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TIIVISTELMÄ
Merenkulkulaitoksella/Pohjanlahden merenkulkupiirillä on tarkoitus syventää
Tornion laivaväylää nykyisestä 8 metrin kulkusyvyydestä 9 metrin kulkusyvyyteen.
Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (YVA-selostuksessa) on tarkasteltu
väylän syventämisen ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutusten arviointi on
suoritettu syyskuussa 2004 valmistuneen ympäristövaikutusten arviointiohjelman
sekä Lapin ympäristökeskuksen siitä antaman lausunnon pohjalta. YVA-menettelyn
yhteysviranomaisena toimii Lapin ympäristökeskus. YVA-selostuksen laadinnasta on
vastannut PSV-Maa ja Vesi Oy.
Hankkeen yleiskuvaus ja liittyminen muihin hankkeisiin
Liikenneväyläpolitiikkaa linjannut ministerityöryhmä on katsonut Tornion meriväylän
syventämisen vuosien 2004-2007 tärkeimmäksi liikenneväylähankkeeksi. Töiden
aloittamiseen on osoitettu vuoden 2005 valtion talousarvioon 5 milj. €:n rahoitus.
Raaka-aine- ja tuotekuljetukset Outokumpu Stainless Oy:n Tornion terästehtaalle
hoidetaan pääosin merikuljetuksina. Tehtaan laajennus kaksinkertaistaa tuotannon
vuoteen 2007 mennessä. Tuotannon kasvun johdosta vuosittainen alusmäärä kasvaa
nykyisestä noin 350 aluksesta 700 alukseen ja tavaramäärä noin 1,5 milj. tonnista 3
milj. tonniin vuoteen 2007 mennessä.
Pohjanlahden merenkulkupiiri ja satamanpitäjä Outokumpu Stainless Oy ovat
allekirjoittaneet yhteistoimintasopimuksen hankkeen valmistelusta. Tornion väylän
syventäminen on perusteltua terästehtaan nopeasti kasvavan kuljetustarpeen ja alusten
liikennöinnin
turvaamiseksi
Perämeren
voimakkaasti
vaihtelevissa
vedenkorkeusolosuhteissa. Nykyinen syväys ei mahdollista suurten murtajien käyttöä
väylällä. Tämä edellyttää alaveden aikaan aluksille ylimääräisiä odotusaikoja ja
erityisjärjestelyjä, mistä aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia jäänmurrolle.
Jäänmurtoavustus on Tornion väylän talvikäytön kannalta täysin välttämätöntä.
Satama-alueen rajalta Röyttän satamaan väylän ruoppaamisesta vastaa Outokumpu
Stainless Oy, jolla on suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission antama lainvoimainen
lupa sataman tiettyihin ruoppaustöihin. Sataman syventäminen ja ruoppausmassojen
läjitys on käsitelty tehtaan toimintojen laajentamisen YVA-menettelyssä. Hanke
vaatii oman lupakäsittelynsä.
Pohjanlahden merenkulkupiiri vastaa hankkeesta, joka koskee valtion väylän
syventämistä ruoppaamalla ja massojen läjitystä merellä oleville läjitysalueille sekä
ranta-alueelle
rakennettavaan
imuruoppausaltaaseen.
Imuruoppausmassojen
selkeytysaltaan rakentamisen vaikutukset on käsitelty tehtaan toimintojen
laajentamisen YVA-menettelyssä.
Päävaihtoehto
Vaihtoehdossa 1 Tornion väylä syvennetään kulkusyvyyteen 9 m. Ruopattava
massamäärä on noin 770 000 m3 ktr, josta imuruopattavia massoja on 580 000 m3 ktr.
Ruoppauskohteita on yhteensä 25 kpl. Väylän sisäosalla on pehmeitä, imuruopattavia
massoja, jotka läjitetään erilliseen Outokumpu Stainless Oy:n tehdasalueen edustan
matalalle vesialueelle rakennettavaan padolla eristettyyn imuruoppausaltaaseen.
Väylän ulko-osalla on kovia kauharuopattavia massoja, jotka läjitetään kolmelle
merellä sijaitsevalle läjitysalueelle. Hanke on tarkoitus aloittaa vuoden 2005 aikana ja
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se arvioidaan saatavan valmiiksi v.
kustannusarvio on noin 11 milj. euroa.

2007

loppuun

mennessä.

Hankkeen

Nollavaihtoehto
Nollavaihtoehdossa väylää ei syvennetä. Nollavaihtoehtoon kuitenkin sisältyy
välttämättömiä kunnossapitoruoppauksia. Väylä ei nykyisellä mitoituksella riitä
kasvavan liikenteen tarpeisiin eikä liikenteen säännöllisyyttä voida turvata veden
pinnan ollessa normaalia alempana. Kuljetuksiin ei välttämättä ole tulevaisuudessa
saatavissa alle 8 metrin syväystä käyttävää tonnistoa.
Hankkeen edellyttämät luvat
Väylän syventämishankkeelle on haettava vesilain mukainen lupa. Lupahakemus on
jätetty lupaviranomaisille heinäkuussa 2004. Myös imuruoppauslietteen
selkeytysallas tarvitsee vesilain mukaisen luvan. Metsähallitukselta tarvitaan lupa
kansallispuiston alueella tapahtuviin ruoppauksiin sekä vesiläjitysalueiden käyttöön.
Imuruoppauslietteen selkeytysallas tarvitsee toimenpideluvan Tornion kaupungilta.
Väylän syventämishanketta varten on haettava myös eräitä teknisiä lupia.
Ympäristövaikutukset
Hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset kohdistuvat vesistöön kuten
merialueen samentumiseen, veden ja pohjan laatuun sekä haitallisten aineiden
vapautumiseen ja vesieliöstöön. Vaikutuksia kohdistuu myös lähiympäristön
kalastukseen, luontoon sekä alueen virkistyskäyttöön. Outokumpu Stainless Oy:n
Tornion tehtaiden toiminnan kautta väylähankkeella on huomattavat positiiviset
taloudelliset vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntaan.
Imuruoppaus ei aiheuta merkittävää samentumista ruoppausalueella Suomen ja
Ruotsin rajan tuntumassa. Sen sijaan imuruoppausmassojen selkeytysaltaan ylitevedet
ovat sameita, vaikka selkeytys toimisi hyvin. Ylitevedet aiheuttavat toiminta-aikana
noin 1 km2:n suuruisen samentuneen vesialueen Räyhänlahden ja Röyttän tienoille.
Ympäristöoloista johtuen samennus voi ajoittain levitä laajemmalle, myös Ruotsin
puolelle. Imuruoppausmassat sisältävät jonkin verran haitallisia aineita, kuten
metalleja ja TBT:tä. Haitalliset aineet kuitenkin ovat sitoutuneet kiintoainekseen ja ne
jäävät pääosin selkeytysaltaaseen. Ylitevesien laatua ja selkeytyksen tehoa
tarkkaillaan. Kovien maiden kuokkakaivussa väylän ulko-osalla ei synny merkittäviä
samentumisvaikutuksia ja vaikutukset rajoittuvat Suomen puolelle. Moreeni-, sora- ja
hiekkamassat eivät myöskään sisällä haitallisia aineita.
Hankkeen kalakantavaikutukset jäänevät varsin vähäisiksi eikä hanke estä lohen,
taimenen, vaellussiian ja nahkiaisen kutunousua Tornionjokeen. Ruoppausajankohdan
valinnalla ja alueellisella ajoittamisella voidaan vähentää mahdollisia kalasto- ja
kalastushaittoja. Röyttän ja väylän lähialueella rysillä kalastaville ammattikalastajille
voi veden samentumisesta ja melusta aiheutua kalastushaittoja, jotka on mahdollista
korvata kalastajille joko ennakkoon tai jälkikäteen. Aiemmista ruoppauksista saatujen
kokemusten perusteella voidaan arvioida, että muutokset pohjaeläimistössä jäävät
tilapäisiksi ja siksi pienialaisiksi, että niillä ei ole merkittävää vaikutusta esimerkiksi
alueen kalaston ravintotilanteeseen.
Natura 2000 -alueista Tornion väylähankkeen vaikutusalueella sijaitsee Perämeren
kansallispuisto. Muut väylän ympäristön Natura-alueet sijaitsevat melko etäällä
kaivu- ja läjitysalueista tai normaalien virtausolosuhteiden suhteen edullisessa
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suunnassa. Hankkeen ei arvioida heikentävän merkittävästi myöskään Perämeren
kansallispuiston Natura-alueen suojelun perusteina olevia luonnonarvoja.
Hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia Tornion väylän läheisyydessä
sijaitsevilla saarilla havaittujen uhanalaisten kasvien esiintymiin. Ruoppaus- ja
läjitystyöt voivat haitata paikallisesti hylkeiden ja lintujen esiintymistä Perämeren
kansallispuiston alueella.
Ruoppaustöistä aiheutuvat meluvaikutukset rajoittuvat työkohteiden lähistölle. Työt
eivät aiheuta muutoksia vallitsevaan melutilanteeseen mantereella. Maa- ja
kallioperään aiheutuvat vaikutukset rajoittuvat merialueen pohjan laatuun syntyviin
vaikutuksiin ja sedimentaation muutoksiin. Imuruoppausmassojen selkeytysallas
muuttaa Outokummun tehdasalueen edustan maisemaa, mutta siitä aiheutuvaa haittaa
teollisuusalueen tuntumassa voitaneen pitää vähäisenä.
Tärkeimmät sosiaaliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset aiheutuvat elinkeinotoiminnan
edistymisestä. Ensisijainen hyötyjä on Outokumpu Stainless Oy ja muut syväväylän
ja sataman käyttäjät. Terästehtaan menestyminen on erittäin tärkeää elinkeinoelämän
eri sektoreille ja kunnille Kemi-Tornion seutukunnassa. Positiiviset vaikutukset
työllisyyteen ulottuvat myös Ruotsin puolelle Haaparantaan. Kalastuselinkeinolle ja
meriedustan virkistysarvoille ruoppaustyö aiheuttaa väliaikaista haittaa ensisijaisesti
Suomen puolella mutta jonkin verran myös Ruotsissa. Maalla välillisenä vaikutuksena
mahdollisesti vilkastuva maa- ja rautatieliikenne vaikuttaa väylien läheisyydessä
elinoloihin ja liikenneturvallisuuteen.
Nollavaihtoehdon vaikutukset
Outokumpu Stainless Oy:n kuljetusjärjestelmät perustuvat massiivisiin
merikuljetuksiin. Maantie- ja rautatiekuljetuksia ei ole mahdollista merkittävästi
lisätä, koska tarvittavaa kalustoa ei ole olemassa. Tehdasalueella tai lähisatamissa ei
ole tilaa suurten materiaalimäärien lastausalueille. Voimakkaasti lisääntyneet
valtamerentakaiset
raaka-ainekuljetukset
ja
tuotekuljetukset
edellyttävät
lastikapasiteetiltaan yli 10 000 tonnin aluksia. Väylän nykyinen kulkusyvyys ei ole
riittävä näille aluksille.
Nollavaihtoehdolla olisi selkeitä negatiivisia vaikutuksia Tornion tehtaiden
kuljetustalouteen. Tulevaisuudessa kuljetusväylän riittämättömyys heijastuisi tehtaan
kannattavuuteen ja kilpailukykyyn, ja sitä kautta myös työllisyyteen.
Vaikka väylän syventämisestä luovuttaisiin, joudutaan nykyistä väylää
kunnostusruoppaamaan lähiaikoina. Kunnostusruoppausten ympäristövaikutukset
olisivat periaatteessa päävaihtoehdon kaltaisia, mutta pienemmistä massamääristä
johtuen
vähäisempiä.
Ruoppausmassat
läjitettäisiin
vesiläjitysalueille.
Imuruoppauksia ei tehtäisi eikä siten tarvittaisi imuruoppausmassojen
selkeytysallasta.
Ympäristövaikutusten seuranta
Tornion väylän ruoppaushankkeen vesistö- ja kalatalousvaikutuksia tullaan
tarkkailemaan ympäristöviranomaisten hyväksymän ohjelman mukaisesti. Seuranta
kohdistuu ruoppaustoiminnan välittömiin vesialuetta samentaviin vaikutuksiin,
imuruoppausmassojen selkeytysaltaan toimintaan, ruoppausmassojen haitallisten
aineiden vaikutuksiin sekä kalastukselle aiheutuviin vaikutuksiin.
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1 JOHDANTO
Tornion laivaväylä sijaitsee Perämeren pohjukassa Tornion edustan merialueella, Suomen ja
Ruotsin rajan tuntumassa (liite 3). Väylä kulkee osittain Ruotsin puolella. Väylä johtaa Röyttän
satamaan ja sen nykyinen kulkusyvyys on 8 m. Sataman liikenne palvelee pääasiassa
Outokumpu Stainless Oy:n Tornion terästehdasta. Röyttän satamassa käy nykyisin noin 350
alusta vuodessa ja tavaraliikenteen määrä on noin 1,5 milj. tonnia. Terästehtaan tuotannon
kasvun johdosta vuosittainen alusmäärä kasvaa noin 700 alukseen ja tavaramäärä 3 milj. tonniin
vuoteen 2007 mennessä. Merkittävimmät terästehtaan vientitavarat ovat ferrokromi,
ruostumaton teräs sekä kuonatuotteet. Merkittävimmät tuontitavarat ovat romu, koksi,
ferronikkeli, kalkkikivi, dolomiitti ja kaasu.
Merenkulkulaitoksella/Pohjanlahden merenkulkupiirillä on tarkoitus syventää Tornion
laivaväylää 9 metrin kulkusyvyyteen. Ruoppauskohteita väylällä on 25 kpl yhteispinta-alaltaan
n. 114 ha. Ruopattava massamäärä on n. 770 000 m3 ktr, josta n. 580 000 m3 ktr on pehmeitä
imuruopattavia massoja. Merellä sijaitsevia läjitysalueita on 3 kpl. Niiden lisäksi Outokummun
tehdasalueen edustalle on suunniteltu imuruoppausmassojen läjitysallas.
Väyläruoppauksen edellytyksiä ja ympäristövaikutuksia selvitetään YVA-menettelyssä, jota
koskevat lait YVA-menettelystä (468/1994) ja sen muuttamisesta 267/1999) sekä asetus YVAmenettelystä (268/1999). Hanke ei kuulu asetuksen (268/1999) 6§:n hankeluetteloon, mutta
ympäristöministeriö on päättänyt ns. harkinnanvaraisen YVA-menettelyn soveltamisesta tässä
hankkeessa. Syinä tähän ovat ruoppaushankkeen kokoluokka, alueella sijaitsevat
luonnonsuojelukohteet sekä vaikutusten laajuus ja niiden ulottuminen Ruotsin puolelle.
MKL/Pohjanlahden merenkulkupiiri vastaa tästä hankkeesta, ympäristövaikutusten
arviointiselostuksen laatimisesta sekä aikanaan hankkeen toteuttamisesta. YVA-konsulttina
toimii PSV-Maa ja Vesi Oy. YVA-menettelyn yhteysviranomainen on Lapin ympäristökeskus,
jolle voi osoittaa lausunnot ja mielipiteet tästä arviointiselostuksesta. Arviointiselostuksen
nähtävillä olo ilmoitetaan tarkemmin paikallisissa sanomalehdissä.
YVA-menettelyn osapuolien yhteystiedot on esitetty alla.
Hankkeesta vastaava

MKL/Pohjanlahden merenkulkupiiri
Postiosoite
PL 20, 65101 VAASA
Puh.
0204481 (keskus)
Yhteyshenkilö
Håkan Knip
Puh.
0204487316, gsm. 040 5806314
Sähköposti
etunimi.sukunimi@fma.fi

Yhteysviranomainen

Lapin ympäristökeskus
Postiosoite
PL 8060, 96101 ROVANIEMI
Puh.
(016)3294111 (keskus)
Yhteyshenkilö
Pertti Lokio
Puh.
(016) 3294448, gsm. 0400 290886
Sähköposti
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

YVA-konsultti

PSV – Maa ja Vesi Oy / Jaakko Pöyry Infra
Postiosoite
PL 20, 90571 OULU
Puhelin
(08) 8869 222 (keskus)
Yhteyshenkilö
Lasse Rantala
Puh.
(08) 8869 253, gsm. 040 566 0583
Sähköposti
etunimi.sukunimi@poyry.fi
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2 YVA-MENETTELY HANKKEESSA

2.1

YVA-menettelyn tarkoitus
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn eli YVA-menettelyn tavoitteena on edistää
ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja
päätöksenteossa. Menettelyn tavoitteena on lisätä kansalaisten ja eri intressiryhmien
tiedonsaantia sekä mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun. YVAmenettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä eikä ratkaista lupa-asioita, vaan tuotetaan
tietoa päätöksenteon perustaksi. YVA-menettelyn keskeiset vaiheet on esitetty kuvassa 1.

Y M P Ä R IS T Ö V A IK U T U S T E N
A R V IO IN T IO H J E L M A

A R V IO IN T IO H J E L M A S T A
T IE D O T T A M IN E N

L A U S U N N O T J A M IE L IP IT E E T
O H JE L M A S T A

Y M P Ä R IS T Ö V A IK U T U S T E N
A R V IO IN T I

Y H T E Y S V IR A N O M A IS E N
LAU SU N TO

Y M P Ä R IS T Ö V A IK U T U S T E N
A R V IO IN T IS E L O S T U S

A R V IO IN T IS E L O S T U K S E S T A
K U U L E M IN E N

M IE L IP IT E E T J A L A U S U N N O T

A R V IO IN T IS E L O S T U S
L U P A H A K E M U K S IE N
L I IT T E E K S I

Y H T E Y S V IR A N O M A IS E N
LAU SU N TO

Kuva 1. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kulku.
Tässä YVA-hankkeessa selvitetään Tornion väylän syventämisen vaikutukset Suomen YVAlainsäädännön edellyttämän tason ja laajuuden mukaisesti. Ruotsin valtiota ja kansalaisia
kuullaan Espoon sopimuksen mukaisesti. Selostuksen tavoitteena on antaa selkeä kuva väylän
syventämisen tuomista hyödyistä alueen teollisuudelle (Outokumpu Stainless Oy, Outokumpu
Chrome Oy) yhdistettynä ympäristöllisiin näkökohtiin. Arviointia painotetaan erityisesti
meriympäristön, kalastuksen ja eliöstön suhteen.

2.2

YVA-ohjelma
YVA-ohjelma eli suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista ja tiedottamisen
järjestämisestä valmistui 21.9.2004. Arviointiohjelma oli nähtävillä 4.10.-4.11.2004 ja siihen
liittyen pidettiin yleisölle avoimet tiedotus- ja keskustelutilaisuudet Torniossa ja Haaparannalla
14.10.2004. Tilaisuuksissa esiin tulleet mielipiteet on huomioitu YVA-ohjelman ja –selostuksen
teossa. Yhteysviranomainen keräsi ohjelmasta annetut yhdeksän lausuntoa ja antoi oman
lausuntonsa arviointiohjelmasta 2.12.2004 (liite 2).
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YVA-selostus
YVA-ohjelman sekä siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta on arvioitu hankkeen
ympäristövaikutukset ja laadittu tämä raportti, ympäristövaikutusten arviointiselostus eli YVAselostus. Selostus on laadittu sekä suomen- että ruotsinkielisenä.

2.4

YVA-menettelyn kulku, tiedottaminen ja osallistuminen
Ohjausryhmä
YVA-menettelyä ohjaamaan ja seuraamaan kutsuttiin eri sidosryhmistä koostuva ohjausryhmä,
jossa on 13 jäsentä. Ohjausryhmän tarkoituksena on ollut tiedonkulun ja –vaihdon edistäminen
hankevastaavan, viranomaisten ja muiden sidosryhmien välillä. Ohjausryhmä koostuu
seuraavista tahoista:














Merenkulkulaitos/Pohjanlahden merenkulkupiiri, hankevastaava
Sirkka-Heleena Nyman, Håkan Knip
Merenkulkulaitos/keskushallinto, Olli Holm/Venla Ristola
Lapin ympäristökeskus, yhteysviranomainen, Pertti Lokio/Miikka Halonen
Lapin TE-keskus, kalatalous, Olli Tuunainen/Kare Koivisto
Outokumpu Stainless Oy, Toivo Raukko/Juha Ylimaunu
Tornion kaupunki, Erkki Rauma/Matti Heikkinen
Kemin kaupunki, Reijo Viitala/Risto Pöykiö
Haaparannan kaupunki, Pekka Hanski/Göran Wigren
Norrbottenin lääninhallitus, Helena Skoglund/Uno Strömberg
Ruotsin kalastuslaitos, Luulaja, Karl-Erik Nilsson/Thomas Hasselborg
Perämeren kalastusalue, Pekka Kalla
Norrbottenin rannikkokalastajat, Mats Innala
PSV-Maa ja Vesi Oy, YVA-konsultti, Lasse Rantala/Olli-Matti Tervaniemi

Asiantuntijat




Merenkulkulaitos/keskushallinto, Esa Sirkiä
Merenkulkulaitos/Pohjanlahden merenkulkupiiri, Keijo Jukuri
Markku Rautiola
Luotsausliikelaitos, Timo Karjula

Ei edustajaa


Ympäristöministeriö (Suomi), yhdyshenkilöt Mauri Heikkonen/Seija
Rantakallio

Ohjausryhmä on seurannut kokouksissaan YVA-menettelyn kulkua ja esittänyt mielipiteitä
arviointiohjelmasta, ympäristövaikutusten arvioinnista ja sitä tukevien selvitysten laadinnasta.
Ohjausryhmä kokoontui YVA-menettelyn aikana kolme kertaa (13.8.2004, 17.9.2004,
12.1.2005). Kokouksista laadittiin pöytäkirjat ja kokouksissa esiin tulleet asiat ja esitetyt
mielipiteet on huomioitu YVA-selvityksen teossa. Ohjausryhmän jäsenet oli kutsuttu myös
14.10. 2004 Torniossa ja Haaparannassa pidettyihin tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin.
YVA-selostuksen kuuluttaminen ja nähtävillä olo
Yhteysviranomainen kuuluttaa hankkeesta ja YVA-selostuksen nähtävillä olosta Tornion,
Haaparannan ja Kemin kaupunkien ilmoitustauluilla sekä Pohjolan Sanomissa. Ilmoituksissa
kerrotaan, missä arviointiselostus on nähtävillä ja miten siitä voi esittää lausuntoja ja
mielipiteitä. Lausunnot YVA-selostuksesta on toimitettava Lapin ympäristökeskukselle
kirjallisina ilmoitetun ajan kuluessa.
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Tiedotus- ja keskustelutilaisuus hankkeen ympäristövaikutuksista
Kun YVA-selostus on asetettu nähtäville, järjestetään yleisölle avoin tiedustelu- ja
keskustelutilaisuus. Tilaisuudessa esitellään hanketta ja sen ympäristövaikutuksia. Yleisöllä on
mahdollisuus tuoda esiin näkemyksiään ympäristövaikutusten arvioinnista ja YVAselostuksesta sekä esittää kysymyksiä. Tilaisuudet järjestetään Torniossa ja Haaparannassa
helmikuussa 2005.
Lapin ympäristökeskuksen lausunto YVA-selostuksesta
Yhteysviranomainen kokoaa eri tahojen YVA-selostuksesta antamat lausunnot ja mielipiteet
sekä antaa oman kokoavan lausuntonsa YVA-selostuksesta. YVA-menettely päättyy, kun
yhteysviranomainen toimittaa lausuntonsa hankkeesta vastaavalle ja hanketta käsitteleville
lupaviranomaisille. Lausunto toimitetaan kahden kuukauden kuluessa mielipiteiden ja
lausuntojen antamiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto asetetaan nähtäville
samoihin paikkoihin, missä YVA-selostus on ollut nähtävillä.
Lupaviranomaiset
(Suomalais-ruotsalainen
rajajokikomissio
ja
Pohjois-Suomen
ympäristölupavirasto) ja hankkeesta vastaava käyttävät YVA-selostusta ja yhteysviranomaisen
siitä antamaa lausuntoa oman päätöksentekonsa perusaineistona. Lupaviranomainen esittää
vesilain mukaisessa lupapäätöksessään, miten YVA-selostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen
lausunto on otettu huomioon.
Muu tiedotus
Hankkeesta ja YVA-selostuksesta tiedotetaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan yleisen
tiedonvälityksen, kuten lehdistön, sekä Merenkulkulaitoksen omien Internet-sivujen
välityksellä.
Valtioiden välinen arviointimenettely
Ruoppaus- ja läjitystöiden vaikutukset saattavat ulottua Ruotsin puolelle, minkä vuoksi on
kysymys valtioiden välisestä (kansainvälisestä) YVA-menettelystä. YVA-menettelyn
käynnistyessä Lapin ympäristökeskus ilmoitti asiasta ympäristöministeriölle, joka ilmoitti
asiasta Naturvårdsverketille ja pyysi sitä järjestämään hankkeen kuulemisen Ruotsissa.
Naturvårdsverket tiedottaa hankkeesta ja kokoaa Ruotsin viranomaisten, yhteisöjen ja yleisön
lausunnot ja mielipiteet, jotka toimitetaan Suomen ympäristöministeriön kautta
yhteysviranomaiselle ja hankkeesta vastaavalle.
Tämän YVA-selostuksen valmistuttua Pohjanlahden merenkulkupiiri toimittaa sen Ruotsin
viranomaisille samanaikaisesti kuin Lapin ympäristökeskukselle. Näin selostus on Ruotsin
viranomaisten käytettävissä aikaisemmin kuin se kulkisi virallista reittiä. Tarkoituksena on
varmistaa, että lausunnot Ruotsista saataisiin samassa aikataulussa kuin Suomesta ja tämän
YVA-selostuksen mukaisessa aikataulussa.
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3 MERENKULKULAITOS
Merenkulkulaitoksen tehtävät ja organisaatio
Merenkulkulaitoksen (MKL) tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kauppamerenkulun ja muun
vesiliikenteen toimintaedellytyksiä taloudellisesti, turvallisesti ja ympäristöä säästäen.
Merenkulkulaitos vastaa merenkulun turvallisuudesta, talvimerenkulun avustamisesta,
väylänpidosta, meriliikenteen ohjauksesta ja luotsauksen viranomaistehtävistä sekä
merikartoituksesta ja yhteysaluspalveluista.
Vuonna 2004 Merenkulkulaitos uudistui perusteellisesti, kun viranomaistehtävät ja palveluiden
tuottaminen erotettiin toisistaan. Laitoksesta eriytettiin luotsaustoiminta luotsausliikelaitokseen
ja jäänmurto sekä raskaiden väyläalusten palvelut varustamoliikelaitokseen. Laitokseen jääneet
viranomais- ja tuotantotehtävät erotettiin toisistaan, ja Merenkulkulaitokseen perustettiin
sisäinen tuotanto.
Merenkulkulaitoksessa on keskushallinto ja neljän merenkulkupiirin muodostama aluehallinto.
Pohjanlahden merenkulkupiirin toimialue kattaa Pohjanmaan, Etelä-, Keski- ja PohjoisPohjanmaan sekä Kainuun ja Lapin maakunnat. Pohjanlahden merenkulkupiirin piirikonttori
sijaitsee Vaasassa.
Väylänpito
Väylänpitäjänä Merenkulkulaitos turvaa elinkeinoelämän tarvitsemat vesitiekuljetukset
ylläpitämällä vesiväyliä ja varmistamalla niiden käytettävyyden ja turvallisuuden kaikissa
olosuhteissa. Väylät on varustettu nykyaikaisin turvalaittein, jotka mahdollistavat navigoinnin
sujumisen myös huonossa säässä ja näkyvyydessä. Kiinteitä turvalaitteita ovat majakat, linja- ja
reunamerkit, erilaiset loistot ja kummelit. Kelluvia turvalaitteita ovat poijut ja viitat.
Väylien
ylläpitoon
kuuluvat
turvalaitteiden
korjausja
huoltotyöt,
väylien
kunnostusruoppaukset sekä väylien ja turvalaitteiden tarkistusmittaukset. Maannousun ja
liettymisen aiheuttaman mataloitumisen vuoksi Pohjanlahdella joudutaan tekemään jatkuvasti
väyliin liittyviä tarkistusmittauksia ja kunnostusruoppauksia.
Väylien kehittäminen on uusien väylien suunnittelua ja rakennuttamista, olemassa olevien
väylien syventämistä sekä linjausten ja merkintöjen tarkistamista.
Talvimerenkulku
Merenkulkulaitos vastaa jäänmurtopalvelujen saatavuudesta talvimerenkulun avustamista
varten. Jäänmurtokapasiteettia Merenkulkulaitos ostaa varustamoliikelaitokselta, joka vastaa
jäänmurron operoinnista kaikkiin Suomen 23 talvisatamaan ja merenkulkulaitoksen muihin
erikseen määrittelemiin kohteisiin. Alusliikenteen lisääntyminen sekä kireän aikataulun mukaan
ajavien alusten määrän ja aluskoon kasvu lisäävät jäänmurron tarvetta. Vaikeissa jääolosuhteissa
jäänmurtoa tarvitaan varmistamaan sekä alusten että ympäristön turvallisuus.
Merenkulkulaitoksen talvimerenkulkutoiminto valvoo palvelujen toteuttamista, määrää
liikennerajoitukset ja myöntää poikkeustapauksissa aluksille erivapauksia sekä hoitaa
kansainvälistä yhteistyötä ja kehittämistehtäviä.
Alusliikennepalvelut
Alusliikennepalvelun tarkoituksena on edistää alusliikenteen turvallisuutta ja tehokkuutta sekä
suojella ympäristöä alusliikenteen mahdollisilta haittavaikutuksilta. Alusliikenteen tehokkaalla
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valvonnalla ja ohjauksella saadaan kokonaiskuva Suomen vesialueilla olevasta liikenteestä ja
varmistetaan alusliikenteen turvallisuus ja sujuvuus kaikissa olosuhteissa. Alusliikennepalvelun
ylläpitämä liikennekuva auttaa liikenteen ennakoinnissa ja palvelee näin ollen myös jäänmurtoa
ja luotsausta ja lisää koko merikuljetusketjun tehokkuutta.

4 HANKKEEN TAUSTAA, YLEISKUVAUS JA LIITTYMINEN MUIHIN
SUUNNITELMIIN

4.1

Hankkeen merkitys valtakunnallisesti
Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä laati vuonna 2002 laajan tarvekyselyn
perusteella meri- ja sisävesiväylien pitkäntähtäimen kehittämisohjelman vuosille 2003-2012.
Ohjelmassa Tornion väylän syventämistä pidettiin perusteltuna Outokumpu Stainless Oy:n
Tornion tehtaiden nopeasti kasvavan kuljetustarpeen ja alusten liikennöinnin turvaamiseksi
Perämeren voimakkaasti vaihtelevissa vedenkorkeusolosuhteissa sekä jäänmurtoavustuksen
turvaamiseksi myös vaikeina jäätalvina. Nykyinen 8 metrin syväys ei mahdollista suurten
murtajien käyttöä väylällä, koska murtajien syväys on yli 8 metriä. Tämä edellyttää alaveden
aikaan aluksille ylimääräisiä odotusaikoja ja erityisjärjestelyjä, mistä aiheutuu ylimääräisiä
kustannuksia jäänmurrolle.
Liikenneväyläpolitiikkaa linjanneen ministerityöryhmän mietinnössä 10.2.2004 on listattu
tärkeimmät investointihankkeet vuosille 2004-2007 ja alustava hankekori vuosille 2008-2013.
Tornion meriväylän syventäminen on mietinnössä katsottu vuosien 2004-2007 tärkeimmäksi
liikenneväylähankkeeksi. Hankkeen kustannusarvio on 11 milj. € ja hyötykustannussuhde 4,4,
mikä on erittäin korkea. Hankkeen toteuttamista on perusteltu sillä, että hanke mahdollistaa
suuremman aluskoon ja tehokkaammat kuljetukset.
Työryhmän työssä ovat lähtökohtana olleet hallitusohjelman linjaukset:




Laadukkaat ja toimintavarmat liikenneväylät ovat perusedellytys yhteiskunnan
tehokkaalle, alueellisesti ja sosiaalisesti tasavertaiselle ja kansainvälisesti
kilpailukykyiselle toiminnalle.
Investointiohjelmien tulee vahvistaa Suomen aluerakennetta, elinkeinoelämän
kilpailukykyä ja kansainvälisiä yhteyksiä.
Aluekehityksen turvaamiseksi huolehditaan liikenneväylien ja liikenneyhteyksien
ylläpidosta.

Vuoden 2005 valtion talousarvioon Tornion väylän syventämisen aloittamiseen on osoitettu 5
milj. € rahoitus.

4.2

Hankkeen taustaa
Suomen rannikko on mataluutensa ja karikkoisuutensa vuoksi maailman vaikeimmin
navigoitavia merialueita. Väylät avomereltä satamiin ovat pitkiä ja mutkaisia ja talviolosuhteet
ovat vaikeita.
Väylien talvikäyttö edellyttää jäänmurtoa. Jäänmurtoavustusta annetaan aluksille, jotka täyttävät
kyseisen sataman liikennerajoituksia koskevat määräykset. Talvikauden ensimmäiset rajoitukset
Perämerelle annetaan joulukuun alkupuolella ja ne ovat yleensä jääluokka I ja II sekä kantavuus
2000 dwt. Talven edetessä rajoituksia kiristetään ja maksimirajoituksena on niin normaalina
talvena kuin ankarana talvena käytetty jääluokkaa IA ja 4000 dwt:n kantavuutta, johon on
yleensä liittynyt lastirajoitus 2000 tonnia lastattavaa ja/tai purettavaa tavaraa satamaa kohden.
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Jäänmurtajat Urho ja Sisu ovat voimakkaimmat ja suurimmat varustamoliikelaitoksen
jäänmurtajat, jotka avustavat Tornion, Kemin ja Oulun satamien talvimerenkulkua. Ne
suunniteltiin aikanaan turvaamaan pohjoisimpien satamien ympärivuotinen liikenne.
Tornion väylän ongelmana on ollut 8,0 m kulkusyvyyden rajoittama jäänmurtajaliikenne; Urhon
ja Sisun syväys on 8,3 metriä. Veden ollessa matalalla jäänmurtajat pääsevät väylälle vain
vajailla tankeilla. Jäänmurtoavustus on kuitenkin Tornion väylän talvikäytön kannalta täysin
välttämätöntä. Tornion 8,0 väylän syventämisellä 9,0 m voidaan varmistaa jäänmurtoavustus ja
turvata alusten liikennöinti Perämeren voimakkaasti vaihtelevilla vedenkorkeuksilla.

4.3

Hankkeen yleiskuvaus, rajaus ja liittyminen muihin hankkeisiin
Tornion Röyttän satamaan johtaa tällä hetkellä 8,0 m kulkusyvyyden väylä. Suunnitelma
sisältää nykyisen väylän syventämisen 9,0 metrin kulkusyvyyteen. Pohjanlahden
merenkulkupiiri ja satamanpitäjä Outokumpu Stainless Oy ovat allekirjoittaneet
yhteistoimintasopimuksen hankkeen valmistelusta.
Hankkeen tarkoituksena on Tornion laivaväylän syventäminen niin, että se turvaa Outokumpu
Stainless Oy:n Tornion terästehtaan toimintaedellytykset tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.
Merkittävimmät terästehtaan vientitavarat ovat ferrokromi, ruostumaton teräs ja kuonatuotteet.
Merkittävimmät tuontitavarat ovat romu, koksi, ferronikkeli, kalkkikivi, dolomiitti ja kaasu.
Tornion terästehtaan laajennus kaksinkertaistaa terästehtaan tuotannon vuoteen 2007 mennessä.
Hankkeen YVA-menettely on parhaillaan käynnissä, YVA-selostus on jätetty
yhteysviranomaiselle (Lapin ympäristökeskus) tammikuussa 2004. Raaka-aine- ja
tuotekuljetukset tehtaalle hoidetaan pääosin merikuljetuksina. Vuonna 2004 sataman
tavaraliikenne oli 1,5 milj. tonnia ja aluksia kävi 350. Terästehtaan tuotannon kasvun johdosta
vuosittainen alusmäärä kasvaa n. 700 alukseen ja tavaramäärä 3 milj. tonniin vuoteen 2007
mennessä. Tämä tarkoittaa kahta alusta päivässä ja asettaa vaatimuksia väylän käytettävyydelle,
mm. alusten turvalliselle kohtaamiselle väylällä sekä jäänmurtoavustuksen saannille, jotta
odotuksilta vältytään.
Röyttän Sataman liikenne palvelee pääasiassa Outokumpu Stainless Oy:n Tornion terästehdasta,
joka sijaitsee aivan sataman vieressä. Sataman liikenne muodostuu pääosin terästehtaan raakaaineromun tuonnista ja ruostumattoman teräksen viennistä. Lisäksi terästehtaan prosesseissa
käyttämää kalkkia tuodaan sataman kautta. Satamaa käyttää myös Tehokaasu Oy, joka tuo
sataman kautta nestekaasua maanalaisiin varastoihinsa, jotka sijaitsevat aivan sataman
tuntumassa. Satamassa on neljä täysimittaista laituripaikkaa, joista kukin on pituudeltaan 150 m.
Lisäksi satamassa on erillinen laituri kaasulaivojen purkamista varten. Kaasulaiturin ympärillä
on suojavyöhyke, jolla ei ole muuta toimintaa.
Pohjanlahden merenkulkupiirin vastuualueena on valtion väyläalue satama-alueen rajasta alkaen
ulkomerelle. Satama-alueen raja sijaitsee väyläsuunnitelman paalulla 23800. Outokumpu
Stainless Oy:n vastuualue on satama-allas ja väylä satama-alueen rajaan saakka. Satama-alueen
rajalta Röyttän satamaan väylän ruoppaamisesta 9,0 metrin kulkusyvyyteen vastaa Outokumpu
Stainless Oy. Outokumpu Stainless Oy:lla on Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission antama
lainvoimainen lupa sataman tiettyihin ruoppaustöihin (Rajajokikomission päätös, 28.8.2002).
Lupa mahdollistaa satama-alueen ruoppaukset vuoteen 2010 saakka. Satama-altaan ruoppaus- ja
läjitystyö tehdään erillisenä hankkeena ja siitä vastaa Outokumpu Stainless Oy. Satamanpitäjä
hoitaa myös alueen suunnittelun. Sataman syventäminen ja ruoppausmassojen läjitys on
käsitelty tehtaan toimintojen laajentamisen YVA-menettelyssä. Hanke vaatii oman
lupakäsittelynsä.
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Pohjanlahden merenkulkupiiri vastaa hankkeesta, joka koskee valtion väylän syventämistä
ruoppaamalla ja massojen läjitystä merellä oleville läjitysalueille sekä ranta-alueelle
rakennettavaan imuruoppausaltaaseen. Läjitysallasta ei samanaikaisesti käytetä muiden
ruoppaushankkeiden massojen läjitykseen. Outokumpu Stainless Oy on antanut suostumuksen
rakentaa imuruopattavien massojen selkeytysaltaan reunapenkereineen omistamalleen
vesialueelle Liuhanlahden edustalle. Altaan rakentamisen vaikutukset on käsitelty tehtaan
toimintojen laajentamisen YVA-menettelyssä.

4.4

Muut hankkeet
Tornion ja Haaparannan kaupungeilla on rajajokikomission myöntämä lupa Tornionjoen
tulvasuojeluhankkeen ruoppaukselle (Rajajokikomission päätös, 22.6.2004). Päätöksen mukaan
ruoppausmassat läjitetään tehtaan edustalle rakennettavaan altaaseen, mihin ensinnä tulevat
väylän imuruoppausmassat. Tulvasuojeluruoppauksia ei toteuteta lähiaikoina. Hankkeelle on
tehty YVA-menettely (Vesi- ja ekotekniikka, SYKE & Lapin ympäristökeskus 2001).

5 TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT

5.1

Päävaihtoehto
Vaihtoehdossa 1 Tornion väylä syvennetään kulkusyvyyteen 9 m. Ruoppausmäärä on noin 770
000 m3 ktr, josta imuruopattavia massoja on 580 000 m3 ktr. Imuruoppausallas on suunniteltu
Röyttän edustalle. Merellä sijaitsevia läjitysalueita on 3 kpl. Kustannusarvio on noin 11 milj.
euroa.

5.2

Nollavaihtoehto
Nollavaihtoehdossa Tornion väylää ei syvennetä nykyisestä, vaan kulkusyvyys jää entiselle
tasolle 8,0 metriin. Nollavaihtoehtoon kuitenkin sisältyy väylän kunnossapitoon välttämättömiä
toimenpiteitä. Väylän syväys on palautettu kaventamalla väylää, joten väylää on joka
tapauksessa levennettävä pienellä kunnossapitoruoppauksella. Kulkusyvyyden ylläpito vaatii
ajoittain toistuvia kunnostusruoppauksia. Väylä on paikoin mataloitunut ja väylän 8 m syvyys
on saatu säilytettyä kaventamalla väylää. Väylällä on joka tapauksessa tehtävä
kunnostusruoppaus.
Väylä ei nykyisellä mitoituksella riitä kasvavan liikenteen tarpeisiin eikä liikenteen
säännöllisyyttä voida turvata veden pinnan ollessa normaalia alempana. Myöskään säännöllisen
liikenteen vaatimaa jäänmurtoa ei voida nykyisellä väylän syvyydellä turvata, koska suurimmat
murtajat vaativat yli 8 metrin syvyyden. Kuljetuksiin ei välttämättä ole myöskään
tulevaisuudessa saatavissa alle 8 metrin syväystä käyttävää tonnistoa, koska väylien syvyys
muualla Suomessa on jo yli 8 metriä ja markkinoilla oleva aluskalusto on rakennettu
käyttämään väylien kulkusyvyyttä maksimaalisesti.

5.3

Arvioinnista pois jätetyt vaihtoehdot
Alustavasti on tehty teknis-taloudelliset
syventämisvaihtoehdolle, jotka ovat:


syventäminen kulkusyvyyteen 8,5 m ja



syventäminen kulkusyvyyteen 10,0 m

tarkastelut

myös

kahdelle

muulle

väylän
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Tornion väylän syventämisvaihtoehdossa kulkusyvyyteen 8,5 m ruoppausalat ja niiden
sijoittuminen ovat pääpiirteissään samat kuin vaihtoehdossa 1. Ruoppausmäärät jäävät
oleellisesti vähäisemmiksi samoin kuin läjitystilan tarve. Ruoppausmäärä on noin 275 000 m3
ktr. Kustannukset ilman selkeytysallaskustannuksia, urakan kiinteitä kustannuksia ja
valvontakustannuksia on v. 1997 arvioitu 2,3 milj. euroksi.
Syventäminen kulkusyvyyteen 8,5 m ei kuitenkaan riitä varmistamaan liikenteen sujuvuutta
eikä varmista jäänmurtajien toimintamahdollisuuksia vaikeissa oloissa matalan veden aikana.
Vaihtoehdolla ei ole taloudellisia perusteita eikä se ole toteuttamiskelpoinen.
Tornion väylän syventämisvaihtoehdossa kulkusyvyyteen 10,0 m ruoppausalat ja niiden
sijoittuminen ovat pääpiirteissään samat kuin vaihtoehdossa 1, mutta ruoppausmäärät ovat
oleellisesti suuremmat. Ruoppausmäärä olisi noin 4 000 000 m3 ktr. Kustannukset on v. 1997
arvioitu noin 26 milj. euroksi.
Tornion väylän syventäminen kulkusyvyyteen 10,0 m on liian kalliina taloudellisesti
kannattamaton. Tällä hetkellä eikä lähitulevaisuudessa ei ole tiedossa sellaista aluskantaa, joka
hyödyntäisi 10 metrin kulkusyvyistä väylää.
Vaihtoehdolla ei ole taloudellisia perusteita eikä se ole toteuttamiskelpoinen.

6 HANKKEEN KUVAUS

6.1

Yleistä
Tornion Röyttän satamaan johtaa tällä hetkellä 8,0 m kulkusyvyyden väylä. Suunnitelma
sisältää nykyisen väylän syventämisen 9,0 metrin kulkusyvyyteen. Röyttän 8,0 m väylä on
syvennetty nykyiseen kulkusyvyyteensä vuosien 1990-92 aikana tehdyllä ruoppauksella. Väylä
sijaitsee kokonaisuudessaan merikartan numero 59 alueella. Pohjanlahden merenkulkupiiri ja
satamanpitäjä, Outokumpu Stainless Oy, ovat allekirjoittaneet yhteistoimintasopimuksen
hankkeen valmistelusta.
Syvempi ja leveämpi väylä helpottaa alusten käsittelyä, koska imu- ja nopeuspainuman
vaikutukset ovat pienempiä. Leveämpi ja syvempi väylä on aina myös turvallisempi. Lisäksi
jääolosuhteissa väylällä voivat toimia myös suurimmat jäänmurtajat, mikä mahdollistaa
tarvittaessa alusten avustamisen kovissakin jääolosuhteissa, mm. liikkuvissa ahtojäissä. Tämä
lisää alusliikenteen turvallisuutta ja mahdollistaa aikataulun mukaisen liikenteen
säännöllisyyden.

6.2

Väylän linjaus ja mitoitus
Suunniteltu väylä noudattaa nykyisen 8,0 m väylän linjausta. Väylä erkanee Kemin 10,0 m
väylästä ja jatkuu neljänä linjana Röyttän satamaan. Väylän pituus on noin 24,6 km.
Väylän mitoitusaluksen päämitat ovat:
Pituus, l
Leveys, b
Syväys, t
Uppouman täyteläisyysaste, CB

164,0 m
24,0 m
9,0 m
0,78
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Mitoitusaluksen päämitoista lasketut väylän mitoitusarvot ja väylällä käytetyt minimimitat on
esitetty taulukossa 1. Kuten taulukosta voidaan nähdä, ei mitoituksen ohjearvo täyty kaarteiden
minimietäisyyden osalta. Tämä johtuu olemassa olevan väylän ja sen kiinteiden turvalaitteiden
sekä ruoppauskustannusten asettamista rajoista väylän linjauksen suhteen.
Väylän mitoitus- ja minimimitat ovat:
Ominaisuus
Kaarresäde
Kaarteiden min. etäisyys toisistaan
Leveys
Haraussyvyys

Mitoitus [peruste]
820 m [5*l]
820 m [5*l]
96 m [4*b]
10,20 / 10,80 m [1,13-1,20*t]

Minimi käytetty
875 m
630 m
120 m
10,20 m

Tornion väylä on tarkoitettu pääasiassa yksikaistaiseksi ja sillä on ohitus- ja ankkurointipaikka
Pohjois-Kraaselin saaren eteläpuolella. Toisena mahdollisena ohitus- tai kohtaamispaikkana
toimii kääntöpaikka linjan 4 alussa, Lehtikarin länsipuolella. Väylän minimileveys on 120 m.
Väylän syvyysmitoituksen nopeuspainumalaskelmissa mitoitusnopeutena on käytetty väylän
ulko-osalla 13 solmua ja sisäosalla 9 solmua. Väylän haraustaso on ulko-osalla MW2005-10,80 m
ja sisäosalla MW2005-10,20 m. Haraussyvyys vaihtuu paalulla 20900 eli pisteessä, jossa väylän
kapein osa, ruopattava ränni alkaa.
Väylän nykyiseen mitoitukseen verrattuna suurin muutos haraussyvyyden muutoksen lisäksi
tulee olemaan väylän sisäosan rännin leventäminen 20 metrillä.
Tornion väylää levennetään satamanpäässä 20 metriä nykyisestä, jolloin alusten käsittely ja
kohtaaminen satamassa ja väylän alkupäässä on turvallisempaa ja nopeampaa, varsinkin
jääolosuhteissa, jolloin murtaja tuo yhden aluksen sisään ja ottaa toisen ulos. Lisäksi
ruoppauksella poistetaan tilapäiset, mataloitumisesta aiheutuneet 140 metriä leveän väyläalueen
kavennukset reunamerkki Tähden kohdalla (kavennettu 20-50 metriä), reunamerkki Euroopan
kohdalla olevassa mutkassa (kavennettu 30 metriä) ja Lehtikarin odotus/ankkurointialueella,
jota on kavennettu 150 metriä alkuperäisestä 400 metrin leveydestä. Näillä väyläalueen
kavennuksilla siirrettiin nykyisellä väylällä tarvittava kunnostusruoppaus tehtäväksi
syvennyksen yhteydessä.

6.3

Pohjatutkimukset ja vallitsevat maalajit
Tornion väylällä on tehty pohjatutkimuksia kesän 2003 aikana. Tutkimuksina on käytetty
matalataajuuskaikuluotausta, paino- ja porakonekairauksia sekä häiriintyneiden maanäytteiden
ottoa. Tutkimuksilla on selvitetty ruopattavien massojen maalajit ja mahdollisen kallion
olemassaolo ruopattavilta alueilta. Haraussyvyyden yläpuolelta kalliota ei tutkimuspisteissä ole
löydetty.
Vallitsevina maalajeina väylällä ovat ulko-osan hiekka- ja moreenimaat. Sisäosalla maalajit
muuttuvat hienommiksi, siltti-, savi- ja liejumaiksi, joskin jonkin verran hiekkaa löytyy myös
sisäosan rännistä.
Läjitysalueiden pohjan laatua on tutkittu sukeltajatutkimuksin tammikuussa 2005. Tulokset
eivät olleet tähän raporttiin käytettävissä. Tulokset tullaan liittämään lupahakemuksen
täydennykseen.
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6.4
6.4.1

Ruoppaustöiden tekninen toteutus

Ruoppauskohteet
Tornion väylällä on 25 erillistä ruoppauskohdetta, jotka on esitetty liitteen 4 kartalla.
Ruoppauskohteiden pinta-alat, teoreettiset massamäärät ja maalajit on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Ruoppauskohteet. Maalajien lyhenteiden selitykset: Lj = lieju, Si = siltti, Hk =
hiekka, Mr = moreeni, Sr = sora.
Ruoppauskohde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17A
17B
17C
18
18A
18B
19
20
Yhteensä:
Imuruoppausta
Kauharuoppausta

Pinta-ala [m2tr]
342 000
488 000
21 000
20 000
4 000
2 000
3 000
137 000
3 000
1 400
1 700
1 400
10 800
5 300
20 700
8 900
56 000
8
300
0
4 000
450
110
3 800
1 400
1 136 268
830 000
306 268

Tilavuus [m3ktr]
291 178
290 142
9 520
9 129
2 258
1 000
1 167
91 149
2 034
1 000
1 500
487
7 472
3 308
7 606
3 843
43 556
1
122
0
3 719
107
2
1 538
842
772 678
581 319
191 358

Maalaji
Lj/Si/Hk
LjSi
Hk
Mr
Mr
Mr
Mr
SrHkMr
HkMr
HkSi
HkMr
HkMr
HkMr
HkMr
HkMr
HkMr
HkSr
HkSr
HkSr
HkSr
HkSr
HkSr
HkSr
HkSr
HkSr
RK1+2
RK3-20

Ruoppauskohteet nro 1 ja 2 ovat imuruopattavia massoja, jotka läjitetään erilliseen padolla
eristettyyn imuruoppausaltaaseen. Kohteet 3-20 ovat kauharuopattavia massoja, jotka läjitetään
kolmeen erilliseen vesiläjitysalueeseen.

6.4.2

Läjitysalueet ja imuruoppausmassojen selkeytysallas
Läjitysalueita on hankkeessa 3 kpl. Merellä sijaitsevia läjitysalueita (1-3) käytetään
kitkamaalajien vesiläjitykseen (ruoppauskohteet 3-20) ja ne sijaitsevat väylän varrella,
minimietäisyyden väyläalueen reunasta vaihdellessa 200 metristä 800 metriin.
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Läjitysalueiden mitat ovat:

läjitysalue 1
läjitysalue 2
läjitysalue 3

6.4.3

läjitysalueen pinta-ala läjitystaso
läjitysalueen tilavuus
2
3
m
m
m
122 500
MW2005-6,0
445 500
963 000
160 000
MW2005-7,0
88 000
40 000
MW2005-15,0

Imuruoppausmenetelmä
Massan irrotustavasta riippumatta tapahtuu massan siirto kaikissa imuruoppaajissa
keskipakoispumpun avulla. Keskipakoispumppu siirtää maan ja veden seoksen putkea pitkin
proomuun tai läjitysalueelle.
Imuruoppauslaivastoon kuuluvat:





ruoppaaja ja putkisto
30...90 kW hinaaja
ankkurinnostolautta
miehistö: 2...3 miestä/työvuoro

Putkilinjaimuruoppaaja on yleisin Suomessa käytössä oleva ruoppaajatyyppi. Putkilinjaimuruoppaajat jaetaan eri luokkiin paineputkensa koon mukaan. Yleisimmät koot ovat
100...1270 mm. Suomessa olevien imuruoppaajien suurin ruoppaussyvyys on 14...17 metriä.
Imuruoppaajat soveltuvat parhaiten liejun, mudan, saven, siltin ja hiekan ruoppaukseen.

Kuva 2. Imuruoppaaja (kuva: Terramare, 2005).
Imuruoppaus tapahtuu yhdensuuntaisina kaistoina säteettäistä liikettä tehden. Kaistan leveys
vaihtelee 20...60 metriin ruoppaajan koosta riippuen. Yhdellä kiertymällä otettavan kerroksen
paksuus on noin 1 m tai puolet leikkurin halkaisijasta. Harattavien väylien työvara on 0,3...0,5
m riippuen ruopattavasta maalajista ja myös ruoppaussyvyydestä.
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Ruoppausseos pumpataan paineputkistoa pitkin läjitysalueelle, joka on padolla eristetty erillinen
allas. Paineputkisto on uivaa so. ponttoneilla kelluvaa teräsputkea. Paineputken enimmäispituus
vaihtelee 100 metristä aina 5000 metriin. Padotulle läjitysalueelle järjestetään selkeytysaltaita,
ylisyöksykaivo, putket tai kynnys, josta vesi johdetaan takaisin mereen.
Imuruoppausmassojen läjitysallas

Liuhanlahti

Räyhä

Kuva 3.
Imuruoppausmassojen läjitysallas, ruoppausmassojen pumppaus altaaseen ja
selkeytyneen veden johtaminen takaisin merialueelle.

Imuruoppausmassojen läjitysallas tehdään väylän syventämisestä syntyvien ruoppausmassojen
läjittämistä varten. Läjitysallas sijoittuu Räyhän ja Outokumpu Stainless Oy:n tehdasalueen
väliselle matalalle vesialueelle, Liuhanlahden edustalle. Vesisyvyys altaassa on keskimäärin 3
m. Altaan itäosassa vesisyvyys on 5 m ja länsiosassa 2-3 m. Läjitysallas muodostetaan
patoamalla vesialue louherakenteisella patopenkereellä. Louhepato vähentää merkittävästi
ruoppausmassojen läjityksestä syntyvää samentumishaittaa ja kiintoaineen leviämistä
merialueelle.
Padon sisäluiskaan asennetaan käyttöluokan IV suodatinkangas, joka toimii suodattimena siihen
saakka, kunnes ruoppausmassoista peräisin olevat hienojakoiset maalajit tukkivat
suodatinkankaan ja samalla tiivistävät padon.
Altaan länsiosaan rakennetaan louheesta välipenger, jolla altaan länsipää rauhoitetaan
ruoppausmassojen ylitevesien jälkiselkeytysaltaaksi. Välipenger rakennetaan Räyhänniemen
itäreunalta pohjoisluoteeseen kohden Etukrunnia ja edelleen Etukrunnin itäpuolitse kohden
pohjoista lähelle tehdasalueen nykyistä allaspatorakennetta. Ruoppausmassoista peräisin olevat
osittain selkeytyneet vedet johdetaan jälkiselkeytykseen välipenkereen pohjoispuolitse.
Välipenger tulee toimimaan myös aallonmurtajarakenteena, jolla jälkiselkeytysosan
aallonkorkeutta pienennetään ja ylitevesien selkeytymistä edelleen tehostetaan.
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Altaan länsireunalle, rantavyöhykkeelle rakennetaan matala louheella verhottu moreenipenger,
jolla estetään rantavyöhykkeen vettyminen nykytilannetta laajemmin.
Louherakenteisten patojen harjan korkeustaso on MW2005 +2,00 m ja harjan leveytenä käytetään
vähintään 5 m rakennusaikaisen liikennöinnin turvallisuuden varmistamiseksi. Rantapenkereen
harjan korkeus on noin MW2005 +1,00 m ja harjan leveys noin 2 m. Patojen luiskakaltevuutena
käytetään 1:1,5…1:2.
Louhetta tarvitaan 1700 m pitkään reunapenkereeseen ja noin 600 m pitkään välipenkereeseen
yhteensä noin 180 000 m3rtr. Louhe on tarkoitus hankkia Outokumpu Chrome Oy:n Kemin
kaivoksen sivukivivarastoista tai muualle lähialueelle perustettavasta louhoksesta. Kemin
kaivokselta rakentamispaikalle on matkaa noin 30 km.
Padon runkoon ja ulkoluiskaan käytetään karkeaa louhetta ja lohkareita (1 m3), sisäluiskan
verhoiluun joko kivistä moreenia tai 200–300 mm:n läpimittaista louhetta. Ulkoluiskaa ei aaltoja jääeroosion vaikutukset huomioiden verhota kokonaan pienemmällä louheella, ainoastaan
lohkareiden välit kiilataan ja luiskan pinta tasataan. Louhepadot rakennetaan
päätypengerryksenä veteen.
Imuruoppausmassat pumpataan altaaseen ponttonien varassa kelluvaa teräksistä paineputkea
pitkin suoraan ruoppaajalta. Ruopattu vesi-liete -seos johdetaan reunapenkereen ylitse altaaseen
altaan kaakkoiskulmalta. Purkupistettä voidaan tarvittaessa siirtää altaan itäreunalla eri kohtaan
läjitetyn ruoppausmassan päällä tapahtuvien oikovirtauksien eliminoimiseksi.
Patoaltaan pinta-ala (sis. jälkiselkeytysosan) on noin 68 ha ja tilavuus 1 732 000 m3 laskettuna
tasolle MW2005+0,00 m, jolloin sen läjitystilavuus on noin kolminkertainen verrattuna
imuruopattavaan massamäärään (noin 580 000 m³ktr). Verrattuna imuruoppaustyössä
todennäköisimmin käytettävän ruoppauskaluston kapasiteettiin (pumppausteho noin 3 000 m³
lietettä tunnissa) ja ruopattavien, suhteellisen karkeiden maalajien laskeutumisnopeuteen, takaa
altaan suuri tilavuus läjitysalueelta poistettavalle vedelle riittävän selkeytymisajan ennen kuin
vesi purkautuu takaisin mereen. Tällöin keskimääräinen kiintoaineainejäämä tulee
todennäköisesti pysymään tavoitetason 400 mg/l alapuolella.
Läjitysaltaassa selkeytyneet vedet puretaan ylivirtauskynnyksien ja virtausputkien kautta altaan
länsipuoliselle vesialueelle. Veden purkurakenteet toteutetaan Räyhänniemen kapeimpaan
kohtaan läjitysaltaan lounaiskulmalle. Ylivirtauskynnys toteutetaan ponttonien varassa
kelluvana rakenteena esim. halkaistusta teräsputkesta, koska läjitysaltaan vesipinta vaihtelee
lyhyellä viiveellä ympäröivän merivesipinnan mukana. Ylivirtauskynnykseen rakennetaan myös
reunapituutta riittävästi, ettei jälkiselkeytysaltaan vesimassassa vielä leijuvaa kiintoainesta
imeydy tarpeettomasti reunuksen yli purkautuvan veden mukaan. Em. syystä sekä purettavan
veden suuresta määrästä (noin 830 l/s) johtuen ylivirtausrakenteet on todennäköisesti
toteutettava useampiosaisena.
Imuruoppausmassat tulevat jäämään laskeuduttuaan kokonaan merivesipinnan alapuolelle, joten
massojen läjityksen jälkeen allas jää penkerein eristetyksi vesialueeksi. Altaassa tulee näin ollen
olemaan läjityskapasiteettia esim. mahdollisista myöhemmistä huoltoruoppauksista kertyvien
ruoppausmassojen läjittämistä varten. Huoltoruoppaukset tapahtuvat normaalisti likimain 10
vuoden välein toistuvasti maankohoamisen ja liettymisen aiheuttaman väylän mataloitumisen
eliminoimiseksi.
Imuruoppausaltaan jälkikäyttö
Imuruoppausallas rakennetaan valtion väyläosuuden imuruoppausmassojen läjittämistä varten,
eikä sinne haettavan luvan mukaan tule muuta käyttöä. Ruoppaushankkeen läjityksistä allas ei
kuitenkaan tule täyteen, joten siihen on mahdollista myöhemmin sijoittaa muitakin
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imuruoppausmassoja. Imuruoppauslietteen selkeytysallas voidaan altaan täytyttyä täyttää esim.
varastokentäksi tai käyttää teollisuusrakentamiseen asemakaavan mukaisesti (Maa ja Vesi Oy,
2004).

6.4.4

Kauharuoppausmenetelmä
Yksikauharuoppaajat eri versioineen ovat tyypillisiä yleisruoppaajia. Ruoppaaja muodostetaan
tavallisesti kaivinkoneesta ja ponttonista, joka on varustettu tukijaloin ja vinssein. Kaivinkone
sijoitetaan ponttonin kannelle joko teloineen tai ilman alavaunua, jolloin kone kiinnitetään
ponttoniin erillisellä joustavalla alustalla.
Kauharuoppaajalaivasto koostuu yleensä seuraavista yksiköistä:





ruoppaaja
hinaaja n. 150...250 kW
proomut 2..3 kpl
harausvene ja hara

Kuva 4. Kauharuoppaaja (kuva: Terramare, 2005).
Kauharuoppaajat luokitellaan kauhakoon mukaan. Vaihtelualue on 1,0....12 m3, kaivusyvyys
vaihtelee 2...20 m. Kauhan koko riippuu sekä koneesta että ruopattavan materiaalin laadusta ja
kaivusyvyydestä.
Proomu on ruoppaajan sivulla köysien varassa. Proomu pyritään saamaan mahdollisimman
lähelle ruoppaajaa. Ruoppaaja on tuettu pohjaan kolmella teräspaalulla, joista kaksi on edessä
sivuilla ja kolmas ns. työntöpaalu, ruoppaajan perässä. Eteenpäin siirtyminen tapahtuu
työntöpaalun avulla.
Työskentely tapahtuu yhdensuuntaisina kaistoina, jotka peittävät toisiaan tarpeeksi puhtaan
työjäljen aikaansaamiseksi. Kaivukaistan leveys vaihtelee 10...20 m ja etenemä kaivurintamassa
on 2...5 m riippuen kaivusyvyydestä, leikkauspaksuudesta ja koneen ulottumasta.
Kuokkaruoppaajan työvara harattavissa väylissä on 0,5...0,8 m johtuen samoista seikoista.
Kuokkaruoppaajat soveltuvat parhaiten kovien maiden ja louheen ruoppaukseen.
Ruopattava maa-aines kuljetetaan vesiläjitysalueelle joko hinattavilla tai itsekulkevilla
proomuilla. Yleisin hinattava proomutyyppi on palkoproomu, joka avautuu koko lastitilan
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mitalta. Hinaus tapahtuu läjitysmatkasta ja proomun koosta riippuen 100...400 kW hinaajalla.
Proomun avaus suoritetaan joko proomun kannelta tai radio-ohjauksella hinaajalta. Proomujen
koot ovat 50...500 m3.
Itsekulkevat proomut ovat tavallisen rahtialuksen näköisiä palko- tai pohjaluukkuproomuja.
Lastitiloiltaan itsekulkevat proomut ovat hinattavia suurempia, suurimmillaan jopa 2000 m3.

6.5

Satama-altaan ruoppaus- ja läjitystyöt
Satama-altaan ruoppaus- ja läjitystyö tehdään erillisenä hankkeena ja siitä vastaa Outokumpu
Stainless Oy. Satamanpitäjä hoitaa myös alueen suunnittelun. Hankkeen valmistelusta tehdyssä
yhteistoimintasopimuksessa on sovittu käytettäväksi vertailutasona vuoden 2005 keskiveden
tasoa. Samassa sopimuksessa on sovittu satamanpitäjän väyläosuuden ja satama-altaan
haraustasoksi MW2005-10,20 m.

6.6

Väylän turvalaitteet
Väylän syventämisen yhteydessä turvalaitevarustelu ei olennaisesti muutu, koska väylän linjaus
pysyy entisellään. Väylälle on tarkoitus lisätä yksi viitta. Viitta on tarkoitus lisätä siirrettävän
kääntöpaikan kaakkoisnurkkaan, Etukarin länsipuolelle. Muutoin turvalaitteet jäävät entiselleen,
joskin kelluvat turvalaitteet tullaan siirtämään vastaamaan uuden haraussyvyyden ja väyläalueen
rajoja. Kiinteä turvalaitevarustus (linjataulut, kiinteät reunamerkit, tutkamerkit) pysyy
ennallaan.

6.7

Tarvittavat kunnossapitotoimenpiteet
Liikenne- ja viestintäministeriön meri- ja sisävesiväylien kehittämisohjelmassa mainitaan, että
olemassa olevien meriväylien kunto ja turvallisuus taataan ensisijaisesti eli kulkusyvyyden
ylläpitäminen ja turvallisuuden parantaminen taataan käytössä olevien vuosittaisten
määrärahojen puitteissa. Ongelma on pahin Perämeren alueella maannousun vuoksi. Myös
Tornionjoki tuo jatkuvasti lietettä Tornion väylän suualueille. Tästä johtuen pieniin
kunnossapitoruoppauksiin on varauduttava n. 10 vuoden välein ja aiemminkin tilanteen
mukaisesti. Tornion 8 m väylä vahvistettiin v. 1993, ja kulkusyvyyttä jouduttiin pudottamaan
2002, ja se palautettiin 8 metriin v. 2003 tekemällä pieniä ruoppaustöitä sekä kaventamalla
väylätilaa.

6.8

Hankkeen aikataulu ja kustannukset
Hanke on tarkoitus aloittaa vuoden 2005 aikana ja se arvioidaan saatavan valmiiksi v. 2007
loppuun mennessä. Hankkeeseen liittyvä työmäärä on erittäin suuri ja aikataulu kireä.
Imuruoppausaltaan reunapenkereiden rakentamiseen pitäisi päästä mahdollisimman pian, jotta
imuruoppaustyöt eivät viivästyisi.
Kustannusarvio koko väylän ruoppaus-, läjitys- ja turvalaitetöille on 11 miljoonaa euroa
sisältäen läjitysaltaan rakennuskustannukset. Kunnossapitotoimien kustannukset eivät kuulu
arvioon.
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7 HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT

7.1

Vesilain mukainen lupa
Väylän syventämishankkeelle on haettava vesilain mukainen lupa. Lupahakemus on jätetty
heinäkuussa 2004 lupaviranomaisille, jotka ovat Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto ja
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio. Vesilain mukaisessa lupapäätöksessä määritellään
mm. työn suorittamistapa ja ajankohta sekä tarkkailu- ja ilmoitusvelvoitteet ja mahdollisesti
aiheutuvien haittojen korvaukset.
Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission toimialue käsittää sisemmän merialueen väylällä
Kemin kaupungin rajalle saakka. Tämän alueen ulkopuolella lupakäsittelystä vastaa PohjoisSuomen ympäristölupavirasto (liite 3). Imuruoppauslietteen selkeytysallas tarvitsee vesilain
mukaisen luvan Suomalais-ruotsalaiselta rajajokikomissiolta.

7.2

Metsähallituksen lupa ruoppauksiin kansallispuiston alueella
Asetus Perämeren kansallispuistosta on annettu 15.3.1991 (asetus nro 538/1991). Asetuksen 4§
mukaan Metsähallituksen luvalla saa kansallispuistossa sen perustamistarkoitusta vaarantamatta
syventää ja ruopata vesikulkuväyliä sekä pitää kunnossa sähkö- ja puhelinlinjoja sekä sähkö – ja
puhelinlaitteita. Merenkulkulaitos pyytää Metsähallitukselta luvan ruoppaustöiden
suorittamiseen siltä osin, kuin ruoppausalueet sijaitsevat kansallispuiston alueella. Lisäksi
Metsähallitukselta pyydetään lupa käyttää vesiläjitysalueita, jotka sijaitsevat valtion vesialueella
ja Perämeren kansallispuiston alueella.

7.3

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukainen toimenpidelupa
Imuruoppauslietteen selkeytysallas sijaitsee Röyttän niemen asemakaava-alueella, jota on
myöhemmin laajennettu. Tornion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen
ja laajennuksen 28.1.2002 (pöytäkirja 4§). Imuruoppausallas on asemakaavassa alueella, jossa
on merkintä W (vesialue). Kaavaselostuksen mukaan kaava-alueen eteläreunalla sijaitsevalle
vesialueelle ei ole osoitettu mitään toimenpiteitä, eikä alueelle ole rakentamispaineita. Alue on
kuitenkin asemakaavassa varattu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Maankäyttö–
ja rakennusasetuksen (§ 62) mukaan imuruoppauslietteen selkeytysallas tarvitsee Tornion
kaupungilta toimenpideluvan. Imuruoppausallas käsitellään tehtaan YVA:n yhteydessä ja
toimenpideluvan hakemisen hoitavat Outokumpu Stainless Oy ja Merenkulkulaitos
yhteistoimintana.
Selkeytysaltaan
osalta
viranomaiset
arvioivat
tapauskohtaisesti
maisematyöluvan tarpeen.

7.4

Muut luvat
Muut luvat, joilla on liittymäkohtia ympäristöasioihin, ovat teknisiä lupia, joiden pääasiallinen
tarkoitus on työturvallisuuden varmistaminen ja aineellisten vahinkojen estäminen. Tällaisia
ovat mm. palavia nesteitä ja muita vaarallisia kemikaaleja koskevat luvat.
Räjähteiden käsittely, räjäytys- ja louhintatyöt, kemikaalien käsittely ja varastointi, nostolaitteet,
sähkölaitteet ym. edellyttävät omat lupansa.
Kemikaalilaki koskee kaikkia vaarallisia kemikaaleja. Teollisuuskemikaaliasetuksen mukaiset
kemikaalien laajamittaista käyttöä ja varastointia koskevat lupahakemukset tehdään
Turvatekniikan keskukselle (TUKES).
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Imuruoppausmassojen selkeytysaltaan patorakennelmat tulevat 2 m vesipinnan yläpuolelle,
jolloin ne kuuluvat työpatojen (T-padot) turvallisuusluokkaan. Tällöin ei edellytetä ns.
turvallisuustarkkailuohjelman
ja
vahingonvaaraselvityksen,
jossa
tarkastellaan
patosortumatapauksesta aiheutuvaa vaaraa ihmisille ja ympäristölle, laatimista. Se kuitenkin
saattaa olla tarpeen alueen sijainnin johdosta. Turvallisuustarkkailuohjelma sekä
vahingonvaaraselvitys toimitetaan Turvatekniikan keskukseen (TUKES) patoturvallisuuslain
(413/1984) mukaisesti.

8 HANKKEEN SUHDE YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIIN SÄÄDÖKSIIN,
SUUNNITELMIIN JA OHJELMIIN

8.1

Ympäristönsuojelusäännökset
Melun ohjearvot
Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaiset melutason ohjearvot asumiseen käytettävillä
alueilla ja virkistysalueilla taajamissa tai taajamien läheisyydessä ovat päivällä (klo 7-22) 55
dB(A) ja yöllä 50 dB(A). Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo 45 dB(A). Loma-asumiseen
käytettävällä alueella ohjearvona on päivällä 45 dB(A) ja yöllä 40 dB(A). Tämän päätöksen
tarkoituksena on ehkäistä meluhaittoja ja turvata viihtyvyys maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelun yhteydessä. Päätöstä ei kuitenkaan sovelleta teollisuus-, katu- ja
liikennealueilla eikä melusuojaksi tarkoitetuilla alueilla.

8.2

Vesien suojelun tavoiteohjelma
Valtioneuvosto teki 19.3.1998 periaatepäätöksen vesien suojelun tavoitteista vuoteen 2005
(Ympäristöministeriö, 1998). Periaatepäätös koskee pinta- ja pohjavesien sekä Itämeren
suojelua. Periaatepäätöksen tavoitteiden saavuttamiseksi laadittiin ympäristöministeriössä
vesien suojelun toimenpideohjelma vuoteen 2005, joka valmistui 30.3.2000
(Ympäristöministeriö, 2000). Suojelutoimissa otetaan ympäristövaikutusten ohella huomioon
myös taloudelliset vaikutukset, päästöt suhteutetaan tuotantoon ja ympäristö otetaan huomioon
kokonaisuutena.
Vesiensuojelun tavoiteohjelma ohjaa vesien suojelun suunnittelua, päätöksentekoa ja valvontaa.
Tavoitteet perustuvat vesien kestävän käytön periaatteeseen, parhaan käyttökelpoisen tekniikan
hyväksikäyttämiseen ja ympäristön kannalta parhaan käytännön soveltamiseen.
Vesiensuojelun yleisenä tavoitteena merialueille ja sisävesille on, että Itämeren ja sisämaan
pintavesien tila ei enää huonone ihmisen aiheuttamien toimien seurauksena ja että haitallisesti
muuttuneiden vesien tila paranee. Vesiympäristön tulee olla terveellinen ja turvallinen ja
vesistöjä tulee voida hyvin käyttää vedenhankinnan, erityisesti talousveden valmistuksen sekä
kalastuksen, matkailun ja muun elinkeinoelämän sekä virkistyskäytön tarpeisiin. Merialueiden
sekä järvien ja jokien vesi- ja rantaluonnon ekologinen monimuotoisuus ja arvokkaiden luonnon
erityispiirteiden säilyminen tulee turvata. Tavoitetilan saavuttamiseksi vähennetään vesistöihin
kohdistuvaa ravinteiden ja orgaanisten aineiden kuormitusta sekä vaarallisten ja haitallisten
aineiden päästöjä.

8.3

Vesipolitiikan puitedirektiivi
Tulevaisuudessa EU:n jäsenvaltioiden vesien käyttöä, hoitoa ja suojelua ohjataan ns.
vesipolitiikan puitedirektiivillä, joka tuli voimaan 22.12.2000. Se sisällytetään Suomen
lainsäädäntöön vuonna 2004.
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Direktiivin päätavoitteena on parantaa vesien tilaa sekä estää pinta- ja pohjavesien tilan
huononeminen. Pintavesien tilan seurannassa painotetaan biologisia tekijöitä. Direktiivin nojalla
on säädetty myös haitallisista tai vaarallisista aineista ns. prioriteettiaineista ja direktiivissä
määritellään toimet niiden päästöjen vähentämiseksi. Direktiivin keskeisenä tavoitteena on
saavuttaa pintavesien hyvä ekologinen ja kemiallinen tila sekä pohjavesien hyvä määrällinen ja
kemiallinen tila pääsääntöisesti 15 vuoden kuluessa direktiivin voimaantulosta.
Edellä kuvatussa vesiensuojelun toimenpideohjelmassa on pyritty jo ottamaan huomioon
vesipuitedirektiivin tavoitteita. Vesipolitiikan puitedirektiivi pannaan Suomessa täytäntöön lailla
vesienhoidon järjestämisestä (VJL) sekä vesi- ja ympäristönsuojelulain (VL ja YSL)
muutoksilla. Valtioneuvosto antaa VJL:n nojalla asetukset vesienhoitoalueista, pinta- ja
pohjavesien tilasta, vesienhoitosuunnitelmasta ja siihen sisältyvistä toimenpideohjelmista sekä
ympäristötavoitteista.
Vesienhoitosuunnitelmiin sisältyvät tavoitteet eivät aiheuta suoria velvoitteita toiminnan
harjoittajille tai kansalaisille, mutta ehdotettujen ympäristönsuojelulain ja vesilain muutosten
perusteella lupapäätöksissä on käytävä ilmi, miten vesienhoitosuunnitelma on otettu huomioon.
Vesipolitiikan puitedirektiivissä säädetään myös pinta- ja pohjavesien seurannasta. Direktiivin
yksityiskohtaiset vaikutukset teollisuuslaitosten toimintaan ja tarkkailuun tiedetään varmuudella
vasta lakien ja asetusten tultua voimaan.

8.4

Suojeluohjelmat
Luonnonsuojeluohjelmien avulla voidaan alueita varata luonnonsuojelutarkoituksiin
valtakunnallisesti merkittävien luonnonarvojen turvaamiseksi. Luonnonsuojeluohjelmien alueet
eivät kuitenkaan ole varsinaisia luonnonsuojelualueita. Luonnonsuojelualueet ovat
luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja alueita.
Kansallis- ja luonnonpuistojen lisäksi maassamme on soita, lintuvesiä, harjuja, lehtoja ja
vanhoja metsiä sekä rantoja koskevat suojeluohjelmat. Valtioneuvosto on lisäksi tehnyt
periaatepäätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista sekä maisemanhoidon
kehittämisestä. Muita valtakunnallisia suojeluohjelmia ovat biologista monimuotoisuutta
koskeva kansallinen toimintaohjelma 1997-2005 sekä valtioneuvoston periaatepäätös
ekologisen kestävyyden edistämisestä.
Tämän hankkeen tarkastelualueella sijaitsee Natura-alueita, kansallispuisto sekä lintuvesien
suojeluohjelmaan kuuluva alue. Alueita on tarkasteltu jäljempänä kohdassa 9.8. Hankkeesta
aiheutuvia vaikutuksia suojelualueille on tarkasteltu kohdassa 11.3.
Kansallispuistot
Kansallispuistojen perustamista ohjaa kansallis- ja luonnonpuistoverkon kehittämisohjelma.
Kansallis- ja luonnonpuistot muodostavat Suomen luonnonsuojelun alueverkoston rungon.
Suomessa on tällä hetkellä 35 kansallispuistoa. Kansallispuistoissa pyritään säilyttämään
Suomen luonnon kansallisesti ja kansainvälisesti arvokkaimmat kohteet. Lisäksi ne ovat
yleisölle avoimia luonnonnähtävyyksiä (Valtion ympäristöhallinto, 2004).
Natura 2000 -verkosto
Natura 2000 -verkoston avulla pyritään vaalimaan luonnon monimuotoisuutta Euroopan unionin
alueella. Suojelukohteiksi on valittu sekä arvokkaita luontotyyppejä että uhanalaisia eläin- ja
kasvilajeja. Menettelyllisesti Natura 2000 -alueiden valintaprosessi muistuttaa
luonnonsuojeluohjelmien laatimista. EU:n luonto- ja lintudirektiiveihin perustuen
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ympäristöministeriö valmisteli Suomen ehdotuksen Natura 2000 -verkostoon sisällytettävistä
alueista ja valtioneuvosto teki asiaa koskevan päätöksen elokuussa 1998. Päätöksestä tehtiin
useita alueita koskevia valituksia, joiden käsittely saatiin päätökseen vuonna 2000.
Suomen Natura 2000 –verkoston täydentämistyö aloitettiin syksyllä 1999, mikä perustuu EU:n
komission Suomelle esittämään pyyntöön. Komissio pyysi Suomea esittämään uusia Natura
2000 –alueita 15 luontotyypin ja 18 lajin elinympäristöjen osalta. Lisäksi komissio pyysi
Suomea täydentämään verkostoehdotusta kuvaavia tietokantoja 38 luontotyypin ja lajin
elinympäristöjen osalta. Pyyntö perustuu Suomen verkostoehdotuksesta EU:ssa tehtyyn
luonnonmaantieteelliseen arviointiin. Valtioneuvosto päätti 8.5.2002 Natura 2000 –verkoston
täydentämisestä 289 uudella alueella tai entisten alueiden laajennuksella.
Natura 2000 –verkostoon kuuluvat alueet YVA:n tarkastelualueella on selvitetty jäljempänä
kohdassa 9.7.3. Hankkeen vaikutuksia näihin alueisiin on puolestaan tarkasteltu kohdassa
10.7.5.
Lintuvesien suojeluohjelma
Valtioneuvosto vahvisti maa- ja metsätalousministeriössä valmistellun valtakunnallisen
lintuvesien suojeluohjelman vuonna 1982. Lintuvesien suojeluohjelman tavoitteena on siihen
sisältyvien alueiden säilyttäminen mahdollisimman luonnonvaraisina. Tarkoituksena on, että
kustakin alueesta muodostettaisiin luonnonsuojelulain mukainen suojelualue (Maa- ja
metsätalousministeriö, 1982).
Biologista monimuotoisuutta koskeva kansallinen toimintaohjelma 1997 - 2005
Vuonna 1997 valmistuneen ehdotuksen mukaan toimintaohjelma pyrkii varmistamaan
biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (ns. biodiversiteettisopimuksen)
velvoitteiden toteutuksen Suomessa. Tavoitteena on suojella ja hoitaa uhanalaista biologista
monimuotoisuutta, jotta maastamme ei katoa eliölajeja, geenivaroja tai elinympäristötyyppejä.
Ohjelma pyrkii edistämään luonnonvarojen kestävää hyötykäyttöä sekä biodiversiteetin
hyödyntämiseen liittyviä taloudellisia mahdollisuuksia. Vuosille 2006-2010 laaditaan tarkistettu
toimintaohjelma (Valtion ympäristöhallinto, 2004).
Valtioneuvoston periaatepäätös ekologisen kestävyyden edistämisestä
Valtioneuvosto on tehnyt vuonna 1998 periaatepäätöksen ekologisen kestävyyden edistämisestä.
Kestävän kehityksen ohjelmalla pyritään ekologiseen kestävyyteen ja sitä edistävien
taloudellisten sekä sosiaalisten ja kulttuuristen edellytysten luomiseen. Hallinnonalojen tuli
kesään 2001 mennessä antaa Suomen kestävän kehityksen toimikunnalle selvitys kestävän
kehityksen toteutumisesta ja ohjelman vaikutuksista hallinnonalallaan. Selvityksissä tuli
arvioida myös jatkotoimien ja ohjelman tarkistamisen tarvetta. Selvitysten pohjalta on laadittu
kokonaisarvio kestävän kehityksen ohjelmien vaikuttavuudesta ja kestävän kehityksen tilasta
Suomessa.
Kansainvälinen Itämeren suojelusopimus eli HELCOM
Itämeren merellisen ympäristön suojelusopimus eli Helsingin sopimus sisältää velvoitteita
kuormituksen vähentämiseksi kaikista päästölähteistä. Lisäksi se velvoittaa meriluonnon
suojelemiseen ja lajien monimuotoisuuden säilyttämiseen. Sopimus on Suomessa saatettu
voimaan asetuksella.
Sopimuksella perustettiin Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio eli HELCOM, jonka
päätehtävä on tarkkailla sopimuksen soveltamista sekä tehdä tarpeellisia päätöksiä sopimuksen
tarkoitusten ja päämäärien toteutumiseksi. Sopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi jäsenmaat
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hyväksyvät yksimielisesti suosituksia. Suositusten noudattamisesta raportoidaan HELCOM:lle
säännöllisesti. HELCOM on hallitusten välinen järjestö, jonka työhön osallistuvat kaikki
Helsingin sopimuksen osapuolet. Lisäksi joukko kansainvälisiä hallitusten välisiä järjestöjä ja
vapaaehtoisia kansalaisjärjestöjä osallistuu komission työhön tarkkailijoina (Valtion
ympäristöhallinto, 2004). Tämän sopimuksen velvoitteita toteutetaan valtakunnallisten
suojeluohjelmien kautta.

9 YMPÄRISTÖN NYKYTILA

9.1

Maankäyttö ja rakennettu ympäristö
Röyttän niemi on Tornionjoen hiekkapohjaista suistoa, joen pääuoma laskee mereen Röyttän
länsipuolella. Outokumpu Stainless Oy:n Tornion terästehtaan tehdasrakennukset sijoittuvat
noin 740 ha laajuiselle alueelle. Merestä padottu allasalue on kooltaan noin 0,5 km2. Röyttään
kulkevat pääväylät ovat Kromitie ja rautatie. Röyttän niemen kärjessä sijaitsee satama noin
kilometrin päässä tehdasalueesta. Meriväylä alkaa Röyttän satamasta. Imuruoppausmassojen
läjitysallas sijoittuu Outokumpu Stainless Oy:n tehdasalueen edustalle.
Kaavatilanne
Länsi-Lapin seutukaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 25.2.2003. Kaavassa Röyttän
alue on merkitty vesiliikenteen alueeksi (LV). Perämeren kansallispuisto sekä
imuruoppausmassojen selkeytysaltaan koillispuolella sijaitseva Alkunkarinlahden alue on
merkitty luonnonsuojelualueiksi (SL). Muu merialue on merkitty vesialueeksi (W). Lisäksi
seutukaavaan on merkitty laivaväylien (lv) sijainnit (Lapin liitto, 2003).
Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaava on viimeistelyvaiheessa. Röyttän
edustalle on osoitettu tuulivoimala-alue, joka ulottuu satama- ja teollisuusalueen läheisyyteen.
Ruoppausalueet ja imuruoppausmassojen läjitysallas sijoittuvat kuitenkin maakuntakaavassa
tuulivoimaloille osoitetun alueen ulkopuolelle.
Tornion yleiskaavaan 2000 (Tornion kaupunki, 1988) on merkitty Röyttän satama vesiliikenteen
alueeksi (LV; liite 5). Alkunkarin alue on kaavoitettu luonnonsuojelualueeksi. Röyttän alue
kuuluu ns. keskeiseen kaupunkialueeseen, jolle laaditaan parhaillaan yleiskaavan tarkennusta
Tornion yleiskaava 2021:een liittyen.
Ruotsin Haaparannan yleiskaava on vuodelta 1990. Haaparannalle on parhaillaan tekeillä uusi
yleiskaava (Haparanda stad, 2005). Yleiskaavan luonnoksissa tehtaiden lähisaaret on merkitty
virkistys- ja luonnonarvoja omaaviksi alueiksi. Joillakin saarista on loma-asuntoja. Haaparannan
kaupungin taajamatoiminnot sijoittuvat lähimmillään noin 5 km etäisyydelle tehtaasta.
Röyttän niemen asemakaava ja asemakaavan muutos on hyväksytty 28.1.2002. Asemakaava
kattaa myös tehdasalueen edustan merialuetta. Kaavassa osoitetaan teollisuudelle
laajennustarpeita vastaavasti uutta teollisuusaluetta sekä rakennusoikeutta. Lisärakentamisen
lisäksi kaava mahdollistaa sivutuotteiden ja jätteiden käsittelyn ja loppusijoituksen sekä
maanalaisten rakennusten ja rakennelmien rakentamisen. Tehtaan edustalle on merkitty kapealti
vesialuetta (W). Asemakaava kattaa myös satama-alueen (LS), joka käsittää sataman lisäksi
edustan merialuetta.
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Asutus ja virkistyskäyttö
Tehdasalueen edustalla sijaitsevaan läjitysalueeseen nähden läheisin asutusalue on Puuluoto,
joka sijaitsee noin 2 km terästehtaiden koillispuolella. Puuluodossa ja Röyttässä asui vuoden
2003 lopussa 350 henkilöä. Kuvassa 5 on esitetty väylän alkupään läheisyydessä sijaitsevat
mökkialueet, suojelualueet, rysäpaikat ja virkistyskäyttökohteet. Läjitysalueen koillispuolella
Koivuluodossa on loma-asutusta lähimmillään noin 1,3 km etäisyydellä läjitysalueesta.
Koivuluodossa on myös kalasatama. Lisäksi vajaa kilometri tehtaiden länsipuolella
Prännärinniemessä on loma-asutusta. Alueelta on etäisyyttä läjitysalueelle n. 1,6 km (liite 4).
Muita mökkialueita ovat Koivuluodonletto ja Sikosaari, joissa muiden alueiden kanssa mökkejä
on asukastiedustelun osoitetietojen perusteella 50-60.

Kuva 5. Väylän alkuosan ja imuruoppausmassojen selkeytysaltaan läheisyydessä sijaitsevat
mökkialueet, suojelualueet, rysäpaikat ja virkistyskäytön kannalta huomioitavat kohteet.
Häiriöille erityisen alttiita kohteita ei ole rannikon tuntumassa, sillä lähimmät koulut sijaitsevat
Pirkkiössä ja Näätsaaressa noin 5 km etäisyydellä rannikosta. Samalla alueella toimivat
lähimmät päiväkodit.
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Virkistykseen liittyviä alueita ovat kolme venesatamaa Röyttässä-Puotikarissa, yksi kalasatama
Koivuluodonletossa, uimarannat Prännärinniemen kärjessä ja Mustanlahdessa sekä Alkunkarin
luontoalue lintutorneineen (liite 6). Sekä virkistys- ja kotitarvekalastukseen,
ammattikalastukseen että veneilyyn liittyvä vesillä kulku on merkittävän yleistä merialueella.
Röyttän itä- ja eteläpuolella Suomen puolella on ammattikalastajilla 5 km säteellä yhteensä 16
rysäpaikkaa ja Ruotsin puolella 14 rysäpaikkaa (liite 7, kuva 5). Rysäpaikkoja on ulompana
merellä tätä enemmän eli yhteensä noin 70 kpl aina Selkä-Sarven tasalle saakka. Kotitarve- ja
virkistyskalastajien määriä ei ole selvitetty.
Vuonna 2004 tehdyn asukaskyselyn mukaan sekä vakituinen asutus että mökkiasutus on hyvin
vakiintunutta alueella, sillä 75 % oli omistanut kiinteistönsä yli 10 vuotta ja 21 % yli neljä
vuotta. Valtaosa pitää elinympäristönsä tilaa vähintäänkin melko hyvänä mutta 10 % ei sen
tilaan ole tyytyväinen. Jälkimmäisistä 70 % katsoo, että terästehdas on aiheuttanut ympäristön
laadun heikentymisen. Asukkaat pitävät viihtyisyyden tärkeimpinä tekijöinä ympäristön
rauhallisuutta, terveellisyyttä ja luonnonkauneutta, eikä viihtyisyydessä juuri kukaan näe
valittamisen aihetta. Kolmannes vastanneista katsoo kuitenkin viihtyisyyden huonontuneen
viime vuosina. Suurimpana syynä tähän pidetään liikenteen lisääntymistä maanteillä (43 %
vastanneista), mutta myös lisääntynyt asutus ja vilkastunut liikenne vesillä ovat huonontaneet
viihtyisyyttä.
Runsas viidennes pitää asuinaluettaan turvattomana. Syynä tähän on autoliikenne, jossa
erityisesti henkilöautoliikenne on lisääntynyt. Neljännes vastanneista piti henkilö- ja
rekkaliikennettä uhkana itselleen tai perheenjäsenelleen. Liikenteen melu ja onnettomuudet
nousivat yleisimmin koetuiksi haitoiksi tai uhkiksi.
Ei-terveellisenä aluettaan pitää kolmannes vastanneista. Etenkin liikenne maanteillä koettiin
alueen terveellisyyttä alentavaksi seikaksi, mutta useat kokivat myös terästehtaalta lähtevän
melun haitaksi.

9.3

Elinkeinoelämä ja työllisyys
Kemi-Tornio-seutukunta on yksi teollistuneimmista alueista Suomessa. Alueen työpaikoista 26
% on teollisuudessa ja alue on maan kuudenneksi suurin vientiteollisuuskeskus. Suurimmat
teollisuuslaitokset ovat Outokumpu Stainless Oy:n Tornion tehtaat, Stora Enso Veitsiluodon
tehtaat ja Metsä-Botnian Kemin tehtaat. Vuonna 1998 koko Lapin työpaikkojen määrästä runsas
kolmannes sijoittui Kemi-Tornion alueelle. Kemi-Tornio-seudulla väestöön suhteutettu
bruttokansantuote on yhtä suuri kuin maassa keskimäärin, ja se on korkeampi kuin muualla
Lapissa. Tornion työpaikkaomavaraisuus oli 99 % v. 2002, Kemin 126 %, Keminmaan 65 % ja
Kemi-Tornion seutukunnan 101 % (Kemi-Tornio –alueen kehittämiskeskus, 2001; Kuntaliitto,
2004; Lapin liitto ym., 2004).
Kuntaliiton tuoreimman rakennemuutoskatsauksen (koskee vuosia 1995 - 2001) mukaan BTVindikaattorin (Bruttokansantuote, Työllisyys, Väestö) kehitys oli Kemi-Tornion seutukunnassa
vuosina 1995 - 2001 yksi heikoimmista erityisesti tuotannon osalta. Lapin maakunnan kehitys
oli valtakunnan toiseksi heikoin (Kuntaliitto, 2004). Uudempaa BTV-indikaattoria ei ole
käytettävissä, mutta Tornion tehtailla tehdyt viimeaikaiset investoinnit todennäköisesti
vaikuttavat seuraavaan indikaattoriin.
Torniossa oli ammatissa toimivaa väestöä 10 550 - 10 650 henkilöä vuosina 1999 - 2001.
Vuonna 2001 kaupungin elinkeinorakenteessa teollisuudella on suurin osuus (49,5 %)
seuraavaksi suurimpien ollessa julkiset palvelut (24,6 %), kauppa (9,7 %), liike-elämä (8,0 %) ja
liikenne (6,0 %). Työttömyysaste on hiljalleen laskenut viime vuosina ollen v. 2003 14,0 %, kun
samaan aikaan työllisyysaste on noussut liki 60 %:een. (Tornion kaupunki, 2004a ja 2004b).
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Yritystoimipaikkoja kaupungissa on runsaat 1 100. Outokumpu Stainless Oy:n ja Outokumpu
Chrome Oy:n tehtaat ovat suurin työnantaja Torniossa. Tehtaiden palveluksessa oli v. 2003
lopussa noin 2 300 henkilöä. Seuraavaksi suurimmat työnantajat ovat Tornion kaupunki (1 580)
paikalliset oppilaitokset (275) ja Oy Hartwall Ab Lapin Kulta (210) (Tornion kaupunki, 2004a).

9.4

Maisema ja kulttuurihistoria
Maisemamaakuntajaossa
Tornio
kuuluu
Peräpohjola-Lapin
maisemamaakuntaan
(Ympäristöministeriö, 1993). Tornionjoen suulla maisemakuvaa hallitsevat Tornion tehtaiden
korkeat teollisuusrakennukset ja niihin liittyvät allas-, varastointi- ja läjitysalueet.
Tornion väylän alueella maisemakuva on avaraa ja laakeaa saaristomaisemaa. Maankohoamisen
vuoksi alueen maisema ja luonto ovat jatkuvassa muutostilassa. Väylän molemmin puolin on
matalia, paikoin kivikkoisia ja pensaikkoisia saaria sekä pienempiä luotoja ja kareja.
Perämeren kansallispuiston kulttuuriympäristöä muodostavat kalastustukikohdat, yksittäiset
kalakämpät
ja
laajemmat
kalastajakylät.
Rakennuksien
lisäksi
kalastuskylien
kulttuurimaisemaan kuuluvat pihakentät, verkkotelineet, venevalkamat ja muut rakenteet
(Arkkitehtitoimisto Antti Pihkala, 1994). Väylän läheisyydessä sijaitsevilla Pensaskarin ja
Inakarin saarilla on perinnemaisemakohteet, joilla on ketoa ja rantaniittyä (Kalpio & Bergman,
1999). Perämeren kansallispuiston saarilta on löydetty inventoinnissa runsaasti kiinteitä
muinaisjäännöksiä (Mäkivuoti, 1994).
Valtakunnallisesti merkittävistä kulttuurihistoriallisista ympäristöistä läheisin on Röyttän
niemen uloimmassa kärjessä sijaitseva Röyttän entinen merivartioasema ympäristöineen.
Vanhan aseman ympäristössä on säilynyt useita vanhoja puurakennuksia (Putkonen, 1993;
Lokio, 1997). Ruoppaus- ja läjitysalueilla sekä niiden lähiympäristössä tehdään keväällä 2005
viistokaikuluotaus mahdollisten hylkyjen olemassaolon varmistamiseksi.

9.5

Ilman laatu ja ilmasto
Ilman laatu
Torniossa ilman laatua on selvitetty 5-10 vuoden välein tehtävillä hiukkaspitoisuusmittauksilla
ja leviämismallien avulla. Näiden selvitysten perusteella ilman laatu Torniossa on suhteellisen
hyvä lukuun ottamatta Tornion tehtaiden aluetta sekä vilkkaimpien teiden lähialueita. Uusimmat
leviämislaskelmat ja -mallinnukset rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten osalta on tehty
vuoden 2003 päästöille (Ilmatieteen laitos, 2004).
Vuoden 2003 päästökartoituksien pohjalta laadittujen leviämislaskelmien perusteella Tornion ja
Haaparannan alueen korkeimmat hiukkaspitoisuudet aiheutuvat Tornion tehtaiden alueella
syntyvistä päästöistä. Varsin pienellä alueella Outokummun tehdasalueella korkeimpien
hiukkaspitoisuuksien vuorokausikeskiarvot ylittävät hengitettäville hiukkasille määritetyn
vuosiohjearvon (70 µg/m3). Sen sijaan hengitettäviä hiukkasia koskeva vuorokausi- ja vuosirajaarvo alittuisivat suorien hiukkaspäästöjen vaikutuksesta varsin selvästi (Ilmatieteen laitos,
2004).
Tornion kaupungissa mitattiin kaupunki-ilman hiukkaspitoisuuksia ja kokonaisleijumaa
viimeksi v. 1998. Ohjearvojen ylityksiä ei esiintynyt. Puuluodossa oli havaittavissa selvimmin
viitteitä Tornion tehtaiden päästöjen vaikutuksesta hiukkaspitoisuuksiin. Hengitettävien
hiukkasten ohjearvoon verrannolliset pitoisuudet olivat suurimmillaan noin puolet
vuorokausiohjearvosta (70 µg/m3). Myös kokonaisleijumissa tehtaiden vaikutus tuntuu, mutta
ohje- ja raja-arvojen ylityksiä ei ole todettu muualla kuin tehtaiden alueella. Kokonaisleijumassa

25

9M040773
MKL/Pohjanlahden merenkulkupiiri
Tornion 9 m väylä
Ympäristövaikutusten arviointiselostus

raskasmetalleja on eniten Puuluodossa, korkeimmat kromi-, sinkki- ja nikkelipitoisuudet
esiintyivät tehtaiden suunnasta tuullessa. Taustapitoisuuksista Tornion pitoisuudet poikkesivat
huomattavimmin kromin osalta (Saari ym., 1998, Ympäristölupa 2002). Mittauksia ei ole tehty
Tornion edustan saarilla.
Vuoden 2003 päästökartoituksien pohjalta laadittujen leviämislaskelmien perusteella
typenoksidien pitoisuuksiin Torniossa vaikuttavat merkittävimmin autoliikenteen päästöt.
Tornion tehtaat oli merkittävin pistelähde, mutta tehtaan päästöt kohottavat
typenoksidipitoisuuksia lähinnä tehdasalueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Suurimmat
typpidioksidipitoisuudet olivat tuntikeskiarvona noin 75 % nykyisestä ohjearvosta.
Typpilaskeuman on Tornion seudulla arvioitu hienokseltaan ylittävän Pohjois-Suomen
herkimmille metsämaille ja vesistöille määritellyt kriittiset kuormitusarvot (Ilmatieteen laitos,
2004).
Tornion tehtaiden tuotantotoiminnan ja Röyttän sataman päästöistä aiheutuvat ulkoilman
suurimmat
rikkidioksidipitoisuudet
muodostuvat
leviämismallilaskelmien
mukaan
Outokummun tehdasalueelle lähelle matalia päästölähteitä. Ohjearvotasojen ylityksiä tapahtuu
laskelmien mukaan ainoastaan tuntikeskiarvojen osalta (yli 250 µg/m3) pienellä alueella
tehdasalueella. Tornion alueen keskimääräinen rikkilaskeuma on ollut arvioiden mukaan viime
vuosina selvästi alle tavoitearvon (300 mg/m2 rikkiä vuodessa) (Ilmatieteen laitos, 2004).
Bioindikaattoritutkimukset
Tornion terästehtaiden ympäristössä mantereella on tehty useita bioindikaattoritutkimuksia.
Sammalista mitattujen alkuainepitoisuuksien perusteella Tornion seudulla ja siitä pohjoiseen
kromipitoisuudet ovat selvästi korkeimmat Suomessa. 1990-luvun alkuvuosina Tornion
tehtaiden lähiseuduilla havaittiin jäkälä- ja neulasvauriokartoituksessa enemmän vaurioita kuin
muilla alueilla Torniossa. (Bioindikaattoritutkimuksista tietoa julkaisuissa: Tornion kaupunki,
1992; Kekäläinen 1992; Rühling ym. 1987; 1992; 1996; Rühling 1998; 2000; PSV-Maa ja Vesi,
Oy 1999; 2000a; 2000b).
Ilmasto
Torniota lähinnä sijaitseva Ilmatieteen laitoksen sääasema on Kemi-Tornion lentoasemalla
Keminmaassa. Siellä vuoden keskilämpötila on ollut +1,2 °C. Keskimäärin lämpimintä on ollut
heinäkuussa (+15,4 °C) ja kylmintä tammikuussa (-11,5 °C). Keskimääräinen sademäärä on
ollut 513 mm, keskimäärin eniten on satanut elokuussa (66 mm) ja vähiten helmikuussa (22
mm). Sateista noin puolet tulee lumena, ja lumi- ja jääpeitteen kesto on noin puoli vuotta.
Lumipeitteen paksuus on noin 700 – 800 mm (Drebs ym., 2002).
Vallitsevat tuulensuunnat Röyttässä ovat pohjoisesta, etelästä, kaakosta ja lounaasta, joiden
kunkin osuus on noin 15 % (kuva 6). Voimakkaita, yli 8 m/s tuulia esiintyy Röyttän seudulla
rannikolla hieman enemmän kuin Tornion keskustan alueella, kuitenkin vain 1 - 4 % kaikista
tuulista (Ilmatieteen laitos, 2004).
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Kuva 6. Tuulen suunta- ja nopeusjakauma Tornion rannikolla Röyttän seudulla vuosina 20002002 (Ilmatieteen laitos, 2004).

9.6

Merialue
Yleispiirteet
Tornion edustan merialue on osa Perämeren matalaa rannikkovyöhykettä, jolle on leimaa
antavaa rantaviivan rikkonaisuus ja jokisuistot. Saaria, karikkoja ja matalikkoja on Tornion
edustalla runsaasti (liitteet 3 ja 4).
Tornionjoki ja Kemijoki tuovat jokivettä alueelle yhteensä noin 30 km3 vuodessa, mikä on yli
neljännes Perämereen laskevien jokien kokonaisvesimäärästä. Kemijoki laskee mereen noin 10
km Röyttän itäpuolella, mistä virtaus suuntautuu Tornion edustalle päin. Tornionjoen päävirtaus
kulkee välittömästi Röyttän länsipuolella. Jokien vaikutus merialueen veden laatuun ja
virtauksiin on huomattava. Jokien tuoma vesi parantaa alueen veden vaihtuvuutta ja
sekoittumista ja tuo mereen kuormittavia aineita.
Veden pääkiertoliike Perämeren pohjukassa on Suomen rannikkoa pohjoiseen ja Ruotsin
rannikkoa pitkin etelään päin. Paikallisesti virtaukset määräytyvät pohjan ja rantavyöhykkeen
morfometrian, jokivirtaamien, tuuliolosuhteiden sekä meriveden pinnankorkeusvaihtelun
mukaan.
Pohjoisesta sijainnista johtuen merialue jäätyy säännöllisesti, ja jäätalvea kestää noin kuusi
kuukautta. Pohjoinen Perämeri vapautuu jäästä yleensä toukokuun loppupuolella ja jääpeite
muodostuu marras-joulukuun vaihteessa. Säännöllinen jäätyminen ja runsaat jokivedet saavat
aikaan kerrostumisilmiön, missä merivettä kevyemmät jokivedet kasautuvat jokisuistoihin ja
kerrostuvat laajalle alueelle meriveden päälle jään alla. Avoveden aikana tuuli sekoittaa vedet
eikä erilaatuisia vesikerroksia samalla tavoin pääse syntymään. Jokivesien vaikutus rannikolla
on kuitenkin suuri myös avoveden aikana.
Tornion edustalla vesisyvyys on pääosin alle 10 metriä ja enimmillään noin 20 m. Matalien
alueiden pohjille on tyypillistä eroosio ja materiaalin kulkeutuminen. Rannikoilla, saaristossa ja
jokisuilla esiintyy kuitenkin erillisiä syvänteitä ja sedimentoitumisalueita.
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Meriveden korkeus ja virtaamat
Meriveden korkeuden vaihtelu alueella on laajaa ja nopeaa ja se vaikuttaa veden virtauksiin ja
vaihtuvuuteen. Etelä- ja lounaistuulilla merivesi kerääntyy Perämeren pohjukkaan. Merivedenkorkeuden ääriarvot ja niiden keskiarvot Merentutkimuslaitoksen Kemin Ajoksen havaintoasemalla ovat v. 1922 – 2002 olleet teoreettiseen keskiveteen verrattuna seuraavat:
maksimi
vuosimaksimien keskiarvo
vuosiminimien keskiarvo
minimi

HW
MHW
MLW
LW

+ 201 cm
+ 119 cm
- 79 cm
- 125 cm

Vedenkorkeuden vaihtelu v. 2003 (esimerkkivuosi) vuorokausikeskiarvoina ja pitkän ajanjakson
kuukausittaiset mediaaniarvot on esitetty kuvassa 7. Vedenkorkeus on yleensä alimmillaan
kevättalvella ja keväällä ja nousee syksyä kohden.
Meriveden korkeus
100
2003

80
Meriveden korkeus (cm)

1922-2003

60

ka 2003

40
20
0
-20
-40
-60
-80
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10. 1.11. 1.12.

Kuva 7. Meriveden korkeus Kemin Ajoksen havaintoasemalla v. 2003 vuorokausi- ja
kuukausikeskiarvoina. Vertailuna on esitetty pitkän ajanjakson kuukausittaiset mediaaniarvot.
Korkeusjärjestelmä: teoreettinen keskivesi 2003 = -21,6 + N60.

Tornionjoen ja Kemijoen virtaaman keski- ja ääriarvot pitkällä ajanjaksolla (v. 1961-90)
keskimäärin ovat seuraavat (Hyvärinen & Korhonen, 2003 toim.):

keskivirtaama
ylivirtaama
keskiylivirtaama
keskialivirtaama
alivirtaama

MQ
HQ
MHQ
MNQ
NQ

(m3/s)
(m3/s)
(m3/s)
(m3/s)
(m3/s)

Kemijoki,
Isohaara

Tornionjoki,
Karunki

553
4 824
3 037
120
67

387
3 667
2 197
81
57
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Kuvassa 8 on esitetty Tornionjoen ja Kemijoen virtaamat v. 2003 sekä kuukauden
keskivirtaamat pitkällä ajanjaksolla. Valtaosa jokivedestä purkautuu merialueelle kevään ja
alkukesän aikana.
m3/s

Tornionjoki 2003

Tornionjoki 1961-90

2 000

Kemijoki 2003

Kemijoki 1961-90

1 500

1 000

500

0
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Kuva 8. Tornionjoen (Karunki) ja Kemijoen (Isohaara) vuorokausivirtaamat v. 2003 ja
kuukauden keskivirtaamat pitkällä ajanjaksolla keskimäärin (Lähde: Ympäristöhallinnon
Hertta-tietojärjestelmä).

Tuuli on merkittävin virtauksia aiheuttava tekijä avovesiaikana. Yleensä virtaus on matalilla
alueilla tuulen suuntaista, kun taas vesialueen syvemmissä osissa virtaus on
vastakkaissuuntainen. Talvella virtauksia aiheuttavat lähinnä jokivirtaamat sekä
ilmanpainevaihtelusta ja Perämeren vesimassan ominaisheilahtelusta johtuvat vedenkorkeuden
muutokset.
Tuuli on merkittävin virtauksia aiheuttava tekijä avovesiaikana. Yleensä virtaus on matalilla
alueilla tuulen suuntaista, kun taas vesialueen syvemmissä osissa virtaus on
vastakkaissuuntainen. Talvella virtauksia aiheuttavat lähinnä jokivirtaamat sekä
ilmanpainevaihtelusta ja Perämeren vesimassan ominaisheilahtelusta johtuvat vedenkorkeuden
muutokset.
Merialueen tilaan vaikuttavia tekijöitä
Tornion edustan tilaan vaikuttavat mm. Tornionjoen ja Kemijoen tuomat ainemäärät sekä
Tornion ja Kemin edustalle kohdistuva teollisuuden jätevesikuormitus. Tornionjoen suulle
lasketaan Tornion ja Haaparannan puhdistetut asumajätevedet. Lisäksi merialuetta kuormittaa
yleisesti ilman kautta tuleva laskeuma sekä suoraan maa-alueilta tuleva hajakuormitus. Tornion
tehtaiden jätevesien mukana mereen joutuu typpeä, raskasmetalleja (kromia, nikkeliä ja
sinkkiä), kiintoainetta ja syanidia. Näille kuormitteille on asetettu raja-arvot suomalaisruotsalaisen rajajokikomission päätöksessä. Lisäksi mereen joutuu fluoridia ja rautaa.
Merialueen tilaan vaikuttavat ajoittain myös ruoppaukset. Viimeksi alueella on tehty
ruoppauksia Röyttän sataman laajennukseen liittyen vuosina 1998 – 1999 sekä 2002.
Ruoppaukset aiheuttavat yleensä lyhytaikaista veden samentumista ruoppaustyöalueella ja
läjitysalueella ja tuulitilanteesta riippuen niiden läheisyydessä.
Tornion edustalla veden laatuun vaikuttavat Torniojoen ja Kemijoen vedet. Jokivesien laatu
poikkeaa monilta ominaisuuksiltaan merivedestä. Jokivedessä on mm. merivettä pienempi
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sähkönjohtavuus (jokivesi noin 4 mS/m, merivesi noin 500 mS/m) ja suurempi väriarvo
(jokivesi noin 70 mg Pt/l, merivesi noin 10 mg Pt/l). Kiintoainesta, ravinteita, rautaa ja humusta
on jokivedessä selvästi enemmän kuin merivedessä. Ainepitoisuudet jokivedessä vaihtelevat
huomattavasti vuodenajoittain. Pitoisuudet ovat yleensä selvästi suurimmillaan kevättulvan
aikaan. Tornionjoen ja Kemijoen veden laadussa ei ole oleellisia eroja. Typestä on
epäorgaanisessa muodossa noin viidennes, kesällä vähemmän, ja fosforista noin 30 – 40 %.
Tornionjoen ja Kemijoen merialueelle tuomissa ravinne- ja kiintoainemäärissä on vuosittain
melkoista vaihtelua, mikä on ensisijassa riippuvaista jokien vesimääristä.
Merialueen veden laatu ja käyttökelpoisuus
Veden laatua Tornion edustalla tarkkaillaan Outokummun tehtaiden velvoitetarkkailuun liittyen.
Perämeren pohjukalle tyypilliseen tapaan veden laatu Tornion edustalla riippuu merkittävästi
jokiveden ja murtoveden osuudesta vesimassassa. Talvella jokivedet leviävät pintakerroksessa
laajalle alueelle, mikä on havaittavissa mm. pintakerroksen alhaisina sähkönjohtavuuksina,
kohonneina fosforipitoisuuksina sekä väri- ja sameusarvoina. Jokivesien vaikutus merialueella
on yleensä vielä kesäkuussa erittäin selvä vesimassan pintaosissa, mutta vähenee loppukesää
kohden, jolloin vesi on pääosin murtovettä.
Happitilanne Tornion edustalla on talvella ollut yleensä tyydyttävä ja kesällä hyvä.
Kokonaisfosforipitoisuudet ovat olleet viime vuosina jokivesivaikutteisessa pintakerroksessa
tasoa 10-20 µg/l ja murtovedessä 5-10 µg/l. Fosfaattifosforipitoisuudet ovat olleet avovesiaikana
pääosin tasoa <2 – 5 µg/l. Ajoittaiset kohonneet fosfori- ja kiintoainepitoisuudet keväällä
liittyvät jokien tulvavesien vaikutukseen. Kokonaistyppipitoisuus on ollut tasoa 200-400 µg/l.
Nitraattityppipitoisuudet ovat olleet avovesiaikana pääosin alle 100 µg/l ja
ammoniumtyppipitoisuudet alle 20 µg/l. Pienimmillään ravinnepitoisuudet ovat yleensä
kesäaikana, jolloin epäorgaanisten ravinteiden, etenkin fosfaattifosforipitoisuudet, laskevat alle
määritysrajan 2 µg/l. Humuspitoisuus on verrattain suuri suurista jokivesimääristä johtuen.
Vesistön rehevyyttä kuvaava a-klorofyllipitoisuus on ollut Tornion edustalla pääosin lievästi
reheville vesille tyypillistä tasoa (3-7 µg/l) (kuva 9). Samansuuntainen kuva rehevyystilanteesta
saatiin myös kesällä v. 2002 toteutetun perifytontutkimuksen perusteella (PSV-Maa ja Vesi Oy,
2003). Ulompana merialue on karu.

Kuva 9. Klorofylli-a:n pitoisuus Tornion edustalla
elokuussa 2003.
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Reilun 10 vuoden aikajänteellä pintakerroksen ravinnepitoisuudet ovat talvella olleet laskussa ja
kesällä myös fosforipitoisuudet ovat lievästi laskeneet. Kesän typpi- ja a-klorofyllipitoisuuksissa
ei ole havaittavissa selvää kehityssuuntaa (kuva 10) (PSV-Maa ja Vesi Oy, 2004b). Vesistön
tilaa voidaan luonnehtia vakaaksi.
N µg/l
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500

TOE4 / Perämeri1

chl-a µg/l

TOE14

8,0
7,0

400
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0,0
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Kuva 10.
Kokonaistypen ja nitraattitypen (avoin merkki) pitoisuus (1 m) sekä aklorofyllipitoisuus Tornion edustalla havaintopaikalla Perämeri1 ja TOE14 v. 1990-2003. Suora
viiva kuvaa kehityssuuntaa.

Merialueella on tutkittu kromin, nikkelin ja sinkin sekä syanidin pitoisuuksia kolmella
havaintopisteellä. Kromipitoisuudet ovat olleet pääosin, etenkin avovesiaikana määritysrajaa
pienempiä. Määritysraja on vaihdellut välillä <0,2-<5 µg/l riippuen mm. näytteen
suolapitoisuudesta ja muista määritystä häiritsevistä tekijöistä. Vuonna 2001-2003
metallipitoisuudet ovat olleet merialueella ja Tornionjoessa seuraavat (PSV-Maa ja Vesi Oy,
2002; 2003a ja 2004b):

Kromi (µg/)

Merialue
keskimäärin
0,32-0,96

Nikkeli (µg/l)
Sinkki (µg/l)

maks.

maks.

9,2

Tornionjoki
keskimäärin
0,6-0,9

0,58-2,5

4,9

0,4-1,4

9,6

1,4-2,7

15,9

0,9-1,0

3,1

1,9

Kokonaisuudessaan metallipitoisuudet ovat olleet varsin alhaisia, mutta yksittäiset kohonneet
pitoisuudet viittaavat jätevesien vaikutukseen. Syanidipitoisuudet ovat olleet määritysrajaa (10
µg/l) pienempiä. (PSV-Maa ja Vesi Oy, 2002; 2003a ja 2004b).
YVA-hankkeen täydentävinä tutkimuksina tutkittiin lokakuussa 2004 meriveden laatu kolmelta
Ruotsin puolella olevalta havaintopaikalta Östra Launinkarin ja Torne Furön ympäristössä.
Syksyn oloissa vesimassa oli sekoittunutta, jossa jokivesien osuus oli noin 80 %. Happitilanne
oli hyvä, pH-taso noin 7, väriluku 55-65 mgPt/l, sameusarvot olivat alle 2 NTU ja
ravinnepitoisuudet olivat pienet (fosfori alle 10 µg/l, typpi 200–340 µg/l). Kadmiumin ja
elohopean pitoisuuksia ei saatu esille, koska pitoisuudet olivat erittäin pieniä ja alle
määritysrajojen (< 0,05 µg/l). Arseenin pitoisuus oli alle 0,2 µg/l, kromin ja kuparin alle 1 µg/l.
Nikkeliä todettiin 0,4-0,86 µg/l, lyijyä 0,11–0,28 µg/l ja sinkkiä 0,78–3,2 µg/l.
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Käyttökelpoisuusluokitus
Suomalaisen
ympäristöhallinnon
käyttämän
luokituksen
perusteella
yleiseltä
käyttökelpoisuudeltaan aluevesirajaan rajoittuvasta Tornion-Kemin-Simon edustan merialueesta
noin 12 % on erinomaista ja 62 % hyvää. Lähempänä rannikkoa veden laatu on tyydyttävää 26
% alasta ja välttäviä alueita on noin 1 %. Huonoksi luokiteltavia vesistöjä ei ole yhtään. Tornion
lähiedusta kuuluu luokkaan tyydyttävä ja ulompi alue luokkaan hyvä (Valtion
ympäristöhallinto, 2004).
Virkistyskäyttöluokitus noudattelee pääpiirteissään yleistä käyttökelpoisuusluokitusta, mutta
tyydyttävä alue rajoittuu hieman suppeammalle joki- ja jätevesivaikutteiselle alueelle, jossa
lähinnä vesien lievä rehevyys ja sameus sekä tietoisuus jätevesistä heikentävät
käyttökelpoisuutta. Muilta osin alue kuluu virkistyskäyttöluokkaan hyvä ja avomeri luokkaan
erinomainen.
Sedimentin laatu
Alueen velvoitetarkkailussa pohjasedimenttinäytteistä on määritetty kuiva-aine, orgaaninen aine
(kuiva-aineen hehkutushäviö) sekä happoliukoiset nikkeli-, sinkki- ja kromipitoisuudet sekä
kromin kokonaispitoisuudet. Tehtaiden jätevesiä sedimentissä indikoi valtaosin
liukenemattomassa inertissä muodossa olevan kokonaiskromin pitoisuudet, jotka ovat selvästi
suurempia kuin happoliukoisen kromin pitoisuudet ja pitoisuudet laskevat selvästi purkualueelta
etäännyttäessä (kuva 11). Lähinnä happoliukoisella kromilla voi olla biologista merkitystä. Sen
pitoisuudet olivat v. 2002 sedimentin pintaosassa purkualueesta 300 – 500 m:n etäisyydellä noin
2 – 5 –kertaisia ulompaan alueeseen verrattuna. Pitoisuudet etenkin lähialueella ovat laskeneet
1990-luvun tasosta. Nikkelin ja sinkin pitoisuudet ovat olleet Perämeren rannikolla mitattua
tasoa (Leivuori & Niemistö, 1993).

mg/kg
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Kuva 11. Pintasedimentin (0-2 cm) kokonais- ja happoliukoisen kromin pitoisuus Tornion
edustalla v. 2002.
Tornion väylän ja sataman ruoppaushankkeeseen liittyen sedimentin laatua tutkittiin satamassa
ja väylällä syksyllä 2003 ja talvella 2004. Kaikki näytteet on otettu Merenkulkupiirin toimesta
sukeltajatyönä. Näytemäärät ja tehtävät analyysit suunniteltiin HELCOM:n edellyttämän ja
Ympäristöministeriön laatiman ohjeen ’Likaantuneen ruoppausmassan läjityskelpoisuus
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meriympäristössä’ (luonnos 29.6.2001) mukaisesti. Ohje valmistui ja virallistettiin 19.5.2004
(Ympäristöministeriö, 2004).
Maalajien ja haitallisten aineiden pitoisuuksien selvittämiseksi näytteenottopaikat valittiin siten,
että ne edustavat ruopattavan väylän eri osia ja kattavat pääasialliset ruoppauskohteet ja
läjitysalueet. Imuruoppausmassojen läjitysalueelta otettiin kaksi kokoomanäytettä, kolmelta
kovien massojen läjitysalueelta kustakin yksi näyte ja 17 ruoppauskohteesta väylältä.
Tutkimuksesta on laadittu erillinen raportti (PSV-Maa ja Vesi Oy, 2004a). Näytepistekartat ovat
liitteinä 8.1 sekä 8.2 ja yhteenveto tuloksista liitteinä 9.1 ja 9.2.
Arseenipitoisuudet olivat väylällä ja läjitysalueilla pääosin tasoa <1 - 8 mg/kg eli selvästi
pienempiä kuin Perämeren rannikolla keskimäärin (59 mg/kg). Sedimenttien ruoppaus- ja
läjitysohjeen mukaisesti normalisoidut pitoisuudet olivat myös tasoa 1 pienempiä eli sedimentti
luokitellaan puhtaaksi. Viidellä pisteellä väylän sataman puoleisessa päässä pitoisuudet olivat
36-59 mg/kg ja normalisoidut pitoisuudet ylittävät tason 2 (60 mg/kg), jolloin sedimentti
luokitellaan pilaantuneeksi. Ulompana ruoppauskohteessa 4 As-pitoisuus oli 36 mg/kg, joka
normalisoituna on 53,8 mg/kg ja ylittää tason 1 (15 mg/kg), jolloin sedimentti luokitellaan
mahdollisesti pilaantuneeksi, ja sen meriläjityskelpoisuus on selvitettävä tapauskohtaisesti.
Mitatut pitoisuudet olivat mainittuja kuutta näytettä lukuun ottamatta pilaantuneen maan
(Samase) ohjearvoa (10 mg/kg) pienempiä (liite 9).
Elohopeapitoisuudet väylällä ja läjitysalueilla (<0,01-0,17 mg/kg) olivat pienempiä kuin
Perämeren rannikolla keskimäärin (0,20 mg/kg) ja myös vastaavaa Samase-ohjearvoa
pienempiä. Normalisoidut pitoisuudet alittivat tason 2 ja olivat väylällä kuudella pisteellä tasoa
1 (0,1 mg/kg) suurempia, jolloin sedimentti luokitellaan mahdollisesti pilaantuneeksi.
Kadmiumpitoisuudet väylällä ja läjitysalueilla olivat pääosin <0,01-0,45 mg/kg ja pienempiä
kuin Perämeren rannikolla keskimäärin (0,5 mg/kg) ja myös vastaavaa Samase-ohjearvoa
pienempiä. Viidellä pisteellä väylällä em. pitoisuustaso ylittyi (0,92-1,4 mg/kg). Normalisoidut
pitoisuudet alittivat tason 2 ja olivat väylällä seitsemällä pisteellä tasoa 1 (0,5 mg/kg)
suurempia, jolloin sedimentti luokitellaan mahdollisesti pilaantuneeksi.
Lyijypitoisuudet väylällä ja läjitysalueilla olivat pääosin 0,8-18 mg/kg ja pienempiä kuin
Perämeren rannikolla keskimäärin (19 mg/kg). Väylällä neljällä pisteellä pitoisuudet olivat tasoa
19–34 mg/kg eli samaa tasoa tai korkeampia kuin Perämerellä keskimäärin. Normalisoidut
pitoisuudet olivat tasoa 1 pienempiä lukuun ottamatta yhtä pistettä, jossa taso 1 (40 mg/kg)
ylittyi (47,4 mg/kg). Kaikki mitatut pitoisuudet ovat pilaantuneen maan ohjearvoa (60 mg/kg)
pienempiä.
Sinkkipitoisuudet väylällä ja läjitysalueilla (5,4-170 mg/kg) olivat pienempiä kuin Perämeren
rannikolla keskimäärin (199 mg/kg). Normalisoidut pitoisuudet olivat tasoa 2 pienempiä, mutta
ylittivät tason 1 (170 mg/kg) yleisesti, yhdellä pisteellä imuruoppausmassojen läjitysalueella ja
yhdeksällä pisteellä väylällä. Tällöin sedimentti luokitellaan mahdollisesti pilaantuneeksi.
Kolmella pisteellä ylittyi pilaantuneen maan ohjearvo ja kolmella pisteellä pitoisuus oli
ohjearvon 150 mg/kg suuruinen.
Kuparipitoisuudet väylällä ja läjitysalueilla olivat 4,5-48 mg/kg. Perämeren rannikon
keskimääräistä tasoa (26 mg/kg) tai suurempia pitoisuudet olivat yhdellä pisteellä
imuruoppausmassojen läjitysalueella ja kahdeksalla pisteellä väylällä. Normalisoidut pitoisuudet
olivat tasoa 2 (90 mg/kg) suurempia yhdellä pisteellä, jolloin sedimentti luokitellaan
pilaantuneeksi. Taso 1 (50 mg/kg) ylittyi kuudella pisteellä väylällä ja yhdellä pisteellä
imuruoppausmassojen läjitysalueella, jolloin sedimentti luokitellaan mahdollisesti
pilaantuneeksi. Kaikki mitatut pitoisuudet ovat pilaantuneen maan ohjearvoa (100 mg/kg)
pienempiä.
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Nikkelipitoisuudet väylällä ja läjitysalueilla olivat 3,7-47 mg/kg. Perämeren rannikon
keskimääräistä tasoa (32 mg/kg) suurempia pitoisuudet olivat yhdellä pisteellä
imuruoppausmassojen läjitysalueella ja kuudella pisteellä väylällä. Normalisoidut pitoisuudet
olivat tasoa 2 (60 mg/kg) suurempia imuruoppausmassojen läjitysalueella ja kahta pistettä
lukuun ottamatta koko väylällä. Taso 1 (45 mg/kg) ylittyi kahdella läjitysalueella. Kaikki
mitatut pitoisuudet ovat pilaantuneen maan ohjearvoa (60 mg/kg) pienempiä.
Kromipitoisuudet väylällä ja läjitysalueilla olivat 3,5-99 mg/kg. Perämeren rannikon
keskimääräistä tasoa (66 mg/kg) suurempia pitoisuudet olivat imuruoppausmassojen
läjitysalueella molemmilla pisteillä ja viidellä pisteellä väylällä. Normalisoidut pitoisuudet
olivat tasoa 2 pienempiä, mutta taso 1 (65 mg/kg) ylittyi imuruoppausmassojen läjitysalueella ja
12 pisteellä väylällä. Mitatut pitoisuudet ovat pilaantuneen maan ohjearvoa (100 mg/kg)
pienempiä.
Metallien liukenevuutta tutkittiin niistä pisteistä, joissa kokonaispitoisuudet olivat yleistä tasoa
korkeampia (taulukko 2). Liukenevuuskokeiden perusteella elohopea, kadmium, kromi, nikkeli
ja sinkki ovat valtaosin kiintoainekseen sitoutuneena ja määritetyt liukoiset pitoisuudet olivat
pieniä. Kadmiumin, kromin, nikkelin ja sinkin liukoisten pitoisuuksien osuudet olivat pääosin
selvästi alle 1 %:n kokonaispitoisuuksista. Elohopean liukenevuus oli 0,64 - 0,81 %, kadmiumin
0,1 – 1,0 %, kromin 0,06 – 0,14 % ja sinkin 0,06 – 0,18 %. Arseenin liukenevuus oli suhteessa
suurempaa kuin metallien; arseenia liukeni sedimentistä 1,2 - 3,9 % ja veteen muodostuva
pitoisuus oli 12,5 - 42,5 µg/l. Erityisesti näytteiden 1B ja 1C arseenin pitoisuudet (32,5 ja 42,5
µg/l) ylittävät selvästi esim. Sosiaali- ja terveysministeriön (461/2000) talousvedelle asettaman
enimmäispitoisuuden (10 µg/l).
Taulukko 2. Metallien liukeneminen sedimentistä veteen; liukoiset pitoisuudet (µg/l) sekä
niiden osuus kokonaispitoisuuksista (%).
Hg
µg/l

As
%

µg/l

9S
RA1
RA2
1B
1C
1D
2A
4

< 0,05 0,81 32,5
< 0,05 0,81 42,5
< 0,05 0,84 12,5
< 0,05 0,85 16,4
< 0,05 0,64 12,8
Hg osuus laskettu arvolla 0,025 µg/l.

Cd
%

µg/l

2,5
3,9
1,2
1,9
1,5

0,03
0,03
0,04
0,04
0,31

Cr

Ni

Zn

%

µg/l

%

µg/l

µg/l

0,10
0,10
0,14
0,42
1,0

3,44
3,74
3,95
1,74
1,51
1,85
2,33
1,54

0,08
0,06
0,06
0,10
0,09
0,10
0,14
0,09

4,96
6,34
-

5,68
3,11
6,32
-

0,32
0,44

%

0,15
0,08
0,18

Tributyylitina, TBT
Tributyylitinan (TBT) pitoisuudet vaihtelivat väylällä välillä <2,0 – 940 µg/kg ja
imuruoppausmassojen läjitysalueelta pitoisuudet olivat <2 µg/kg ja 4,8 µg/kg (liite 9).
Normalisoituina pitoisuudet olivat <2,0 – 1237 µg/kg. Kahta näytettä lukuun ottamatta kaikki
mitatut ja normalisoidut pitoisuudet olivat tasoa 1 suurempia. Myös noin 150 m väylän
länsipuolella sijaitsevan vertailupisteen L12 pitoisuus (19 µg/kg) ylitti tason 1. Tason 2 ylittäviä
TBT-pitoisuuksia todettiin kahdella lähinnä satamaa sijaitsevalla pisteellä (L1: 563 µg/kg ja L2:
308 µg/kg) sekä kauempana satamasta pisteillä L6 - L10 (432 - 1237 µg/kg).
Yhteenvetona voidaan todeta, että sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaisesti
normalisoidut nikkelipitoisuudet ylittävät tason 2 lähes koko väylällä, arseeni- ja TBTpitoisuudet muutamalla ja kuparipitoisuus yhdellä pisteellä. Tällöin sedimentti luokitellaan
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pilaantuneeksi, eikä sitä pääsääntöisesti voi läjittää merialueelle. Taso 1 ylittyy kaikkien
tutkittujen komponenttien kohdalla useassa pisteessä, ainoastaan lyijyn osalta vain yhdellä
pisteellä. Tällöin sedimentti luokitellaan mahdollisesti pilaantuneeksi, ja sen
meriläjityskelpoisuus on selvitettävä tapauskohtaisesti. Perämeren rannikon sedimentin
keskimääräisen pitoisuustaso ylittyi muutamilla pisteillä kadmiumin, nikkelin, lyijyn, kuparin ja
kromin kohdalla.
Täydentävä näytteenotto
YVA-hankkeen täydentävinä tutkimuksina tutkittiin lokakuussa 2004 sedimentin laatu kahdella
Ruotsin puolella olevalta havaintopaikalta, Östra Launinkarin koillispuolella (P9) ja Torne
Furön kaakkoispuolella (P11). Pisteestä P9 saatiin 10 cm:n sedimenttikerros ja pisteestä P11 35
cm:n kerros. Näytteistä mitattiin orgaanisen aineen määrä ja metallipitoisuudet kuiva-ainetta
kohti. Rakeisuusanalyysejä näytteistä ei tehty. Torne Furön kaakkoispuolella liejun määrä oli
suurempi ja metallien pitoisuudet kuiva-ainetta kohti laskettuna olivat korkeammat kuin Östra
Launinkarin kohdalla. Metallien pitoisuustasot olivat hieman pienempiä kuin väylän alueella ja
satamassa ja myös Perämeren rannikon keskimääräisiä pitoisuuksia pienempiä. Nikkelin ja
kromin pitoisuudet olivat samaa tasoa kuin Perämeren rannikon keskipitoisuudet. Torne Furön
kaakkoispuolella arseenin pitoisuus oli 6,9–23 mg/kg, elohopean < 0,01–0,07 mg/kg,
kadmiumin 0,32–0,61 mg/kg, nikkelin noin 30 mg/kg, sinkin 91-130 mg/kg, lyijyn 4,8–11
mg/kg, kuparin noin 22 mg/kg ja kromin noin 65 mg/kg. Pitoisuudet kasvoivat hieman
syvemmälle mentäessä.
Ruoppausmassojen laadun varmistamiseksi Tornion väylän ulko-osan ruoppauskohteista otettiin
lisää näytteitä tammikuussa 2005. Tutkimuskohteita oli väylällä 16 kpl sekä läjitysalueet.
Näytteistä määritetään maalaji sekä haitalliset aineet mukaan lukien TBT. Tulokset liitetään
vesilain mukaiseen lupahakemukseen.

9.7
9.7.1

Kalasto, kalastus ja pohjaeläimet

Kalasto ja sen hoitotoimet
Tornion edustalla taloudellisesti selvästi merkittävimmät kalalajit ovat lohi ja vaellussiika.
Muita taloudellisesti merkittäviä lajeja ovat taimen, maiva, ahven, made ja hauki. Näiden lisäksi
merialueen kalastoon kuuluvat mm. karisiika, silakka, särki, säyne, salakka, seipi, kiiski, kuore
ja kolmipiikki.
Tornion edustan velvoitetarkkailun ahvenkannan seurantaan on sisältynyt verkkokoekalastuksia
koeverkkosarjalla vuosittain vuodesta 1989 lähtien (PSV-Maa ja Vesi Oy, 2002). Koekalastukset
on tehty terästehtaan edustalla syyskuussa 6 verkon sarjalla (# 12-45 mm) yhteensä 8
verkkosarjakertaa vuodessa. Koekalastusten selvästi yleisimmät lajit ovat olleet ahven, särki ja
kiiski, joiden määrä on ollut yleensä 20-60 yks./verkkosarja. Näiden kalalajien yksikkösaaliissa
ei ole tapahtunut selviä yksisuuntaisia muutoksia tarkkailujakson aikana. Särkeä on kuitenkin
ollut viime vuosina keskimäärin enemmän kuin aiemmin. Koekalastuksissa on saatu myös mm.
siikaa, maivaa, haukea, madetta säynettä, silakkaa, seipiä, salakkaa ja nahkiaista, joiden
yksikkösaaliit ovat olleet kuitenkin korkeintaan muutamia yksilöitä verkkosarjakertaa kohden.
Tornion edustan merialueella voi esiintyä satunnaisesti myös harjusta, mutta sitä ei ole
koekalastuksissa saatu.
Kalataloudelliseen velvoitetarkkailuun liittyvän ahvenkantaseurannan mukaan ahvenet näyttävät
kutevan Tornion Röyttän edustalla normaalisti ja kutuvalmius nousee iän myötä tasaisesti (PSVMaa ja Vesi Oy, 2002). Selvästi kutuikään ehtineistä koiraista ja naaraista kutee 90-100 % (kuva
12). Morfologisia silmämääräisesti havaittavia vaurioita ahvenissa on ollut vain vähän. Myös v.
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2000 tehdyissä tutkimuksissa Tornion edustan ahventen terveydentila todettiin hyväksi
(Pulliainen & Korhonen, 2000).
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Kuva 12. Seuraavana keväänä kutuvalmiiden ahvenien keskimääräinen osuus ikäryhmittäin
Tornion edustalla v. 1989-2001.
Madekannan seurannan mukaan kutevien mateiden osuus Tornion edustan merialueella on ollut
vähäinen. Vuosien 1989-2001 yli 1000 mateen aineistossa sukukypsiä mateita on ollut
vuosittain muutamia prosentteja (PSV-Maa ja Vesi Oy, 2001). Mateiden lisääntymishäiriö ei
rajoitu pelkästään Tornion lähialueelle, vaan sitä on todettu laajalla alueella Perämeren
pohjoisosassa jo ainakin 1980-luvulta lähtien. Perämeren mateen lisääntymishäiriötä ja
lisääntymishäiriöitä koskevaa kirjallisuutta käsittelevässä perusselvityksessä (Pulliainen ym.,
1999) arvioidaan mateen lisääntymishäiriöiden Perämerellä olevan yhteydessä sellutehtaiden tai
sellu- ja paperitehtaiden vaikutuksiin. Sukurauhasten kehityshäiriöitä aiheuttavia kemiallisia
yhdisteitä ei kuitenkaan ole voitu toistaiseksi nimetä.
Talvella 2004 tehtyjen siian mädin sumputuskokeiden mukaan mädin säilyvyys Röyttän
edustalla oli hyvä. Mätimunista kuoli talven aikana alueesta riippuen 1-4 % eikä kuolevuudessa
ollut eroja terästehtaan jätevesien purkualueen ja ulompien alueiden välillä (PSV-Maa ja Vesi
Oy, julkaisematon).
Perämeren kalastusalueella, jonka alue ulottuu Simojokisuulta Tornionjokisuulle, mereen on
istutettu vuosittain huomattavat määrät lohen, meritaimenen ja vaellussiian poikasta. Pääosa
istutuksista on Kemijoen voimatalousrakentamisen velvoiteistutuksia. Velvoitteiden lisäksi
Perämereen ja siihen laskeviin jokiin istutetaan kaloja osakaskuntien kustantamina sekä ns.
yleishyödyllisinä ja tutkimusistutuksina. Esimerkiksi Tornionjokeen on istutettu vuosittain
huomattavia määriä lohen ja taimenen poikasta.
Tornionjoki on merkittävä vaelluskalajoki, jossa lisääntyvät luontaisesti mm. lohi, meritaimen,
vaellussiika ja nahkiainen. Lohen pyynti joella on merkittävä virkistyskalastusmuoto.
Vaellussiian lippopyyntiä harjoitetaan joella ammattimaisesti.

9.7.2

Kalastus
Kalastus Tornion edustan merialueella keskittyy lohen ja vaellussiian ammattimaiseen
rysäpyyntiin. Paikallisista kaloista taloudellisesti merkittäviä ovat ahven, made ja hauki. Viime
vuosina lohen pyynti on jyrkästi vähentynyt pyynnin rajoitusten vuoksi. Tornion edustan
rannikkoalueet eivät ole merkittäviä maivan ja karisiian kutualueita ja niiden pyyntikin on
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alueella vähäistä. Maivan ja karisiian kutualueet sijoittuvat Tornion ulkosaaristoon, jossa
muutama ammattikalastaja pyytää maivaa tiheillä rysillä mm. Pensaskarin-Mainuan alueella.
Kotitarvekalastus
Tornion edustan merialueella harjoitetaan kotitarvekalastusta sekä Suomen että Ruotsin
puolella. Röyttän lähialueen kalastusoikeuden haltija on Tornion kaupunki, jonka vesialue on
linjalta Koivuluoto-Kataja valtakunnan rajaan. Kaupungin vesialueilla aivan tehtaan lähialuetta
lukuun ottamatta pyynti seisovilla pyydyksillä on kielletty lukuun ottamatta talviaikaista mateen
rysä- ja verkkopyyntiä. Taljan saaren ympäristössä harjoittaa aktiivista mateen rysäpyyntiä
ainakin yksi kalastaja. Talvella on kaupungin vesialueella verkkoja muutamalla kalastajalla.
Kesällä kaupungin vesialueilla harjoitetaan hiukan vetouistelua.
Kaupungin vesialueiden itäpuolella vesialueet kuuluvat Pirkkiön osakaskunnalle. Alueella
harjoitetaan ammattikalastuksen lisäksi kotitarvekalastusta lähinnä verkoilla.
Ammattikalastus
Ammattikalastus Tornion ja Haaparannan edustalla on pääasiassa rysäkalastusta.
Ammattimaisen verkkokalastuksen merkitys on selvästi rysäkalastusta vähäisempi. Esimerkiksi
Pirkkiön osakaskunnan edustajan mukaan osakaskunnan alueella kalastaa verkoilla 10-15
kalastajaa lähinnä siikaa syksyllä. Näistä kalastajista osa on luokiteltavissa kotitarvekalastajiksi.
Talvikalastusta verkoilla harjoittaa muutama kalastaja. Kalastus painottuu lohen ja siian
pyyntiin. Varsinkin rannikon lähellä myös ahvenen pyynnillä on taloudellista merkitystä.
Suomen puolella Tornion-Kaakamon alueella oli v. 2002 ammattikalastajarekisterissä 29
kalastajaa, joiden kokonaissaalis oli 47 t. Saaliista oli siikaa 23 %, lohta 21 %, ahventa 19 %
sekä haukea ja silakkaa molempia 11 % (PSV- Maa- ja Vesi Oy, 2003a).
Ammattikalastajat ja heidän rysäpyyntipaikat on selvitetty selkeytysaltaan ja väylän lähialueelta
5 km etäisyydelle asti. Suomen puolella tiedot rysäpaikoista saatiin Lapin TE-keskuksesta ja
Ruotsin puolella Luulajan Fiskeriverketistä. Rysäpaikkojen sijainti on esitetty liitteessä 7.
Suomen puolella rysäpyynti keskittyy Tornion väylän mutkan alueelle eli Inakarin, Pensaskarin
ja Iso-Huiturin alueille. Suomen puolella kaikki karttaan merkityt rysäpaikat eivät ole
kuitenkaan olleet käytössä viime vuosina. Ruotsin puolella rysäpyynti keskittyy Haaparannan
edustan saaristoon Röyttän sataman ja väylän alkupään länsipuolelle.
Ruotsin puolella selvitysalueella oli käytössä v. 2003 yhteensä 54 harvaa rysää ja Suomen
puolella vastaavasti 69 harvaa rysää. Suomen puolella muutamilla kalastajilla oli käytössä
ajoittain myös maivarysiä. Ruotsin puolella ko. väylän lähialueella kalasti 7 ja Suomen puolella
10 ammattikalastajaa tai kalastusporukkaa.
Ruoppaustöistä mahdollisesti aiheutuvien kalataloudellisten vahinkojen arvioimista ja
korvaamista varten selvitettiin loppuvuodesta 2003 väylän lähialueen rysäkalastajien
keskimääräinen rysäsaalis parilta viime vuodelta. Keskimääräinen rysäsaalis selvitettiin
haastattelemalla sekä Suomen että Ruotsin puolelta 4 rysäkalastajaa, jotka kalastivat väylän
lähialueella. Kalastajien pyynti- ja saalistiedot selvitettiin vuosilta 2002 ja 2003.
Keskimääräinen rysäkohtainen saalis laskettiin kalalajeittain jakamalla kalastajien saama
yhteissaalis käytössä olleiden rysien määrällä. Suomen puolella keskimääräinen rysäsaalis oli
318 kg ja Ruotsin puolella 1284 kg vuodessa (taulukko 3). Selvästi tärkeimmät saalislajit olivat
lohi ja siika. Vähäinen taimensaalis sisältyy lohisaaliiseen. Lohen pyyntirajoitukset ovat viime
vuosina vaikuttaneet merkittävästi lohisaalista alentavasti. Ruotsin puolella lohta on kuitenkin
pyydetty rajoituksista huolimatta enemmän kuin Suomen puolella. Kaiken kaikkiaan rysäsaaliit
ovat olleet Ruotsin puolella parempia kuin Suomen puolella.
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Taulukko 3. Keskimääräinen rysäsaalis vuodessa (kg/rysä) kalalajeittain Suomen ja Ruotsin
puolella Tornion väylän lähialueella v. 2002-2003.
Suomi
Ruotsi

Lohi
206
643

Siika
71
425

Ahven
40
138

Hauki
1
78

Yhteensä
318
1284

Kalastusta Tornion edustalla vaikeuttavat lähinnä pyynnin rajoitukset, pyydysten likaantuminen
ja hylkeet. Etenkin rysien limoittuminen ja runkopolyypin (Cordylophora caspia) kasvu lisäävät
pyydysten puhdistustyötä.

9.7.3

Pohjaeläimet
Tornion edustan merialueen makroskooppinen pohjaeläimistö koostuu pääosin valkokatkasta,
hernesimpukoista, harvasukamadoista ja surviaissääskitoukista. Myös liejukotiloita,
vesipunkkeja ja polttiaistoukkia on näytteissä suhteellisen yleisesti. Viime vuosina
pohjaeläimistön määrä on ollut Tornion edustalla tasoa 700-1000 yks./m2 ja 1,5-2,0 g/m2 (kuva
13). Pohjaeläimistön kokonaisyksilömäärä on laskenut 1990-luvun loppupuolella ja pysynyt
tämän jälkeen varsin samanlaisena. 1990-luvun lopulla havaittavat yksilömäärien ja biomassan
väheneminen selittyvät suurelta osin näytteenottoalueiden muutoksella v. 1999 alkaen.
Näytealueiden keskittyminen lähemmäs ranta-alueita linjan Talja-Kuusiluoto pohjoispuolelle on
vähentänyt eniten ulompana merellä tavattavien lajien kuten valkokatkan esiintymistä
näytteissä. 2000-luvulla yksilömäärät ovat laskeneet hieman tai pysyneet ennallaan.
Harvasukamatojen yksilömäärät ovat olleet vuodesta 1999 lähtien selvästi aiempaa pienempiä
(kuva 14). Osasyynä havaittuun määrän vähenemiseen on pidettävä näytealueissa tapahtunutta
muutosta vuodesta 1999 alkaen. Vastaava yksilömäärän väheneminen vuoden 1998 jälkeen
tapahtui myös valkokatkalla, jonka pääesiintymisalueet ovat kauempana rantavyöhykkeestä.
Surviaissääskien määrä on sen sijaan viime vuosina jonkin verran kasvanut 1990-luvun lopun
tilanteesta. Hernesimpukoiden osalta tiheysvaihtelu on ollut viimeisen 10 vuoden aikana varsin
vähäistä ja yksilömäärät ovat pysyneet lähes muuttumattomina (PSV-Maa ja Vesi Oy, 2004).
Tornion Röyttän edustan pohjaeläimistön taksonikoostumuksessa ei ole tapahtunut merkittäviä
muutoksia viime vuosina vaan lajisto on pysynyt pääpiirteissään samankaltaisena.
Yksilömäärissä havaittava vaihtelu selittyy suurelta osin luonnollisella vuosittaisvaihtelulla sekä
näytealueiden sijoittumisella ja rajallisella lukumäärällä. Meso- ja eutrofista elinympäristöä
suosivien surviaissääskisukujen ja harvasukamatojen esiintyminen on jonkin verran yleisempää
lähellä rantaa jätevesivaikutteisilla näytealueilla ulompana sijaitsevaan alueeseen verrattuna.
Vesien rehevöitymisestä hyötyvää kookkaaksi kasvavaa Chironomus plumosus -tyypin
surviaissääsken toukkaa on esiintynyt satunnaisesti vain joinakin vuosina. Valkokatkaa esiintyy
Röyttän edustan merialueella vuosittain pieninä määrinä myös terästehtaan jätevesien
välittömällä vaikutusalueella. Pohjaeläimistön kokonaistiheydessä tai taksonikoostumuksessa ei
ole havaittavissa akuutteja jätevesiperäisiä vaikutuksia. Luonnonoloissa ravintorajoitteisen
pohjaeläimistön tiheyksien väheneminen viimeisten 10 vuoden aikana viittaa merialueen
rehevyyden vähenemiseen (PSV-Maa ja Vesi Oy, 2004).
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Kuva 13. Pohjaeläimistön kokonaistiheys (yks./m2) ja biomassa (g/m2) Tornion edustalla v.
1987-2003. Tulokset v. 1999-2003 osin eri alueilta kuin sitä aiemmin.
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Kuva 14. Keskeisten pohjaeläinryhmien kokonaistiheys (yks./m2) Tornion edustalla v. 19872003. Tulokset v. 1999-2003 osin eri alueilta kuin sitä aiemmin.
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Osana Tornion väylän syventämiseen liittyviä ennakkotutkimuksia otettiin Ruotsin puolelta
Launinkarin ja Torne-Furön alueelta kolmelta näytepisteeltä pohjaeläinnäytteitä 20.10.2004.
Pohjaeläimistö oli varsin samankaltaista verrattuna Suomen puolen Röyttän edustan merialueen
eläimistöön. Ennakkotarkkailun näytepisteiden pohjaeläimistö edusti yksilömääriltään ja
biomassaltaan normaalia Tornion edustan merialueen pohjaeläinyhteisöä (kuva 15).
Eläintiheydet olivat pääosin alhaisia ja ne viittaavat pohjan vallitsevaan niukkaravinteisuuteen
tai korkeintaan lievästi ravinteikkaaseen trofiatasoon.
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Kuva 15. Pohjaeläimistön yksilömäärä (yks/m2) ja biomassa (g/m2) ilman kilkkiä (Mesidotea
entomon) ennakkotutkimuksen näytepisteillä (P9, P10, P11) lokakuussa 2004 sekä Tornion
edustan tarkkailun pohjaeläinnäytepisteillä (A-D) elokuussa 2004.

9.7.4

Kalojen ja pohjaeläinten metallipitoisuudet
Kalojen lihaksen kromi-, nikkeli- ja sinkkipitoisuudet ovat olleet Röyttän edustalla viime
vuosina pieniä eikä merkittävää eroa ole ollut kuormitetun alueen ja vertailualueen välillä
(taulukko 4) (PSV-Maa ja Vesi Oy, 2003a). Määritetyille metalleille ei ole asetettu ohjearvoja
kalojen ravinnoksi käytön suhteen. Ottaen huomioon metallipitoisuuksien pienuuden ja
vertailualueen saman pitoisuustason voidaan todeta, että metallipitoisuudet eivät heikennä
kalojen käyttökelpoisuutta.
Kotiloiden kromi- ja nikkelipitoisuudet ovat olleet Röyttän edustalla korkeampia kuin
vertailualueella (taulukko 5). Tähän voivat vaikuttaa sekä luontaisesti alueen maa- ja
kallioperästä vesistöihin liukenevat metallit että jätevesiperäinen metallikuormitus. Kotiloiden
sinkkipitoisuus on ollut vertailualueella keskimäärin samaa tasoa kuin Röyttässä (PSV-Maa ja
Vesi Oy, 2002).
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Taulukko 4. Ahvenen ja mateen lihaksen metallipitoisuus (mg/kg tuorepainoa) Tornion
edustalla ja vertailualueella Simossa v. 1991-2002.
Metalli
Ni

Cr

Zn

Vuosi
1991-92
1994
1997
2000
2002
1991-92
1994
1997
2000
2002
1991-92
1994
1997
2000
2002

Ahven
Tornio
Simo
0,09
0,08
0,07
0,15
0,04
0,03
0,04
<0,02
0,04
0,03
0,14
0,09
0,19
0,20
0,03
0,02
0,03
0,02
<0,02
<0,02
..
..
..
..
..
..
..
..
3,5
3,9

Made
Tornio
<0,03
0,13
<0,06
0,06
0,03
<0,03
0,29
0,11
0,04
<0,02
18
7
5
4,1
3,7

Simo
<0,04
0,17
0,06
<0,02
0,03
<0,10
0,18
0,07
0,02
<0,02
<0,2
5
5
4,8
4,4

Taulukko 5.
Kotiloiden metallipitoisuus (mg/kg tuorepainoa) Tornion edustalla ja
vertailualueella Simoniemessä v. 1989-2001.
Metalli
Ni

Cr

Zn

9.8

Vuosi
1989
1992
1995
1998
1999
2001
1989
1992
1995
1998
1999
2001
1989
1992
1995
1998
1999
2001

Kuusiluoto
0,87
..
..
..
..
..
0,82
..
..
..
..
..
21
..
..
..
..
..

Tornio
Räyhä
..
2,08
1,00
1,8
0,86
0,96
..
3,1
0,82
3,4
1,3
0,89
..
15
10
17
12
15

Koivuluodonletto
..
..
..
1,8
1,2
1,2
..
..
..
1,5
1,4
0,74
..
..
..
34
14
16

Simoniemi
(vrt-alue)
..
1,4
0,85
0,50
..
0,59
..
0,56
0,48
0,54
..
0,17
..
14
10
6,2
..
28

Kasvillisuus, eläimistö ja luonnonsuojelukohteet
Kasvillisuus
Tornion väylän alueella on sisä- ja ulkosaaristoa. Alueen luonto on maankohoamisen vuoksi
jatkuvassa muutostilassa. Maannousemisen lisäksi saarten luontoon vaikuttaa mereinen ilmasto,
monin paikoin on näkyvissä myös ihmistoiminnan vaikutus. Pääosa saarista on suhteellisen
nuoria, nuorimmat saaret ovat vielä puuttomia kareja. Maankohoamisrannan kasvillisuuden
kehitys on havaittavissa saarilla erilaisina kasvillisuusvyöhykkeinä, jotka vaihettuvat matalista
rantaniityistä pensaikoiksi ja suurempien saarten keskiosien metsäisiksi alueiksi (Kalliola,

41

9M040773
MKL/Pohjanlahden merenkulkupiiri
Tornion 9 m väylä
Ympäristövaikutusten arviointiselostus

1973), lisäksi saarilla on katajikkoista nummikasvillisuutta. Monet saaret ovat kivikkoisia.
Kalastustukikohtien yhteydessä esiintyy pienialaisia ketoja.
Eläimistö
Tornion seudulla esiintyy sekä pohjoista että eteläistä lintulajistoa. Merensaaristo on yksi
Tornion tärkeimmistä lintujen pesimäalueista. Linnuston kannalta merkittävimpiä ovat saariston
avoimet karit, kivikot, hietikot ja rantaniityt, joilla pesii suurin osa saaristolinnuista. Saariston
linnustoa hallitsevat lokit ja tiirat. Lisäksi esiintyy runsaasti sorsalintuja ja kahlaajia. Metsäisillä
ja pensaikkoisilla saarilla pesivät lähes kaikki yleisimmät varpuslinnut (Rauhala 1992; 1994).
Muusta eläimistöstä merkittävimpiä ovat merialueella elävät hylkeet (harmaahylkeet).
Hylkeiden esiintyminen keskittyy Perämeren kansallispuiston eteläosassa sijaitsevalle Möylyn
alueelle. Vuonna 2001 n. 760 ha:n suuruinen Möylyn alue liitettiin osaksi valtakunnallista
hylkeidensuojelualuetta (asetus 736/2001). Alue on rinnastettavissa luonnonsuojelulain
(1096/1996)
mukaiseksi
luonnonsuojelualueeksi.
Hylkeidensuojelualueella
voidaan
perustamisasetuksen mukaan ryhtyä vesikulkuväylien kunnossapitoon liittyviin toimiin myös
virallisten olemassa olevien vesikulkuväylien ulkopuolella.
Nykyisellään Möylyn ympäristössä elää n. 40 harmaahyljettä (Hautala, 2005).
Torniojokisuistossa tavataan kalastajilta saatujen havaintojen mukaan säännöllisesti yksittäisiä
hylkeitä, mutta suurempia esiintymiä ei jokisuun lähialueilla ole.
Kalastoa on käsitelty luvussa 9.7.
Natura 2000 –alueet ja muut luonnonsuojelukohteet
Ruoppaustyökohteita lähinnä olevat luonnonsuojelualueet ja Natura 2000 –verkostoon kuuluvat
kohteet on esitetty liitteenä 6 olevassa kartassa.
Tornion väylä kulkee ulko-osiltaan Natura 2000 –verkostoon kuuluvan Perämeren
kansallispuiston (FI1300301) rajauksen sisällä. Alue on suojeltu luontodirektiivin mukaisena
SCI-alueena. Alueella esiintyvät luontodirektiivin luontotyypit ovat (priorisoidut eli erityisen
tärkeät luontotyypit paksunnoksin):
Vedenalaiset hiekkasärkät
Rannikon laguunit
Kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus
Itämeren boreaaliset luodot ja saaret
Itämeren boreaaliset rantaniityt
Itämeren boreaaliset hiekkarannat, joilla on monivuotista ruohovartista kasvillisuutta
Rannikoiden kiinteät, ruohokasvillisuuden peittämät dyynit ("harmaat dyynit")
Kuivat Calluna ja Empetrum nigrum -nummet/dyynit
Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt
Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät

Luontodirektiivin liitteen II lajeista Perämeren kansallispuiston alueella esiintyy
perämerenmarunaa, ruijanesikkoa ja upossarpiota. Lintudirektiivin liitteen I linnuista alueella
esiintyvät ainakin kalatiira, lapintiira sekä räyskä.
Valtaosa Perämeren kansallispuiston Natura-alueesta on suojeltu luonnonsuojelualueena.
Kansallispuistoon kuuluvia saaria sijaitsee melko lähellä ruoppauskohteita (läh. Inakari, Posi,
Pöllä, Lehtikari, Etukari, Pensaskari-Mainua). Kansallispuiston rajauksen sisällä sijaitsee yhden
läjitysalueen (alue 3) lisäksi pieniä ruoppauskohteita. Läjitysalue 2 sijaitsee kansallispuiston
länsirajan tuntumassa (liite 6).
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Perämeren kansallispuiston tarkoituksena on suojella maankohoamisen seurauksena syntynyttä
erikoista ja eri-ikäistä saaristoluontoa Perämeren pohjoisimmassa osassa. Kansallispuistolla on
myös merkittävä tehtävä perinteisen kalastuselinkeinon muovaamien kulttuuriympäristöjen ja
muistomerkkien suojelussa. Puisto on tarkoitettu murtovesi- ja maankohoamisalueen eliöstön ja
kasvillisuuden tutkimus- ja seurantakohteeksi. Kansallispuistoa hallitsee ja hoitaa Metsähallitus.
Perämeren kansallispuiston avoimet saaret ja luodot ovat tärkeitä linnuston pesimä- ja
lepäilyalueita. Puiston lintuluodoista kymmenkunta on potentiaalista merilintukolonioiden
pesimäaluetta. Yhdyskuntien valtalaji on lapintiira, joka asuttaa lähes kaikkia alueen saaria ja
luotoja. Naurulokkeja ja harmaalokkeja pesii kansallispuiston alueella paikoin runsaasti, kun
taas selkälokkien määrä on vähentynyt selvästi. Puiston alueella viime vuosina runsastuneita
lajeja ovat lisäksi mm. merihanhi, tukkasotka, pilkkasiipi, taivaanvuohi ja varis (Rauhala,
1999).
Perämeren kansallispuistoa täydentävä Natura-alue Perämeren saaret (FI1300302) sijaitsee noin
10
km:n
päässä
(Kemiin
päin)
Tornion
väylästä
ja
valtakunnalliseen
lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluva Natura-alue Pajukari-Uksei-Alkunkarinlahti (FI13011911)
noin 4 km Röyttän satamasta koilliseen. Molemmat alueet on suojeltu sekä luontodirektiivin
mukaisina SCI- että lintudirektiivin mukaisina SPA-alueina. Pajukari-Uksei-Alkunkarinlahden
alue kuuluu lisäksi Suomen kansallisesti tärkeisiin (FINIBA) ja kansainvälisesti tärkeisiin (IBA)
lintualueisiin kohteena Tornionjoen suisto (Birdlife, 2005).
Ruotsin puolella hankkeen vaikutusalueella sijaitsee viisi Natura 2000 –alueverkostoon
kuuluvaa kohdetta, jotka on suojeltu luontodirektiivin mukaisina SCI-alueina. Alueet on esitetty
liitteessä 6. Väylään nähden läheisin on Torne-Furö (SE0820310); alueeseen kuuluu kaksi saarta
Torne-Furö sekä Vasikka. Natura-alue sijaitsee n. 3,5 km Röyttän satamasta länteen. Alue on
rauhoitettu luonnonsuojelualueena. Kraaselin Natura-alue (SE0820710) sijaitsee 4,5 km Röyttän
satamasta luoteeseen ja Kraaselin-Selkäkarin Natura-alue (SE0820703) lähes 6 km satamasta
pohjoiseen. Alueiden rantavesissä sijaitsee uhanalaisten kasvilajien esiintymispaikkoja.
Sarvenkatajan Natura-alue (SE0820734) sijaitsee n. 5,5 km väylän lounaispuolella. Stora
Hepokarin (SE0820735) alueelle on väylältä matkaa n. 9,5 km. Haparanda Skärgård –
kansallispuisto ei sijaitse hankkeen mahdollisella vaikutusalueella (Naturvårdsverket, 2005).
Perämeren kansallispuiston saarien sekä väylän muun lähialueen kasvien ja sienten
uhanalaistiedot tarkastettiin sekä Lapin ympäristökeskuksen tiedostoista että Metsähallituksen
Pohjanmaan-Kainuun luontopalveluista tammikuussa 2005. Kansallispuiston saarilla on havaittu
runsaasti uhanalaisten kasvilajien esiintymiä sekä kahta uhanalaista sienilajia. Uhanalaisista
lajeista väylän ruoppaushankkeen kannalta huomioitavia ovat rantavedessä elävät lajit. Nämä
lajit ja niiden suojelustatus on esitetty taulukossa 6. Esiintymien sijainti on esitetty kartalla
kuvassa 16 (luku 11.3). Koska väylähankkeesta ei aiheudu vaikutuksia rantaniittyjen, kivikoiden ja saarten sisäosien kasviesiintymille, ei näitä lajeja käsitellä tässä YVAselostuksessa.
Tornion väylän lähisaarien rantavesistä havaituista uhanalaisista putkilokasvilajeista vahvin
suojelustatus on upossarpiolla, joka on luokiteltu valtakunnallisesti vaarantuneeksi lajiksi (VU l.
vulnerable; Rassi ym., 2001). Otalehtivita, paunikko ja lietetatar ovat valtakunnallisesti
silmälläpidettäviä lajeja (NT l. near threatened, ei uhanalainen). Lietetatar ja hentosätkin on
luokiteltu keskiboreaalisella Lapin kolmion alueella alueellisesti uhanalaisiksi (RT l. regionally
threatened). Lajeista upossarpio ja lietetar ovat rauhoitettuja. Lajin rauhoitus
(luonnonsuojelulaki 42 §) kieltää kasvin tai sen osien poimimisen tai hävittämisen. Upossarpio
on määrätty myös luonnonsuojeluasetuksella erityisesti suojeltavaksi lajiksi (luonnonsuojelulaki
47§). Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai
heikentäminen on kiellettyä.
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Taulukko 6. Tornion väylähankkeen vaikutusalueella havaitut, rantaviivan tuntumassa tai
rantavedessä esiintyvät uhanalaiset putkilokasvit ja niiden suojelustatus (valtak. =
valtakunnallinen uhanalaisuus: VU = vulnerable l. vaarantunut, NT = Near Threatened l.
silmälläpidettävä (ei uhanalainen); alueel. = alueellinen uhanalaisuus: RT l. Regionally
Threatened; rauh. = rauhoitettu; suoj. = erityisesti suojeltu; vast. = Suomen kansainvälinen
vastuulaji; direktiivi = luontodirektiivin liitteiden II ja IV laji; ensisij. = luontodirektiivin
ensisijaisen tärkeä laji).
laji

latinaksi

hentosätkin
otalehtivita
paunikko
upossarpio
lietetatar

Ranunculus confervoides
Potamogeton friesii
Crassula aquatica
Alisma wahlenbergii
Persicaria foliosa

valtak. alueel. rauh. suoj. vast. dir. ensisij. sijainti
Maa-Sarvi, Selkä-Sarvi,
RT
Mainua
NT
Mainua, Selkä-Sarvi
NT
X
Maa-Sarvi, Kuusiluoto
VU
X
X
X
X
X
Maa-Sarvi
NT
RT
X
X
Kuusiluoto

Upossarpio ja paunikko kuuluvat Suomen kansainvälisiin vastuulajeihin, eli lajeihin, joiden
säilyttämisestä maallamme on merkittävä kansainvälinen vastuu. Upossarpio ja lietetatar on
mainittu luontodirektiivin liitteissä II ja IV eli ne ovat EU:n tärkeinä pitämiä lajeja. Liitteen II
lajien suojelemiseksi on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita l. Natura 2000 –alueita ja
liitteen IV-lajit edellyttävät tiukkaa suojelua. Upossarpio on lisäksi säädetty luontodirektiivin
ensisijaisen tärkeäksi lajiksi. Tornion väylähankkeen vaikutusalueen uhanalaisten
putkilokasvien ekologiaa on käsitelty luvussa 11.3.
Perämeren
kansallispuiston
alueella
on
kaksi
maakunnallisesti
arvokasta
perinnemaisemakohdetta, Inakarin ja Pensaskarin kalastustukikohdat. Pensaskarin alueella on
ketoa ja merenrantaniittyä, Inakarissa esiintyy lisäksi niittyä (Kalpio & Bergman, 1999).

9.9

Maa- ja kallioperä sekä pohjavesi
Tornion alueen kallioperä kuuluu ns. Haaparantasarjan syväkiviin. Röyttän alue on dioriittia,
jossa on osaksi gabroa (Kallioperäkartta 1:100 000). Maa kohoaa Perämeren pohjukassa lähes 1
cm vuodessa. Röyttän alueen maaperä koostuu pääosin moreenista. Alueen pohjoisosassa
tavataan myös hiekkaa ja silttiä (Maaperäkartta 1:400 000).
Väyläalueen pohjan laatu on käsitelty kappaleessa 6.3.
Ruopattava väylä ja läjitysalueet ovat merialueella eivätkä sijaitse pohjavesialueilla (Britschgi &
Gustafsson, 1996).

9.10 Melu
Melua alueella aiheuttavat lähinnä satamatoiminnot sekä Outokumpu Stainless Oy:n
teollisuusalueen eri toiminnot. Melutasoa tehtaan lähiympäristössä on mitattu ja mallinnettu v.
2003. Melutasot Puuluodon asuinalueella ovat sekä päivällä että yöllä alle 45 dB(A) eli alittavat
ohjearvot. Koivuluodon ja Koivuluodonleton loma-asutuksen luona melutaso ylittää
virkistysalueiden päivä- ja yöajan ohjearvot. Koivuluodon suunnassa kuuluu ferrokromisulaton,
ferrokromin murskauksen ja kylmävalssaamon puhaltimien melu (Insinööritoimisto Paavo
Ristola, 2004).
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10 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN RAJAUS, ARVIOINTIMENETELMÄT
SEKÄ ARVIOINNIN EPÄVARMUUDET

10.1 Yleistä
Ympäristövaikutuksia selvitettäessä painopiste on asetettu merkittäviksi arvioituihin ja
merkittäväksi koettuihin vaikutuksiin. Kansalaisten ja eri intressiryhmien tärkeiksi kokemista
asioista on saatu tietoa mm. Outokumpu Stainless Oy:n Tornion tehtaiden laajentamisen
vaikutusarviointiin liittyneiden asukaskyselyjen avulla sekä ohjausryhmätyöskentelyssä ja
tiedottamismenettelyn kautta.
Ympäristövaikutusten merkittävyyttä on arvioitu mm. vertaamalla ympäristön herkkyyttä ja
sietokykyä kunkin ympäristörasituksen suhteen. Ympäristön sietokyvyn arvioinnissa on
hyödynnetty tehtyjen selvitysten lisäksi mm. veden laadun taustapitoisuuksia, tietoa
taustakuormituksesta, annettuja ilmanlaadun ja melutason ohjearvoja sekä käytettävissä olevaa
tutkimustietoa.
Ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset on koottu YVA-selostukseen, joka on laadittu YVAohjelman ja ohjelmasta annetun lausunnon sekä laadittujen selvitysten pohjalta.
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen sisällölle asetetaan vaatimuksia YVA-laissa ja –
asetuksessa. Lain mukaan arviointiselostus on asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen
vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista.
Arviointiselostuksessa esitetään oleellinen tieto ja tulokset olemassa olevasta ympäristötiedosta
ja laadituista ympäristövaikutusselvityksistä. Arviointiselostuksessa esitetään myös
suunnitelmat haitallisten ympäristövaikutusten lieventämiseksi sekä hankkeen vaikutusten
seurannasta (luvut 14 ja 15). Kauharuoppauksen osalta ympäristövaikutuksia voidaan lieventää
lähinnä töiden ajoituksella. Imuruoppausten osalta haittojen lieventäminen liittyy
imuruoppausmassojen allasläjitykseen ja selkeytysjärjestelyihin.
Seuraavassa on esitetty YVA:n rajaukset, tarkastellut ympäristövaikutukset sekä arvioinnissa
käytetyt menetelmät. Lisäksi on käsitelty arvioinnin epävarmuustekijöitä.

10.2 Ympäristövaikutusten arvioinnin rajaus ja tarkastellut vaikutukset
Ympäristövaikutusten arviointi tehdään kaikkien YVA-laissa mainittujen tekijöiden osalta.
Vaikutusarvio painottuu tämän hankkeen kannalta merkittävimpiin osa-alueisiin. Tekijät, joihin
hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia, käydään läpi yleispiirteisemmin. Vaikutusten kestoa
ja mahdollista pysyvyyttä tarkastellaan vaikutuskohtaisesti.
Ruoppaushankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset kohdistuvat vesistöön kuten
merialueen samentumiseen, veden ja pohjan laatuun sekä haitallisten aineiden vapautumiseen ja
vesieliöstöön. Vaikutuksia kohdistuu myös lähiympäristön kalastukseen, luontoon sekä alueen
virkistyskäyttöön. Outokumpu Stainless Oy:n Tornion tehtaiden toiminnan kautta
väylähankkeella on huomattavat taloudelliset vaikutukset yhteiskuntaan. Tehtaan toimintojen
laajentamista on käsitelty erillisessä YVA-menettelyssä.
Päävaihtoehdon lisäksi myös nollavaihtoehdon ympäristövaikutukset on arvioitu tässä YVAselostuksessa (luku 12).
Tornion
väylähankeen
ympäristövaikutukset
esitetään
YVA-selostuksessa
ensin
kokonaisvaltaisesti. Selostuksessa eritellään Ruotsin puolelle kohdentuvat vaikutukset ja niiden
merkittävyys. Vaikutukset Ruotsin puolella on koottu lisäksi omaan lukuunsa (11.8).
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YVA-selostuksessa tarkastelualueella tarkoitetaan kullekin vaikutustyypille määriteltyä aluetta,
jolla kyseistä ympäristövaikutusta selvitetään ja arvioidaan. Vaikutusalueella puolestaan
tarkoitetaan aluetta, jolla selvityksen tuloksena ympäristövaikutuksen on arvioitu ilmenevän.
Tarkastelualue määritettiin työtä aloitettaessa niin suureksi, ettei merkittäviä
ympäristövaikutuksia voitu olettaa ilmenevän alueen ulkopuolella. Vaikutusalueen odotettiin
näin ollen olevan selvästi tarkastelualuetta pienempi. Lähtökohtana oli, että mikäli selvitystyön
aikana käy ilmi, että jollakin ympäristövaikutuksella on ennalta arvioitua laajempi vaikutusalue,
tarkastelualuetta laajennetaan vastaavasti.

10.3 Ympäristövaikutusten arviointimenetelmät
10.3.1 Vaikutukset vesistöön
Vesistövaikutusten arviointi perustuu hankkeesta olevaan tekniseen tietoon, kuten käytettäviin
työmenetelmiin, kaivu- ja läjitystekniikkaan ja läjitysalueiden sijaintiin, töiden kestoon ja
ajoittumiseen sekä vaikutusten vähentämiseksi käytettävissä oleviin menetelmiin. Vesistötieto
alueelta perustuu lähinnä Tornion tehtaiden pitkäaikaiseen (25 vuotta) velvoitetarkkailuun,
ympäristökeskuksen suorittamaan seurantaan sekä alueella aiemmin tehtyjen lukuisten
ruoppausten tarkkailututkimuksiin.
Vesistön samentumisen voimakkuutta ja laajuutta on arvioitu aikaisempien kokemusten
perusteella, huomioon ottaen vallitsevat virtausolot ja niihin vaikuttavat tekijät merialueella.
Arviot rehevöitymisestä, vaikutuksista happitilanteeseen sekä haitallisten aineiden
mobilisoitumisesta ja vaikutuksista perustuvat aikaisempien kokemusten lisäksi ruopattavan
sedimentin laatutietoon ja käytettävään läjitystekniikkaan.
Vaikutusten tarkkailusta on esitetty suunnitelma kohdassa 15.

10.3.2 Vaikutukset kalastukseen ja kalastoon
Hankkeen
vaikutukset
kalastoon
ja
kalastukseen
on
arvioitu
välillisesti
vesistövaikutusarvioinnin sekä aiempien alueella toteutettujen ruoppausten tarkkailutulosten
perusteella. Vaikutuksia vaelluskalojen nousuun Tornionjokeen on tarkasteltu vaelluskalojen
nousuajankohdasta saatavilla olevan tiedon perusteella sekä esitetty suositukset ruoppausten
ajoittamisesta. Kukkolankosken lippopyynnin vuosittaisten tulosten vertailu antaa tietoa mm.
vaellussiian nousulle ruoppauksesta mahdollisesti aiheutuneista haitoista. Siian ja maivan sekä
silakan tärkeimmät kutualueet on selvitetty paikallisten ammattikalastajien haastatteluilla.
Pohjaeläinseurannan perusteella voidaan osaltaan arvioida hankkeen biologisia vaikutuksia ja
vaikutuksia mm. kalojen ravintotilanteeseen.
Ammattikalastajille ruoppauksesta mahdollisesti aiheutuvat haitat korvataan tarkkailutulosten ja
ammattikalastajien haastattelujen perusteella tehdyn erillisen vahinkoarvion mukaisesti.
Vaikutusten tarkkailusta on esitetty suunnitelma kohdassa 15.

10.3.3 Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin, Natura 2000 –alueisiin ja muihin
suojelukohteisiin
Hankkeen suorat vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön on arvioitu olemassa olevan tiedon
perusteella. Kirjallisuustietojen lisäksi on käytetty Lapin ympäristökeskuksesta ja
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Metsähallitukselta saatuja rekisteritietoja uhanalaisten kasvien esiintymistä väylän ja
läjitysalueiden läheisyydessä sijaitsevilla saarilla.
Natura 2000 –alueverkkoon kuuluvien kohteiden osalta on arvioitu asiantuntijatyönä,
heikentääkö hanke yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien
kanssa todennäköisesti merkittävästi lähimpien Natura-alueiden suojelun perusteena olevia
luonnonarvoja.

10.3.4 Vaikutukset ilman laatuun ja meluvaikutusten arviointi
Ilman laadun osalta on tarkasteltu sekä ruoppaustöiden vaikutuksia että väylän lisääntyvän
liikenteen vaikutuksia. Ilmapäästöjen vaikutusten tarkastelu on rajoitettu työalueiden
lähiympäristöön.
Ruoppaus- ja rakentamistöissä käytettävän kaluston melupäästöjä selvitettiin urakoitsijalta
(Terramare). Tietojen perusteella on arvioitu melun suuruusluokkaa ja luonnetta sekä melun
etenemistä ja vaikutusalueen laajuutta.

10.3.5 Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin
Arviointiselostuksessa on kuvattu alueen maa- ja kallioperä sekä mitkä ovat hankkeen arvioidut
vaikutukset niihin.

10.3.6 Vaikutukset maankäyttöön, maisemaan, rakennettuun ympäristöön ja
kulttuurihistoriaan
Arviointiselostuksessa on käsitelty hankkeen vaikutukset lähialueiden nykyiseen ja
suunniteltuun käyttöön maankäytöllisten suunnitelmien kuten kaava-aineistojen pohjalta.
Mahdollisten hylkyjen olemassaolo ruopattavilla alueilla ja läjitysalueilla sekä niiden
lähiympäristössä
varmistetaan
ennen
ruoppausten
aloittamista
tehtävällä
viistokaikuluotauksella.

10.3.7 Vaikutukset ihmiseen ja yhteiskuntaan
Hankkeen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ihmiseen ja yhteiskuntaan on selvitetty mm.
työllisyyteen, vesillä liikkumiseen, viihtyvyyteen, elinoloihin, alueen virkistyskäyttöön ja
kalastukseen kohdistuvien vaikutusten avulla. Ruoppauksesta syntyvät välittömät vaikutukset
liittyvät ainakin kalastukseen, vesillä liikkumiseen, vesistön ja rantojen virkistyskäyttöön ja
meluun. Välilliset vaikutukset taas koetaan terästehtaalla sen toiminnassa, mistä puolestaan
syntyy vaikutuksia asutukseen, väestöön, talouteen ym. Sekä ihmisiin että yhteiskuntaan
kohdistuvat välilliset vaikutukset korostuvat tässä hankkeessa verrattuna välittömiin
vaikutuksiin.
Välittömien vaikutusten arviointi perustuu valmiina oleviin tietoihin kalastuksesta, vesillä
liikkumisesta, alueen virkistyskäytöstä sekä kokemuksiin ruoppaushankkeista ja niihin
liittyneiden tarkkailujen tuloksiin. Tornion edustalla on tehty kalataloudellista tarkkailua
pitkään, ja sen ohessa on kertynyt tietoa sekä ammattimaiseen kalastukseen että kotitarve- ja
virkistyskalastukseen liittyvästä vesiliikenteestä. Tästä ei kuitenkaan ole kerätty tietoja
systemaattisesti, vaan on tyydyttävä asiantuntija-arvioon. Vesi- ja ranta-alueiden
virkistyskäyttökohteiden tiedot on tarkistettu Tornion ja Haaparannan kaupungeilta.
Röyttän-Pirkkiön alueen vakituisen ja mökkiasutuksen osalta tietoa on saatu vuosina 2001-2004
tehdyn terästehtaan laajennuksen sosiaalisten vaikutusten tarkkailun yhteydessä tehdyistä
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kahdesta asukaskyselystä (vuodet 2001 ja 2004) ja siihen liittyvistä puhelinhaastatteluista.
Tornion ja sen lähikuntien perustietoja väestöstä, taloudesta ja työllisyydestä koottiin useista
tilastoista, katsauksista ja tutkimuksista. Koska hanke koskee terästehtaan kautta erityisesti
Torniota, esitetään sen osalta tarkemmat tiedot mm. väestöstä, elinoloista ja alueen käytöstä.
Myös Tornion kaupungin eri hallinnonalojen näkemyksiä liittyen terästehtaaseen hyödynnetään
arviossa. Naapurikuntien ja Kemi-Tornio-seutukunnan vastaavat tiedot ovat yleispiirteisempiä.

10.3.8 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten merkittävyyden arviointi
Ympäristövaikutusten arvioinnin perustaksi on laadittu selvitys ympäristön nykytilasta ja siihen
vaikuttavista tekijöistä olemassa olevien selvitysten ja tutkimusten perusteella. Arvioitavan
hankkeen ominaisuudet ja sen ympäristöön vaikuttavat tekijät on selvitetty suunnittelutietojen
pohjalta. Ympäristövaikutuksia arvioitaessa on käytetty vastaavista hankkeista saatuja
kokemuksia ja muita tutkimustuloksia. Ympäristövaikutusten arviointi on painotettu ympäristön
kannalta tärkeimmiksi katsottuihin tekijöihin. Ympäristövaikutusten merkittävyyttä on arvioitu
vertaamalla nollavaihtoehdon ja toteutusvaihtoehdon muutoksia nykytilanteeseen.
Ympäristövaikutusten merkittävyyttä arvioitaessa on otettu huomioon mm.:

− vaikutusten voimakkuus ja muutosten suuruus
− vaikutusten alueellinen laajuus
− vaikutusten kohteet ja niiden herkkyys muutoksille
− vaikutusten palautuvuus ja pysyvyys
− vaikutuksiin liittyvät pelot ja epävarmuudet
10.4 Ympäristövaikutusten arvioinnin epävarmuustekijät
Ympäristövaikutusten arviointiin liittyy joitakin epävarmuuksia, jotka on syytä huomioida.
Väylän ruoppaushankkeesta vesi- ja ranta-alueille aiheutuvien välittömien vaikutusten
ennustettavuus on hyvä, koska ruoppaushankkeista on olemassa runsaasti kokemuksia, myös
juuri samalta vaikutusalueelta. Työaikaisten sääolosuhteiden vaikutuksia on mahdotonta tietää
ennalta, ja erityisesti tuuliolot voivat vaikuttaa samentuneen veden leviämiseen. Alueen käyttö
tunnetaan hyvin ja vaikutusarvioiden pohjatiedoksi käytettävää aineistoa on olemassa runsaasti.
Aineistosta tuorein on vuonna 2004 valmistunut Outokumpu Stainless Oy:n tehtaiden
laajentamiseen liittynyt laaja YVA-selostus.
Ihmisten ja yhteiskunnan osalta hankkeen aiheuttamista välillisistä vaikutuksista saadaan
verrattain hyvä kuva aiemmin tehtyjen selvitysten (mm. terästehtaan sosiaalisten vaikutusten
tarkkailu ja tehtaan toimintojen laajennuksen YVA) perusteella. Koska juuri tämän hankkeen
sosiaalisten vaikutusten arvioimiseksi ei aineistoa ole kerätty, on käytettävissä olevissa tiedoissa
kuitenkin arvioinnin kannalta epätarkkuutta ja vajavuutta.

11 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN MERKITTÄVYYS

11.1 Vesistövaikutukset
Samentuminen ja veden laatu
Ruoppaustöiden konkreettisin ja välittömin vaikutus on veden samentuminen, jota kaikissa
ruoppauksissa jossain määrin tapahtuu ruoppauspaikalla ja massojen läjityksessä. Samennusta
syntyy, kun ruopattavaa massaa liettyy veteen ja alkaa kulkeutua virtauksen mukana laskeutuen
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samalla pohjaa kohti. Liettymisaste riippuu kaivu- ja työmenetelmistä, massojen laadusta ja
mm. sääolosuhteista. Samentuman leviäminen ja laajuus riippuvat työvaiheen aikaisista
sääolosuhteista eli lähinnä tuulista ja meriveden korkeuden vaihteluista.
Samentumiseen kytkeytyy muita vesistövaikutuksia. Liettymisen ja kulkeutumisen yhteydessä
ravinteita ja haitallisia aineita voi mobilisoitua, jolloin saattaa seurata vaikutuksia
ekosysteemissä. Vaikutusten voimakkuuteen ja laajuuteen vaikuttavat työn kesto ja
ajoittuminen.
Tornion väylän ruoppaustyö on massamääriltään suuri, toteutusalueeltaan laaja ja ajalliselta
kestoltaan se tulee olemaan vähintään kaksi avovesikautta. Ruoppaustöistä johtuvat
samennukset saattavat paikoin olla voimakkaita ja sameus saattaa levitä laajalle. Näin ollen
ruoppauksen vesistövaikutuksiin tulee varautua. Vaikutusten selvittämiseksi on laadittu
tarkkailuohjelmaehdotus (liite 10) ja mahdollisesti aiheutuvat kalataloudelliset vahingot on
varauduttu korvaamaan ennakkoon.
Kokemuksia aiempien ruoppausten vesistövaikutuksista
Tornion väylää on ruopattu viimeksi vuosina 1991-1992, jolloin väylää syvennettiin 8 m:n
kulkusyvyyteen. Tällöin imuruopattiin massoja 175 000 m3 ja imuruoppausmassat selkeytettiin
Liuhanlahden alueella sijainneessa selkeytysaltaassa. Selkeytysaltaasta mereen johdetut
ylitevedet aiheuttivat pysyvän samennuksen noin 0,1 – 1,0 km2:n alueella, mutta ajoittain
samennusta levisi laajemmalle. Samentuneen veden äärialueet olivat v. 1991 noin 7–8 km2 ja v.
1992 noin 30 km2. Vuoden 1992 laajemmat samentumat johtuivat lähinnä Röyttän sataman
edustan ja väylän sisäosan kaivutöistä ja eivät varsinaisesti imuruoppauksesta. Vuonna 1991
samennusta ei esiintynyt juurikaan Ruotsin puolella, sen sijaan vuonna 1992 vaikutukset
ulottuivat usean kilometrin päähän länteen.
Röyttän satamassa on suoritettu ruoppaustöitä v. 1998 – 1999 sekä 2002. Molemmissa
ruoppaushankkeissa samennusta syntyi verrattain laajasti ja vaikutukset ulottuivat Ruotsin
puolelle. Pysyvän samennuksen alue oli 0,5 - 1,0 km2, mutta samentuman äärialueet olivat 10 –
25 km2. Kyse oli satama-alueella toteutetusta kauharuoppauksesta, jolloin ruoppauspaikalla
syntyy helposti samennusta. Satamassa osa massoista siirrettiin proomulla rantaveteen, josta ne
sitten otettiin kauhalla uudestaan ylös maalle. Tämä työmenetelmä lisäsi merkittävästi
samentumien voimakkuutta. Työmenetelmien lisäksi myös epäedullisilla sääoloilla oli
vaikutusta asiaan. Sataman ruoppauksen aikana vallitsevat tuulet olivat idän puolella, jolloin
samentumia levisi myös Ruotsin puolelle.
Imuruoppaus
Massoista valtaosa (580 000 m3ktr, 75 % massoista) imuruopataan ja lietevedet selkeytetään
Röyttän itäpuolelle rakennettavassa selkeytysaltaassa. Imuruoppauspaikalla ei yleensä synny
näkyvää samennusta pintaveteen ja pohjan tuntumassakin samennus jää vähäiseksi, koska liete
pumpataan putkea pitkin selkeytysaltaaseen. Selkeytyksen ylitevedet sen sijaan ovat sameita, ja
sameusaste riippuu selkeytysjärjestelyjen toimivuudesta, mihin kuitenkin voidaan vaikuttaa
toimenpitein. Selkeytystehokkuuteen vaikuttavat altaan pinta-ala, selkeytystilavuus, viipymä ja
ylivuotojärjestelyt. Tarvittaessa ylitevesien laatua voidaan kuitenkin parantaa myös
kemikaloinnilla. Imuruoppauksen selkeytysaltaan ylitevedet yleensä sisältävät sameutta luokkaa
200–400 NTU, jolloin vesi on silmin nähden selvästi sameaa. Ylivuotojärjestelyt on suunniteltu
siten, että ylitevedet johdetaan Räyhän ja Taljan väliselle alueelle selkeytysaltaan
lounaispuolelle, joka on melko suojaista aluetta.
Ruopattavat massat ovat alueella tavanomaista merenpohja-ainesta. Liejun osuus on pieni, mistä
johtuen massoista ei vapaudu merkittävässä määrin ravinteita eikä niissä ole juuri happea
kuluttavia ominaisuuksia. Haitallisia aineita esiintyi lähinnä väylän alkuosalla, joka
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imuruopataan, mikä vähentää mahdollisesti aiheutuvia haittoja. Tällöinhän massat jäävät
selkeytysaltaaseen penkereen suojaan ja ylitevesien laatua voidaan eri toimenpitein säädellä.
Ruoppausalueella ei ole odotettavissa kuin korkeintaan tilapäisesti näkyvää veden
samentumista. Pohjan lähellä syntyy paikallista samentumista, mutta merkittävää hapenvajausta
siitä ei arvioida syntyvän.
Veden laadussa ruoppaustöiden vaikutus näkyy aikaisempien ruoppausten tarkkailujen
perusteella selvimmin veden sameutena ja kohonneina kiintoaine- ja fosforipitoisuuksina.
Fosfori on pääosin kiintoaineeseen sitoutuneena eikä aiheuta merkittävää rehevyyden kasvua.
Myös metallianalyyseja (Cr, Ni, Zn) on tehty ruoppausten tarkkailuissa, mutta merkittäviä
pitoisuuksia vedessä ei ole todettu. Myöskään metallien rikastumista eliöstöön ruoppauksista
johtuen ei tarkkailuissa ole voitu todeta.
Merkittäviä rehevöitymisvaikutuksia ruoppauksesta ei ole odotettavissa. Pääasiallinen vaikutus
tulee olemaan vesistön samentuminen joka ajoittuu ruoppausaikaan.
Imuruoppausmassojen selkeytysaltaan rakentaminen
Imuruoppausmassojen selkeytysaltaan patojen rakentaminen on tarkoitus suorittaa talvella. Työ
kestää useita kuukausia, mutta penkereen teko voi aiheuttaa vesistövaikutuksia vain työkohteen
läheisyydessä. Laajempaa samentumisvaikutusta tällä työvaiheella ei aikaisempien kokemusten
mukaan ole.
Kaivuruoppaus
Väylän ulko-osalla sijaitsevien kohteiden ruoppaukset tehdään kaivutyönä ja kovat massat
läjitetään läheisille vesiläjitysalueille. Kaivuruoppausmassoja on 190 000 m3 ktr.
Kaivuruoppausmassojen läjitysalueet sijaitsevat meressä väylän itäpuolella noin 4 km:n
etäisyydellä Röyttän niemestä etelään ja ulompana väylän tuntumassa.
Lautalta kuokkakaivussa samentumista voi esiintyä pienialaisesti myös pintavedessä. Noston
aikana ja kuormattaessa proomuun kuokkakaivussa kerralla kauhassa käsiteltävä massamäärä on
pieni eikä kiintoaines ehdi sekoittua veteen. Suurimmat samentumiset kuokkakaivussa syntyvät
pohjan läheisyydessä kaivumassaa irrotettaessa.
Kuokkakaivumaat puretaan proomusta proomun pohja-aukon kautta. Samennusta kaivumaiden
läjitysalueella aiheutuu pohjan tuntumaan ja vähemmässä määrin pintaan. Pohjan yläpuolella
samennus voi levitä virtausten mukana ja kummuta pintaan etäämpänä. Samentuminen on
kuitenkin pienialaista eikä kiintoaines leviä laajalle, koska veden virtausnopeus läjitysalueilla on
pieni.
Haitalliset aineet
Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaisesti normalisoidut nikkelipitoisuudet ylittävät
tason 2 lähes koko väylällä, arseeni- ja TBT-pitoisuudet (tributyylitina) muutamalla ja
kuparipitoisuus yhdellä pisteellä. Tällöin sedimentti luokitellaan pilaantuneeksi, eikä sitä
pääsääntöisesti voi läjittää merialueelle. Taso 1 ylittyy kaikkien tutkittujen komponenttien
kohdalla useassa pisteessä, ainoastaan lyijyn osalta vain yhdellä pisteellä. Tällöin sedimentti
luokitellaan mahdollisesti pilaantuneeksi, ja sen meriläjityskelpoisuus on selvitettävä
tapauskohtaisesti. Perämeren rannikon sedimentin keskimääräinen pitoisuustaso ylittyi
muutamilla pisteillä kadmiumin, nikkelin, lyijyn, kuparin ja kromin kohdalla. Selvästi
kohonneita pitoisuustasoja esiintyi imuruopattavalla alueella. Metallien liukenevuus oli
tehdyissä testeissä hyvin vähäinen. Arseenin osalta liukenevuus suhteessa suurempaa kuin
metallien, noin 1,5 – 3,9 % arseenin kokonaispitoisuudesta liukeni.

50

9M040773
MKL/Pohjanlahden merenkulkupiiri
Tornion 9 m väylä
Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Korkeimmat haitta-ainepitoisuudet sijoittuivat imuruopattavalle väyläalueelle. Imuruoppausmassat selkeytetään laajassa altaassa ja haitalliset aineet on pääosin mahdollista sitoa
altaan pohjaan. Väylän ulommalla osalla, jossa on kauharuopattavia kovia massoja, haittaaineiden pitoisuudet olivat vähäiset eikä näiden massojen meriläjityskelpoisuudelle ole esteitä.
Ruoppausmassojen haitallisten aineiden tutkimiseksi Tornion väylän ulko-osan
ruoppauskohteista otettiin lisää näytteitä tammikuussa 2005. Aiemmat tutkimukset oli painotettu
pehmeisiin ruoppausmassoihin väylän sisäosalla. Tutkimuskohteita oli väylällä 16 kpl sekä
läjitysalueet. Näytteistä määritetään maalaji sekä haitalliset aineet mukaan lukien TBT.
Tuloksilla täydennetään vesilain mukaista lupahakemusta.

11.2 Vaikutukset kalastoon, kalastukseen ja pohjaeläimistöön
Tornion edustan kalaston eri kalalajit altistuvat eri tavoin rannikon luonnonolojen vaihtelulle ja
vedenlaadun muutoksille. Altistumiseen vaikuttavat mm. kutu- ja poikastuotantoalueiden
sijainti, kutuaika, mädin hautoutumisaika sekä eroavuudet kalojen syönnösalueissa ja ravinnon
laadussa.
Kalastuksen kannalta Tornion edustan tärkeintä kalastoa ovat lohi ja vaellussiika, joiden
luonnonvaraiset kutualueet sijaitsevat Tornionjoessa ja syönnösalueet Pohjanlahdelta Itämeren
eteläosaan saakka. Kanta on paljolti istutustenvaraista etenkin lohella. Kutualueiden ja istutusten
merkityksen suhteen meritaimen on rinnastettavissa loheen, mutta taimenen vaellukset
kasvuvuosina rajoittuvat enimmäkseen Perämeren pohjoiselle alueelle, mikä osaltaan vaikuttaa
taimenen lohta hitaampaan kasvuun. Vaelluskalat viipyvät Tornion edustan merialueella
pääsääntöisesti varsin lyhyen aikaa kesällä - syksyllä matkalla Tornionjokeen.
Karisiika ja maiva kutevat merialueen karikoille syksyllä ja niiden mäti hautoutuu pohjalla
kevääseen asti. Tornion edustan lähialueella ei kuitenkaan ole merkittäviä karisiian ja maivan
kutualueita ja niiden kalastuskin on siten rannikon lähellä vähäistä. Maivan ja karisiian
kutualueet sijaitsevat Tornion ulkosaaristossa, josta maivaa myös pyydetään. Silakka kutee
merialueen karikoille kesällä ja mäti kehittyy poikasiksi parissa viikossa. Myöskään silakan
merkittäviä kutu- ja pyyntialueita ei sijaitse Röyttän rannikon lähialueella. Silakan pyynti
Tornion edustalla on kokonaisuudessaan vähäistä.
Kevätkutuisista rantavesiin, puroihin ja jokiin kutemaan nousevista ahvenista, hauista ja
särkikaloista osa laskeutuu poikasvaiheen jälkeen mereen. Kaloista osa voi liikkua pääosan
vuodesta melko laajastikin merialueella ja osa voi pysyä suppeammalla alueella rannikon
tuntumassa. Altistuminen vedenlaadun muutoksille voi siten vaihdella huomattavasti eri
osakannoissa. Made voidaan lukea elinpiiriltään tähän joukkoon, mutta se kutee talvella ja
liikkuu syönnöksellä aktiivisimmin veden ollessa viileää.
Nahkiaisen kutu- ja poikastuotantoalueet sijaitsevat Tornionjoessa, mihin aikuiset nahkiaiset
nousevat merestä pääosin loppukesän-syksyn aikana. Nahkiaisen vaelluksista meressä ei juuri
tiedetä, mutta ainakin loppukesäisin nahkiaisia saadaan satunnaisesti muun pyynnin yhteydessä
merestä Tornion edustalta.
Ruoppaustöiden kalatalousvaikutukset riippuvat olennaisesti ruoppausajankohdasta ja silloin
vallitsevista sääolosuhteista. Lohen aktiivisin nousu Tornionjokeen on alkukesästä kesäheinäkuussa. Meritaimenen nousu on kaksihuippuinen eli aktiivinen nousu ajoittuu kevääseen
touko-kesäkuuhun ja toisaalta syksyyn elo-syyskuulle. Vaellussiika ja nahkiainen nousevat
jokeen pääasiassa syksyllä. Lohen rysäkalastus keskittyy kesä-heinäkuuhun ja siikaa pyydetään
osin syys-lokakuulle asti.
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Ruoppauksesta merialueella aiheutuvan samennuksen keskimääräinen voimakkuus ei ylitä
jokiveden luontaista sameutta siinä määrin, että sen voisi olettaa karkottavan merkittävästi
Tornionjokeen kudulle nousevia kaloja ottaen huomioon, että samentavat ainekset ovat
kemiallisesti muuttumattomia (inerttejä) mineraalihiukkasia. Jo 1960-luvulla hienojakoisen
inertin kiintoaineen vaikutuksista kalastoon, lohikalat mukaan lukien, tehtyä arviointia (EIFAC,
1965) soveltaen voidaan ruoppauksen haitattomien vaikutusten turvarajana pitää pitoisuutta 20
mg/l, varsinkin kun suurimmat pitoisuudet ovat todennäköisesti lyhytaikaisia ja paikallisia.
Röyttän sataman ruoppauksesta syksyllä 1998 ja 1999 aiheutuneilla ajoittain varsin laajoilla
samentumilla ei todettu olleen vaikutusta vaellussiian nousuun Tornionjokeen (PSV-Maa ja Vesi
Oy, 1999). Kevätkutuiset kalalajit ovat veden laadun muutoksia melko hyvin kestäviä ja niiden
kantoihin ajoittaisilla samentumilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta.
Ruoppaus voi yleensä aiheuttaa haittaa kalastukselle lähinnä veden samentumisen, pyydysten
likaantumisen ja kalojen karkottumisen vuoksi. Kalojen karkottuminen voi aiheutua veden
laadun muutoksesta tai ruoppauksen aiheuttamasta melusta. Kovien massojen kauharuoppaus ja
läjitys merellä syvänteisiin eivät yleensä aiheuta laajoja samentumia, mutta melu voi karkottaa
kaloja lähimmillä pyyntipaikoilla eli lähinnä Inakarin, Pensaskarin ja Keilan alueilla.
Läjitysalueita 2 ja 3 lähinnä olevat rysäpyyntipaikat ovat molemmilla alueilla vajaan 2 km
etäisyydellä eikä ko. läjitysalueiden käytöllä ole merkittävästi toisistaan poikkeavia
kalataloudellisia vaikutuksia. Imuruoppauskohteissa ei yleensä esiinny juuri samentumia.
Samentumat tulevat imuruoppauksessa lähinnä selkeytysaltaasta ja sen toimivuus ratkaisee,
aiheutuuko ylitevesistä kalastoa tai kalastusta haittaavia samentumia. Aiemmista ruoppauksista
saatujen kokemusten perusteella voidaan arvioida, että ruoppauksen kalakantavaikutukset
jäänevät varsin vähäisiksi eikä hanke estä lohen, taimenen, vaellussiian ja nahkiaisen
kutunousua Tornionjokeen. Ruoppauksen mahdolliset haitalliset vaikutukset lohen nousuun
Tornionjokeen voidaan estää pidättäytymällä vesistöä voimakkaasti samentavista töistä lohen
parhaana nousuaikana.
Ruoppausajankohdan valinnalla ja alueellisella ajoittamisella voidaan vähentää mahdollisia
kalasto- ja kalastushaittoja. Aloitettaessa kovien massojen kauharuoppaus ja läjitys väylän
ulkoalueella Inakarista eteenpäin heinäkuun alussa ei töistä arvioida aiheutuvan haittaa lohen
nousulle Tornionjokeen. Jos väylän sisäosan imuruoppaus aloitetaan vasta elokuun alussa,
voidaan sillä merkittävästi vähentää mahdollisia kalastukselle aiheutuvia haittoja; varsinkin
lohen rysäkalastuksen aktiivisin vaihe on siinä vaiheessa jo ohi.
Ruopattavat massamäärät ovat suuria ja ruoppauksen kesto on varsin pitkä, joten on
todennäköistä, että siitä aiheutuu jonkinasteisia kalastushaittoja. Kalastushaitat on mahdollista
korvata ammattikalastajille joko ennakkoon tai jälkikäteen. Hankkeen lupapäätöksen
lupaehtojen selvittyä voidaan selvitettyjen pyyntipaikkojen ja keskimääräisten rysäsaaliiden
perusteella tehdä kalastajakohtainen vahinkoarvioesitys, jonka perusteella on mahdollista sopia
kalastajien kanssa ennakkoon väyläruoppauksesta mahdollisesti aiheutuvat kalastushaitat.
Verkkokalastuksen merkitys on Tornion edustalla selvästi rysäkalastusta vähäisempi.
Verkkokalastukselle mahdollisesti aiheutuvat haitat voidaan arvioida muutamissa
erityistapauksissa erikseen.
Tornion nykyinen väylä on nykyisinkin talviliikennöitävä väylä eikä lisääntyvällä
talviliikenteellä ole merkittävää vaikutusta alueen talvikalastukseen. Talvikalastus väylän
lähialueella on nykyisinkin vähäistä. Laivaliikenteen kasvu on jatkossa sen tasoista, että sen ei
arvioida merkittävästi muuttavan kesällä nykyisiä kalastusoloja väylän lähialueen rysäpaikoilla.
Ruoppauskohteiden ja meriläjitysalueiden läheisyydessä samentumat ovat siksi pienialaisia, että
niillä ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta alueen pohjaeläimistöön. Läjitysalueilla
pohjaeläimistö luonnollisesti tuhoutuu, mutta niillekin alueille elinkierroltaan nopea
pohjaeläimistö aikaa myöten palautuu. Imuruoppausmassojen läjitysaltaan lähialueella voi
esiintyä samentumia ja sedimentaatiota siinä määrin, että se voi tilapäisesti heikentää
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pohjaeläimistön elinolosuhteita alueella. Tilanne normalisoituu kuitenkin viimeistään muutaman
vuoden kuluessa. Aiemmista ruoppauksista saatujen kokemusten perusteella voidaan arvioida,
että pohjaeläinmuutokset jäävät tilapäisiksi ja siksi pienialaisiksi, että niillä ei ole merkittävää
vaikutusta esimerkiksi alueen kalaston ravintotilanteeseen.

11.3 Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimistöön ja luonnonsuojelualueisiin
11.3.1 Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön
Tornion väylän ruoppaus- ja läjitystöiden vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön keskittyvät
vesistön samentumiseen ja hienoaineksen kulkeutumiseen liittyviin vaikutuksiin sekä
ruoppaustöiden aiheuttamiin meluvaikutuksiin. Vaikutukset on käsitelty seuraavissa
kappaleissa.

11.3.2 Vaikutukset Natura-alueisiin
Tarkastelualueen Natura-alueista Tornion väylähankkeen vaikutusalueella sijaitsee Perämeren
kansallispuisto (FI1300301), jota on käsitelty edempänä tässä luvussa. Muille Natura-alueille ei
arvioida aiheutuvan merkittäviä vaikutuksia johtuen alueiden etäisestä sijainnista kaivu- ja
läjitysalueisiin nähden ja/tai alueiden sijainnista virtausolojen suhteen edullisessa suunnassa.
Pajukari-Uksei-Alkunkarin Natura-alue (FI1301911) sijaitsee noin 2 km imuruoppausmassojen
selkeytysaltaan koillispuolella. Selkeytysaltaan ylitevedet on suunniteltu purettavaksi Naturaalueeseen nähden toiseen suuntaan Räyhän eteläpuolelle. Ylitevesien sameus ei voi käytännössä
levitä koillisen suuntaan siinä määrin, että sillä olisi merkittävää vaikutusta Natura-alueen rantaalueille. Ruotsin puolen Natura-alueista Torne-Furö (SE0820310) sijaitsee n. 3,5 km
etäisyydellä läheisimmistä väylän ruoppauskohteista. Lähimpänä Röyttää sijaitsevat
ruoppauskohteet 1 ja 2 ovat imuruoppauskohteita, joissa näkyvää samentumaa ei juurikaan
synny. Torne-Furön alueen suojana on lisäksi useita saaria.
Kraaselin (SE0820710) ja Kraaselin-Selkäkarin Natura-alueet (SE0820703) sijaitsevat 4,5-6 km
väylän pohjoispuolella. Alueet ovat virtausoloiltaan vahvasti Tornionjoen virtaaman
vaikutuspiirissä, mikä estää samentumien leviämisen alueille. Väylän lounaispuolella sijaitsevat
Natura-alueet sijaitsevat niin etäällä työkohteista, ettei niille arvioida aiheutuvan vaikutuksia.
Sarvenkatajan Natura-alueelle (SE0820734) on väylältä matkaa n. 5,5 km ja vesiläjitysalueelta 2
vajaa 5 km. Stora Hepokarin (SE0820735) alueelle on väylältä matkaa n. 9,5 km. Perämeren
saarten Natura-alue (FI1300302) puolestaan sijaitsee noin 10 km:n päässä (Kemiin päin)
Tornion väylästä.
Imuruoppausmassojen selkeytysaltaan rakentamisesta aiheutuvat meluvaikutukset Naturaalueille on käsitelty Tornion tehtaiden laajentamishankkeen YVA:ssa.
Vaikutukset Perämeren kansallispuiston Natura-alueelle
Perämeren kansallispuiston Natura-alueella ja siihen kuuluvien saaten läheisyydessä on useita
ruoppauskohteita ja kaksi vesiläjitysaluetta. Ruoppaustöistä aiheutuvasta veden samentumisesta
ja hienoaineksen kulkeutumisesta voi käytännössä aiheutua vaikutuksia lähinnä
työskentelyalueiden läheisyydessä sijaitseville saarille. Natura-alueen suojeluperusteissa on
mainittu useita rantavyöhykkeen luontotyyppejä, joista meriveden välittömässä vaikutuspiirissä
rannan alaosissa ovat erityisesti vedenalaiset hiekkasärkät sekä rannikon laguunit ja osin myös
Itämeren boreaaliset luodot ja saaret sekä Itämeren boreaaliset rantaniityt. Luontotyypeistä
rannikon laguunit ja Itämeren boreaaliset rantaniityt ovat priorisoituja l. erityisen tärkeitä
luontotyyppejä.
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Perämeren kansallispuiston kasvillisuutta ja kasvistoa on kartoitettu 1990-luvun alkupuolella
(Salo & Nummela-Salo, 1994; Salo, 1995). Alueelta ei ole olemassa tuoreempia luontotyyppiinventointeja, joten tietoja suojeluperusteina olevien luontotyyppien alueellisesta sijoittumisesta
ei ole saatavissa. Metsähallituksella on tarkoituksena laatia vuoden 2005 aikana alueelle käyttöja hoitosuunnitelma, johon liittyy myös luontotyyppi-inventointeja kesällä 2005.
Perämeren kansallispuistossa sijaitsee luoteisin Suomen puoleiselta Perämereltä tunnettu
upossarpion esiintymä (Ulvinen, 1997). Natura-alueen suojeluperusteissa mainitun upossarpion
tunnettu kasvupaikka sijaitsee kaukana toimenpidealueilta, eikä sille arvioida aiheutuvan
vaikutuksia (ks. tarkemmin luku 11.3.3). Perämeren kansallispuiston Natura-alueen
suojeluperusteina on mainittu myös ruijanesikko ja perämerenmaruna. Näiden lajien
kasvupaikat sijaitsevat kauempana vesirajasta rannan niityillä ja –hietikoilla. Hankkeen ei
arvioida vaikuttavan näihin elinympäristöihin.
Lintudirektiivin liitteen I linnuista Perämeren kansallispuiston suojeluperusteissa mainitaan
kalatiira, lapintiira sekä räyskä. Ruoppaustöiden ei arvioida aiheuttavan merkittävää haittaa
lajien esiintymiselle.

11.3.3 Vaikutukset muihin suojelualueisiin ja uhanalaisten putkilokasvien esiintymiin
Perämeren kansallispuisto
Perämeren kansallispuiston yhtenäiseen rajaukseen kuuluu laaja vesialue, jolla suoritetaan
pieniä ruoppauksia (kauharuopattavat kohteet 14-20). Laajempia ruoppauksia suoritetaan
kansallispuistoon kuuluvien saarten läheisyydessä (imuruopattava kohde 2, kauharuopattavat
kohteet 3-13). Ruoppaukset kansallispuiston alueella ovat vähäisiä ja ruopattavat massat
karkeita (hiekka, sora, moreeni). Ruoppausmassoissa ei ole haitallisia aineksia ja maalajien
laskeutuvuus on hyvä. Tästä johtuen samennusvaikutuksia ei ole odotettavissa, joten
kansallispuistoon kuuluville alueille ei ruoppaustöistä arvioida olevan merkittäviä
haittavaikutuksia.
Perämeren kansallispuiston avoimet saaret ja luodot ovat tärkeitä linnuston pesimä- ja
lepäilyalueita. Puiston lintuluodoista kymmenkunta on potentiaalista merilintukolonioiden
pesimäaluetta (Rauhala, 1999). Tornion väylän ruoppaustyöt ajoitetaan avovesikausiin, jolloin
ne voivat häiritä lintujen pesimisrauhaa alkukesästä ja kesällä. Loppukeväällä, alkukesällä ja
syksyllä tapahtuvat ruoppaustyöt voivat häiritä myös lintujen muutonaikaisia levähdys- ja
ruokailualueita. Vesiläjitysalueet sijaitsevat syvänteissä eikä niiden välittömässä läheisyydessä
sijaitse lintuluotoja.
Kahlaajien on todettu olevan melko herkkiä melulle muihin lintuihin verrattuna (Hirvonen &
Rintala, 1995; Lammi & Virolainen, 1998). Tutkimuksissa melulähteenä on ollut
moottoritieliikenne, jossa melu on suhteellisen tasaista. Myös ruoppaustöistä aiheutuva melu on
luonteeltaan suhteellisen tasaista, joten vaikutukset ovat samansuuntaisia.
Ruoppaus- ja läjitystyöt voivat haitata paikallisesti hylkeiden ja lintujen esiintymistä
kansallispuiston alueella. Ruoppauskohteet sijaitsevat nykyisinkin käytössä olevalla väylällä ja
vesiläjitysalueet syvänteissä, joiden välittömässä läheisyydessä ei sijaitse linnuille tai hylkeille
merkittäviä luotoja.
Perämeren kansallispuiston perustamissäädöksissä (asetus 538/1991) on huomioitu alueen
lävitse
kulkeva
laivaväylä.
Kansallispuistoa
koskevan
asetuksen
mukaan
merenkulkuviranomaiset voivat suojelumääräysten estämättä ruopata ja oikaista väylää ja
rakentaa sen tarvitsemia laitteita. Perämeren kansallispuiston runkosuunnitelman (Metsähallitus,
1994) mukaan Metsähallitus pyrkii sopimaan merenkulkuviranomaisten kanssa töiden
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toteuttamisesta siten, että kansallispuiston luonnolle koituva vahinko jää mahdollisimman
vähäiseksi.
Muut suojelualueet
Perämeren kansallispuiston rajauksen eteläosassa on Möylyn hylkeidensuojelualue.
Ruoppaushankkeen toimenpidealueet sijaitsevat lähimmillään yli 5 km etäisyydellä
suojelualueesta, joten hankkeella ei ole vaikutuksia suojelualueen hylkeisiin.
Pajukari-Uksei-Alkunkarinlahden Natura-alue on suojeltu myös lintuvesiensuojeluohjelmassa
valtakunnallisesti tärkeänä kohteena Liakanjoen Suisto. Osa aluetta kuuluu lisäksi Suomen
kansallisesti tärkeisiin (FINIBA) ja kansainvälisesti tärkeisiin (IBA) lintualueisiin kohteena
Tornionjoen suisto. Väylän ruoppauksesta ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia alueelle. TorneFurön alue on suojeltu myös luonnonsuojelualueena, eikä alueelle arvioida aiheutuvan
vaikutuksia (ks. luku 11.3.2).
Ruotsin puolella sijaitseva Haparanda Skärgård –kansallispuisto ei sijaitse hankkeen
mahdollisella vaikutusalueella.
Perämeren kansallispuistossa sijaitseville perinnemaisemakohteille (Inakarin ja Pensaskarin
kalastustukikohdat) ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia.
Uhanalaisten putkilokasvien esiintymät
Perämeren kansallispuistossa ja muilla Tornion väylän läheisyydessä sijaitsevilla saarilla on
havaittu runsaasti uhanalaisten putkilokasvien esiintymiä. Väylähankkeella ei arvioida olevan
vaikutuksia niiden kasvilajien esiintymiin, jotka sijaitsevat saarten keskiosissa tai maarannan
kasvillisuustyypeillä (merenrantaniityt, rantakivikot, rantahietikot). Rantaviivalla ja saarten
rantavesissä sijaitseville kasvupaikoille voi kuitenkin periaatteessa kulkeutua hienoainesta.
Vesirajassa ja rantavedessä elävistä uhanalaisista putkilokasvilajeista vaikutusalueella tiedetään
esiintyvän hentosätkintä, otalehtivitaa, paunikkoa, upossarpiota ja lietetatarta. Esiintymien
sijainti on esitetty kuvassa 16.
Mainuan saaren länsirannalla havaitut otalehtividan ja hentosätkimen esiintymät sijaitsevat
uhanalaisesiintymistä lähimpänä ruoppauskohteita. Esiintymiltä on vajaa kilometri lähimmille
kauharuopattaville kohteille, lähimmälle läjitysalueelle (alue 2) etäisyyttä on reilut 2 km. Alueen
läheisyydestä ruopattavat ja alueelle 2 läjitettävät massat ovat karkeita, kauharuopattavia
aineksia, jotka laskeutuvat suhteellisen nopeasti pohjaan. Otalehtividan ja hentosätkimen
esiintymille ei näin arvioida aiheutuvan merkittävää haittaa.
Kuusiluodon saaren itärannalla sijaitsee lietetattaren ja paunikon esiintymät. Alueelle on
väylältä matkaa 4,5 km, imuruoppauslietteen selkeytysaltaalta vajaa 3 km ja lähimmältä
läjitysalueelta (alue 1) vajaa 4 km. Kasviesiintymät sijaitsevat saaren itärannalla suojan puolella,
eikä niille arvioida aiheutuvan vaikutuksia pitkän etäisyyden takia.
Noin 4 km päässä läjitysalueelta 2 ja n. 5 km etäisyydellä lähimmiltä ruoppauskohteilta
sijaitsevat Maa-Sarven länsirannalla hentosätkimen ja paunikon esiintymät ja vielä kauempana
Selkä-Sarven länsiosissa otalehtividan ja upossarpion esiintymät. Esiintymille ei arvioida
aiheutuvan vaikutuksia johtuen pitkästä etäisyydestä ja ruopattavien massojen laadusta
(kauharuopattavia karkeita aineksia).
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Kuva 16. Vaikutusalueella havaitut rantavesissä elävien uhanalaisten putkilokasvien esiintymät.
Kuvassa esitettyjen esiintymien lisäksi Kuusiluodon saaren itärannalla on havaittu lietetattaren
ja paunikon esiintymät.

11.4 Vaikutukset ilman laatuun
Ruoppaustoiminta aiheuttaa päästöjä ilmaan työkoneiden käytön yhteydessä. Koneiden
polttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä ja hydrauliikassa pyritään käyttämään rypsiöljyä.
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Päästöt ovat dieselkoneiden pakokaasupäästöjä, jotka sisältävät rikkidioksidia SO2,
typpidioksidia NO2 ja hiilidioksidia CO2. Pölyämistä ruoppaustoiminta ei käytännössä aiheuta.

11.5 Meluvaikutukset
Ruoppaustöistä aiheutuu melua, jonka voimakkuus riippuu ruopattavien massojen laadusta ja
ruoppaustavasta. Tornion väylän ruoppaustöihin ei liity räjäytyksiä tai porausta, jotka
aiheuttaisivat melun lisäksi myös tärinää.
Ruoppaus- ja läjitystoiminta eivät aiheuttane muutoksia vallitsevaan melutilanteeseen
mantereella. Satama-alueella ja Tornion tehtaiden lähiympäristössä on teollisuustoiminnasta
aiheutuvaa melua, johon ruoppaushanke ei aiheuta lisävaikutuksia. Pysyvä asutus ja
mökkiasutus ovat ruoppauskohteista etäällä, eivätkä ruoppauksen meluvaikutukset ulotu
asutuksen piiriin haitallisessa määrin. Tornion tehtaiden toiminnasta erottuvaa melua ei synny
asuinalueille myöskään imuruoppausmassojen läjitysaltaalta.
Ruoppaustöissä melua aiheuttavat työkoneiden moottorit ja lauhduttimet sekä imuruoppaajan
pumput. Läjitysalueilla melua ei juurikaan aiheudu. Imuruoppausaltaan rakentamisen
yhteydessä syntyy melua ajoneuvoista, jotka kuljettavat louhetta penkereeseen.
Vesialueella syntyvä melu etenee otollisissa olosuhteissa kauas. Vaikuttavat tekijät ovat
syntyvän melun voimakkuus, melun etenemiseen vaikuttavat tekijät (sääolosuhteet, esteet,
topografia) ja vaikutuskohteen ominaisuudet. Melun kulkeutumiseen vaikuttavat säätekijöistä
lähinnä tuuli ja lämpötila, kauimmaksi melu ulottuu tyynellä säällä.
Ruoppaustoiminnassa käytetään lautan päällä olevaa imuruoppaajaa sekä kaivinkoneita ja
proomuja. Koneista kauharuoppaaja aiheuttaa imuruoppaajaa enemmän melua. Melua
aiheuttavat erityisesti koneiden moottorit ja lauhduttimet. Melu on luonteeltaan jatkuvaa ja
vaihtelee jonkin verran eri suuntiin, meluisin on koneiden moottorin puoli. Ruoppaustöistä
aiheutuva melu keskittyy työmaan lähistölle. Vuosaaren sataman edustalla suoritetuissa
melumittauksissa kauharuoppajan keskimelutaso oli tyynellä säällä 10 m etäisyydellä
työkoneesta 77 dB (Akustiikkatoimisto Promethor Oy 2004).
Ruoppaustöistä eläimistölle aiheutuvia meluvaikutuksia on käsitelty luvussa 11.3.

11.6 Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin
Maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin kohdistuvia vaikutuksia ruoppaushankkeella ei
käytännössä ole maa-alueella. Ruoppausmassojen läjityksestä ja ruopattavan massan
liettymisestä ja kulkeutumisesta merialueella saattaa syntyä vaikutuksia merialueen pohjan
laatuun. Läjitysalueilla pohja peittyy uusilla aineksilla ja vedessä kulkeutuva aines lisää ja
muuttaa sedimentaatiota ympäröivällä merialueella.
Imuruoppausmassojen selkeytysaltaan penkereisiin tarvitaan yhteensä noin 180 000 m3rtr
kiviainesta. Louhe on tarkoitus hankkia Outokumpu Chrome Oy:n Kemin kaivoksen
sivukivivarastoista tai muualle lähialueelle perustettavasta louhoksesta.
Pohjavesiin hankkeella ei sijainnista johtuen arvioida olevan vaikutuksia.
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11.6.1 Vaikutukset maankäyttöön, maisemaan, rakennettuun ympäristöön ja
kulttuurihistoriaan
Mahdollisten hylkyjen olemassaolo ruopattavilla alueilla ja läjitysalueilla sekä niiden
lähiympäristössä varmistetaan keväällä 2005 tehtävällä viistokaikuluotauksella. Tutkimuksessa
on mukana Suomen Merimuseon meriarkeologi. Tarvittaessa suoritetaan tarkistussukelluksia.
Perämeren kansallispuiston saarilla sijaitsevat kiinteät muinaisjäännökset sijaitsevat 2,5 metrin
korkeuskäyrän yläpuolella saarten keskiosissa (Mäkivuoti, 1994), eikä niihin siksi kohdistu
vaikutuksia.
Melko laajan imuruoppausmassojen selkeytysaltaan rakentaminen muuttaa maisemaa, joka on
nähtävissä ensisijaisesti mereltä päin etelän ja koillisen välisestä sektorista sekä rannan
teollisuusalueelta. Selkeytysallas sijaitsee välittömästi Outokummun tehdasalueen eteläpuolella
ja siitä aiheutuvaa haittaa voitaneen pitää vähäisenä.

11.7 Vaikutukset ihmiseen ja yhteiskuntaan
11.7.1 Sosiaalisten vaikutusten tunnistaminen
Sosiaalisten vaikutusten tunnistamisessa on käytetty apuna Sosiaali- ja terveysministeriön
oppaan jäsentelyä (Sosiaali- ja terveysministeriö, 1999).
Väestön määrään tai väestörakenteeseen kohdistuvia merkittäviä vaikutuksia ei synny. Suorat ja
epäsuorat vaikutukset talouteen ja työllisyyteen ovat merkittävät. Ihmisten elämään hanke
vaikuttaa vesistön käytön ja maalla liikenneturvallisuuden kautta.
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Taulukko 7. Sosiaalisten vaikutusten tunnistaminen
Hankkeet aiheuttamat muutokset
sosiaalisessa ympäristössä

Suuri

Kohtalainen

Ei olennaisia
vaikutuksia

VÄESTÖ
Määrä, koostumus

X

Väestörakenteen monipuolisuus

X

Muutos erityisten väestöryhmien
kannalta (heikommassa asemassa
olevat, iäkkäät, vammaiset ja lapset)

X

SOSIOEKONOMISET OLOT
Työllisyys/työttömyys

X
X

Ammatin harjoittaminen
Elinkeinorakenne ja talous

X
X

Matkailu
Varallisuusolot ja –rakenne

X

Elinkustannukset

X

Arvot, normit, käyttäytyminen

X

Elämänlaatu, -tapa tai –tyyli

X

Väestöryhmien asema ja keskinäiset
suhteet

X

PALVELUJEN SAAVUTETTAVUUS
Yksityinen ja julkinen palvelurakenne

X

Saavutettavuus

X

OSALLISUUS (VUOROVAIKUTUS,
VAIKUTTAMINEN, TIEDONSAANTI,
LIIKKUMINEN)
Sosiaaliset suhteet

X

Osallistuminen päätöksentekoon ja
vaikuttaminen

X

Tiedonsaanti ja tietoyhteydet

X

Liikenne- ja liikkumismahdollisuudet
(työ, palvelut, kevytliikenne)

X

ALUE
X

Alueidentiteetti, samaistuminen
Alueen julkinen kuva

X

Turvallisuus

X

Viihtyvyys, virikkeellisyys ja
virkistysmahdollisuudet

X

Asukkaiden luontosuhde

X

11.7.2 Talous, meriliikenne ja työllisyys
Hankkeen tärkeimmät sosiaaliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset aiheutuvat meritse hoidettavan
kaupan ja tavarakuljetusten sujuvuuden vuoksi, joka edistää elinkeinoelämän toimintaa. Tässä
ensisijainen taho on Outokumpu Stainless Oy ja muut sataman ja syväväylän käyttäjät.
Terästehtaalle väylän ylläpito on oleellisen tärkeää ja terästehtaan menestyminen on puolestaan
elinkeinoelämän eri sektoreille ja sitä kautta kunnille laajalla alueella Tornion ympäristössä
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erittäin tärkeää. Väylän rakentamisen suorat vaikutukset kohdistuvat siis ensisijaisesti
terästehtaan toimintaan ja välilliset vaikutukset lähinnä terästehtaan kautta Tornion kaupunkiin
ja Kemin-Tornion seutukuntaan. Pelkästään uusin terästehtaan laajennus synnyttää Tornioon
arviolta 500-800 uutta työpaikkaa (Tornion kaupunki, 2004b). Teräkseen liittyvä osaaminen on
luonut alueelle yritystoimintaa ja siihen kohdistuvat odotukset ovat edelleen suuret
(Jaloterästuotantostudio, 2004; Inox Boreus, 2004). Tornion kaupunki ja naapurikunnat saavat
erilaisia verotuloja ja terästehtaan toiminta vaikuttaa vahvasti Tornion kaupungin eri
hallinnonalojen (mm. työvoima, talous, koulutus, sosiaalitoimi, palvelut) suunnitelmiin (Maa ja
Vesi Oy, 2004).
Laivaliikenteen turvallisuuden kohenemisella on myös tärkeä sosiaalinen ulottuvuutensa sekä
inhimilliseltä että luonnonsuojelulliselta näkökulmalta.

11.7.3 Kalastus, virkistäytyminen ja matkailu
Ruoppauksen ja massojen läjityksen voivat vaikuttaa Tornion edustan ammatti- ja
virkistyskalastukseen, vesillä liikkumiseen ja muuhun virkistäytymiseen liittyen. Vaikutuksia
voivat aiheuttaa veden samentuminen, ruoppaustoiminnasta aiheutuva liikenne vesillä ja melu.
Taloudellisessa mielessä huomattavin haitta voi syntyä ruoppausvaiheessa Tornion edustan
ammattikalastukselle (ks. luku 11.3), mille aiheutuvat haitat koetaan ensisijassa kalastavissa
talouksissa. Virkistyskalastuksessa ja muussa vesillä virkistäytymisessä (mahdollisen veden
samentumisen vuoksi uiminen voi tuntua epämiellyttävältä, koneiden ääni kantautuu kauas)
haitat liittyvät myös ruoppauksiin. Ruoppauksen ja lisääntyvän laivaliikenteen mahdolliset
haitat yhdistyvät merialueen käyttäjien kannalta muiden vesistöön kohdistuvien kuormitusten
vaikutuksiin, joiden yhteisvaikutuksena pelätään syntyvän haittoja veden laatuun ja
kalansaaliiden määrään ja laatuun. Tämä on pääteltävissä Koivuluodon, Koivuluodonleton,
Prännärinniemen ja Sikosaaren asukkaiden vastauksista kysymyksiin Tornion merialueen
tilasta. Mainituilla alueilla vastaajilla oli lähes yksinomaan loma-asuntoja, joiden käyttöön
liittyy hyvin läheisesti kalastus ja vesillä liikkuminen.
Mantereella arkielämän tasolla vaikutuksia voidaan kokea rannikkoa lähinnä olevilla kylillä
Koivuluodossa ja Koivuluodonletossa, jos vesi samentuu tai koneiden melu koetaan
häiritsevänä. Ajan myötä satamaan suuntautuvan maantie- ja rautatielikenteen muutokset
koskettavat reittien varren asukkaita koko niemellä. Jos liikenne lisääntyy, myös vaaratilanteita
sattuu todennäköisesti nykyistä enemmän. Liikenteestä syntyy melua, pölyä ja paikallisesti
ilman laatua huonontavia pakokaasuja. Asukaskyselyssä enintään 60 m:n etäisyydellä vilkkaasti
liikennöidystä tiestä tai rautatiestä asuvat katsovat turvallisuutensa heikentyvän lisääntyvän
liikenteen vuoksi.

11.8 Vaikutukset Ruotsissa
Osa ruopattavan väylän sisäosasta sijaitsee Ruotsin puolella, mutta valtaosa ruoppauksista
tapahtuu kuitenkin Suomen puolella. Imuruoppausmassojen läjitysalue on Outokumpu Stainless
Oy:n tehdasalueen edustalla, josta on runsas kilometri valtakunnan rajalle. Kaikki
meriläjitysalueet ovat Suomen puolella. Imuruoppauspaikalla samentumia ei synny, mutta
selkeytysaltaan sameat ylitevedet voivat levitä Ruotsin puolelle. Imuruoppausmassojen
selkeytysaltaan sijainti ja yliteveden purkujärjestelyt huomioon ottaen töiden aikainen pysyvä
samennus sijoittuu Räyhänlahteen ja Taljan ja Röyttän ympäristöön. Epäedullisissa olosuhteissa
samentuma saattaa levitä länteen ja luoteeseen. Väylän ulko-osan ruoppaus- ja läjitystyöt
tapahtuvat selvästi Suomen puolella eikä niistä arvioida olevan vaikutuksia Ruotsiin.
Ruotsin suojelualueista lähin on Torne-Furö (Natura 2000 –alue, luonnonsuojelualue), joka
sekin sijaitsee noin 5 km länteen imuruoppausmassojen selkeytysaltaasta ja 3,5 km lähimmästä
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ruoppausalueesta. Alueen suojana on useita saaria. Kraaselin ja Kraaseli-Selkäkarin Naturaalueet ovat Tornionjokisuulla jokivirtaamien vaikutuspiirissä, eivätkä samentumisvaikutukset
voi ulottua niihin saakka. Sarvenkatajan Natura-alue sijaitsee n. 5 km päässä toimenpidealueista
eikä karkeiden, suhteellisen nopeasti pohjaan laskeutuvien kauharuopattavien massojen
ruoppauksesta ja läjityksestä arvioida aiheutuvan vaikutuksia Natura-alueelle saakka.
Ruotsin puolella hankkeen kalakantavaikutukset jäänevät varsin vähäisiksi eikä hanke estä
lohen, taimenen, vaellussiian ja nahkiaisen kutunousua Tornionjokeen. Ruoppausajankohdan
valinnalla ja alueellisella ajoittamisella voidaan vähentää mahdollisia kalasto- ja
kalastushaittoja. Röyttän ja väylän lähialueella rysillä kalastaville ammattikalastajille voi veden
samentumisesta ja melusta aiheutua kalastushaittoja, jotka on mahdollista korvata kalastajille
joko ennakkoon tai jälkikäteen. Aiemmista ruoppauksista saatujen kokemusten perusteella
voidaan arvioida, että muutokset pohjaeläimistössä jäävät tilapäisiksi ja siksi pienialaisiksi, että
niillä ei ole merkittävää vaikutusta esimerkiksi alueen kalaston ravintotilanteeseen.
Tornion väylää syvennetään Outokumpu Stainless Oy:n terästehtaan toimintaan liittyvien
kuljetusten turvaamiseksi. Terästehdas vaikuttaa välittömästi ja välillisesti merkittävästi
ihmisten työllisyyteen ja taloudelliseen aktiivisuuteen myös Ruotsissa.

12 NOLLAVAIHTOEHDON VAIKUTUKSET
Outokumpu Stainless Oy:n koko logistiikka ja kuljetusjärjestelmät perustuvat massiivisiin
merikuljetuksiin. Maantie- ja rautatiekuljetuksia ei ole mahdollista merkittävästi lisätä, koska
tähän tarvittavaa kalustoa ei ole olemassa. Tehdasalueella tai lähisatamissa ei myöskään ole tilaa
suurten materiaalimäärien lastausalueille. Tämän johdosta Outokumpu Stainless Oy on
vuokrannut Tornion kaupungilta Röyttän sataman, joka on olennainen osa tehtaan
toimintastrategiaa. Yhtiö on laajentanut ja integroinut satamaa muuhun tehdasalueeseen niin,
että maakuljetukset voidaan hoitaa erikoisajoneuvoilla tehtaan alueella eikä kuljetuksiin tarvitse
käyttää yleisiä teitä. Satamaan on myös rakennettu lastin käsittelyssä tarvittavat järeät nosturit.
Kemissä sijaitsevaa Ajoksen satamaa ei ole mahdollista käyttää, sillä tavaraa ei saada kuljetettua
maitse Ajoksen satamaan. Ajoksen satamassa ei myöskään ole tarvittavaa nosturikalustoa.
Voimakkaasti lisääntyneet valtamerentakaiset raaka-ainekuljetukset ja tuotekuljetukset
edellyttävät lastikapasiteetiltaan yli 10 000 tonnin aluksia. Väylän nykyinen 8 metrin
kulkusyvyys ei ole riittävä näille aluksille. Seuraavien kahden vuoden sisällä myös Euroopan
kuljetuksissa ollaan siirtymässä saman kokoluokan aluksiin.
Alueen tieverkko ei pysty hoitamaan 3 miljoonan tonnin vuosittaisia kuljetuksia. Tieliikennelain
mukaan ei ole mahdollista kuljettaa 25 tonnin teräsrullia maatiellä normaalirakenteisilla autoilla.
Rullia ei voida kuljettaa myöskään rautateillä, sillä siihen tarvittavia erikoisvaunuja ei ole
saatavilla.
Nollavaihtoehdolla olisi selkeitä negatiivisia vaikutuksia Tornion tehtaiden kuljetustalouteen.
Väylän syventämisestä luopuminen ei haittaisi terästehtaan toimintaa välittömästi, mutta
tulevaisuudessa kuljetusväylän riittämättömyys heijastuisi tehtaan kannattavuuteen,
kilpailukykyyn ja viimein työllisyyteen. Taloudellisesti hankkeesta luopumisella olisi
huomattavia negatiivisia vaikutuksia alkaen maakuntatason aluetaloudesta yksityisiin talouksiin.
Ihmisten ja yhteiskunnan osalta nollavaihtoehdon tilanne ei jäisi nykyiselleen vaan heikkenisi.
Vaikka väylän syventämisestä luovuttaisiin, joudutaan nykyistä väylää kunnostusruoppaamaan
lähiaikoina. Tarvittavien kunnostusruoppausten vaikutukset olisivat periaatteessa
päävaihtoehdon kaltaisia, mutta pienemmistä massamääristä johtuen vähäisempiä.
Kunnostusruoppausten massamäärät ovat noin 20 000 m3 ktr ja niitä tehtäisiin noin 50 000 m2 tr
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pinta-alalta. Ruoppausmassat läjitettäisiin vesiläjitysalueille. Imuruoppauksia ei tehtäisi eikä
siten tarvittaisi imuruoppausmassojen selkeytysallasta.

13 YMPÄRISTÖVAHINGOT
Merenkulkulaitoksen ympäristöohjelmaan vuosille 2004-2008 on kirjattu toimintojen
ympäristötavoitteita. Ohjelmassa on esitetty erilaisia toimenpiteitä mm. alusliikenteen
turvallisuuden parantamiseksi sekä liikenteen ympäristökuormituksen ja onnettomuuksien
aiheuttaman ympäristöriskin vähentämiseksi (Merenkulkulaitos, 2004a).
Merellä onnettomuusriski muodostuu yleensä pohjakosketus- ja törmäysriskistä. Muita riskejä
ovat tulipalot ja räjähdykset (Merenkulkulaitos, 2004b). Alusliikenteeseen liittyviä mahdollisia
ympäristöonnettomuuksia ovat pääasiassa karilleajon seurauksena tapahtuneesta tankin
repeämisestä johtuvat öljypäästöt tai aluksen lastina olevien haitallisten aineiden pääsy veteen.
Liikenteen kasvusta huolimatta Suomen rannikolla on sattunut onnettomuuksia viime vuosina
vähän ja niiden aiheuttamat ympäristövahingot ovat olleet vähäisiä.
Alusliikenteen turvallisuutta matalilla ja karikkoisilla rannikkovesillä voidaan lisätä
rakentamalla ja ylläpitämällä käytettävälle aluskalustolle soveltuvia, kansainväliset ja kansalliset
väylänsuunnittelukriteerit täyttäviä väyliä. Turvallisuuteen vaikuttavia ja suunnittelussa
huomioitavia tekijöitä ovat väylän leveys, kaartosäde, veden syvyys, merenkulun turvalaitteet ja
turvalaitteiden ylläpito. Kauppamerenkulun 1. luokan väylien, joihin Tornion väylä kuuluu,
ylläpito on jatkuvaa ja vikaantuneista turvalaitteista annetaan varoitus aluksille
merivaroitusjärjestelmän välityksellä (Turku Radio, Tiedonantoja merenkulkijoille -julkaisu) ja
viat korjataan niin pian kuin se käytännössä on mahdollista. Alukset osallistuvat myös
alusliikennepalveluun (VTS), joka valvoo alusliikennettä ja antaa muuta liikennettä, väylien ja
turvalaitteiden sekä sää- ja jääolosuhteita koskevaa tietoa.
Suomelle ja Ruotsilla on yhteiset jääluokkamääräykset ja niiden perusteella annetaan yhteiset
liikennerajoitukset, niin, että jääolosuhteissa liikennöi vain jäävahvistettua tonnistoa.
Vaarallisia ja ympäristöä pilaavia aineita kuljettavat alukset ovat velvollisia käyttämään luotsia.
Näille aluksille on asetettu myös niiden rakennetta, navigointi- ja muita laitteita sekä miehitystä
koskevia kansainvälisiä määräyksiä IMO:n, EU:n ja HELCO:in toimesta.

14 HAITTOJEN TOTEAMINEN, EHKÄISEMINEN JA LIEVENTÄMINEN
Ympäristövaikutusten arviointiin kuuluu selvittää mahdollisuudet ehkäistä tai rajoittaa
hankkeesta aiheutuvia haittavaikutuksia. Käyttökelpoiset haittojen ehkäisemis- ja
lieventämistoimenpiteet on esitetty jo edellä ympäristövaikutusten yhteydessä (luku 11).
Vesistön samentuminen ja kiintoaineksen kulkeutuminen tullaan minimoimaan kaikissa
työvaiheissa. Kauharuoppauksen osalta haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan lieventää
lähinnä töiden ajoituksella. Imuruoppausten osalta haittojen lieventäminen liittyy
allasläjitykseen ja selkeytysjärjestelyihin. Altaan pinta-ala, selkeytystilavuus, viipymä ja
ylivuotojärjestelyt, ohjauspadot, jälkiselkeytysallas ja ylitevesien purkupaikan sijoittaminen
ovat suunnittelun lähtökohtia. Imuruoppausmassojen selkeytysallas on läjitystilavuudeltaan noin
kolminkertainen imuruopattavaan massamäärään verrattuna. Ylivuotojärjestelyt puolestaan on
suunniteltu siten, että ylitevedet johdetaan Räyhän ja Taljan väliselle alueelle selkeytysaltaan
lounaispuolelle. Tältä melko suojaiselta alueelta mahdollisesti samentunut vesi ei suoraan leviä
merialueelle virtausten mukana. Tarkkailussa seurataan ylitevesien laatua ja
samentumisvaikutuksia merialueella. Jos veden sameus on vielä jälkiselkeytyksenkin jälkeen
liian suuri, voidaan varautua kemikalointiin tai estää väliaikaisesti sameiden ylitevesien pääsy
vesistöön patoamalla selkeytysallas. Kovat tuulet ja myrskyt voivat johtaa ennakoitua
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laajempiin ja voimakkaampiin samentumisvaikutuksiin. Huonossa säässä kuitenkin myös
ruoppaustyöt merellä joudutaan keskeyttämään.
Ruoppausten ajoittamisen osalta paras tilanne olisi, että kaikki tarvittavat ruoppaukset
suoritettaisiin yhtenä avovesikautena useampien ruoppausjaksojen sijaan. Tällä rajoitettaisiin
aiheutuvia haittoja.
Ruoppaustöiden kalataloudelliset vaikutukset riippuvat olennaisesti ruoppausajankohdasta ja
vallitsevista sääolosuhteista. Ruoppausajankohdan valinnalla ja alueellisella ajoittamisella
voidaan vähentää mahdollisia vaelluskalojen nousulle aiheutuvia sekä myös ammattimaiselle
kalastukselle aiheutuvia haittoja. Haittojen ehkäisemis- ja lieventämistoimenpiteisiin liittyy
kalastajille ja lähialueiden asukkaille suunnattu tiedotus ennen ruoppaustöiden aloittamista.
Kalastajia pyydetään ottamaan yhteyttä ruoppaustyömaan nimettyyn yhteyshenkilöön heti,
mikäli heidän pyyntipaikallaan ilmenee jotakin poikkeuksellista kuten pyydysten tavallista
voimakkaampaa likaantumista tai muuta ruoppauksen vaikutuksiin viittaavaa. Mahdolliset
kalastushaitat, niiden laatu ja kesto, on tarkoitus todeta ja selvittää tuoreeltaan heti paikan
päällä. Haittojen korvaamisesta annetaan määräykset vesilain mukaisessa lupapäätöksessä.

15 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTA

15.1 Seurannan periaatteet
Ruoppaushankkeen vaikutusten seurannan tavoitteena on koota systemaattista tietoa hankkeen
merkittävimmistä ennakoiduista ympäristövaikutuksista hankkeen elinkaaren aikana. Lisäksi
seurannalla hankitaan tietoa haittojen ehkäisyyn käytettyjen toimien tehokkuudesta, kuten
imuruoppausmassojen selkeytysjärjestelyjen tehokkuudesta. Seurantatulokset voivat paljastaa
myös hankkeeseen liittyviä ennalta arvaamattomia vaikutuksia. Seurannan tärkeänä tehtävänä
on käynnistää tarvittavat toimet, jos esiintyy merkittäviä, ennakoimattomia haittoja. Tämän
vuoksi tarkkailun aloittamisesta tiedotetaan alueen kalastajille, muille vesistön käyttäjille ja
viranomaisille.

15.2 Ruoppaushankkeen tarkkailu
Tornion väylän ruoppaushankkeen vesistö- ja kalatalousvaikutuksia tarkkaillaan
ympäristöviranomaisten hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailusta on laadittu
ohjelmaehdotus vesilain mukaisen lupahakemuksen yhteyteen. Ohjelmaa on täydennetty YVAmenettelyn aikana esiin tulleiden näkökohtien perusteella. Tarkkailuohjelmaehdotus on esitetty
kokonaisuudessaan seuraavassa luvussa. Ohjelmaan voidaan tehdä muutoksia viranomaisten
hyväksymällä tavalla.
Tarkkailuohjelma käsittää samentumisen päivittäisen seurannan ja kartoituksen sekä
ruoppaustyö- että läjitysalueilla. Vedenlaatuvaikutusten selvittäminen toteutetaan
vesinäytteenotoin sekä pohjaeläinselvityksin. Vaikutuksia kalastoon ja kalastukseen arvioidaan
välillisesti samentumis- ja vedenlaatutarkkailusta saatavien tietojen pohjalta sekä tarvittaessa
kalastajakohtaisin selvityksin.
Tarkkailuohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden lisäksi TBT:n (tributyylitina) pitoisuuksia
tullaan selvittämään tarkkailussa niin ylitevedestä kuin eliöstöstä, esim. kotiloista. Kotiloista
määritetään ohjelmassa esitetyn lisäksi kadmium (Cd) ja elohopeapitoisuudet (Hg).
Lisäyksenä tarkkailuohjelmaan on mahdollista seurata myös ruopattavan väylän läheisyydessä
sijaitsevien Natura-luontotyyppien tilaa. Pohjatietoja seurantaan saadaan Metsähallituksen
toimesta kesällä 2005 suoritettavista inventoinneista.
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Tarkkailut aloitetaan hyvissä ajoin ennen kuin ruoppaustyöt alkavat ennakkotilanteen
selvittämiseksi. Kaikki selvitykset ulotetaan myös Ruotsin puolelle.

15.3 Ruoppaushankkeen tarkkailuohjelma
Ruoppaus- ja läjitystöiden aiheuttamaa vesialueen samentumista tarkkaillaan töiden käynnissä
ollessa jatkuvasti. Samentuman laajuutta ja voimakkuutta seurataan silmämääräisesti ja
samentuneen vesialueen laajuus rajataan päivittäin sopivamittakaavaiselle kartalle. Havainnot
tehdään klo. 13.00-14.00 välisenä aikana kunakin päivänä ja tarkoituksena on selvittää suurin
päivittäinen samentuma-alue. Karttaan merkitään myös ruoppauskohteiden sijainti. Lisäksi
täytetään työmaapäiväkirjaa, johon merkitään samentumiseen ja sen leviämiseen vaikuttavia
tekijöitä: tuulen suunta, meriveden pinnan korkeus, koneiden tyyppi ja määrä sekä
työskentelyaika päivittäin sekä näytteenotot.
Tarvittaessa samentumisen voimakkuutta mitataan näkösyvyysmittauksella. Sameus on
kohdealueen oloissa normaalisti todettavissa silmämäärin, kun näkösyvyys on noin 1 m tai sitä
pienempi.
Samentuma-aluetarkkailun perusteella voidaan tarkastella mm. samentuman pysyvyyttä ja
samentuneen
alueen
laajuutta.
Samentumahavainnoinnista
vastaa
Pohjanlahden
merenkulkupiiri.
Selkeytysaltaan rakentaminen
Imuruoppausmassojen selkeytysaltaan rakennustyöt suoritetaan talven ja kevään aikana.
Pengerrystöiden aikana tarkkaillaan mahdollista samentumista ja meriveden laatua työmaan
lähialueella. Näytteitä otetaan pisteestä P2 (liite 10) ja rakentamistyön etenemisestä riippuen
noin 50 m:n etäisyydeltä työkohteesta. Näytteenotto tapahtuu joka 2. viikko. Näytteistä
määritetään sameus, kiintoaine, sähkönjohtavuus ja kokonaisfosfori (kok. P).
Imuruoppausaltaan ylitevedet
Imuruoppausmassojen selkeytysaltaasta mereen johdettavien ylitevesien määrää ei mitata, vaan
se arvioidaan imuruoppaajan pumppaustehokkuuden ja käyntiajan perusteella. Ylitevesien
laatua tarkkaillaan otettavien näytteiden perusteella. Ylitevesien välitöntä vaikutusta tarkkaillaan
ylivuotokynnyksen edustalle mereen sijoitettavasta havaintopaikasta otettavien vesinäytteiden
avulla. Ylivuotokynnyksellä suoritetaan silmämääräistä havainnointia päivittäin tarkoituksena
todeta mm. selkeytymisen toimivuus. Piste on merkitty karttaliitteeseen tunnuksella Y.
Vesinäytteet ylitevedestä ja ylivuotokohdan edustalta otetaan kerran viikossa ja näytteistä
määritetään sameus, kiintoaine, sähkönjohtavuus sekä kok. P. Lisäksi kerran joka 2. viikko
määritetään kromi, nikkeli ja sinkki sekä muut metallit, jotka saadaan samassa analyysissa.
TBT-analyysit tehdään samoin joka toinen viikko.
Merialueen veden laatu
Veden laadun tarkkailua suoritetaan ruoppaus- ja läjitystöiden aikana joka toinen viikko.
Ennakkonäytteet otetaan ennen ruoppaustöiden alkua ja jälkikontrollinäytteet noin 2 viikkoa
ruoppaustöiden päättymisen jälkeen.
Havaintopaikoista osa on kiinteitä (6 kpl), osan sijainti ja lukumäärä määräytyvät tilanteen
mukaan työkohteista ja sameuden leviämissuunnasta riippuen tapauskohtaisesti. Imuruoppaajan
ja kauharuoppaajan työskentelyalueiden läheltä (n. 50 m), selkeytysaltaan edustalta sekä
vesiläjitysalueilta otetaan joka kerta näytteet.
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Mikäli vesialue on samentunut, näytteenottoa tarkennetaan tapauskohtaisesti. Lisänäytteet
otetaan samentuneelta vesialueelta samentuman leviämissuuntaan 200-500 m:n välein, kunnes
sameutta ei todeta.
Näytteenottosyvyydet ovat 1 m ja 1 m pohjan yläpuolelta. Näytteistä tehdään seuraavat
mittaukset ja määritykset: lämpötila, sameus, kiintoaine, sähkönjohtavuus ja kok. P.
Metallianalyysit tehdään kuukausittain.
Näytteenoton yhteydessä mitataan näkösyvyys ja tarkastetaan samentumistilanne. Jos
näytteenoton yhteydessä todetaan ennakoimattomia vesistövaikutuksia, otetaan näytteet
tarpeellisia lisämäärityksiä varten.
Kotiloiden metallipitoisuus
Tornion edustan merialueelle johdettavien teollisuusjätevesien vuoksi tehtävään merialueen
tilan seurantaan kuuluu Lymnea-kotiloiden metallipitoisuuden määritys seuraavan kerran
kesällä 2007. Vertailunäyte otetaan Simon rannikolta.
Kotiloiden metallipitoisuuden seurantaa täydennetään väyläruoppauksen seurantaan liittyen
siten, että Taljan ja Koivuluodonleton rantakivikosta sekä Simon vertailualueelta kerätyistä
kotilonäytteistä määritetään metallipitoisuus elokuussa 2006. Kotiloita säilytetään kylmiössä
keräyspaikan vedessä suolen tyhjentämiseksi 2 vuorokautta, minkä jälkeen niistä preparoidaan
kuoreton näyte. Näytteistä analysoidaan Cr-, Ni- ja Zn-pitoisuus sekä muut samassa ajossa
saatavat metallit.
Pohjaeläimistö
Pohjaeläimistön määrä ja koostumus tutkitaan 9 alueelta (liite 10) ennen ruoppauksia v. 2005
sekä sen jälkeen elokuussa v. 2006 ja 2007. Kultakin alueelta otetaan viisi nostoa Ekmanlaitteella. Näytteenottoon sovelletaan standardia SFS 5076 siten, että näytteen viisi nostoa
yhdistetään yhdeksi näytteeksi ja näytteistä lasketaan eläinten määrä (yks./m2). Valkokatkasta
(Pontoporeia affinis) eritellään pienet (juv.) ja kookkaat (ad.) yksilöt. Biomassa punnitaan vain
harvasukamadoista (Oligochaeta).
Kalasto ja kalastus
Hankkeen vaikutuksia kalastoon arvioidaan välillisesti samentumis- ja vedenlaatutarkkailusta
saatavien tietojen pohjalta. Näiden tietojen perusteella voidaan arvioida hankkeen mahdollisia
vaikutuksia vaelluskalojen nousuun Tornionjokeen. Tornionjoen Kukkolankosken siikayhtymän
lipposaaliit selvitetään vuosilta 2003-2006, mistä saadaan lisätietoa hankkeen mahdollisista
kalastovaikutuksista.
Ruopattavan väylän lähialueella 5 km:n etäisyydellä siitä on Suomen ja Ruotsin puolella
yhteensä vajaa 20 ammattikalastajaa, jotka kalastavat pääasiassa rysillä. Hankkeen laajuudesta
ja kestosta johtuen on mahdollista, että siitä aiheutuu jonkinasteisia kalastushaittoja kuten veden
samentumista, pyydysten likaantumista ja kalojen karkottumista ja sitä kautta saalistappioita.
Tornion väylän lähialueella Suomen ja Ruotsin puolella ammattimaista rysäkalastusta
harjoittavia kalastajia informoidaan ruoppaustöiden aloittamisesta. Kalastajia pyydetään
ottamaan yhteyttä ruoppaustyömaan nimettyyn yhteyshenkilöön heti, mikäli heidän
pyyntipaikallaan ilmenee jotakin poikkeuksellista kuten pyydysten tavallista voimakkaampaa
likaantumista tai muuta ruoppauksen vaikutuksiin viittaavaa. Mahdolliset kalastushaitat, niiden
laatu ja kesto, on tarkoitus todeta ja selvittää tuoreeltaan heti paikan päällä.
Mahdollisten kalastushaittojen korvaamisesta ennakkoon on tarkoitus neuvotella kalastajien
kanssa sen jälkeen, kun ruoppauksen lupaehdot ovat selvinneet. Mikäli ammattikalastajille
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hankkeesta aiheutuvien kalastushaittojen korvaamisesta ei sovita ennakkoon, lähialueen
ammattikalastajat haastatellaan henkilökohtaisesti loppuvuodesta 2005 ja 2006. Kalastajat
haastatellaan alueelta, jolla samennus- ja vedenlaatutarkkailun perusteella on voinut esiintyä
kalastushaittoja. Haastattelussa selvitetään pyynti- ja saalistiedot sekä kalastajien näkemys
mahdollisista kalastushaitoista. Tietoja voidaan käyttää arvioitaessa hankkeesta aiheutuneita
kalastushaittoja ja niiden mahdollista korvaamista.
Tulosten toimittaminen ja raportointi
Veden
laadun
tarkkailutulokset
toimitetaan
niiden
valmistuttua
Pohjanlahden
merenkulkupiirille, Lapin ympäristökeskukselle, Norrbottenin lääninhallitukselle, Tornion
ympäristö- ja pelastuslautakunnalle ja Haaparannan yhdyskuntarakennuslautakunnalle.
Tuloksiin liittyy tarvittaessa kuvaus samentumistilanteesta.
Ruoppaustöiden ja tarkkailun päätyttyä tuloksista laaditaan hankkeen vaikutuksia käsittelevä
yhteenvetoraportti. Raportit toimitetaan em. tahojen lisäksi Lapin TE-keskuksen
kalatalousyksikölle, Ruotsin kalastuslaitokselle ja Perämeren kalastusalueelle.

Oulussa 3.2.2005

Lasse Rantala

Sari Ylitulkkila
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SANASTO
a-klorofylli

kasvien vihreä väriaine eli lehtivihreä

alivirtaama NQ

tietyn ajanjakson pienin virtaama

ankkurointialue

alusten ankkurointiin varattu alue, joka merkitään merikarttaan ja
tarpeen tullen myös maastoon

bioindikaattori

eliölaji, joka eri tavoin ilmaisee ympäristön tilaa

ekosysteemi

luonnonoloiltaan
yhtenäisellä
alueella
elävien,
vuorovaikutussuhteessa olevien eliöiden ja niiden
ympäristön muodostama toiminnallinen kokonaisuus

eroosio

maaperän kuluminen ja/tai huuhtoutuminen esim. veden/tuulen
vaikutuksesta

Espoon sopimus

Jos hankkeella on vaikutuksia toisen valtion alueella, on toisella
valtiolla oikeus osallistua Suomessa järjestettävään YVAmenettelyyn.

haraussyvyys

tietystä vertailutasosta ilmoitettu vesisyvyys, johon saakka väylän
alueella on joka kohdassa varmistettu olevan vapaata vettä (väylän
kulkusyvyyden ja varaveden summa).

ferrokromi, ferronikkeli

toisiinsa
elottoman

terästuotannon raaka-aine

fraktio

osa, jae

HELCOM

Helsingin komissio

imuruoppaus

ruoppausmenetelmä, jossa pohja-aines irrotetaan ja pumpataan
vesilietteenä läjitysaltaaseen

inertti

pysyvä

kaarre

Väylälinjat yhdistyvät toisiinsa kaarteilla, jotka ovat ympyrän kaaria.

keskialivirtaama MNQ

tietyn ajanjakson pienimpien virtaamien keskiarvo

keskivesi

vesipinnan keskimääräinen korkeus

keskivirtaama MQ

tietyn ajanjakson keskimääräinen virtaama

keskiylivirtaama MHQ

tietyn ajanjakson suurimpien virtaamien keskiarvo

kiintoaines

liukenematon ainesosa vedessä, pitoisuus esim. mg/l

kitkamaalaji

maalaji, jonka lujuus muodostuu kitkasta, hiekka ja sitä karkeammat
maalajit, moreeni

kulkusyvyys

suurin syväys, jolla alus voi käyttää väylää, vertailutason mukaisesta
vedenpinnasta lukien
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kuona

terästuotannon sivutuote

kvalitatiivinen

laadullinen

kvantitatiivinen

määrällinen

kylmävalssaamo

teräksen tuotantomenetelmä

leviämismalli

malli, joka kuvaa matemaattisesti aineen leviämistä ympäristössä

liettyminen

vesistön pohjalle kertyvän aineksen aikaansaama mataloituminen

linjaus

osoittaa väylän kulkureitin vesialueella, muodostuu pääsääntöisesti
peräkkäisistä väylälinjoista

läjitysallas

imuruoppausmassojen selkeyttämiseksi rakennettu allas

mediaaniarvo

keskimmäinen arvo

mobilisoituminen

aineiden vapautuminen biologisesti käyttökelpoiseen muotoon

morfometria

muoto

MW2005

meriveden keskikorkeus vuonna 2005

navigointi

merenkulussa reitin suunnittelu, hakeminen ja seuranta

proomu

merikuljetuksissa käytettävä alus

ränni

kapea väylän osa

SCI-alue

luontodirektiivin nojalla perustettu EU:n tärkeänä pitämä alue (Site of
Community Interest)

sedimentoituminen

aineksen laskeutuminen ja kerrostuminen maanpinnalle tai vesistön
pohjalle, sedimentti = pohjaan kerrostunut aines

selkeytysallas, selkeytyminen rakennettu allas, jossa imuruoppausmassat erottuvat vedestä
SPA-alue

lintudirektiivin nojalla perustettu erityinen suojelualue (Special
Protection Area)

taksoni

yleisnimitys eliöiden sukulaisuussuhteen perusteella nimetylle
ryhmälle, joka on virallisesti kuvattu ja tieteellisesti nimetty (esim.
laji)

teoreettinen keskivesi keskimääräinen merivedenkorkeus, joka ottaa huomioon muutokset
pitkällä aikavälillä
tulvasuojeluhanke

Tornionjokisuun ruoppaushanke, joka tähtää tulvan torjuntaan
estämällä jääpatojen muodostumista

turvalaite

kulkuväylän merkitsemistä tai muuten vesiliikenteen ohjaamista ja
turvaamista varten vesistöön tai sen rannalle sijoitettu rakenne tai laite
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laivan kokonaismassa tonneina täydessä lastissa

uppouman täyteläisyysaste
suhdeluku, joka ilmaisee laivan massaa tietyssä lastissa
verrattuna laivan kokonaismassaan täydessä lastissa
varavesi

väylän kulkusyvyyttä vastaavan
(haraustason) välinen erotus

tason

ja

väylän

pohjatason

veden väriarvo

veden tummuusastetta kuvaava lukuarvo

velvoitetarkkailu

lupapäätöksessä määrätty velvoite suorittaa tarkkailua

vesiläjitys

ruoppausmassojen läjitys vesialueelle

väylä

päätepisteittensä välille maastoon ja kartalle merkitty yhtenäinen
kulkureitti vesialueella

väyläalue

vesiliikenteen käyttöön tarkoitettu, väyläalueen reunalinjojen rajaama
alue (käsittää myös väylän yhteyteen suunnitellun vesiliikenteen
erityisalueet, kuten ankkurointi-, odotus- ja kääntöalueet)

väylätila

väyläalueen reunalinjojen, haraustason sekä käytettävissä olevan
alikulkukorkeuden rajaama tila, joka on tarkoitettu vesiliikenteen
käyttöön

ylisyöksykaivo

kaivo, jonka kautta selkeytysaltaasta poistuvat vedet johdetaan ulos

ylitevesi

imuruoppausmassojen selkeytysaltaasta pois johdettava vesi

ylivirtaama HQ

tietyn ajanjakson suurin virtaama

YVA

Ympäristövaikutusten arviointi
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VÄYLÄSTÖN MÄÄRITTELYIHIN LIITTYVÄT SYVYYSKÄSITTEET (Kaaviokuva)

W = vedenpinnan vertailutaso

väylän
kulkusyvyys
haraussyvyys

Kölivesi l.
todellinen
kokonaisvaravesi
(muuttuu pohjatopografian mukaan)

aluksen
liikkeet

(nimellinen)
varavesi

kölivara
Hs = haraustaso

pohja

LYHENTEIDEN SELITYKSET
a

vuosi

dB (a)

desibeli, äänen voimakkuuden mittayksikkö

ha

hehtaari

irto-m3

irtokuutiometri

ktr, kiinto-m3 kiintokuutiometri
km

kilometri

km3

kuutiokilometri

m

metri

m3

kuutiometri

mpy

meren pinnan yläpuolella

mg/l

milligrammaa litrassa

mS/m

sähkönjohtavuuden yksikkö (millisiemensiä metriä kohti)

µg/l

mikrogrammaa litrassa

pH

happamuusaste

mg Pt/l

veden väriluvun yksikkö (milligrammaa platinaa litrassa)

t

tonni

t/a

tonnia vuodessa
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LAUSUNTO

2.12.2004
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Merenkulkulaitos
Pohjanlahden merenkulkupiiri
PL 20
65101 VAASA

Viite: Merenkulkulaitos/pohjanlahden merenkulkupiirin kirje tt-229/2004, 21.9.2004
LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA,
TORNION 9 METRIN VÄYLÄ

Pohjanlahden merenkulkupiiri on Lapin ympäristökeskukselle osoittamallaan viitekirjeellä
(21.9.2004) käynnistänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994)
mukaisen arviointimenettelyn. Kirjeen mukana toimitettiin ympäristövaikutusten arviointiohjelma (Tornion 9 metrin väylä) YVA-lain ja –asetuksen mukaisia toimenpiteitä varten.
HANKETIEDOT JA YVA-MENETTELY
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Tornion 9 metrin väylä.
Hankkeesta vastaava
Merenkulkulaitos/Pohjanlahden merenkulkupiiri, PL 20, 65101 VAASA, Puh. 020 4481
(keskus). Hankkeesta vastaavan yhteyshenkilö on Håkan Knip, puh 020 448 7316, gsm 040580 6314, sähköposti: håkan.knip@fma.fi.
YVA-konsultti
PSV-Maa- ja Vesi Oy/Jaakko Pöyry Infra
PL 20
90571 Oulu, puh (08) 8869 222 (keskus)
YVA-konsultin yhteyshenkilö Lasse Rantala, puh. (08) 8869 253, gsm 040-566 0583,
sähköposti: lasse.rantala@pöyry.fi.
Yhteysviranomainen
Lapin ympäristökeskus
PL 8060
96101 Rovaniemi, puh. (016) 329 4111 (keskus)
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Yhteysviranomaisen yhteyshenkilö on rakennusmestari Pertti Lokio, puh. (016) 329 4448,
gsm 0400-290 886, sähköposti: pertti.lokio@ymparisto.fi.
YVA-menettely
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja huomioonottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä lisätä
kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
Ympäristöministeriö on 24.6.2004 antanut päätöksen YM2/5521/2004 ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn soveltamisesta Tornion väylän syventämisessä. Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994, muut. 267/1999) 4 §, 6 § ja 19 §. Asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (268/1999) 6 §, 7 § ja 8 §.
YVA-menettely alkaa, kun hankkeesta vastaava toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomaisena toimivalle alueelliselle ympäristökeskukselle. Arviointiohjelma on hankkeesta
vastaavan suunnitelma siitä, miten arviointi tullaan suorittamaan. Yhteysviranomaisen antamassa lausunnossa esitetään, miltä osin arviointiohjelmaa on mahdollisesti tarkistettava.
Hankkeesta vastaava arvioi hankkeen ympäristövaikutukset arviointiohjelman ja siitä saamansa yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta sekä kokoaa arvioinnin tulokset arviointiselostukseen. Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta ja sen riittävyydestä.
YVA-menettely päättyy, kun yhteysviranomainen toimittaa lausuntonsa arviointiselostuksesta ja muiden kannanotot hankkeesta vastaavalle, Pohjois-Suomen ympäristölupavirastolle
ja Suomalais-ruotsalaiselle rajajokikomissiolle. Hanke vaatii vesilain mukaisen luvan. Lupahakemuksen on hankkeesta vastaava jättänyt heinäkuussa 2004 lupaviranomaisille, jotka
ovat Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto ja Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio. Lupaviranomainen ei saa myöntää hankkeelle lupaa ennen kuin sillä on käytettävissään edellä
mainitut lausunnot.
Tämän hankkeen arviointimenettelyä ei ole tarvetta menettelyllisesti sovittaa yhteen muiden
lakien mukaisten menettelyjen kanssa. Tämä YVA-menettely ja meneillään oleva Outokumpu Stainless Oy:n Tornion tehtaiden eräiden toimintojen laajentamisen YVA-menettely
on kuitenkin hankerajausten ja arviointityön osalta soviteltava yhteen.
Hanke, sen tarkoitus ja sijainti sekä esitetyt vaihtoehdot
Tornion laivaväylä sijaitsee Perämeren pohjukassa Tornion edustan merialueella merikartan
n:o 59 alueella. Väylä johtaa Röyttän satamaan ja sen nykyinen kulkusyvyys on 8 m. Sataman liikenne palvelee pääasiassa Outokumpu Stainless Oy:n Tornion terästehdasta. Röyttän
satamassa käy nykyisin noin 350 alusta vuosittain ja tavaraliikenteen määrä on noin 1,5
milj. tonnia. Terästehtaan tuotannon kasvun johdosta vuosittain alusmäärä kasvaa noin 700
alukseen ja tavaramäärä 3 miljoonaan tonniin vuoteen 2007 mennessä. Merkittävimmät terästehtaan vientitavarat ovat ferrokromi, ruostumaton teräs ja kuonatuotteet ja merkittävimmät tuontitavarat ovat romu, koksi, ferronikkeli, kalkkikivi, dolomiitti ja kaasu.
Merenkulkulaitoksella/Pohjanlahden merenkulkupiirillä on tarkoitus syventää Röyttän satamaan johtavaa Tornion laivaväylä 9 metrin kulkusyvyyteen. Ruoppauskohteita väylällä on
25 kpl yhteispinta-alaltaan noin 11,4 ha. Ruopattava massamäärä on noin 770 000 m3 ktr,
josta pehmeitä imuruopattavia massoja on noin 580 000 m3 ktr. Merellä sijaitsevia läjitysalueita on 2 kpl, joiden lisäksi Outokummun tehdasalueen edustalle on suunniteltu imuLAPIN
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ruoppausmassojen läjitysallas. Outokumpu Stainless Oy on aloittanut YVA:n laatimisen
tehtaan toimintojen laajentamiseen liittyen, ja imuruoppausaltaan rakentaminen sisältyy siihen YVA-tarkasteluun.
Hankkeen tarkoituksena on Tornion laivaväylän syventäminen siten, että se turvaa Tornion
terästehtaan toimintaedellytykset tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Tornion väylän
ongelmana on ollut 8,0 m kulkusyvyyden rajoittama jäänmurtajaliikenne, murtajien syväyksen ollessa 8 – 8,4 metriä. Veden ollessa matalalla eivät jäänmurtajat pääse väylälle kuin vajailla tankeilla. Jäänmurtoavustus on kuitenkin Tornion väylän talvikäytön kannalta täysin
välttämätöntä.
Tämä hanke, josta Pohjanlahden merenkulkupiiri vastaa, koskee valtion väylän syventämistä ruoppaamalla ja massojen läjitystä merellä oleville läjitysalueille sekä ranta-alueelle rakennettavaan imuruoppausaltaaseen. Läjitysallasta ei samanaikaisesti käytetä muiden ruoppaushankkeiden massojen läjitykseen.
Pohjanlahden merenkulkupiirin vastuualueena on valtion väyläalue satama-alueen rajasta
alkaen ulkomerelle. Satama-alueen raja sijaitsee väyläsuunnitelman paalulla 23800. Outokumpu Stainless Oy:n vastuualue on satama-allas ja väylä satama-alueen rajaan saakka. Satama-alueen rajalta Röyttän satamaan väylän ruoppaamisesta 9,0 metrin kulkusyvyyteen
vastaa Outokumpu Stainless Oy.
Arvioitavat vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan ja vertaillaan toteutusvaihtoehtoa, jossa
väylänkulkusyvyys kasvaa 8 metristä 9 metriin. sekä ns. nollavaihtoehtoa, jossa kulkusyvyys jää nykyiseen tasoon eli 8 metriin.
Nollavaihtoehto
Nollavaihtoehdossa Tornion väylää ei syvennetä nykyisestä, vaan kulkusyvyys jää entiselle
tasolle 8,0 metriin. Nollavaihtoehtoon kuitenkin sisältyy väylän kunnossapitoon välttämättömiä toimenpiteitä. Väylän syväys on palautettu kaventamalla väylää, joten väylää on joka
tapauksessa levennettävä pienellä kunnossapitoruoppauksella. Kulkusyvyyden ylläpito
myös vaatii ajoittain toistuvia kunnostusruoppauksia.
Väylä ei nykyisellä mitoituksella riitä kasvavan liikenteen tarpeisiin eikä liikenteen säännöllisyyttä voida turvata veden pinnan ollessa normaalia alempana. Myöskään säännöllisen liikenteen vaatimaa jäänmurtoa ei voida nykyisellä väylän syvyydellä turvata, koska suurimmat murtajat vaativat yli 8 metrin syvyyden.
Kuljetuksiin ei välttämättä ole myöskään tulevaisuudessa saatavissa alle 8 metrin syväystä
käyttävää tonnistoa, koska väylien syvyys muualla Suomessa on jo yli 8 metriä ja markkinoilla oleva aluskalusto on rakennettu käyttämään väylien kulkusyvyyttä maksimaalisesti.
Vaihtoehto 1
Vaihtoehdossa 1 Tornion väylä syvennetään kulkusyvyyteen 9 m. Ruoppausmäärä on noin
770 000 m3 ktr, josta imuruopattavia massoja on 580 000 m3 ktr. Imuruoppausallas on
suunniteltu Röyttän edustalle. Merellä sijaitsevia läjitysalueita on 2 kpl. Kustannusarvio on
noin 11 milj. euroa.
ARVIOINTIOHJELMASTA TIEDOTTAMINEN JA KUULEMINEN
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Arviointiohjelman vireillä olosta on kuulutettu YVA-lain ja –asetuksen mukaisesti Tornion
ja Kemin kaupunkien kaupungintaloilla sekä Lapin ympäristökeskuksessa Rovaniemen virastotalolla. Kuulutus ja arviointiohjelma on asetettu nähtäville 30.9.2004 alkaen ja pidetään
nähtävillä koko arviointimenettelyn ajan.
Kuulutus arviointimenettelyn vireillä olosta ja arviointiohjelman nähtävänä olosta on julkaistu Pohjolan Sanomissa 4.10.2004.
Hankkeen esittely ja tiedotustilaisuus yleisölle järjestettiin 14.10.2004 Tornion kaupungin
valtuustosalilla ja samana päivänä Haaparannan kaupungin hotellilla.
Hanketta varten on perustettu ohjausryhmä, johon on hankkeesta vastaavan ja pääkonsultin
lisäksi kutsuttu edustajat Lapin ympäristökeskuksesta, Lapin TE-keskuksen kalatalousyksiköstä, Outokumpu Stainless Oy:stä, Tornion kaupungista, Kemin kaupungista, Haaparannan
kaupungista, Norrbottenin lääninhallituksesta, Ruotsin kalastuslaitoksesta, Perämeren kalastusalueesta ja Norbottenin rannikkokalastajista.
Tornion väylä sijaitsee suurimmaksi osaksi Suomen ja Ruotsin rajan välittömässä läheisyydessä ja noin 2 km:n matkan Ruotsin puolella. Vaikutusten ulottuessa toisen valtion puolelle
YVA-lain 15 §:n mukaan tällaisessa tapauksessa on toisen valtion viranomaisille sekä luonnollisille henkilöille ja yhteisöille varattava tilaisuus osallistua arviointimenettelyyn. Tätä
tarkoitusta varten on Lapin ympäristökeskus, YVA-lain 14.3 §:n mukaisesti, toimittanut arviointiohjelman ympäristöministeriölle Ruotsin valtiolle ilmoittamista varten. Ruotsin valtion puolella tapahtuvan kuulemisen ja osallistumisen järjestää ja koordinoi Naturvårdsverket.
Lapin ympäristökeskus on pyytänyt lausuntoa arviointiohjelmasta Tornion ja Kemin kaupunginhallituksista. Lisäksi ympäristökeskus on varannut liitteessä 1 esitetyille viranomaisille ja muille tahoille mahdollisuuden lausua arviointiohjelmasta.
YHTEENVETO LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ
Arviointiohjelmasta on annettu lausuntoja yhteensä yhdeksän, joista yksi on Natur Vårdsverketin lausunto. Kopiot lausunnoista on 10.11.2004 lähetetty hankkeesta vastaavan käyttöön.
Lapin TE-keskuksen kalatalousyksiköllä ei ole huomauttamista ohjelman suhteen.
Pekka Kalla Perämeren kalastusalueen lausunnoissa 20.9.2004 ja 22.10.2004 esittää mm.
seuraavaa: "Alkuperäiset läjitysalueet 2 ja 3 tulisi säilyttää. Ei ole järkevää läjittää karkeita
massoja yhteen samaan paikkaan juuri puiston rajalle (siirretty läjitysalue 2). Tämä tulisi aiheuttamaan pysyvää haittaa Pensaskarin, Mainuan, Mainuan krunnin ja Etukarin lohen kalastuspaikoille.
YVA-selostuksessa tulee arvioida lisääntyvän laivaliikenteen haittavaikutuksia väylän läheisyydessä sijaitseville kalastuspaikoille mm. laivojen peräaallot, kalojen kulun muuttuminen, melu, pyydysten kuluminen laivojen peräaallokossa ja hankkeen vaikutukset talvikalastukseen.
Museovirasto meriarkeologin yksikkö pitää arviointiohjelmassa kappaleessa 6.7.1 esitettyä viistokaikuluotausta hyvänä sekä lisäksi esittää, että ennen viistokaikuluotauksen tilaamista ja toteuttamista on oltava yhteydessä meriarkeologian yksikköön.
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Lapin liitolla ei ole huomauttamista arviointiohjelman suhteen.
Tiehallinnon Lapin tiepiiri ilmoittaa, ettei sillä ole huomauttamista arviointiohjelman johdosta.
Kemin kaupungin kaupunkirakennuskeskus katsoo lausunnossaan, että ympäristövaikutusten arviointiohjelman voidaan kokonaisuutena katsoa täyttävän tehtävänsä hankkeen tiedonsaannin osalta, sillä arviointiohjelma selvittää mitä hankkeen tärkeimmäksi tunnistetut
ennalta arvioitavissa olevat ympäristövaikutukset ovat.
Arviointimenetelmien kuvaus jäi arviointiohjelmassa kuitenkin monien asiakohtien osalta
avoimeksi. Tältä osin arviointiohjelmaan olisi kaivannut yksityiskohtaisempaa tietoa ja esitystä niistä menetelmistä ja/tai tietolähteistä joilla hankkeen ympäristövaikutuksia tullaan
arvioimaan.
Arviointiohjelmassa oli mainittu, että tarvittaessa ylitevesien laatua voitaisiin säätää kemikaloinnilla. Kemikaalien käyttö tulisi kuitenkin viimeiseen saakka välttää tai niiden käyttö
tässä yhteydessä jopa kieltää, sillä ylimääräisten, luontoon normaalisti kuulumattomien kemiallisten yhdisteiden käyttö ei ole ekologisesti suotavaa. Ylitevedet eivät ole laadultaan
sellaisia, että niihin tarvitsisi lisätä kemikaaleja.
Arviointiselostuksessa olisi tullut ottaa kantaa myös imuruoppausmassojen loudepadon
(selkeytysallas) ympäristöturvallisuustarkasteluun ja siihen mitkä ovat padon mahdolliset
riskit ja vaikutukset ympäristölle mahdollisessa vuototilanteessa.
Kokonaisuutena Tornion väylän ruoppaaminen 9 –metriin on kannatettava ja tarpeellinen,
sillä väylän syventäminen 9 metriin mahdollistaa ja turvaa elinkeinoelämän tarvitsemat vesitiekuljetukset kaikissa olosuhteissa tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Tornion väylän
ongelmana on ollut juuri sen mataluus. Väylän nykyinen 8 metrin kulkusyvyys on rajoittanut mm. jäänmurtajaliikennettä, joiden syvyys on 8 – 8,4 metriä. Lisäksi on ennakoitavissa,
että alusliikenne Tornion terästehtaalle tullaan tulevaisuudessa suorittamaan nykyistä suuremmilla aluksilla. Täten YVA:ssa esitetty ns. nollavaihtoehto, jossa väylää ei syvennettäisi
nykyisestään, vaan kulkusyvyys jäisi entiselle tasolle 8 metriä, ei riittäisi mitoitukseltaan
kasvavan liikenteen tarpeisiin eikä liikenteen vaatimaa jäänmurtoa voitaisi nykyisellä väylän syvyydellä turvata.
Arviointiselostuksen liitekarttaan nro 4 olisi havainnollistamisen parantamiseksi hyvä laittaa
selitteeseen myös läjitysalueet (nyt siinä on vain ruoppausalueet ja Natura-alueet). Imuruoppausmassojen selkeytysallas olisi havainnollisuuden vuoksi hyvä merkitä samalla värillä kuin läjitysalueetkin, koska arviointiselostuksen tekstiosassa selkeytysallas on yksi läjitysalue. Asiaan perehtymätön saattaa karttaliitteen nro 4 perusteella saada käsityksen, että
läjitysalueita on vain kaksi kappaletta, kun todellisuudessa niitä on kolme. Kyseiseen liitekarttaan olisi hyvä merkitä myös eri läjityspaikkoihin läjitettävien massojen määrät.
Hankkeen ympäristövaikutuksiin voidaan ottaa yksityiskohtaisemmin kantaa vasta ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman käsittelyn yhteydessä.
Kemin kaupunginhallitus esittää lausunnossaan samat asiat kuin kaupunkirakennuskeskus
edellä.
Lapin lääninhallituksen sosiaali- ja terveys osastolla ei ole huomautettavaa ohjelman
suhteen.
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Naturvårdsverket esittää lausunnossaan, pyydettyään lausunnot: Sjöfartsverkets kontor i
Luleå (Merenkulkulaitoksen Luulajan konttori), Fiskeriverkets utredningskontor i Luleå
(Kalastuslaitoksen Luulajassa oleva selvityskonttori), Pelastuslaitos, Norrbottenin lääninhallitus sekä Haaparannan kaupunki, niistä yhteenvetona mm. seuraavaa:
Koska toiminta sijoittuu Ruotsin alueelle ja Ruotsin alueen välittömään läheisyyteen, on
erittäin tärkeää huomioida ympäristövaikutukset myös Ruotsin puolella.
Suunniteltua ruoppaushanketta voidaan sekä laajuuteen että aikaan nähden pitää erittäin
suurena. Riskit, että huomattavia määriä epäpuhtauksia irtoaa sedimenteistä ja vaikuttaa
biologiseen elämään verrattain suurella merialueella, ovat siksi ilmeiset. Ympäristövaikutusten pienentämiseksi on ympäristötyötä suunnattava minimoimaan sameutumista ja partikkelien leviämistä.
Työstä on laadittava suuntaviivat; milloin ja miten työ tehdään, jotta parhaalla mahdollisella tavalla voidaan estää partikkelien ja epäpuhtauksia leviäminen sekä ympäristöön kielteisesti vaikuttavat seikat. Toimenpiteet ympäristövaikutusten minimoimiseksi on selostettava
selvästi. Lisäksi on selvitettävä, mikä olisi hyväksyttävissä oleva raja sameutumiselle ja partikkelien leviämiselle. Itse ruoppaustyön aikana on tärkeä jatkuvasti seurata veden sameutumista niin, että vaikutukset ympäristöön voidaan minimoida keskeyttämällä ruoppaustyö
liian korkean sameutumisen aikana.
Odotettavissa olevat vaikutukset läjitysalueilla tapahtuvasta toiminnasta on selvitettävä.
Selvityksestä on lisäksi käytävä ilmi, mihin varotoimenpiteisiin aiotaan ryhtyä minimoimiseksi riskiä, että sedimenttiä leviää läjitysalueista työn aikana ja tulevaisuudessa.
Ympäristökaaren 4 luvussa 2 § sanotaan, että Norrbottenin läänin rannikolla ja saaristossa,
aina Suomen valtakunnan rajalle asti, on luvallisuutta arvioitaessa matkailun ja vapaa-ajan
intressit erityisesti huomioitava. Tämä alue on, siellä olevien luonnon- ja kulttuuriarvojen
suhteen, kiinnostava koko valtakunnan tasolla. Ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet voidaan ympäristökaaren 4 luvun 1 § mukaan toteuttaa ainoastaan, jos ne voidaan toteuttaa aiheuttamatta huomattavaa vahinkoa alueen ympäristö- ja kulttuuriarvoille sekä mikäli ne eivät millään tavoin ole ristiriidassa matkailun ja vapaa-ajan interssien kanssa alueella. Tulevassa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on siksi arvioitava hankkeen vaikutus
luonto- ja kulttuuriarvoihin ja otettava huomioon sen vaikutus matkailun ja vapaa-ajan intresseihin alueella.
Sen lisäksi mitä muut lausuntoa antaneet organisaatiot ovat esittäneet, on Naturvårdsverketin mielestä seuraavat asiat otettava mukaan tulevaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen:
Pohjolan koskemattomanpiin jokiin kuuluva Tornionjoki on Natura 2000 –alue ja mahdollisuudet lohen luonnolliseen lisääntymiseen ovat sillä suurimmat koko Itämeren alueella. Siksi on erittäin tärkeää, ettei hanke vaikuta kielteisesti lohen jokivaellukseen. Lohen lisäksi on
myös muita vaeltavia kalalajeja, joiden ekologinen ja taloudellinen merkitys on suuri, esim.
taimen, siika, nahkiainen ja harjus. Harjusta ei mainita raportissa, mutta se esiintyy koko
Pohjanlahden rannikkoalueella. Muutama rannikonläheinen harjuskanta lisääntyy virtaavassa vedessä, mutta luultavasti on myös rannikkoalueen altistetuilla paikoilla kutevia kantoja.
YVA:ssa on mainittujen kantojen esiintymät sekä muut meressä kutevat kalalajit huomioitava. Tarkka analyysi kalafaunaan kohdistuvista odotettavissa olevista vaikutuksia on myös
tärkeä sen arvioimiseksi ovatko ruoppauksen myönteiset vaikutukset kielteisiä suuremmat.
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Hankkeen vaikutusalueella on Ruotsin Natura 2000 –alueita, joiden tarkoituksena on säilyttää "Suuria matalia lahtia ja salmia" sekä "Sublittoraaleja hiekkasärkkiä" (ts. pysyvästi veden peittämiä hiekkasärkkiä). YVA:n täytyy käsittää selvityksen ruoppauksen vaikutuksista
Natura 2000 –alueisiin.

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO
Hankekuvaus
Hankkeen tarkoitus on esitetty ja sitä on perusteltu, mutta hankkeen merkitys myös valtakunnallisesta näkökulmasta (valtion priorisointi) olisi hyvä tuoda esiin korostamaan hankkeen merkitystä. Koska hanke perustuu Tornion tehtaiden toimintaedellytyksien turvaamiseen tulisi tehtaiden laajentuminen ja alusliikenteen kasvu kuvata selvemmin myös hankkeen tarkoitus (yleiskuvaus, luku 4.1) –kohdassa eikä jättää tätä keskeistä seikkaa ainoastaan johdanto-osaan. Merenkulkupiiri on aiemmissa yhteyksissä korostanut myös alusliikenteen turvallisuuden parantumista. Myös tämä seikka olisi ollut syytä tuoda esiin. Hankkeen tarve ja tarkoitus tulee YVA-selostuksessa esittää ja perustella tarkemmin.
Arviointiohjelmasta saa hyvän yleiskäsityksen väylän syventämishankkeesta. Hankkeen
toteutusta käytännössä olisi kuitenkin tullut esitellä yksityiskohtaisemmin, jotta esitettyihin
vaikutusarviointeihin ja mm. tarkastelualueiden riittävyyteen olisi hanketietojen pohjalta
voinut ottaa selkeämmin kantaa. Tarkempia tietoja olisi tullut esittää ruopattavien massojen
laadusta ja laadun edellyttämästä käsittelystä, ruoppaustöiden teknisestä toteutuksesta ja
ajoituksesta jne. Hankekuvausta tulee huomattavasti syventää YVA-selostuksessa. Muun
muassa ruoppausmassojen laatua ja ominaisuuksia tulee tarkastella yksityiskohtaisesti ja
verrata tietoja HELCOM:in suosituksiin sekä YM:n ruoppausmassojen läjityskriteereihin.
Toteutusvaihtoehto ja sen rajaus hankkeesta vastaavan (merenkulkupiiri) ja Outokumpu
Stainless Oy:n vastuualueeseen kuuluvien toimintojen osalta on esitetty selvästi. YVAohjelmassa on myös tuotu esiin, että väylän syventäminen edellyttää toimenpiteitä satamaalueella, mutta että satama-altaan työt on rajattu hankekokonaisuuden ulkopuolelle, eikä
niiden toimenpiteiden vaikutusten arviointia ole esitetty tehtäväksi muillakaan tavoin. Sataman syventäminen väylän syventämisen yhteydessä on ympäristökeskuksen näkemyksen
mukaan oleellinen osa hankekokonaisuutta, mikä tulee myös tarkastella kokonaisuutena tämän YVA-menettelyn yhteydessä, jotta saadaan oikea kuva koko kokonaisuuden ympäristövaikutuksista. Satama-altaan syventäminen läjitysalueineen on käsiteltävä Tornion tehtaiden YVA-menettelyssä. Satama-alueen asiat tulee yhteenvetona esittää myös tämän hankkeen YVA-selostuksessa oleellisena osana tähän hankkeeseen liittyvää kokonaisuutta.
Hankekuvauksessa on keskitytty hankkeen ns. rakentamisvaiheeseen eli ruoppausten toteutukseen. Hankkeen elinkaari eli väylän käyttö (ml. talvikäytön edellyttämä jäänmurto) ja
tarvittavat kunnossapitotoimenpiteet on jätetty esittämättä. Hankekuvauksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin tulee kattaa edellä mainitut elinkaarivaiheet. Myös imuruoppausaltaan osalta on esitettävä sen ruoppausten jälkeinen tila ja mahdollinen jälkikäyttö.
Tarkemman hankekuvauksen (ohjelman luku 4.1.6) yleistajuisuutta tulee YVAselostuksessa lisätä. YVA-selostuksessa tulee esittää väylän mitoitukseen ja väylätermistöön
liittyvät asiat havainnollisesti ja kattavammin sanaselityksin. Esimerkiksi poikkeusleikkauskuvaa hyödyntäen tulee esittää, mitä tarkoitetaan 'rännillä' ja esittää muut väylän muotoon
('linjat') ja mitoitukseen liittyvät seikat vastaavalla tavalla. Myös 'haraamisen' merkitys ja
toteutus tulisi selittää, kuten myös sen tarkoitus kulkusyvyyden turvaajana. Tarkempaan
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2.8
hankekuvaukseen tulee YVA-selostuksessa myös lisätä väylän käytön, mukaan lukien talvikäytön edellyttämän jäänmurron, ja kunnossapidon kuvaus.
Hyvää on, että YVA-ohjelmassa on esitetty sanasto ja lyhenteet. Kaikki termit eivät tästä
huolimatta välttämättä selviä asiaa tuntemattomalle, vaan mm. edellä mainitut termit kaipaavat havainnollisemman esityksen.
YVA-selostuksessa tulee myös ruoppausmenetelmät pyrkiä kuvaamaan mahdollisimman
yleistajuisesti ja havainnollistaa sanallista selitystä mahdollisuuksien mukaan kuvin ja piirroksin.
Liitteessä 4. esitetty kokonaisvaltainen kartta hankealueesta on hyvä, mutta se tulee esittää
vähintään A3-koossa ollakseen luettavissa. Lisäksi YVA-selostuksessa tulee esittää yksityiskohtaisempia karttakuvia tarpeen mukaan.
Hankkeen edellyttämissä luvissa (luku 7) ei ole tuotu esiin kaikkia huomioon otettavia lupia. Ympäristöllisesti keskeiset maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat ja hyväksynnät
on jätetty selvittämättä. YVA-ohjelmassa ei myöskään ole tuotu esiin, että Perämeren kansallispuistosta annetussa asetuksessa (538/1991) vesikulkuväylien syventäminen ja ruoppaaminen ovat sallittuja vain Metsähallituksen luvalla.
Vaihtoehtojen käsittely
YVA-ohjelmassa on esitetty kaksi vaihtoehtoa: toteutusvaihtoehto ja ns. nollavaihtoehto.
Hyvää on, että väylän vaihtoehtoiset syvyydet on esitetty ja niiden pois jättäminen perusteltu. Sen sijaan puutteellista on, että hankkeelle ei ole esitetty vaihtoehtoisia ruoppausmassojen läjitysalueita eikä näiden vaihtoehtojen pois jättämistä ole edes perusteltu. Ruoppausmassojen sijoitusvaihtoehdot ovat oleellinen osa tällaista ruoppaushanketta. Hankkeen aiemmissa vaiheissa meriläjitysalueiksi oli esitetty erilaiset sijoituspaikat kuin YVAohjelmassa. Ympäristökeskuksen käsityksen mukaan kuitenkin myös nyt esittämättä jätetyt
läjitysalueet olisivat olleet perusteltu vaihtoehto, sillä ne ovat ympäristökeskuksen käsityksen mukaan aiemminkin läjitykseen käytettyjä alueita. YVA-ohjelmassa esitetyille uusille
meriläjityssijoituspaikoille ei ole esitetty valintaperusteita, mikä on oleellista tietoa ja tulee
esittää yksityiskohtaisesti YVA-selostuksessa.
Ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan ei ole perusteltua jättää meriläjityssijoituspaikoille vaihtoehtoja käsittelemättä ja esittää, että YVA-ohjelmassa esitettyjen läjityspaikkojen lisäksi, myös aiemmissa hanke-esityksissä ilmoitetut meriläjityspaikat käsitellään tässä
YVA-menettelyssä vaihtoehtoisina paikkoina.
Läjitysalueiden lisääminen arviointiohjelmassa Perämeren kansallispuiston ja samalla Natura-alueen sisälle vuonna 1991-91 käytetyn läjitysalueen paikalle syvänteeseen (noin 14 metrin syvyys), ei ympäristökeskuksen mielestä aiheuttane sellaista muutosta Natura-alueen
suojelun perusteena oleviin luontoarvoihin, että suojelualueen ulkopuolinen koskemattoman
merenpohjan vaihtoehto olisi selväsi meriluonnon luontoarvojen kannalta perustellumpi ratkaisu. Ympäristökeskus kuitenkin pitää tarpeellisena Natura-arvioinnin tarveselvityksen tekemistä tältäkin osin. Tarveselvitys osoittaa sitten tarvitseeko varsinaista Natura-arviointia
tehdä.
Ympäristökeskus toteaa myös, että hankkeen ruoppausvaiheen ympäristövaikutukset voivat
poiketa toisistaan merkittävästi ruoppaustöiden ajoituksesta ja kestosta riippuen. Tässä tulisikin harkita erilaisten ruoppausaikataulujen käsittelyä vaihtoehtoina. Vähintäänkin tulee
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esittää erot ympäristövaikutuksissa, mikäli ruoppauksille haetaan alueella normaaliksi vakiintuneista työajankohdista poikkeavat ajat. Toisin sanoen tulee esittää ympäristövaikutukset vakiintuneiden ruoppausajankohtien mukaan toteutettuna ja erot ympäristövaikutuksissa
esimerkiksi poikkeavan pituisesta ruoppausjaksosta johtuen tai päinvastoin.
Nollavaihtoehdon kuvauksessa on tuotu esiin asianmukaisia seikkoja, mutta niiden lisäksi
nollavaihtoehdossa tulee esittää arviot Tornion tehtaiden raaka-aine ja tuotekuljetusten muiden kuljetusmuotojen edellyttämistä liikennemääristä ja arvio niiden merkityksestä tie- ja
rautatieliikenteeseen alueella (mm. liikenteellinen kasvu, kaluston riittävyys jne.). Muiden
kuljetusmuotojen kapasiteetin rajallisuus ym. seikat tulee tuoda esiin, myös siitä syystä, että
ne oletettavasti puoltavat väylähankkeen toteuttamista.
Nollavaihtoehdossa tulee myös ottaa huomioon ja tarkastella Ajoksen sataman nykyistä
aktiivisempi hyödyntäminen nollavaihtoehdon tapauksessa.
YVA-ohjelmassa ei ole esitetty mitään vaihtoehtojen vertailusta. Vaihtoehtojen vertailuun
liittyen ympäristökeskus korostaa sen olevan keskeinen osa ympäristövaikutusten arvioinnin
tuloksia sillä siinä yleensä tiivistetään, jäsennellään ja tulkitaan vaikutusarvioinnissa tuotettu tieto sekä otetaan usein kantaa eri vaihtoehtojen paremmuuteen eri osatekijöiden suhteen.
YVA-selostuksessa vaihtoehtoja tulee vertailla ja vertailumenetelmä, eli se miten vertaillaan, tulee kuvata ja sen valinta perustella yksityiskohtaisesti. Vertailun yhteydessä tai
muussa soveltuvassa kohdin tulee myös arvioida vaikutusten merkittävyyttä.
Vaikutukset ja niiden selvittäminen
Arviointiohjelmassa on esitetty alustava kuvaus ympäristön nykytilasta. Nykytilan kuvaus
on tarpeen jo ohjelmavaiheessa, sillä se muodostaa perustan vaikutusten tunnistamiselle ja
niiden merkittävyyden arvioinnille. Ympäristön nykytilan kuvaus on pääasiassa riittävä ja
painottunut oikein, mitä tulee merialueen tilan muita sektoreita laajempaan käsittelyyn.
Ympäristön nykytilan kuvausta tulee kuitenkin selvästi syventää YVA-selostuksessa. Esimerkiksi hanketta varten tehtyjen sedimentin laatu –ym. selvitysten tulokset tulee esitellä.
Sosiaalisia vaikutuksia, kuten esimerkiksi merenkulkuun ja kalastukseen liittyviä työllisyyskysymyksiä alueella ei nykytilan kuvauksessa ole tarkasteltu. Nämä kysymykset tulee käsitellä YVA-selostuksessa. Nykytilan kuvauksesta ei myöskään käy ilmi, mikä on meriarkeologisten kohteiden nykytilanne alueella. Merialueen nykyistä virkistyskäyttöä ei ole esitetty. Myös nämä seikat sekä hankkeen vaikutukset niihin tulee esittää YVA-selostuksessa.
Kasvillisuutta, eläimistöä ja suojelukohteita käsittelevässä luvussa (5.4) ei ole tuotu esiin
Perämeren kansallispuistossa suojeltavana luontotyyppinä myös vedenalaisia kohteita, kuten
vedenalaisia hiekkasärkkiä. Ruoppausten ja läjitysten vaikutukset on otettava huomioon
kaikkien suojeltujen luontotyyppien osalta.
Nykytilan kuvauksessa olisi ollut hyvä esimerkiksi yhteenvedon muodossa esittää arvio siitä, minkä tekijöiden suhteen ympäristö on kuormitettavuuden suhteen herkkää, sillä tämä on
suorassa yhteydessä vaikutusten arviointitarpeeseen.
Ympäristövaikutusten tunnistaminen on YVA-ohjelmassa esitetty hyvin yleispiirteisesti. Lisäksi vaikutuksia on käytännössä tunnistettu ainoastaan ruoppausvaiheen osalta. Väylän
käytön, ml. talvikäyttö ja jäänmurto, sekä kunnossapidon ympäristövaikutuksia ei ole tunnistettu. Myös näiden vaiheiden ympäristövaikutukset on tunnistettava ja ne tulee arvioida.
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YVA-ohjelmassa on melko kattavasti esitetty mitä ruoppausten vaikutuksia aiotaan arvioida, mutta käytettäviä arviointimenetelmiä tai selvityksissä käytettävää asiantuntemusta ei
ole kuvattu (YVA-asetus 11 §). YVA-ohjelman yksin keskeisistä tarkoituksista on esittää
kattava arviointisuunnitelma (tunnistaa vaikutukset sekä esittää tarvittavat selvitykset menetelmineen) siten, että eri sidosryhmät ja yhteysviranomainen voi ottaa suunnitelmaan kantaa.
Nyt tähän ei ole ollut juurikaan mahdollisuuksia. Arviointiselostuksessa tai sen mahdollisissa liitteissä tulee käydä ilmi selvitysten laatijat, käytetyt menetelmät sekä niiden kuvaukset.
Selostuksessa tai sen liitteissä tulee myös esittää käytettyihin menetelmiin ja/tai lähtötietoihin liittyneet epävarmuustekijät sekä puutteet.
YVA-ohjelmassa ei tuoda esiin, tuleeko YVA-selostus sisältämään arvion mahdollisista
ympäristöonnettomuuksista ja niiden seurauksista. Tämä tulee YVA-asetuksen 12 §:n mukaan sisältyä YVA-selostukseen ja sen tulee kattaa sekä ruoppausvaihe, väylän käyttö ja
imuruoppausaltaan täytön jälkeinen aika että väylän kunnostustoimenpiteet.
Ympäristövaikutusten tarkastelualueita ei ole rajattu eikä rajauksia perusteltu systemaattisesti. Tarkastelualue on esitetty ainoastaan vesistövaikutusten osalta. Käytetyt tarkastelualueet ja todetut vaikutusalueet tulee esittää YVA-selostuksessa. Esitettyjä vesistövaikutusten
tarkastelualueita tulee selvitysten edetessä tarvittaessa laajentaa. Tarkastelualueen tulee
kaikkien vaikutusten osalta kattaa se alue, missä vaikutuksia ilmenee.
Osallistuminen
Osallistumista on kuvattu YVA-ohjelmassa ja mm. ohjausryhmän kokoonpano on tuotu riittävän yksilöidysti esiin. YVA-ohjelmasta saa kuitenkin sen käsityksen, että ohjausryhmä
työskentelee vain ohjelmavaiheessa sillä YVA-selostuvaiheen ohjausryhmätyöskentelyä ei
ole esitetty. YVA-ohjelmassa olisi myös tullut tuoda esiin, miten ohjausryhmätyöskentely ja
muu osallistuminen on otettu YVA-ohjelman laadinnassa huomioon, sillä ohjausryhmässä
on esitetty paljon kannanottoja tehtävää ympäristövaikutusten arviointia silmällä pitäen.
Osallistumisen vaikutukset ympäristövaikutusten arviointiin koko menettelyn aikana tulisikin tuoda esiin arviointiselostuksessa, sillä osallistuminen on keskeinen osa arviointimenettelyä ja arviointiselostuksessa kuvaamalla sen merkitys saadaan esiin.
Raportointi
Arviointiohjelma on laadittu kokonaisuudessaan selkeästi ja sujuvasti.
Arviointiohjelmassa on pyritty tiiviiseen ja helposti ymmärrettävään esittämistapaan, mikä
on asian lähestyttävyyden kannalta hyvä, mutta näin on myös väistämättä jäänyt joitakin arviointiohjelman kannalta keskeisiä asioita liian yleispiirteisen esittämisen varaan.
Yhteenveto ja ohjeet jatkotyöhön
Ympäristökeskus katsoo arviointiohjelman pääosaltaan täyttävän YVA-asetuksen
(268/1999) 11 §:n vaatimukset.
Arviointiselostuksessa tulee kiinnittää huomiota vaikutusten merkittävyyden arviointiin.
Merkittävyyden arviointi tulee tehdä systemaattisesti ja esittää selkeästi ja perustellusti.
Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen on YVA-ohjelmassa esitetty selkeästi omana lukunaan. Ympäristökeskus haluaa korostaa haittojen ehkäisemisen ja lieventämisen kattavan
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selvittämisen ja laadukkaan ja riittävän yksityiskohtaisen esittämisen olevan YVAselostuksen keskeistä sisältöä. Kuten muiltakin osin, myös tämän kohdan tulee kattaa hankkeen elinkaari eli ruoppausten lisäksi väylän käyttö ja kunnossapito.
Vaikutusten seuranta tulee YVA-selostuksessa esittää YVA-ohjelmaa perusteellisemmin ja
sen suunnittelussa tulee ottaa arviointityön tulokset huomioon.

LAUSUNNON NÄHTÄVILLÄOLO
Arviointiohjelmasta annetut alkuperäiset lausunnot säilytetään Lapin ympäristökeskuksessa.
Yhteysviranomaisen lausunto lähetetään hankkeesta vastaavalle sekä tiedoksi lausunnonantajille ja muille 'Tiedoksi' kohdassa mainituille tahoille. Lausunnon ruotsinnos toimitetaan
tiedoksi ruotsalaisille lausunnonantajille.
Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävänä 3.12.2004 alkaen koko arviointimenettelyn ajan seuraavissa paikoissa:
•
•
•

Tornion kaupunki, kaupungintalo, Suensaarenkatu 4, Tornio
Kemin kaupunki, kaupungintalo, Valtakatu 26, Kemi
Lapin ympäristökeskus, virastotalo, Hallituskatu 5, Rovaniemi

Lisäksi lausunto ja sen käännös ruotsiksi ovat nähtävänä Internetissä osoitteessa:
http://www.ymparisto.fi hakupolkuna: Alueelliset ympäristökeskukset > Lappi > Ympäristönsuojelu > Ympäristövaikutusten arviointi > Vireillä olevat YVA-hankkeet
Arviointiohjelmaa ja tätä lausuntoa on käsitelty Lapin ympäristökeskuksen YVA-ryhmässä.

Ympäristönsuojelupäällikkö

Tiina Kämäräinen

Rakennusmestari

Pertti Lokio

LIITTEET
1. Luettelo viranomaisista ja muista tahoista, joille on varattu tilaisuus lausua
arviointiohjelmasta
2. Suoritemaksun määräytyminen ja sitä koskeva oikaisuvaatimusosoitus

SUORITEMAKSU

4880 euroa

JAKELU

Merenkulkulaitos/Pohjanlahden merenkulkupiiri suoritemaksua vastaan
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TIEDOKSI
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Ympäristöministeriö/YVA-asiat
Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio
Lausunnon antajat ja mielipiteiden esittäjät
Outokumpu Stainless Oy
Seurantaryhmän jäsenet
Naturvårdsverket ja ruotsalaiset lausunnon antajat ja mielipiteiden esittäjät
(lausunnon ruotsinnos)
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Liite 1
LUETTELO VIRANOMAISISTA JA MUISTA TAHOISTA, JOILLE ON VARATTU
TILAISUUS LAUSUA ARVIOINTIOHJELMASTA
Tornion kaupunki
Kemin kaupunki
Pirkkiön osakaskunta/Pekka Mäkinen, Vanhapirkkiöntie 49, 95470 Pirkkiö
Perämeren kalastusalue
Outokumpu Stainless Oy
Suomen ympäristökeskus
Lapin liitto
Lapin lääninhallitus, sosiaali- ja terveysosasto
Lapin TE-keskus, Kalatalouspalvelut
Tiehallinto, Lapin tiepiiri
Merenkulkulaitos, Pohjanlahden merenkulkupiiri
Turvatekniikan keskus
Lapin luonnonsuojelupiiri
Tornion luonnonsuojeluyhdistys
Metsähallitus, Perämeren kansallispuisto
Museovirasto
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Liite 2

MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN JA MAKSUA KOSKEVA MUUTOKSENHAKU

Maksu määräytyy ympäristöministeriön asetuksessa (1237/2003) alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista olevan maksutaulukon mukaisesti.
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi valtion maksuperustelain (150/1992) 11 b §:n mukaan
vaatia oikaisua maksun määränneeltä viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun
määräämisestä.
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