaus on vastakkaissuuntainen. Talvella virtauksia aiheuttavat
lähinnä jokivirtaamat ja sekä ilmanpainevaihteluista ja Perämeren vesimassan
ominaisheilahtelusta johtuvat vedenkorkeuden muutokset.
Hydrologia
Meriveden korkeuden vaihtelu on voimakasta Tornion edustalla. Nouseva merivesi
laimentaa jätevesiä, mutta samalla estää niitä kulkeutumasta ulkomerelle. Laskeva
merivesi korostaa jätevesien vaikutusta rannikolla, mutta toisaalta kuljettaa jätevesiä
ulommaksi merelle. Mereen laskevien jokien virtaamat vaikuttavat merialueen
ainetaseisiin ja vesien vaihtumiseen rannikkoalueella. Kemin edustalle laskeva
voimatalouskäytössä oleva säännöstelty Kemijoki on Perämereen laskevista joista
suurin. Tornionjokea ei säännöstellä.
Kuormitus
Tornion edustan merialueen ainetaseisiin vaikuttavat Outokummun Tornion tehtaiden
kuormitus, Tornionjoen ja Kemijoen tuomat ainemäärät sekä Kemin edustalle kohdistuva
jätevesikuormitus. Tornionjoen suulle johdetaan myös Tornion ja Haaparannan
puhdistetut asumajätevedet. Myös Tornion tehtaiden saniteettijätevedet käsitellään
nykyisin Tornion Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamolla. Merialuetta kuormittavat lisäksi
ilman kautta tuleva laskeuma ja maa-alueilta tuleva hajakuormitus.
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Tornionjoki tuo valtaosan Tornion edustalle tulevista ravinnevirtaamista. Vuosina 2014–
2016 fosforin ainevirtaama on ollut keskimääräisen virtaaman ja vedenlaadun
perusteella laskettuna noin 252 t/a ja typen 5 288 t/a. Suoraan rannikkoalueelta
kohdistuva fosforikuormitus on ollut vuosina 2006–2012 keskimäärin 0,6 t/a, mikä on
noin 0,4 % koko Tornionjoen vesienhoitoalueen (Suomen puoli) fosforikuormituksesta
(144,1 t/a). Outokummun keskimääräinen fosforikuormitus vuosina 2006-2012 (0,06 t/a)
on noin 0,04 % Tornion rannikolle Suomen puolelta kohdistuvasta kuormituksesta.
Vastaavasti suoraan rannikkoalueelta tuleva typpikuormitus on ollut vuosina 2006–2012
keskimäärin 246,1 t/a, mikä on 8,3 % Tornionjoen koko vesienhoitoalueen (Suomen
puoli) typpikuormituksesta (2954,8 t/a). Valtaosan (n. 76 %) vesienhoitoalueen
typpikuormituksesta aiheuttaa luonnonhuuhtouma. Suoraan rannikkoalueen tuleva
typpikuormitus on lähes kokonaan (97 %) peräisin teollisuudesta eli Outokummun
tehtaalta. Outokummun keskimääräinen typpikuormitus vuosina 2006-2012 (137 t/a) on
noin 4,6 % Tornion rannikolle Suomen puolelta kohdistuvasta kuormituksesta. Suoraan
rannikkoalueelle tuleva typpilaskeuma on hyvin vähäistä (n. 0,2 t/a) (Räinä ym. 2015a).
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Kuva 6-11

Tornion rannikkoalueelle Suomen puolelta kohdistuva kokonaisfosforin ja -typen
kuormitus vuosina 2006–2012 (Räinä ym. 2015a). Mukana on myös Outokummun Tornion
tehtaiden kuormitus

Tornion tehtaiden sekä jokien kromi-, nikkeli- ja sinkkivirtaamat on esitetty kuvassa 6-12.
Suuruusluokaltaan Tornion tehtaiden kuormitus oli kokonaiskromin osalta noin 21 %
(vuonna 2016 noin 16 %), nikkelin osalta noin 9 % (6 % 2016) ja sinkin osalta noin 3 %
(3 % 2016) Tornionjoen mereen tuomasta ainemäärästä. Kun otetaan huomioon myös
Kemijoen metallikuormitus, oli Tornion tehtaiden kuormitus melko vähäistä (< 4,0 %)
suhteessa jokien metallikuormitukseen nikkelin ja sinkin osalta. Kromin osalta tehtaiden
kuormitus oli 9 % (v. 2016 noin 6 %) Kemi- ja Tornionjoen kuormituksesta.
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Kuva 6-12.

Tornionjoesta, Kemijoesta ja Outokummun Tornion tehtailta Tornion rannikkoalueelle
tuleva keskimääräinen kromi-, nikkeli- ja sinkkikuormitus (kd/d) vuonna 2017.

Veden laatu
Tarkkailuohjelman (Pöyry Environment Oy 2008) mukaisesti Tornion edustalta otetaan
vesinäytteet yhteensä 15 kertaa helmi-marraskuussa jätevesien vaikutusalueella
sijaitsevalta pisteeltä (Perämeri 1) sekä vaihettumisvyöhykkeeltä (TOE14). Alueellisen
tarkkailun kierroksilla maalis-, heinä- ja elokuussa näytteet otetaan näiden pisteiden
lisäksi myös neljältä muulta havaintopaikalta (TOE1, TOE17, TOE9 ja TOE7).
Ympäristöhallinto on tarkkaillut vedenlaatua Tornion eteläpuolella pisteellä LAV6
vuosina vuodesta 1980 lähtien lähes vuosittain. Lisäksi ympäristöhallinto on tarkkaillut
vedenlaatua rannikon edustalla pisteellä Perämeri Herakari 1 vuosittain vuodesta 2009
lähtien. Näiden näytteenottopaikkojen tuloksia on käytetty hyväksi nykytilakuvauksessa.
Näytteenottopaikkojen sijainti on esitetty kuvassa 6-13.
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Kuva 6-13

Näytteenottopaikkojen sijainti Tornion edustalla.

Vuosina 2016–2018 Tornion edustan vedenlaatu on ollut helmi-toukokuussa
keskimäärin erittäin hyvä. Päällysveden sähkönjohtavuusarvot on ollut useimmiten
selvästi alle 50 mS/m eli vesi oli pääosin jokivettä (Taulukko 6-3). Makea vesi on
merivettä kevyempää, joten se leviää talvisin laajalle alueelle jään alla meriveden päällä.
Jokivesi on yleensä happamampaa, ruskeampaa, sameampaa ja ravinteikkaampaa kuin
merivesi, joten jokiveden suuri määrä vaikuttaa selvästi ja nopeasti rannikkoalueen
vedenlaatuun.
Vuosien 2016–2018 tarkkailutietojen perusteella Tornion edustan keskimääräinen
happitilanne on vuosina 2016 ja 2017 kevättalvella tyydyttävää tasoa kaikissa
vesikerroksissa. Vuonna 2018 keskimääräinen happitilanne Tornion edustalla oli
maaliskuussa tyydyttävää tai välttävää tasoa. Ylimääräistä sameutta ei juuri ole havaittu
ja kiintoainepitoisuudet ovat olleet pieniä. Kokonaisravinnepitoisuudet ovat useimmiten
melko pieniä. Outokummun tehtaiden kuormitukseen viittaavat lähinnä joillakin rannikon
läheisillä pisteillä (TOE1, Perämeri 1) ajoittain havaitut kohonneet ravinnepitoisuudet.
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Taulukko 6-3 Keskimääräinen vedenlaatu Tornion edustalla maaliskuussa vuosina 2016–2018.
vuosi

Syvyys

t

Happi

m

°C

1,0
4,1
7,7

0,1 9,8
0,4 10,0
0,6 11,0

67
69
76

6,8
7,0
7,2

7
137
409

11
10
7

1,0
4,1
7,7

0,0 10,4
0,4 11,1
0,5 11,5

71
77
80

6,8
7,0
7,2

7
198
350

1,0
4,1
7,4

0,1
0,4
0,8

71
74
84

6,7
6,9
7,2

6
155
447

mg/l

pH

Kyll%

Sähkön- Kok.P PO4-P
joht.
mS/m
µg/l
µg/l

Kok.N

NO23-N NH4-N

Väri

Sameus Kiinto- Kloro- Näköaine
fylli syvyys
mg/l Pt
NTU
mg/l µg/l
m

µg/l

µg/l

µg/l

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

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

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

Maaliskuu 2018

Maaliskuu 2017

Maaliskuu 2016

10
11
12

1,1

Avovesikaudella jokiveden ja meriveden suhde alueella määräytyy jokien virtaaman ja
merialueen virtausten perusteella. Jokivesivaikutuksen suuruus vaihtelee kuitenkin
olosuhteiden mukaan (Taulukko 6-4). Jokivesivaikutuksen ollessa suurinta vesi on
tummempaa, sameampaa ja kiintoaine- ja ravinnepitoisempaa kuin silloin, kun
jokivesivaikutus oli vähäinen.
Taulukko 6-4 Keskimääräinen vedenlaatu Tornion edustalla heinä- ja elokuussa vuosina 2016–2018.
vuosi

Syvyys

t

Happi

pH

Sähkön- Kok.P PO4-P
joht.
mS/m
µg/l
µg/l

m

°C

mg/l

Kyll%

1,0
4,2
7,7

17
15
13

9
9
9

97
91
84

7,4
7,4
7,4

90
190
290

10
10
10

1,0
4,2
7,7

19
19
19

8
8
8

89
89
86

7,4
7,4
7,4

133
153
227

1,0
4,2
7,7

16
16
12

9,5
9,6
9,6

97
97
88

7,2
7,2
7,2

1,0
4,2
7,7

16
16
16

8,9
8,9
8,9

89
89
89

1,0
4,1
7,8

18
17
14

9
8
8

1,0
3,3
6,4

14
14
14

10
9
9

Kok.N

NO23-N NH4-N

Väri

Sameus Kiinto- Kloro- Näköaine
fylli syvyys
mg/l Pt
NTU
mg/l µg/l
m

µg/l

µg/l

µg/l

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

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

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

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

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

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

Heinäkuu 2018

Elokuu 2018

Heinäkuu 2017

Elokuu 2017

Heinäkuu 2016

Elokuu 2016

Heinä-elokuussa vuosina 2016–2018 Tornion edustan keskimääräinen happitilanne on
ollut useimmiten hyvä ja happipitoisuudet yleensä yli 8 mg/l kaikilla syvyyksillä. Vesi on
ollut lähes neutraalia, ruskehtavaa ja ylimääräistä sameutta ei ole havaittu.
Kiintoainepitoisuudet ovat pääosin pieniä. Kokonaistypen pitoisuudet viittaavat
vähäravinteisuuteen ja kokonaisfosforin pitoisuudet vähä- tai keskiravinteisuuteen
tarkasteluvuodesta riippuen. Klorofylli-a-pitoisuudet ovat olleet useimmiten
keskiravinteisille vesille tyypillistä tasoa (Taulukko 6-4).

58

Outokumpu Chrome Oy
Kuonauuni YVA-ohjelma
lokakuu 2019

Vedenlaadun kehitys jaksolla 2009–2018
Kuvissa 6-14 ja 6-17 on esitetty pisteiden Perämeri 1, TOE14 ja LAV6 keskimääräinen
vedenlaatu vuosittain jaksolla 2009–2018. Pisteiltä Perämeri 1 ja TOE14 näytteitä on
otettu keskimäärin 15 kertaa joka vuosia. Pisteellä LAV6 tarkkailua ei ole tehty joka vuosi,
ja näytteitä on otettu vain kerran tarkkailuvuoden aikana.
Vuosina 2009–2016 veden väriarvot kasvoivat jokaisella näytepisteellä ja jokaisella
syvyydellä (Kuva 6-14). Tämän jälkeen väriarvot ovat laskeneet vuosina 2017 ja 2018.
Tornion edustalla kiintoainetta määritetään säännöllisesti vain pisteeltä Perämeri 1, ja
tällä pisteellä myös keskimääräiset kiintoainepitoisuudet ovat nousseet samaan aikaan
(Kuva 6-16). Kemiallista hapenkulutusta Tornion edustalta ei määritetä ja
rautapitoisuuksiakin on analysoitu vain satunnaisesti pisteeltä Herakari 1.
Todennäköisesti väriarvojen kasvu selittyy jokiveden vaikutuksen lisääntymisestä
alueella. Samalla kun väriarvot ovat kasvaneet, ovat sähkönjohtavuudet vähentyneet
näytepisteillä (Kuva 6-15). Vuosina 2017 ja 2018 sähkönjohtavuus on lisääntynyt
näytepisteillä ja samalla väriarvot ovat laskeneet samanaikaisesti. Lisäksi Arvola ym.
(2017) tutkimuksen mukaan sekä Tornionjoen että Kemijoen väriarvoissa on tapahtunut
kasvua pitkällä aikavälillä, joka myös osaltaan voi selittää näytepisteiden väriarvojen
kasvua.

Kuva 6-14

Keskimääräiset väriarvot eri vesisyvyyksillä vuosina 2009–2018.
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Kuva 6-15. Keskimääräiset sähkönjohtavuusarvot eri vesisyvyyksillä vuosina 2009–2018.

Kuva 6-16

Keskimääräiset kiintoainepitoisuudet pisteellä Perämeri 1 vuosina 2009–2018.

Kokonaisravinteiden pitoisuuksissa ei ole ollut havaittavissa jaksolla 2009–2017
merkittävää muutosta (Kuva 6-17). Vuosien väliset erot ovat melko suuria, ja etenkin
vuonna 2013 kokonaisfosforipitoisuudet olivat pieniä pisteillä Perämeri 1 ja TOE14.
Tähän vaikuttivat erityisesti heinä-elokuussa havaitut poikkeuksellisen pienet
kokonaisfosforipitoisuudet. Epäorgaanisen fosforin esiintyminen oli alueella vähäistä ja
epäorgaanisen typen keskipitoisuudet jäivät pääosin tason 100 µg/l alapuolelle koko
tarkkailujakson ajan.
60

Outokumpu Chrome Oy
Kuonauuni YVA-ohjelma
lokakuu 2019

Kuva 6-17

Keskimääräiset kokonaisravinnepitoisuudet eri vesisyvyyksillä vuosina 2009–2017.
Epäorgaaniset ravinnepitoisuudet on merkitty kuvaan katkoviivoilla.

Metallien esiintyminen
Outokummun Tornion tehtaiden velvoitetarkkailuun liittyen Tornion edustalla on seurattu
veden kromi-, nikkeli- ja sinkkipitoisuutta sekä syanidin pitoisuutta. Näytteitä on otettu
alueellisen tarkkailun yhteydessä tehtaiden edustalta havaintopaikoilta TOE1 ja
Perämeri1. Havaintopaikalta Perämeri1 metallipitoisuudet on määritetty myös
intensiivisen tarkkailun yhteydessä jokaisella näytteenottokerralla.
Metallipitoisuudet ovat pienentyneet tai pysyneet samalla tasolla vuodesta 2009 lähtien
Tornion edustalla. (Kuva 6-18).
Veden syanidipitoisuudet ovat alittaneet kaikissa näytteissä vuosina 2009–2018
määritysrajan (10 µg/l). Vuonna 2016 määritysraja oli ajoittain 5 µg/l.
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Kuva 6-18

Metallien vuosikeskiarvot pisteellä Perämeri 1 (15 krt/a) sekä pisteellä TOE1 (3 krt/a)
vuosina 2009–2018.

Sosiaali- ja terveysministeriö (asetus 1352/2015) on antanut talousvedelle seuraavat
laatuvaatimukset kyseisten aineiden osalta:

Cr < 50 µg/l
Ni < 20 µg/l
CN- < 50 µg/l
Valtioneuvoston asetuksen 1308/2015 mukaan nikkelin ympäristönlaatunormi (AA-EQS,
havaintojen vuosikeskiarvo) on rannikko- ja merivesissä 8,6 µg/l ja taustapitoisuus
huomioon ottaen 9,6 µg/l.
Taulukossa Taulukko 6-5 on esitetty metallien ja syanidin letaalipitoisuudet (LC50-arvo)
kirjolohelle. Kromin osalta toksiset vaikutukset liittyvät pääasiassa liuenneeseen 6arvoiseen kromiin, jonka liukoisuus on muita kromiyhdisteitä suurempi.
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Letaalipitoisuuksia huomattavasti pienemmätkin pitoisuudet vaikuttavat haitallisesti
vesieliöstöön.
Taulukko 6-5 Metallien ja syanidin letaalipitoisuudet (LC50-arvo) kirjolohelle (Nikunen ym.
2000, Suomen ympäristökeskus 2017b)

LC50
Cr

6+

Ni
Zn
CN–

µg/l
190
50
800
28‒68

Altistusaika
28 vrk
28 vrk
96 h
96 h (6‒18 °C)

Tornion edustalla havaitut metallipitoisuudet ovat olleet selvästi alhaisempia kuin
talousveden laatuvaatimukset, nikkelin ympäristönlaatunormi tai letaalipitoisuudet
kirjolohelle. Tulosten perusteella on epätodennäköistä, että vesistössä esiintyisi
vesieliöille akuuttia toksisuutta jätevesien välittömän purkualueen ulkopuolella.
Kasviplankton
Tornion edustan kasviplanktonyhteisön tilaa tutkitaan tarkkailuohjelman mukaisesti
kahdelta näytepisteeltä, Perämeri 1 ja TOE14. Velvoitetarkkailuun liittyvä näytteenotto
aloitettiin vuonna 2009, ja tämän jälkeen näytteitä on otettu joka kolmas vuosi. Joka
kuudes vuosi näytteet otetaan koko kasvukauden ajalta yhteensä kahdeksan kertaa ja
välivuosina näytteet otetaan kaksi kertaa kasvukaudessa. Laaja näytteenotto on tehty
vuosina 2009 ja 2015.
Ympäristöhallinto ottaa kasviplanktonnäytteitä pisteeltä Perämeri Herakari 1, joka
sijaitsee noin 5,5 kilometriä Röyttästä itään. Näytteitä on otettu joko kaksi tai kolme
kasvukaudessa vuosina 2009, 2010, 2011, 2014 ja 2016. Noin 9,5 kilometrin etäisyydellä
Röyttästä etelään sijaitsee lisäksi ympäristöhallinnon tarkkailupiste Perämeri LAV6.
Tältä pisteeltä näytteitä on viimeksi otettu vuosina 2014 ja 2015 yksi kumpanakin
vuonna.
Vuosina 2009–2016 kasvukauden (touko-syyskuu) keskimääräinen biomassa pisteellä
Perämeri 1 oli 0,63 mg/l, mikä viittasi alkavaan rehevöitymiseen (Kuva 6-19). Pisteellä
Perämeri Herakari 1 keskimääräinen biomassa 1,64 mg/l viittasi lievään rehevyyteen.
Piste sijaitsee Kemijoen ja Liakanjoen vesien vaikutusalueella, mikä todennäköisesti
selittää muihin pisteisiin nähden suurempaa rehevyystasoa.
Kauempana avomerellä sijaitsevalla pisteellä TOE14 keskimääräinen biomassa oli 0,56
mg/l, mikä viittasi alkavaan rehevöitymiseen. Pisteeltä Perämeri LAV6 on vain kaksi
näytettä, joiden keskimääräinen biomassa 0,36 mg/l viittaa vähäravinteisuuteen. Pistettä
Perämeri LAV6 lukuun ottamatta näytteiden biomassoissa esiintyy melko runsaasti
ajallista vaihtelua. Biomassamäärät vaihtelevat luontaisesti kasvukauden aikana ja myös
vuosien välillä voi esiintyä suurta vaihtelua mm. veden lämpötilasta,
ravinnepitoisuuksista, tuuli- ja virtausolosuhteista tai muista vesistön ekologiaan
liittyvistä syistä (Reynolds 2006).
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mg/l

Perämeri 1

2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

lievä
rehevöityminen

alkava rehevöityminen

karu
26.5. 9.6. 23.6. 7.7. 24.7. 7.8. 25.8. 15.9. 25.7. 27.8. 18.5. 1.6. 22.6. 6.7. 20.7. 7.8. 18.8. 3.9.
2009

mg/l sinilevät

2012

nielulevät
Perämeri
piilevät
suomuviherlevät

4,0 kultalevät
3,5 silmälevät

2015

panssarilevät
Herakari
1

3,0

tarttumalevät
limalevät
muut

keltalevät
viherlevät
rehevä

2,5

lievä
rehevöityminen

2,0
1,5
1,0

a. r.

0,5

karu

0,0
15.9.

1.10.

2009

sinilevät
kultalevät
silmälevät

7.7.

3.8.

11.10.

12.7.

2010

nielulevät
piilevät
suomuviherlevät

10.8.

16.11.

2011

panssarilevät
keltalevät
viherlevät

1.7.

21.8.

2014

31.8.

14.9.

2016

tarttumalevät
limalevät
muut

Kuva 6-19. Näytepisteiden Perämeri 1 ja Perämeri Herakari 1 kasviplanktonnäytteiden
biomassat ja lajistokoostumukset vuosina 2009–2016. Kuvaan on lisäksi merkitty Mitikan
ym. (2001)
määrittelemät rehevyystason luokkarajat. a. r. = alkava rehevöityminen.
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mg/l

TOE14

2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

lievä
rehevöityminen

alkava rehevöityminen

karu
26.5. 9.6. 23.6. 7.7. 24.7. 7.8. 25.8.15.9.25.7.27.8.18.5. 2.6. 22.6. 6.7. 20.7. 5.8. 18.8. 3.9.
2009

sinilevät
nielulevät
Perämeri
LAV6
mg/l
kultalevät
piilevät
1,0
suomuviherlevät
0,9silmälevät
alkava
rehevöityminen
0,8
0,7
0,6
0,5
karu
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
6.8.2014
1.9.2015

2012

2015

panssarilevät

tarttumalevät

keltalevät

muut

viherlevät

viherlevätmuut

limalevät

suomuviherlevät
silmälevät
limalevät
keltalevät
piilevät
kultalevät
tarttumalevät
panssarilevät
nielulevät
sinilevät

Kuva 6-20.

Näytepisteiden TOE14 ja Perämeri LAV6 kasviplanktonnäytteiden biomassat ja
lajistokoostumukset vuosina 2009–2016. Kuvaan on lisäksi merkitty Mitikan ym. (2001)
määrittelemät rehevyystason luokkarajat.

Ainoastaan Perämeren ulommat rannikkovedet -pintavesityypille (Pu) on asetettu
ekologisen tilan määrittämisen luokkarajat (Aroviita ym. 2012). Näytteenottopaikat
Perämeri1 ja Perämeri Herakari 1 sijaitsevat Perämeren sisemmät rannikkovedet pintavesityypin alueella, joten näiden paikkojen ekologista tilaa ei voida arvioida
kokonaisbiomassojen perusteella.
Kummankin Perämeren ulommat rannikkovedet vesimuodostuman alueella sijaitsevan
näytepisteen keskimääräiset biomassat viittasivat jaksolla 2009–2016 tyydyttävään
ekologiseen tilaan (luokkarajat 0,33 ja 0,6 mg/l) (Taulukko 6-6). Ympäristöhallinto on
määritellyt Tornion ulompien rannikkovesien ekologisen tilan hyväksi ja biologisen tilan
tyydyttäväksi (ympäristöhallinnon Hertta-tietokanta 29.8.2017). Kasviplanktontulosten
ilmentämä ekologinen tilaluokka on siten sopusoinnussa virallisen biologisen
tilaluokittelun kanssa.
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Taulukko 6-6 Tornion edustan kasviplanktonnäytteiden keskimääräinen kokonaisbiomassa vuosina
2009–2016 sekä tulosten ilmentämä ekologinen tilaluokka. T = tyydyttävä
ekologinen tila, n = näytteenottojen lukumäärä.

Pintavesityyppi
Perämeri 1
Perämeri Herakari 1
Perämeri TOE14
Perämeri LAV6

Ps
Ps
Pu
Pu

Kokonaisbiomassa
mg/l
0,64
‒
1,82
‒
0,49
T
0,36
T

n

11
7
11
2

Pohjaeläimet
Tornion edustan pohjaeläimistöä on tarkkailtu vuosittain 1987–2008 ja lisäksi vuosina
2009, 2012, 2015 ja 2018 tarkkailuohjelmien mukaisesti. Vuosina 2009, 2012, 2015 ja
2018 pohjaeläinnäytteet on otettu hieman eri paikoilta kuin edellisvuosina.
Tornion edustan merialueen makroskooppinen pohjaeläimistö on koostunut pääosin
harvasukamadoista
(Oligochaeta),
surviaissääskitoukista
(Chironomidae),
hernesimpukoista (Pisidium spp.) ja valkokatkasta (Pontoporeia = Monoporeia affinis).
Myös liejukotiloita (Valvata), vesipunkkeja (Hydracarina) ja polttiaistoukkia
(Ceratopogonidae) on ollut näytteissä suhteellisen yleisesti. Viime vuosien aikana myös
Amerikan monisukasmatoa (Marenzelleria viridis) on tavattu näytteissä harvakseltaan.
Pohjaeläinbiomassa on pääsääntöisesti jokseenkin suorassa suhteessa eläinten
yksilötiheyteen, kun satunnaisesti näytteissä esiintyvät kookkaat kilkit (Mesidotea =
Saduria) ja järvisimpukat (Anodonta) erotetaan muun eläimistön biomassasta. Tornion
Röyttän edustan pohjaeläimistön taksonikoostumuksessa ei ole tapahtunut merkittäviä
muutoksia viime vuosina vaan lajisto on pysynyt pääpiirteissään samankaltaisena. Ainoa
selvä muutos on yleisesti herkkänä pidetyn valkokatkan kanna vaihtelu alueella.
Valkokatkan yleinen väheneminen on ollut 2000-luvulla Perä- ja Selkämerellä laaja ilmiö,
johon ei tiedetä yksiselitteistä syytä. Vuonna 2018 valkokatkaa esiintyi lähellä tehdasta
olevilla näytteenottopisteillä. Ainoastaan ulommalla merialueella valkokatkaa ei
esiintynyt vuonna 2018.
Tutkimuspaikat ovat luokittuneet vuosina 2009–2018 BBI-indeksin perusteella hyvään
tai tyydyttävään ekologiseen tilaluokkaan (Taulukko 6-6). Vuonna 2018 tilaluokka oli
kaikilla näytepisteillä hyvä. Pohjaeläinten diversiteetti on vaihdellut tarkkailuvuosien
välillä.
Taulukko 6-7. Tornion edustan pohjaeläinnäytteeenottoalueiden vesistötyypit, syvyys, havaitut (O) ja
odotetut (E) BBI -indeksiarvot, BBI -indeksiin perustuvat ekologiset laatusuhteet (ELS) ja
alueiden BBI -indeksiarvoihin perustuvat ekologisen tilan luokittelut sekä Shannonwiener (H´) ja tasaisuus -indeksiarvot vuosina 2009, 2012, 2015 ja 2018 (Ps = Perämeren
sisempi tyyppi, Pu = Perämeren ulompi tyyppi).
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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Sedimentit
Merialueen pohjasedimentin laatua Tornion edustalla on tarkkailtu vuodesta 1976
lähtien. Voimassa olevan ohjelman mukaista tarkkailua tehdään nykyisin kuuden vuoden
välein. Viimeisimmät sedimenttinäytteet on otettu vuonna 2018.
Sedimenttinäytteet on otettu huhtikuussa 2018 alueellisen tarkkailun havaintopaikoilta (6
paikkaa) (Kuva 6-13). Sedimenttinäytteistä on määritetty kuiva-aine, orgaaninen aine
(kuiva-aineen hehkutushäviö) sekä happoliukoiset nikkeli-, sinkki- ja kromipitoisuudet.
Happoliukoisen kromin pitoisuudet ovat vaihdelleet vuosina 2007-2018. Kromipitoisuus
oli suurta vuonna 2012, kun taas vuonna 2018 pitoisuus on pienentynyt lähes jokaisella
näytepisteellä vuoden 2012 tasosta. Varsinkin lähellä tehdasta sijaitsevilla pisteillä TOE1
ja Perämeri 1 kromin pitoisuudet ovat laskeneet selvästi vuoden 2012 tasosta. Yhtenä
syynä kromin pitoisuustasojen laskulle on jälkiselkeytysaltaan käyttöönotto.
Jälkiselkeytysaltaan käyttöönoton jälkeen mereen menevän kiintoaineen määrä on
vähentynyt todella paljon.
Kemin - Tornion alueella sijaitsee Euroopan suurimpiin kuuluva kromiittikerrostuma, mikä
vaikuttaa luontaiseen kromipitoisuuteen alueella. Tornion tehtaiden lähipiirin ja
sedimentin pintakerroksen korkeat pitoisuudet ovat kuitenkin selvästi tehtaiden
jätevesien vaikutusta. Jätevesien mukana kulkeutuu kromiittimineraalin sisältämää
liukenematonta kromia, joka ei tule esille standardimenetelmällä. Kokonaiskromista
happoliukoinen osa edustaa fraktiota, jolla voi olla biologista merkitystä.
Myös nikkelipitoisuus on pienentynyt hieman lähes jokaisella tutkimuspisteellä.
Ainoastaan pisteellä TOE 14 sedimentin nikkelipitoisuus on kasvanut hieman.
Sedimentin sinkkipitoisuus on noussut hieman jokaisella tutkimuspisteellä (Kuva 6-22).
.

Kuva 6-21

Pintasedimentin
(0–2
edustalla 2007-2018.

cm)

happoliukoisen

kromin

pitoisuudet

Tornion
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Kuva 6-22

Pintasedimentin (0–2 cm) happoliukoisen nikkelin ja sinkin pitoisuudet Tornion edustalla
huhtikuussa 2007-2018.

Pohjoisen Perämeren rannikkovesien ahvenen ja sedimentin haitallisten aineiden
pitoisuuksia on selvitetty vuonna 2012 käynnistyneessä suomalais-ruotsalaisessa
projektissa (Anderberg ym. 2013). Sedimenttipitoisuuksien arvioinnissa käytetyt
taustapitoisuudet perustuivat norjalaiseen lähteeseen. Tulosten perusteella Perämeren
pohjoisosan sedimentissä todettiin arvioidun taustapitoisuuden tason ylittäviä
elohopean, sinkin, nikkelin, kromin ja kadmiumin pitoisuuksia, mutta pitoisuudet olivat
vähintään hyväksi arvioitua tasoa. Sedimentin metallipitoisuudet olivat tutkimustulosten
perusteella suurimmillaan 1970–90-luvuilla, minkä jälkeen pitoisuudet ovat lähteneet
laskuun.
Vesienhoito ja ekologinen tila
Vesienhoito- ja merenhoitosuunnitelmat
Suomen puolella Tornion edustan rannikkovesien vesienhoitoa määrittelevät
merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma vuosille 2016–2021 (Laamanen 2016) sekä
Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma (Räinä ym. 2015a) ja sen
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toimenpideohjelma
(Räinä
ym.
2015b).
Valtioneuvosto
on
hyväksynyt
merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman sekä Tornionjoen vesienhoitoalueen
vesienhoitosuunnitelman
3.12.2015.
Rannikkovedet
rantaviivasta
yhden
meripeninkulman (1 852 m) päähän perusviivasta kuuluvat molempien
suunnittelujärjestelmien soveltamisalaan.
Vesienhoidon ja merenhoidon lähtökohdat ja tavoitteet ovat varsin yhteneväisiä.
Merenhoitosuunnitelmassa esitetyt keskeiset rannikkoalueita koskevat toimenpiteet
esitetään
myös
Tornionjoen
vesienhoitoalueen
vesienhoitosuunnitelmassa.
Rannikkovesien tilan arvioinnit ja seurannat on pyritty sovittamaan yhteen vesienhoidon
ja merenhoidon suunnitelmissa. Pelkästään merenhoitosuunnitelmassa käsiteltäviä
teemoja ovat meren roskaantumisen ja vedenalaisen melun vähentäminen, vieraslajien
torjunta ja luonnon monimuotoisuuden parantaminen (Räinä ym. 2015a–b, Laamanen
2016).
Vesipuitedirektiivin kolmannen artiklan mukaisesti vesistöalue, joka sijaitsee useamman
kuin yhden Euroopan unionin jäsenvaltion alueella, määritellään kansainväliseksi
vesienhoitoalueeksi. Tornionjoen vesistöalueen vesienhoidosta vastaavat siis Suomi ja
Ruotsi yhdessä. Maiden välinen rajajokisopimus allekirjoitettiin vuonna 2010, ja
sopimuksen piiriin kuuluvat Könkämäeno, Muonion- ja Tornionjoki sivuhaaroineen sekä
rannikkovedet Haaparannan ja Tornion edustalla. Vesistöt, jotka muodostavat maiden
välisen rajan ovat yhteisiä vesimuodostumia, ja Suomi ja Ruotsi ovat luokitelleet näiden
vesimuodostumien kemiallisen ja ekologisen tilan yhteisesti. Muiden vesienhoitoalueen
vesimuodostumien luokittelusta vastaa maa, jonka alueella muodostuma sijaitsee.
Ruotsilla ja Suomella on erilainen näkemys kemiallisen tilan luokittelusta, mikä on
johtanut erilaiseen luokitteluun Perämeren alueella. Pääasiassa erot luokittelussa
johtuvat eroista elohopean ja pentabrominoitujen difenylieettereiden (PBDE)
pitoisuustasojen arvioinnissa. Ruotsissa ei käytetä kalaston (ahven) elohopean osalta
taustapitoisuutta, minkä vuoksi Vesipuitedirektiivin kemiallisen tilan luokittelun raja-arvo
elohopealle on Ruotsissa paljon alhaisempi kuin Suomessa. Korkeampia
elohopeapitoisuuksia ahvenista mitattiin Simon ja Tornion edustoilta, millä alueilla
näytekalat olivat myös suurempia. Kaloista mitatut elohopeapitoisuudet ovat kuitenkin
pienempiä kuin EU:n määräykset ravintoja käytettävälle kalalle. Ruotsi sovelsi jo toisella
vesienhoidon kaudella vuonna 2018 voimaan astuvia haitallisia aineita koskevan
direktiivin 2013/39/EU raja-arvoja, mikä johtaa erilaiseen luokitteluun PBDE-yhdisteiden
osalta Suomessa ja Ruotsissa (Lapin ELY-keskus 2015).
Vesimuodostumat ja pintavesityypit
Tornionjoen rannikkoalue on jaettu kolmeen eri rannikkovesimuodostumaan (Taulukko
6-8). Rannikkovedet on jaoteltu kahteen tyyppiin, Perämeren sisemmät ja ulommat
rannikkovedet. Tyyppien raja noudattaa likimain viiden metrin syvyyskäyrää. Sisemmät
rannikkovedet on jaettu isompien saarten, niemien tai lahtien perusteella omiksi
vesimuodostumikseen. Perämeren ulompaa rannikkovesityyppiä edustaa ainoastaan
yksi vesimuodostuma, jonka pinta-ala kattaa noin 65 % vesienhoitoalueen
rannikkovesistä. Rannikkovesissä ei ole nimetty yhtään vesimuodostumaa voimakkaasti
muutetuiksi (Räinä ym. 2015b).
Taulukko 6-8 Tornion rannikkoalueen vesimuodostumat (Räinä 2015b).
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Vesistön ekologinen ja kemiallinen tila
Pintavesien ekologisessa luokittelussa vedet jaetaan niiden ekologisen tilan perusteella
viiteen tilaluokkaan, erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono. Luokittelun
pääpaino on biologisissa laatutekijöissä. Biologisia tekijöitä verrataan oloihin, joissa
ihmisen vaikutus on vähäinen. Pintavedet on ensin tyypitelty, minkä jälkeen on määritelty
omat luokittelumuuttujien vertailuolot ja luokkarajat. Veden fysikaalis-kemialliset
laatutekijät ja hydrologis-morfologiset tekijät otetaan huomioon ekologisen tilan arviointia
tukevina tekijöinä. Vesimuodostuman kemiallinen tila on hyvää huonompi jos yhdenkin
aineen pitoisuus ylittää EU:n prioriteettiaineiden osalta ympäristönlaatunormin.
Tornion edustan sisemmät rannikkovedet ovat ympäristöhallinnon asiantuntija-arvion
mukaan tyydyttävässä ekologisessa tilassa (Kuva 6-23, Taulukko 6-9). Tornionjoen
vesienhoitoalueen rannikkovesissä on fosforipitoisuuden perusteella arvioituna
kuormituksen vähennystarvetta noin 10 % Tornio sisävesi -muodostumassa (Taulukko
6-10). Alueelle kohdistuu etenkin Liakanjoen kautta tulevaa maatalouden ja hajaasutuksen kuormitusta, mutta alue sijaitsee myös Outokummun Tornion tehtaiden
vaikutuspiirissä. Sen sijaan lähempänä Outokummun tehtaita sekä Tornion ja
Haaparannan puhdistettujen jätevesien ja Tornionjoen vaikutuspiirissä sijaitsevalla
Röyttän
alueella
ei
ole
ravinnepitoisuuksien
perusteella
kuormituksen
vähentämistarvetta (Räinä ym. 2015b). Tornion ulompien rannikkovesien ekologinen tila
on hyvä eikä ravinteiden vähentämistarvetta juuri ole. Vesimuodostuman tila on kuitenkin
vaarassa huonontua seuraavan vesienhoidon suunnittelukauden aikana. Tornionjoen
ekologinen ja kemiallinen tila on hyvä. Ala-Kemijoen ekologinen tila on tyydyttävä ja
kemiallinen tila hyvä (ympäristöhallinnon Hertta-tietokanta 1.9.2017).
Taulukko 6-9 Tornion edustan vesimuodostumien tila.

Vesimuodostuma

Röyttä sisä
Tornio sisä
Tornio ulko

Taulukko 6-10
vähentämistarve

HY
HY
HY

Fysikaaliskemiallinen
tila
HY
T
HY

Biologiset tekijät
KasviPohjaplankton eläimet
T
HY
T
T
T
T

Biologinen
tila

Ekologinen
tila

T
T
T

T
T
HY

Tornion edustan vesimuodostumien ravinne- ja klorofyllipitoisuuksien
(Räike ym. 2015).

Vesimuodostuma

Röyttä sisä
Tornio sisä
Tornio ulko

Kemiallinen
tila

Kok.P

Kok.N

%
‒
10
1

%
‒
‒
‒

Klorofylli-a
%
27
46
42

Tornion edustan rannikkovesissä klorofylli-a-pitoisuuksien vähennystarve on 27–46
prosenttia.
Rannikkovesille
asetetut
ekologisen
tilan
luokkarajat
ovat
klorofyllipitoisuuksien osalta hyvin tiukat sisävesiin verrattuna, mikä todetaan myös
vesienhoidon toimenpideohjelmassa. Vähennystarpeet ovat ravinteiden ja klorofyllin
osalta osin ristiriitaisia, sillä klorofyllipitoisuuksien pieneneminen on suoraan riippuvainen
fosforin ja typen pitoisuuksien pienenemisestä.
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Kuva 6-23

Tornion edustan ekologinen tila. Vihreä = hyvä ekologinen tila ja keltainen = tyydyttävä
ekologinen tila (ympäristökarttapalvelu Karpalo 1.9.2017).

Tornion rannikkoalueen kemiallinen tila on Suomen puolella luokitettu hyväksi (Kuva
6-24, Taulukko 6-9). Ruotsin puolella kemiallinen tila on sen sijaan hyvää huonompi
(Kuva 6-24). Ero johtuu edelle mainitusta elohopean raja-arvosta. Ruotsissa vesistön
kemiallinen tila on hyvä vain niissä vesimuodostumissa, joissa kalan elohopeapitoisuus
on alle (0,02 mg/kg, EQS). Suomessa luokittelun raja-arvo on 0,02 mg/kg lisättynä
tausta-arvoon, joka rannikko- ja merivesille on 0,18 mg/kg eli ympäristönlaatunormi on
0,2 mg/kg. Todellisuudessa havaituissa pitoisuuksissa ei ole merkittäviä eroja maiden
välillä (Öhman ym. 2016). Ruotsissa myös PBDE:n raja-arvon arvioidaan ylittyvän
kaikissa pintavesimuodostumissa, koska käytetyt raja-arvot poikkeavat Suomessa
käytetyistä arvoista.
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Kuva 6-24

Tornion edustan kemiallien tila. Sininen = hyvä kemiallien tila ja punainen = hyvää
huonompi kemiallinen tila (ympäristökarttapalvelu Karpalo 1.9.2017).

6.5 Kalasto ja kalatalous
Tornion tehtaiden kalataloustarkkailun laajan tarkkailuvuoden tulokset on raportoitu
viimeksi vuodelta 2015 (Pöyry Finland Oy 2016a). Suppean vuositarkkailun tuloksia on
myös vuosilta 2016-2017 (Pöyry Finland Oy 2017a ja 2018).
Kalastusselvitykset
Kalastus Tornion edustan merialueella keskittyy lohen ja vaellussiian ammattimaiseen
rysäpyyntiin. Paikallisista kaloista taloudellisesti merkittäviä ovat ahven, hauki ja made.
Lohen pyynnissä on ollut voimassa jo pitkään pyyntirajoituksia, mikä on vähentänyt sen
saalista. Tornion edustan rannikkoalueet eivät ole merkittäviä maivan, silakan ja karisiian
kutualueita, ja niiden pyyntikin on alueella vähäistä.
Kaupallinen kalastus Tornion ja Haaparannan edustalla on pääasiassa rysäkalastusta.
Ammattimaisen verkkokalastuksen merkitys on selvästi rysäkalastusta vähäisempi.
Verkoilla pyydetään lähinnä syksyllä siikaa. Kalastus painottuu lohen ja siian pyyntiin,
mutta varsinkin rannikon lähellä myös ahvenen pyynnillä on taloudellista merkitystä.
Tornion edustan Suomen puolella, Tornion-Laivaniemen-Kaakamon alueella kalastavien
ammattikalastajien (nyk. kaupallisia kalastajia) pyynti- ja saalistiedot on saatu maa- ja
metsätalousministeriön ammattikalastajarekisteristä. Kaupallisten kalastajien määrä on
Tornion edustalla vähentynyt 2000-luvulla. V. 2002 kalastajia oli 26, mistä se on
vähentynyt vuoteen 2015 mennessä 19 kalastajaan. Heistäkin kolmannes oli
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käytännössä kuitenkin kotitarvekalastajia, sillä heidän vuosisaaliinsa oli alle 500 kg.
Kalastus Tornion edustalla painottuu rysäkalastukseen. Verkkokalastus oli v. 2015 melko
vähäistä, ja sitä harjoitettiin jonkin verran ympäri vuoden. Talvikalastusta verkoilla
harjoitti kolmannes kalastajista. Isorysiä ja loukkuja oli v. 2015 käytössä yhteensä 63 kpl,
joista 80 % oli harvoja lohi- tai siikapyydyksiä. Isorysien lisäksi oli käytössä 5 maderysää.
Erilaisia verkkoja oli käytössä yhteensä 400 kpl, jotka kaikki olivat harvoja siikaverkkoja.
Vuotuinen kokonaissaalis Tornion-Laivaniemen-Kaakamon alueella on vaihdellut 2000luvulla välillä 29–54 t (Kuva 6-25). Vuoden 2015 saalis oli tarkkailujakson keskitasoa.
Kalastajakohtainen kokonaissaalis on ollut varsin pieni eli keskimäärin 1,5–2,3 t
vuodessa. Tärkeimmät saalislajit ovat olleet kaikkina vuosina lohi ja siika, joiden
yhteisosuus v. 2002–2009 oli 40–63 % kokonaissaaliista. Lohen ja siian suhteellinen
osuus on kasvanut 2010-luvulla, jolloin niiden yhteisosuus on ollut noin 80 %
kokonaissaaliista. Etenkin lohisaaliit ovat olleet 2010-luvulla aiempaa parempia. Muita
merkittäviä saalislajeja ovat olleet ahven, hauki, made ja maiva. Silakkaa ei ole pyydetty
enää 2010-luvulla.
Kotitarvekalastusta harjoitetaan Tornion edustan merialueella sekä Suomen että Ruotsin
puolella. Röyttän lähialueella Tornion kaupungin ja Pirkkiön osakaskunnan vesialueilla
kotitarvekalastus on kokonaisuudessaan melko vähäistä; verkkokalastajia on noin 20
(Pekka Aho, kalastuksenvalvoja, suull. tied.). Tornion kaupungin vesialueella
verkkokalastus kesällä on kielletty. Kesällä alueella harjoitetaan vapa- ja
katiskakalastusta ja talvella aktiivista pilkkiongintaa.
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Kaupallisten kalastajien (ammattikalastajien) kokonaissaalis (kg) Tornion edustalla v.
2002–2015.

Rysien
likaantumisseurannan
mukaan
jätevesien
purkualueen
lähimmillä
rysäpyyntipaikoilla Koivuluodonleton ja Kuusiluodon alueella rysien limoittuminen on
ollut viime vuosina vähäistä. Esimerkiksi v. 2014–2017 rysille ei ole tarvinnut tehdä
erillisiä puhdistustoimia kesän aikana. Alkusyksystä lähtien rysiin on kasvanut joinakin
vuosina runsaasti runkopolyyppiä, minkä vuoksi rysät on jouduttu ottamaan maalle.
Runkopolyypin kasvu loppukesällä–syksyllä on merellä luonnollinen ilmiö, ja sitä
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tapahtuu myös kuormittamattomilla alueilla. Tornion edustalla runkopolyypin kasvu on
ollut selvästi voimakkainta uloimmalla eli mereisimmällä ja vähiten kuormitetulla alueella.
Verkkokoekalastukset ja kalakantojen seuranta
Röyttän-Koivuluodonleton
edustalla
syksyllä
2015
tehtyjen
Coastalverkkokoekalastusten mukaan yksikkösaalis oli varsin korkea eli 6,2 kg ja 106 yksilöä
verkkoa kohden. Kalasto oli selvästi ahven- ja särkivaltainen; ne muodostivat yhdessä
kalaston biomassasta kolme neljännestä. Muita merkittäviä saalislajeja olivat kiiski, siika
ja muikku, joiden osuus biomassasta oli 4–8 %. Näiden lisäksi saatiin
vähän/satunnaisesti haukea, madetta, silakkaa, lahnaa, säynettä, salakkaa ja seipiä.
Verkkokoekalastussaaliin ahvenissa oli vain vähän ulkoisia morfologisia vaurioita, kuten
evä-, selkäranka-, suurusto-, iho- ja suomuvaurioita ja silmäpullistumia. Ahvenet
näyttivät kutevan normaalisti. Selvästi kutuikään ehtineistä ahvenista kutuvalmiita oli
ikäryhmästä riippuen 90–100 %.
Mateiden alentunutta kutuvalmiutta on esiintynyt Tornion edustalla jo pitkään. Mateiden
kutukyvyttömyyttä esiintyy Perämerellä laajasti, myös Kemin ja Oulun edustoilla (Pöyry
Finland Oy 2015a ja 2016b). Mateiden lisääntymiskyvyn heikentymisen on arveltu
liittyvän sellu- ja paperiteollisuuden jätevesien haittavaikutuksiin, vaikka
kutukyvyttömyyttä aiheuttavaa tekijää ei ole voitu yksityiskohtaisesti nimetä (mm.
Pulliainen ym. 1999, Lehtinen & Tana 2001, Hewit ym. 2006). Selluteollisuuden
päästöjen epäillään sisältävän hormonihäiritsijöinä toimivia aineita, kuten kasvisteroleja
ja hartseja. Tutkimuksissa ei ole saatu varmuutta, aiheuttaako lisääntymishäiriöitä tietty
aine tai sen luonnossa metabolisten tekijöiden seurauksen syntynyt johdannainen tai
mahdollisesti eri aineet yhdessä.
Vaellussiian mädin sumputuskokeiden mukaan mädin kuolevuus on ollut 2000-luvulla
Röyttän edustalla vähäistä kaikilla alueilla ja myös jätevesien purkualueen
läheisyydessä.
Kalojen lihaksen kromi-, nikkeli- ja sinkkipitoisuudet ovat olleet 2000-luvulla alhaisia, ja
johdonmukaista eroa kuormitetun alueen ja vertailualueen pitoisuuksissa ei ole ollut
(Pöyry Finland Oy 2013). Ahvenen ja mateen metallipitoisuudet eivät heikennä kalojen
käyttökelpoisuutta.
Kalaston hoitotoimina Perämeren pohjukkaan on istutettu vuosittain huomattavat määrät
lohen, meritaimenen ja vaellussiian poikasta. Pääosa istutuksista on Kemijoen
voimatalousrakentamisen velvoiteistutuksia. Tornion tehtaiden kalastalousmaksu on
käytetty pääasiassa vaellussiika- ja meritaimenistutuksiin Röyttän edustalla.

6.6 Melu ja tärinä
Tornion tehtaiden aiheuttamaa ympäristömelua on kartoitettu ympäristömelumittauksin
viimeksi vuonna 2017. Melulaskennan perusteella päivä- ja yöajan keskiäänitasot ovat
lähes yhtä suuret, koska suuri osa melulähteistä on toiminnassa koko vuorokauden.
Melulaskennan mukaan tehdasalueen ja sen sisäisen liikenteen aiheuttama
keskiäänitaso on (Kuva 6-26, Kuva 6-27):
-

Päivä ja yöaikaan 40-47 dB(A) Prännärinniemen vapaa-ajan asuntojen alueella

-

Päivä ja yöaikaan 45-50 dB(A) Koivuluodon vapaa-ajan asuntojen alueella

-

Päivä ja yöaikaan 40-42 dB(A) Puuluodon asuinalueella.

Toiminnan aiheuttamaa melua on mitattu Prännärinniemessä kahtena eri ajankohtana:
22.11.2017 klo 17.50-18.00 ja 12.12.2017 klo 10.40-10.45. Mitatut ja lasketut melutasot
olivat 46 dB(A), joten laskentamallin voidaan arvioida olevan luotettavat. Laskennallisen
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mallinnuksen tulosten perusteella voimassa olevassa ympäristöluvassa annettu
tavoitearvo 50 dB(A) ei ylity Prännärinniemen, Koivuluodon tai Puuluodon alueella.
Suurimmillaan päivä- ja yöajan keskiäänitaso on Koivuluodon alueella 50 dB(A).
Tulosten perusteella tehdasalueen aiheuttaman ympäristömelun arvioidaan laskeneen
menneen kymmenen vuoden aikana.

Kuva 6-26.

Tornion tehdasalueen nykyisen toiminnan ja liikenteen aiheuttama päiväajan
keskiäänitaso LAeq7-22.
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Kuva 6-27.

Tornion tehdasalueen nykyisen toiminnan ja liikenteen aiheuttama yöajan keskiäänitaso
Laeq22-7.
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6.7 Liikenne
Tornion tehtaiden materiaalikuljetus (sisäinen ja ulkoinen) tehdään pääosin meriteitse,
mutta käyttäen myös rautatie- ja maantiekuljetuksia. Raaka-aineet tuodaan ja
lopputuotteet
viedään
pääasiassa
meriteitse
Röyttän
sataman
kautta.
Ferrokromitehtaalle tuotava rikaste tulee Kemin kaivokselta maantiekuljetuksina.
Maantieliikenne
Maantieliikenne tehdasalueelle suuntautuu valtatieltä 29 Kromitien (seututie 922) kautta.
Kromitieltä erkaantuu lisäksi Terästie, jota käytetään pääosin tehtaan
henkilöliikenteeseen.
Valtatiellä 29 vuoden 2017 keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) Kromitien
risteyksen lähellä oli 10 775 ajoneuvoa/vrk, josta raskasta liikennettä oli 848
ajoneuvoa/vrk (8 %) (Liikennevirasto 2019a). Kromitiellä uusin laskettu
kokonaisliikennemäärä on vuodelta 2015, jolloin se oli valtatien 29 risteyksen lähellä
6 246 ajon./vrk, josta raskasta liikennettä oli 623 ajon./vrk (10 %). Tehdasta
lähestyttäessä kokonaisliikennemäärä vähenee lähes puoleen ollen 3 312 ajon./vrk,
josta raskasta liikennettä on 390 ajon./vrk (12 %).
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Kuva 6-28. Liikennemäärät Vt 29:llä, Kromitiellä ja Terästiellä.

Kromitiellä on tapahtunut vuosina 2013–2017 yhteensä 19 liikenneonnettomuutta, joista
kolme johti loukkaantumiseen (Liikennevirasto 2019b). Noin puolet onnettomuuksista oli
peura- tai hirvionnettomuuksia. Liikenneviraston tieliikenneonnettomuusaineistossa ovat
mukana kaikki onnettomuudet, jotka poliisi on kirjannut järjestelmäänsä. Kuolemaan
johtaneiden onnettomuuksien osalta peittävyys on 100-prosenttinen, mutta suuri osa
henkilö- ja omaisuusvahinkoihin johtavista onnettomuuksista jää tilastojen ulkopuolelle
edustavuuden ollessa sitä huonompi mitä lievemmät ovat seuraukset.
Lapin ELY-keskus on parantanut Kromitien, Thurevikinkadun ja Koskenrannantien
liittymän vuonna 2018, mikä sujuvoittaa Röyttän tehtaan liikennettä ja parantaa erityisesti
kevyen liikenteen turvallisuutta.
Sataman liikenne
Röyttän satama on osa Tornion tehtaiden toimintoja. Sataman kautta tuodaan tuotannon
raaka- ja tarveaineita ja viedään lopputuotteita (ferrokromia ja terästä). Lisäksi sataman
kautta tuodaan kalkkikiveä, poltettua kalkkia sekä neste- ja maakaasua). Röyttän
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sataman liikennemäärä vuonna 2018 oli 2,8 miljoonaa tonnia. Vuonna 2018 satamassa
kävi kaikkiaan 469 alusta.
Rautatieliikenne
Tehdasalueelle johtaa Röyttän satamarata, joka palvelee Tornion rautatieaseman
ratapihan ja Röyttän sataman ja teollisuusalueen välistä tavaraliikennettä. Rataosuudella
kulkee lähes yksinomaan Outokummun terästehtaan toimintaan liittyviä kuljetuksia.
Radan nykyinen liikennemäärä on keskimäärin 1 juna viikossa. Osa junaliikenteestä
suuntautuu Outokummun toimintoihin ja osa alueen muille toimijoille.

6.8 Kasvillisuus, eläimistö ja suojelukohteet
Hankealueen ympäristön luontoa on käsitelty seuraavassa kirjallisuustietojen sekä
avointen tietokantojen aineistojen (mm. Maanmittauslaitos, SYKE) perusteella.
Hankkeen YVA-selostusvaiheessa tietoja tulee päivittää mm. tarkistamalla alueellisesta
ELY-keskuksesta tuoreet tiedot uhanalaisten lajien esiintymistä (Eliölajit-tietokanta).
Kasvillisuus
Tornion tehtaiden alue sijoittuu Perä-Pohjanmaan eliömaakuntaan, keskiboreaaliselle
Lapin kolmion metsäkasvillisuusvyöhykkeelle (3 c). Suovyöhykkeenä ovat Pohjanmaan
aapasuot (Maanmittauslaitos 2018).
Röyttän niemessä sijaitseva hankealue on ollut pitkään teollisuuskäytössä, ja tehdasalue
on käytännössä kauttaaltaan rakennettua ympäristöä. Tehdasalue rajautuu
eteläpuoliskoltaan
Perämereen,
pohjoispuoliskon
ympärillä
on
paikoin
metsäkasvillisuutta ja kosteikkoja. Tehdasalueen koillispuolella on Perämereen laskeva,
pitkälle maatunut Niemenjuova, joka erottaa Röyttän Puuluodon-Koivuluodon alueesta,
jossa on laajalti luonnonympäristöä.
Tornion ja Haaparannan edustalla on lukuisia saaria ja luotoja sekä kivikkoisia kareja.
Perämeren luonnonoloja leimaavat vähäsuolainen murtovesi sekä maankohoaminen,
jonka seurauksena rannikkoluonto on jatkuvassa muutostilassa. Maankohoaminen on
havaittavissa rannikolla kasvillisuuden vyöhykkeisyytenä.
Vedenalaisen
meriluonnon
monimuotoisuuden
inventointiohjelman
(VELMU)
karttapalvelussa Röyttän edusta on kuvioitu laajaan luontotyyppikuvioon jokisuistot
(1130). Rannikkoalueelle on kuvioitu myös muutamia mahdollisia rannikon laguuneja
(1150). GTK:n aineistoon Röyttän edustalle on merkitty potentiaalisia riuttoja.
Potentiaalisia hiekkasärkkiä ja riuttaympäristöjä on merkitty kauemmas avomerelle.
Lajistotiedoista VELMU-karttapalveluun on merkitty Röyttän edustalle näkinsammalia
(Fontinalis spp.) ja näkinpartaisleviä (näkinparrat ja siloparrat, Chara/Nitella sp.).
Niemenjuovan loppuosaan on merkitty muutamia muita lajihavaintoja (VELMU 2018).
Linnusto
Tehdasalueen ympäristössä on linnustolle monenlaisia elinympäristöjä, mm. metsiä,
kosteikkoja, kulttuurivaikutteisia kenttiä sekä rannikon luontotyyppejä, kuten rantaniittyjä
ja pensaikkoja. Alueella esiintyy monimuotoista perimälinnustoa ja myös suojelullisesti
huomioitavia lintulajeja. Hankealue sijoittuu muun muassa laulujoutsenten ja kurkien
syysmuuttoreitin varrelle (Toivanen ym. 2014).
20 kilometrin säteellä hankealueesta sijaitsee yksi kansainvälisesti tärkeä lintualue.
Kyseinen IBA-alue Tornionjoen suisto sijaitsee Suomen puolella, välittömästi
tehdasalueeseen koillispuolella (Taulukko 6-11, Kuva 6-29). Aluerajaus kuuluu myös
FINIBA-alueisiin (kansallisesti tärkeät lintualueet). Lintualueeseen kuuluu lukemattomia
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kareja, saaria, maannousemarantaa, laajoja kaislikoita sekä maatuneita lasku-uomia
(Leivo ym. 2002). Lintualueesta valtaosa kuuluu Natura 2000 –alueverkoston
kohteeseen Pajukari-Uksei-Alkunkarinlahti (FI1301911). Alueella on myös
lintuvesiensuojeluohjelman kohde (LVO120283).
Natura-alue Pajukari-Uksei-Alkunkarinlahti on Tornionjoen sivuhaarojen ja Liakanjoen
matalaa jokisuistoa. Alkunkarinlahti on pitkälle maatunut lasku-uoma, jonka vedenpinta
vaihtelee tulvatilanteen ja meriveden korkeuden mukaan. Luhtaista lintukosteikkoa on
kunnostettu ruoppauksin sekä rakentamalla pohjapatoja ja tekosaaria. Alueella on kaksi
lintutornia ja luontopolku. Pajukari on tyypillinen maankohoamisrannikon saari, jonka
sisäosissa on katajikkonummea ja lehtimetsää. Natura-alueen pienemmät saaret
kasvavat pensaikkoa, kaikkia saaria kiertää kapea niittyvyö. Suurin osa Naturarajaukseen kuuluvasta vesialueesta on matalaa ja vesikasvillisuus runsasta. Natura-alue
on pesimälinnustonsa perusteella valtakunnallisesti arvokas lintuvesi, alueella pesii 29
kosteikoille ominaista lajia. Lisäksi alue on kansainvälisesti arvokas muutonaikainen
ruokailu- ja levähdysalue ja huomattava sulkasadonaikainen kerääntymisalue kohteelle
kerääntyvien vesilintumäärien perusteella (Xenus 2018, Ympäristöministeriö 2018).
Kymmenen kilometrin säteellä hankealueesta sijaitsee kolme muuta FINIBA-lintualuetta:
Kaupunginlahti, Raumonjärven pellot sekä Kemin saaret (Leivo ym. 2002).
Maakunnallisesti tärkeistä MAALI-lintualueista ei ole käytettävissä tietoja Kemi-Tornion
alueelta (BirdLife 2018).
Muu eläimistö
Luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittujen eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen
hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä (luonnonsuojelulaki § 49). Näihin niin
sanotun tiukan suojelujärjestelmän lajeihin kuuluvat hankealueella lähinnä
viitasammakko ja lepakkolajit, erityisesti pohjanlepakko. Liito-oravan levinneisyysalue ei
nykytiedon mukaan ulotu Tornion seudulle.
Kalastoa on käsitelty luvussa 6.5. Muusta eläimistöstä Tornion edustan vesialueella
esiintyy harmaahylkeitä. Möylyn hylkeidensuojelualue (HYL120007) sijaitsee yli 20
kilometriä hankealueelta etelään.
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Natura 2000 -alueet ja luonnonsuojelualueet
Kuvassa (Kuva 6-29, Kuva 6-30) ja taulukoissa (Taulukko 6-11, Taulukko 6-12) on
esitetty Suomen ja Ruotsin puolella, 20 kilometrin säteellä Tornion tehtaista sijaitsevat
Natura 2000 –alueet sekä luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmakohteet.
Taulukko 6-11. Tornion tehtaista 20 kilometrin säteellä Suomen puolella sijaitsevat
Natura 2000 -alueet (lihavoitu) ja muut aluemaiset suojelukohteet (SYKE 2018).
Natura-alue/luonnonsuojelualue/suojeluohjelmakohde
FI1301911 Pajukari - Uksei – Alkunkarinlahti
IBA, FINIBA Tornionjoen suisto
YSA128111 Väinölän luonnonsuojelualue
YSA128110 Mäkinärhen luonnonsuojelualue
YSA128109 Riihimäen luonnonsuojelualue
LVO120283 Liakanjoen suisto (Pajukari, Uksei, Alkunkarinlahti)

lisätieto

etäisyys

SAC/SPA, 2 osa-aluetta

yli 900 m koilliseen

YSA234556 Kirkkoleton luonnonsuojelualue

yli 1,1 km itään

LTA207215 Eskonleton eteläpuolinen merenrantaniitty

yli 2,4 km koilliseen

FI1301912 Tornionjoen ja Muonionjoen vesistö
YSA120030 Tornion linnustonsuojelualueet
MAO120134 Tornionjokilaakso
FINIBA Kaupunginlahti
FINIBA Oravaisensaari

SAC

yli 4,5 km pohjoiseen

FI1300301 Perämeren kansallispuisto
KPU120021

SAC, useita osa-alueita

yli 6 km etelään

YSA232317 Maijalan luonnonsuojelualue

yli 6,1 km koilliseen

YSA207850 Fiskun luonnonsuojelualue

yli 6,1 km koilliseen

YSA239029 Pörhölän luonnonsuojelualue

yli 8,1 km koilliseen

YSA234576 Esko Olavin ala
FI1300302 Perämeren saaret
YSA203281 Kemin kirkonkylän osakaskunnan luonnonsuojelualue
FINIBA Kemin saaret

yli 8,5 km koilliseen
SAC/SPA, useita osa-alueita
useita saaria

yli 8,5 km itään

FINIBA Raumonjärven pellot

yli 9,2 km koilliseen

YSA234757 Koskelan luonnonsuojelualue

yli 9,6 km itään

YSA231692 Atte Isonikkilän luonnonsuojelualue

yli 9,8 km koilliseen

YSA232867 Vierelän luonnonsuojelualue

yli 9,9 km itään

FI1300302 Rakanjänkkä
YSA121981 Rakanjänkkän luonnonsuojelualue
SSO120513 Rakanjänkkä

SAC

yli 12,5 km koilliseen

FI1300501 Kallinkangas
YSA123738 Kalkkilkankaan lehdon ja leton luonnonsuojelualue
LHO120392 Kallinkankaan lehto

SAC

yli 14,5 km itään

FI1301903 Kusiaiskorpi, Palojänkkä, Alkumaa, Isokumpun jänkä
YSA128094 Palosuon luonnonsuojelualue
SSO120512 Kusiaiskorpi-Palojänkkä-Alkumaa
SSO120511 Isonkummunjänkä

SAC, useita osa-alueita

yli 15 km koilliseen

FI1300501 Karsilonmaa
SSO120494 Karsilonmaa

SAC

yli 15,5 km koilliseen

LTA130039 Selkäsaaren lounainen merenrantaniitty

yli 16 km kaakkoon

LTA130038 Selkäsaaren kaakkoinen merenrantaniitty

yli 16 km kaakkoon

81

Outokumpu Chrome Oy
Kuonauuni YVA-ohjelma
lokakuu 2019

Taulukko 6-12. Tornion tehtaista 20 kilometrin säteellä Ruotsin puolella sijaitsevat Natura
2000 -alueet (lihavoitu) ja muut aluemaiset suojelukohteet (Geodata 2018).
Natura-alue/luonnonsuojelualue

lisätieto

etäisyys km

SE0820710 Kraaseli

SAC

4,3

SE0820703 Kraaseli-Selkäkari

SAC

4,6

SE0820321 Riekkola-Välivaara

SAC
luonnonsuojelualue

6,0

SE0820712 Riekkola

SAC

6,0

SE0820310 Torne-Furö

SAC
luonnonsuojelualue

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

vesiensuojelualue

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

vesiensuojelualue

14

SE0820743 Huitori

SAC

15

SE0820742 Enskär

SAC

15

2002964 Tervajänkkä

luonnonsuojelualue

15

2006488 Palojärvi

metsäluontotyypin
suojelualue
SAC

16

SAC

18

SE0820734 Sarvenkataja
SE0820735 Stora Hepokari
SE0820749 Töyrä

16
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Kuva 6-29. Luontokohteet Suomen puolella 20 km säteellä hankealueesta.

Kuva 6-30. Luontokohteet Ruotsin puolella 20 km säteellä hankealueesta.

Suomen puolella lähin Natura-alueverkoston kohde sijaitsee vajaa kilometri
tehdasalueen
koillispuolella.
Kyseinen
kohde,
Pajukari-Uksei-Alkunkarinlahti
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(FI1301911) on suojeltu sekä luontodirektiivin (1992/43/ETY) mukaisena SAC-alueena
että lintudirektiivin (2009/147/EY) perusteella (SPA). Tornionjoen ja Muonionjoen
vesistön Natura-alueen (FI1301912, SAC) rajaus päättyy yli 4,5 km tehdasalueen
pohjoispuolella. Tornionjoen-Muonionjoen vesistö ja sen edustan merialue on luokiteltu
myös erityissuojelua vaativaksi vesistöksi (Ympäristöministeriö 1992). Naturaalueverkostoon kuuluvan Perämeren kansallispuiston (KPU120021; FI1300301, SAC)
lähin saari Vähä-Huituri sijaitsee yli 6 km etelään ja Perämeren saarten Natura-alueen
(FI1300302, SAC/SPA) lähin saari Jakopankki yli 8,5 km hankealueelta itään.
Ruotsin puolella lähimmät Natura-alueet ovat noin 4 km hankealueen luoteispuolella
sijaitsevat Kraaseli (SE0820710) sekä Kraaseli-Selkäkari (SE0820703). Noin 5 km
tehdasalueen lounaispuolella sijaitsee Torne-Furö (SE0820310), joka on suojeltu
luonnonsuojelualueena. Lisäksi Haaparannan keskustan eteläpuolella on kaksi Naturaaluetta (Riekkola SE0820712, Riekkola-Välivaara SE0820321), joille on hankealueelta
matkaa yli 6 km. Tornionjoesta myös Ruotsin puoli kuuluu Natura-alueverkkoon
(SE0820430 Torne och Kalix älvsystem) (Geodata 2018, Naturvårdsverket 2018).
Hankealueen ympäristössä ei sijaitse RAMSAR-alueita (Ramsar 2018). Suomen
puolella Perämeren kansallispuisto ja Ruotsin puolella vähän yli 20 kilometrin
etäisyydellä hankealueesta sijaitseva Haaparannan saaristo (Haparanda skärgårds
nationalpark) kuuluvat Itämeren suojelukomission (HELCOM) Itämeren rannikko- ja
merialueiden suojelualueverkoston HELCOM MPA -alueisiin (Marine Protected Areas,
aiemmin Baltic Sea Protected Areas BSPA; HELCOM 2018).
Muista Suomen puolen huomioitavista aluekohteista lähin valtakunnallisesti arvokas
moreenimuodostuma (MOR-Y13-001 Käärmekangas–Viitakangas) sijaitsee yli 11,5 km
hankealueelta koilliseen. Lähin valtakunnallisesti arvokas tuuli- ja rantakerrostuma
sijaitsee yli 25 km etäisyydellä.

6.9 Maa- ja kallioperä sekä pohjavedet
Maaperä
Kohdealue sijoittuu Perämeren rannikkoalueelle, jossa luontoon ja maisemaan ovat
vaikuttaneet suuresti jääkausi ja sen jälkeiset merivaiheet sekä sijainti Torniojoen
suussa. Viimeisen 3000 vuoden aikana maankohoaminen on ollut noin metrin
vuosisadassa (Taipale ja Saarnisto 1991) ja maankohoaminen jatkuu edelleen.
Kohdealueen absoluuttinen korkeus vaihtelee 4-12 m välillä, joten alue on paljastunut
meren alta viimeisen kahden tuhannen vuoden aikana. Alueen maaperä on pääasiassa
hiekkamoreenia. Moreeni esiintyy yleisesti suhteellisen ohuena kallioperää verhoavana
kerroksena. Selleen alueelle kaivettujen koekuoppien perusteella moreenin paksuus on
yleensä vain 2-4 metriä. Moreenipeite on yleensä ohuimmillaan kallioperän kohoumilla
ja paksuimmillaan niiden välisissä painanteissa ja alavilla alueilla (Mäkinen ja Väisänen
2002). Tehdasalue on pääosin päällystettyä tai rakennettua. Alueen eteläosassa on
laajoja alueita täyttömaita, jotka ovat hiekka- ja soramoreenia. Alueen täytöissä on
käytetty myös prosessissa syntyvää kuonaa. Alueen pohjoisosassa on laajoja, alavia
silttikerrostumia, jotka ovat osin Tornionjoen tuoman hienon hiekan peittämiä. Kuvassa
6-31 on esitetty maaperän yleispiirteet hankealueella ja sen ympäristössä.
Hankealueelle ei ole arvokkaita kallio- tai moreenimuodostumia eikä ranta- tai
tuulikerrostumia.
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Kuva 6-31. Maaperän yleispiirteet hankealueella ja sen ympäristössä
(http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/). Vaalean ruskea väri kuvaa hiekkamoreenia, violetti
silttiä, ja keltainen hienoa hiekkaa. Vino rasteri kuvaa kartoittamatonta aluetta.

Happamat sulfaattimaat
Happamien sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys on tehdasalueella hyvin pieni,
mutta sen pohjoispuolella suuri (http://gtkdata.gtk.fi/Hasu/index.html). Tehdasalueen
pohjois- ja itäpuolella tavataan hienorakeisempia maa-aineksia (siltti, hieno hiekka).
Happamat sulfaattimaat ovat useimmiten liejuisia hienorakeisia sedimenttejä (savea,
hiesua tai hienoa hietaa), jotka esiintyvät alavilla viljelysmailla jokiuomien läheisyydessä
ja soiden/soistumien pohjilla. Happamia sulfaattimaita esiintyy erityisesti muinaisen
Litorinameren korkeimman rannan alapuolisilla alueilla, jotka ovat nousseet kuivalle
maalle maankohoamisen seurauksena. Karkeasti ottaen happamia sulfaattimaita
esiintyy Suomen rannikkoalueilla Pohjois-Suomessa noin 100 metrin ja Etelä-Suomessa
noin 40 metrin korkeuskäyrän alapuolella.
Mahdollisesti pilaantuneet alueet
Tornion tehdasalueella ja Röyttän alueella on 12 merkintää ympäristöhallinnon
maaperän tilan tietojärjestelmässä (MATTI). Varsinaisella tehdasalueella on vain yksi
merkintä. Järjestelmässä on tietoja alueista, joiden maaperään on voinut päästä
haitallisia aineita tai joiden tilaa on selvitetty tai jotka on jo puhdistettu.
Tehdasalueella on tehty useita pohjatutkimuksia useiden rakentamisprojektien
yhteydessä. Pilaantuneisuutta on havaittu mm. Tornion Voima Oy:n bioterminaalikentän
laajennuksen yhteydessä. Alueelle on läjitetty Outokummun historian aikaisemmissa
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vaiheissa tehtaan piha- ja tiealueiden lakaisujätteitä. Uuden kentän rakentamisen
yhteydessä alueelta poistettuja pilaantuneita, metallipitoisia maita sijoitettiin
Hietainmaan penkkarakenteisiin.
Vuoden 2017 keväällä tehtiin tehdasalueen perustilaselvitykseen liittyen
maaperätutkimuksia yhteensä 33 pisteessä (Pöyry Finland Oy 2017c). Tutkimuspisteet
sijoitettiin tehdasalueen tiedettyihin riskikohteisiin sekä toisaalla paikkoihin, joissa itse
teollisuustoimintaa ei ole harjoitettu. Tehdasalueella tapahtuneet ympäristöpoikkeamat
(kemikaali- ja öljyvuodot) huomioitiin pisteiden sijoitteluissa.
Selvitysten perusteella maaperässä öljyhiilivetyjen pitoisuudet olivat pieniä ja PAHyhdisteiden pitoisuudet alle analyysitarkkuusrajan. Metalleista kromin pitoisuudet ylittivät
ylemmän ohjearvon 300 mg/kg 16 pisteessä ja nikkelin ylempi ohjearvo 150 mg/kg ylittyi
seitsemässä pisteessä. Muilta osin ns. pima-metallien pitoisuudet alittivat VNa 214/2007
mukaiset ylemmät sekä alemmat ohjearvot. Näytteistä (6 kpl) tehdyissä
liukoisuustesteissä pitoisuudet olivat kuitenkin määritysrajan alittavia tai niukasti yli
määritysrajan. Tehdasalueen piha-alueiden täytöissä on käytetty ferrokromikuonaa.
Ferrokromikuonaa käytetään myös talvisin liukkauden torjuntaan ja sitä leviää
tiealueiden ulkopuolelle lumenpoiston yhteydessä. Tornion ferrokromitehtaan
ferrokromikuonaa on käytetty laajasti erilaisissa täytöissä korvaamaan soraa ja hiekkaa.
Sittemmin Outokumpu on tuotteistanut kuonan OKTO-tuoteperheeksi ja sitä käytetään
yleisesti sekä tehdasalueella että ulkopuolella erilaisissa rakennushankkeissa. Kuonan
kromipitoisuus on luokkaa 6-8 % ja kromi on käytännössä liukenemattomassa
muodossa.
Perustilaraportin mukaan tehdasalueen maaperän ja pohjaveden perustila voidaan
määritellä pilaantumattomaksi. Maaperän ja pohjaveden tilan arviointia voidaan tehdä
tarvittaessa tulevan rakentamisen yhteydessä.
Tornion tehdasalueella ja ympäristössä on selvitetty maaperän pintakerroksen ja
jäkälien/sammalien metallipitoisuuksia tehtaan ilmapäästötutkimuksiin liittyen (Pöyry
Finland Oy 2015b, 2017b). Vuonna 2017 maaperänäytteenotto toteutettiin laajempana
yhteensä 23 pisteessä ottamalla näytteet kivennäismaan pintakerroksesta 0-10 cm
syvyydeltä ja lisäksi seitsemältä pisteeltä myös 20-30 cm syvyydeltä. Näytteistä
määritettiin As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, V, Zn ja Hg. Tutkimuksen mukaan
maaperän metallipitoisuudet vastasivat valtakunnallista maaperän luontaista
pitoisuustasoa tutkittujen metallien osalta (Pöyry Finland Oy 2017d). Ns. pima-metallien
osalta pitoisuudet alittivat Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset kynnysarvot
osalta lukuun ottamatta kahta yksittäisessä näytteessä kynnysarvotasolla ollutta
pitoisuutta (Sb, As). On kuitenkin huomioitava että pisteet sijaitsivat pääosin kauempana
tehdasalueen ympäristössä.
Kallioperä
Hankealue sijoittuu Kaakamon intruusion migmatiittisten gabrojen ja dioriittien alueelle.
Outokummun Tornion tehtaiden perustustöiden yhteydessä on paljastunut karkea,
kordieriittia sisältävä gneissi, jonka laajuutta ei tiedetä. Kaakamon intruusion kivilajit ovat
petrografisesti vaihtelevia. Ohuet, risteilevät graniitti- ja apliittijuonet sekä tummat
sulkeumat ovat hyvin yleisiä (Perttunen 1971, 1991). Esimerkiksi gabron päämineraalit
ovat plagioklaasi (tav. labradoriitti) ja augiitti. Kivessä voi olla myös ortopyrokseenia ja/tai
oliviinia sekä biotiittia.
Kallioperän laatu kuvastuu myös maaperään ja pohjaveteen. Esimerkiksi moreenin
raskasmetalli- ja arseenipitoisuudet olivat luontaisesti suurempia alueilla, missä maaainekseen on sekoittunut metalleja ja rikkiä sisältävää mustaliuskekiviainesta. Useat
pohjaveden ominaisuudet ja liuenneiden aineiden määrä ja laatu heijastavat kallioperän
tai siitä syntyneen maaperän mineraalikoostumusta. Yleensä esimerkiksi kalkkikivien ja
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tummien kivilajien (gabro, amfiboliitti, mustaliuskeet, metavulkaniitit) suhteellisen
osuuden lisääntyessä kallioperässä, liuenneiden aineiden määrä kasvaa. Usein
kuitenkin maaperän raekoko ja rakenneominaisuudet vaikuttavat enemmän pohjaveden
laatuun kuin kivilaji- ja mineraalikoostumus (Backman ym. 1999).
Pohjavedet
Hankealueelle ei sijoitu pohjavesialueita. Lähimmät pohjavesialueet sijaitsevat noin yli
kahdeksan kilometrin etäisyydellä koillisessa. Hydraulista yhteyttä hankealueen ja
pohjavesialueiden välillä ei ole. Hankealueella ei ole lähteitä tai talousvesikaivoja.
Tehdasalueella pohjavesi virtaa pääosin mereen tai siihen rajoittuviin jätevesialtaisiin.
Pohjaveden laatua tarkkaillaan erityisesti jätealueiden läheisyydessä.
Pohjavedessä on havaittu haitta-aineita Selleen jätealueella. Muutoin pohjavedessä
havaitut pitoisuudet eivät ole olleet merkittäviä. Selleen jätealueella pohjavedet ovat
lievästi pilaantuneet alueelle sijoitettujen kaasunpuhdistuspölyjen sisältämistä
metalleista. Pölyt on nyt osin poistettu ja jätealueen ympärille on injektoitu reaktiivinen,
pelkistävä FeSO4-seinämä (ISRM-barrieri).

6.10 Maisema ja kulttuuriympäristö
Maiseman yleiskuvaus
Maisemamaakuntajaossa Tornio kuuluu Peräpohjola-Lapin maisemamaakuntaan ja sen
sisällä Keminmaan seutuun (Ympäristöministeriö 1993). Keminmaan seudun rannikolla
meri on tärkeä elementti. Tornion edustan merialue on osa Perämeren matalaa
rannikkovyöhykettä, jolle leimaa antavaa ovat rantaviivan rikkonaisuus ja jokisuistot.
Vesialueella on saaria, karikkoja ja matalikkoja. Rannikon lähelle sijoittuvat saaret
muodostavat yhdessä meren kanssa avaran ja laakean maisemakuvan. Saaristo on
loivapiirteistä ja saaret ovat moreenisia tai hiekkaisia. Kalliosaaria ei juuri ole.
Maisemakuvaa merelle päin hallitsevat Tornion kohdalla Tornion tehtaiden korkeat
teollisuusrakennukset ja niihin liittyvät allas-, varastointi- ja läjitysalueet. Röyttän alueen
teollisella toiminnalla on pitkät historialliset juuret ja alueella on ollut teollista toimintaa jo
huomattavasti ennen Outokummun aloittamaa metallinvalmistusta. Röyttässä on
harjoitettu jo vuosina 1862 – 1928 sahalaitostoimintaa ja tämän jälkeen perustettu uusi
saha oli toiminnassa vuosina 1951 – 1985. Röyttän aluetta voidaan näin luonnehtia
leimaavan teollinen toiminta, joka vaikuttaa niin alueen kulttuurimaisemakuvaan ja
kulttuuriarvoihin.

Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet
Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei ole osoitettu maakuntakaavassa
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeää aluetta tai kohdetta.
Lähellä
hankealuetta,
Röyttän
niemen
uloimmassa
kärjessä
sijaitsee
kulttuurihistoriallisesti arvokas Röyttän entinen merivartioasema ympäristöineen.
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7 SUUNNITELMA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA
7.1 Arvioinnin lähtökohdat
Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä
vaikutuksia ympäristöön. Arvioinnissa tarkastellaan rakentamisen ja käytön aikaisia sekä
käytöstä poistamisen vaikutuksia. YVA-lain 2 §:n mukaan arvioinnissa tulee tarkastella
hankkeen
aiheuttamia
todennäköisiä
merkittäviä
ympäristövaikutuksia.
Ympäristövaikutuksella tarkoitetaan hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja
välillisiä vaikutuksia Suomessa ja sen ulkopuolella:
•
•

•
•
•

väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja
luonnon monimuotoisuuteen, erityisesti niihin lajeihin ja luontotyyppeihin, jotka on
suojeltu luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY nojalla.
yhdyskuntarakenteeseen,
aineelliseen
omaisuuteen,
maisemaan,
kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
luonnonvarojen hyödyntämiseen, sekä
edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin

Merkittävimmiksi sulattohankkeen aiheuttamiksi ympäristövaikutuksiksi on tässä
vaiheessa tunnistettu vaikutukset sivutuotteiden ja jätteiden käsittelyyn,
vaikutukset ilmanlaatuun, vesistön tilaan ja kalastukseen, sekä melu-, tärinä- ja
liikennevaikutukset. Hankkeen myötä louhittujen luonnonvarojen käyttö tehostuu,
joten hankkeella on positiivisia vaikutuksia materiaalitehokkuuteen.
Vaikutusten merkittävyyttä tullaan arvioimaan mm. vertaamalla ympäristön sietokykyä
kunkin
ympäristörasituksen
suhteen
ottaen
huomioon
alueen
nykyinen
ympäristökuormitus. Arvioinnissa keskitytään erityisesti niihin vaikutuksiin, jotka
ennakolta arvioidaan merkittäviksi ja koetaan sidosryhmien taholta tärkeinä. Arvioinnin
suorittavat kokeneet vaikutusten arviointiin perehtyneet asiantuntijat.
Vaikutuksen merkittävyyttä arvioidaan hyödyntäen soveltuvin osin IMPERIAhankkeessa kehitettyä lähestymistapaa, jossa huomioidaan kohteen herkkyys ja
muutoksen suuruus (Marttunen ym., Kuva 7-1).

88

Outokumpu Chrome Oy
Kuonauuni YVA-ohjelma
lokakuu 2019

Kuva 7-1. IMPERIA-hankkeessa käytetty vaikutusten merkittävyyden arvioimistapa
(Marttunen ym. 2015).

7.2 Tarkastelu- ja vaikutusalueiden rajaukset
Tarkastelualueella tarkoitetaan tässä kullekin vaikutustyypille määriteltyä aluetta, jolla
kyseistä ympäristövaikutusta selvitetään ja arvioidaan. Vaikutusalueella tarkoitetaan
aluetta, jolla selvityksen tuloksena ympäristövaikutusten arvioidaan ilmenevän.
Tarkastelualueen laajuus riippuu tarkasteltavasta ympäristövaikutuksesta. Esimerkiksi
ilmapäästöjen ympäristövaikutuksia tarkastellaan noin 10 km:n säteellä Tornion tehtailta
ja jäähdytys- ja jätevesien vaikutuksia enimmillään noin 10 kilometrin säteellä
purkupaikoista. Ilmapäästöjen tarkastelualue on rajattu Ilmatieteen laitoksen vuonna
2015 laatiman leviämismallitarkastelun tulosten perusteella (Ilmatieteen laitos 2015a), ja
jätevesien vaikutusalue v. 2017 laaditun typpikuormituksen leviämistä kuvaavan
mallitarkastelun perusteella (Pöyry Finland Oy 2017b). Melun tarkastelualue (1,5-2 km)
on rajattu Tornion tehtaiden ympäristömeluselvityksen perusteella (Promethor 2018).
Varsinainen
vaikutusalueiden
määrittely
tehdään
arviointityön
tuloksena
ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.
Vaikutusten arviointia ja sen alueellista rajaamista on seuraavassa käsitelty
vaikutuskohtaisesti.
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Kuva 7-2. Tarkastelualueen rajaus 10 km.

7.3 Vaikutukset sivutuotteiden ja jätteiden käsittelyyn
Toiminnassa muodostuvien sivutuotteiden ja jätteiden käsittelystä aiheutuvat
ympäristövaikutukset arvioidaan sivutuotteiden ja jätteiden ominaisuuksien,
käsittelytekniikoiden sekä hyötykäyttö- ja loppusijoitusratkaisuiden perusteella
asiantuntija-arviona.
Arvioinnissa hyödynnetään teknisestä suunnittelusta ja vastaavan kaltaisista hankkeista
saatavia tietoja. Tiedot toiminnan myötä muodostuvista ja vähenevistä sivutuotteista ja
jätteistä,
niiden
määristä,
ominaisuuksista
ja
käsittelystä
esitetään
arviointiselostuksessa. Myös rakentamisen aikana muodostuvat jätteet huomioidaan.
Sivutuotteiden ja jätteiden määrän minimoimiseksi suunnitellut toimet, mahdolliset
hyötykäyttökohteet sekä jätteiden käsittely ja loppusijoitusmahdollisuudet kuvataan.
Ympäristövaikutukset arvioidaan hankealueella tehtävän käsittelyn ja hyötykäytön sekä
mahdollisten kuljetusten osalta. Hankealueen ulkopuolella mahdollisesti tehtävän
käsittelyn tai loppusijoituksen vaikutuksia ei arvioida tässä yhteydessä.

7.4 Vaikutukset ilmanlaatuun
Ilmanlaatuvaikutuksissa huomioidaan sulaton rakentamisen ja toiminnan sekä niihin
liittyvien kuljetusten aiheuttamat päästöt ilmaan. Sulaton maksimipäästötasot
määräytyvät lainsäädännön ja BAT-päätelmien asettamien raja-arvojen mukaan.
Kokonaispäästöt ilmaan arvioidaan sulaton suunnittelutietojen perusteella.
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Savukaasupäästöjen leviämismallinnus
Hankeen rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen leviäminen ympäristöön
mallinnetaan ilmapäästöjen leviämismallinnuksilla. Lisäksi mallinnetaan lyijyn, arseenin,
kadmiumin ja nikkelin leviäminen ympäristöön. Näiden ohella mallinnetaan
elohopeapitoisuuksien leviäminen. Mallinnuksessa määritetään uuden sulaton
päästöjen aiheuttamat pitoisuudet maanpinnan tasossa laitoksen ympäristössä.
Mallinnuksessa otetaan huomioon myös nykyisen toiminnan päästölähteet.
Leviämismallilaskelmien tuloksina tuotetaan pitoisuuksien vuosi-, vuorokausi- ja
tuntikeskiarvot, joita verrataan Suomessa voimassa oleviin ja ihmisten terveyden
suojelemiseksi annettuihin ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin. Leviämislaskelmien
tulosten perusteella arvioidaan tarkasteltavan sulaton päästöjen vaikutukset paikalliseen
ilmanlaatuun, ihmisten terveyteen ja kasvillisuuteen.
Leviämismallilaskelmat tehdään
pohjoispuolisiin alueisiin.

Ilmatieteen

laitoksella

keskittyen

tehdasalueen

7.5 Vaikutukset vesistöihin
Outokumpu Chrome Oy:n suunniteltu sulatto aiheuttaa lähinnä jäähdytysvesikuormitusta
ja lisää jonkin verran jätevesikuormitusta. Sulaton tarvitsema prosessi- ja jäähdytysvesi
otetaan merestä, Tornion tehtaiden nykyisestä vedenottopaikasta. Vettä käytetään
sulatusuunin jäähdytykseen. Prosessialueelta poistuvat vedet tulevat pääasiassa
prosessialueelta poistuvista pesuvesistä. Jätevedet käsitellään Tornion tehtaiden
nykyisissä prosessiveden käsittelyjärjestelmissä.
Vaikutukset vedenlaatuun, vesiekologiaan, jääoloihin ja vesistön käyttöön
Hankkeen vaikutuksia merialueen vedenlaatuun arvioidaan selostusvaiheessa,
nykyisten kuormitustietojen ja vaikutusten sekä uuden toiminnan lisäämien
kuormitustietojen perusteella. Päästöjen vaikutukset arvioidaan myös purkuvesistön
sedimentteihin, vesiekologiaan sekä jääoloihin ja vesistön käyttöön.
Vaikutukset vesienhoitolainsäädännön mukaiseen vesien ekologiseen ja kemialliseen
tilaan
Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan tehtaan päästöjen (mukaan lukien hanke)
vaikutukset suhteessa purkuvesistön vesienhoitolainsäädännön (1299/2004) mukaiseen
ekologiseen tilaan ja tilatavoitteisiin vesimuodostumittain ja erikseen kaikille luokittelussa
mukana oleville osatekijöille. Lisäksi käsitellään vesiympäristölle vaaralliset ja haitalliset
aineet (VNa 1308/2015) sekä mahdolliset vaikutukset purkuvesistön kemialliseen tilaan.
Kuonien uusilta varastointialueilta mahdollisesti suotautuvien ja kulkeutuvien vesien
vaikutukset merialueen vedenlaatuun tullaan arvioimaan.
Kalasto ja kalatalous
Hankkeen vaikutuksia merialueen kalastoon ja kalastukseen arvioidaan hankkeen
kuormitustietojen ja vesistövaikutusarvion sekä muista vastaavista teollisuuslaitoksista
saatujen kokemusten perusteella. Vedenlaatumuutosten vaikutuksia purkuvesistön
kalakantoihin ja kalastukseen, mukaan lukien kaupallinen kalastus, arvioidaan olemassa
olevien kalasto- ja kalastustietojen perusteella.
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Hankkeen kalataloudellisten vaikutusten arviointia varten on käytettävissä riittävästi
tietoa Tornion edustan merialueen kalastosta ja myös kalastuksesta sekä
kotitarvekalastuksen että kaupallisen kalastuksen osalta.

7.6 Melu- ja tärinävaikutukset
Meluvaikutusten arviointi perustuu sulaton suunnittelutietoihin, toimintaan liittyvien
kuljetusten määriin, muista vastaavista toiminnoista saataviin kokemuksiin ja
sijoituspaikan ympäristön nykyistä melutasoa koskeviin olemassa oleviin tietoihin.
Meluvaikutusten arviointi toteutetaan melumallinnuksen avulla. Mallinnuksessa
tarkastellaan sulaton toiminnasta aiheutuvaa melua sulaton lähialueella. Sulaton
toimintojen aiheuttamat melutasot selvitetään jo olemassa olevien toimintojen ja
mitattujen melutasojen perusteella.
Melun leviäminen maastoon havainnollistetaan käyttäen tietokoneavusteista melun
leviämiseen käytettävää ohjelmistoa. Meluselvitystyö tehdään yhteispohjoismaisen
teollisuus- ja tieliikennemelumallin mukaisilla laskelmilla, joissa sulaton lähialue
rakennuksineen ja maastomuotoineen mallinnetaan päivä- ja yöajan tilanteille. Nykyistä
melutilannetta arvioidaan alueen nykyisten toimintojen aiheuttaman melun sekä
olemassa olevien melumittaus ja -mallinnustulosten perusteella.
Mallinnuksen tulosten tarkastelussa kiinnitetään huomiota erityisesti herkkiin kohteisiin,
kuten asutukseen, kouluihin, päiväkoteihin, virkistysalueisiin ja häiriintyviin
luontokohteisiin. Erityistä huomiota kiinnitetään sellaisiin kohteisiin, joissa melutaso on
ollut korkea aiemmissa selvityksissä.
Mallissa otetaan huomioon melun geometrinen leviäminen, maaston korkeuserot,
rakennukset ja muut heijastavat pinnat sekä maanpinnan ja ilmakehän melun
absorptionvakiot. Melulähteitä voidaan määritellä piste-, viiva- tai pintalähteiksi. Metsän
ja pehmeämmän maakerroksen vaikutus huomioidaan käyttäen rajattuja maaabsorptioalueita. Teollisuuslaitosten alueille sekä veden- ja tienpinnoille on yleisesti
määritelty kova maanpinta äänen heijastusvaikutuksen simuloimiseksi.
Melun leviäminen lasketaan konservatiivisesti siten, että ympäristön tilapisteet ovat
melun leviämisen kannalta suotuisat (mm. kevyt myötätuuli melulähteestä kuhunkin
laskentapisteeseen). Mallinnuksen tulokset esitetään havainnollisesti karttapohjilla.
Meluvaikutuksia tarkastellaan siinä laajuudessa, kuin mitä mallinnukset osoittavat
hankkeesta aiheutuvan vaikutuksia. Alustavasti meluvaikutusten tarkastelualueen
arvioidaan ulottuvan noin 1,5-2 kilometrin etäisyydelle hankealueesta.
Tärinän osalta arvioinnissa tarkastellaan rakentamisen aikaisia tärinävaikutuksia sekä
rakentamis- ja toiminta-aikaisista kuljetuksista aiheutuvia tärinävaikutuksia. Tärinän
voimakkuutta arvioidaan suhteessa etäisyyteen tärinälähteestä saatavilla olevan tiedon
ja aiempien kokemusten perusteella. Arvioinnissa huomioidaan hankealueen
läheisyydessä sijaitsevat rakennukset sekä ihmisten mahdollisesti kokemat
häiriövaikutukset.

7.7 Vaikutukset liikenteeseen
Liikennevaikutuksia tarkastellaan arvioimalla tehtaan uudistettuun toimintaan liittyvien
kuljetusten määriä ja käytettyjä reittejä hankealueelle johtavien liikenneväylien
ympäristössä. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan kaikki kuljetusmuodot: maantie-,
rautatie- ja laivakuljetukset. Arvioinnissa tarkastellaan sekä rakentamisen että toiminnan
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aikaisen liikenteen vaikutuksia. Hankkeen aiheuttamat muutokset liikennemääriin
arvioidaan raaka-aineiden, tuotantomäärien ja jätemäärien perusteella.
Maantieliikenteen osalta tarkastellaan liikennemäärien muutoksia ennen kaikkea
Kromitiellä ja valtatiellä 29 Kromitien liittymän kohdalla. Liikennemäärien muutoksesta
aiheutuvat
vaikutukset
liikenneturvallisuuteen,
onnettomuusriskiin,
liikenteen
sujuvuuteen ja Kromitien lähiympäristön viihtyisyyteen arvioidaan. Erityistä huomiota
kiinnitetään kuljetusreittien varrella mahdollisesti sijaitseviin herkkiin kohteisiin, kuten
asutukseen,
päiväkoteihin
ja
virkistysalueisiin.
Tieliikenteen
aiheuttamat
meluvaikutukset ja vaikutukset viihtyvyyteen arvioidaan nykytietojen pohjalta. Tiedossa
olevat liikenneverkkoa koskevat kehittämissuunnitelmat otetaan arvioinnissa niin ikään
huomioon.
Rautatie- ja laivakuljetusten osalta arvioidaan mahdollisten kuljetusmäärien muutosten
vaikutus tehtaan lähialueen rautatieverkon ja laivaväylien/sataman toimintaan.

7.8 Vaikutukset ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen, terveyteen,
virkistyskäyttöön ja elinkeinoihin
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA) on vuorovaikutteinen prosessi, jossa
arvioidaan ennalta sellaisia yksilöön, yhteisöön tai yhteiskuntaan kohdistuvia
vaikutuksia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten elinoloissa, viihtyvyydessä,
hyvinvoinnissa tai hyvinvoinnin jakautumisessa. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset
liittyvät muihin hankkeen aiheuttamiin vaikutuksiin joko välittömästi tai välillisesti.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi yhdistää terveysvaikutusten arvioinnin (TVA)
ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin (SVA) (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015,
Sosiaali- ja terveysministeriö 1999).
Osana ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia arvioidaan myös hankkeen
vaikutuksia virkistyskäyttömahdollisuuksiin. Näiden lisäksi arvioidaan terveysvaikutuksia
ja elinkeinovaikutuksia. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi tuottaa arvokasta
tietoa eri sidosryhmien tarpeista arviointiprosessin aikana sekä hankkeen myöhemmissä
vaiheissa ja toimii tiedon jakamisen kanavana. Arvioinnissa yhdistyy kokemusperäisen,
eli subjektiivisen tiedon analyysi ja asiantuntija-arvio. Vaikutusten arviointi laaditaan
asiantuntija-arviona. Arvioinnissa hyödynnetään eri lähteistä koottavia nykytilatietoja,
sekä muiden vaikutusten arviointiosioiden tuloksia. Arvioinnissa hyödynnetään
kirjallisuutta, kartta-aineistoja, arviointiohjelmasta annettavia mielipiteitä sekä mediassa
esitettyjä hankkeen kannalta oleellista hanketta koskevaan tietoa ja keskustelua.
Arvioinnin tausta-aineistona käytetään hankealuetta kuvaavia tietoja, kuten esimerkiksi
asutuksen, loma-asutuksen, virkistysalueiden ja muiden ihmistoiminnan alueiden
sijoittumista.
Hankkeen elinkeinovaikutusten arvioinnin yhteydessä selvitetään millaista
elinkeinotoimintaa hankkeen vaikutusalueelle sijoittuu ja millainen elinkeinorakenne
hankkeen sijaintikunnassa on. Elinkeinoihin ja työllisyyteen kohdistuvia vaikutuksia
arvioidaan asiantuntija-arvioina hyödyntäen tietoja hankkeen työllistävistä vaikutuksista
eri vaiheissa. Hankkeen vaikutuksia vaikutusalueen muuhun elinkeinotoimintaan
arvioidaan olemassa olevan tiedon ja muiden vaikutusten arviointiosioiden tulosten
perusteella. Arvioinnissa kuvataan hankkeen myötä alueella lisääntyviä työtehtäviä.
Sulaton rakentaminen ja toiminta voi aiheuttaa lähiympäristössä havaittavaa
ilmanlaadun muutoksia, pölyämistä, melua ja tärinää, jotka vaikuttavat enemmän
viihtyvyyteen, mutta voivat aiheuttaa myös terveysvaikutuksia. Terveyteen kohdistuvien
vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään mm. ilmanlaatuun, meluun, vedenlaatuun,
elintarvikkeisiin ja maaperän liittyviä ohjearvoja ja tunnuslukuja, joiden ylittyminen voi
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aiheuttaa terveyshaittoja. Vesien purkamisesta mereen ei arvioida aiheutuvan
merkittäviä suoria terveydellisiä haittoja, koska merivettä ei hyödynnetä juomavetenä.
Koettuja terveysvaikutuksia arvioidaan sidosryhmiltä saadun palautteen avulla.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten tarkastelualue määräytyy vaikutusten laajuuden
perusteella. Arvioinnin pääpaino kohdistuu kuitenkin päästölähteiden lähiympäristöön.
Arvioinnissa kartoitetaan lähialueen niin sanotut herkät kohteet. Arvioinnissa
tunnistetaan ne alueet, väestöryhmät tai virkistyskäyttömuodot, joihin vaikutukset
erityisesti kohdistuvat. Arvioinnin avulla etsitään myös keinoja mahdollisten
haittavaikutusten lieventämiseen.

7.9 Luontovaikutukset
Hankkeen vaikutukset kasvillisuuteen sekä eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen,
erityisesti niihin lajeihin ja luontotyyppeihin, jotka on suojeltu luontotyyppien sekä
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun neuvoston direktiivin
92/43/ETY ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2009/147/EY nojalla, arvioidaan erikseen.

7.10 Muut vaikutukset
Vaikutukset maankäyttöön ja rakennettuun ympäristöön
Hankkeen maankäytölliset vaikutukset kohdentuvat erityisesti hankealueelle ja sen
välittömään läheisyyteen. Hankkeen vaikutukset maankäyttöön ja rakennettuun
ympäristöön arvioidaan analysoimalla ja tunnistamalla mahdollisia hankkeen ja
hankkeen lähialueen maankäytön ja rakennetun ympäristön konfliktipisteitä yhdessä
erityisesti sosiaalisten ja liikenteellisten vaikutusten arvioinnin kanssa.
Lisäksi arvioidaan hankkeen suhde
alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamiseen.

maakuntakaavan

ja

valtakunnallisten

Arviointi laaditaan asiantuntijatyönä.
Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Hankkeen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön ovat pääosin paikallisia.
Arviointiselostuksessa kuvataan lyhyesti, mitä muutoksia maisemaan on eri
vaihtoehdoissa. Vaikutusten arviointi maiseman ja kulttuuriympäristön osalta perustuu
hankesuunnitelmiin sekä kartta- ja ilmakuvatarkasteluihin. Vaikutukset maisemaan
arvioidaan asiantuntijatyönä.
Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen
Rakentamistoimet aiheuttavat aina muutoksia maan vesitaloudessa sekä maaperän
fysikaalisissa, kemiallisissa ja mikrobiologisissa ominaisuuksissa. Esimerkiksi
maanpinnan käsittely, kasvillisuuden raivaaminen, peittäminen, tiivistäminen, viemäröinti
estävät tai vähentävät sadeveden suotautumista pohjavedeksi. Myös pohjaveden
paikalliset virtaussuunnat voivat muuttua. Rakentamiskohteessa (maarakentaminen /
louhinta) muodostuu ylimääräisiä massoja (maamassat, sivukivi) ja toisaalta
rakentaminen vaatii myös uutta maa- ja kiviainesta.
Ympäristövaikutusten merkittävyyden kannalta on oleellista mm. vaikutusten alueellinen
suuruus (laajuus ja kesto), vaikutusten kohteen herkkyys muutoksille ja merkittävyys
sekä vaikutusten palautuvuus ja pysyvyys. Esimerkiksi vaikutukset maaperään ja
pohjaveteen ovat vähäisiä kun:
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•

kohteen pinta-ala on pieni ja vaikutukset kohdistuvat vain sen välittömään
läheisyyteen

•

kohteessa ei tehdä merkittäviä kaivuja tai massanvaihtoja, vain pintarakennetta
muokataan, ei louhintatarvetta

•

rakentamisen aiheuttamat muutokset ovat pääosin palautuvia

•

rakentamisen tai toiminnan aikainen pilaantumisriski on vähäinen (esim. öljy, ei
happamia sulfaattimaita)

•

vaikutusalueella ei ole arvokkaita geologisia muodostumia

•

vaikutusten kohde ei sijaitse pohjavesialueella, eikä vaikutusalueella ole lähteitä
tai muita vesilain (587/2011) mukaisia vesiluontotyyppejä, ei talousvesikaivoja

•

kohteessa ei aiheudu pohjaveden aseman tai virtaussuuntien muutoksia

Jos esim. edellä mainitut tekijät eivät täyty, ovat vaikutukset kohtalaisia tai suuria
riippuen mm. hankkeen laajuudesta vaikutuskohteiden herkkyydestä.
Kohdealueelta ei ole vielä olemassa yksityiskohtaista tutkimustietoa maaperän laadusta
eikä pohjavesiolosuhteista, mutta ennakkotiedon perustella vaikutusten ei oleteta olevan
merkittäviä, koska hankealueella ei ole esim. suojeltuja geologisia kohteita eikä
pohjavesialueita. Maaperä- ja pohjavesitiedot täydennetään selostusvaiheessa (mm.
mahdolliset pilaantuneet alueet). Vaikutuksia maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin
arvioidaan asiantuntijatyönä olemassa olevaan ja hankkeen suunnitteluun perustuvien
sekä vastaavista toiminnoista kertyneen kokemuksen ja tiedon avulla.

Vaikutukset luonnonvarojen käyttöön
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan raaka-aineen hankinnan vaikutuksia
luonnonvarojen käyttöön ja hankinnan kestävyyttä asiantuntija-arvioina. Arvion
lähtökohtana on voimassaolevien ja parhaiden käytäntöjen mukaisten suositusten
noudattaminen. Hankkeen aikana ei lisätä raaka-aineen hankintaa vaan tehostetaan jo
olemassa olevien luonnonvarojen hyötykäyttöä.
Kasvihuonekaasupäästöjen vaikutukset
Vaikutuksia ilmastoon arvioidaan laskemalla sulaton prosessien ja kuljetusten
kasvihuonekaasupäästöjen määrä ja havainnollistamalla hankkeen aiheuttamaa
muutosta alueen kasvihuonekaasupäästömäärissä.
Onnettomuus- ja häiriötilanteiden vaikutukset
Sulaton mahdolliset häiriötilanteet kuvataan ja niiden vaikutukset ympäristöön
arvioidaan. Ympäristöonnettomuusriskien tyyppi, todennäköisyys ja ympäristövaikutukset arvioidaan, ja esitetään keinoja niiden estämiseksi ja seurausten
lieventämiseksi. Erityisesti kiinnitetään huomiota mahdollisiin kaasuvuoto- ja
tulipaloriskeihin, niiden ehkäisyyn ja ympäristövaikutuksiin. Arvioinnissa hyödynnetään
nykyiseltä tehtaalta, laitosvalmistajilta ja muista hankkeista saatavilla olevia tietoja.
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Laitoksen käytöstä poiston vaikutukset
Sulaton purkutyöt muistuttavat tehtaan rakennustöitä. Purkutöiden vaikutuksia
arvioidaan luvussa 7.11 mainituin rakentamisen aikaisten vaikutusten arvioinnissa
käytettävin menetelmin. Vaikutuksia kuvataan sulaton suunnittelusta alustavasti
saatavilla olevien tietojen pohjalta.
Yhteisvaikutukset
Hankkeella ei tässä vaiheessa ole tunnistettu olevan yhteisvaikutuksia muiden tiedossa
olevien tulevien hankkeiden kanssa. Nykyisen toiminnan päästöjä ilmaan on suunniteltu
vähennettävän uusien suodatinlaitosten avulla vuosina 2019 ja 2020, jolloin nykyisten
toimintojen päästöt (mm. elohopeapäästöt) tulevat pienentymään. Tämä otetaan
huomioon YVA-selostusvaiheessa arvioitaessa nykyisen ja uuden toiminnan
yhteisvaikutuksia.

7.11 Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Sulaton
rakentamisen
aikaisia
ympäristövaikutuksia
tarkastellaan
omana
kokonaisuutena, sillä ne poikkeavat ajalliselta kestoltaan ja osittain myös muilta
piirteiltään sulaton käytön aikaisista vaikutuksista.
YVA-selostuksessa kuvataan hankkeen rakennustyöt ja rakentamisen aikaiset
liikennejärjestelyt ja -määrät sekä esitetään käytettävät liikennevälineet. Myös
rakentamisen aikaisen liikenteen reitit selvitetään. Hankealueelta maanrakennustöiden
yhteydessä kaivettavien maamassojen määrästä esitetään alustavat arviot.
Rakentamisesta aiheutuvat vaikutukset mm. maa- ja kallioperään, liikenteeseen,
vesistöihin, työllisyyteen ja ihmisten viihtyvyyteen arvioidaan hankkeesta laadittujen
suunnitelmien ja vuorovaikutuksen yhteydessä saadun palautteen perusteella sekä
muista vastaavista hankkeista saatujen kokemusten pohjalta.

7.12 Hankevaihtoehtojen vertailu
Ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioidaan vaikutuksia, jotka ovat kunkin tarkastellun
vaikutuksen osalta muutos nykytilasta tarkasteluhetkeen. Ympäristövaikutuksia
tarkastellaan vertaamalla vaihtoehtoa 0 hankevaihtoehtoon.
Vaihtoehtojen vaikutuksia vertaillaan havainnollisella ja yhdenmukaisella tavalla
vaihtoehtojen keskeiset, niin myönteiset, kuin kielteiset kuin neutraalitkin
ympäristövaikutukset. Vaikutuksia voidaan vertailla esimerkiksi kvalitatiivisen
vertailutaulukon perusteella, johon määritetään vaikutusten merkittävyys esimerkiksi
neliportaisella asteikolla (Taulukko 7-1). Samassa yhteydessä arvioidaan vaihtoehtojen
ympäristöllinen toteutettavuus ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella.
Taulukko 7-1. Vaikutusten merkittävyyden asteikko

Erittäin suuri ++++
Suuri +++
Kohtalainen ++
Vähäinen +
Vaikutusten merkittävyys Ei vaikutusta (0)
Vähäinen Kohtalainen -Suuri --Erittäin suuri ----

96

Outokumpu Chrome Oy
Kuonauuni YVA-ohjelma
lokakuu 2019

7.13 Arvioinnin epävarmuustekijät
Käytössä oleviin ympäristötietoihin ja vaikutusten arviointiin liittyy aina oletuksia ja
yleistyksiä. Samoin käytettävissä olevat tekniset tiedot ovat vielä alustavia, eikä kaikkia
teknisiä ratkaisuja ole vielä valittu. Tiedon puutteet voivat aiheuttaa epävarmuutta ja
epätarkkuutta selvitystyössä.
Arviointityön aikana tunnistetaan mahdolliset epävarmuustekijät mahdollisimman
kattavasti ja arvioidaan niiden merkitys vaikutusarvioiden luotettavuudelle. Nämä asiat
kuvataan arviointiselostuksessa.

7.14 Haittojen lieventäminen ja vaikutusten seuranta
Arviointityön aikana selvitetään mahdollisuudet ehkäistä ja rajoittaa hankkeen
haittavaikutuksia suunnittelun ja toteutuksen keinoin. Selvitys lieventämistoimenpiteistä
esitetään arviointiselostuksessa.
Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa
ympäristövaikutuksista. Vaikutusten selvittämisen yhteydessä laaditaan ehdotus
ympäristövaikutusten seurantaohjelman sisällöksi.
Seurannan tavoitteena on:
– tuottaa tietoa hankkeen vaikutuksista,
– selvittää, mitkä muutokset ovat seurauksia hankkeen toteuttamisesta,
– selvittää, miten vaikutusten arvioinnin tulokset vastaavat todellisuutta,
– selvittää, miten haittojen lieventämistoimet ovat onnistuneet,
– käynnistää tarvittavat toimet, jos esiintyy ennakoimattomia, merkittäviä haittoja.

7.15 Tarkastelualueet Ruotsin puolella
Ruotsin puolelle mahdollisesti ulottuvina ympäristövaikutuksina tarkastellaan
ilmapäästöjen, jäte- ja jäähdytysvesien, liikenteen sekä melun vaikutuksia.
Tarkastelualueet Suomen ja Ruotsin väliseltä rajalta ulottuvat ilmapäästöjen ja jäte- ja
jäähdytysvesien vaikutusten osalta noin kahdeksan kilometrin etäisyydelle (Kuva 7-2).
Vaikutukset Ruotsin puolella tullaan kokoamaan omaan lukuunsa YVA-selostuksessa.
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