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YHTEYSTIEDOT JA NÄHTÄVILLÄOLO
Arviointiohjelma on nähtävillä seuraavissa paikoissa:
Porvoon pääkirjasto
Papinkatu 20, 06100 Porvoo
Porvoon kaupungin Palvelupiste
Raatihuoneenkatu 9, 06100 Porvoo
Sipoon kunta, Kuntala
Iso Kylätie 18, 04130 Sipoo
Sipoon pääkirjasto
Pohjoinen koulutie 2, 04130 Sipoo
Lisäksi arviointiohjelma on saatavissa sähköisesti osoitteesta www.ely-keskus.fi/uusimaa/yva, josta
valitaan linkki Vireillä olevat YVA-hankkeet.
Yhteystiedot:
Hankkeesta vastaava:
Neste Oil Oyj
Outi Piirainen
puh. 010 458 3925
etunimi.sukunimi@nesteoil.com
Yhteysviranomainen:
Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus
Yhteyshenkilö Leena Eerola
puh. 029 502 1380
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
YVA-konsultti:
Pöyry Finland Oy
YVA-projektipäällikkö Minna Jokinen
puh. 010 33 24388
etunimi.sukunimi@poyry.com
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TERMIT JA LYHENTEET
YVA-ohjelmassa on käytetty seuraavia termejä ja lyhenteitä:
CFB

Circulating Fluidized Bed: Kiertoleijukerrospoltto

ELY-keskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

FINIBA

Finnish Important Bird Areas: Suomen tärkeät lintualueet

GWh

Gigawattitunti, energian yksikkö (1 GWh = 1000 MWh). GWh/a
tarkoittaa gigawattituntia vuodessa.

Hanke

Uusien voimalaitosyksiköiden ja polttoaineen käsittelyalueen rakentaminen

Hankealue

YVAssa tarkastellun hankkeen sijaintialue

m3

Kuutiometri, tilavuuden yksikkö

MW

Megawatti, tehon yksikkö (1 MW = 1000 kW)

NExBTL

Neste Oilin uusiutuvan dieselpolttonesteen tuotantoyksikkö

SCI

Sites of Community Importance: Natura 2000 -alue, jonka suojelu
perustuu luontodirektiiviin.

SDA

Solvent deasphalting: SDA-prosessissa pohja-öljystä erotetaan raskaimmat komponentit, asfalteenit, omaksi tuotejakeeksi.

Seveso

Vuonna 1996 voimaan tullut Seveso II -direktiivi säätelee vaarallisia kemikaaleja käyttävien ja varastoivien suuronnettomuusvaarallisten laitosten riskienhallintaa.

SPA

Special Protection Area: Lintudirektiivin mukainen erityinen suojelualue.

t

Tonni, massan yksikkö (1 t = 1 000 kg)

YVA

Ympäristövaikutusten arviointi

µg

Mikrogramma, massan yksikkö (1 µg = 0,001 mg)
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TIIVISTELMÄ
Hanke ja hankkeesta vastaava
Neste Oil Oyj suunnittelee Porvoon jalostamon voimalaitoksen uudistamista. Voimalaitoksen pääkattilat eivät täytä vuoden 2016 alussa voimaan tulevia uusia savukaasujen
päästöraja-arvoja ja niiden tekninen käyttöikä on täyttymässä. Hankkeen tarkoituksena
on korvata vuonna 1971 valmistuneet kattilat ja höyryturbiinit uusilla yksiköillä, joiden
on suunniteltu olevan kokonaisuudessaan toiminnassa vuoden 2023 loppuun mennessä.
YVA-lain tarkoittamana hankkeesta vastaavana toimii Neste Oil Oyj (Neste Oil). Neste
Oil on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja
markkinointiyhtiö, joka valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita. Yhtiö on myös maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja.
YVA-menettely
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten
arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa sekä päätöksenteossa. Samalla tavoitteena on lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia hankkeen suunnitteluun. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan sen
tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi.
Hankkeen lähialueen asukkailla, kansalais- ja ympäristöjärjestöillä ja muilla vastaavilla
tahoilla on mahdollisuus ottaa kantaa tähän YVA-ohjelmaan, ympäristövaikutusten arviointiin ja mahdolliseen hankkeeseen, jotta hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa
voidaan päästä mahdollisimman hyvään lopputulokseen. YVA-menettelyn yhteysviranomaisen ilmoituksessa YVA-ohjelman nähtävilläolosta selviää tarkemmin miten ja milloin mielipiteitä voi esittää. Yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Tämän YVA-ohjelman ja siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta laaditaan
ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus). Arviointiselostuksessa esitetään
tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista. Selostukseen kootaan tiedot olemassa olevista ja menettelyn aikana tehdyistä
ympäristöselvityksistä.
Arvioitavat vaihtoehdot
Tässä YVA-menettelyssä arvioidaan nykyisen voimalaitoksen vanhimpien tuotantoyksiköiden korvaamista uusilla yksiköillä. Hankkeella on kolme toteutusvaihtoehtoa:
Vaihtoehto 1 (VE1): Kolme kaasu- ja öljykäyttöistä kattilaa ja höyryturbiini
Vaihtoehto 2 (VE2): Kaksi kaasu- ja öljykäyttöistä kattilaa, kiinteän polttoaineen
kattila (pääasiallisena polttoaineena asfalteeni) ja höyryturbiini
Vaihtoehto 3 (VE3): Kaksi kaasu- ja öljykäyttöistä kattilaa, kiinteän polttoaineen
kattila (pääasiallisina polttoaineina puu 90 % ja kivihiili 10 %) ja höyryturbiini
Kaikkien vaihtoehtojen kokonaispolttoaineteho on alustavasti noin 480 MW.
Hankkeessa ei ole toteutuskelpoista niin sanottua nollavaihtoehtoa, koska nykyisen
voimalaitoksen vanhojen tuotantoyksiköiden käytön jatkaminen ei ole pitkäaikaisesti
mahdollista uusien savukaasujen päästörajojen puitteissa. Nykyisten kattiloiden kunnostaminen ja varustaminen savukaasun puhdistuksella ei ole teknistaloudellisesti toteutuskelpoinen vaihtoehto.
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Hankkeen tekninen kuvaus
Vaihtoehdosta riippuen uudistettu voimalaitos koostuu seuraavista uusista yksiköistä:
Kolme (VE1) tai kaksi (VE2 ja VE3) kaasu- ja öljykäyttöistä höyrykattilaa
Kiinteää polttoainetta käyttävä höyrykattila (VE2 ja VE3)
Kiinteän polttoaineen vastaanotto, käsittely ja varastointi (VE2 ja VE3)
Höyryturbiini (VE1, VE2 ja VE3)
Apulauhdutin (VE1, VE2 ja VE3)
Vedenkäsittelylaitos (VE1, VE2 ja VE3)
Lisäksi nykyisestä voimalaitoksesta jäävät käyttöön kaasuturbiinilaitos KTVL3 ja kaasukattila K5 sekä mahdollisesti kaasuturbiinilaitos KTVL2.
Arvioitavat vaihtoehdot ovat polttoaine- ja sähköteholtaan samansuuruisia. Pääasiallisena erona on yhden kattilan käyttämä polttoaine. Uusien höyrykattiloiden polttoaineteho
on alustavasti sama kuin poistuvilla kattiloilla eli noin 160 MW, jolloin niiden yhteiseksi polttoainetehoksi tulisi noin 480 MW. Höyryturbiinin sähköteho on alustavasti noin
30 MW.
Kaasu- ja öljykattiloissa poltetaan kaasu- ja nestemäisiä polttoaineita kattilan seinällä tai
katossa olevilla polttimilla. Kattilat varustetaan rikki- ja pölypäästöjä pienentävillä savukaasun puhdistuslaitteilla. Niihin sisällytetään myös typen oksidien vähennys, jos
poltintekniikalla ei päästä riittävän alhaisiin päästöihin. Kattiloiden tuottama korkeapaineinen höyry johdetaan sähköä kehittävään höyryturbiiniin ja siitä edelleen Kilpilahden
alueen eri tuotantoprosessien käyttöön.
Kiinteän polttoaineen kattilan polttotekniikaksi on alustavasti suunniteltu kiertoleijukerrospolttoa, koska se mahdollistaa hyvin erilaisten polttoaineiden käytön ja rikin sitomisen kalkilla jo tulipesässä. Kiertoleijukerrospoltossa murskattu ja seulottu polttoaine
syötetään kattilassa kiertävän kuuman petimateriaalin sekaan. Petimateriaali koostuu
hiekasta, kalkista ja tuhkasta. Kattila varustetaan myös hiukkassuodatuksella pölypäästöjen pienentämiseksi. Tuhka sekä rikinsidonnan kipsi ja kalkki poistetaan kattilasta
pohja- ja lentotuhkana. Kattilan tuottama korkeapaineinen höyry johdetaan sähköä kehittävään höyryturbiiniin ja siitä edelleen alueen eri tuotantoprosessien käyttöön.
Käytettävät polttoaineet
Uudistetussa voimalaitoksessa on mahdollista polttaa jo nykyisin käytössä olevia polttoaineita, joita ovat maakaasu, prosesseissa syntyvät polttokaasut, raskas polttoöljy ja
pyrolyysiöljy. Lisäksi mahdollisessa kiinteän polttoaineen kattilassa on mahdollista
polttaa asfalteenia, NExBTL-laitoksen sakat, biomassaa ja kivihiiltä.
Päästöt ilmaan
Voimalaitoksen merkittävimmät päästöt ilmaan ovat savukaasujen rikkidioksidi, typen
oksidit ja hiukkaset. Hankkeen toteutusvaihtoehtojen arvioidut päästöt ovat kuitenkin
selvästi pienemmät kuin nykyisen voimalaitoksen päästöt.
Tuhka ja savukaasunpuhdistuksen lopputuotteet sekä jätteet
Kiinteän polttoaineen kattilassa syntyy pohja- ja lentotuhkaa. Se sisältää polttoaineen
mukana tulevaa tuhkaa sekä rikinsidonnan kipsiä ja kalkkia. Kaasu- ja öljykattiloissa
syntyy pieniä määriä tuhkaa. Lisäksi savukaasun puhdistuslaitteissa syntyy savukaasunpuhdistuksen lopputuotetta. Sen määrä ja ominaisuudet riippuvat valittavasta puhdistustekniikasta.
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Voimalaitoksella syntyviä jätteitä ovat käytöstä ja kunnossapidosta syntyvät jätteet sekä
yhdyskuntajäte.
Jäähdytys- ja jätevedet
Uudistetun voimalaitoksen jäähdytystarve tulee olemaan samaa suuruusluokkaa kuin
nykyisen voimalaitoksen. Myöskään jätevesien määrissä ja ominaisuuksissa ei ole odotettavissa oleellisia muutoksia nykyiseen verrattuna.
Kemikaalit
Savukaasujen puhdistuksessa käytetään valittavista puhdistustekniikoista riippuen esimerkiksi kalkkia ja happamuudensäätökemikaaleja. Myös määrät riippuvat valittavista
puhdistustekniikoista.
Liikenne
Kuljetukset tulevat tapahtumaan pääsääntöisesti kuorma-autoilla ja niiden määrä vaihtoehdoissa 2 ja 3 on luokkaa 30–50 kuormaa vuorokaudessa. Vaihtoehdossa 1 kuljetusmäärät jäävät huomattavasti pienemmiksi.
Melu
Uudistetun voimalaitoksen melu tulee olemaan samantyyppistä kuin nykyisen voimalaitoksen. Melua vähentää nykyisten kattiloiden ilman äänenvaimenninta olevien käynnistys- ja varoventtiilien poisjääminen. Uutena melunlähteenä tulevat olemaan kiinteän
polttoaineen käsittelyjärjestelmä ja kiinteään polttoaineen kuljetukset.
Hankealueen ja sen ympäristön kuvaus
Sijainti
Hankkeen suunniteltu sijaintipaikka on Porvoossa, Kilpilahden teollisuusalueella, Neste
Oilin nykyisen voimalaitoksen vieressä. Hankealue sijaitsee noin 12 kilometriä Porvoon
keskustasta lounaaseen. Uusien yksiköiden vaatima pinta-ala on noin kahdeksan hehtaaria, josta polttoaineen käsittelyn osuus on noin neljä hehtaaria.
Hankealueella ja sen lähiympäristössä sekä laajemmin koko Kilpilahden teollisella vyöhykkeellä rakennukset ja rakenteet liittyvät yleensä teolliseen toimintaan tai energiantuotantoon. Lisäksi alueella sijaitsee liike- ja julkisia rakennuksia. Lähimmät varsinaiset
asuinalueet sijaitsevat hankealueelta noin 1 400–2 000 metrin päässä pohjoiseen (Nyby)
ja etelään (Nikuby). Rantavyöhykkeellä teollisuusalueen pohjois- ja eteläpuolella on
loma-asuntoja, joihin on etäisyyttä hankealueelta vähimmillään noin 1 400 metriä. Kilpilahden teollisuusalueen kohdalla rantavyöhykkeellä sijaitsee Neste Oilin vierasmaja,
sauna ja venekerhon tukitila.
Kaavoitus
Kilpilahden teollisuusalue on osoitettu maakuntakaavassa teollisuustoimintojen alueeksi
(T/kem) ja sen ympärille on osoitettu Seveso II -direktiivin (96/82/EY) mukainen konsultointivyöhyke. Hankealue on kokonaisuudessaan asemakaavoitettu ja merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Uudistetun voimalaitoksen rakentaminen ei alustavan arvion perusteella edellytä voimassa olevien kaavojen muuttamista.
Luonnonolot
Yleispiirteiltään hankealue on teollisten toimintojen voimakkaasti muokkaamaa rakennettua ympäristöä.
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Hankealueella ei ole erityisiä maisema- ja kulttuuriympäristöarvoja. Alue on luonnontilaltaan voimakkaasti muuttunutta eikä alueella esiinny juurikaan alkuperäistä kasvillisuutta tai eläimistöä. Hankealueella on jäljellä jonkin verran puustoa. Alue ei sijaitse
tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella.
Lähimmät Natura-alueet sijaitsevat noin 2–4 kilometrin päässä ja lähin luonnonsuojelualue noin kahden kilometrin päässä Kilpilahden teollisuusalueesta. Noin kolmen kilometrin päässä Kilpilahden teollisuusalueelta sijaitsee Suomen tärkeisiin FINIBAlintualueisiin kuuluva alue.
Kilpilahden teollisuusalue sijaitsee Porvoon edustan rannikolla Svartbäckinselän pohjoisosassa. Kilpilahden teollisuusalueen pohjoispuolelle Kulloonlahteen laskee Mustijoki ja Kuggsundin salmen kautta alueelle kulkeutuu myös Porvoonjoen vesiä.
Liikenne
Liikenne Kilpilahden jalostamoalueelle kulkee Porvoonväylältä (valtatie 7) joko Nesteentietä (maantie 148) pitkin tai vaihtoehtoisesti vuonna 2011 valmistunutta maantietä
11746 pitkin. Kilpilahden jalostamoalueelle on rautatieyhteys sekä 15,3 metriä syvä laivaväylä. Kilpilahdessa on Neste Oilin omistama satama (Sköldvikin satama).
Melu
Vuonna 2011 laaditun melumallinnuksen mukaan jalostamon laskennallisen melun keskiäänitaso LAeq on noin 50 dB eli yöajan ohjearvon tasolla luoteessa Nybyn kylän lähimmillä asuintaloilla. Useilla muilla taloilla keskiäänitaso on 47–48 dB. Tietyissä, melun etenemiselle erityisen suotuisissa olosuhteissa, melutaso saattaa Nybyssä ajoittain
ylittää yön raja-arvon. Idässä, Tolkkisten–Emäsalon puolella laskettu melutaso on selvästi raja-arvoa pienempi. Tolkkisten ja Emäsalon lähimmillä rannoilla pelkän jalostamon melun 40 dB vyöhyke ulottuu juuri rantaviivalle. Jalostamon ja sataman yhteismelun taso on rannalla suurimmillaan noin 42–43 dB.
Vuonna 2012 suoritettujen melumittausten mukaan jalostamon melu ei ylittänyt ympäristöluvan ehtoja jalostamon ympäristössä normaalioperoinnin aikana.
Ilmanlaatu
Suurimmat epäpuhtauksien lähteet Porvoossa ovat teollisuus, energiantuotanto ja liikenne. Kilpilahden alueella on raskasta teollisuutta ja siihen liittyvää energiantuotantoa,
joista aiheutuu huomattavat rikkidioksidin, typen oksidien, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) ja hiukkasten päästöt ilmaan.
Ilmanlaatu on Porvoossa keskimäärin melko hyvä. Kilpilahden teollisuuden päästöt heikentävät ajoittain lähialueen ilmanlaatua. Neste Oilin mittausverkoston asemilla vuonna
2012 mitatut rikkidioksidin, pelkistyneiden rikkiyhdisteiden sekä typpidioksidin pitoisuudet pysyivät raja- ja ohjearvojen alapuolella.
Arvioitavat ympäristövaikutukset
Tässä hankkeessa ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan voimalaitoksen uudistamisen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Arvioinnissa tarkastellaan
sekä rakentamisen että käytön aikaisia vaikutuksia. Keskeisimpiä selvitettäviä vaikutuksia ovat:
rakentamisen aikaiset vaikutukset
vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
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vaikutukset liikenteeseen
vaikutukset ilmanlaatuun
kasvihuonekaasupäästöjen vaikutukset
meluvaikutukset
vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin
vaikutukset maa- ja kallioperään ja pohjavesiin
vaikutukset vesistöihin
onnettomuus- ja häiriötilanteiden vaikutukset.
Ympäristövaikutusten arviointi tehdään asiantuntijatyönä hyödyntäen olemassa olevaa
tietoa ympäristön nykytilasta sekä uusien yksiköiden teknisiä suunnittelutietoja.
Ympäristövaikutusten merkittävyyttä arvioidaan muun muassa vertaamalla ympäristön
sietokykyä kunkin ympäristörasituksen suhteen ottaen huomioon laitosalueen nykyinen
ympäristökuormitus. Ympäristön sietokyvyn arvioimisessa hyödynnetään muun muassa
annettuja ohjearvoja, kuten melutason ohjearvoja sekä saatavilla olevaa tutkimustietoa.
Osallistumis- ja tiedottamissuunnitelma
YVA-menettely on avoin prosessi, johon asukkailla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua. Asukkaat ja muut asianomaiset voivat osallistua hankkeeseen esittämällä näkemyksensä yhteysviranomaisena toimivalle Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä myös hankkeesta vastaavalle tai konsultille.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään yleisölle avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus, jossa esitellään arviointiohjelmaa. Tilaisuudessa yleisöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään ympäristövaikutusten arvioinnista. Toinen tiedostus- ja keskustelutilaisuus järjestetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksen valmistuttua.
YVA-menettelyä seuraamaan kootaan ohjausryhmä, jonka tarkoitus on edistää tiedonkulkua ja -vaihtoa hankkeesta vastaavien, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Ohjausryhmän edustajat seuraavat ympäristövaikutusten arvioinnin kulkua sekä esittävät mielipiteitään ympäristövaikutusten arvioinnin laadinnasta.
Aikataulu
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on aloitettu maaliskuussa 2013
YVA-ohjelman laatimisella. YVA-menettely käynnistyy virallisesti, kun YVA-ohjelma
jätetään yhteysviranomaiselle huhtikuussa 2013. Ympäristövaikutusten arviointiselvitykset tehdään vuoden 2013 elokuun ja joulukuun välisenä aikana. YVA-selostus on
tarkoitus jättää yhteysviranomaiselle joulukuussa 2013, jolloin hankkeen YVAmenettely päättyisi yhteysviranomaisen lausuntoon keväällä 2014.
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SAMMANDRAG
Projektet och projektansvarig
Neste Oil Abp planerar att förnya sitt kraftverk vid Borgå raffinaderi. Kraftverkets huvudpannor uppfyller inte de nya gränsvärdena för utsläpp av rökgaser som träder i kraft
i början av år 2016 och pannornas tekniska livstid håller på att gå ut. Projektets mål är
att ersätta pannorna och ångturbinerna från år 1971 med nya enheter som i sin helhet
planeras vara i full drift i slutet av år 2023.
Som i MKB-lagen avsedd projektansvarig fungerar Neste Oil Abp (Neste Oil). Neste
Oil är ett förädlings- och marknadsföringsföretag med inriktning på bränslen för en renare trafik, som framställer de alla viktigaste oljebaserade produkterna. Företaget är
också världens ledande leverantör av diesel producerad av förnybara råvaror.
MKB-förfarande
Syftet med Miljökonsekvensbedömning (MKB) -förfarandet är att främja bedömningen
och ett enhetligt beaktande av miljökonsekvenserna vid planering och beslutsfattande.
Samtidigt strävar man till att öka medborgarnas tillgång till information och möjligheter
till medbestämmande i planeringen av projekt. Vid MKB-förfarandet fattas inga beslut
om projektet utan dess mål är att skapa information till underlag för beslutsfattandet.
Invånarna i projektets närhet, medborgar- och miljöorganisationer samt andra berörda
parter bereds möjlighet att ta ställning till detta MKB-program, bedömningen av miljökonsekvenserna och det eventuella projektet så att man i planeringen och genomförandet av projektet uppnår ett så gott resultat som möjligt. I MKB-programmets kontaktmyndighets meddelande om MKB-programmets framläggning till påseende framgår
närmare hur och när man kan framföra sina åsikter. Som MKB-programmets kontaktmyndighet fungerar Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.
Utgående från detta MKB-program och de åsikter och uttalanden som framförs om det
uppgörs en rapport om bedömningen av miljökonsekvenserna (MKB-beskrivning). I beskrivningen presenteras uppgifter om projektet och dess alternativ samt en enhetlig uppskattning av alternativens miljökonsekvenser. I beskrivningen sammanfattas uppgifterna
om befintliga och under förfarandet genomförda miljöutredningar.
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Bild 1. Skeden i MKB-förfarandet.

Alternativ som ska bedömas
I detta MKB-förfarande utvärderas ersättandet av det befintliga kraftverkets produktionsenheter med nya enheter. Det finns tre alternativ för genomförandet av projektet:
Alternativ 1 (Alt 1): Tre gas- och oljedrivna pannor och en ångturbin
Alternativ 2 (Alt 2): Två gas- och oljedrivna pannor, en panna för fast bränsle
(huvudsakligt bränsle asfalten) och en ångturbin
Alternativ 3 (Alt 3): Två gas- och oljedrivna pannor, en panna för fast bränsle
(huvudsakligt bränsle trä 90 % och stenkol 10 %) och en ångturbin
Alternativens totala bränsleeffekt är preliminärt cirka 480 MW.
Projektet har inget genomförbart så kallat nollalternativ, eftersom det inte är möjligt att
långsiktigt fortsätta driften med de gamla produktionsenheterna vid det befintliga kraftverket då de nya utsläppsgränserna för rökgas träder i kraft. Att modernisera och förse
de befintliga pannorna med utrustning för rening av rökgas är ur tekniskekonomisk synpunkt inte ett genomförbart alternativ.
Teknisk beskrivning av projektet
Processbeskrivning för det förnyade kraftverket
Beroende på alternativ består det förnyade kraftverket av följande enheter:
Tre (Alt 1) eller två (Alt 2 och Alt 3) gas- och oljedrivna ångpannor
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En ångpanna som använder fast bränsle (Alt 2 och Alt 3)
Mottagning, hantering och lagring av fast bränsle (Alt 2 och Alt 3)
Ångturbin (Alt 1, Alt 2 och Alt 3)
Hjälpkondensator (Alt 1, Alt 2 och Alt 3)
Vattenbehandlingsanläggning (Alt 1, Alt 2 och Alt 3)
Dessutom fortsätter det nuvarande kraftverkets gasturbinanläggning KTVL3 och gaspanna K5 sin drift samt möjligtvis gasturbinanläggning KTVL2.
Alternativen som ska bedömas är lika stora till sin bränsle- och eleffekt. Den huvudsakliga skillnaden är bränslet som en av pannorna använder.
Eftersom de nya ångpannornas bränsleeffekt preliminärt är densamma som för de pannor som nu tas ur bruk, d.v.s. cirka 160 MW, blir deras gemensamma bränsleeffekt
cirka 480 MW. Ångturbinens eleffekt är preliminärt cirka 30 MW.
I gas- och oljepannorna bränns gas- och flytande bränslen i brännare på pannans vägg
eller i taket. Pannorna förses med apparater för rening av rökgaser som minskar deras
svavel- och dammutsläpp. De inbegriper också reduktion av kväveoxider om man inte
uppnår tillräckligt låga utsläpp med bränningsteknik. Högtrycksångan som produceras i
pannorna leds till ångturbinen som alstrar elektricitet och därifrån vidare för användning
i de olika produktionsprocesserna på området. Ett principdiagram över gas- och oljepannans funktion visas i bild 2 nedan.

Bild 2. Principdiagram över gas- och oljepannans funktion.

Preliminärt planerar man använda förbränning i fluidiserad bädd (CFB, Circulating Fluidized Bed) som bränningsteknik i pannan för fast bränsle. Denna teknik gör det möjligt
att använda mycket olika bränslen och bindning av svavel med kalk redan i eldstaden.
Vid förbränning i fluidiserad bädd matas det krossade och sållade bränslet in i det heta
bäddmaterialet som cirkulerar i pannan. Bäddmaterialet består av sand, kalk och aska.
Pannan utrustas också med partikelfilter för att minska utsläppen av damm. Askan samt
gipset och kalken som binder svavel avlägsnas ur pannan i form av botten- och flygaska. Högtrycksångan som bildas i pannan leds till ångturbinen som producerar elektriCopyright © Pöyry Finland Oy
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citet och därifrån vidare för användning i de olika produktionsprocesserna på området.
Ett principdiagram över hur pannan med fast bränsle fungerar visas i bild 3 nedan.

Bild 3. Principdiagram över hur pannan med fast bränsle fungerar.

I planeringen av kraftverket fästs speciell uppmärksamhet vid kontinuerlig ångproduktion p.g.a. dess stora betydelse för produktionsprocesserna på området. Ett oförutsett avbrott i ångproduktionen förorsakar stora ekonomiska förluster och risker för processäkerheten.
Bränslen som används
I det förnyade kraftverket är det möjligt att bränna följande redan nu använda bränslen:
Naturgas
Bränngaser som uppstår i processerna
Tung brännolja
Pyrolysolja
Dessutom är det möjligt att bränna följande bränslen i den fasta bränslepannan:
Asfalten
Bottensats från NExBTL-anläggningen
Biomassa
Stenkol
I tabellen nedan (tabell 1) redogörs för bränslemängderna som använts under åren
2009–2012 i det nuvarande kraftverket och mängderna som enligt planerna kommer att
användas i de nya genomföringsalternativen. År 2012 var oljans andel av bränslena
ovanligt liten och även den totala bränslemängden var mindre än under tidigare år, vilket bland annat berodde på en liten användning av gasturbinerna. Oljebränslena i de nya
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genomföringsalternativen som visas i tabellen kan på kort eller lång sikt ersättas med
naturgas.
Tabell 1. Användning av bränslen under åren 2009–2012 i det nuvarande kraftverket och
användningen som planeras för de nya genomföringsalternativen.
2009

2010

2011

2012

Alt 1

Alt 2

Alt 3

GWh/a

GWh/a

GWh/a

GWh/a

GWh/a

GWh/a

GWh/a

Naturgas

3 394

3 281

3 230

3 206

80

171

171

Bränngas

147

129

168

140

0

0

0

Tung brännolja

726

853

794

433

1 975

848

848

Pyrolysolja

223

223

195

131

240

240

240

Asfalten
NExBTL, bottensats
Biomassa

0

0

0

0

0

1 016

0

0

0

0

0

0

67

67

0

0

0

0

0

0

908

Stenkol

0

0

0

0

0

0

108

Totalt

4 492

4 485

4 387

3 910

2 295

2 343

2 343

Bränslena i gas- och flytande form kommer till kraftverket huvudsakligen via rör. Flytande bränslen kommer dessutom att lagras i cisterner på kraftverksområdet i mängder
som motsvarar några dagars behov.
För fasta bränslen byggs invid kraftverket ett område för mottagning, hantering och lagring. Asfalten och bottensats är biprodukter som uppstår i raffinaderiets produktionsprocesser. Asfalten fås också från den planerade SDA-enheten och bottensats från den befintliga NExBTL-anläggningen. Avsikten är att pellettera asfalten för att underlätta
transport och lagring. Transporten av asfalten och bottensats inom Sköldviksområdet
planeras ske med lastbilar.
Transporten av färdigt förbehandlad biomassa till anläggningsområdet planeras ske med
lastbil. Också fartygstransporter till raffinaderiets hamn är möjliga. Förbehandling eller
omfattande lagring av biomassa genomförs inte på anläggningsområdet bland annat på
grund av brist på behövligt utrymme och säkerhetsfaktorer.
Stenkol planeras anskaffas med lastbil från stenkolshamnarna i närområdet. Också stenkol kan hämtas till raffinaderiets hamn med fartyg.
Det finns inga färdiga mottagningsanordningar för biomassa och stenkol i hamnen, så
dit måste till exempel lossningsanordningar och transportörer anskaffas. Dessutom bör
en ny hamnkaj eventuellt byggas.
Utsläpp i luften
Kraftverkets mest betydande utsläpp i luft är rökgasernas svaveldioxid, kväveoxider och
partiklar. I tabell 2 presenteras utsläppen från det befintliga kraftverket under åren
2009–2012 och en uppskattning av utsläppen från de nya genomföringsalternativen.
Tabell 2. Utsläpp från det befintliga kraftverket 2009–2012 och uppskattning av utsläppen
från de nya genomföringsalternativen.
2009

2010

2011

2012

Alt 1

Alt 2

Alt 3

t/a

t/a

t/a

t/a

t/a

t/a

t/a

Svaveldioxid SO2

1 094

1 272

1 179

606

455

504

527

Kväveoxider NOx

1 273

1 211

1 086

818

359

478

501

Partiklar

54

54

46

28

48

51

54
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Aska och slutprodukter av rening av rökgaser samt avfall
I pannan för fast bränsle uppstår botten- och flygaska, som innehåller aska från bränslen
och gips och kalk från svavelbindning.
I gas- och oljepannorna uppstår små mängder aska. Dessutom uppstår i reningsapparaterna slutprodukt från rökgasrening. Dess mängd och egenskaper beror på vald reningsteknik.
Avfallet som uppkommer vid kraftverket är avfall från drift och underhåll samt kommunalt avfall.
Kyl- och avloppsvatten
Det nya kraftverkets kylningsbehov kommer att vara av samma storleksklass som för
det nuvarande kraftverket. I avloppsvattenmängder och -egenskaper kommer heller inga
större ändringar att ske jämfört med nuläget.
Kemikalier
I reningen av rökgaser används till exempel kalk och surhetsreglerande kemikalier, beroende på vald reningsteknik. Mängderna beror också på reningsteknik.
Trafik
Transporterna sker i regel med lastbil och deras antal i alternativ 2 och 3 är av storleksklass 30–50 laster per dygn. I alternativ 1 är transportmängderna betydligt mindre.
Buller
Bullret från det förnyade kraftverket kommer att vara av samma typ som från det nuvarande verket. Bullret kommer att minska på grund av att de nuvarande pannornas startoch säkerhetsventiler utan ljuddämpare tas ur bruk. Nya bullerkällor är systemet för
hantering och transporterna av fast bränsle.
Beskrivning av projektområdet och dess omgivning
Placering
Det planerade placeringsområdet för projektet är i Borgå, på Sköldviks industriområde,
vid Neste Oils nuvarande kraftverk. Projektområdet ligger cirka 12 kilometer från Borgå
centrum mot sydväst. De nya enheterna behöver en yta på cirka åtta hektar, av vilket
bränslehanteringen utgör ungefär fyra hektar.
På projektområdet och i dess närområde och vidare i hela Sköldviks industrizon hänför
sig byggnaderna och konstruktionerna i allmänhet till industriverksamhet och/eller
energiproduktion. På Sköldviks industriområde och i Nyby finns också affärs- och offentliga byggnader. De närmaste egentliga bostadsområdena ligger på 1 400–2 000 meters avstånd från projektområdet mot norr (Nyby) och söder (Nikuby). I strandområdet
norr och söder om industriområdet finns fritidsbostäder på som minst ett avstånd av
1 400 meter från projektområdet. I strandområdet vid industriområdet finns också Neste
Oils gästhydda, bastu och båtklubb.
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Bild 4. Läget för det nuvarande kraftverket och de nya enheterna på Sköldviksområdet.

Planläggning
Sköldviks industriområde har i landskapsplanen anvisats som område för industriverksamhet (T/kem) och runt detta område har en konsulteringszon anvisats i enlighet med
Seveso II-direktivet (96/82/EG). Projektområdet är till sin helhet planlagt och anvisat
som kvartersområde för industri- och lagerbyggnader (T). Enligt en preliminär bedömning föranleder inte byggandet av det nya kraftverket någon ändring av de gällande planerna.
Naturförhållanden
I allmänna drag består projektområdet av bebyggd omgivning som kraftigt omdanats av
industriell verksamhet.
På projektområdet finns inga speciella värden av betydelse för landskapet och kulturmiljön. Området är till sitt naturtillstånd kraftigt omdanat och där finns knappast någon
ursprunglig flora eller fauna. På projektområdet finns ett visst trädbestånd bevarat. Området befinner sig inte på något viktigt grundvattenområde eller på område lämpligt för
annan vattenförsörjning.
Nära Sköldviks industriområde på fem kilometers avstånd finns Naturaområdet mossarna i Box (FI0100068, Sibbo och Borgå, 156 hektar, SCI) och Naturaområdet mossarna
på Emsalö (FI0100076, Borgå, 100 hektar, SCI). I Borgå havsområde och yttre skärgård
ligger dessutom Naturaområdet Söderskärs och Långörens skärgård (FI0100077, Borgå,
18 219 hektar, av vilket 149 hektar är landområde, SCI och SPA).
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Sydost om Sköldviks industriområde på yttersta delen av udden ligger Klobbuddens naturskyddsområde (YSA011544) på ett avstånd av cirka två kilometer från projektområdet (bild 4).
Cirka tre kilometer mot öster från Sköldviks industriområde ligger Emsalöfjärdens,
Koddervikens och Haikofjärdens område, som hör till Finlands viktiga FINIBAfågelområden (2300519, Haikofjäden, 507 ha) (Leivo et al. 2002).

Bild 4. Naturaområden, naturskyddsområde och naturskyddsprogramområden närmast
anläggningsområdet. (Miljöförvaltningens Oiva-tjänst 2013)

Sköldviks industriområde är beläget vid Borgå kustområde i norra delen av Svartbäcksfjärden. Från Sköldviksområdet rinner ytvattnen längs flera mindre bäckar och diken eller direkt som ytavrinning till havet. Svartsån mynnar ut i Kulloviken på norra sidan av
Sköldviks industriområde och via Kuggsundet står området också i förbindelse med
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Borgå ås vatten. Åvattnen hämtar sötvatten till havsområdet vilket innebär sänkt salthalt
och belastning.
Trafik
Trafiken till raffinaderiområdet i Sköldvik kommer från Borgåleden (riksväg 7), antingen via Nestevägen (landsväg 148) eller alternativt via landsväg 11746 som blev färdig
år 2011. Det finns en järnvägsförbindelse till raffinaderiområdet samt en 15,3 meter
djup farled. I Sköldvik finns Neste Oils hamn (Sköldviks hamn).
Buller
Enligt bullermodelleringen som gjordes år 2011 uppgår den beräknade medelljudnivån
för buller från raffinaderiet LAeq till cirka 50 dB, d.v.s. den ligger i nordväst vid de
närmaste bostadshusen i Nyby på nivån för riktvärdet för buller nattetid. Vid många
andra bostadshus är medelljudnivån 47–48 dB. Under vissa omständigheter speciellt
gynnsamma för spridning av buller kan bullernivån i Nyby tidvis överstiga gränsvärdet
nattetid. I öster, på Tolkis- och Emsalösidan är den uppmätta bullernivån tydligt lägre
än gränsvärdet. Vid de närmaste stränderna i Tolkis och på Emsalö når zonen på 40 dB
för buller enbart från raffinaderiet precis till strandlinjen. Den gemensamma nivån för
buller från raffinaderiet och hamnen uppgår vid stranden som högst till 42–43 dB.
Enligt bullermätningarna som utfördes år 2012 översteg inte bullret från raffinaderiet
villkoren i miljötillståndet i raffinaderiets omgivning under normal drift.
Luftkvalitet
De största källorna till föroreningar i Borgå är industri, energiproduktion och trafik (tabell 3). På Sköldviksområdet finns tunga industri och energiproduktion som förorsakar
betydande utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider, lättflyktiga organiska föreningar
(VOC) och partiklar i luft (tabell 4).
Tabell 3. Årliga utsläpp i luft i Borgå år 2011. (Aarnio et al. 2012)
Kväveoxider

Partiklar

Svaveldioxid

Kolmonoxid

t/a

t/a

t/a

t/a

VOCföreningar
t/a

Energiproduktion

1 116

51

1 187

Industri

2 253

105

4 393

1 676

3 884

Biltrafik

440

25

0,8

1 796

153

14

Hamnar

278

6

Förbränning av trä

32

82

Oljeeldning

28

1

16

Totalt

4 147

270

5 610

34

9
181
2
3 472

4 263

Tabell 4. Årliga utsläpp i luft från industrianläggningarna i Sköldvik år 2012. (Neste Oil
2013b)
Kväveoxider

Svaveldioxid

VOC-föreningar

t/a

t/a

t/a

2 890

5 320

4 060

Luftkvaliteten i Borgå är i genomsnitt rätt god. Utsläppen från industrin i Sköldvik försvagar tidvis luftkvaliteten i närområdet. Halterna av svaveldioxid, reducerade svavelCopyright © Pöyry Finland Oy
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föreningar samt kväveoxider uppmätta vid Neste Oils mätstationer år 2012 låg under
gräns- och riktvärdena.
Miljökonsekvenser som ska bedömas
Med miljökonsekvenser avses i detta projekt de direkta och indirekta konsekvenserna
för miljön som förnyandet av kraftverket förorsakar. I bedömningen granskas konsekvenserna under såväl byggnads- som driftskedet. De centrala konsekvenserna som ska
bedömas är följande:
konsekvenserna under byggnadsskedet
konsekvenserna för samhällsstrukturen och markanvändningen
konsekvenserna för landskapet och kulturmiljön
konsekvenserna för trafiken
konsekvenserna för luftkvaliteten
konsekvenserna av utsläppen av växthusgaser
bullerkonsekvenserna
konsekvenserna för människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel
konsekvenserna för flora, fauna och skyddsobjekt
konsekvenserna för jordmånen, berggrunden samt grundvattnet
konsekvenserna för vattendragen
konsekvenserna av olycks- och störningssituationer.
Bedömningen av miljökonsekvenserna görs som expertutlåtanden där man använder sig
av befintlig information om miljöns nuvarande tillstånd samt tekniska data för planering
av enheterna.
Miljökonsekvensernas betydelse utvärderas bland annat genom att jämföra miljöns motståndskraft beträffande varje miljöbelastning, med beaktande av anläggningsområdets
nuvarande belastning av miljön. Vid utvärderingen av miljöns motståndskraft används
bland annat givna riktvärden, såsom till exempel riktvärden för bullernivå, samt tillgänglig information om forskningsresultat.
Plan för deltagande och informationstillfällen
MKB-förfarandet är en öppen process där invånarna och andra intressegrupper har möjlighet att delta. Invånarna och andra intresserade kan delta i projektet genom att framföra sina synpunkter till kontaktmyndigheten Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland samt till den projektansvariga eller konsulten.
Ett öppet informations- och diskussionstillfälle anordnas för allmänheten. Vid tillfället
presenteras programmet för bedömning av miljökonsekvenserna och allmänheten kan
framföra sina åsikter. Ett annat informations- och diskussionstillfälle anordnas då miljökonsekvensbeskrivningen är klar.
För uppföljning av MKB-förfarandet bildas en ledningsgrupp för att befrämja kommunikation och informationsutbyte med de ansvariga för projektet, myndigheterna och
andra intressegrupper. Gruppmedlemmarna följer med hur bedömningen av miljökonsekvenserna framskrider och framför sina åsikter om uppgörandet av miljökonsekvensbedömningsprogrammet, miljökonsekvensbeskrivningen och utredningarna som stöder
dessa.
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Tidtabell
MKB-förfarandet för projektet inleddes i mars 2013 då MKB-programmet gjordes.
MKB-förfarandet kör officiellt igång då MKB-programmet inlämnas till kontaktmyndigheten i april 2013. Utredningarna gällande bedömningen av miljökonsekvenserna
görs under tiden augusti-december 2013. Avsikten är att lämna in MKB-beskrivningen
till kontaktmyndigheten i december 2013, varefter MKB-förfarandet för projektet avslutas med kontaktmyndighetens utlåtande våren 2014.
MKB-förfarandets centrala skeden och planerade tidtabell visas i bilden nedan.
2013

Arbetsskede
MKB-förfarande

1

2

3

4

MKB-program
Programmet uppgörs
Programmet till kontaktmyndigheten
Programmat framlagt till påseende
Kontaktmyndighetens utlåtande
MKB-beskrivning
Beskrivningen uppgörs
Beskrivningen till kontaktmyndigheten
Beskrivningen framlagd till påseende
Kontaktmyndighetens utlåtande
Deltagande och växelverkan

Styrgrupp
Tillfällen för allmänheten

Bild 5. Planerad tidtabell för MKB-förfarandet.
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1

JOHDANTO
Neste Oil Oyj (Neste Oil) suunnittelee Porvoon jalostamon voimalaitoksen uudistamista. Voimalaitos toimittaa energiaa Neste Oilin jalostamolle ja muille Kilpilahden teollisuusalueen toimijoille. Voimalaitoksen pääkattilat eivät täytä vuoden 2016 alussa voimaan tulevia uusia savukaasujen päästöraja-arvoja ja niiden tekninen käyttöikä on täyttymässä. Hankkeen tarkoituksena on korvata vuonna 1971 valmistuneet kattilat ja höyryturbiinit uusilla yksiköillä, joiden on suunniteltu olevan kokonaisuudessaan toiminnassa vuoden 2023 loppuun mennessä.
Suunniteltu voimalaitoksen uudistaminen kuuluu YVA-lain (laki ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä 468/94) soveltamisalaan, koska uudet kattilat ovat polttoaineteholtaan yhteensä yli 300 MW, joka on YVA-asetuksessa (asetus ympäristövaikutusten arvioinnista 713/2006, 6§, 11b) esitetty soveltamisraja.
Tässä ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, suunnittelun aikataulusta, suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia tämän menettelyn yhteydessä selvitetään ja miten selvitykset tehdään sekä suunnitelma
osallistumisen järjestämisestä.

Kuva 1-1. Ilmakuva Neste Oilin Kilpilahden jalostamoalueesta.
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2

YVA-MENETTELY

2.1

Lainsäädäntö
Euroopan yhteisöjen (EY) neuvoston antama, ympäristövaikutusten arviointia koskeva
direktiivi (85/337/ETY) on Suomessa pantu täytäntöön Euroopan talousalueesta tehdyn
sopimuksen liitteen kaksikymmentä nojalla YVA-lailla (468/1994) ja -asetuksella
(713/2006).
Hankkeet, joihin ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan, on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 4 §:n 1 momentin nojalla määritetty Valtioneuvoston asetuksessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (713/2006). YVAasetuksen 2. luvun 6 §:n hankeluettelon 7a-kohdan nojalla YVA-lain mukaista arviointimenettelyä sovelletaan kattila- tai voimalaitoksiin, joiden suurin polttoaineteho on vähintään 300 megawattia.

2.2

YVA-menettelyn tavoitteet ja sisältö
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten
arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Samalla
tavoitteena on lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa arviointimenettelyssä
ennen kuin ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin. Viranomainen
ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen arvioinnin päättymistä. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi.
YVA-menettelyyn sisältyy ohjelma- ja selostusvaihe (Kuva 2-1). Ympäristövaikutusten
arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on suunnitelma ympäristövaikutusten arviointimenettelyn järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (YVA-selostus) esitetään hankkeen ominaisuudet sekä tekniset ratkaisut
ja arviointimenettelyn tuloksena muodostettu yhtenäinen arvio hankkeen ympäristövaikutuksista.
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Kuva 2-1. YVA-menettelyn vaiheet.

Arviointiohjelma
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan YVAohjelma. Arviointiohjelma on selvitys hankealueen nykytilasta sekä suunnitelma (työohjelma) siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja millä tavoin selvitykset tehdään. Ohjelmassa
esitetään muun muassa perustiedot hankkeesta ja tutkittavista vaihtoehdoista sekä suunnitelma tiedottamisesta hankkeen aikana ja arvio hankkeen aikataulusta.
YVA-menettely käynnistyy virallisesti, kun YVA-ohjelma jätetään yhteysviranomaiselle. Tässä hankkeessa yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ELY-keskus. Yhteysviranomainen kuuluttaa muun muassa paikallisissa sanomalehdissä YVA-ohjelman asettamisesta nähtäville alueen kuntiin vähintään kuukauden ajaksi. Nähtävilläoloaikana
kansalaiset voivat esittää YVA-ohjelmasta mielipiteitään yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen myös pyytää lausuntoja ohjelmasta viranomaisilta. Yhteysviranomainen
kokoaa ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antaa niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle.
Arviointiselostus
Varsinainen ympäristövaikutusten arviointityö tehdään arviointiohjelman ja siitä saadun
yhteysviranomaisen lausunnon sekä muiden lausuntojen ja mielipiteiden perusteella.
Arviointityön tulokset esitetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. YVAselostuksessa esitetään muun muassa:
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YVA-ohjelmassa esitetyt tiedot tarkistettuina,
hankkeen kuvaus ja tekniset tiedot,
selvitys hankkeen suhteesta oleellisiin suunnitelmiin ja ohjelmiin,
ympäristön nykytilan kuvaus,
arvioitavat vaihtoehdot,
hankkeen vaihtoehtojen ja nollavaihtoehdon ympäristövaikutukset ja niiden merkittävyys,
hankkeen vaihtoehtojen vertailu,
haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja lieventämiskeinot,
ehdotus ympäristövaikutusten seurantaohjelmaksi,
kuvaus vuorovaikutuksen ja osallistumisen järjestämisestä YVA-menettelyn aikana,
kuvaus yhteysviranomaisen lausunnon huomioimisesta arviointiselostuksen laadinnassa.
Yhteysviranomainen kuuluttaa valmistuneesta arviointiselostuksesta samalla tavoin kuin
arviointiohjelmasta. Arviointiselostus on nähtävillä vähintään kuukauden ajan, jolloin
viranomaisilta pyydetään lausunnot ja asukkailla sekä muilla intressiryhmillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen kokoaa selostuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet ja antaa niiden perusteella oman lausuntonsa
viimeistään kahden kuukauden kuluttua nähtävilläolon päättymisestä. YVA-menettely
päättyy kun yhteysviranomainen antaa lausuntonsa YVA-selostuksesta.
Lupaviranomaiset ja hankkeesta vastaavat käyttävät arviointiselostusta ja yhteysviranomaisen siitä antamaa lausuntoa oman päätöksentekonsa perusaineistona. Hanketta koskevasta lupapäätöksestä on käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja siitä annettu lausunto
on päätöksessä otettu huomioon.
2.3

YVA-menettelyn aikataulu
YVA-menettelyn keskeiset vaiheet ja suunniteltu aikataulu on esitetty oheisessa kuvassa
(Kuva 2-2). Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on aloitettu maaliskuussa 2013 YVA-ohjelman laatimisella. YVA-menettely käynnistyy virallisesti, kun YVAohjelma jätetään yhteysviranomaiselle huhtikuussa 2013. Ympäristövaikutusten arviointiselvitykset tehdään vuoden 2013 elokuun ja joulukuun välisenä aikana. YVA-selostus
on tarkoitus jättää yhteysviranomaiselle joulukuussa 2013, jolloin hankkeen YVAmenettely päättyisi yhteysviranomaisen lausuntoon keväällä 2014.
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2013

Työn vaihe
YVA-menettely

1

2

3

4

5

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

Ohjausryhmä
Yleisötilaisuudet

Kuva 2-2. YVA-menettelyn suunniteltu aikataulu.
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3

HANKKEEN KUVAUS JA ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT

3.1

Hankkeesta vastaavat
YVA-lain tarkoittamana hankkeesta vastaavana toimii Neste Oil Oyj (Neste Oil). Neste
Oil on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja
markkinointiyhtiö, joka valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita. Yhtiö on myös maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Neste Oililla
on kaksi liiketoiminta-aluetta: Öljy- ja uusiutuvat tuotteet sekä öljyn vähittäismyynti.
Neste Oilin liikevaihto vuonna 2012 oli 17,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskenteli noin 5 000 henkilöä.

3.2

Hankkeen tausta ja tarkoitus
Neste Oil valmistelee Porvoon jalostamon pääosin 1970-luvun alusta olevan voimalaitoksen uudistamista. Syinä ovat päästömääräysten tiukkeneminen sekä laitoksen vanhimpien osien teknisen käyttöiän täyttyminen.
Nykyinen voimalaitos toimittaa höyryä ja sähköä sekä lisä- ja syöttövettä Neste Oilin jalostamolle ja muualle Kilpilahden teollisuusalueelle. Lisäksi voimalaitoksen tehtävänä
on hyödyntää tuotantoprosesseissa syntyviä sivutuotepolttoaineita.
Nykyinen voimalaitos koostuu seuraavista tuotantoyksiköistä:
Kaasu- ja öljykattilat K1 ja K2 (valmistuneet 1971)
Kaasukattila K5 (valmistunut 1989)
Kaasuturbiinilaitokset KTVL2 ja KTVL3 (valmistuneet 1989 ja 1997)
Höyryturbiinit T1 ja T2 (valmistuneet 1971)
Voimalaitoksen pääkattilat K1 ja K2 eivät täytä vuoden 2016 alussa voimaan tulevia
uusia savukaasujen päästöraja-arvoja ja niiden tekninen käyttöikä on täyttymässä.
Hankkeen tarkoituksena on korvata nämä kattilat ja samaan aikaan valmistuneet höyryturbiinit uusilla yksiköillä.
Uudet päästömääräykset (niin sanottu LCP-asetus eli Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta, 96/2013) antavat mahdollisuuden käyttää nykyisille kattiloille vanhoja savukaasujen päästörajaarvoja 17 500 tuntia vuosien 2016–2023 aikana. Uudet yksiköt tullaan rakentamaan todennäköisesti vaiheittain tämän siirtymäsäännöksen puitteissa.

3.3

Arvioitavat vaihtoehdot
Tässä YVA-menettelyssä arvioidaan nykyisen voimalaitoksen vanhimpien tuotantoyksiköiden korvaamista uusilla yksiköillä. Hankkeella on kolme toteutusvaihtoehtoa:
Vaihtoehto 1 (VE1): Kolme kaasu- ja öljykäyttöistä kattilaa ja höyryturbiini
Vaihtoehto 2 (VE2): Kaksi kaasu- ja öljykäyttöistä kattilaa, kiinteän polttoaineen
kattila (pääasiallisena polttoaineena asfalteeni) ja höyryturbiini
Vaihtoehto 3 (VE3): Kaksi kaasu- ja öljykäyttöistä kattilaa, kiinteän polttoaineen
kattila (pääasiallisina polttoaineina puu 90 % ja kivihiili 10 %) ja höyryturbiini
Kaikkien vaihtoehtojen kokonaispolttoaineteho on alustavasti noin 480 MW.
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Nollavaihtoehtoa eli nykyisen voimalaitoksen käytön jatkamista ei arvioida, koska nykyiset pääkattilat eivät täytä vuoden 2016 alussa voimaan tulevia uusia savukaasujen
päästörajoja. Tämän vuoksi käytön pitkäaikainen jatkaminen ei ole mahdollista. Lisäksi
1970-luvun alusta olevien kattiloiden ja höyryturbiinien tekninen käyttöikä on täyttymässä viimeistään 2020-luvun alussa. Nykyisten kattiloiden kunnostaminen ja varustaminen savukaasun puhdistuksella ei ole teknistaloudellisesti toteutuskelpoinen vaihtoehto. Näin ollen tässä hankkeessa ei ole toteutuskelpoista niin sanottua nollavaihtoehtoa.
3.4

Sijainti ja maankäyttötarve
Hankealue sijaitsee Porvoossa, Kilpilahden teollisuusalueella, Neste Oilin nykyisen
voimalaitoksen vieressä (Kuva 3-1). Etäisyyttä Porvoon keskustaan on noin 12 kilometriä.
Pääosa nykyisen voimalaitoksen yksiköistä sijaitsee oheisen kartan (Kuva 3-1) mukaisesti öljynjalostamon ja Borealis Polymers Oy:n petrokemian tehtaiden välisellä alueella. Kaasuturbiinilaitos KTVL2 ja kaasukattila K5 sijaitsevat muualla jalostamoalueella.
Uudet yksiköt on suunniteltu sijoitettavan nykyisen voimalaitoksen kaakkoispuoliselle
alueelle. Uusien yksiköiden vaatima pinta-ala on noin kahdeksan hehtaaria, josta polttoaineen käsittelyn osuus on noin neljä hehtaaria.
Uudet yksiköt on suunniteltu rakennettavaksi nykyisen voimalaitoksen viereen, jolloin
nykyisen voimalaitoksen rakenteita ei tarvitse purkaa uusien yksiköiden tieltä. Lisäksi
vanhoja yksiköitä tarvitaan uudistetun laitoksen käyttöönottovaiheessa ja osa nykyisen
laitoksen laitteista jää käyttöön. Nykyisen voimalaitoksen purkaminen ei siten sisälly
tähän hankkeeseen ja sen ympäristövaikutuksia ei arvioida tämän hankkeen yhteydessä.
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Kuva 3-1. Nykyisen voimalaitoksen ja uusien yksiköiden sijainti Kilpilahden alueella.

3.5

Laitoksen tekninen kuvaus
Voimalaitoksen uudistamishankkeelle ei ole vielä tehty perussuunnittelua, joten tässä
esitetyt tekniset tiedot ovat alustavia ja ne tarkentuvat hankkeen edetessä.

3.5.1

Prosessikuvaus
Uudistamisen jälkeen voimalaitos tulee tuottamaan höyryä neljällä painetasolla, sähköä
sekä lisä- ja syöttövettä alueen tuotantoprosessien tarpeisiin. Lisäksi voimalaitos tulee
polttamaan tuotantoprosesseissa syntyviä sivutuotepolttoaineita.
Vaihtoehdosta riippuen uudistettu voimalaitos koostuu uudistamisvaiheen päätyttyä seuraavista uusista yksiköistä:
Kolme (VE1) tai kaksi (VE2 ja VE3) kaasu- ja öljykäyttöistä höyrykattilaa
Kiinteää polttoainetta käyttävä höyrykattila (VE2 ja VE3)
Kiinteän polttoaineen vastaanotto, käsittely ja varastointi (VE2 ja VE3)
Höyryturbiini (VE1, VE2 ja VE3)
Apulauhdutin (VE1, VE2 ja VE3)
Vedenkäsittelylaitos (VE1, VE2 ja VE3)
Lisäksi nykyisestä voimalaitoksesta jäävät käyttöön kaasuturbiinilaitos KTVL3 ja kaasukattila K5 sekä mahdollisesti kaasuturbiinilaitos KTVL2.
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Arvioitavat vaihtoehdot ovat polttoaine- ja sähköteholtaan samansuuruisia. Pääasiallisena erona on yhden kattilan käyttämä polttoaine.
Uusien höyrykattiloiden polttoaineteho on alustavasti sama kuin poistuvilla kattiloilla
eli noin 160 MW, jolloin niiden yhteiseksi polttoainetehoksi tulisi noin 480 MW. Höyryturbiinin sähköteho on alustavasti noin 30 MW.
Kaasu- ja öljykattiloissa poltetaan kaasu- ja nestemäisiä polttoaineita kattilan seinällä tai
katossa olevilla polttimilla. Kattilat varustetaan rikki- ja pölypäästöjä pienentävillä savukaasun puhdistuslaitteilla. Niihin sisällytetään myös typen oksidien vähennys, jos
poltintekniikalla ei päästä riittävän alhaisiin päästöihin. Kattiloiden tuottama korkeapaineinen höyry johdetaan sähköä kehittävään höyryturbiiniin ja siitä edelleen alueen eri
tuotantoprosessien käyttöön. Kaasu- ja öljykattilan toiminnan periaatekaavio on esitetty
oheisessa kuvassa (Kuva 3-2).

Kuva 3-2. Kaasu- ja öljykattilan toiminnan periaatekaavio.

Kiinteän polttoaineen kattilan polttotekniikaksi on alustavasti suunniteltu kiertoleijukerrospolttoa (CFB, Circulating Fluidized Bed), koska se mahdollistaa hyvin erilaisten
polttoaineiden käytön ja rikin sitomisen kalkilla jo tulipesässä. Kiertoleijukerrospolttossa murskattu ja seulottu polttoaine syötetään kattilassa kiertävän kuuman petimateriaalin
sekaan. Petimateriaali koostuu hiekasta, kalkista ja tuhkasta. Kattila varustetaan myös
hiukkassuodatuksella pölypäästöjen pienentämiseksi. Tuhka sekä rikinsidonnan kipsi ja
kalkki poistetaan kattilasta pohja- ja lentotuhkana. Kattilan tuottama korkeapaineinen
höyry johdetaan sähköä kehittävään höyryturbiiniin ja siitä edelleen alueen eri tuotantoprosessien käyttöön. Kiinteän polttoaineen kattilan toiminnan periaatekaavio on esitetty
oheisessa kuvassa (Kuva 3-3).
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Kuva 3-3. Kiinteän polttoaineen kattilan toiminnan periaatekaavio.

Voimalaitoksen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota katkottomaan höyryntuotantoon, koska se on ehdottoman tärkeää alueen tuotantoprosesseille. Ennakoimaton
höyrykatkos aiheuttaa suuria taloudellisia menetyksiä ja prosessiturvallisuuden vaaratilanteita.
3.5.2

Liitynnät
Uusi voimalaitos liitetään muun muassa seuraaviin alueella jo nykyisin oleviin verkkoihin ja järjestelmiin:
Höyryverkot
Lisä- ja syöttövesiverkot
110 kV sähköverkko
Maakaasu-, polttokaasu- ja öljyputkistot
Jäähdytysvesijärjestelmä
Viemäriverkko ja öljyisten vesien keräilyjärjestelmä
Hanke ei vaadi uusia liityntöjä Kilpilahden teollisuusalueen ulkopuolelle.

3.5.3

Polttoaineet
Uudistetussa voimalaitoksessa on mahdollista polttaa seuraavia jo nykyisin käytössä
olevia polttoaineita:
Maakaasu
Prosesseissa syntyvät polttokaasut
Raskas polttoöljy
Pyrolyysiöljy
Lisäksi mahdollisessa kiinteän polttoaineen kattilassa on mahdollista polttaa seuraavia
polttoaineita:
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Asfalteeni
NExBTL-laitoksen sakat
Biomassa
Kivihiili
Nykyisellä voimalaitoksella vuosina 2009–2012 poltetut ja hankkeen toteutusvaihtoehdoissa poltettavaksi suunnitellut polttoainemäärät on esitetty alla olevassa taulukossa
(Taulukko 3-1). Vuonna 2012 öljyn osuus polttoaineista oli poikkeuksellisen pieni ja
myös kokonaispolttoainemäärä oli edellisiä vuosia pienempi johtuen muun muassa kaasuturbiinien vähäisestä ajosta. Taulukossa esitetyt toteutusvaihtoehtojen öljypolttoaineet
voivat lyhyt- tai pitkäaikaisesti korvautua maakaasulla joko kattiloissa tai kaasuturbiinilaitos KTVL3:ssa.
Taulukko
3-1.
Nykyisen
voimalaitoksen
vuosien
toteutusvaihtoehtojen suunniteltu polttoaineiden käyttö.

2009–2012

ja

hankkeen

2009

2010

2011

2012

VE1

VE2

VE3

GWh/a

GWh/a

GWh/a

GWh/a

GWh/a

GWh/a

GWh/a

Maakaasu

3 394

3 281

3 230

3 206

80

171

171

Polttokaasu

147

129

168

140

0

0

0

Raskas polttoöljy

726

853

794

433

1 975

848

848

Pyrolyysiöljy

223

223

195

131

240

240

240

Asfalteeni

0

0

0

0

0

1 016

0

NExBTL sakat

0

0

0

0

0

67

67

Biomassa

0

0

0

0

0

0

908

Hiili

0

0

0

0

0

0

108

Yhteensä

4 492

4 485

4 387

3 910

2 295

2 343

2 343

Kaasu- ja nestemäiset polttoaineet tulevat voimalaitokselle pääsääntöisesti putkitoimituksina. Nestemäisiä polttoaineita tullaan lisäksi varastoimaan voimalaitosalueen säiliöissä muutaman päivän tarvetta vastaavia määriä.
Kiinteille polttoaineille rakennetaan voimalaitoksen viereen vastaanotto-, käsittely- ja
varastointialue. Asfalteeni ja sakat ovat jalostamon tuotantoprosesseista syntyviä sivutuotteita. Asfalteenia syntyy SDA-prosessissa (solvent deasphalting), jossa pohjaöljystä
erotetaan raskaimmat komponentit, asfalteenit, omaksi tuotejakeeksi. SDA-yksikkö on
vielä suunnitteilla. Sakat tulevat olemassa olevista NExBTL-laitoksista (uusiutuvan dieselpolttoaineen tuotantoyksiköt). Asfalteeni on tarkoitus pelletoida kuljetuksen ja varastoinnin helpottamiseksi. Asfalteenin ja sakkojen kuljetus Kilpilahden alueen sisällä on
suunniteltu tapahtuvan kuorma-autoilla. Muita kuljetusvaihtoehtoja, kuten kuljetinta,
selvitetään.
Biomassa on suunniteltu tuotavan laitosalueelle kuorma-autoilla valmiiksi esikäsiteltynä. Myös laivakuljetukset jalostamon satamaan ovat mahdollisia. Biomassan esikäsittelyä tai laaja-mittaista varastointia ei toteuteta laitosalueelle muun muassa tarvittavan
pinta-alan puutteen ja turvallisuustekijöiden vuoksi.
Kivihiili on suunniteltu tuotavan kuorma-autoilla lähialueen hiilisatamista. Myös kivihiili on mahdollista tuoda jalostamon satamaan laivakuljetuksilla.
Satamassa ei ole valmiina vastaanottolaitteita biomassalle ja kivihiilelle, joten sinne
jouduttaisiin hankkimaan esimerkiksi purkulaitteita ja kuljettimia. Lisäksi on mahdollisesti rakennettava uusi satamalaituri.
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3.5.4

Päästöt ilmaan
Voimalaitoksen merkittävimmät päästöt ilmaan ovat savukaasujen rikkidioksidi, typen
oksidit ja hiukkaset. Taulukossa 3-2 on esitetty nykyisen voimalaitoksen vuosien 2009–
2012 ja hankkeen toteutusvaihtoehtojen arvioidut päästöt. Vuonna 2012 öljyn osuus
polttoaineista oli poikkeuksellisen pieni ja myös kokonaispolttoainemäärä oli edellisiä
vuosia pienempi johtuen muun muassa kaasuturbiinien vähäisestä ajosta. Näistä syistä
myös vuoden 2012 päästöt ovat poikkeuksellisen matalat.
Taulukko
3-2.
Nykyisen
voimalaitoksen
toteutusvaihtoehtojen arvioidut päästöt.

vuosien

2009–2012

ja

hankkeen

2009

2010

2011

2012

VE1

VE2

VE3

t/a

t/a

t/a

t/a

t/a

t/a

t/a

Rikkidioksidi SO2

1 094

1 272

1 179

606

455

504

527

Typen oksidit NOX

1 273

1 211

1 086

818

359

478

501

Hiukkaset

54

54

46

28

48

51

54

3.5.5

Tuhka ja savukaasunpuhdistuksen lopputuotteet
Kiinteän polttoaineen kattilassa syntyy pohja- ja lentotuhkaa. Tuhkat sisältävät polttoaineen mukana tulevaa tuhkaa sekä rikinsidonnan kipsiä ja kalkkia.
Kaasu- ja öljykattiloissa syntyy pieniä määriä tuhkaa. Lisäksi savukaasun puhdistuslaitteissa syntyy savukaasunpuhdistuksen lopputuotetta. Sen määrä ja ominaisuudet riippuvat valittavasta puhdistustekniikasta.
Tuhkan ja savukaasunpuhdistuksen lopputuotteen määrät esitetään YVA-selostuksessa.
Nykyisellä voimalaitoksella syntyy vain vähäisiä määriä tuhkaa, koska siellä ei käytetä
tyypillisesti paljon tuhkaa sisältäviä kiinteitä polttoaineita.

3.5.6

Jätteet
Voimalaitoksella syntyviä jätteitä ovat käytöstä ja kunnossapidosta syntyvät jätteet sekä
yhdyskuntajäte. Määrät ja laatu ovat vastaavia kuin nykyisellä voimalaitoksella.
Hyötykäyttöön kelpaamaton jäte toimitetaan kaatopaikalle. Ongelmajätteet toimitetaan
asianmukaiseen käsittelyyn.

3.5.7

Jäähdytys
Uudistettu voimalaitos kytketään teollisuusalueen olemassa olevaan merivesijäähdytysjärjestelmään. Jäähdytysvedellä jäähdytettäviä kohteita voimalaitoksella ovat muun muassa apulauhdutin sekä höyryturbiinin ja generaattorin jäähdytykset. Uudistetun voimalaitoksen jäähdytystarve tulee olemaan samaa suuruusluokkaa kuin nykyisen voimalaitoksen. Voimalaitoksen osuus koko jäähdytysjärjestelmän lämpömäärästä on ollut viime
vuosina vain muutama prosentti.

3.5.8

Jätevedet
Uudistetulla voimalaitoksella syntyvät jätevedet johdetaan teollisuusalueen nykyiselle
jätevedenpuhdistamolle, josta puhdistettu vesi johdetaan mereen. Jätevesien määrissä ja
ominaisuuksissa ei ole odotettavissa oleellisia muutoksia nykyiseen nähden.
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3.5.9

Kemikaalit
Savukaasujen puhdistuksessa käytetään valittavista puhdistustekniikoista riippuen esimerkiksi kalkkia ja happamuudensäätökemikaaleja. Myös määrät riippuvat valittavista
puhdistustekniikoista.
Voimalaitoksen kattilaveden valmistuksessa käytetään muun muassa natriumhydroksidia, rikkihappoa, suolahappoa ja hapenpoistokemikaaleja.

3.5.10

Liikenne
Suurin osa uudistetun voimalaitoksen liikenteestä liittyy kiinteiden polttoaineiden, tuhkan, savukaasunpuhdistuskemikaalien ja savukaasunpuhdistuksen lopputuotteiden kuljetuksiin. Polttoaineista asfalteenin ja sakkojen kuljetus tapahtuu teollisuusalueen sisällä. Nykyisellä voimalaitoksella näitä kuljetuksia ei ole.
Kuljetukset tulevat tapahtumaan pääsääntöisesti kuorma-autoilla ja niiden määrä vaihtoehdoissa 2 ja 3 on noin 30–50 kuormaa vuorokaudessa. Vaihtoehdossa 1 kuljetusmäärät
jäävät huomattavasti pienemmiksi.

3.5.11

Melu
Uudistetun voimalaitoksen melu tulee olemaan samantyyppistä kuin nykyisen voimalaitoksen. Melua tulee vähentämään nykyisten kattiloiden ilman äänenvaimenninta olevien
käynnistys- ja varoventtiilien pois jääminen. Uutena melunlähteenä tulevat olemaan
kiinteän polttoaineen käsittelyjärjestelmä ja kiinteään polttoaineen kuljetukset.

3.6

Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin
Tällä hetkellä ei ole tiedossa muita hankkeita, joihin voimalaitoksen uudistamishanke
liittyisi.
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4

OSALLISTUMIS- JA TIEDOTTAMISSUUNITELMA
YVA-menettely on avoin prosessi, johon voivat osallistua kaikki ne, joiden oloihin tai
etuihin, kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai muihin elinoloihin, hanke voi vaikuttaa. Lähialueen asukkaat ja muut asianomaiset voivat osallistua
hankkeeseen esittämällä näkemyksensä yhteysviranomaisena toimivalle Uudenmaan
ELY-keskukselle sekä myös hankkeesta vastaavalle eli Neste Oilille tai YVAkonsultille. Osallistumisen eräänä keskeisenä tavoitteena on eri osapuolten näkemysten
kokoaminen.

4.1

Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet yleisölle
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään yleisölle avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus YVA-ohjelman nähtävilläoloaikana. Tilaisuudessa esitellään hanketta ja
arviointiohjelmaa. Yleisöllä on tilaisuudessa mahdollisuus esittää näkemyksiään ympäristövaikutusten arviointityöstä, saada tietoa sekä keskustella YVA-menettelystä hankkeesta vastaavan, yhteysviranomaisen ja YVA-ohjelman laatineiden asiantuntijoiden
kanssa.
Toinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksen valmistuttua. Tilaisuudessa esitellään ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia.
Yleisöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään tehdystä ympäristövaikutusten arviointityöstä ja sen riittävyydestä.

4.2

Ohjausryhmä
YVA-menettelyä seuraamaan kootaan ohjausryhmä, jonka tarkoitus on edistää tiedonkulkua ja -vaihtoa hankkeesta vastaavien, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Ohjausryhmän edustajat seuraavat ympäristövaikutusten arvioinnin kulkua sekä esittävät mielipiteitään ympäristövaikutusten arvioinnin laadinnasta.
Ohjausryhmään kutsutaan yhteysviranomaisen edustaja, Porvoon ja Sipoon ympäristöviranomaiset, mahdolliset muut alueen viranomaiset ja alueen asukkaita sekä muita sidosryhmiä.
Ohjausryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun yhteysviranomainen on
antanut lausuntonsa YVA-ohjelmasta elokuussa 2013. Toisen kerran ryhmä kokoontuu
syksyllä 2013, jolloin kokouksessa käsitellään YVA-selostuksen luonnosta.

4.3

Arviointiohjelman nähtävilläolo
Arviointiohjelman valmistuttua Uudenmaan ELY-keskus kuuluttaa sen asettamisesta
nähtäville vähintään kuukauden ajaksi. Nähtävilläoloaikana arviointiohjelmasta voi esittää yhteysviranomaiselle mielipiteitä. Yhteysviranomaisen julkaisemassa kuulutuksessa
kerrotaan, missä arviointiohjelma on nähtävillä sekä mihin sitä koskevat lausunnot ja
mielipiteet tulee toimittaa.
ELY-keskus kokoaa YVA-ohjelmasta annetut lausunnot ja mielipiteet ja antaa niiden
perusteella oman lausuntonsa. Arviointiselostus laaditaan YVA-ohjelman, siitä saatujen
mielipiteiden ja lausuntojen sekä yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella.
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YVA-menettelyn myöhemmässä vaiheessa myös arviointiselostus tulee olemaan nähtävillä ja siitä voi vastaavalla tavalla antaa lausuntoja ja mielipiteitä.
4.4

Muu viestintä
Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista tiedotetaan myös yleisen tiedonvälityksen yhteydessä, kuten lehdistötiedotteiden, lehtiartikkelien tai hankkeesta vastaavan
internet-sivujen välityksellä.
YVA-menettelyn kuluessa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa seurataan paikallisten sidosryhmien näkemystä tiedonsaannin riittävyydestä. Hankkeesta ja sen YVAmenettelystä tiedottamista pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan niin, että se vastaa
mahdollisimman hyvin tiedon tarpeeseen.
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5

KUVAUS YMPÄRISTÖSTÄ

5.1

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö

5.1.1

Nykytilanne
Hankealue sijaitsee Porvoossa, Kilpilahden teollisuusalueella, Neste Oilin nykyisen
voimalaitoksen itäpuolella, Borealis Polymers Oy:n petrokemian tehtaiden ja öljynjalostamon välisellä alueella (Kuva 5-1). Etäisyyttä Porvoon keskustaan on noin 12 kilometriä. Neste Oilin lisäksi Kilpilahden teollisuusalueella olevia muita yrityksiä ovat muun
muassa Gasum Oy, Oy Aga Ab, Borealis Polymers Oy, Oy Innogas Ab, VR Transpoint,
StyroChem Finland Oy, Ashland Oy ja M-I Finland Oy. Kilpilahden öljynjalostamon
satama, Sköldvikin satama, on tonnimäärältään Suomen suurin satama, jossa käy noin
1 200–1 400 laivaa vuodessa. Neste Oilin satama palvelee koko Kilpilahden teollisuusalueen merikuljetustarpeita. (Neste Oil 2013a, Kilpilahti 2013)
Hankealueella ja sen lähiympäristössä sekä laajemminkin koko Kilpilahden teollisella
vyöhykkeellä rakennukset ja rakenteet liittyvät yleensä teolliseen toimintaan tai energiantuotantoon (Kuva 5-1). Kilpilahden alueella sekä Nybyssä sijaitsee myös Neste Oilin
ja muiden yhtiöiden toimitiloja (kartalla liike- ja julkisia rakennuksia) (Maanmittauslaitos 2013a).
Lähimmät varsinaiset asuinalueet ovat kylämäisiä kokonaisuuksia Kilpilahden pohjois(Nyby) ja eteläpuolella (Nikuby). Etäisyyttä hankealueelta näiden alueiden lähimpiin
asuinrakennuksiin on noin 1 400–2 000 metriä. Rantavyöhykkeellä teollisuusalueen
pohjois- ja eteläpuolella on loma-asuntoja, joihin etäisyyttä hankealueelta on vähimmillään noin 1400 metriä. (Maanmittauslaitos 2013a) Kilpilahden teollisuusalueen kohdalla rantavyöhykkeellä sijaitsee Neste Oilin vierasmaja, sauna ja venekerhon tukitila, jotka näkyvät karttakuvassa (Kuva 5-1) vapaa-ajan rakennuksina (Neste Oil 2013d).
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Kuva 5-1. Toimintojen sijoittuminen Kilpilahden alueella. (Maanmittauslaitos 2013a, Neste
Oil 2013d)

5.1.2

Voimassa ja vireillä olevat kaavat tai muut maankäytön suunnitelmat
Maankäytön suunnittelulla ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista. Maankäytön
suunnittelujärjestelmään kuuluvat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Maakuntakaava ja yleiskaava ovat yleispiirteisiä kaavoja, jotka ohjaavat yksityiskohtaisempien kaavojen laatimista. Ne voivat ohjata myös
suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä. (Ympäristöhallinto 2013a)

5.1.2.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999) mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.
Tavoitteet viedään käytäntöön ensisijaisesti maakuntakaavoituksessa. Maakuntakaavoituksessa tavoitteet sovitetaan maakunnallisten ja paikallisten olosuhteiden ja tavoitteiden kanssa. Tavoitteet otetaan huomioon myös maakuntasuunnitelmassa ja maakuntaohjelmissa. Osa tavoitteista on luonteeltaan sellaisia, että ne otetaan huomioon suoraan
kuntakaavoituksessa. Kunnassa yleiskaava on keskeinen kaavataso valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaavan konkretisoinnissa. (Ympäristöhallinto
2013b)
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet voivat koskea asioita, joilla on:
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aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne- tai energiaverkon kannalta kansainvälinen tai laajempi kuin maakunnallinen merkitys;
merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön; tai
valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen taloudellisuuteen tai merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen. (Ympäristöhallinto 2013b)
Tähän hankkeeseen liittyvät muun muassa seuraavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet:
Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä
mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön
laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin.
Maakunnan suunnittelussa on esitettävä valtakunnallisesti tärkeät vyöhykkeet sekä
kaupunki- ja taajamaverkostot ja niiden kehittämisperiaatteet.
Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla
elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen.
Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien
haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen.
Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeukselliset luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäistään.
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja
vaikutuksille herkkien toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys.
Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset sekä vaarallisten aineiden kuljetusreitit ja niitä palvelevat kemikaaliratapihat on sijoitettava riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista.
Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja.
Alueidenkäytössä on turvattava olemassa olevien valtakunnallisesti merkittävien
ratojen, maanteiden ja vesiväylien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä valtakunnallisesti merkittävien satamien ja lentoasemien sekä rajanylityspaikkojen
kehittämismahdollisuudet.
5.1.2.2

Voimassa ja vireillä olevat kaavat
Maakuntakaavat
Kilpilahden teollisuusalue on osoitettu Ympäristöministeriön 15.2.2010 vahvistamassa
Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa teollisuustoimintojen alueeksi merkinnällä T/kem
(Teollisuus- ja varastoalue, jolla on tai jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen) (Kuva 5-2).
Teollisuusalueen ympärillä on osoitettu Seveso II -direktiivin mukainen konsultointivyöhyke (sev 1), jossa on rajoitettu asumista. Toimintojen sijoittamista suunniteltaessa
vyöhykkeen sisälle on pyydettävä pelastusviranomaisen ja tarvittaessa Turvatekniikan
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keskuksen (TUKES) lausunto. Lisäksi teollisuusalueen ulkopuolelle on osoitettu Kilpilahden suojavyöhykkeet (sv 1 ja sv 2), joita koskevat suunnittelumääräykset rajoittavat
alueen maankäyttöä muun muassa virkistysalueiden, uuden asutuksen, kaupallisten toimintojen ja oppilaitosten osalta. Teollisuusalueen ranta on osoitettu satamatoimintojen
alueeksi (LS).
Uudenmaan maakuntavaltuusto on 20.3.2013 hyväksynyt Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, joka ei kuitenkaan ole vielä lainvoimainen (Kuva 5-3). Vaihemaakuntakaavassa ei ole osoitettu uutta maankäyttöä alueelle. (Uudenmaan liitto 2013)

Kuva 5-2. Ote lainvoimaisesta Itä-Uudenmaan maakuntakaavasta. (Uudenmaan liitto
2013)
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Kuva 5-3. Ote Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta (hyväksytty
maakuntavaltuustossa 20.3.2013, ei vielä lainvoimainen). (Uudenmaan liitto 2013)

Yleiskaavat
Vuonna 1988 lainvoimaiseksi tulleessa Sköldvikin osayleiskaavassa hankealue on osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi (T) (Kuva 5-4). Kaavamääräysten mukaan T-alueiden
suurin sallittu rakennustilavuus kuutiometreissä saadaan kertomalla alueen pinta-ala
kahdella. Rakennuksille ja rakenteille saa käyttää 50 prosenttia T-alueesta. Teollisuusalueista on 20 prosenttia säilytettävä luonnonvaraisena tai istutettava. (Porvoon kaupunki 2013)
Kilpilahden osayleiskaavan muutostyö on vireillä muuttuneiden tiesuunnitelmien (mm.
Kilpilahden alueen toinen poistumistie ja yhteydet Svartbäckin kylään) sekä muiden
maankäytön muutostarpeiden vuoksi. Kaavaluonnos ei ole vielä ollut nähtävillä. (Porvoon kaupunki 2013)
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Kuva 5-4. Ote Sköldvikin lainvoimaisesta osayleiskaavasta. (Porvoon kaupunki 2013)
Hankealueen likimääräinen sijainti on osoitettu nuolisymbolilla.

Asemakaavat
Hankealueella on voimassa Kilpilahden rakennuskaava (nykyinen asemakaava) (Kuva
5-5), joka on vahvistettu vuonna 1984. Hankealue on asemakaavassa osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Kilpilahden rakennuskaavan muutos on
vahvistettu vuonna 2000. Muutos ei koskenut hankealuetta. (Porvoon kaupunki 2013)
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Kuva 5-5. Ote Kilpilahden lainvoimaisesta asemakaavasta. (Porvoon kaupunki 2013)
Hankealueen likimääräinen sijainti on osoitettu nuolisymbolilla.

5.2

Maisema ja kulttuuriympäristö

5.2.1

Maiseman yleiskuvaus
Hankealue sijaitsee Kilpilahden laajalla, voimakkaasti muokatulla ja teollisten rakenteiden hallitsemalla teollisuusalueella. Hankealue rajautuu lännessä nykyisen voimalaitoksen alueeseen ja lounaassa Borealis Polymersin petrokemian tehtaisiin. Hankealueen
koillis-itäpuoli on ilmeeltään metsäistä selännealuetta, jonka alueella sijaitsee teollisia
toimintoja sekä maanalaisia tiloja. Kilpilahden alueella selänteiden korkeimmat laet sijoittuvat korkeustasolle noin +40 metriä merenpinnan yläpuolella.
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Hankealueelle aukeaa näkymiä lähiympäristön avointen tie- ja kenttäalueiden kautta.
Muualta katsottuna rakennukset ja rakenteet, maastonmuodot ja puusto katkaisevat näkymiä kohti hankealuetta. Laajemmin tarkasteltuna Kilpilahden alueen kookkaat, teolliset rakenteet näkyvät ympäröiville alueille, kuten avoimille vesialueille ja aluetta kohti
suuntautuneille rannoille.
Seuraavassa kuvassa on ortoilmakuvan päällä esitetty nykyisen voimalaitoksen sekä uusien voimalaitosyksiköiden sijainti Kilpilahden alueella (Kuva 5-6).

Kuva 5-6. Ortokuva Kilpilahden alueelta. Nykyisen voimalaitoksen sijainti on suuntaa
antavasti osoitettu vihreällä ja uusien voimalaitosyksiköiden sijainti sinisellä rajauksella.
(Maanmittauslaitos 2013b)

5.2.2

Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet
Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet on selvitetty valtakunnallisten ja maakunnallisten inventointien ja selvitysten sekä voimassa olevien kaavojen avulla. Aineistojen
perusteella hankealueella tai sen lähiympäristössä (noin 1–2 km hankealueesta) ei sijaitse maiseman tai rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita. Lähimmät tiedossa olevat
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muinaisjäännöskohteet sijaitsevat Kilpilahden rantavyöhykkeellä vähimmillään noin
700–800 metrin etäisyydellä hankealueesta.
5.3

Kasvillisuus, eläimistö ja suojelukohteet

5.3.1

Kasvillisuus ja eläimistö
Hankealue sijoittuu eteläboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen lounaismaan alueelle lähelle hemiboreaalisen vyöhykkeen rajaa (Ympäristöhallinnon Oiva-tietokanta 2013).
Eliömaakuntana on Uusimaa. Voimalaitosalueen sijaintipaikka on Kilpilahden niemimaan sisäosan teollisuusalueella vajaan kahden kilometrin päässä Svartbäckinlahden
rannasta. Merialue niemen edustalla on Suomenlahden sisäsaaristoa.
Nykyisen voimalaitoksen yksiköt sijaitsevat Kilpilahden teollisuusalueen voimalaitosja jalostamoalueilla, jotka ovat luonnontilaltaan muuttunutta rakennettua ympäristöä.
Uudet voimalaitosyksiköt ja polttoaineen käsittelyalue sijoittuvat välittömästi nykyisen
voimalaitosalueen kaakkoispuolelle. Alue on rakentamisen osittain muuttamaa kalliomäen rinnettä, jossa on jäljellä jonkin verran puustoa.
Kilpilahden–Nybyn alueelle on tehty osayleiskaavaa varten luontoselvitys vuonna 2007
(Porvoon kaupunki 2007). Sen mukaan pääosa alueen metsistä on mustikkatyypin ja
puolukkatyypin kangasmetsiä. Siellä täällä on pienialaisia rinnelehtoja ja kallioalueilla
kuivia kangasmetsiä. Metsät ovat rakentamisen takia pirstoutuneita. Suurin suo on Fågelmossenin keidassuo Kilpilahden teollisuusalueen länsipuolella. Hankealueen itä- ja
eteläpuolisille alueille on tehty luontoselvitys vuonna 2010 NSE Biofuels Oy:n biopolttoaineen tuotantolaitoksen YVA-hankkeen yhteydessä (Sito 2011).
Hankealuetta lähimmät Natura-alueet ja luonnonsuojelualueet on esitelty luvuissa
5.3.2.1 ja 5.3.2.2. Hankealueelta tai sen lähiympäristöstä ei ole tiedossa uhanalaisten lajien esiintymiä (Ympäristöhallinnon Eliölajit-rekisteri 2012).

5.3.2

Luonnonsuojelualueet ja luontokohteet

5.3.2.1

Natura-alueet ja luonnonsuojelualueet
Kilpilahden teollisuusalueen ympäristön maa-alueelle viiden kilometrin etäisyydellä sijoittuvat seuraavat Natura-alueet (Kuva 5-7) (Ympäristöhallinnon Oiva-tietokanta
2013):
Boxin soiden Natura-alue (FI0100068, Sipoo ja Porvoo, 156 hehtaaria, SCI)
Alue koostuu Sipoon ja Porvoon rajalla sijaitsevista kolmesta erillisestä suosta. Suot
ovat geologisesti melko nuoria keidassoita. Niiden keskiosissa on karuja rämeitä ja
nevoja ja reunoilla ravinteisempia saranevoja ja korpia. Pohjoisin suo, Kilpilahden
teollisuusalueeseen rajoittuva Fågelmossen, on soista ainoa, jossa esiintyy allikoita.
Suot ovat erityisen merkittäviä runsaan perhoslajistonsa vuoksi. Ne kuuluvat valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan ja niiden suojelu toteutetaan perustamalla
luonnonsuojelualueita. Hankealueelta on matkaa Fågelmossenin reunaan noin kaksi
kilometriä. Muut suot sijaitsevat yli kolmen kilometrin päässä. Fågelmossenille sijoittuu neljä yksityismaiden luonnonsuojelualuetta (YSA204140, YSA204139,
YSA204053 ja YSA205361).
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Emäsalon soiden Natura-alue (FI0100076, Porvoo, 100 hehtaaria, SCI)
Alueeseen kuuluu neljä Emäsalon saaressa sijaitsevaa pienehköä erillistä suota.
Noin kahden hehtaarin laajuinen Stornäsin tervaleppäluhta sijaitsee noin neljän kilometrin päässä hankealueesta. Muut suot sijoittuvat yli viiden kilometrin päähän.
Porvoon edustan merialueelle ja ulkosaaristoon sijoittuu lisäksi seuraava Natura-alue:
Söderskärin ja Långörenin saariston Natura-alue (FI0100077, Porvoo, 18 219 hehtaaria, josta maa-alueita 149 hehtaaria, SCI ja SPA)
Natura-alueen neljä osa-aluetta muodostavat kokonaisuuden, johon sisältyy merkittäviä lintujen pesimä- ja levähdysalueita sekä harmaahylkeen suojelun kannalta tärkeitä alueita. Alueen suojelu on pääosin jo toteutettu perustamalla luonnonsuojelualueita. Hankealueelta on matkaa Natura-alueen rajalle noin 13 kilometriä.
Kilpilahden teollisuusalueen kaakkoispuolella niemenkärjessä sijaitsee Klobbuddenin
luonnonsuojelualue (YSA011544). Kallioniemen etäisyys hankealueesta on noin kaksi
kilometriä (Kuva 5-7).
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Kuva
5-7.
Hankealuetta
lähimmät
Natura-alueet,
luonnonsuojelualueet
luonnonsuojeluohjelma-alueet. (Ympäristöhallinnon Oiva-tietokanta 2013)

5.3.2.2

ja

Muut luontokohteet
Noin kolmen kilometrin päässä Kilpilahden teollisuusalueelta itään sijaitsee Emäsalonselän, Koddervikenin ja Haikkoonselän alue, joka kuuluu Suomen tärkeisiin FINIBAlintualueisiin (2300519, Haikkoonsalkä, 507 ha) (Kuva 5-7) (Leivo ym. 2002). ItäUudenmaan maakunnallisesti arvokkaiden luonnonympäristöjen kartoitusraportin
(MALU) mukaan Kodderviken sekä Tolkkisen ja Hermanninsaaren rantametsät sisältävä aluerajaus täyttää maakunnallisesti arvokkaan luonnonympäristön kriteerit (Salminen
2010).
Kilpilahden osayleiskaavan luontoselvityksessä todettiin Kilpilahden teollisuusalueen
ympäristössä muutamia paikallisesti arvokkaita luontokohteita (Porvoon kaupunki
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2007). Niistä Kärrbyn-Nikubyn kallioalue ja Nikubyn tervaleppäkorvet sijoittuvat noin
kilometrin päähän hankealueen eteläpuolelle. Muut kohteet sijoittuvat kauemmaksi.
Hankealueen itä- ja eteläpuolinen metsäinen ja kallioinen alue todettiin vuonna 2010
tehdyssä luontoselvityksessä luontoarvoiltaan tavanomaiseksi (Sito 2011). Uhanalaisista
kasveista havaittiin keltamatara ja linnuista kivitasku. Molemmat lajit on arvioitu vaarantuneiksi (Rassi ym. 2010).
5.4

Maa- ja kallioperä sekä pohjavesi

5.4.1

Kallioperä
Hankealueen kallioperä on geologisen yleiskartan (1:100 000) mukaan mikrokliinigraniittia (Laitala 1984). Alueen kallioperä on laadultaan sellaista, ettei se sisällä esimerkiksi kohonneita raskasmetallipitoisuuksia tai sulfidimineraaleja (ei esimerkiksi mustaliusketta). Hankealueella ei ole arvokkaiksi luokiteltuja kallioalueita.
Kilpilahden alueen kallioperää halkoo lukuisia ruhjelaaksoja. Kilpilahden alueen kallioperän pääruhje kulkee hankealueen kohdalta länsipuolelta pohjois-eteläsuunnassa. Ruhjeen alueella tehdyissä tutkimuksissa täyttömaan alla olevan rikkonaisen kallion pinnan
syvyydeksi on tulkittu 5–6 metriä. Pohjatutkimusten mukaa aiempien Itämeren vaiheiden aikana muodostuneiden lieju- ja savikerrosten on oletettu olevan ainakin 15 metrin
paksuisia. Ruhje muodostaa 10–50 metriä leveän pintavesien virtauskanavan. Sen sijaan
rikkonaisen ja vettä johtavan kallioruhjeen leveydeksi on arvioitu vain 1–2 metriä. Ruhjeiden lisäksi aluetta halkovat useat, ruhjevyöhykkeitä huomattavasti pienemmät kallion
rikkonaisuusvyöhykkeet, joita on myös suunnitellun hankealueen kohdalla. (WSP 2011)

5.4.2

Maaperä
Kilpilahden alueen maaperän tilaa on selvitetty useiden tutkimusten yhteydessä, muun
muassa Kilpilahden öljyjalostamoalueen suoja-aluesuunnitelmaan liittyen (WSP 2011).
Suoja-aluesuunnitelman mukaan Kilpilahden teollisuusalueella vallitsevin maalaji on
moreeni. Kallioperän ruhjeissa ja notkelmissa on savea ja silttiä. Moreenikerrosten kokonaispaksuus on alueella enimmillään yli viisi metriä. Savikerrosten paksuus saattaa
paikoitellen olla yli 12 metriä. Teollisuusalueella yleisesti maakerrosten paksuus on
keskimäärin alle kaksi metriä harvarakoisen kallion päällä. Kallioperän ruhjeissa kerrospaksuus on kuitenkin tätä suurempi, sillä ne ovat yleensä täyttyneet irtomailla. Hankealue koostuu pääosin moreenista ja kalliomaasta. Alueella on pintakerroksena myös
täyttömaita.
Hankealueella tai sen läheisyydessä ei ole arvokkaita moreenimuodostumia tai arvokkaita tuuli- ja rantakerrostumia.
Hankealueella ei tehtyjen tutkimusten mukaan ole pilaantuneita maita (Neste Oil
2013e).
Noin 600 metriä hankealueesta itään sijaitsee niin kutsuttu öljypelto, jossa on hävitetty
öljyisiä jätteitä peltokäsittelyllä. Peltoon levitetyistä jätteistä pääosan ovat muodostaneet
jätevesilaitoksen mekaanisen puhdistusvaiheen lietteet, jälkihapetuslammikoiden lietteet, säiliöiden sakkoja sekä loka-autojen tyhjennyspaikan öljyiset hiekat. Kompostointikerros ulottuu 0,6–1,7 metrin syvyyteen maapinnasta ja sen alapuolella on tiivis 1–6,5
metriä paksu savi-silttimuodostuma (Sito 2011).
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5.4.3

Pohjavesi
Suunniteltu hankealue ei sijaitse pohjavesialueella (Kuva 5-7). Lähin luokiteltu pohjavesialue (Mickelsböle) sijaitsee hankealueesta noin 5,5 kilometriä luoteeseen. Mickelsbölen pohjavesialue on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (I lk). Noin seitsemän kilometriä hankealueelta länteen sijaitsee vedenhankintaan soveltuva Boxbyn pohjavesialue (II lk) Sipoon puolella. Hankealueelta ei ole hydraulista yhteyttä pohjavesialueille.
Hankealueen lähistöllä ei ole lähteitä. Karttatarkastelun perusteella lähin lähde sijaitsee
noin 1,7 kilometriä etelään hankealueesta. Lähteen alueelta ei ole hydraulista yhteyttä
hankealueelle. Lähteen valuma-alueen on sen eteläpuoleisessa rinteessä. Hankealueella
eikä sen läheisyydessä ole talousvesikaivoja.
Suunnitellun hankealueen kohdalla pohjaveden päävirtaussuunta on etelään eli alueen
kallioperän pääruhjeen suuntaan. Ruhje näin ollen kanavoi kallioperässä tapahtuvaa
pohjavesivirtausta. Pohjavedenjakaja on alueella suurin piirtein nykyisen voimalaitoksen kohdalla. Ruhjeen on todettu olevan ympäristönsä kallioperää paremmin vettäjohtavaa ja toimivan pohjaveden keräilyaltaana, joka kokoaa pohjavettä koko valumaalueelta (WSP 2011). Alueella on myös lounais-koillissuuntaisia rikkonaisuusvyöhykkeitä, jotka osaltaan ohjaavat kalliopohjaveden virtausta. Paikallisesti pohjavesivirtausta
tapahtuu myös lännestä (WSP 2011).
Porvoon jalostamon vaikutuksia lähialueen pohjaveden laatuun on tarkkailtu vuodesta
1996 viranomaisten edellyttämällä tavalla. Pohjavettä tarkkaillaan 11 havaintoputkesta
ja pohjavedestä määritetään fysikaalisten ominaisuuksien lisäksi bensiinikomponentteja
ja öljyhiilivedyt. Hankealueen välittömässä läheisyydessä alueen länsipuolella sijaitsee
yksi pinnankorkeuden mittausputki ja muut lähimmät havaintoputket noin kilometrin
päässä alueen koillis- ja luoteispuolella. Lähimmissä Neste Oilin pohjavesiputkissa vesipinnat olivat vuoden 2012 keväällä ja syksyllä tasolla +10,8 ja +10,5 mmpy (G18),
+13,3 ja +13,8 mmpy (G61) ja +1,1 ja +1,2 mmpy (G62). (Neste Oil 2012a)
Välittömästi hankealueen länsipuolella sijaitsevassa pohjavesiputkessa (G3a2) vesipinta
on ollut keskimäärin tasolla 16,6 metriä meren pinnan yläpuolella (mmpy) ja vaihteluväli on ollut 0,80 metriä (WSP 2011).
Pohjavesitarkkailuraportin (Neste Oil 2012a) mukaan suunnitellulta hankealueelta noin
kilometrin päässä luoteeseen sijaitsevan havaintoputken pohjavedessä havaittiin kohonneita öljyhiilivetyjen pitoisuuksia sekä keväällä että syksyllä (260 µg/l ja 430 µg/l; bentseenipitoisuus 20 µg/l ja 24 µg/l). Hankealueen luoteispuolella yhdessä pisteessä keväällä havaittiin pientä pitoisuutta (80 µg/l). Muissa pisteissä pitoisuudet olivat kaikilta
osin analyysitarkkuusrajat alittavia.
Hankealueen länsipuolella Borealis Polymersin petrokemian tehtaiden alueen havaintoputkessa on havaittu vuosina 2010–2012 keskitisleitä (C10-C21) pieniä määriä (0,0–
0,067 mg/l), samoin haihtuvia hiilivetyjä (0,08–0,110 mg/l). Bentseenipitoisuus on ollut
välillä <2–20 µg/l ja etyylibentseenin pitoisuus 2,7–17 µg/l välillä. (Golder Associates
2013)
Kilpilahden alueelle on rakennettu vesialtaita. Teknologiakeskuksen ja maantiejakeluterminaalin väliin on padottu iso tekojärvi, joka palvelee jalostamon prosessivesien raakavesilähteenä ja on toiminut myös Kilpilahden juomavesialtaana. Alueella virranneen
puron patoamisen seurauksena syntyneen tekojärven vedenpinnantaso on noin +21,5.
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5.5

Vesistöt
Kilpilahden teollisuusalue sijaitsee Porvoon edustan rannikolla Svartbäckinselän pohjoisosassa (Kuva 5-8). Svartbäckinselkä on yhteydessä Emäsalon itäpuoliseen
Emäsalonselkään kapean Kuggsundin salmen kautta.
Svartbäckinselän pohjukka on pääosin alle viiden metrin syvyistä vesialuetta. Tolkkisten ja Kilpilahden kohdalla vesisyvyys alkaa kasvaa ja alueelle kulkee Sköldvikin väylä
(15,3 metriä) sekä Tolkkisten väylä (7 metriä). Svartbäckinselkä viettää syvänä (20–30
metriä) avomerelle Kalvön itäpuolen kautta. Kalvön länsipuoli on selvästi itäpuolta matalampi.
Kilpilahden teollisuusalueen pohjoispuolelle Kulloonlahteen laskee Mustijoki ja myös
Porvoonjoen vesiä kulkeutuu alueelle Kuggsundin salmen kautta. Jokivedet tuovat merialueelle suolapitoisuutta alentavaa makeaa vettä sekä kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. Kilpilahden alueelta pintavedet virtaavat useaa pienehköä puroa ja ojastoa pitkin tai
suoraan pintavaluntana mereen. Porvoon merialueelle laaditun 3D-virtausmallin (Korpinen ym. 2002) mukaan Svartbäckinselällä tyypillinen virtaussuunta on vastapäivään:
Emäsalon rannan tuntumassa rantaan päin ja länsirantaa takaisin ulos merelle. Pohjanläheinen virtaus on yleensä pintavirtaukselle vastakkainen ja nopeudeltaan hyvin pieni.
Jokivedet kulkevat lähellä pintaa ohuena kerroksena.

Kuva 5-8. Kilpilahden edustan jäte- ja jäähdytysvesien purkupaikat.

Porvoon edustan merialueella suoritetaan viranomaisten edellyttämää velvoitetarkkailua
ja sitä on toteutettu alueen kuormittajien yhteistarkkailuna vuodesta 1965 alkaen (RamCopyright © Pöyry Finland Oy
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boll Analytics 2010). Seuraava kuvaus perustuu pääosin Porvoon edustan uusimpaan
velvoitetarkkailuraporttiin (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2012) sekä Porvoon edustan
merialueen tilaa käsittelevään vuosien 1965–2009 yhteenvetoraporttiin (Ramboll Analytics 2010) sekä alueella tehtyihin jäähdytysvesien vaikutuksia koskeviin selvityksiin
(Luode Consulting 2011, Haikonen 2011).
Kuormitus
Svartbäckinselän merialuetta kuormittavat jokien lisäksi Sköldvikin satama, Tolkkisten
höyryvoimalaitos ja Kilpilahden teollisuusalueen laitokset ja Porvoon kaupungin jätevedenpuhdistamo. Lisäksi merialuetta on kuormittanut toimintansa lopettanut Stora Enson Tolkkisten saha.
Jätevesien mukana mereen pääsee ravinteiden ja happea kuluttavan aineen lisäksi myös
vierasainekuormitusta (mm. öljy, fenoli, klooratut hiilivedyt, styreeni). Kilpilahden jäteja jäähdytysvesien purkupaikat on esitetty oheisessa kuvassa (Kuva 5-8). Öljysatamassa
sijaitsevan purku 1:n kautta purkautuvat Neste Oilin sekä Borealis Polymers Oy:n petrokemian laitosten jätevedet. Vedet, jotka eivät sisällä öljyä tai liuenneita orgaanisia aineita, johdetaan osittain Kilpilahden jalostamoalueen läpi virtaaviin puroihin, ja ne purkautuvat mereen purku 2:n kautta jalostamon pohjoispuolelta. Borealis Polymersin
muovitehtaiden, Ashland Finland Oy:n sekä StyroChem Finland Oy:n jätevedet purkautuvat mereen purku 3:n (merivesitunneli) kautta jalostamon eteläpuolelta. Kilpilahden
tuotantolaitosten vesimäärä on kasvanut 1990-luvulta lähtien, mutta kuormituskehitys
on kuitenkin ollut pääsääntöisesti laskeva (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2012). Porvoon kaupungin Hermanninsaaren puhdistamon jätevedet on johdettu vuodesta 2001 alkaen ulommaksi Svartbäckinselän keski/eteläosalle.
Teollisuuden pistekuormituksen osuus koko Porvoon edustan merialueelle kohdistuvasta kuormituksesta on pieni, ravinteiden osalta noin 2–4 prosenttia, kiintoaineen sekä
happea kuluttavan aineen osalta alle yhden prosentin. Jokien tuoman kuormituksen
osuus Porvoon edustan merialueen on yli 90 prosenttia. Porvoon edustan merialueelle
vuonna 2011 kohdistunut kuormitus on esitetty alla olevassa taulukossa (Taulukko 5-1).
Taulukko 5-1. Porvoon edustan merialueelle kohdistuvan kuormituksen prosentuaalinen
jakautuminen vuonna 2011. BOD7 = biologinen hapenkulutus, Kok.P = kokonaisfosfori,
Kok.N = kokonaistyppi. (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2012)
BOD7

Kok.P

Kok.N

Kiintoaine

%

%

%

%

Porvoonjoki ja Mustijoki

97,7

93,7

95,7

99,8

Teollisuusjätevedet

0,01

3,9

1,9

0,01

Tolkkisten höyryvoimalaitos

0,19

0,17

0,11

0,03

Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamo

2,1

2,2

2,3

0,12

Jäähdytysvedet
Kilpilahden tuotantolaitosten jäähdytysvesi otetaan merivesitunnelin kautta 25–30 metrin syvyydestä Sandvikenin itäpuolelta ja lasketaan takaisin mereen 0–4 metrin syvyyteen noin 400 metriä ottoaukon pohjoispuolella (Kuva 5-8). Jalostamon ympäristölupapäätöksen mukaisesti jäähdytysvesimäärä saa olla enintään 150 000 m3/h vuosikeskiarvona. Vuonna 2012 vettä johdettiin mereen keskimäärin 128 000 m3/h (Neste Oil
2013c).
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Mereen johdettu lämpökuorma on 2000-luvulla vaihdellut välillä 3 300–4 600 GJ/h ja
jäähdytysveden lämpötilan nousu on ollut vuositasolla keskimäärin noin 8–9 °C. Jalostamon ympäristölupapäätöksen mukaan mereen johdettavan jäähdytysveden lämpötila
ei saa ylittää kuukausikeskiarvona +28 °C eikä se saa olla kuukausikeskiarvona yli
12 °C otettavan veden lämpötilaa suurempi. Vuonna 2012 mereen johdettavan jäähdytysveden lämpötila oli korkeimmillaan +19,4 °C elokuussa ja lämpötilaero oli korkeimmillaan 7,4 °C toukokuussa (Neste Oil 2013). Mereen johdettu lämpökuorma on
kasvanut, mutta sen vaikutuksia meren happitilanteeseen ja veden lämpötilaan ei 1965–
2009 yhteenvetoraportin (Ramboll Analytics 2010) aineistossa ole ollut havaittavissa
enää 1990-luvun puolivälin jälkeen. Tuolloin jäähdytysveden vaikutus oli laajimmillaan
talvella ja todettavissa lievänä koko Svartbäckinselän alueella. Myöskään vuoden 2011
tarkkailun lämpötilamittauksissa jäähdytysvesien vaikutusta ei havaittu (Kymijoen vesi
ja ympäristö ry 2012).
Jäähdytysvesien vaikutuksia jääpeitteeseen Svartbäckinselällä ja sen länsipuolisella merialueella on selvitetty ympäristölupaviraston määräyksestä tarkemmin vuosina 2008–
2010 (Luode Consulting 2011). Tutkimusten perusteella jäähdytysvesien vaikutusalue
Svartbäckin selällä riippuu sekä meteorologisista että hydrologisista olosuhteista ja tilanne vaihtelee vuosittain voimakkaasti. Jäähdytysvesien leviämiseen vaikuttavat muun
muassa vedenkorkeus, talven lämpötilaolot ja jokivirtaamat. Jalostamon edustan satama-alueelle kohdistuu mittausten mukaan selvää lämpökuormaa, mutta satamatoiminnan ja jäähdytysvesien vaikutuksia on vaikea erottaa toisistaan. Satama-alueelle ei pääse
muodostumaan yhtenäistä jääpeitettä edes kylminä talvina. Myöskään Svartbäckinselän
eteläosissa satamasta avomerelle ei ole yhtenäistä jääpeitettä Kalvön ja Emäsalon saarien välistä kulkevan syväväylän jatkuvan ympärivuotisen liikenteen vuoksi.
Noin viiden kilometrin etäisyydellä Kilpilahden teollisuusalueesta sijaitseva Kalvön
saaren ja mantereen välinen väylä ei ole käytössä talvella, joten siellä jääpeitteeseen
kohdistuvia tutkimuksia oli mahdollista toteuttaa. Tietyissä olosuhteissa jäähdytysvesien
havaittiin kulkeutuvan Kalvön salmeen asti, mutta silloin (talvi 2008) alueella ei ollut
jäätä. Tutkimuksessa ei havaittu jaksoja, joiden aikana laitosalueen jäähdytysvedet olisivat sulattaneet kulkukelpoista jääpeitettä Kalvön Salmessa.
Veden laatu
Happitilanne on pysynyt Svartbäckinselän alueella yleensä kohtuullisena: Lievää hapen
vajausta esiintyy pohjan läheisyydessä kerrostuneisuuskausien lopulla, mutta täydellistä
hapettomuutta ei ole todettu. Ravinteista typen pitoisuus on Svartbäckinselällä keskimäärin noin 500 g/l ja fosforin pitoisuus noin 40 g/l. Fosforipitoisuus samoin kuin levätuotannon runsautta kuvaavan a-klorofyllin pitoisuus, noin 15–16 g/l, ilmentää alueella rehevyyttä. Korkeimmat ravinne ja klorofyllipitoisuudet esiintyvät alueen pohjoisosissa lähimpänä Mustijoen suuta. Kilpilahden ja Tolkkisten alueella ravinnetaso ei ole
1990 ja 2000 -luvuilla juurikaan muuttunut, mutta vuosien väliset vaihtelut veden laadussa ovat olleet suuria. Pidemmällä aikavälillä vuodesta 1965 ravinnepitoisuudet ovat
kuitenkin nousseet. Kokonaisravinnesuhteen perusteella Svartbäckinselkä on yhteisrajoitteinen, mutta alue on Porvoon merialueista nykyisin lähimpänä typpirajoitteisuutta
(Ramboll Analytics 2010). Ravinnekuormituksesta Kilpilahden teollisuuden jätevesien
osuus on alle viisi prosenttia (Taulukko 5-1).
Sedimentit ja pohjaeliöstö
Sedimentissä on Kilpilahden teollisuusalueen läheisyydessä näytepisteissä mitattu rajaarvot ylittäviä pitoisuuksia muun muassa öljyhiilivetyjä, dioktyyliftalaattipitoisuuksia,
dioksiineja ja furaaneja. Myös Svartbäckinselän keskiosissa on mitattu pohjasedimentisCopyright © Pöyry Finland Oy
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sä korkeita öljypitoisuuksia. Viimeisimmissä vuoden 2011 tuloksissa merivesitunnelin
edustalla todettiin kohonnut öljypitoisuus ja alueelta mitattiin yleisesti kohonneita TBTpitoisuuksia, erityisesti sataman ja väylän alueilta.
Pohjaeläintutkimusten tulokset viittaavat ympäristön likaantuneisuuteen, joskin likaantumisen aste vaihtelee alueellisesti ja paikallisesti. Pohjaeliöstössä herkät, puhtautta ilmentävät lajit, kuten valkokatka, ovat kadonneet. Monin paikoin vallitsevana lajina ovat
surviaissääsken toukat, jotka kestävät pilaantuneisuutta. Pohjaeliöstön tilanne on Svartbäckinselällä heikko varsinkin uloimmilla syvännepaikoilla, joissa valtalajina on huonoissa happioloissa selviävä Marenzelleria-monisukasmato. Todennäköisiä syitä pohjaeliöstön taantumiselle Porvoon merialueella ovat alueen yleinen rehevöityminen, alusveden lievä happikato sekä orgaanisten haitta-aineiden ja raskasmetallien esiintyminen
alueiden sedimenteissä ja eliöissä.
Kalasto ja kalastus
Vuonna 2008 tehdyn kalastustiedustelun (Ramboll Analytics 2010) perusteella Porvoon
edustalla harjoitti ammattimaista kalastusta neljä kalastajaa. Ammattikalastuksen merkitys on pitkällä aikavälillä vähentynyt alueella johtuen kalastajamäärän vähenemisestä
sekä silakan ja kilohailin pyynnin loppumisesta. Kuha on ollut viime vuosiin asti alueen
merkittävin ammattikalastajien tulonlähde. Viime vuosina siika on noussut merkittävimmäksi lajiksi.
Porvoon edustan ja Svartbäckinselän vapaa-ajan kalastuksesta on tehty kalastustiedustelu vuonna 2011 (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2012). Kokonaissaalis alueella oli
25 600 kilogrammaa ja taloutta kohden laskettu keskimääräinen saalis 55 kilogrammaa.
Kaikkien ruokakuntien yhteenlaskettu pyyntiponnistus Svartbäckinselällä oli noin
30 760 pyyntivuorokautta. Kalastus tapahtui pääosin verkoilla. Suurin osa saalista muodostui ahvenesta, särjestä ja lahnasta. Kalastajat olivat melko yksimielisiä siitä, että kaloissa ei ollut haju- ja makuvirheitä ja eivätkä lohikalasaalit ole kasvaneet. Keskeisimmiksi kalastusta haittaaviksi tekijöiksi koettiin rehevyydestä johtuvat haitat kuten veden
sameus, kasvillisuuden runsaus ja kalavesien likaantuminen.
Verkkokoekalastuksissa vuonna 2011 (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2012) yleisimmät
saalislajit olivat särki, ahven, kiiski, pasuri ja salakka. Kuormitetun Svartbäckinselän
kalastossa ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa verrattuna vertailualueena toimineen
Haikonselän kalastoon.
Jäähdytysvesien vaikutuksia alueen kalastoon on tutkittu ympäristölupaviraston määräyksestä tarkemmin vuosina 2007–2010 (Haikonen 2011). Tutkimuksessa Kilpilahden
teollisuuslaitosten vedenottoon ajautuneissa kaloista havaittiin yhteensä 24 eri kalalajia.
Biomassan perusteella merkittävimmät lajit olivat kuore, silakka, kuha ja kiiski. Tarkkailun aikana laitoksille ajautui kaloja vuositasolla 98 800–133 800 kilogrammaa. Suurin osa oli pienikokoisia kaloja. Kalojen ajautumiseen vaikutti eniten laitoksiin otettava
vesimäärä: Mitä enemmän vettä otettiin, sitä enemmän laitoksiin ajautui kaloja. Keskimäärin jäähdytysveden mukana ajautui kalaa noin 13 yksilöä / 1 000 m3. Vesimäärän lisäksi kalamääriin vaikutti vuodenaika sekä siihen liittyvät kalojen vaellukset lisääntymisalueiden ja syönnösalueiden välillä. Myös kovien tuulien on havaittu vaikuttavan kalamääriin. Ammattikalastuksen kannalta merkittävintä kalalajia eli kuhaa oli kulkeutuneissa kaloissa noin 13–15 tonnia vuosittain. Siikaa havaittiin vain vähän. Kuhamäärien
perusteella jäähdytysvedenoton arvioitiin pienentävän alueen kuhasaaliita noin viisi prosenttia. Karkealla tasolla eroa Porvoon edustan ja Helsingin edustan kalansaalissa ei
kuitenkaan esiinny.
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Svartbäckinselän pohjoisosiin Kulloonlahteen laskevassa Mustijoessa on ollut aikoinaan
vahva meritaimenkanta, joka taantui jo 1900-luvun alkupuolella ja hävisi lopullisesti
1960-luvulla lähelle jokisuuta rakennetun padon myötä (Vainio 2004). Mustijoella ja
sen sivuvesissä on tehty 2000-luvulla kalataloudellisia kunnostustoimia, jotka jatkuvat
edelleen (Myllyvirta 2012). Jokea on kunnostettu ja vaellusesteitä on poistettu. Taimenen mäti-istutukset ovat tuottaneet tulosta ja joella on havaittu jo taimenen luontaista lisääntymistä. Tavoitteena on saada toimiva kalatie Tyysterinkosken patoon noin viisi kilometriä jokisuulta, jolloin Mustijoella olisi mahdollisuus toimia myös varsinaisen vaeltavan meritaimenen lisääntymisjokena.
Ekologinen ja kemiallinen tila
Porvoon edustan merialue kuuluu Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen, jolle
on vesienhoitolain (1299/2004) mukaisesti laadittu vesienhoitosuunnitelma (KymijoenSuomenlahden vesienhoitoalue 2009). Siihen liittyen on Uudenmaan alueelle laadittu lisäksi yksityiskohtaisempi toimenpideohjelma (Uudenmaan ELY-keskus 2010). Vesienhoitosuunnitelma sisältää muun muassa tiedot alueen vesistöistä, niihin kohdistuvasta
kuormituksesta sekä muista ihmisen aiheuttamista vaikutuksista, vesistön ekologisesta
tilasta, vesienhoidon tavoitteista sekä tarvittavista vesiensuojelu- ja -hoitotoimista.
Svartbäckinselkä on osa Emäsalon vesimuodostumaa Suomenlahden sisäsaaristossa, joka on välttävässä ekologisessa tilassa. Emäsalon vesimuodostumassa tavoitetila on arvioitu saavutettavan nykykäytännön lisäksi tehtävillä toimenpiteillä vuoteen 2027 mennessä. Teollisuuden ja muun pistekuormituksen lupaprosesseissa huomioidaan paras
käytettävissä oleva tekniikka ja jätevesien tehokas puhdistus (Uudenmaan ELY-keskus
2010) nykykäytännön mukaisina toimenpiteinä. Teollisuuden osalta vaikuttavimpina lisätoimenpiteinä esitetään häiriöpäästöjä vähentäviä toimenpiteitä.
Alueen kemiallinen tila on luokiteltu vesipitoisuuksia koskevien laatunormien perusteella hyväksi. Kemiallisen tilan määrittämiseen liittyviä vaarallisten ja haitallisten aineiden
asetuksen (VNa 1022/2006) mukaisia aineita alueelta on tutkittu vain vähän. Pohjan
mahdollinen likaantuminen ei vaikuta vesimuodostuman kemiallisen tilan luokitteluun.
5.6

Liikenne
Liikenne Kilpilahden jalostamoalueelle kulkee Porvoonväylältä (valtatie 7) joko Nesteentietä (maantie 148) pitkin tai vaihtoehtoisesti vuonna 2011 valmistunutta maantietä
11746 pitkin.
Porvoonväylällä Kilpilahden kohdalla liikennemäärä on noin 25 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on noin 10 prosenttia. Porvoonväylän ja Kilpilahden teollisuusalueen välillä Nesteentiellä liikennemäärä oli noin 3 954 ajoneuvoa
vuorokaudessa vuonna 2012. Liikennemäärästä noin 25 prosenttia oli raskasta liikennettä. Vuonna 2011 valmistuneella maantiellä 11746 liikennemäärä vuonna 2012 oli noin
1844 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen osuus oli tästä noin 16 prosenttia.
(Liikennevirasto 2013) Neste Oilin voimalaitoksella käy arkisin noin 170 ajoneuvoa ja
viikonloppuisin noin 30 ajoneuvoa. Suurin osa liikenteestä on huoltotoimintaan liittyviä
henkilö- ja pakettiautoja.
Koko Kilpilahden teollisuusalueella työskentelee noin 3 500 henkilöä, joista suurin osa
saapuu alueelle henkilöautoilla. Teollisuusalueelle on julkisen liikenteen yhteys, ja alueelle on noin 30–40 bussikäyntiä arkipäivässä. Lisäksi alueen työpaikkamäärä voi kasvaa tilapäisten huoltojen yhteydessä jopa 3 000 henkilöllä. Työmatkaliikenteen ruuhka-
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huippuina liittymät ruuhkautuvat ajoittain. Kilpilahden alueen asukkaiden liikennöinnin
vaikutus alueen kokonaisliikenteeseen on varsin vähäinen (Sito 2010).
Kilpilahden jalostamoalueelle on rautatieyhteys sekä 15,3 metriä syvä laivaväylä. Kilpilahdessa on Neste Oilin omistama satama (Sköldvikin satama), joka palvelee koko teollisuusalueen merikuljetustarpeita. Satama on tonnimääräisesti Suomen suurin satama,
jossa käy noin 1200–1400 laivaa vuodessa. Satamassa puretaan ja lastataan vuosittain
yhteensä 19–20 miljoonaa tonnia raakaöljyä ja öljytuotteita. Sataman välittömässä läheisyydessä sen eteläpuolella sijaitsee Neste Oilin rautatievaunujen purkausterminaali,
jonka liikennemäärä on noin 40 vaunua päivässä. Lastausterminaalin liikennemäärä on
enintään 40 vaunua päivässä.
5.7

Melu
Melua on mitattua Porvoon jalostamon ympäristössä 1980-luvulta saakka. Vuonna 2011
laaditussa ympäristömeluselvityksestä melutasot laitosalueen ympäristössä laskettiin teollisuuden ympäristömelun laskentamallilla. Selvityksen ensimmäisessä vaiheessa jalostamon melulähteiden melupäästöt mitattiin mallinnuksen lähtötiedoiksi. Melumittausten
yhteydessä tehtiin myös tarkistustyyppisiä melutasomittauksia kaukopisteissä laitosalueen ulkopuolella. Näiden mittausten tuloksia voitiin käyttää selvityksen melutasojen
laskentatulosten varmistamiseen. (Akukon 2011a, 2011b)
Mallinnuksen mukaan jalostamon laskennallisen melun keskiäänitaso LAeq on noin 50
dB eli yöajan ohjearvon tasolla luoteessa Nybyn kylän lähimmillä asuintaloilla. Useilla
muilla taloilla keskiäänitaso on 47–48 dB. Tietyissä, melun etenemiselle erityisen suotuisissa olosuhteissa, melutaso saattaa Nybyssä ajoittain ylittää yön raja-arvon. Tällaisia
olosuhteita voivat olla muun muassa kohtalainen tai navakka mutta tasainen itä- tai
kaakkoistuuli, mahdollisesti joskus myös tyyni ja nopeasti jäähtyvä pilvetön yö.
Idässä Tolkkisten–Emäsalon puolella laskettu melutaso on selvästi raja-arvoa pienempi.
Tolkkisten ja Emäsalon lähimmillä rannoilla pelkän jalostamon melun 40 dB vyöhyke
ulottuu juuri rantaviivalle. Jalostamon ja sataman yhteismelun taso on rannalla suurimmillaan noin 42–43 dB.
Vuonna 2012 jalostamon ympäristöstä ei hyväksyttävissä olosuhteissa ja normaalioperoinnin aikana mitattu lupaehtoja ylittäviä melutasoja. (Neste Oil 2012b)

5.8

Ilmanlaatu ja ilmasto
Porvoossa kaupunki huolehtii ilmanlaadun seurannasta jatkuvatoimisilla mittauksilla,
passiivikeräimillä ja bioindikaattoritutkimuksilla. Lisäksi Neste Oil seuraa Kilpilahden
ilmanlaatua teollisuusalueen ympäristössä. (Porvoon kaupunki 2013b, Neste Oil 2013b)
Porvoon keskustan ilmanlaatua mitataan jatkuvatoimisella mittausasemalla Rihkamatorilla. Asemalla mitataan hiukkasten ja typen oksidien määrää hengitysilmassa. Mittausasema on käytössä vuoden kerrallaan aina muutaman vuoden välein, viimeksi vuosina
2004, 2007 ja 2011. Mittausaseman lisäksi ilmanlaatua seurataan kolmessa pisteessä
passiivikeräimin, jotka mittaavat typen oksidien pitoisuutta ilmassa. Passiivikeräimillä
saadaan tietoa keskimääräisestä ilmanlaadusta kuukausitasolla. Passiivikeräimet sijaitsevat Mannerheiminkadulla, Aleksanterinkadulla ja Maunu Eerikinpojan kadulla. Ilman
epäpuhtauksien pitkäaikaisia vaikutuksia seurataan biologisin menetelmin, kuten jäkäläkartoituksin viiden vuoden välein. (Porvoon kaupunki 2013b)
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Ilmanlaatua on seurattu teollisuusalueella jo 1970-luvulla. Jatkuvatoimisia mittalaitteita
on ollut käytössä 1980-luvun lopulta, jolloin mittausasemia oli aluksi kahdeksan kappaletta. Päästövähennysten vuoksi mittausasemien määrää on voitu vähentää. Neste Oililla
oli vuonna 2012 kolme mittausasemaa ilmanlaadun selvittämiseksi Porvoon kunnan
alueella (Riemari, Mustijoki ja Nyby) ja lisäksi sääasema (Kilpilahti). Mittausasemat sijaitsevat noin 2–6 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Riemarin asema sijaitsee Neste
Oilin omalla, teollisuusalueeksi kaavoitetulla alueella. Kolmella mittausasemalla mitattiin rikkidioksidia, yhdellä typen oksideja, yhdellä pelkistyneitä rikkiyhdisteitä ja yhdellä otsonia. (Neste Oil 2013b)
Kilpilahden teollisuusalueen ilmanlaatua seurataan myös bioindikaattoritutkimuksin.
Aikasarjatiedot bioindikaattoritutkimuksista ovat käytettävissä vuodesta 1985 alkaen.
Viimeisin tutkimus on tehty vuonna 2009.
5.8.1

Päästöt
Suurimmat epäpuhtauksien lähteet Porvoossa ovat teollisuus, energiantuotanto ja liikenne (Taulukko 5-2). Kilpilahden alueella on raskasta teollisuutta ja siihen liittyvää
energiantuotantoa, joista aiheutuu huomattavat rikkidioksidin, typen oksidien, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) ja hiukkasten päästöt ilmaan (Taulukko 5-3). Autoliikenne ja teollisuus ovat suurimmat hiilimonoksidipäästöjen lähteet Porvoossa. Suurimmat liikennepäästöt aihetuvat vilkkaimpien teiden eli Porvoon keskustan pääkatujen
ja valtatien 7 liikenteestä. (Aarnio ym. 2012)
Taulukko 5-2. Vuosittaiset päästöt ilmaan Porvoossa vuonna 2011. (Aarnio ym. 2012)
Typen oksidit

Hiukkaset

Rikkidioksidi

t/a

t/a

t/a

Energiantuotanto

1 116

51

1 187

Hiilimonoksidi
t/a

VOCyhdisteet
t/a
34

Teollisuus

2 253

105

4 393

1 676

3 884

Autoliikenne

440

25

0,8

1 796

153

Satamat

278

6

14

Puunpoltto

32

82

9
181

Öljylämmitys

28

1

16

Yhteensä

4 147

270

5 610

2
3 472

4 263

Taulukko 5-3. Vuosittaiset päästöt ilmaan Kilpilahden teollisuuslaitoksilta vuonna 2012.
(Neste Oil 2013b)
Typen oksidit

Rikkidioksidi

VOC-yhdisteet

t/a

t/a

t/a

2 890

5 320

4 060

Kilpilahden teollisuusalueen laitosten typen oksidien päästöt ovat alentuneet 1990-luvun
alkuvuosiin verrattuna. Myös VOC-yhdisteiden päästöt ovat pienentyneet. Rikkidioksidipäästöt ovat viime vuosina olleet suuremmat kuin 1990-luvun alussa (Kuva 5-9). Toisaalta nykyiset rikkidioksidipäästöt ovat huomattavasti pienemmät 1980-luvun tilanteeseen verrattuna. (Neste Oil 2013b, 2013c)
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Kuva 5-9. Kilpilahden teollisuuslaitosten päästöjen kehitys vuosina 1993 2012. (Neste Oil
2013b)

5.8.2

Ilmanlaatu
Ilmanlaatu on Porvoossa keskimäärin melko hyvä. Porvoon kaupungin mittauksissa ilmanlaatu on huonoin keskustan pääkatujen ja valtatien 7 lähistöllä. Vuosien 2004, 2007
ja 2011 jatkuvatoimisten mittausten ja passiivikeräimillä vuosittain tehtyjen mittausten
perusteella typpidioksidin pitoisuudet ovat selvästi alle raja- ja ohjearvojen. Vuonna
2011 vuosikeskiarvo oli 20 µg/m3 eli puolet vuosiraja-arvosta. Vuosina 2004, 2007 ja
2011 tehdyissä mittauksissa myös hengitettävien hiukkasten pitoisuudet olivat rajaarvojen alapuolella, mutta vuorokausiohjearvo ylittyi jokaisena mittausvuonna. Pitoisuudet olivat vuonna 2011 korkeita erityisesti kevään pölykaudella ja ilmanlaatu luokiteltiin ajoittain huonoksi tai erittäin huonoksi. Ylitykset johtuivat lähinnä hiekoitushiekasta ja asfaltista peräisin olevan materiaalin pölyämisestä kaduilla. (Aarnio ym. 2012)
Kilpilahden teollisuuden päästöt heikentävät ajoittain lähialueen ilmanlaatua. Neste Oilin mittausverkoston asemilla vuonna 2012 mitatut rikkidioksidin, pelkistyneiden rikkiyhdisteiden sekä typpidioksidin pitoisuudet pysyivät raja- ja ohjearvojen alapuolella.

5.8.2.1

Rikkidioksidi
Kilpilahden rikkidioksidipäästöjen vaikutus ilmanlaatuun oli vuonna 2012 havaittavissa
kaikilla kolmella mittausasemalla. Rikkidioksidipitoisuuden ohje- ja raja-arvoihin verrannolliset mittaustulokset on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 5-4).
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Taulukko 5-4. Rikkidioksidipitoisuuden ohje- ja raja-arvoon verrattavat mittaustulokset
vuonna 2012. (Neste Oil 2013b)
Laskenta-aika

Raja- tai ohjearvo

Riemari

Nyby

Mustijoki

µg/m3

µg/m3

µg/m3

µg/m3

vuosi

20

1)

24 tuntia

80

2)

24 tuntia

125 3)

25

16

9

1 tunti

250 2)

14–97

1–135

7–37

1 tunti

350

69

58

33

3)

4

2

1

2–49

<1–56

1–11

1) kasvillisuuden ja ekosysteemin suojelemiseksi annettu kriittinen taso VNa 38/2011 2) ohjearvo VNp
480/96 3) raja-arvo VNa 38/2011

Vuonna 2012 tunti- ja vuorokausiraja-arvoon verrattavat rikkidioksidipitoisuudet alittivat valtioneuvoston asetuksessa 38/2011 terveyshaittojen ehkäisemiseksi annetut tuntija vuorokausiraja-arvot kaikilla kolmella mittausasemalla. Tunti- ja vuorokausiohjearvoon verrattavat rikkidioksidipitoisuudet alittivat valtioneuvoston päätöksen mukaiset
ohjearvot kaikilla kolmella mittausasemalla. Myös kasvillisuuden ja ekosysteemin suojelemiseksi annettu rikkidioksidin vuosikeskiarvon kriittinen taso alittui.
Kilpilahden teollisuusalueen läheisyydessä mitatut ulkoilman rikkidioksidipitoisuudet
olivat vuonna 2012 samaa luokkaa tai pienemmät kuin vuosina 2005–2011 mitatut pitoisuudet. Ulkoilman rikkidioksidipitoisuus on pienentynyt huomattavasti verrattuna
1980-luvun pitoisuuteen (Kuva 5-10). (Neste Oil 2013b, 2012c)
Mustijoen ja Löparön asemilla mitattujen rikkidioksidin vuosikeskiarvojen kehitys
rikkidioksidipäästöön
SO2
µg/m3

20

SO2päästö
t/a

Ekosysteemin suojelemiseksi annettu SO2:n raja-arvo (VnA 711/2001)

30000

18
16

Mustijoki

14

25000

Löparö

20000

SO2päästö

15000

12
10
8
10000

6
4

5000

2
0
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

0

Kuva 5-10. Mustijoen ja Löparön asemilla mitattujen rikkidioksidin vuosikeskiarvojen
kehitys suhteessa Neste Oilin Porvoon jalostamon rikkidioksidipäästöön. (Neste Oil
2012c)

5.8.2.2

Typen oksidit
Neste Oilin mittausasemista yhdellä, Mustijoen asemalla, mitataan typen oksideja. Ohje- ja raja-arvoihin verrannolliset mittaustulokset vuodelta 2012 on esitetty oheisessa
taulukossa (Taulukko 5-5).
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Taulukko 5-5. Typpidioksidipitoisuuden ohje- ja raja-arvoon verrattavat mittaustulokset
vuonna 2012. (Neste Oil 2013b)
Laskenta-aika
vuosi

Raja- tai ohjearvo

Mustijoki

µg/m3

µg/m3

30

1)

/ 40
2)

3)

11

vuorokausi

70

8–54

1 tunti

150 2)

17–68

1 tunti

200 3)

67

1) kasvillisuuden ja ekosysteemin suojelemiseksi annettu kriittinen taso VNa 38/2011 2) ohjearvo VNp
480/96 3) raja-arvo VNa 38/2011

Mustijoen asemalla vuonna 2012 mitatut typpidioksidin ohjearvoihin verrattavat pitoisuudet alittivat valtioneuvoston asettamat tunti- ja vuorokausiohjearvot selvästi, ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi annettu tuntiraja-arvoon verrattava typpidioksidipitoisuus
alitti tuntiraja-arvon. Mittaustuloksista laskettu typpidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvo
alitti raja-arvon selvästi. Myös kasvillisuuden ja ekosysteemin suojelemiseksi annettu
typen oksidien vuosipitoisuuksien kriittinen taso alittui. Mitatut pitoisuudet olivat hyvin
samalla tasolla kuin edellisinä vuosina. (Neste Oil 2013b)
5.8.2.3

Pelkistyneet rikkiyhdisteet
Pelkistyneitä haisevia rikkiyhdisteitä (TRS-yhdisteitä) mitattiin Riemarilan asemalla,
joka on Neste Oilin omalla alueella. Asema sijaitsee Itä-Uudenmaan maakuntakaavan
mukaan teollisuus- ja varastoalueella, jossa ei asu tai pysyvästi oleskele ihmisiä.
Vuorokausiohjearvoon verrattava TRS-yhdisteiden kokonaismäärä rikiksi laskettuna oli
1–2 µg/m3. TRS-yhdisteiden kuukausikeskiarvot olivat 1 µg/m3 tai alle.
Valtioneuvoston pelkistyneille rikkiyhdisteille asettama vuorokausiohjearvo (10 µg/m3)
ei ylittynyt vuonna 2012. Vuonna 2012 mitatut pitoisuudet olivat samaa tasoa tai vähän
pienemmät kuin vuosina 2008–2011 mitatut pitoisuudet. (Neste Oil 2013b)

5.8.2.4

Otsoni
Otsonia mitattiin Mustijoen asemalla. Terveyshaittojen ehkäisemiseksi annettu otsonin
tavoitearvo (korkein kahdeksan tunnin keskiarvo, 120 µg/m3) ei ylittynyt vuonna 2012.
Kasvillisuuden suojelemiseksi annettu pitkän ajan tavoitearvo (6 000 µg/m3) alittui
Mustijoen asemalla (3 572 µg/m3 laskettuna 1.5.–31.7. ajan tuntiarvoista). (Neste Oil
2013b)

5.8.2.5

Bioindikaattoritutkimukset
Ilmansaasteiden aiheuttamaa kuormitusta Porvoon alueella on arvioitu jäkälien avulla
vuonna 2009. Selvimmät muutokset jäkälälajistossa ovat Kilpilahden tehdasalueen ja
Porvoon keskustaajaman läheisyydessä. Muualla jäkälälajiston muutokset ovat pääasiassa lieviä ja jäkälälajisto runsasta. Tilanne on pysynyt suurin piirtein ennallaan edelliseen vuonna 2004 tehtyyn tutkimukseen verrattuna. (Aarnio ym. 2012)
Kasvillisuusvaikutusten tutkimiseen käytetyt bioindikaattorit osoittavat Kilpilahden
ympäristön tilan parantumista pitkällä aikavälillä. Vaikka ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lukumäärän perusteella vuosien 1989–2004 aikana jäkälälajisto on todettu lievästi köyhtyneeksi suuressa osassa Porvoon seutua, ovat vuosien 1989–2004 aikana jäkälälajistoltaan köyhtyneet alueet pienentyneet ja lajistoltaan taustatasoa olevat
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alueet hieman laajentuneet. Kilpilahden teollisuusalueen ympäristössä sormipaisukarveen keskimääräinen vaurioaste ja ilman epäpuhtauksista kärsivien jäkälälajien lajilukumäärä ovat pysytelleet samalla tasolla jakson 2000–2009 ajan. Verrattuna pääkaupunkiseudun tiheästi asuttuun alueeseen, on Kilpilahden ympäristön tila parempi. (SITO
2012)
5.8.3

Ilmasto ja sää
Neste Oilin mittausverkostoon kuuluu erillinen säähavaintoasema. Kilpilahdessa vuoden
2012 keskilämpötila (5,7 °C) oli hieman korkeampi kuin vertailukauden 1971–2000
keskiarvo (4,6 °C) ja hieman matalampi kuin Kilpilahdessa vuosina 1993–2011 mitattu
keskilämpötila (6,1 °C).
Vallitsevat tuulensuunnat ovat koillisesta ja lounaasta.
Vuoden 2012 sademäärä Porvoon alueella oli 778 millimetriä, mikä on hieman keskimääräistä korkeampi. Kokonaissademäärän pitkäaikaiskeskiarvo (vuosilta 1971–2000)
oli 655 millimetriä Porvoon Harabackan sääasemalla. (Neste Oil 2013b)
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6

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SIINÄ KÄYTETTÄVÄT
MENETELMÄT

6.1

Yleistä
Ympäristövaikutuksia selvitettäessä painotetaan merkittäviksi arvioituja ja koettuja vaikutuksia. Kansalaisten ja eri sidosryhmien tärkeiksi kokemista asioista saadaan tietoa
mm. tiedottamis- ja kuulemismenettelyjen yhteydessä.
YVA-lain mukaisesti arvioinnissa tarkastellaan hankkeen aiheuttamia ympäristövaikutuksia:
ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen
yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
luonnonvarojen hyödyntämiseen
näiden tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.
Ympäristövaikutusten merkittävyyttä arvioidaan muun muassa vertaamalla ympäristön
sietokykyä kunkin ympäristörasituksen suhteen ottaen huomioon alueen nykyinen ympäristökuormitus. Ympäristön sietokyvyn arvioimisessa hyödynnetään muun muassa
annettuja ohjearvoja, kuten melutason ohjearvoja sekä saatavilla olevaa tutkimustietoa.
Seuraavassa on esitelty tarkasteltavat ympäristövaikutukset vaikutuskohtaisesti, ympäristövaikutusten arvioinnin rajaus ja arvioinnissa käytettävät menetelmät.

6.2

Ympäristövaikutusten arvioinnin rajaus
Arviointiselostuksessa tarkastellaan voimalaitoksen uudistuksen hankealueella ja sen
ulkopuolella sijaitsevien toimintojen ympäristövaikutuksia. Alueen ulkopuolelle ulottuvia toimintoja ovat muun muassa voimalaitoksen uusien yksiköiden rakentamisen ja uudistetun voimalaitoksen käytön aikainen liikenne. Arvioinnin rajaus on esitetty tarkemmin seuraavissa kappaleissa vaikutuskohtaisesti.

6.3

Rakentamisen aikaisten vaikutusten arviointi
Voimalaitoksen uusien yksiköiden rakentamisen aikaisia ympäristövaikutuksia tarkastellaan omana kokonaisuutenaan, sillä ne poikkeavat ajalliselta kestoltaan ja osittain
myös muilta piirteiltään uudistetun voimalaitoksen käytön aikaisista vaikutuksista.
YVA-selostuksessa kuvataan voimalaitoksen uusien yksiköiden rakennustyöt ja rakentamisen aikaiset liikennejärjestelyt ja -määrät sekä esitetään käytettävät liikennevälineet
ja -reitit. Rakentamisen aikaisia liikenteellisiä vaikutuksia tarkastellaan laitosalueelle
johtavien teiden, rautatien ja laivaväylän ympäristössä. Rakentamisesta aiheutuvat vaikutukset muun muassa maa- ja kallioperään, vesistöihin, kasvillisuuteen ja eläimiin,
työllisyyteen ja ihmisten viihtyvyyteen arvioidaan hankkeesta laadittujen suunnitelmien
ja vuorovaikutuksen yhteydessä saadun palautteen perusteella sekä muista vastaavista
hankkeista saatujen kokemusten pohjalta.
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6.4

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön voivat olla joko välittömiä tai välillisiä. Hanke saattaa aiheuttaa ympäristössä sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat nykyiseen maankäyttöön tai muuttavat tulevan maankäytön suunnitteluun liittyviä lähtökohtia tai reunaehtoja. Välillisiä vaikutuksia voi syntyä esimerkiksi ympäristön häiriötekijöiden muutoksista, kuten esimerkiksi lisääntyvästä tai vähenevästä liikenteestä, melusta tai päästöistä.
Hankealueen ja sen lähiympäristön maankäytön nykytila selvitetään kartta- ja ilmakuvatarkasteluihin sekä paikallistuntemukseen perustuen. Suunniteltu maankäyttö selvitetään
voimassa ja vireillä olevien kaavojen sekä mahdollisten muiden aluetta koskevien, viranomaistahojen laatimien, suunnitelmien perusteella. Vaikutusten arvioinnissa kuvataan hankkeen suhdetta sekä nykyiseen että suunniteltuun maankäyttöön ja tuodaan
esiin mahdolliset ristiriidat.
Alustavien arvioiden mukaan hankkeen toteuttaminen vähentää ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta verrattuna nykyiseen voimalaitokseen eikä hanke ole ristiriidassa voimassa olevien kaavojen kanssa. Tämä ja alueen nykytila huomioon ottaen maankäyttövaikutusten tarkastelualueeksi on arviointiohjelmavaiheessa määritelty noin 1–2 kilometriä hankealueesta.
Vaikutusten arvioinnista vastaa maankäytön suunnittelija.

6.5

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Maisemavaikutus koostuu muutoksista maiseman rakenteessa, luonteessa ja laadussa.
Visuaaliset vaikutukset ovat yksi maisemavaikutusten osajoukko. Maisemaan liittyy
myös ei-aineellisia tekijöitä: Alueen historia, ihmisten kokemukset, toiveet, arvostukset
ja asenteet vaikuttavat maiseman kokemiseen. Arviot samasta maisemasta tai uuden
hankkeen aiheuttamien maisemavaikutusten merkittävyydestä voivat edellä mainituista
syistä poiketa toisistaan merkittävästikin.
Hankealueen ja sen lähiympäristön maiseman piirteet selvitetään kartta- ja ilmakuvatarkasteluihin sekä paikallistuntemukseen perustuen. Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet selvitetään valtakunnallisten (Museovirasto, Suomen Ympäristökeskus),
maakunnallisten (Uudenmaan liitto) sekä Porvoon kaupungin aineistojen perusteella.
Vaikutusten arvioinnissa kuvataan hankkeen suhdetta laajempaan maisemakokonaisuuteen, suhdetta lähiympäristön maisemaan ja kaupunkikuvaan sekä mahdollisia vaikutuksia näkymiin kohti hankealuetta.
Alustavan arvion perusteella hankkeen maisemavaikutukset ovat lähinnä paikallisia ja
vaikutusten merkittävyys vähäinen johtuen hankealueen ja laajemmin koko Kilpilahden
aluekokonaisuuden nykyisestä teollisesta luonteesta. Hankkeen suunnittelu on vasta
alustavassa vaiheessa, joten tarkkoja mitoitus- tai muita tietoja esimerkiksi uusista rakennuksista ja rakenteista ei vielä ole käytettävissä, mutta alustava oletus on, että uudet
rakenteet eivät kooltaan merkittävästi poikkea Kilpilahden alueen nykyisistä rakenteista.
Vaikutusten tarkastelualueeksi on edelliseen perustuen arviointiohjelmavaiheessa määritelty noin 1 2 kilometriä hankealueesta. YVA-selostusvaiheessa tarkastelualueen laajuutta voidaan tarkistaa esimerkiksi arviointiohjelmasta saatavan palautteen perusteella.
Vaikutusten arvioinnista vastaa maisema-arkkitehti.
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6.6

Kuljetukset ja niiden vaikutukset liikenteeseen
Liikennevaikutuksia tarkastellaan arvioimalla uudistetun voimalaitoksen toimintaan liittyvien kuljetusten määrä ja käytetyt reitit. Kuljetuksista aiheutuvat muutokset nykyisiin
liikennemääriin sekä käytettävät liikennevälineet arvioidaan suunnitteilla olevan uudistetun voimalaitoksen kuljetustarpeiden perusteella. Liikenteen aiheuttamat meluvaikutukset ja vaikutukset viihtyvyyteen ja liikenneturvallisuuteen arvioidaan liikenteellisten
muutosten perusteella. Erityistä huomiota kiinnitetään kuljetusreittien varrella mahdollisesti sijaitseviin herkkiin kohteisiin, kuten asutukseen, päiväkoteihin ja virkistysalueesiin.
Kuljetuksista aiheutuvien päästöjen arviointimenetelmät on esitetty luvussa 6.7 ja meluvaikutusten arviointimenetelmät luvussa 6.9. Liikenteellisiä vaikutuksia tarkastellaan
voimalaitosalueelle johtavien teiden ja muiden liikenneväylien ympäristössä. Liikenneväylien nykytila ja tiedossa olevat suunnitelmat otetaan huomioon arvioinnissa. Kuljetusreitit ja muutokset liikennemäärissä esitetään havainnollisina karttakuvina.
Alustavan arvion mukaan uudistetun voimalaitoksen kuljetukset eivät tuo merkittävää
muutosta nykyiseen tilanteeseen. Ainoastaan, jos polttoaineena käytetään puubiomassaa, kuljetukset lisääntyvät. Vaikutusten tarkastelualueeksi on alustavasti määritetty
maantiekuljetusten osalta valtatie 7:n ja jalostamoalueen väliset tieosuudet maantiellä
148 (Nesteentie) ja maantiellä 11746. Lisäksi liikennevaikutusten tarkastelussa huomioidaan mahdolliset rautatie- ja laivakuljetukset sekä jalostamoalueen sisäiset kuljetukset.
Arvioinnin suorittaa ympäristötekniikan diplomi-insinööri.

6.7

Päästöt ilmaan ja niiden vaikutukset ilmanlaatuun
Ilmanlaatuvaikutuksissa huomioidaan voimalaitoksen uudistamisen ja siihen liittyvien
kuljetusten muutosten aiheuttamat päästömuutokset ilmaan (rikkidioksidi, typen oksidit
ja hiukkaset). Uudistetun voimalaitoksen keskimääräiset päästötasot arvioidaan käytettävien polttoaineiden, laitoksen koon ja teknisten ominaisuuksien perusteella. Maksimipäästötasot arvioidaan lainsäädännön asettamien raja-arvojen mukaan. Koska hankkeen
tarkoituksena on voimalaitoksen päästötasojen alentaminen, voimalaitoksen vuotuisten
päästöjen arvioidaan laskevan verrattuna nykytilaan.
Hankkeen aiheuttamien kuljetusten muutosten päästöt lasketaan perustuen polttoaineen,
syntyvän tuhkan ja muiden rejektien sekä käytettävien kemikaalien keskimääräisiin kuljetusmatkoihin voimalaitokselle. Päästöjen laskennassa käytetään VTT:n julkaisemia
liikennepäästöjen laskentaohjeita (VTT 2009).
Päästömääriä ja niiden muutoksia havainnollistetaan vertaamalla niitä nykyisen voimalaitoksen, Kilpilahden teollisuuslaitosten ja Porvoon kaupungin kokonaispäästötasoon.
Arvioinnin suorittaa ympäristötekniikan diplomi-insinööri tai ympäristöhygieenikko.

6.8

Kasvihuonekaasupäästöjen vaikutukset
Hankkeen aiheuttamat muutokset kasvihuonekaasupäästöissä arvioidaan ottamalla
huomioon kuljetuksiin ja polttoprosessiin liittyvät kasvihuonekaasupäästöt. Hankkeen
vaikutusta havainnollistetaan vertaamalla päästömääriä ja niiden muutoksia alueen kasvihuonekaasupäästömääriin.
Arvioinnin suorittaa ympäristötekniikan diplomi-insinööri.
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6.9

Meluvaikutukset
Meluvaikutusten osalta tarkastellaan uudistetun voimalaitoksen toiminnasta ja sen toimintaan liittyvistä kuljetuksista aiheutuvaa melua. Meluvaikutusten arviointi tehdään
asiantuntijatyönä perustuen voimalaitoksen suunnittelutietoihin, toimintaan liittyvien
kuljetusten määriin, muista vastaavista toiminnoista saataviin kokemuksiin ja sijoituspaikan ympäristön nykyistä melutasoa koskeviin olemassa oleviin tietoihin.
Uudistettu voimalaitos ei alustavan arvion mukaan muuta merkittävästi alueen nykyistä
melutasoa. Uudistetun voimalaitoksen melu tulee olemaan samantyyppistä kuin nykyisen voimalaitoksen. Melu voi jopa vähentyä uusien melutorjuntatoimien myötä. Uutena
melunlähteenä tulevat olemaan kiinteän polttoaineen käsittelyjärjestelmä ja kiinteän
polttoaineen kuljetukset.
Uudistetun voimalaitoksen melua arvioidaan vertaamalla sitä nykyiseen tilanteeseen.
Arvioinnissa huomioidaan sekä normaalitoiminnan että poikkeustilanteiden melu. Mahdollisen melumallinnuksen tarvetta arvioidaan YVA-selostusvaiheessa, kun hankkeen
teknisen suunnittelun edetessä kuljetusmääristä sekä polttoaineen käsittelystä on saatavilla tarkempaa tietoa. Meluvaikutuksia tarkastellaan voimalaitoksen lähialueella ja kuljetusreittien varrella sekä erityisesti häiriintyvien kohteiden läheisyydessä.
Meluarvioinnin suorittaa meluasiantuntija (DI konetekniikka).

6.10

Tuhkan käsittelyn ja loppusijoituksen vaikutukset
Syntyvän tuhkan ominaisuudet arvioidaan käytettävien polttoaineiden, voimalaitoksen
teknisten tietojen ja muista vastaavista hankkeista saatujen tietojen perusteella. Hyötykäyttömahdollisuudet ja loppusijoitusvaihtoehdot esitetään.
Tuhkan ja sivutuotteiden käsittelyn ja loppusijoituksen arvioinnissa huomioidaan vaikutukset kasvillisuuteen, eläimistöön, vesistöihin, maaperään, pohjaveteen, ilmanlaatuun
ja ihmisten terveyteen. Arviointi sisältää muun muassa tuhkan käsittelyn laitosalueella,
kuljetukset ja mahdollisen hyötykäytön ja loppusijoituksen vaikutukset ympäristöön.
Arvioinnin suorittaa tuhkan ja sivutuotteiden käsittelyyn ja niiden ympäristövaikutuksiin perehtynyt asiantuntija.

6.11

Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA) on vuorovaikutteinen prosessi, jossa tunnistetaan ja ennakoidaan sellaisia yksilöön, yhteisöön tai yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten elinoloissa, viihtyvyydessä, hyvinvoinnissa
tai hyvinvoinnin jakautumisessa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013, Sosiaali- ja
terveysministeriö 1999). Sosiaalisten vaikutusten arviointi tuottaa arvokasta tietoa eri
sidosryhmien tarpeista arviointiprosessin aikana sekä hankkeen myöhemmissä vaiheissa
ja toimii tiedon jakamisen kanavana.
Osana hankkeen sosiaalisia vaikutuksia arvioidaan myös ihmisten terveyteen ja virkistyskäyttömahdollisuuksiin kohdistuvia vaikutuksia sekä hankkeen elinkeinovaikutuksia.
Näiden lisäksi arvioidaan koettuja vaikutuksia eli miten ihmiset kokevat edellä mainitut
vaikutukset. Terveysvaikutusten arvioinnissa hankkeen arvioituja melu- ja päästömääriä
verrataan esimerkiksi melun ja ilmanlaadun terveysperusteisiin ohjearvoihin.
Hankkeen sosiaalisia vaikutuksia arvioidaan hyödyntämällä muissa vaikutusarviointiosioissa syntyviä laskennallisia ja laadullisia arvioita muun muassa maisema-, ilmanla-
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tu-, melu- ja liikennevaikutuksista. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa arvioidaan
hankkeen rakentamisen ja toiminnan aikaiset vaikutukset. Arvioinnin tausta-aineistona
käytetään hankealuetta kuvaavia tietoja, kuten esimerkiksi asutuksen ja virkistysalueiden sijoittumista. Arvioinnissa kartoitetaan lähialueen niin sanotut herkät kohteet, kuten
päiväkodit, koulut ja vanhainkodit, jotka ovat muuta väestöä herkempiä mahdollisille
haittavaikutuksille.
Eri toimijoiden suhtautumista hankkeeseen selvitetään muun muassa hyödyntämällä
YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuudessa saatuja näkemyksiä. Lisäksi tutustutaan arviointiohjelmasta annettuihin mielipiteisiin sekä mediassa esitettyyn hankkeen kannalta
oleelliseen voimalaitosta koskevaan tietoon ja keskusteluun. YVA-selostuksessa käsitellään hankkeen yleinen hyväksyttävyys sekä osallisten hankkeeseen liittyviä pelkoja ja
huolenaiheita. Arvioinnin avulla etsitään myös keinoja mahdollisten haittavaikutusten
poistamiseen tai lieventämiseen.
Arvioinnin toteuttaa useita vastaavia selvityksiä laatinut asiantuntijatyöryhmä.
6.12

Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin
Luontovaikutusten osalta YVA-selostuksessa kuvataan luonnonympäristön nykytila sekä arvioidaan ne vaikutukset, joita hankkeen toteuttamisella on kasvillisuuteen, eläimistöön, luontotyyppeihin ja luonnonsuojelun kannalta merkittäviin kohteisiin sekä laajemmin luonnon monimuotoisuuteen ja vuorovaikutussuhteisiin. Alustava arvio on, että
hankkeen luontovaikutukset jäävät vähäisiksi, sillä hankealue sijoittuu teollisuusalueen
sisälle jo luonnontilaltaan jossain määrin muuttuneelle alueelle. Lisäksi voimalaitoksen
päästöt ilmaan tulevat pienenemään sekä melu ja päästöt vesistöön pysyvät ennallaan.
Tieliikenne lisääntyy, mutta todennäköisesti sen luontovaikutukset jäävät vähäisiksi,
koska liikenne käyttää olemassa olevia väyliä.
Maa-alueella sijaitsevat Natura 2000 -verkoston kohteet, luonnonsuojelualueet, valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteet ja muut valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat luontokohteet on esitelty YVA-ohjelmassa noin viiden kilometrin etäisyydellä hankealueesta (luku 5.3). Merialueella tarkasteluun on otettu mukaan Porvoon
edustalla sijaitseva Söderskärin ja Långörenin saariston Natura-alue. YVAselostusvaiheessa tarkastelualueen laajuutta voidaan tarkistaa tehtyjen selvitysten ja vaikutusarviointien sekä arviointiohjelmasta saadun palautteen perusteella.
Luontovaikutusten arviointia varten ovat käytettävissä Kilpilahden osayleiskaavan luontoselvitys (Porvoon kaupunki 2007) ja NSE Biofuels Oy:n biopolttoaineen tuotantolaitoksen YVA-hankkeen yhteydessä lähialueelle tehty luontoselvitys (Sito Oy 2011).
Hankealueelle tehdään luontoselvitys kesällä 2013. Arvioinnissa otetaan huomioon
hankkeen suorat ja epäsuorat rakentamisen ja toiminnan aikaiset vaikutukset koko sillä
alueella, johon ne ulottuvat.
Luontokohteisiin ja lajeihin kohdistuvien vaikutusten arviointi tehdään Suomen ympäristökeskuksen oppaiden ”Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa” (Söderman 2003) ja ”Direktiivilajien
huomioon ottaminen suunnittelussa” (Sierla ym. 2004) mukaisesti. Lisäksi tarkastellaan
tarvittaessa hankkeen vaikutuksia lajien (Rassi ym. 2010) ja luontotyyppien uhanalaisuuteen (Raunio ym. 2008). Natura-alueiden osalta arvioidaan, kohdistuuko hankkeesta
jonkun tai joidenkin Natura-alueiden suojelun perusteena oleviin luontoarvoihin sellaisia vaikutuksia, että on tarpeen tehdä luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-
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arviointi. Lisäksi arvioinnissa annetaan suosituksia vaikutusten lieventämisestä ja seurannasta.
Arvioinnin suorittaa biologi, joka on tehnyt useita luontoselvityksiä ja luontovaikutusten
arviointeja.
6.13

Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin
Hankealue sijoittuu teollisuusalueelle, eikä alueella sijaitse arvokkaita kallioalueita, arvokkaita moreenimuodostumia tai tuulikerrostumia, pohjavesialueita eikä myöskään talousvesikaivoja. Voimalaitoksen uusien yksiköiden rakentaminen muuttaa kallioperää ja
maaperää paikallisesti rakennettavan alueen kohdalla. Myös pohjavesiolosuhteet muuttuvat louhinnasta ja rakentamisesta johtuen (muun muassa vesitiiviit kentät estävät sadeveden suotautumisen pohjavedeksi, myös pohjaveden paikalliset virtaussuunnat voivat muuttua). Vaikutukset jäävät alustavan arvion mukaan hyvin vähäisiksi ja paikallisiksi.
Hankealueen kallioperän, maaperän ja pohjaveden nykytila selvitetään ympäristöhallinnon, Geologian tutkimuskeskuksen, paikallisten ympäristönsuojeluviranomaisten ja
muiden saatavilla olevien julkisten tietojen sekä Neste Oililta tai muilta alueen toiminnanharjoittajilta saatavien tietojen perusteella (mm. Neste Oilin ympäristöluvan päivitykseen tarvittava perustilaselvitys). Maastotutkimuksia ei kohteen alueella tässä vaiheessa tehdä. Alueen nykytilatiedot päivitetään ja täydennetään arviointiselostukseen.
Vaikutuksia maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen arvioidaan asiantuntijatyönä olemassa olevaan ja hankkeen suunnitteluun perustuvien sekä vastaavista toiminnoista kertyneen kokemuksen ja tiedon avulla. Erityisesti tarkastellaan asfalteenin ja raskaan polttoöljyn varastointia. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan rakentamisen aikaiset ja toiminnan aikaiset vaikutukset. Vaikutuksia tarkastellaan hankkeen rakentamisalueella ja
sen lähiympäristössä noin kilometrin säteellä, pohjavesivaikutusten osalta hieman laajempana.
Arvioinnin suorittavat maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen erikoistuneet asiantuntijat.

6.14

Vaikutukset vesistöihin
YVA-selostuksessa kuvataan hankealueen edustan vesialueen vedenlaatua, sedimentin
laatua, eläimistöä sekä kalastoa ja kalastusta lähialueilla. Tässä hyödynnetään alueen
vedenlaatutarkkailujen, kalataloustarkkailujen ja muiden alueella tehtyjen selvitysten tuloksia (mm. Ramboll 2010).
Uudistetulla voimalaitoksella tarvittavan veden määrä, käyttötarkoitukset sekä jäte- ja
jäähdytysvesien määrät ja käsittely esitetään YVA-selostuksessa. Lisäksi kuvataan jäteja jäähdytysvesien purkujärjestelyt, ajankohdat ja purkupaikka. YVA-selostuksessa arvioidaan jäähdytys- ja jätevesikuormituksen vaikutukset vesialueen veden laatuun,
eliöstöön, sedimentteihin ja kalastoon. Vesistövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan
jäähdytys- ja jätevesien määrissä ja laadussa tapahtuvia muutoksia verrattuna nykyiseen
tilanteeseen. Lisäksi huomioidaan mahdollisen uuden satamalaiturin rakentamisen vesistövaikutukset.
Uudistetun voimalaitoksen jäähdytystarve jää alustavan arvion mukaan nykyistä voimalaitosta pienemmäksi, joten se ei lisää vesistöön kohdistuvaa lämpökuormaa. Voimalaitoksen jäähdytysvesimäärän pieneneminen ei toisaalta myöskään merkittävästi pienennä
vaikutuksia alueella, koska sen osuus koko Kilpilahden teollisuusalueen yhteenlasketus-
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ta jäähdytysjärjestelmän lämpömäärästä on hyvin pieni. Uudistetun voimalaitoksen jätevesien määrään ja laatuun ei ole alustavan arvion mukaan odotettavissa oleellisia
muutoksia, joten ne eivät vaikuta merkittävästi merialueen nykytilaan ottaen huomioon
nykyinen kuormitus.
Tarkastelualueena on Kilpilahden teollisuusalueen edusta. Arviointi tehdään asiantuntijatyönä hyödyntäen tietoa vesialueen nykyisestä tilasta ja olemassa olevaa tutkimus- ja
tarkkailutietoa nykyisen voimalaitoksen ja muiden vastaavien hankkeiden vesistövaikutuksista.
Arvioinnin toteuttaa teollisuuslaitosten vesistövaikutusten arviointiin perehtynyt biologi
tai limnologi.
6.15

Onnettomuus- ja häiriötilanteiden vaikutusten arviointi
Voimalaitoksen uudistamisen vaikutukset Kilpilahden alueen nykyiseen ympäristöriskiarvioon ja riskeihin varautumiseen arvioidaan. Arviossa esitetään mahdolliset muutokset voimalaitoksen toiminnassa, joilla voi olla vaikutusta ympäristöonnettomuusriskeihin, niiden todennäköisyyteen tai ympäristövaikutuksiin. Mahdolliset voimalaitoksen
uudistamisesta johtuvat häiriötilanteet kuvataan ja niiden vaikutukset ympäristöön arvioidaan. Lisäksi esitetään keinoja häiriö- ja onnettomuustilanteiden estämiseksi ja seurausten lieventämiseksi.
Arvioinnin suorittaa teollisuusprosessien onnettomuus- ja häiriöriskeihin perehtynyt
asiantuntija.

6.16

Laitoksen käytöstäpoiston vaikutusten arviointi
Voimalaitoksen purkutyöt muistuttavat laitoksen rakennustöitä. Uudistetun voimalaitoksen purkutöiden vaikutuksia arvioidaan edellä mainituin rakentamisen aikaisten vaikutusten arvioinnissa käytettävin menetelmin. Käytöstäpoiston pitkäaikaisia vaikutuksia
ympäristöön arvioidaan alustavasti saatavilla olevien laitostietojen perusteella.

6.17

Yhteisvaikutusten arviointi
Porvoossa on meneillään tai suunnitteilla useita erilaisia hankkeita, kuten Augustinrannan yrityspuiston, Suomen ja Viron välisen EstLink 2 -merikaapeliyhteyden sekä Gasum Oy:n LNG-terminaalin rakentaminen. Alustavan arvion mukaan Neste Oilin voimalaitoksen uudistamishankkeella voi olla lähinnä liikenteellisiä yhteisvaikutuksia Gasum Oy:n LNG-terminaalin rakentamisen kanssa, jossa yhtenä sijaintivaihtoehtona on
Porvoon Tolkkinen. Asiaa tarkastellaan perusteellisemmin ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä. Yhteisvaikutuksia jalostamoalueen nykyisen toiminnan kanssa tarkastellaan osana vaikutusten arviointia.

6.18

Vaihtoehtojen vertailu
Vaihtoehtojen vaikutuksia vertaillaan kvalitatiivisen vertailutaulukon avulla. Tähän kirjataan havainnollisella ja yhdenmukaisella tavalla vaihtoehtojen keskeiset, niin myönteiset, kielteiset kuin neutraalitkin ympäristövaikutukset. Samassa yhteydessä arvioidaan vaihtoehtojen ympäristöllinen toteutettavuus ympäristövaikutusten arvioinnin tulosten perusteella.
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7

HAITTOJEN EHKÄISY JA LIEVENTÄMINEN
Arviointityön aikana selvitetään mahdollisuudet ehkäistä ja rajoittaa hankkeen haittavaikutuksia suunnittelun ja toteutuksen keinoin. Selvitys lieventämistoimenpiteistä esitetään arviointiselostuksessa.

8

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

9

VAIKUTUSTEN SEURANTA
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.
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10

HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT, SUUNNITELMAT JA PÄÄTÖKSET

10.1

Kaavoitus
Voimalaitoksen uusien yksiköiden rakentaminen Neste Oilin laitosalueelle ei alustavan
arvion perusteella edellytä voimassa olevien kaavojen muuttamista. Hankealue on asemakaavassa osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T).
Kilpilahden teollisuusalueen ympärille on osoitettu Seveso II -direktiivin (96/82/EY)
mukainen konsultointivyöhyke. Seveso II -direktiivi koskee laitoksia, jotka voivat aiheuttaa suuronnettomuusvaaran niissä käsiteltävistä vaarallisista aineista johtuen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on määrittänyt suuronnettomuusvaarallisille laitoksille sekä
niitä ympäröiville alueille niin sanotut konsultointivyöhykkeet, jolla tapahtuvaan kaavoitukseen ja rakentamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Näillä alueilla tapahtuvista kaavoitusmuutoksista tai merkittävämmästä rakentamisesta on pyydettävä lausunto
TUKESilta ja pelastusviranomaiselta.

10.2

Ympäristövaikutusten arviointi
YVA-lain (468/1994) ja asetuksen (713/2006) mukaisesti voimalaitoksen uusien yksiköiden rakentaminen edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn järjestämistä.
Hankevastaavat ovat aloittaneet YVA-menettelyn laatimalla tämän YVA-ohjelman.
YVA-selostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto ovat edellytyksenä hanketta
koskevien lupien (mm. rakennuslupa ja ympäristölupa) saamiselle.

10.3

Ympäristölupa
Jalostamon ympäristölupaan on haettava muutosta. Toiminnan luvanvaraisuus perustuu
ympäristönsuojelulakiin (YSL 86/2000) ja sen nojalla annettuun ympäristönsuojeluasetukseen (YSA 169/2000). Ympäristölupa kattaa kaikki ympäristövaikutuksiin liittyvät
asiat kuten päästöt ilmaan ja veteen, jäteasiat, meluasiat sekä muut ympäristövaikutuksiin liittyvät asiat.
Hankkeen lupaviranomainen on Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lupaviranomainen
myöntää ympäristöluvan, mikäli toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Hanke ei myöskään saa olla ristiriidassa alueen kaavoituksen kanssa. Myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn on oltava päättynyt
ennen kuin lupa voidaan myöntää.

10.4

Rakennus- ja lentoestelupa
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen rakennuslupa haetaan kaikille uudisrakennuksille. Lupa haetaan kyseisen kaupungin rakennuslupaviranomaiselta, joka lupaa myöntäessään tarkistaa, että suunnitelma on vahvistetun asemakaavan ja rakennusmääräysten mukainen. Rakennuslupa tarvitaan ennen rakentamisen aloittamista. Myös
rakennusluvan myöntäminen edellyttää, että ympäristövaikutusten arviointimenettely on
loppuun suoritettu.
Ilmailulain (1194/2009) mukaan määrätyn korkuisen laitteen, rakennuksen tai rakennelman ja merkin asettamiseen tarvitaan liikenteen turvallisuusviraston Trafin lupa, jos
este voi häiritä lentoliikennettä. Trafille toimitettavaan lupahakemukseen on liitettävä
ilmaliikennepalvelujen tarjoajan eli Finavian lausunto esteestä.
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10.5

Muut luvat
Muut luvat, joilla on liittymäkohtia ympäristöasioihin, ovat pääosin teknisiä lupia, joiden pääasiallinen tarkoitus on työturvallisuuden varmistaminen ja aineellisten vahinkojen estäminen. Tällaisia ovat muun muassa jätevesien viemäriverkkoon johtamista koskeva lupa, palavia nesteitä koskevat luvat, kemikaalien varastointia ja käsittelyä koskevat luvat sekä vesilupa.
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