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TIIVISTELMÄ
Hanke ja hankkeesta vastaava
Neste Oyj selvittää mahdollisuutta lisätä uusiutuvan polttoaineen ja vedyn tuotantoa
Porvoon Kilpilahdessa.
Hankkeessa suunnitellaan uusiutuvia polttoaineita valmistava NEXBTL-laitos nykyiselle
Kilpilahden teollisuusalueelle sataman välittömään läheisyyteen. Hankekokonaisuus käsittää mm. NEXBTL-laitoksen, syötön esikäsittely-yksikön, jäteveden esikäsittelyn, uuden vetylaitoksen, kuumaöljyuunin, varastosäiliöitä sekä turvasoihdun. Laitoksen
raaka-aineet ovat mm. eläinrasvoja, kasvirasvoja ja erilaisia jätevirtoja. Laitoksen tuotteet ovat mm. uusiutuva propaani, uusiutuva
teollisuusbensiini (nafta), uusiutuva lentopetroli ja -diesel.
Hankkeesta vastaavana toimii Neste Oyj.
Neste Oyj on maailman suurin jätteistä ja
tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen tuottaja, joka tuo
uusiutuvia ratkaisuja myös muovi- ja kemikaaliteollisuudelle. Neste on myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja yhtiö tutkii parhaillaan,
kuinka jätemuovista voisi valmistaa uusien
muovituotteiden raaka-ainetta.
Hanke liittyy Neste Oyj:n Porvoo Capacity
Growth -projektiin, joka tähtää uusiutuvien
polttoaineiden tuotannon kasvuun. Uusiutuvista raaka-aineista tuotetut kehittyneet polttoaineet ovat keskeinen keino uusiutuvan
energian lisäämiseksi liikenteessä – erityisesti tie- ja lentoliikenteessä, mutta myös
meriliikenteessä.
YVA-menettely
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten
arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista
suunnittelussa ja päätöksenteossa. Samalla
tavoitteena on lisätä tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä YVA-lain (252/2017) mukaisessa arviointimenettelyssä ennen kuin ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta
koskevia päätöksiä eikä ratkaista sitä koskevia lupa-asioita, vaan sen tavoitteena on
tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi.

Hankkeen YVA-velvoite määräytyy YVA-hankeluettelon mukaisesti: ”kohta 6) kemianteollisuus: d) laitokset, joissa valmistetaan tai
tuotetaan teollisessa mittakaavassa bioetanolia tai bioöljyä.”
Hankkeen YVA-menettely käynnistyi huhtikuussa 2020, kun YVA-ohjelma jätettiin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tässä ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, suunnittelun aikataulusta, suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia tämän menettelyn yhteydessä
selvitetään ja miten selvitykset tehdään sekä
suunnitelma osallistumisen ja tiedottamisen
järjestämisestä.
Ympäristövaikutusten arvioinnin laatimisesta
vastaa konsulttityönä AFRY Finland Oy. Yhteysviranomaisena YVA-menettelyssä toimii
Uudenmaan ELY-keskus.
Arvioitava vaihtoehdot
YVA-menettelyssä vaihtoehtoina ovat:
-

VE0 0-vaihtoehto: NEXBTL-laitoksen
rakentamatta jättäminen.
VE1:
Uuden
NEXBTL-laitoksen
rakentaminen
Porvoon
Kilpilahteen
Nesteen teollisuusalueelle mukaan lukien
laitoksen vaatimat muut toiminnot:
lämpökäsittely-yksikön,
jäteveden
esikäsittelyn,
uuden
vetylaitoksen,
kuumaöljyuunin,
varastosäiliöt
sekä
turvasoihdun.

Hankkeen toteutusaikataulu
Hanke
on
huhtikuussa
2020
esiselvitysvaiheessa. Seuraavassa projektin
vaiheessa
selvitetään
kannattavuus,
toteutustapa, perussuunnittelun kesto ja
seuraavien vaiheiden aikataulut. Hankkeen
toteutusvaihe alkaa alustavan arvion mukaan
vuonna 2022 ja laitoksen käynnistys ajoittuu
vuosille 2024–2025.
Hankkeen tekninen kuvaus
Laitokselle
ei
ole
vielä
perussuunnittelua, joten tässä
tekniset tiedot ovat alustavia
tarkentuvat hankkeen edetessä.

Uuden NEXBTL-laitoksen uusiutuvat raakaaineet toimitetaan laitokselle pääasiassa
laivoilla, mutta myös autokuljetukset ovat
mahdollisia.
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Raaka-aine
esikäsitellään
uudessa
lämpökäsittely-yksikössä, joka on yhdistetty
uuteen esikäsittelylaitokseen. Esikäsitelty
raaka-aine ohjataan edelleen NEXBTLprosessiin, jolla tuotetaan haluttuja tuotteita
kuten
propaania,
teollisuusbensiiniä,
lentopetrolia tai dieselpolttoainetta. Prosessi
perustuu Neste Oyj:n omaan teknologiaan.
Laitoksella
valmistetut
uusiutuvat
nestemäiset tuotteet ohjataan jalostamon
säiliöalueelle, josta ne ohjataan joko suoraan
tai tuotesekoituksina nykyistä järjestelmää
hyödyntäen asiakkaille. Uuden laitosalueen
sijainti Porvoon sataman läheisyydessä
mahdollistaa laiturien, säiliöiden ja logistiikan
hyödyntämisen yhdessä Porvoon jalostamon
kanssa.
Uusiutuva nestekaasu (propaani) ohjataan
uuteen
laitosalueelle
rakennettavaan
varastoon, jonka alueelle tulee uusia säiliöitä
5–10 kpl. Myös Porvoon jalostamon olemassa
olevien
NEXBTL
1
ja
2-yksiköissä
valmistettavan
uusiutuvan
propaanin
talteenotto ja varastointi on mahdollista
uudella laitoksella.
Laitoksen yhteyteen rakennetaan erillinen
vetylaitos, joka tuottaa vetyä NEXBTLlaitoksen
tarpeisiin.
Uusi
vetylaitos
yhdistetään
Porvoon
jalostamon
vetyverkkoon.
Vety
valmistetaan
höyryreformoinnilla tai muulla vastaavalla
tekniikalla.
Höyryreformoinnissa
syöttökaasusta valmistetaan katalyytin avulla
vetyä ja samalla muodostuu hiilidioksidia.
Hiilidioksidin talteeottoon ja varastointiin
(Carbon Capture and Storage) liittyvien
tekniikoiden tavoiteena on ilmakehään
vapautuvan hiilidioksidin estäminen ja näiden
tekniikoiden käyttöä selvitetään.
Laitokselle rakennetaan uusi jätevesien
esikäsittely
sekä
erilliset
puhtaiden
sadevesien
ja
sammutusvesien
keräilyjärjestelmät erillisillä sulkuventtiileillä.
Maanpinnasta mitattuna korkein rakennelma
on laitoksen turvasoihtu, jonka korkeus on
noin 60–100 metriä maanpinnasta. Lisäksi
alueelle rakennetaan kaksi savupiippua,
joiden korkeus määritetään lainsäädännön
vaatimusten mukaisesti. Prosessilaitteiden
korkeus maanpinnasta on noin 15–20 m.

Uudella NEXBTL-laitoksella käytetään raakaaineina kasviöljyjä ja eläinrasvoja, niiden
valmistuksessa ja jalostuksessa syntyviä
sivuvirtoja sekä jätteeksi luokiteltuja virtoja.
Laitoksella käytettävät raaka-aineet ovat
uusiutuvia. Kierrätysmuovien käyttöä raakaaineena ei ole suunniteltu tälle laitokselle.
Uusi NEXBTL-laitos tuottaa uusiutuvasta
raaka-aineesta
uusiutuvaa
propaania,
uusiutuvaa teollisuusbensiiniä, uusiutuvaa
lentopetrolia sekä -dieseliä.
Hankealueen ja sen ympäristön kuvaus
Sijainti ja toiminnot
Hankealue sijaitsee Porvoossa Kilpilahden teollisuusalueella Neste Oyj:n omistamalla kiinteistöllä. Kilpilahden teollisuusalue on Suomen suurimpia teollisuusalueita ja Pohjoismaiden suurin öljynjalostuksen ja kemianteollisuuden keskus.
Hankealue sijoittuu Kilpilahden teollisuusalueella Neste Oyj:n rautatiepurkausterminaalin
ja öljysataman läheisyyteen, jolloin voidaan
hyödyntää nykyisiä satamalaitureita ja säiliöitä sekä logistiikkaa.
Kaavoitus
Porvoo kuuluu Uudenmaan maakuntaan,
jonka alueella on voimassa useita maakuntakaavoja.
Hankealueella
on
voimassa
15.2.2010 vahvistettu (KHO 6.4.2011) ItäUudenmaan maakuntakaava, jota on täydennetty 1.-4. vaihemaakuntakaavoilla. Hankealue kuuluu vuonna 1988 vahvistetun (lainvoimaiseksi 1989) Sköldvikin osayleiskaavan
alueeseen. Hankealueella pääosin on voimassa Sköldvikin rakennuskaava (rk 74),
joka on vahvistettu 27.4.1984.
Asutus
Kilpilahden teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Ympäröivät maaalueet ovat pääosin maanviljelys- ja metsätalouskäytössä. Lähimmät asuinalueet ovat
kylämäiset Nyby Kilpilahden luoteispuolella ja
Nikuby vastaavasti eteläpuolella. Etäisyyttä
hankealueelta näiden alueiden lähimpiin
asuinrakennuksiin on noin 900–1 600 metriä.
Hankealuetta lähimmät loma-asunnot sijaitsevat noin 700 metrin päässä hankealueesta
etelään Svartbäckinselän Kilpilahden puoleisella rannalla.
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Melu ja tärinä
Hankealueella melua aiheutuu nykytilanteessa teollisesta toiminnasta. Vuonna 2019
tehdyissä ympäristömelumittauksissa kaikkien mittauspisteiden tulokset ovat olleet alle
säädettyjen ympäristölupamääräysten.
Kilpilahden alueella tärinää voi aiheutua raskaasta liikenteestä ja raideliikenteestä liikenneväylien välittömään läheisyyteen.

Kuva 1. Hankkeen sijainti.
Päästöt ilmaan ja ilmanlaatu
Porvoon jalostamon typen oksidien ja VOCyhdisteiden päästöt ovat laskeneet viime
vuosikymmeninä.
Rikkidioksidipäästöjen
määrät ovat pysyneet melko samalla tasolla
2000-luvulla, vaikka nekin ovat pienentyneet
vuoden 2015 jälkeen. Kilpilahdessa on
tarkkailtu ilmanlaatua 1970-luvulta lähtien.
Luonnonolot
Kilpilahden teollisuusalue on pitkään teollisuus- ja satamakäytössä ollutta rakennettua

ympäristöä. Alkuperäistä luonnonympäristöä,
kasvillisuutta ja eläimistöä on jäljellä vain vähän. Aiempien luontoselvitysten perusteella
hankealueen kohdalle tai sen lähelle ei sijoitu
erityisen arvokkaita luontokohteita, eikä alueelta ole tiedossa havaintoja uhanalaisista lajeista tai luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeista. Lähimmät suojelualueet sijaitsevat vajaan kahden kilometrin etäisyydellä hankealueesta.

Arvioitavat ympäristövaikutukset ja arviointimenetelmät
Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. YVA-lain mukaisesti
arvioinnissa tarkastellaan hankkeen aiheuttamia ympäristövaikutuksia:
-

väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja
luonnon monimuotoisuuteen
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-

yhdyskuntarakenteeseen,
aineelliseen
omaisuuteen, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä
näiden tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.

Hankkeen ympäristövaikutuksia arvioidaan
yhden toteutusvaihtoehdon osalta, jossa tarkastelun kohteena on uuden NEXBTLlaitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen
Nesteen teollisuusalueelle mukaan lukien
laitoksen vaatimat muut toiminnot.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan sekä hankealueen sisälle että hankealueen ulkopuolelle ulottuvien toimintojen ympäristövaikutuksia. Hankealueen ulkopuolelle
ulottuvaa toimintaa on esimerkiksi polttoaineiden kuljetukset maa- ja meriteitse.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa huomioidaan käytön aikaisten vaikutusten lisäksi rakentamistöiden sekä käytöstä poistamisen
vaikutukset. Lisäksi hankkeen mahdollisia
yhteisvaikutuksia alueella olevien tai suunniteltujen muiden hankkeiden kanssa arvioidaan.
Vaikutusten arviointi toteutetaan asiantuntija-arviona olemassa olevan aineiston pohjalta sekä osin pohjautuen erillisiin hankkeen
aikana tehtäviin selvityksiin. Arviointityön
osana tehdään seuraavat erillisselvitykset tukemaan olemassa olevaa aineistoa:
-

Kasvihuonekaasupäästölaskenta
täen hankkeen koko elinkaaren
Ilmapäästöjen leviämismallinnus
Melumallinnus
Maastokäynti ja luontokartoitus
Linnustoselvitys
Valokuvasovitteet
Asukaskysely
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OMFATTANDE SAMMANDRAG
Projekt och projektansvarig
Neste Oyj utreder möjligheten att öka
produktionen av förnybart bränsle och
vätgas i Sköldvik, Borgå (figur 1).
I projektet planeras byggandet av en
NEXBTL-anläggning för framställning
av
förnybara
bränslen
på
det
nuvarande industriområdet i Sköldvik i
direkt anslutning till hamnen. Projektet
omfattar
bland
annat
NEXBTLanläggningen,
enheten
för
förbehandling av råvara, förbehandling
av
avloppsvatten,
en
ny
vätgasanläggning,
en
ugn
för
uppvärmning
av
processolja,
lagercisterner
samt
en
säkerhetsfackla.
Råvarorna
till
anläggningen
är
bland
annat
animaliska och vegetabiliska fetter
samt olika typers sidoströmmar.

Anläggningens produkter är bland
annat förnybar propan, förnybar
bensinkomponent (nafta), förnybar
flygkerosin och -diesel.
Projektansvarig är Neste Oyj. Neste är
världens största producent av förnybar
diesel och förnybar kerosin som
raffineras från avfall och rester som
ger förnybara lösningar också för
plast- och kemi-industrin. Neste är
teknisk föregångare i raffinering av
högklassiga oljeprodukter och bolaget
undersöker för närvarande bland annat
hur avfallsplast kan användas för att
tillverka råvara till nya plastprodukter.

Figur 1. Projektets lokalisering.
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Projektet
siktar
på
att
öka
produktionen av förnybara bränslen.
Avancerade förnybara bränslen som
produceras av förnybara råvaror har
en central roll för att öka andelen
förnybar energi inom trafiken –
speciellt i väg- och flygtrafiken, men
även sjöfarten. I bekämpningen av
klimatförändringen
måste
alla
alternativa energiformer utnyttjas för
att minska koldioxidutsläppen. Nestes
förnybara produkter är ett alternativ.
Förnybara produkter kan under sin
livscykel
ge
betydande
utsläppsminskningar
jämfört
med
fossila bränslen. Samtidigt främjar
avfall och rester som råvara den
cirkulära ekonomin. Nestes förnybara
produkter
kan
användas
utan
förändringar i befintliga fordon och
kan därmed utnyttjas direkt i trafiken.

bioetanol
skala.”

eller

bioolja

i

industriell

MKB-processen
Syftet
med
förfarandet
av
miljökonsekvensbedömningen är att
främja bedömningen och ge ett
enhetligt
beaktande
av
miljökonsekvenserna vid planeringen
och beslutsfattandet. Samtidigt är
syftet att öka tillgången till information
och möjligheterna till delaktighet i
beslutsfattandet.
Projektets
miljökonsekvenser
ska
utredas i ett bedömningsförfarande
enligt MKB-lagen (252/2017) innan
åtgärder
som
kan
få
miljökonsekvenser vidtas. I MKBprocessen fattas inga beslut gällande
projektet och inga tillståndsärenden
avgörs, utan dess mål är att ta fram
information
som
grund
för
beslutsfattande.
MKB-processens
centrala faser visas i figuren intill (figur
2).
Projektets MKB-skyldighet grundar sig
på MKB-projektförteckningen: ”punkt
6) kemisk industri: d) anläggningar för
framställning eller produktion av

Figur 2. MKB-processens faser

MKB-processens tidplan
Projektets MKB-process inleddes i april
2020 då MKB-programmet lämnades
till Närings-, trafik- och miljöcentralen
i Nyland (figur 3). I detta program för
miljökonsekvensbedömning
presenteras uppgifter om projektet och
dess
alternativ,
tidplan
för
planeringen,
en
plan
för vilka
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miljökonsekvenser som utreds
i
anslutning till denna process och hur
utredningarna görs samt en plan för
ordnande
av
deltagande
och
information.

Projektets tidplan

Alternativ som bedöms

I april 2020 befinner sig projektet i
förstudiefas. I nästa fas av projektet
utreds lönsamhet, genomförandesätt,
varaktigheten för den grundläggande
planeringen
och
tidplanerna
för
följande faser. Genomförandefasen av
projektet börjar enligt en preliminär
uppskattning 2022 och anläggningen
startas under perioden 2024–2025.

Alternativen i MKB-processen är:

Teknisk beskrivning av projektet

Figur 3. Planerad tidplan för projektets
MKB-process

AFRY
Finland
Oy
svarar
för
miljökonsekvensbeskrivningen
som
konsultarbete. Kontaktmyndigheten i
MKB-processen är NTM-centralen i
Nyland.

-

VE0 0-alternativet: NEXBTLanläggningen byggs inte.
VE1: Byggandet av en ny
NEXBTL-anläggning
på
Sköldviks
industriområde
i
Borgå
inklusive
övriga
funktioner som anläggningen
kräver:
värmebehandlingsenhet,
förbehandling
av
avloppsvatten,
en
ny
vätgasanläggning,
ugn
för
uppvärming av processolja,
cisterner samt säkerhetsfackla.

Den grundläggande planeringen av
anläggningen har ännu inte gjorts så
de tekniska uppgifter som presenteras
här är preliminära och preciseras allt
efter hand projektet framskrider.
Funktionsprincip och konstruktioner
De förnybara råvarorna till den nya
NEXBTL-anläggningen
levereras
i
huvudsak med fartyg, men även
biltransporter är möjliga. Antalet
fartygstransporter bedöms inte öka på
grund av projektet, men fartygens
storlek ökar.
Råvaran
förbehandlas i
en
ny
värmebehandlingsenhet
som
är
ansluten
till
den
nya
förbehandlingsanläggningen.
Den
förbehandlade råvaran styrs vidare till
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NEXBTL-processen som producerar de
produkter som önskas, såsom propan,
bensinkomponent, flygkerosin eller
dieselbränsle. Processen baserar på
Neste Oyj:s egen teknik.
De förnybara flytande produkterna
som framställs i anläggningen styrs till
raffinaderiets lagerområde varifrån de
levereras
direkt
eller
efter
produktblandningar med hjälp av
befintligt system till kunderna. Den
nya anläggningens lokalisering i
närheten av Sköldviks hamn gör det
möjligt att samutnyttja befintliga
kajer, cisterner och logistik med Borgå
raffinaderi.

ångreformering
eller
annan
motsvarande
teknik.
Vid
ångreformering framställs väte ur
tillförd gas med hjälp av en katalysator
och samtidigt bildas det koldioxid.
Målet
är
att
anslutateknik
förtillvaratagande och lagring av
koldioxid
(Carbon
Capture
and
Storage)
och
härmed
förhindra
koldioxid att frigöras till atmosfären. I
projektet utreds möjligheten att bygga
omhändertagande av koldioxid med
bästa tillgängliga teknik.

Figur 4. Principschema över anläggningen.

Ett nytt lager med 5–10 cisterner som
ska byggas på fabriksområdet. Även
förnybar propan som produceras i de
befintliga enheterna NEXBTL 1 och 2
på Borgå raffinaderi kan tas tillvara och
lagras i den nya anläggningen.
I anslutning till anläggningen byggs ett
separat vätgasenhet som producerar
väte till NEXBTL-anläggningen. Den
nya
vätgasenheten
ansluts
till
vätgasnätet vid Borgå raffinaderi.
Vätet
framställs
genom

På
anläggningen
byggs en
ny
förbehandling för avloppsvatten samt
separata system för uppsamling av
rent regnvatten och brandvatten med
separata avstängningsventiler. Den
nya NEXBTL-anläggningen har sina
egna försörjningssystem, såsom ånga,
och systemen ansluts till Borgå
raffinaderis nät.
Mätt från markytan är den högsta
konstruktionen
anläggningens
säkerhetsfackla vars höjd är cirka 60–
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100 meter över markytan. På området
byggs dessutom två skorstenar vars
höjd bestäms enligt lagstadgade krav.
Processutrustningens
höjd
över
markytan är cirka 15–20 m.
Det planeras inga betydande ändringar
av kajer i Borgå hamn i anslutning till
NEXBTL-projektet och inga nya kajer
byggs.
Råvaror och produkter
Vid den nya NEXBTL-anläggningen
används växtoljor och djurfetter samt
sidoströmmar
som
uppstår
vid
framställning av dem och flöden som
klassificeras som avfall som råvara.
Råvarorna
som
används
vid
anläggningen
är
förnybara.
Användning av återvunnen plast som
råvara är inte planerad för denna
anläggning.
Den
nya
NEXBTL-anläggningen
producerar förnybar propan, förnybar
bensinkomponent,
förnybar
flygkerosin och förnybar diesel av
förnybara råvaror.
Utsläpp
De viktigaste utsläppen till luft från den
nya
NEXBTL-anläggningen
är
kväveoxider och svaveldioxid. Utsläpp
till
luft
uppstår
under
normal
verksamhet från driften av ugnen för
uppvärmining av processolja och
vätgasenheten. Dessutom uppstår det
lättflyktiga kolväten (VOC) i NEXBTLanläggningen. En närmare bedömning
av utsläppen kan presenteras när
planeringen preciseras. Den nya
NEXBTL-anläggningen körs så jämnt
och säkert som möjligt, men i en
eventuell avvikande situation ger
säkerhetsfacklan
också
kortvarigt
ovannämnda utsläpp till luften.
Den ökade trafiken till den nya
anläggningen består i huvudsak av
import av produktionskemikalier samt
transporter av biprodukter och avfall.

Persontrafikens ökning bedöms vara
obetydlig. Trafikvolymerna preciseras
när projektplaneringen fortskrider.
När det gäller buller till omgivningen är
de
viktigaste
bullerkällorna
i
anläggningen kompressorer, pumpar,
turbiner samt eventuella luftkylare oh
värmepumpar. Även utblåsningar kan
orsaka buller. Dessutom medför
trafiken till anläggningen buller i
omgivningen. I hamnen utgör fartyg
samt
lastningsoch
lossningsverksamhet bullerkällor. I
störningssituationer är anläggningens
fackla en bullerkälla. I avvikande
situationer kan även utblåsning av
ånga orsaka buller. Bullret strävar man
att förebygga genom bland annat
placering
av
utrustning
samt
inkapsling där detta är möjligt, med
beaktande av processäkerheten.
Beskrivning av projektområdet
och dess omgivningar
Lokalisering och verksamheter
Projektområdet ligger i Borgå på
Sköldviks industriområde, på en
fastighet ägd av Neste Oyj. Sköldviks
industriområde är ett av Finlands
största industriområden och Nordens
största centrum för oljeraffinering och
kemisk
industri.
Sköldviks
industriområde ligger cirka 12 km
sydväst om Borgå centrum, nära
gränsen mellan Borgå stad och Sibbo
kommun, som går som närmast på
cirka 700 meters avstånd sydväst om
industriområdets gräns. Borgåleden
(riksväg 7) går på cirka 3 kilometers
avstånd norr om industriområdet.
Sköldviks industriområde gränsar i
nord och ost till ett havsområde,
Svartbäcksfjärden, med Tolkis och
Emsalö på den motsatta stranden.
Projektområdet ligger på Sköldviks
industriområde i närheten av Neste
Oyj:s oljehamn och järnvägterminal så
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att nuvarande kajer och cisterner kan
utnyttjas liksom logistiken.

6.4.2011) och som har kompletterats
med
etapplandskapsplaner
1–4.

Figur
5.
Andra
verksamheter
fastigheter
på
projektområdet
närområdet. © Lantmäteriverket.

Projektområdet ingår i området för
Sköldviks
delgeneralplan
som
fastställdes 1988 (i laga kraft 1989).
På projektområdet gäller i huvudsak
Sköldviks byggnadsplan (bp 74) som
fastställdes 27.4.1984.

och
och

På Sköldviks industriområde finns
förutom Neste Oyj:s oljeraffinaderi,
Borealis Polymers Oy:s plast- och
petrokemiska fabriker, BEWiSynbra
RAW Oy:s produktionsanläggning för
polystyren, Ineos Composites Finland
Oy:s
produktionsanläggning
för
polyesterhartser, Oy Aga Ab:s luftgasoch koldioxidfabrik samt vätgasverk,
Kilpilahden Voimalaitos Oy:s kraftverk
och Oy Innogas Ab (leverans av
flytgaser) samt VR Transpoint Oy som
svarar för tågtrafiken i området.
Planläggning och bebyggelse
Borgå hör till Nylands landskap inom
vars område flera landskapsplaner
gäller. På Projektområdet gäller Östra
Nylands
landskapsplan
som
fastställdes 15 februari 2010 (HFD

Ingen bebyggelse finns i omedelbar
närhet av Sköldviks industriområde
(figur 5). Omgivande markområden
används i huvudsak för jord- och
skogsbruk.
De
närmaste
bostadsområdena är Nyby nordväst
om Sköldvik och Nikuby på den södra
sidan, båda av bykaraktär. Avståndet
från projektområdet till de närmaste
bostadshusen i dessa områden är cirka
900–1 600
meter.
De närmaste
fritidshusen ligger på cirka 700 meters
avstånd söder om projektområdet på
Svartbäcksfjärdens
strand
på
Sköldvikssidan.
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Inga skolor eller daghem eller
motsvarande känsliga objekt finns i
närheten
av
industriområdet.
Närmaste skola och daghem ligger i
Kullo på cirka fem kilometers avstånd
från projektområdet.
Buller och vibrationer
På projektområdet uppstår buller i
nuläget på grund av industriell
verksamhet.
I
mätningar
av
omgivningsbuller som utfördes 2019
låg resultaten från alla mätpunkter
under
bestämmelserna
i
miljötillståndet.
På Sköldviksområdet kan vibrationer i
omedelbar närhet till trafikleder
orsakas av tung trafik och spårbunden
trafik.
Utsläpp i luft och luftkvalitet
Utsläppen av kväveoxider och VOCföreningar från Borgå raffinaderi har
minskat
under
de
senaste
decennierna.
Svaveldioxidutsläppen
har hållit sig relativt konstanta under
2000-talet även om också de har
minskat efter 2015. I Sköldvik har
luftkvaliteten
kontrollerats
sedan
1970-talet.
Naturförhållanden,
mark
berggrund samt grundvatten

och

Sköldviks industriområde utgörs av
byggd miljö som har använts för
industri- och hamnverksamhet under
lång tid. Det finns bara litet kvar av
ursprunglig naturmiljö, flora och fauna.
Enligt tidigare naturutredningar finns
inga särskilt värdefulla naturobjekt på
projektområdet eller i dess närhet, och
inga observationer av hotade arter
eller arter i habitatdirektivets bilaga
IV(a) är kända från området. De
närmaste skyddade områdena ligger
på knappt två kilometers avstånd från
projektområdet.

På projektområdet och i närområdet
finns rikligt med berg i dagen och
jordlager uppträder i huvudsak som ej
sammanhängande zoner i sänkor
mellan berg i dagen. Markytans nivå
kring projektområdet varierar mellan
cirka 0 m.ö.h. och +40 m.ö.h. (meter
över havet, N2000). Markytan ligger i
allmänhet över nivån +10 m.ö.h. På
projektområdet eller i dess närhet
finns
inga
nationellt
värdefulla
bergsområden, moränformationer, och
inga vind- eller strandformationer.
På projektområdet ligger den så
kallade oljeåkern, där oljeförorenat
avfall
har
förstörts
genom
åkerbehandling från 1980-talet fram
till 2005. Det avfall som spritts på
åkern har i huvudsak bestått av slam
från det mekaniska reningssteget i
avloppsreningsverket,
slam
från
efterluftningsbassängerna, fällningar
från cisterner samt oljig sand från
slambilarnas
tömningsplats.
En
utredning av utgångsläget har gjorts
för hela raffinaderiområdet 2016.
Enligt utredningen av utgångsläget har
inte markgrunden eller grundvattnet
vid Borgå raffinaderi bedömts utgöra
miljö- eller hälsoolägenhet.
Projektområdet ligger inte på något
klassificerat grundvattenområde. Inga
betydande grundvattenmagasinerande
jordlager som är viktiga för samhällets
vattenförsörjning
förekommer
på
projektområdet eller i dess omedelbara
närhet. Små mägder grundvatten
förekommer i sänkorna mellan berg i
dagen.
Vattendrag och fiskbestånd
Sköldviks industriområde ligger på
kusten utanför Borgå i den norra delen
av Svartbäckfjärden (figur 6).
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Figur
6.
Avrinningsområden
till
havsområdet utanför Sköldvik, åar som
rinner
ut
på
området
samt
utsläppsområden
för
kylvatten
och
behandlat avloppsvatten från industrin.

Punktbelastningen till havsområdet
utanför Borgå består av belastning från
Sköldviks
industriproduktionsanläggningar,
Borgå stads Hermansö reningsverk och
ångkraftverket i Tolkis. Dessutom ger
åarna Borgå å och Svartsån med
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utlopp i området betydande belastning
av fasta partiklar och näringsämnen.
Med
avloppsvattnet
från
Nestes
raffinaderi i Borgå kommer utöver
näringsämnen och syreförbrukande
ämne (COD) även belastning av
främmande ämnen (bl.a. olja, fenol,
PFOS och nickel). Genom utsläpp 1
som finns i oljehamnen släpps det
renade avloppsvattnet från Neste
Oyj:s och Borealis Polymers Oy:s
petrokemiska
anläggningar
ut.
Avloppsvatten som inte innehåller oljor
eller lösta organiska ämnen leds delvis
till bäckar som strömmar genom
Sköldviks
raffinaderiområde,
och
släpps ut i havet genom utsläpp 2 norr
om raffinaderiet.
Renat avloppsvatten från Borealis
Polymers Oy:s plastfabriker, Ineos
Composites
Finland
Oy
och
BEWiSynbra RAW Oy rinner ut i havet
genom utsläpp 3 (havsvattentunnel)
söder om Sköldvik. Belastning från
ovan nämnda industrianläggningar
som
ska
följas
upp
enligt
miljötillståndet är fosfor, ämnen som
förbrukar syre biologiskt (BOD),
kemiskt syreförbrukande ämne (COD),
oljekolväten
och
styren.
Avloppsvattnet från Borgå stads
Hermansö reningsverk har sedan 2001
lett längre ut till mitten/södra delen av
Svartbäckfjärden. Avloppsvattnet från
reningsverket
följs
upp
enligt
miljötillståndet med avseende på COD,
BOD och näringsämnen.

miljötillståndsbestämmelsen för Borgå
raffinaderi får volymen kylvatten vara
högst 150 000 m³/h. Den värmelast
som leds till havet har under 2010talet varierat i intervallet 3 300–4 600
GJ/h
och
kylvattnets
temperaturstegring har på årsnivå
varit i genomsnitt cirka 8–9 °C.
Utvecklingen av vattenkvaliteten på
längre sikt visar att halterna av
näringsämnen har minskat något, det
vill säga övergödningen har minskat
mellan åren 1993 och 2018. Halten
totalfosfor och totalkväve har minskat
tydligt efter början av 2000-talet. När
det gäller lösliga näringsämnen har
variationen mellan åren varit stort. De
genomsnittliga
halterna
av
ammoniumkväve har sedan 2011 varit
tydligt mindre än i början av 2000talet.
När
det
gäller
näringsförhållandena totalt har det i
allmänhet rått sambegränsning på
Borgås havsområde. Halten klorofyll-a
har också ställvis varierat mycket
mellan
åren,
men
trenden
är
sjunkande.
Under
den
varma
sommaren 2018 var klorofyllhalterna
högre än under åren före som var
svalare och regnigare än 2018.
Belastningen som åarna för med sig
har inte visat någon tydlig sjunkande
trend sett över längre tid. Utvecklingen
av belastningen och vattenkvaliteten
på längre sikt kommer att granskas
närmare i rapporten över den
omfattande kontrollen 2019.

Kylvattnet
till
produktionsanläggningarna
i
Sköldviken
tas
genom
en
havsvattentunnel från 25–30 meters
djup söder om Sandviken och släpps
tillbaka ut i havet på 0–4 meters djup
cirka
400
meter
norr
om
intagsöppningen. Det vatten som
används för kylning cirkulerar i ett eget
slutet kylvattensystem och kommer
inte i kontakt med havsvattnet. Enligt
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Figur 7. Utvecklingen av vattenkvalitet i
epilimnon under växtperioden (maj–sept)
på havsområdet utanför Borgå 1993–2018.
I figurerna visas årsmedelvärde för alla
punkter (8, 25, 27, 32, 38, 48, P3, P4, P5,
se punkternas positioner i kapitel 5.7.3) i
MKB-programmet) som ingår i den
nuvarande
begränsade
kontrollen.
(Kymmene älvs vatten och miljö rf 2019)

Svartbäckfjärden
är
en
vattenförekomst
enligt
EU:s
ramdirektiv för vatten som utgör en del
av Emsalös vattenförekomst i Finska
vikens
innerskärgård.
Emsalös
vattenområde har för sin ekologiska
status
klassificerats
som
otillfredsställande under den tredje

klassificeringsrundan som grundar sig
på vattenkvalitetsmaterial från 2012–
2017
och
färdigställdes
2019.
Klassificeringen
grundar
sig
huvudsakligen på biologiska faktorer
(växtplanktons
a-klorofyllhalt,
blåstångzonens
växtdjup
och
bottenfauna) och fysikalisk-kemiska
faktorer som halter av näringsämnen
stöder den. För sin kemiska status är
Emsalöområdet i klassen ”sämre än
god” grundat på expertbedömning av
att ytvattnets TBT-halt överskrider
miljökvalitetsnormen.
Enligt en fiskerienkät som gjordes
2018 returnerades fångstenkäten för
kommersiella fiskare av endast en
fiskare som fiskat på det undersökta
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området. Nätfiskets fångst bestod i
huvudsak av gös, gädda och sik.
Dominerande art i fångsterna i ryssja
och mjärde var sutare. Betydelsen av
yrkesfiske i området har minskat på
lång
sikt.
Belastningen
av
avloppsvatten verkade inte påverka
strukturen
på
fiskebeståndet.
Fritidsfiskare har observerat fenomen
som visar på övergödning allmänt och
de har upplevts som de viktigaste
olägenheterna för fisket. De vanligaste
fångstarterna är braxen, sutare, gös
och mört.

Närlandskapet och landskapsbilden
Projektområdet ligger på Sköldviks 13
km2 stora industriområde som är
kraftigt påverkad och domineras av
industriella strukturer (figur 8).

Figur 8. Ortofoto av projektområdet och
dess näromgivningar.
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Projektområdet gränsar i väster till ett
havsområde, Svartbäckfjärden, i söder
till ett bergigt skogsområde och i andra
riktningar
till
industriområdet.
Strandzonen karaktäriseras av berg i
dagen
och
branter.
På
Sköldviksområdet når de högsta
bergsryggarna höjdnivån cirka +40
meter
över
havsytan.
Från
projektområdet öppnar sig vyer mot
näromgivningarna genom öppna vägoch fältområden. Sett från andra
platser
bryter
byggnader
och
konstruktioner, terrängformer och
trädbeståndet
vyerna
mot
projektområdet. I ett vidare perspektiv
syns
de
stora
industriella
konstruktionerna
i
Sköldvik
till
omgivande områden, som öppna
vattenområdet och stränder som är
riktade mot området.
På projektområdet finns inga objekt
som är värdefulla för landskapet eller
kulturarvet. På strandområdena och i
industriområdets närhet finns flera
fasta fornlämningar som är skyddade
enligt lagen om fornminnen. På
projektområdet
finns
en
fast
fornlämning; Svartbäck Klobborna I,
som är en gravhög från bronsåldern.
På strandområdet finns även flera
gravhögar som räknas till fasta
fornlämningar.
Miljökonsekvenser
som
ska
bedömas och bedömningsmetoder
Med
miljökonsekvenser
avses
projektets
direkta
och
indirekta
konsekvenser för miljön. Enligt MKBlagen
granskas
i
bedömningen
projektets miljökonsekvenser för
-

befolkningen samt människors
hälsa, levnadsförhållanden och
trivsel
marken, markgrunden, vattnet,
luften, klimatet, växtligheten
och
organismer
samt
för
naturens mångfald

-

samhällsstrukturen, materiell
egendom,
landskapet,
stadsbilden och kulturarvet
utnyttjandet av naturresurser
samt för
växelverkan
mellan
dessa
faktorer.

Projektets miljökonsekvenser bedöms
för ett genomförandealternativ där
bygget av en ny NEXBTL-anläggning
på Nestes industriområde i Borgå
Sköldvik granskas, inklusive övriga
funktioner som anläggningen kräver.
I
miljökonsekvensbeskrivningen
granskas
miljökonsekvenserna
av
såväl
verksamheter
inom
projektområdet som verksamheter
som
sträcker
sig
utanför
det.
Verksamhet som sträcker sig utanför
projektområdet är till exempel landoch sjötransporter av bränslen.
I
miljökonsekvensbedömningen
beaktas utöver konsekvenser under
drift
även
konsekvenserna
av
anläggning och avveckling. Dessutom
bedöms
projektets
eventuella
samverkande
konsekvenser
med
andra projekt som finns eller planeras
på området.
NEXBTL-projektets
direkta
markanvändningskonsekvenser
granskas
inom
det
egentliga
projektområdet samt inom en 1–2
kilometer bred zon runtomkring.
Granskningsområdet har avgränsats
till så stort att de fysiska faktorer, som
bullerkonsekvenser,
som
direkt
påverkar markanvändningen hamnar
innanför områdesavgränsningen.
Omfattningen av granskningsområdet
för landskapskonsekvenser har i
programskedet preliminärt bestämts
till
cirka
1–2
kilometer.
Granskningsområdets storlek grundar
sig
i
huvudsak
på
projektets
uppskattade visuella influensområde.
Granskningsområdet utökas dock vid
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behov om det i den översiktliga
bedömningen observeras betydande
konsekvenser på platser som är
belägna längre bort. Som stöd för
granskningen
görs
illustrativa
fotomontage
om
de
nya
konstruktionernas
placering
i
landskapet.
Som stöd för bedömningen av
konsekvenser för luftkvaliteten görs en
simulering till cirka 15 kilometers
avstånd
från projektområdet av
spridningen av utsläppen till luft från
NEXBTL-anläggningen. Konsekvenser
för luftkvaliteten granskas i den
omfattning
som
det
i
spridningssimuleringen bedöms att
projektet
förorsakar.
Dessutom
jämförs
utsläppsmängderna
från
projektet med utsläppsmängderna från
Sköldvik.
Transporternas
konsekvenser
för
luftkvaliteten
bedöms
i
närheten
av
transportlederna.
Vid bedömning av konsekvenser för
klimatet
beaktas
utsläppen
av
växthusgaser under projektets hela
livscykel.
Med
det
uppskattade
koldioxidavtrycket
kan
utsläppsminskningarna
med
de
bränslen som framställs i NEXBTLanläggningen bedömas när de ersätter
motsvarande fossila bränslen.
Bullerkonsekvenser granskas i den
omfattning
som
det
i
bullersimuleringen
bedöms
att
projektet
ger
upphov
till.
Granskningsområdet i simuleringen av
bullerspridning är cirka tre kilometers
radie från projektområdet. Vid behov
utsträcks granskningsområdet ända till
de närmaste naturskyddsområdena.
Konsekvenser för växtlighet och djurliv
bedöms
inom
projektområdet.
Konsekvenser
för
skyddsområden
bedöms
för
de
skyddsområden
(naturskyddsområden
och
LUO-

områden i planer) som ligger i
projektområdets närhet och vars
skyddsgrunder eventuellt påverkas av
projektet.
Konsekvenser
bedöms
också inom projektets influensområde
speciellt när det gäller arter enligt
habitatdirektivets bilaga IV.
Konsekvenser för jord- och berggrund
samt grundvatten granskas inom
projektområdet och i dess omedelbara
närhet, på cirka 0,5 kilometers avstånd
från projektområdet.
Konsekvenser för utnyttjandet av
naturresurser granskas regionalt och
nationellt.
Vid bedömning av konsekvenser för
människor (hälsomässiga, ekonomiska
och sociala) identifieras, bedöms och
beskrivs förändringarna i miljön och de
konsekvenser dessa får för människors
levnadsförhållanden. Projektets sociala
konsekvenser bedöms genom att
utnyttja kalkyl- och kvalitetsmässiga
bedömningar som görs i andra delar av
konsekvensbedömningen.
Konsekvenser
av
faktorer
som
påverkar
levnadsförhållanden
och
trivsel
(buller,
landskap,
trafik)
granskas regionalt i den omfattning
som projektets influensbedömningar
visar
att
projektet
medför
konsekvenser. En del av de sociala
konsekvenserna
(bland
annat
näringslivskonsekvenser) sträcker sig
till ett större område och de bedöms
regionalt.
I
konsekvensanalysen
utnyttjas dessutom resultaten av
boendeenkäten.
För vattendrag, vattenkvalitet och
ekologisk
status
omfattar
MKBprogrammets
granskningsoch
influensområde
området
utanför
Sköldviks industriområde.
Konsekvenser för fiskbeståndet och
fisket i utloppsvattendraget granskas i
den
omfattning
som
projektets
bedömning av konsekvenser för
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vattendrag visar
konsekvenser.

att projektet har

Granskningsområdet för konsekvenser
för trafiken har preliminärt bestämts
till vägavsnitten på landsväg 148
(Nestevägen) och landsväg 11746
mellan
riksväg
7
och
raffinaderiområdet när det gäller
landsvägstransporter. Vid granskning
av konsekvenser för trafiken beaktas
dessutom eventuella järnvägs- och
fartygstransporter
samt
interna
transporter på raffinaderiområdet. Vid
bedömning av konsekvenser fokuseras
på bedömning av konsekvenserna av
fartygstransporter eftersom råvarorna
i huvudsak levereras till anläggningen
med fartyg.
Konsekvensbedömningen genomförs
som expertbedömning med befintligt
material som grund samt till en del
med separata utredningar som görs
under projekttiden som grund. Som en
del i bedömningsarbetet kommer
följande särskilda utredningar att
göras som stöd för befintligt material.

-

Beräkning av utsläppen av
växthusgaser under projektets
hela livscykel
Simulering av spridningen av
utsläpp till luften
Simulering av buller
Terrängsyn
och
naturkartläggning
Utredning av fågellivet
Fotomontage
Boendeenkät

Tillstånd, planer och beslut som
krävs för projektet
Efter att MKB-processen avslutats
framskrider
projektet
till
tillståndsfaserna.
MKB-dokumentet
och kontaktmyndighetens motiverade
slutsats
om
den
bifogas
till
tillståndsansökningarna. I det följande
listas vilka tillstånd och beslut
projektet kan kräva eller som kommer
att beaktas i de fortsatta faserna av
projektet:
-

Planläggning
Miljö och vattentillstånd
Utsläppstillstånd
Kemikalietillstånd
Tillstånd och utlåtanden under
byggtiden
(bygglov,
flyghindertillstånd, tillstånd för
miljöåtgärder)
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YVA-TYÖRYHMÄ
Ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatimisesta on vastannut konsulttityönä
AFRY Finland Oy. YVA-työryhmän asiantuntijat on esitetty oheisessa taulukossa.
Taulukko 1-1. YVA-konsultin työryhmä ja heidän pätevyytensä.

KOULUTUS

NIMI

ROOLI

KOKEMUS

MMM

Limnologia

Karoliina Jaatinen

YVAprojektipäällik
kö

Johtava
asiantuntija,
ympäristökonsultointi.
Työkokemus 12 v. Useita YVAprojekteja
ja
vaikutusarviointeja
projektipäällikön,
projektikoordinaattorin
tai
asiantuntijan
roolissa.
Erityisasiantuntemus
vesistövaikutuksista.

DI

Energiatekniikka ja
ympäristön
suojelu

Minna Jokinen

Projektipäällikön
varahenkilö,
laadunvarmistus

Osastopäällikkö,
ympäristökonsultointi. Yli 13
vuoden
kokemus
YVAmenettelyistä projektipäällikön
ja asiantuntijan rooleissa.

FM

Geologia

Riku Hakoniemi

Maaja
kallioperä,
pohjavedet

Pohjavesiasiantuntija. Yli 12
vuoden
kokemus
pohjavesiselvityksistä,
pohjavesivaikutuksien
arvioinneista
ja
virtausmallintamisesta.

DI

Konetekniik
ka

Tapio Lukkari

Melu ja tärinä

Ympäristöasiantuntija, Melu ja
tärinä. 4 vuoden työkokemus.
Teollisuus ja tiehankkeiden
meluselvitykset
ja
mallinnukset.

FM

Biologia

Soile Turkulainen

Luontoympäristö

Yli
10
vuoden
kokemus
luontoselvitysten laatimisesta,
luontovaikutusten
arvioinneista,
Naturaarvioinneista
ja
lupahakemuksista.

DI

Teollinen
prosessisuunnittelu

Ilkka Rantanen

Kemianteollisu
us ja öljynjalostus

Johtaja, kemia ja biojalostus.
20
vuoden
kokemus
suunnittelusta
raskaaseen
kemianteollisuuteen.

FM

Luonnonmaantiede

Ari Nikula

Ihmisiin
kohdistuvat
vaikutukset,
liikenne,
terveys,
ilmasto,
talous,
turvallisuus.

SVA eritysasiantuntija. Yli 10
vuoden työkokemus useista
YVA-hankkeista. Toteuttanut
lukuisia
asukaskyselyitä,
pienryhmätyöpajoja ja muita
vuorovaikutusmenetelmiä.
Laaja-alainen koulutus, mikä
mahdollistaa
laajan
näkökulman
vaikutusarviointeihin.
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FM

Työja
teollisuushygienia

Anna-Liisa
Koskinen

Jätteet
ja
sivutuotteet
sekä
niiden
käsittely;
Riskinarviointi
ja
onnettomuustilanteet

FM

Maantiede,
maisemaarkkitehti
yo

Pihla Sillanpää

Maankäyttö,
maisema
ja
kaavoitus

Johtava
asiantuntija,
ympäristökonsultointi.
Työkokemusta
25
vuotta,
johon
sisältyy
YVAmenettelyjä
sekä
erilaisia
riski- ja turvallisuusarvioita.

Erityisasiantuntija,
maankäytön
suunnittelu,
kaavoitus ja maisema. Yli 5
vuoden
kokemus
maankäytönsuunnitteluun ja
kaavoitukseen
liittyvistä
tehtävistä.
Erityisasiantuntemus
maisemasuunnittelusta
ja
kulttuuriympäristöistä.
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TERMIT JA LYHENTEET
YVA-ohjelmassa on käytetty seuraavia termejä ja lyhenteitä:
TERMI

SELITE

Hiilijalanjälki

Tuotteen ja/tai toiminnan
kaasupäästöjen määrä.

Konversioprosessi

Konversioprosessilla tuotetaan haluttuja tuotteita kuten
propaania,
teollisuusbensiiniä,
lentopetrolia
tai
dieselpolttoainetta. Prosessi perustuu Neste Oyj:n omaan
teknologiaan.

NEXBTL

Next Generation Biomass to Liquid on Nesteen kehittämä
ja patentoima uusiutuva diesel sekä patentoidun
valmistustekniikan nimi.

Renderöinti

Kuumennusprosessi, jolla lihantuotannossa
jätteiden taudinaiheuttajat poistetaan.

Strippaus

Strippauksella
nesteestä
poistetaan
kaasuvirran tai höyryn avulla.

Turvasoihtu

Soihdun tehtävä on polttaa mahdollisessa häiriötilanteessa
tai
yksikön
suunnitellussa
pysäytyksessä
tai
käynnistyksessä tuotantoprosessista purkautuvat kaasut
turvallisesti ja hallitusti.

YVA-ohjelma

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään tiedot
hankkeesta ja suunnitelma siitä, millä tavoin ja mitä
vaikutuksia YVA-menettelyssä arvioidaan.

YVA-menettely

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä tarkoitetaan
YVA-lainsäädännön mukaista prosessia, jossa laaditaan
arvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja kuullaan
hankkeen sidosryhmiä.

aiheuttamien

kasvihuone-

syntyvien

komponentteja
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1

JOHDANTO

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi Neste Oyj selvittää mahdollisuutta lisätä uusiutuvan
polttoaineen ja vedyn tuotantoa Porvoon Kilpilahdessa.
Hankkeessa suunnitellaan uusiutuvia polttoaineita valmistava NEXBTL-laitos
nykyiselle Kilpilahden teollisuusalueelle sataman välittömään läheisyyteen.
Suunniteltu hankealue on kooltaan noin 30–40 hehtaaria.
Hankekokonaisuus käsittää mm. NEXBTL-laitoksen, syötön esikäsittely-yksikön,
jäteveden esikäsittelyn, uuden vetylaitoksen, kuumaöljyuunin, varastosäiliöitä sekä
turvasoihdun. Laitoksen raaka-aineet ovat mm. eläinrasvoja, kasvirasvoja ja erilaisia
jätevirtoja. Laitoksen tuotteet ovat mm. uusiutuva propaani, uusiutuva
teollisuusbensiini (nafta), uusiutuva lentopetroli ja -diesel.
Laitos
käyttää
raaka-aineinaan
nykyisessä
Porvoon
jalostamon
ympäristölupapäätöksessä kuvattuja syöttöaineita, jotka toimitetaan alueelle
pääasiassa
laivoilla.
Suunniteltu
NEXBTL-laitos
liitetään
teollisuusalueen
käyttöhyödykejärjestelmään ja jalostamon tuotelogistiikkaan.

2

HANKKEEN KUVAUS JA ARVIOITAVAT
VAIHTOEHDOT

2.1

Hankkeesta vastaava

Hankkeesta vastaavana toimii Neste Oyj. Neste Oyj on maailman suurin jätteistä ja
tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen tuottaja,
joka tuo uusiutuvia ratkaisuja myös muovi- ja kemikaaliteollisuudelle. Neste on myös
teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja yhtiö tutkii
parhaillaan, kuinka jätemuovista voisi valmistaa muovituotteiden raaka-ainetta.
Neste sijoittui maailman kolmanneksi vastuullisimmaksi yritykseksi globaalilla
vastuullisten yritysten listalla vuonna 2020.
Vuonna 2019 Nesteen liikevaihto oli 15,8 miljardia euroa.
Nesteen uusiutuvat tuotteet valmistetaan Porvoon, Rotterdamin ja Singaporen
jalostamoilla ja erilaiset raakaöljypohjaiset öljytuotteet puolestaan Naantalissa
ja Porvoossa.
Maaliskuussa 2020 Neste Oyj on sitoutunut hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035
mennessä. Tämä täydentää Nesteen toista strategista ilmastositoumusta, jonka
tarkoituksena on vähentää asiakkaiden kasvihuonekaasupäästöjä 20 miljoonalla
tonnilla vuodessa vuoteen 2030 mennessä. Sitoumus vastaa Suomen
kunnianhimoista tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä, ja se
on edellä Euroopan unionin vastaavaa tavoitetta vuodelle 2050.

2.2

Hankkeen tausta, tarkoitus ja aikataulu

Hanke liittyy Neste Oyj:n Porvoo Capacity Growth -projektiin, joka tähtää uusiutuvien
polttoaineiden tuotannon kasvuun. Uusiutuvista raaka-aineista tuotetut kehittyneet
polttoaineet ovat keskeinen keino uusiutuvan energian lisäämiseksi liikenteessä –
erityisesti tie- ja lentoliikenteessä, mutta myös meriliikenteessä.
Neste Oyj on merkittävä toimija uusiutuvissa- ja kiertotalousratkaisuissa. Tämä
perustuu ymmärrykseen siitä, että ilmastonmuutoksen torjunnassa ei ole aikaa
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hukattavana ja että onnistuminen
innovointia ja niiden toteuttamista.

edellyttää

toimintaa,

uusien

ratkaisujen

Ilmastonmuutoksen torjunnassa kasvihuonekaasujen (erityisesti hiilidioksidin, CO2)
globaalin ilmakehäpitoisuuksien nousuun pitää vaikuttaa välittömästi, jotta voidaan
rajoittaa maapallon kohoavaa keskilämpötilaa.
Globaaleista ilmastotavoitteista huolimatta maapallon väestön fossiilisen öljyn
kulutus ja käyttö on edelleen kasvanut vuosittain (Kuva 2-1).

Kuva 2-1.Öljyn kysyntä globaalisti kasvaa edelleen vuosittain. Öljyvarannot ovat pysyneet
ennallaan viimeiset kolme vuosikymmentä. (BP Statistical Review 2019)

Ilmastonmuutoksen torjunnassa kaikkia vaihtoehtoisia energiamuotoja on
hyödynnettävä. Liikenteessä muodostuvien CO2-päästöjen pienentämiseksi ja
fossiilisen öljynkulutuksen kasvaessa on Nesteen uusiutuvat tuotteet yksi vaihtoehto.
Uusiutuvilla tuotteilla voidaan saada elinkaaren aikana maksimissaan merkittävä
päästövähenemä verrattuna fossiiliseen polttoaineeseen. Samalla jäte- ja
tähdeperäiset raaka-aineet edistävät kiertotaloutta.
Nesteen uusiutuvat tuotteet ja teknologia ovat käytettävissä ilman muutoksia mm.
olemassa olevissa liikennevälineissä ja täten niitä voidaan hyödyntää välittömästi.
Neste on laskenut uusiutuvien tuotteiden hiilijalanjäljen koko niiden elinkaaren ajalta
raaka-ainetuotannosta tuotteen loppukäyttöön saakka. Esimerkiksi Neste MY
uusiutuva diesel™ -polttoaineen hiilijalanjälki on huomattavasti fossiilista dieseliä
pienempi. Neste MY uusiutuvan dieselin käytöllä on mahdollisuus saavuttaa 50–90
% pienemmät kasvihuonekaasupäästöt fossiiliseen dieseliin verrattuna.
Uusiutuvan dieselin käytöstä saatava kasvihuonekaasujen päästövähenemä
vaihtelee sen mukaan, mistä raaka-aineesta se on valmistettu. Suurin
päästövähenemä saavutetaan jätteistä ja tähteistä valmistetun dieselin käytöllä
(Taulukko 2-1).
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Taulukko 2-1. Uusiutuvan dieselin käytöstä saatava kasvihuonekaasujen päästövähenemä
raaka-aineittain.

Raaka-aine

Päästövähenemä

Jätteet ja tähteet*

keskimäärin 90 %

Palmuöljy**

keskimäärin 69 %

Muut kasviöljyt (esim. rypsi)

50–60 %

* esim. eläin- ja kalarasvajäte, kasviöljyteollisuuden jätteet ja tähteet
** 27 % hankkimastamme palmuöljystä tuli puristamoista, joissa on metaanin talteenotto tai joissa
metaanin syntyä on pyritty ehkäisemään

Hanke on esiselvitysvaiheessa ja alustavan aikataulun mukaan tuotannon on
suunniteltu olevan täysimittakaavaista vuosina 2024–2025.

2.3

Hankkeen sijainti ja maankäyttötarve

Hankealue sijaitsee Porvoon Kilpilahden teollisuusalueella (Kuva 2-2).

Kuva 2-2. Hankkeen suunniteltu sijaintipaikka.

2.4

Arvioitavat vaihtoehdot

YVA-menettelyssä vaihtoehtoina ovat:
-

VE0 0-vaihtoehto: NEXBTL-laitoksen rakentamatta jättäminen.
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-

VE1: Uuden NEXBTL-laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen Nesteen
teollisuusalueelle mukaan lukien laitoksen vaatimat muut toiminnot:
lämpökäsittely-yksikön,
jäteveden
esikäsittelyn,
uuden
vetylaitoksen,
kuumaöljyuunin, varastosäiliöt sekä turvasoihdun.

2.5

Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin

Alueella
tehdään
selvitystä
jäähdytysveden
hukkalämmön
talteenotosta
kaukolämmöksi. Mahdollisen hukkalämpöhankkeen myötä mereen johdettava
lämpökuorma
pienenisi.
Hukkalämpöhankkeen
yhteydessä
rakennetaan
lämpöpumppulaitoksia. Kaukolämmön siirtämisen tarkemmat tekniset ratkaisut
tarkentuvat hukkalämpöhankkeen suunnittelun edetessä.

3

TEKNINEN KUVAUS

3.1

Laitoksen toiminta

Laitokselle ei ole vielä tehty perussuunnittelua, joten tässä esitetyt tekniset tiedot
ovat alustavia ja ne tarkentuvat hankkeen edetessä.

3.1.1

Toimintaperiaate ja rakenteet

Uuden NEXBTL-laitoksen uusiutuvat raaka-aineet toimitetaan laitokselle pääasiassa
laivoilla, mutta myös autokuljetukset ovat mahdollisia. Raaka-aineille rakennetaan
5–10 uutta säiliötä, joihin raaka-aine siirretään suljettua järjestelmää pitkin.
Raaka-aine esikäsitellään uudessa lämpökäsittely-yksikössä, joka on yhdistetty
uuteen esikäsittelylaitokseen. Lämpökäsittely on kokonaan uutta tekniikkaa, jota ei
ole aiemmin ollut käytössä Kilpilahdessa. Lämpökäsittelyssä uusiutuva raaka-aine
kuumennetaan noin 200–300 °C lämpötilaan epäpuhtauksien erottamiseksi. Samalla
raaka-aineesta poistuu vettä ja keveitä hiilivetyjä. Muussa esikäsittelyssä käytetty
tekniikka vastaa alueella jo tällä hetkellä käytettävää tekniikkaa. Esikäsittelyssä
kemikaaleilla (happo, lipeä, valkaisumaa, vesi) erotetaan suuri osa uusiutuvan raakaaineen sisältämistä epäpuhtauksista (fosfori ja metallit, kuten natrium).
Esikäsitelty raaka-aine siirretään välisäiliöihin (2–5 kpl), joista se ohjataan edelleen
NEXBTL-prosessiin. Konversioprosessilla tuotetaan haluttuja tuotteita kuten
propaania, teollisuusbensiiniä, lentopetrolia tai dieselpolttoainetta. Prosessi perustuu
Neste Oyj:n omaan teknologiaan.
Laitoksella valmistetut uusiutuvat nestemäiset tuotteet ohjataan jalostamon
säiliöalueelle, josta ne ohjataan joko suoraan tai tuotesekoituksina nykyistä
järjestelmää hyödyntäen asiakkaille. Uuden laitosalueen sijainti Porvoon sataman
läheisyydessä mahdollistaa laiturien, säiliöiden ja logistiikan hyödyntämisen yhdessä
Porvoon jalostamon kanssa.
Uusiutuva nestekaasu (propaani) ohjataan uuteen laitosalueelle rakennettavaan
varastoon, jonka alueelle tulee uusia säiliöitä 5–10 kpl. Myös Porvoon jalostamon
olemassa olevissa NEXBTL 1 ja 2-yksiköissä valmistettavan uusiutuvan propaanin
talteenotto ja varastointi on mahdollista uudella laitoksella.
Uuden laitoksen tuotannossa syntyvät kevyet sekalaiset uusiutuvat kaasut käytetään
hankealueella polttokaasuina ja raaka-aineena vedyn valmistuksessa. Laitoksen
toiminnan periaatekaavio on esitetty kuvassa (Kuva 3-1).
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Kuva 3-1. Laitoksen periaatekaavio.

Laitoksen yhteyteen rakennetaan erillinen vetylaitos, joka tuottaa vetyä NEXBTLlaitoksen tarpeisiin. Uusi vetylaitos yhdistetään Porvoon jalostamon vetyverkkoon.
Vetylaitoksen raaka-aineina käytetään maakaasua sekä olemassa olevien laitoksien
biokaasuja. Vety valmistetaan höyryreformoinnilla tai muulla vastaavalla tekniikalla.
Höyryreformoinnissa syöttökaasusta valmistetaan katalyytin avulla vetyä ja samalla
muodostuu hiilidioksidia (Kuva 3-2). Höyryreformointireaktorin polttotehoksi on
alustavasti arvioitu noin 130 MW.

Kuva 3-2. Höyryreformoinnin periaatekaavio. Lähde: hydrogeneurope.eu
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Hiilidioksidin talteeottoon ja varastointiin (Carbon Capture and Storage) liittyvien
tekniikoiden tavoitteena on ilmakehään vapautuvan hiilidioksidin estäminen. Sekä
varastointiin
että
talteenottoon
liittyy
useita
vaihtoehtoisia
ratkaisuja.
Talteenottotekniikoiden avulla prosesseissa syntyvä hiilidioksidi otetaan talteen
ennen sen vapautumista poistokaasujen mukana ulkoilmaan. Hankkeessa selvitetään
mahdollisuutta rakentaa hiilidioksidin talteenotto parhaiten soveltuvalla tekniikalla
esimerkiksi nesteyttämällä hiilidioksidi ja varastoimalla se esimerkiksi maankuoreen.
Suunnitelma
ja
sen
vaikutukset
kuvataan
ympäristövaikutusten
arviointiselostuksessa, mikäli päädytään hiilidioksidin talteenottoon tältä laitokselta
tai siihen kytketystä vetyverkosta.
Laitokselle rakennetaan uusi jätevesien esikäsittely. Jäteveden esikäsittelyyn
ohjataan sekä uuden NEXBTL-laitoksen että jalostamon olemassa olevien
esikäsittely-yksiköiden (EK1 ja EK2) jätevedet. Myös uusiutuvien raaka-ainelaivojen
tankkien pesuvedet johdetaan uuteen jätevesien esikäsittelyyn.
Lisäksi
alueelle rakennetaan
puhtaiden sadevesien ja
keräilyjärjestelmät
erillisillä
sulkuventtiileillä,
tarvittavat
ohjaamorakennus.

sammutusvesien
muuntamot
ja

Uudella NEXBTL-laitoksella on omat käyttöhyödykejärjestelmät, kuten höyry, ja
järjestelmät yhdistetään Porvoon jalostamon verkkoihin.
Maanpinnasta mitattuna korkein rakennelma on laitoksen turvasoihtu, jonka korkeus
on noin 60–100 metriä maanpinnasta. Lisäksi alueelle rakennetaan kaksi
savupiippua, joiden korkeus määritetään lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.
Prosessilaitteiden korkeus maanpinnasta on noin 15–20 metriä.
Esikäsittely-yksikkö sijoitetaan rakennuksen sisälle.
Laitteiden alustava sijainti hankealueella on esitetty kuvassa (Kuva 3-3).
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Kuva 3-3. Laitteiden sijoittelu. Lyhenteiden kuvaus *). Pohjakartta: Google Maps 2020.
*) Lyhenteiden kuvaus;
S/S

Muuntamorakennus

WWT

Uusi jätevesien esikäsittelylaitos

Control room

Ohjaamo ja tuotannon tukitila

PTU

Esikäsittely-yksikkö

Hot Oil

Kuumaöljy-yksikkö

HTU

Lämpökäsittely-yksikkö

SMR

Vetylaitos

Laydown area

Huoltokenttä

Utility

Käyttöhyödykkeet

NEXBTL

NEXBTL-yksikkö

Storm water&Flare

Sade- ja laattavesien keräilyallas ja soihtu

Fire water

Palovesipumppaamo

Propane storage

Propaanin tuotesäiliöt

Propaanin tuotesäiliöiden sijoituspaikka on suunnittelun nykyvaiheessa vielä
täsmentymättä. Propaanisäiliöt voidaan sijoittaa joko kuvassa (Kuva 3-3) esitettyyn
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paikkaan tai samalle alueelle NEXBTL-laitoksen kanssa. Propaanisäiliöt ovat
vaakatasoon tulevia rakenteita, jotka peitetään ja maisemoidaan maa-aineksella.
Hanke on huhtikuussa 2020 esiselvitysvaiheessa. Seuraavassa projektin vaiheessa
selvitetään kannattavuus, toteutustapa, perussuunnittelun kesto ja seuraavien
vaiheiden aikataulut. Hankkeen toteutusvaihe alkaa alustavan arvion mukaan
vuonna 2022 ja laitoksen käynnistys ajoittuu vuosille 2024–2025.

3.1.2

Raaka-aineet ja niiden määrät sekä laatu

Uudella NEXBTL-laitoksella käytetään raaka-aineina kasviöljyjä ja eläinrasvoja,
niiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyviä sivuvirtoja sekä jätteeksi luokiteltuja
virtoja.

Raaka-aineita ovat:
·
·

kasviöljyt, esim. rypsiöljy, rapsiöljy, soijaöljy, palmuöljy
eläinrasvat; renderöityjä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1774/2002 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä
saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä luokkien 1, 2 ja 3 eläinrasvoja.

Jäteraaka-aineet voivat olla peräisin:
·
·
·
·

lihan, kalan ja muiden eläinperäisten elintarvikkeiden valmistuksesta ja
jalostuksesta, kuten eläinrasva ja -öljy
kasviperäisten tuotteiden valmistuksesta ja jalostuksesta, kuten kasviöljyjen
jalostuksen jätteet, palmulieteöljy
rasvojen, voiteiden ja vastaavien valmistuksesta syntyvistä sivuvurroista ja
jätteistä, kuten oleokemian teollisuuden ja biodieselin (rasvahappoesteri)
valmistuksesta syntyvistä rasvahapposeoksista
yhdyskuntajätteistä, kuten käytetty paistorasva sekä rasva-kaivoista ja
viemäreistä kerätty rasva.

Vedyn valmistuksen raaka-aineena käytetään maakaasua sekä NEXBTL-laitoksen
tuottamia kevyitä uusiutuvia kaasuja.
Kasviöljyjä, eläinrasvoja ja jätteitä arvioidaan käytettävän noin 1 600 000 tonnia
vuodessa ja vetyrikasta kaasua noin 48 000 tonnia vuodessa.
Laitoksella käytettävät raaka-aineet ovat uusiutuvia. Kierrätysmuoviperäisen raakaaineen käyttöä ei ole esiselvitysvaiheessa suunniteltu tälle laitokselle.

3.1.3

Toiminnasta syntyvät tuotteet

Uusi NEXBTL-laitos tuottaa uusiutuvasta raaka-aineesta mm. uusiutuvaa propaania,
uusiutuvaa teollisuusbensiiniä, uusiutuvaa lentopetrolia sekä -dieseliä.

3.1.4

Energian tarve

Uudelle NEXBTL-laitokselle rakennetaan kuumaöljyuuni, jonka teho on noin 40 MW.
Kuumaöljyuuni käyttää polttoaineenaan maakaasua sekä kevyttä biokaasua.
Uusi NEXBTL-laitos voidaan liittää osaksi jalostamon jäähdytysvesijärjestelmää.
Tässä tapauksessa laitoksella on oma suljettu jäähdytysvesikierto, jota jäähdytetään
merivedellä. Lisäksi selvitetään vaihtoehtoa, jossa laitoksen jäähdytys toteutettaisiin
ilmajäähdyttimillä ja lämpöpumpuilla. Matalatehoista energiaa saataisiin alustavan
arvion mukaan noin 30–50 MW.
Uusi NEXBTL-laitos ei lisää energiantuotantotarvetta Kilpilahden Voimalaitos Oy:n
laitoksilla.
NEXBTL-laitoskokonaisuus
tuottaa
käyttöhyödykkeita
ja
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höyryntuotannosta syntyvä ylimäärä voidaan hyödyntää Kilpilahden Voimalaitos
Oy:n tuotannossa.

3.1.5

Veden tarve ja hankinta

Suunniteltu laitos kytketään osaksi Porvoon jalostamon vesi- ja lauhdejärjestelmää.
Raakavesi käsitellään jalostamon vesilaitoksella, jossa on suolanpoisto ja se
johdetaan uuteen vety-yksikköön Kilpilahden Voimalaitos Oy:n kautta.

3.1.6

Jäte- ja hulevedet

Uudelle NEXBTL-laitokselle suunnitellaan oma jätevesien esikäsittely, jonka kautta
syötön esikäsittelyssä ja uusiutuvien raaka-ainelaivojen tankkien pesussa
muodostuvat
jätevedet
ohjataan
edelleen
jalostamon
jätevesilaitokselle
käsiteltäväksi.
Uuden esikäsittelyn jätevedet ohjataan ensin mekaaniseen öljynpoistoon. Tämän
jälkeen vesi käsitellään yleisesti käytössä olevalla veden käsittelytekniikalla tai niiden
yhdistelmillä, jonka jälkeen jätevesi ohjataan jalostamon jätevesilaitokselle.
Jäteveden esikäsittely tehdään, koska uuden NEXBTL-laitoksen jätevesien
kemiallisen hapenkulutuksen (COD) kuormaa tulee pienentää ennen ohjaamista
jalostamon jätevesilaitokselle, jotta jätevesilaitoksen kuormitus ei kasvaisi. Uuden
jäteveden esikäsittely-yksikön arvioidaan pienentävän Porvoon jalostamon
jätevesilaitoksen kuormitusta. Kuormitus pienenee, koska yksikkö suunnitellaan
siten, että myös jalostamon jo olemassa olevien esikäsittely-yksiköiden EK1 ja EK2
jätevedet ohjataan uuden esikäsittelyn kautta jalostamon jätevesilaitokselle.
Jäteveden esikäsittelyssä muodostuu lietettä. Lietteen käsittelyllä on kaksi vaihetta:
1) liete sakeutetaan, jonka jälkeen 2) ylimääräinen vesi poistetaan sentrifugilla.
Uudella NEXBTL-laitoksella muodostuu ammoniakki- ja rikkipitoista hapanvettä.
Hapanvedestä erotetaan ammoniakki ja rikki strippaamalla. Käsitelty vesi ohjataan
jalostamon jätevesilaitokselle käsiteltäväksi uuden jätevesien esikäsittely-yksikön
kautta.
Laatoitettujen alueiden sadevedet kerätään sadevesialtaaseen. Sadevesialtaaseen
kertyvän veden puhtaus varmistetaan, jonka jälkeen vesi ohjataan edelleen mereen
tai tarvittaessa jätevesilaitokselle käsiteltäväksi.
Sammutusvesille rakennetaan keruuallas, jonne sammutusvedet voidaan ohjata
häiriötilanteessa.
Keruualtaasta
sammutusvedet
toimitetaan
edelleen
asianmukaiseen käsittelyyn.

3.1.7

Toiminnasta syntyvät jätteet ja sivutuotteet

Uudella NEXBTL-laitoksella syntyviä jätteitä ovat käytöstä ja kunnossapidosta
syntyvät jätteet sekä yhdyskuntajäte. Laatu on vastaava kuin nykyisillä laitoksilla,
mutta kunnossapitojätteiden osalta määrät kasvavat.
Hyötykäyttöön kelpaamaton jäte sekä vaarallinen jäte toimitetaan luvanvaraiseen
käsittelykeskukseen.
Jätevesien esikäsittelyssä muodostuu uusi lietevirta. Lietteen määräksi on arvioitu
noin 3 100 tonnia vuodessa.
Käytettyä valkaisumaata syntyy uudessa esikäsittely-yksikössä noin 15 000–
20 000 t/a. Valkaisumaa menee edelleen hyötykäyttöön biokaasualan yritykselle tai
toimitetaan luvanvaraiseen vastaanottokeskukseen.
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Hapanvesien käsittelyssä muodostuu uusia ammoniakkipitoisia virtoja, joiden
jatkokäyttömahdollisuuksia sivutuotteina selvitetään. Myös rikkipitoiselle vedelle
etsitään jatkokäyttöä.

3.1.8

Käytettävät kemikaalit

Hankkeessa käytetään laajalti jo Porvoon jalostamon alueella käytössä olevia
kemikaaleja, joiden määrät kasvavat uuden laitoksen myötä.
Merkittäviä käytettäviä kemikaaleja ovat hapot (kuten sitruunahappo), lipeä,
valkaisumaa, katalyytit, typpikaasu sekä glykoli. Kemikaalien käyttö tarkentuu
suunnittelun edetessä. Koska uudella laitoksella on oma amiinijärjestelmä
polttokaasun puhdistamiseen, laitos voi käyttää kokonaan uudentyyppistä amiinia.
Lisäksi kuumaöljy voi poiketa alueella tyypillisesti käytössä olevasta kuumaöljystä.

3.1.9

Päästöt ilmaan

Merkittävimmät ilmapäästöt uudelta NEXBTL-laitokselta ovat typen oksidit ja
rikkidioksidi. Ilmapäästöjä muodostuu normaalin toiminnan aikana kuumaöljyuunin
ja vetylaitoksen käytössä. Arvio eri vaihtoehtojen päästömääristä on esitetty
taulukossa (Taulukko 3-1).
Taulukko 3-1. Porvoon jalostamon nykyisen toiminnan ja uuden NEXBTL-laitoksen arvioidut
päästöt ilmaan (VE1). Yksiköt: t/a = tonnia vuodessa.

Päästö

Yksikkö

Porvoon
jalostamon
päästöt
2019

VE1: NEXBTLlaitoksen
päästöt

VE0: Uutta
laitosta ei
rakenneta

Rikkidioksidi,
SO2

t/a

3 571

5

0

Typen
oksidit, NOx

t/a

1 880

120

0

Lisäksi uudella NEXBTL-laitoksella muodostuu haihtuvia hiilivetyjä (VOC). Tarkempi
arvio päästöistä voidaan esittää suunnittelun tarkentuessa.
Uutta NEXBTL-laitosta käytetään mahdollisimman tasaisesti ja turvallisesti, mutta
mahdollisessa poikkeavassa tilanteessa turvasoihdusta muodostuu lyhytkestoisesti
myös yllä mainittuja ilmapäästöjä.

3.1.10 Kuljetukset ja henkilöliikenne
Lisääntyvä liikenne uudelle laitokselle koostuu pääosin tuotantokemikaalien tuonnista
sekä sivutuotteiden ja jätteiden kuljetuksista. Henkilöliikenteen kasvun arvioidaan
olevan vähäistä.
Laivakuljetuksien määrän ei arvioida kasvavan hankkeen myötä, mutta aluskoko
kasvaa.
Liikenteen määrät tarkentuvat hankkeen suunnittelun edetessä.
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3.1.11 Melu ja tärinä
Ympäristömelun osalta laitoksen merkittävimpiä melulähteitä ovat kompressorit,
pumput, turbiinit sekä mahdolliset ilmajäähdyttimet ja lämpöpumput. Myös
ulospuhallukset voivat aiheuttaa melua. Lisäksi laitoksen liikenteestä aiheutuu
ympäristöön melua. Satamassa melulähteinä ovat laivat sekä lastaus- ja
purkaustoiminnot.
Häiriötilanteissa laitoksen soihtu on melulähde. Poikkeavissa tilanteissa myös
höyryjen ulospuhallukset voivat aiheuttaa melua.
Merkittävistä melulähteistä mm. kompressorit ja turbiinit sijoitetaan tavallisesti
suojarakennukseen. Pumppuja, ilmajäähdyttimiä ja venttiilejä koteloidaan, mutta
kaikkia melua aiheuttavia laitteita tai toimintoja ei voida prosessiturvallisuussyistä
koteloida tai sijoittaa erilliseen rakennelmaan. Höyryjen ulospuhalluksiin ja
polttoilmanottoihin asennetaan useimmissa kohteissa äänenvaimentimet.
Hankkeen tärinävaikutukset liittyvät lähinnä rakentamisvaiheeseen.

3.1.12 Hankkeen vaatimat tukitoiminnot
Uusi NEXBTL-laitos liitetään muun muassa seuraaviin alueella jo nykyisin oleviin
verkkoihin ja järjestelmiin:
-

Höyryverkot
Lisä- ja syöttövesiverkot
110 kV sähköverkko
Maakaasu- ja öljyputkistot
Jäähdytysvesijärjestelmä
Viemäriverkko ja öljyisten vesien keräilyjärjestelmä

Hanke ei vaadi uusia liityntöjä Kilpilahden teollisuusalueen ulkopuolelle.

3.1.13 Käyttöikä
Tuotantolaitoksen tavanomaiseksi käyttöiäksi lasketaan n. 30–50 vuotta, mutta sitä
voidaan tarvittaessa pidentää uusimalla laitteistoja tarpeen mukaan.

3.1.14 Käytöstä poiston kuvaus
Laitoksen purkutyöt muistuttavat rakennustyötä ja sen vaikutuksia. Purkamisen eri
vaiheissa syntyy pölyä, melua ja tärinää. Vaikutukset kohdistuvat lähinnä
laitosalueelle ja sen lähiympäristöön ja ne ajoittuvat yleensä päiväaikaan.

3.1.15 Kuvaus olemassa olevasta satamasta
Porvoon jalostamon satamaan ei ole suunnitteilla merkittäviä laiturimuutoksia
NEXBTL-hankkeeseen liittyen, eikä uusia laitureita rakenneta.
Porvoon jalostamon sataman kemikaalilaiturilla 8 lastataan propaania laivaan.
Laiturille 8 rakennetaan oma erillinen lastausvarsi uusiutuvan propaanin lastausta
varten. Mahdollista hiilidioksidin lastausta laiturilta 8 selvitetään projektin
suunnittelun edetessä.
Laituri 2 syötön purkulinja tullaan suurentamaan.
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4

YVA-MENETTELY

4.1

YVA-menettelyn tarve ja osapuolet

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) on lakisääteinen. Suomessa siitä on säädetty YVA-lailla (252/2017) ja -asetuksella (277/2017). Lainsäädäntö ympäristövaikutusten arviointimenettelystä uudistettiin toukokuussa 2017.
YVA-arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia.
Hankkeen YVA-velvoite määräytyy YVA-hankeluettelon mukaisesti: ”kohta 6) kemianteollisuus: d) laitokset, joissa valmistetaan tai tuotetaan teollisessa mittakaavassa
bioetanolia tai bioöljyä.”
Hankevastaavana tässä hankkeessa toimii Neste Oyj ja yhteysviranomaisena Uudenmaan Elinkeino-, liikenne-, ympäristökeskus (Uudenmaan ELY-keskus).
Tämän ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatimisesta on vastannut konsulttityönä AFRY Finland Oy, jonka YVA-työryhmä on esitetty YVA-ohjelman alussa olevassa taulukossa.
Hankevastaava on varmistanut tässä hankkeessa yhteysviranomaisena toimivalta
ELYltä, että hankkeelle on toteutettava YVA-menettely.

4.2

YVA-menettelyn tavoite ja sisältö

YVA-lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Samalla tavoitteena
on lisätä kaikkien osapuolten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa arviointimenettelyssä hankesuunnittelun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vaihtoehtojen ollessa vielä avoinna. Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai
tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen arvioinnin päättymistä. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan sen tavoitteena on tuottaa
tietoa päätöksenteon perustaksi.
YVA-menettelyn keskeiset vaiheet on esitetty kuvassa 4-1.
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Kuva 4-1. YVA-menettelyn vaiheet.
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4.2.1

Ennakkoneuvottelu

Ennen YVA-menettelyn aloittamista tai sen kuluessa voidaan järjestää ennakkoneuvottelu yhteistyössä hankkeesta vastaavan ja keskeisten viranomaisten kanssa. Ennakkoneuvottelun tavoitteena on edistää hankkeen vaatimien arviointi-, suunnitteluja lupamenettelyjen kokonaisuuden hallintaa, hankkeesta vastaavan ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa sekä parantaa selvitysten ja asiakirjojen laatua ja käytettävyyttä sekä sujuvoittaa menettelyjä.
Tämän NEXTBTL-hankkeen YVA-menettelyn ennakkoneuvottelu pidettiin 30.3.2020.
Mukana oli hankkeesta vastaavan, YVA-konsultin ja yhteysviranomaisen lisäksi
Porvoon kaupunki, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Etelä-Suomen aluehallintovirasto,
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ja Uudenmaan ELY-keskus (asiantuntijat eri
aihealueilta). Neuvottelussa hankkeesta vastaava esitteli hanketta ja YVA-konsultti
YVA-ohjelman alustavaa sisältöä. Kukin osallistuja esitti näkemyksensä
suunniteltuihin vaikutusten arviointimenetelmiin ja YVA-ohjelmassa huomioitaviin
seikkoihin. Kaikki kommentit on huomioitu YVA-ohjelmassa.

4.2.2

YVA-ohjelma

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma. YVA-ohjelma on suunnitelma (työohjelma) ympäristövaikutusten arviointimenettelyn järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä. Ohjelmassa esitetään muun muassa perustiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja arvio hankkeen aikataulusta. Lisäksi kuvataan hankkeen ympäristön nykytilaa ja esitetään ehdotus ympäristövaikutusten arviointimenetelmiksi sekä suunnitelma osallistumisen järjestämisestä.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään tarpeellisessa määrin seuraavat
tiedot:
-

Kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista, koosta,
maankäyttötarpeesta ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin.

-

Tiedot
hankkeesta
vastaavasta
toteuttamisaikataulusta.

-

Hankkeen vaihtoehdot ja nollavaihtoehto.

-

Tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista.

-

Kuvaus todennäköisen vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja kehityksestä.

-

Ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista ympäristövaikutuksista (ml. yhteisvaikutukset
muiden hankkeiden kanssa).

-

Tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityksistä sekä
aineiston hankinnassa ja arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja niihin liittyvistä
oletuksista.

-

Tiedot arviointiohjelman laatijoiden pätevyydestä.

-

Suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä sekä
näiden liittymisestä hankkeen suunnitteluun.

-

Arvio arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta.

sekä

arvio

hankkeen

suunnittelu-

ja

YVA-menettely käynnistyy virallisesti, kun YVA-ohjelma jätetään yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen tiedottaa YVA-menettelyn alkamisesta ja YVA-ohjelman
nähtävilläolosta sähköisesti omilla internetsivuillaan ja hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kunnissa. Nähtävilläoloaika alkaa kuulutuksen julkaisemispäivästä ja
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kestää 30 päivää (erityisestä syystä aikaa voidaan pidentää enintään 60 päivän mittaiseksi). Tänä aikana YVA-ohjelmasta voi esittää mielipiteitä yhteysviranomaiselle.
Yhteysviranomainen myös pyytää lausuntoja ohjelmasta eri viranomaisilta. Yhteysviranomainen kokoaa ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antaa niiden
perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle kuukauden kuluessa nähtävillä
olon päättymisestä.

4.2.3

YVA-selostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus laaditaan arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon pohjalta. YVA-selostuksessa esitetään muun muassa tiedot hankkeesta, kuvaus ympäristön nykytilasta, kuvaus hankkeen ja sen
vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista, niiden lieventämisestä, seurannasta ja vaihtoehtojen vertailusta sekä tiedot ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn toteuttamisesta. Arviointiselostus sisältää myös yleistajuisen yhteenvedon.
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään tarpeellisessa määrin seuraavat tiedot:
-

Kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista, koosta, maankäyttötarpeesta, ja
tärkeimmistä ominaisuuksista ottaen huomioon hankkeen rakentamis- ja käyttövaiheet
sekä mahdollinen purkaminen ja poikkeustilanteet.

-

Tiedot hankkeesta vastaavasta, hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta,
toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastettavista päätöksistä
sekä hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin.

-

Selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä
hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin
suunnitelmiin ja ohjelmiin.

-

Kuvaus vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja sen todennäköisestä kehityksestä, jos
hanketta ei toteuteta.

-

Arvio ja kuvaus hankkeen ja sen vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä
ympäristövaikutuksista. Todennäköisesti merkittävien ympäristövaikutusten arvio ja
kuvaus kattaa hankkeen välittömät ja välilliset, kasautuvat, lyhyen, keskipitkän ja pitkän
aikavälin pysyvät ja väliaikaiset, myönteiset ja kielteiset vaikutukset sekä
yhteisvaikutukset muiden olemassa olevien ja hyväksyttyjen hankkeiden kanssa.

-

Arvio mahdollisista onnettomuuksista ja niiden seurauksista.

-

Vaihtoehtojen ympäristövaikutusten vertailu.
Tiedot valitun vaihtoehdon tai vaihtoehtojen valintaan johtaneista pääasiallisista syistä,
mukaan lukien ympäristövaikutukset.

-

Ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja
merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

-

Ehdotus mahdollisista merkittäviin haitallisiin ympäristövaikutuksiin liittyvistä
seurantajärjestelyistä.
Selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen ja liittymisestä
hankkeen suunnitteluun.

-

Luettelo lähteistä, joita on käytetty selostukseen sisältyvien kuvausten ja arviointien
laadinnassa, kuvaus menetelmistä, joita on käytetty merkittävien ympäristövaikutusten
tunnistamisessa, ennustamisessa ja arvioinnissa sekä tiedot vaadittuja tietoja koottaessa
todetuista puutteista ja tärkeimmistä epävarmuustekijöistä.

-

Tiedot arviointiselostuksen laatijoiden pätevyydestä.

-

Selvitys siitä, miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on otettu
huomioon

-

Yleistajuinen ja havainnollinen tiivistelmä.
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Yhteysviranomainen tiedottaa valmistuneesta arviointiselostuksesta samalla tavoin
kuin arviointiohjelmasta. Arviointiselostus on nähtävillä vähintään 30 päivää ja enintään 60 päivää, jolloin viranomaisilta pyydetään lausunnot ja asukkailla sekä muilla
intressiryhmillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä yhteysviranomaiselle. Annetut
mielipiteet ja lausunnot viranomainen ottaa huomioon omassa perustellussa päätelmässään.

4.2.4

Perusteltu päätelmä

Yhteysviranomainen tarkistaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyyden
ja laadun sekä laatii tämän jälkeen perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävistä
ympäristövaikutuksista. Perustellussa päätelmässä esitetään yhteenveto YVA-selostuksesta annetuista muista lausunnoista ja mielipiteistä.
Perusteltu päätelmä on annettava kahden kuukauden kuluessa YVA-selostuksen lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.
YVA-menettely päättyy, kun yhteysviranomainen toimittaa perustellun päätelmän
sekä muut lausunnot ja mielipiteet hankkeesta vastaavalle. Lisäksi yhteysviranomaisen on toimitettava perusteltu päätelmä tiedoksi hanketta käsitteleville viranomaisille, hankkeen vaikutusalueen kunnille sekä tarvittaessa maakuntien liitoille ja muille
asianomaisille viranomaisille sekä julkaistava yhteysviranomaisen internetsivuilla.

4.3

YVA-menettelyn aikataulu

YVA-menettelyn keskeiset vaiheet ja suunniteltu aikataulu on esitetty oheisessa kuvassa (Kuva 4-2). Aikataulu kuulemisiin ja yhteysviranomaisen lausunnon ja perustellun päätelmän antamiseen varatun ajan osalta on esitetty maksimikeston mukaisesti.
Yhteysviranomaisen kanssa käytiin ennakkoneuvottelu 30.3.2020. Ennakkoneuvotteluun kutsuttiin yhteysviranomaisen, hankevastaavan ja YVA-konsultin lisäksi eri viranomaistahojen edustajat. Ennakkoneuvottelussa saadut kommentit on otettu huomioon YVA-ohjelmassa.

Kuva 4-2. Hankkeen YVA-menettelyn suunniteltu aikataulu.
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4.4

Osallistuminen, vuorovaikutus ja tiedotus

YVA-menettely on avoin prosessi, jonka yhtenä tavoitteena on lisätä kaikkien osapuolten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyyn osallistumisella tarkoitetaan hankkeesta vastaavan, yhteysviranomaisen, muiden viranomaisten
ja niiden, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjen ja säätiöiden, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea, välistä vuorovaikutusta ympäristövaikutusten arvioinnissa. Osallistumisen yhtenä keskeisenä tavoitteena on eri osapuolten näkemysten kokoaminen.
Kuvassa (Kuva 4-3) esitetty hankkeen YVA-menettelyyn osallistuvia tahoja.

Kuva 4-3. YVA-menettelyyn osallistuvia tahoja.

4.4.1

Arviointiohjelmasta kuuluttaminen ja nähtävillä olo

Yhteysviranomainen kuuluttaa YVA-ohjelman nähtävillä olosta internet-sivuillaan.
Kuulutuksessa kerrotaan, missä YVA-ohjelma on nähtävillä sekä mihin mennessä ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa. Nähtävilläoloaikana hankkeen lähialueen yhteisöt, asukkaat ja muut asianomaiset voivat esittää mielipiteensä
esimerkiksi hankkeen vaikutusten arvioinnin selvitystarpeesta sekä siitä, ovatko YVAohjelmassa esitetyt tiedot ja suunnitelmat riittäviä.
YVA-menettelyn aikainen osallistuminen ja se, miten osallistumisen aikana saadut
mielipiteet ja kannanotot on otettu huomioon tehdyissä selvityksissä, kuvataan YVAselostuksessa.
YVA-menettelyn myöhemmässä vaiheessa myös arviointiselostus tulee olemaan nähtävillä ja siitä voi vastaavalla tavalla antaa lausuntoja ja mielipiteitä.
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4.4.2

Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet yleisölle

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

4.4.3

Asukaskysely

Arvioinnin tueksi toteutetaan asukaskysely, joka lähetetään postitse lähialueen (n. 3
km hankealueesta kattaen Emäsalon rantakiinteistöt) vakinaisille talouksille ja lomaasukkaille, sekä satunnaisotannalla hieman etäämmällä (n. 4–5 km hankealueesta)
asuville.
Kyselyn avulla kartoitetaan eri sidosryhmien yleistä suhtautumista hankkeeseen sekä
siihen mahdollisesti liittyviä omakohtaisia huolenaiheita. Kyselyllä selvitetään alueen
nykyistä käyttöä ja arvioidaan hankkeen mahdollisia vaikutuksia sekä etsitään vaikutusten lieventämiskeinoja. Kyselyn avulla kerättyä kokemusperäistä tietoa voidaan
peilata muilla menetelmillä arvioituihin vaikutuksiin. Kysely palvelee myös hankkeesta tiedottamista ja sen avulla tavoitetaan hankealueen lähimmät asukkaat ja
loma-asukkaat. Kyselylomake sisältää avoimia ja strukturoituja kysymyksiä ja sen
mukana asukkaille lähetetään tiivistelmä ja karttakuvat hankkeesta. Kyselyaineiston
analyysissä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan keskeisiä tilastollisen aineiston
analyysimenetelmiä, kuten ristiintaulukointia ja erilaisia korrelaatioita, sekä tuloksia
täsmentäviä laadullisen aineiston analyysimenetelmiä.
Kysely toteutetaan YVA-selostusta laadittaessa ja sen tulokset raportoidaan YVA-selostuksessa.

4.4.4

Muu viestintä

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

5

YMPÄRISTÖN NYKYTILA

Hankealue sijaitsee Porvoossa Kilpilahden teollisuusalueella Neste Oyj:n omistamalla
kiinteistöllä (Kuva 5-1). Kilpilahden teollisuusalue sijaitsee noin 12 kilometriä Porvoon keskustasta lounaaseen, lähellä Porvoon kaupungin ja Sipoon kunnan rajaa,
joka on lähimmillään noin 700 metrin päässä teollisuusalueen rajasta lounaaseen.
Porvoonväylä (valtatie 7) kulkee noin 3 kilometrin päässä teollisuusalueen pohjoispuolella. Kilpilahden teollisuusalue rajoittuu sen pohjois−itä -suunnassa merialueeseen, Svartbäckinselkään, jonka vastarannalla sijaitsevat Tolkkinen ja Emäsalo.
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Kilpilahden teollisuusalue on Suomen suurimpia teollisuusalueita ja Pohjoismaiden
suurin öljynjalostuksen ja kemianteollisuuden keskus. Kilpilahden teollisuusalueeseen kuuluu noin 1 300 ha maa-aluetta ja noin 300 ha vesialuetta, joista suurinta
osaa käyttää Neste Oyj:n Porvoon jalostamo. Neste Oyj:n Porvoon öljynjalostamon
tuotanto on käynistynyt vuonna 1965 ja sataman toiminnot vuonna 1962.
Kilpilahden teollisuusalueella toimii Neste Oyj:n öljyjalostamon lisäksi Borealis Polymers Oy:n muovi- ja petrokemian tehtaat, BEWiSynbra RAW Oy:n polystyreenin tuotantolaitos, lisäksi mm. Ineos Composites Finland Oy:n polyesterihartsien tuotantolaitos, Oy Aga Ab:n ilmakaasutehdas ja vedyntuotantolaitos, Kilpilahden Voimalaitos
Oy:n voimalaitos ja Oy Innogas Ab (nestekaasujen toimitus) sekä alueen junaliikenteestä vastaava VR Transpoint Oy. Lisäksi alueella toimii useita edellä mainittuja
toiminnanharjoittajia palvelevia yrityksiä. Kilpilahden satama- ja teollisuusalueella on
noin 3 500 vakituista työpaikkaa. (Kilpilahti.fi 2020)
Hankealue sijoittuu Kilpilahden teollisuusalueella Neste Oyj:n rautatiepurkausterminaalin ja öljysataman läheisyyteen, jolloin voidaan hyödyntää nykyisiä satamalaitureita ja säiliöitä sekä logistiikkaa.

Kuva 5-1. Hankealueen ja lähiympäristön muut toiminnot sekä kiinteistöt. © Maanmittauslaitos.

5.1.1

Asutus ja herkät kohteet

Kilpilahden teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Ympäröivät
maa-alueet ovat pääosin maanviljelys- ja metsätalouskäytössä. Lähimmät asuinalueet ovat kylämäiset Nyby Kilpilahden luoteispuolella ja Nikuby vastaavasti eteläpuolella (Kuva 5-1). Etäisyyttä hankealueelta näiden alueiden lähimpiin asuinrakennuksiin on noin 900–1 600 metriä. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 300 metrin päässä

_______________________________________________________________________________________________________________
Copyright © AFRY Finland Oy

Huhtikuu 2020
46

Neste Oyj
NEXBTL laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen
YVA-ohjelma
_______________________________________________________________________________________________________________

hankealueen eteläpuolella. Tämä rakennus on tarkoitettu tilapäiseen Nesteen henkilökunnan yöpymiseen sekä neuvottelukäyttöön ja sinne pääsy on rajoitettu. Lomaasuntoja sijaitsee Svartbäckinselän rannoilla molemmin puolin. Hankealuetta lähimmät loma-asunnot sijaitsevat noin 700 metrin päässä hankealueesta etelään Svartbäckinselän Kilpilahden puoleisella rannalla. Nesteen vierasmaja, sauna ja Nesteen
Venekerho ry:n tukitila sijaitsevat samoin Kilpilahden puoleisella rannalla. Nesteen
Venekerhon tukitilassa ei saa yöpyä.
Teollisuusalueen läheisyydessä ei sijaitse kouluja tai päiväkoteja tai muita vastaavia
herkkiä kohteita. Lähin koulu ja päiväkoti sijaitsevat Kulloossa noin viiden kilometrin
päässä hankealueesta. (Porvoon kaupunki 2020a)

5.1.2

Virkistyskäyttö

Kilpilahden teollisuusalueen läheisyydessä sijaitsevat Keravan kaupungin Nikuvikenin
ulkoilualue, jossa on uimaranta ja venepaikkoja (Keravan kaupunki 2020). Nybyn
ulkoilualue sijaitsee teollisuusalueen pohjoispuolella. Nybyn alueella on myös uimalaituri ja pienvenesatama. Emäsalonselällä sijaitseva Mäntysaari on Porvoon kaupungin ulkoilualue, jossa on uimaranta. Metsäalueita käytetään virkistykseen ja marjastukseen ja merialueella veneillään ja kalastetaan. Svartbäckinselkä on kalastusaluetta. (Porvoon kaupunki 2020b)

5.1.3

Kaavoitus ja muut maankäytön suunnitelmat

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan
tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan
suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Tavoitteiden ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. (Valtioneuvosto 2017)
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka
ovat:
-

toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
tehokas liikennejärjestelmä
terveellinen ja turvallinen elinympäristö
elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja
uusiutumiskykyinen energiahuolto.

Tähän hankkeeseen liittyvät muun muassa seuraavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet:
-

Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien
hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.

-

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla
kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä.
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-

Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka- ja kuljetusketjuille sekä tavaraja henkilöliikenteen solmukohtien toimivuudelle.

-

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.

-

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen
ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys
tai riskit hallitaan muulla tavoin

-

Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen
ratkaisujen tarpeisiin. Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti
usean voimalan yksiköihin.

-

Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja kaukokuljettamiseen tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet. Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti
olemassa olevia johtokäytäviä.

Maakuntakaava
Porvoo kuuluu Uudenmaan maakuntaan, jonka alueella on voimassa useita maakuntakaavoja. Hankealueella on voimassa 15.2.2010 vahvistettu (KHO 6.4.2011) ItäUudenmaan maakuntakaava, jota on täydennetty 1.-4. vaihemaakuntakaavoilla.
1. vaihemaakuntakaava, vahvistettu 22.6.2010, lainvoimaiseksi kaava
korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä vuonna 2012. Kaavassa
osoitetaan jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeet, kiviaineshuollon
alueet, moottoriurheilu- ja ampumarata-alueet, liikenteen varikot ja
terminaalit sekä laajat yhtenäiset metsätalousalueet.
2. vaihemaakuntakaava, vahvistettu 30.10.2014, lainvoimaiseksi kaava
korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä vuonna 2016. Vaihekaavan
tärkeimpiä ratkaisuja ovat toimiva ja kestävä yhdyskuntarakenne, rakennetta tukeva liikennejärjestelmä, kaupan palveluverkko sekä maakunnallinen kyläverkko.
3. vaihemaakuntakaava, vahvistettu 14.12.2012, kaava sai korkeimman
hallinto-oikeuden päätöksellä lainvoiman vuonna 2014. Uudenmaan 3.
vaihemaakuntakaavassa esitetään paikka uudelle jätevedenpuhdistamolle Espoon Blominmäessä sekä kumotaan aiemmista maakuntakaavoista Suomenojan puhdistamoa ja puhdistamon vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja koskevia merkintöjä.
4. vaihemaakuntakaava on hyväksytty 24.5.2017, ja maakuntahallitus
päätti 21.8.2017, että kaava tulee voimaan ennen kuin se saa lainvoiman. Kaava täydentää tarkistaa voimassa olevia maakuntakaavoja
seuraavien teemojen osalta: elinkeinot ja innovaatiotoiminta, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne sekä kulttuuriympäristöt.
Suunnittelussa tulee huomioida alueen eri maakuntakaavoissa voimassa olevat merkinnät ja määräykset. Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa koko Kilpilahden teollisuusalue on osoitettu teollisuustoimintojen alueeksi (T/kem: Teollisuus- ja varastoalue, jolla on/jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai
varastoivan laitoksen) (Kuva 5-2). Teollisuusalueen ympärille on osoitettu Seveso II
-direktiivin mukainen konsultointivyöhyke (sev 1), jossa on rajoitettu asumista. Lisäksi teollisuusalueen ulkopuolelle on osoitettu Kilpilahden alueen suojavyöhykkeet
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(sv 1 ja sv 2), jotka rajoittavat maankäyttöä (mm. virkistysalueiden, uuden asutuksen, kaupallisten toimintojen ja oppilaitosten sijoittaminen alueille on kielletty). Teollisuusalueen ranta on osoitettu satamatoimintojen alueeksi (LS).
Lainvoimaisessa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa teollisuusalueelle on osoitettu tasavirtakaapelin Estlink 2 yleispiirteinen sijainti (e2). Merkintään liittyy MRL 33
§:n 1 mom. nojalla rakentamisrajoitus.
Voimaan tulleessa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa on osoitettu pieniä tarkistuksia Kilpilahden edustan laivaväyliin.

Kuva 5-2. Ote voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmästä. Yhdistelmä sisältää voimassa olevat merkinnät kaavoista: Itä-Uudenmaan maakuntakaava, Uudenmaan 1., 2., 3. ja
4. vaihemaakuntakaavat (Uudenmaan liitto 2020). Hankealueen likimääräinen sijainti punaisella.

Uudellamaalla on käynnistetty koko Uudenmaan alueen kattavan Uusimaa-kaavan
2050 laadinta. Kaikki maankäytön keskeiset teemat yhteen kokoava maakuntakaava
valmistellaan vuosina 2016−2020. Kaavaehdotus oli nähtävillä syksyllä 2019 ja palautteiden pohjalta kaava viimeistellään maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi keväällä 2020.
Uusimaa-kaavan aikatähtäin on vuodessa 2050 ja kaava koostuu yleispiirteisestä pitkän aikavälin rakennekaavasta ja sitä tarkentavista seutujen vaihemaakuntakaavoista. Hankealue sijoittuu Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavaan (Kuva 5-3). Itä-
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Uudenmaan vaihemaakuntakaava etenee samaan tahtiin Uusimaa-kaava 2050
kanssa, jonka aikataulu on lykkääntynyt korona-rajoitusten vuoksi ja käsittely siirtynee kesälle 2020. (Uudenmaan liitto 2020).
Kaavaehdotuksessa hankealueelle osoitettuja merkintöjä ovat:
-

Teollisuus- ja varastoalue, jolla on/jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia
kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen
Kilpilahden suojavyöhyke
Kilpilahden konsultointivyöhyke (Vyöhyke perustuu Seveso III -direktiiviin)
Liikennealue, satama (Aluevarausmerkinnällä osoitetaan alueita kansainvälisesti merkittäville satamille)
Laivaväylä
Kaukolämmön siirron yhteystarve
Yhdysrata

Kuva 5-3. Ote Uusimaa-kaava 2050, Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta
(Uudenmaan liitto 2020). Hankealueen likimääräinen sijainti punaisella.
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Yleiskaava
Hankealue kuuluu vuonna 1988 vahvistetun (lainvoimaiseksi 1989) Sköldvikin
osayleiskaavan alueeseen. Osayleiskaavassa hankealue on osoitettu teollisuusalueeksi (T) (Kuva 5-4). Osayleiskaavassa teollisuusalueen ulkopuoliset lähialueet on
pääasiassa merkitty maatalousalueeksi (MT).
Alueen muuttuneiden tiejärjestelyjen, Kilpilahden uuden tieyhteyden ja maankäytön
muutostarpeiden johdosta Sköldvikin osayleiskaavan muuttaminen on vireillä ja kaavan perusselvitysten laadinta on käynnistynyt.

Kuva 5-4. Ote Sköldvikin lainvoimaisesta osayleiskaavasta (Porvoon kaupunki 2020). Hankealueen likimääräinen sijainti punaisella.

Rakennuskaava
Hankealueella on voimassa pääosin Sköldvikin rakennuskaava (rk 74), joka on vahvistettu 27.4.1984. Kaavaa on osin muutettu rakennuskaavan muutoksella (rk 319),

_______________________________________________________________________________________________________________
Copyright © AFRY Finland Oy

Huhtikuu 2020
51

Neste Oyj
NEXBTL laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen
YVA-ohjelma
_______________________________________________________________________________________________________________

joka on vahvistettu 7.4.2000. Kaavamuutoksella mm. vahvistui ohjeellinen teollisuusraiteelle varattu alueen osa. Hankealue on kaavassa merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Sataman edustan vesialue on aluetta, jolle
asemakaavan mukaan saadaan rakentaa satamatoiminnan kannalta välttämättömiä
laituri- ym. rakennuksia ja rakenteita (Ws).

Kuva 5-5. Sköldvikin rakennuskaava (rk 74) ote (Porvoon kaupunki 2020). Hankealueen likimääräinen sijainti punaisella.

5.2

Liikenne

5.2.1

Tiet

Liikenne Kilpilahden teollisuusalueelle, ja siten myös hankkeeseen liittyvä liikenne,
kulkee Porvoonväylältä (valtatie 7) joko Nesteentietä (maantie 148) pitkin tai vaihtoehtoisesti Kilpilahdentietä (maantie 11746) pitkin (Kuva 5-6). Borealikselta on tieyhteys Spjutsundintielle (maantielle 1534), joka toimii teollisuusalueen toisena pääsuuntana ja se palvelee suurta osaa lännen suunnan liikenteestä.
Porvoonväylällä, Kilpilahden kohdalla, liikennemäärä oli 27 000–30 000 ajoneuvoa
vuorokaudessa vuonna 2019. Tästä raskasta liikennettä oli 1 900–2 400 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Porvoonväylän ja Kilpilahden teollisuusalueen välillä Nesteentiellä liikennemäärä oli noin 4 900 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä oli
noin 600 ajoneuvoa/vrk. Kilpilahdentiellä liikennemäärä oli noin 1 400 ajoneuvoa
vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä noin 440 ajoneuvoa/vrk. Spjutsundintiellä
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Porvoonväylän ja Kilpilahden teollisuusalueelle johtavan Pekemantien välisellä osuudella liikennemäärä vuonna 2019 oli noin 1 300 ajoneuvoa/vrk, josta raskasta liikennettä oli noin 65 ajoneuvoa/vrk. (Väylävirasto 2020)
Kilpilahden teollisuusalueen raskaan liikenteen kuljetukset ovat raaka-aine- ja tuotekuljetuksia. Koko Kilpilahden teollisuusalueella työskentelee noin 3 500 henkilöä,
joista suurin osa saapuu alueelle henkilöautoilla. Teollisuusalueelle on julkisen liikenteen yhteys, ja alueelle tulee noin 40 bussikäyntiä arkipäivässä. Lisäksi alueella työskentelevien henkilöiden määrä voi kasvaa tilapäisten huoltojen yhteydessä jopa 3
000 henkilöllä.

Kuva 5-6. Hankealueen ja lähiseudun teiden keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) sekä
raskaiden ajoneuvojen osuus (RKVL) vuonna 2019. Lähde: Väylävirasto 2020.

5.2.2

Meriväylät

Kilpilahden teollisuusalueelle on rautatieyhteys sekä 15,3 metriä syvä laivaväylä
(Kuva 5-7). Kilpilahdessa on Neste Oyj:n omistama satama (Sköldvikin satama), joka
palvelee koko teollisuusalueen merikuljetustarpeita. Satama on tonnimääräisesti
Suomen suurin satama, jossa käy noin 1200–1400 laivaa vuodessa. Satamassa puretaan ja lastataan vuosittain yhteensä 20-25 miljoonaa tonnia raakaöljyä ja öljytuotteita. Sataman välittömässä läheisyydessä sen eteläpuolella sijaitsee Neste Oyj:n
rautatievaunujen purkausterminaali, jonka liikennemäärä on noin 20-40 vaunua päivässä. Lastausterminaalin liikennemäärä on enintään 40 vaunua päivässä.
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Kuva 5-7. Kilpilahden teollisuussatamaan johtavan laivaväylät. Väyläalue esitetty harmaalla
rajauksella. Hankealue esitetty punaisella rajauksella.

5.3

Melu ja tärinä

Kilpilahden teollisuusalueen ympäristölupavelvolliset toimijat seuraavat tuotantolaitostensa melutilannetta vuosittain. Ympäristömelutasoja on mitattu Porvoon jalostamon ympäristössä 1980-luvulta saakka. Porvoon jalostamon alueesta on tehty laaja
melun leviämismallinnus vuonna 2011, joka pohjautuu melupäästömittauksiin ja leviämismallin tarkastusmittauksiin. Melun leviämismallia on päivitetty myöhemmin
vuosina 2015 ja 2017.
Tehtyjen mallinnusten mukaan Porvoon jalostamon laskennallinen keskiäänitaso ei
ylitä luoteen suunnan Nybyn kylän lähimpien asuintalojen luona yöajan tiukempaa
ohjearvoa 50 dB. Ympäristömelutasot ovat Nybyn asuintalojen luona 47-48 dB. Idän
suunnan Tolkkisten ja Emäsalon puolella lasketut melutasot ovat selvästi ohjearvoja
pienempiä. Esimerkiksi Porvoon jalostamon ja sataman sekä teollisuusalueen muiden
toimijoiden yhteismelutaso on ollut Emäsalon lähimmillä rannoilla noin 36–38 dB.
Vuonna 2019 tehdyissä ympäristömelumittauksissa kaikkien mittauspisteiden tulokset ovat olleet alle säädettyjen ympäristölupamääräysten (Neste Oyj 2019b).
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Kilpilahden alueella tärinää voi aiheutua raskaasta liikenteestä ja raideliikenteestä
liikenneväylien välittömään läheisyyteen. Merkittävää tärinää voi syntyä hetkellisesti
erilaisten rakennusprojektien yhteydessä (esim. louhinta). Hankealueen läheisyydessä ei ole tällä hetkellä rakennustyömaita.

5.4

Ilmanlaatu ja ilmasto-olosuhteet

5.4.1

Ilmanlaatu

Kilpilahdessa on tarkkailtu ilmanlaatua 1970-luvulta lähtien. Ilmanlaatua seurataan
tällä hetkellä Neste Oyj:n kolmella jatkuvatoimisella mittausasemalla sekä erillisellä
säähavaintoasemalla. Vuonna 2018 rikkidioksidia mitattiin kolmella mittausasemalla
ja typen oksideja, pelkistyneitä rikkiyhdisteitä sekä otsonia yhdellä asemalla. (Neste
Oyj 2019)
Porvoon keskustassa sijaitsee määrävälein sijoitettava jatkuvatoiminen ilmanlaadun
mittausasema Porvoon kaupungin ilmanlaadun seurantaa varten. Asemalla mitataan
hengitettävien hiukkasten ja typen oksidien määrää. Mittausasema sijaitsee
vilkasliikenteisellä alueella, jossa liikenteen päästöillä on suurin vaikutus tuloksiin.
Keskimäärin alueen ilmanlaatu on melko hyvä. (Porvoon kaupunki 2020c).
Porvoon jalostamon kiinteiden päästölähteiden (mukaan lukien voimalaitos)
aiheuttamat rikkidioksidipäästöt ilmaan olivat vuoden 2018 päästöraportin mukaan
4 106 tonnia, typenoksidien päästöt 1 863 tonnia ja haihtuvien orgaanisten
yhdisteiden (VOC) päästöt 2 248 tonnia. Porvoon jalostamon typen oksidien ja VOCyhdisteiden päästöt ovat laskeneet viime vuosikymmeninä. Rikkidioksidipäästöjen
määrät ovat pysyneet melko samalla tasolla 2000-luvulla. Viime vuosina vuoden
2015 jälkeen rikkidioksidipäästöt ovat pienentyneet. (Kuva 5-8).

Kuva 5-8. Porvoon jalostamon ja Kilpilahden voimalaitoksen päästöt vuosina 2006–2018.
(tonnia vuodessa). (Neste Oyj 2019)
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Kilpilahden koko teollisuusalueen päästöjen kehitys vuodesta 1993 on kuvattu alla
olevassa kuvassa (Kuva 5-9).

Rikkidioksidi
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VOC-yhdisteet
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Kuva 5-9. Kilpilahden teollisuusalueen päästöt vuosina 1993-2018. (Neste Oyj 2019)

Vuonna 2018 ulkoilman rikkidioksidipitoisuudet alittivat kaikilla Nesteen
mittausverkoston mittausasemilla ilmanlaadun raja- ja ohjearvot. Myös
kasvillisuuden ja ekosysteemin suojelemiseksi rikkidioksidille annettu kriittinen taso
alittui. Mitatut rikkidioksidipitoisuudet olivat samalla tasolla kuin vuosina 2014-2017.
Pelkistyneitten rikkiyhdisteiden päästöt ovat Porvoon jalostamolla satunnaisia ja
johtuvat pääosin jonkin asteisesta jalostamon toimintahäiriöstä. Pelkistyneitten
rikkiyhdisteiden kokonaismäärä ei Nybyn mittausasemalla ylittänyt vuonna 2018
valtioneuvoston antamaa ilmanlaadun ohjearvoa ja mittaustulokset olivat yleisesti
hyvin matalalla tasolla.
Mustijoen asemalla mitatut typpidioksidipitoisuudet alittivat ilmanlaadun ohje- ja
raja-arvot selvästi. Typpidioksidin pitoisuudet ovat vaihdelleet vuosittain. Mustijoen
mittausasemalla mitattuihin typenoksidipitoisuuksiin vaikuttavat energiatuotannon
lisäksi erityisesti läheisellä moottoritiellä syntyvät ajoneuvoliikenteen päästöt sekä
kaukokulkeutuminen.
Mustijoen mittausasemalla vuoden 2018 aikana otsonipitoisuus ylitti kahtena päivänä
terveyshaittojen ehkäisemiseksi annetun tavoitearvon numeronarvon. Ylityksiä
sallitaan kuitenkin 25 kappaletta 3-vuoden keskiarvona. Otsonin osalta
kasvillisuuden suojelemiseksi ehdotettu otsonin pitkän ajan tavoitearvo ylittyi vuonna
2018 ja vuosittainen vaihtelu on suurta. Suurimmat otsonipitoisuudet havaitaan
yleensä Etelä-Suomessa usealla mittausasemalla yhtä aikaa, mikä viittaa otsonin
kaukokulkeutumiseen.
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Ilmanlaadun mittausten lisäksi Neste Oyj on tarkastellut Porvoon jalostamon
päästöjen vaikutusta ilmanlaatuun ilmapäästöjen leviämismallilaskennoin viimeksi
vuonna 2016 ja sitä ennen vuosina 2012 ja 2003.
Kilpilahden teollisuusalueen ilmanlaatua on seurattu säännöllisesti 1980-luvulta
saakka myös bioindikaattoritutkimuksin. Kilpilahden teollisuuslaitokset ovat
osallistuneet myös viimeisimpiin Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan ilmanlaadun
bioindikaattoriseurantoihin vuosina 2000-2001, vuosina 2004–2005, 2009 sekä
2014. Seuraava bioindikaattoritutkimus on suunniteltu vuodelle 2020.

5.4.2

Haju

Neste Oyj ja Borealis Polymers Oy ovat selvittäneet Kilpilahden teollisuusalueen
lähialueiden asukkaiden kokemuksia hajun esiintyvyydestä ja viihtyvyyshaitoista
viimeksi vuonna 2010. (Enwin 2011)
Hajututkimus sisälsi asukkaille tehdyn kertakyselyn sekä puoli vuotta kestäneen
asukaspaneelitutkimuksen. Työn toteutti Enwin Oy ja se perustui saksalaisiin VDI
hajukyselystandardeihin (VDI 3883, 1-2). Vastaavanlainen selvitys on tehty
Kilpilahdessa edellisen kerran vuonna 1994. Kertakysely ulottui 17 kilometrin
etäisyydelle Kilpilahdesta ja sen vastausprosentti oli 21 %. Asukaspaneelitutkimus
keskittyi suppeammalle alueelle, noin viiden kilometrin säteelle Kilpilahdesta
vapaaehtoisesti paneeliin ilmoittautuneiden asukkaiden asuinpaikkojen mukaisesti.
Hajujen esiintymistiheydet eli hajufrekvenssit ja hajujen häiritsevyysaste olivat
korkeimmillaan lähellä päästölähteitä ja pienenivät edettäessä kauemmas
Kilpilahdesta sekä kertakyselyssä että asukaspaneelitutkimuksessa. Asukkaiden
luonnehdintojen mukaan hajut jaettiin ns. Kilpilahden teollisuusalueen hajuihin (öljy,
rikki, liuotin, aromaatti, savu) ja Metsäpirtin hajuihin (komposti, liete) sekä liikenteen
(pakokaasut) ja maatalouden (lietelanta, lanta) hajuihin ja ns. määrittelemättömiin
hajuihin. Kertakyselyn mukaan alle viiden kilometrin täisyydellä 45 % vastaajista
arvioi hajujen häiritsevän hyvin vähän tai vähän. Noin 25 % vastanneista piti
hajuhaittaa hyvin häiritsevänä ja 20 % vastaajista haju häiritsi selvästi. Noin 10 %
asukkaista oli lähialueella sitä mieltä, että hajut eivät häiritse ollenkaan.
Asukaspaneelin mukaan häiritsevää hajua koettiin alle 2 kilometrin etäisyydellä
keskimäärin 1,2 % havainnointiajasta ja 2–5 kilometrin etäisyydellä keskimäärin 0,3
% ajasta.

5.4.3

Ilmasto-olosuhteet ja sää

Neste Oyj:n mittausverkostoon kuuluu erillinen säähavaintoasema. (Neste 2019)
Vuoden 2018 keskilämpötila Kilpilahdessa oli 7,3 ºC, joka oli korkeampi kuin
vertailukauden 1971–2000 keskiarvo (4,6 ºC) sekä korkeampi kuin Kilpilahdessa
vuosina 1993–2010 mitattu keskilämpötila 6,1 ºC.
Vallitseva tuulensuunta on lounaasta.
Vuonna 2018 satoi Kilpilahdessa noin 390 mm, kun keskimääräinen vuosittainen
sademäärä
on
655
mm
vertailujaksolla
1971–2000.
Vuoden
2018
kokonaissademäärä Kilpilahden teollisuusalueella oli selvästi alhaisempi kuin
vertailukauden 1971–2000 sademäärä Porvoossa. (Neste 2019)

5.5

Maa- ja kallioperä sekä pohjavedet

Hankealueella ja sen ympäristössä on runsaasti avokallioita ja irtomaakerroksia
esiintyy pääasiassa epäyhtenäisinä vyöhykkeinä kalliokohoumien välisissä
painanteissa (Kuva 5-10 ja Kuva 5-11). Yhtenäisemmät irtomaakerrokset sijaitsevat
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kallioruhjeiden alueilla. Maanpinnan taso vaihtelee henkealueen ympäristössä noin
+0,2 ja +49 (N2000) välillä, ollen yleisesti tason +10 yläpuolella. Hankealueella
maanpinnan taso vaihtelee noin tasojen +0,2 ja +43 välillä, ollen hyvin yleisesti
tason +15 yläpuolella. Alimmat kohdat sijoittuvat merenrantavyöhykkeeseen sekä
merivesitunnelin aaltoilualtaan kohdalle.
Hankealueen länsipuolella sijaitsee kaksi likimain pohjois-eteläsuuntaista ja yksi
koillinen-lounaissuuntainen
kallioperän
ruhjevyöhyke.
Hankealueen
etelälounaispuolella sijaitsee kaksi likimain itä-länsisuuntaista ruhjevyöhykettä. Lisäksi
yksi luode-kaakkosuuntainen ruhjevyöhyke ulottuu hankealueen pohjoisosaan.
Kallioperän pääkivilaji on migmatiittigraniitti. Hankealueen läheisyydessä,
kallioperässä on nestemäisten ja kaasumaisten tuotteiden varastosäiliöitä. Lisäksi
kallioperään on louhittu merivesitunneli.
Hankealueella ja sen lähiympäristössä maanpintaa on vuosikymmenien aikana tasattu louhimalla kalliota ja täyttämällä epätasaisuuksia. Luontaisia irtomaakerroksia
esiintyy merenrantavyöhykkeessä ja kalliokohoumien välissä, sekä kallioperän ruhjevyöhykeiden alueella. Luontaisen irtomaapeitteen yläosa koostuu tyypillisesti
ohuesta turvekerroksesta ja tämän alla esiintyy savea. Saven alla esiintyy silttiä,
soraa ja moreenia. Irtomaapeite on pääsääntöisesti erittäin ohut, lukuun ottamatta
kallioperän ruhjevyöhykkeiden alueita. Ruhjevyöhykkeiden kohdalla irtomaapeitteen
paksuus voi olla paikoin yli 20 metriä. Hankealueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse
valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita, moreenimuodostumia, eikä tuuli- ja rantakerrostumia.
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Kuva 5-10. Maanpinnan korkeustaso ja avokalliot (Maanmittauslaitoksen maastotietokanta ja
2m korkeusmalli, 3/2020), sekä tulkitut kallioperän rikkonaisuusvyöhykkeet hankealuen ympäristössä.
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Kuva 5-11. Hankealueen ympäristön pohjamaalajit (Geologian tutkimuskeskus 2020). Pohjamaalajien selitykset kuvassa.

Porvoon jalostamon toiminta on alkanut vuonna 1965. Pitkän historian seurauksena
on maaperään päässyt öljytuotteita erilaisten vuotojen tai häiriöiden seurauksena ja
teollisuusalueella on monin paikoin todettavissa tällaista maaperää. Haittaainepitoinen maaperää on poistettu Kilpilahden alueella asennus-, perustus- ja
perusparannustöiden yhteydessä rakentamistöiden vaatimassa laajuudessa.
Vuototapausten kunnostustöissä haitta-ainepitoista maa-ainesta on poistettu siinä
laajuudessa kuin se rakenteita vaarantamatta on ollut mahdollista. Tästä syystä
kohteisiin on yleensä jäänyt haitta-ainepitoista maa-ainesta (pääasiassa
öljyhiilivetyjen keskitisleitä). Vuosina 2005–2016 on Porvoon jalostamon alueella
toimenpiteitä tehty yhteensä 106 kohteessa. Öljyhiilivetyjä sisältävää maa-ainesta
on toimitettu luvanvaraisiin käsittelykeskuksiin yli 50 000 tonnia. NEXBTL-laitoksen
hankealueelle sijoittuu kaksi tunnistettua ja yksi arvioitu maaperän tilaan vaikuttavaa
riskikohdetta (Kuva 5-12).
Koko jalostamoalueelta on tehty perustilaselvitys vuonna 2016. Perustilaselvityksen
mukaan Porvoon jalostamon maaperän tai pohjaveden ei arvioitu aiheuttavan
ympäristö- tai terveyshaittaa.
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Kuva 5-12. Maaperän riskikohteet suunnitellun NEXBTL-laitoksen hankealueen läheisyydessä.
Kuva mukailtu alkuperäisestä lähteestä. Lähde: ÅF-Consulting Oy 2018.

Hankealueella sijaitsee niin kutsuttu öljypelto, jossa on hävitetty öljyisiä jätteitä
peltokäsittelyllä 1980-luvulta vuoteen 2005 asti. Peltoon levitetyistä jätteistä
pääosan ovat muodostaneet jätevesilaitoksen mekaanisen puhdistusvaiheen lietteet,
jälkihapetuslammikoiden
lietteet,
säiliöiden
sakkoja
sekä
loka-autojen
tyhjennyspaikan öljyiset hiekat. Jätteiden sisältämät haitalliset aineet ovat
raakaöljyn jalostuksen öljyhiilivetyjakeita, polyaromaattisia yhdisteitä sekä
raakaöljystä peräisin olevia raskasmetalleja (V, Ni) sekä katalyyttijäämiä.
Mikrobiologisesti aktiivinen kompostointikerros ulottuu 0,6–1,7 metrin syvyyteen
maapinnasta ja sen alapuolella on tiivis 1–6,5 metriä paksu savi-silttimuodostuma
(Neste Oil Oy 2007, Sito 2011). Peltokäsittelyalueen pinta ala on noin 3,5 ha.

5.5.1

Pohjavedet

Hankealue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Lähin luokiteltu pohjavesialue
(Mickelsböle, vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, pohjavesialuenumero
0161307) sijaitsee noin 5 kilometrin etäisyydellä hankealueen luoteispuolella.
Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei esiinny yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta merkittäviä pohjavettä varastoivia irtomaakerroksia. Vähäisiä määriä maapohjavettä esiintyy kalliomäkien välisissä painanteissa.
Maapohjaveden pinnan taso hankealueen sisällä vaihtelee pinnankorkeuksien mukaan. Merenrannan läheisyydessä maapohjaveden pinta on hyvin lähellä meriveden
pinnan tasoa. Etäämpänä rantaviivasta maapohjavesi on havaittu olevan tasolla +4
metriä meren pinnan yläpuolella (mpy). Yhtenäisempiä maapohjavesikerroksia saattaa esiintyä lähinnä ruhjevyöhykkeiden kohdalla. Kalliopohjaveden pinnan taso vaihtelee alueella maastonmuotojen mukaan ollen lähimmässä havaintopisteessä noin
tasolla +15 mpy. Kallioperään louhitut varastosäiliöt vaikuttavat kallipohjaveden pinnan tasoon, sillä pohjaveden virtaus suuntauttuu kallioperästä kohti varastosäiliöitä.
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Pohjaveden muodostuminen on maanpinnan topografiasta ja kallioisuudesta johtuen
vähäistä ja valunta suurta. Hankealueen peltokäsittelyalueen pohjavedessä on todettu pieniä määriä orgaanisia haitta-aineita sekä metalleja.
Porvoon jalostamon alueen pohjavesiä tarkkaillaan ympäristölupamääräyksen mukaisella velvoitetarkkailulla (Ramboll Finland Oy 2019). Kokonaisuuteen kuuluvat
Porvoon jalostamon, suljetun kaatopaikan, sataman, peltokäsittelyalueen pohja- ja
pintaveden tarkkailut. Pohjaveden havaintopisteiden sijainti lähellä hankealuetta on
esitetty kuvassa (Kuva 5-13). Pohjavesinäytteiden tulokset vuodelta 2019 olivat pääosin edellisvuosien tasoa.

Kuva 5-13. Porvoon jalostamon, suljetun kaatopaikan, sataman, peltokäsittelyalueen pohjaja pintaveden tarkkailupaikat. Kuvassa esitetty tämän hankkeen kannalta olennaiset tarkkailupaikat. Kuva mukailtu alkuperäisestä lähteestä, hankealueen itäreuna osoitettu suuntaa-antavasti punaisella viivalla. Lähde: Ramboll Finland 2019
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Itään purkautuvien pohjavesien laatua on tarkkailtu säiliöalueen pohjoispuolella ja
itäreunalla sijaitsevista tarkkailupisteistä sekä satama-alueen rengaskaivoista. Säiliöalueen vuoden 2019 pohjavesinäytteiden öljy- ja bensiinihiilivetypitoisuudet olivat
aiempien vuosien tapaan matalia eivätkä tarkkailun tulokset poikenneet merkittävästä edellisvuoden tuloksista. Edellisvuosien tapaan, pohjaveden öljyhiilivetypitoisuus vaihteli hieman sataman kaivojen välillä. Pohjaveden öljyhiilivetypitoisuus oli
satamassa olevassa kaivossa vuonna 2019 noin 0,2 mg/l, mikä on huomattavasti
alhaisempi kuin I-luokan öljynerottimen erottelukykyvaatimus <5 mg/l.
Peltokäsittelyalueen maaperässä öljyhiilivetypitoisuudet ovat vaihdelleet huomattavasti tarkkailun aikana. Vuoden 2019 tarkkailutulosten perusteella öljyhiilivetypitoisuudet olivat korkeammat edeltäviin vuosiin verrattuna ja PAH-pitoisuudet olivat
pääasiassa laskeneet. Peltokäsittelyalueen pohja- ja pintavesissä jalostamotoiminnasta peräisin olevien haitta-aineiden vuonna 2019 analysoidut pitoisuudet eivät kuitenkaan poikenneet merkittävästi tarkkailun aiempien vuosien tuloksista. Tarkkailutulosten perusteella peltokäsittelyalueelta ei aiheudu merkittävää haitta-ainekuormitusta ympäristöön eikä alueesta ole ympäristö- tai terveyshaittaa.
Kilpilahden teollisuusalue on liittynyt Porvoon vesilaitoksen jakeluverkostoon, jonka
toimittamaa vettä käytetään talousvetenä. Myös noin kilometrin etäisyydellä hankealueen eteläpuolla sijaitseva Nikubyn alue on vedenjakeluverkoston piirissä.

5.6

Kasvillisuus, eläimistö ja suojelukohteet

Hankealue sijaitsee eteläboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen Lounaismaan ja Pohjanmaan rannikon osa-alueella ja rajoittuu Suomenlahden merialueeseen (SYKE 2020).
Eliömaakuntana on Uusimaa. Porvoon kaupungin alueella on rakennettuja alueita ja
erityisesti jokilaaksoissa laajoja peltoalueita sekä niiden lisäksi monimuotoista ja arvokasta metsä-, suo- ja saaristoluontoa (Porvoon kaupunki 2020). Kasvi- ja eläinlajistossa on sisämaan lajeja, rannikkoseudun ja merenrannan lajeja ja alueelle mm.
laivaliikenteen mukana kulkeutuneita lajeja.
Kilpilahden–Nybyn alueelle on tehty osayleiskaavaa varten luontoselvitys vuonna
2007 (Porvoon kaupunki 2007). Sen mukaan pääosa alueen metsistä on mustikkatyypin ja puolukkatyypin kangasmetsiä. Siellä täällä on pienialaisia rinnelehtoja ja
kallioalueilla kuivia kangasmetsiä. Metsät ovat rakentamisen takia pirstoutuneita.
Kilpilahden teollisuusalue on pitkään teollisuus- ja satamakäytössä ollutta rakennettua ympäristöä. Alkuperäistä luonnonympäristöä, kasvillisuutta ja eläimistöä on jäljellä vain vähän. Hankkeeseen liittyvä rakentaminen sijoittuu alueelle, johon on tehty
luontoselvityksiä aikaisempien YVA-hankkeiden yhteydessä vuosina 2010 (Sito Oy
2011) ja 2013 (Pöyry Finland Oy 2014). Luontoselvitysten mukaan alueen rakentamattomissa osissa on mäntyä kasvavia kalliokumpareita ja tuoreen ja kuivahkon kankaan sekametsiköitä. Aluskasvillisuuden tavallisia lajeja ovat mm. mustikka, puolukka, metsälauha, kanerva, metsätähti, kultapiisku, kangasmaitikka ja oravanmarja. Rehevimmässä pellonreunassa mainitaan kasvavan mm. sananjalkaa, metsäkortetta, käenkaalia ja sudenmarjaa. Lisäksi alueella on luonnontilaltaan muuttuneita
varastokenttiä ja pensoittuneita peltolaikkuja. Joutomaa-alueille tyypilliiä kasvilajeja
ovat mm. pujo, hevonhierakka, paimenmatara, maitohorsma, amerikanhorsma, koiranputki, pietaryrtti, alsikeapila, saunakukka ja leskenlehti.
Luontoselvitysten perusteella hankealueen kohdalle tai sen lähelle ei sijoitu erityisen
arvokkaita luontokohteita. Huomionarvoisimpina kohteina on mainittu muutamat pienet rämepainanteet ja kallio- tai sorapohjaiset ketomaiset laikut (Kuva 5-14). Ketomaisten laikkujen kasvillisuus on heinävaltaista ja muita lajeja ovat mm. ahomansikka, kelta- ja isomaksaruoho, ketohanhikki, tuoksusimake ja kalliokielo. Yhdessä
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kohdassa havaittiin vuonna 2010 keltamataraa, joka on uhanalainen laji ja arvioitu
vaarantuneeksi (VU) (Hyvärinen ym. 2019). Keltamatara on vielä melko yleinen
Etelä-Suomessa. Suurin uhka lajille on risteytyminen lähilajin paimenmataran
kanssa.
Aikaisempien luontoselvitysten mukaan alueelta ei ole tiedossa havaintoja muista
uhanalaisista lajeista eikä luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeista. Rannan lähelle sijoittuvien (tai sijoittuneiden) rakennusten soveltuvuutta lepakoiden päiväpiiloiksi tai
pesäpaikoiksi on arvioitu syksyllä 2010, eikä niiden arvioitu huonon kuntonsa takia
soveltuvan sellaisiksi. Alueen linnusto on melko niukkaa ja koostuu tavanomaisista
kangasmetsien lajeista.

Kuva 5-14. Vuoden 2010 luontoselvitysalueen kasvillisuustyypit. Selvitysalue viittaa vuoden
2011 selvitykseen. Kuva: Sito Oy 2011.
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5.6.1

Luonnonsuojelualueet ja muut luontokohteet

Porvoon laajimmat suojelualueet ovat saaristo- ja merialueella sekä Porvoonjoen
suiston alueella. Kilpilahden teollisuusalue sijoittuu melko etäälle niistä. Hankealueen
ympäristöön noin viiden kilometrin etäisyydellä sijoittuvat seuraavat Natura 2000 alueet, luonnonsuojelualueet ja tärkeät lintualueet (Kuva 5-15) (SYKE 2020):
-

-

-

Klobbuddenin luonnonsuojelualue (YSA011544). Alue (4,4 ha) sijaitsee
Kilpilahden teollisuusalueen kaakkoispuolella niemenkärjessä noin 2,2 kilometrin päässä hankealueesta.
Boxin soiden Natura-alue (FI0100068, Sipoo ja Porvoo, 156 hehtaaria,
SAC). Alue koostuu Sipoon ja Porvoon rajalla sijaitsevista kolmesta suoalueesta, jotka sisältyvät valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan. Niistä lähin
on Kilpilahden teollisuusalueeseen rajoittuva Fågelmossen noin 3,3 kilometrin
päässä hankealueesta länteen. Muut ovat 5–6 kilometrin päässä lännessä–
lounaassa. Alueesta osa on suojeltu luonnonsuojelualueina (YSA204140,
YSA204139, YSA204053 ja YSA205361).
Haikkoonselän FINIBA-lintualue (230051, 507 ha). Suomen tärkeisiin lintualueisiin (Leivo ym. 2002) kuuluva sisäsaariston selkävesialueen eteläosa
Emäsalonselkä ulottuu 2,3 kilometrin päähän hankealueen itäkoillispuolelle.
Emäsalon soiden Natura-alue (FI0100076, Porvoo, 100 hehtaaria, SAC).
Alueeseen kuuluu neljä Emäsalon saaressa sijaitsevaa pienehköä suota, jotka
sisältyvät osin valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan. Niistä lähin, Stornäsin tervaleppäluhta, sijaitsee noin 2,8 kilometrin päässä hankealueesta
itään ja muut 6–10 kilometrin päässä kaakossa.
Porvoon kansallinen kaupunkipuisto. Porvoon jokisuun alueelle vuonna
2010 perustettu kansallinen kaupunkipuisto ulottuu Emäsalonselän vesialueelle lähimmillään noin 3,0 kilometrin päähän hankealueesta.

Kilpilahden itäpuolelta kulkee huomionarvoinen lintujen muuttoreitti (Lehtiniemi
ym. 2013). Se ei ole alueen tärkeimpiä muuttoreittejä, mutta väylän kapeus huomioon ottaen sen kautta kulkee merkittäviä määriä hankia ja kuikkalintuja. Lisäksi lokit käyttävät reittiä ympärivuotiseen siirtymiseen ruokailu-, levähdys- ja
yöpymispaikkojen välillä.
Kilpilahden osayleiskaavan luontoselvityksessä (Porvoon kaupunki 2007) on mainittu Kilpilahden teollisuusalueen ympäristöstä muutamia maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaita luontokohteita. Ne sijoittuvat lähimmillään noin kilometrin
päähän hankealueesta. Porvoon kaupungilta (13.3.2020) saadun tiedon mukaan
osayleiskaavan luontoselvitystä ollaan parhaillaan päivittämässä, mutta selvitysraportti eivät ole vielä valmistunut.
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Kuva 5-15. Hankealuetta lähimmät Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja muut valtakunnallisesti arvokkaat luontokohteet.
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5.7

Vesistöt sekä kalasto ja kalatalous

Kilpilahden teollisuusalue sijaitsee Porvoon edustan rannikolla Svartbäckinselän pohjoisosassa (Kuva 5-16). Svartbäckinselkä on yhteydessä Emäsalon itäpuoliseen Orrenkylänselkään kapean Kuggsundin salmen kautta.
Svartbäckinselän pohjukka on pääosin alle viiden metrin syvyistä vesialuetta. Kilpilahden kohdalla vesisyvyys alkaa kasvaa ja alueelle kulkee Sköldvikin väylä (15,3
metriä) sekä Tolkkisten väylä (7 metriä). Svartbäckinselkä viettää syvänä (20–30
metriä) avomerelle Kalvön itäpuolen kautta. Kalvön länsipuoli on selvästi itäpuolta
matalampi.
Kilpilahden teollisuusalueen pohjoispuolelle Kulloonlahteen laskee Mustijoki ja myös
Porvoonjoen vesiä kulkeutuu alueelle Kuggsundin salmen kautta. Jokivedet tuovat
merialueelle suolapitoisuutta alentavaa makeaa vettä sekä kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. Kilpilahden alueelta pintavedet virtaavat useaa pienehköä puroa ja ojastoa pitkin tai suoraan pintavaluntana mereen. Porvoon merialueelle laaditun 3D-virtausmallin (Korpinen ym. 2002) mukaan Svartbäckinselällä tyypillinen virtaussuunta
on vastapäivään: Emäsalon rannan tuntumassa rantaan päin ja länsirantaa takaisin
ulos merelle. Pohjanläheinen virtaus on yleensä pintavirtaukselle vastakkainen ja nopeudeltaan hyvin pieni. Jokivedet kulkevat lähellä pintaa ohuena kerroksena.
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Kuva 5-16. Kilpilahden edustan merialuen valuma-alueet, alueelle laskevat joet sekä
teollisuuden käsiteltyjen jätevesien ja jäähdytysvesien purkupaikat. Lisäksi kuvaan osoitettu
Porvoon kaupungin yhdyskuntajätevedenpuhdistamon purkupaikka.

Ilmatieteen laitos on määritellyt harvoin odotettavissa olevien meritulvien korkeudet
ja niiden pohjalta on annettu uudet suositukset alimmista rakentamiskorkeuksista
Suomen rannikolla (Kahma ym. 2014). Päivitetyissä suosituksissa on otettu
huomioon uusin tieto valtamerten pinnannoususta ja sen alueellisesta vaikutuksesta
Itämeren vedenkorkeuteen, maankohoamisesta, tuuliolosuhteiden muutoksista sekä
vedenkorkeuden lyhytaikaisvaihteluista.
Alimpien suositeltavien rakentamiskorkeuksien lähtökohtana on merivedenkorkeus,
joka nykytiedon valossa saavutetaan korkeintaan kerran uusien rakennusten
käyttöiän aikana (noin 200 vuotta). Valtamerten pinnannousun ennusteissa on
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kuitenkin suuria epävarmuuksia, eikä vuotta 2100 pitemmälle ulottuvia, kaikki tekijät
huomioon ottavia ennusteita ole toistaiseksi mahdollista tehdä. Sen vuoksi
suositusten perustaksi on otettu vedenkorkeus, joka saavutetaan vuonna 2100
ylittymistaajuudella 1/250 tapausta vuodessa.
Alin suositeltava rakentamiskorkeus tarkoittaa korkeustasoa, jonka alapuolelle ei
tulisi
sijoittaa
kastuessaan
vaurioituvia
rakenteita.
Alin
suositeltava
rakentamiskorkeus ilman aaltoiluvaraa N2000-järjestelmässä on Haminan osalta 320
cm ja Helsingin osalta 280 cm (Porvoolle ei ole erikseen annettu suositusta).
Suositukset koskevat tavanomaista rakentamista, jonka suunniteltu käyttöaika on
parisataa vuotta ja jonka voidaan hyväksyä joutuvan tänä aikana kerran tulvalle
alttiiksi. Lyhytikäisemmätkin rakennukset, jotka korvataan samalle paikalle
rakennettavalla uudella rakennuksella, kuuluvat suositusten piiriin. Suositukset ovat
sen sijaan liian matalia rakennuksille tai rakenteille, jotka eivät saa joutua
merivedelle alttiiksi kertaakaan käyttöikänsä aikana.

5.7.1

Kuormitus

Porvoon edustan merialueella suoritetaan viranomaisten edellyttämää velvoitetarkkailua ja sitä on toteutettu alueen kuormittajien yhteistarkkailuna 1970-luvulta lähtien (Ramboll Analytics 2010). Seuraava kuvaus perustuu pääosin Porvoon edustan
uusimpaan velvoitetarkkailuraporttiin (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2019) sekä alueella tehtyihin jäähdytysvesien vaikutuksia koskeviin selvityksiin (Luode Consulting
2011, Haikonen 2011).
Porvoon edustan merialueelle tuleva pistekuormitus koostuu Kilpilahden teollisuustuotantolaitosten, Porvoon kaupungin Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamon sekä
Tolkkisten höyryvoimalaitoksen (ei vaikutustarkkailuvelvoitetta vuonna 2018) kuormituksesta. Lisäksi merkittäviä ravinne- ja kiintoainekuormittajia ovat alueelle purkautuvat joet, Porvoonjoki ja Mustijoki.
Jätevesien mukana Nesteen Porvoon jalostamolta mereen pääsee ravinteiden ja happea kuluttavan aineen (COD) lisäksi myös vierasainekuormitusta (mm. öljy, fenoli,
PFOS ja nikkeli). Kilpilahden jäte- ja jäähdytysvesien purkupaikat on esitetty kuvassa
(Kuva 5-16). Öljysatamassa sijaitsevan purku 1:n kautta purkautuvat Neste Oyj:n
sekä Borealis Polymers Oy:n petrokemian laitosten puhdistetut jätevedet. Vedet,
jotka eivät sisällä öljyä tai liuenneita orgaanisia aineita, johdetaan osittain Kilpilahden
jalostamoalueen läpi virtaaviin puroihin, ja ne purkautuvat mereen purku 2:n kautta
jalostamon pohjoispuolelta.
Borealis Polymers Oy:n muovitehtaiden, Ineos Composites Finland Oy:n ja BEWiSynbra RAW Oy:n puhdistetut jätevedet purkautuvat mereen purku 3:n (merivesitunneli)
kautta Kilpilahden eteläpuolelta. Edellä mainituista teollisuuslaitoksista tuleva ympäristöluvan mukaan seurattava kuormitus on fosforia, biologista hapenkulutusta lisäävää ainetta (BOD), kemiallista happea kuluttavaa ainetta (COD), öljyhiilivetyjä ja
styreeniä (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2019).
Porvoon kaupungin Hermanninsaaren puhdistamon jätevedet on johdettu vuodesta
2001 alkaen ulommaksi Svartbäckinselän keski/eteläosalle. Puhdistamon jätevesistä
seurataan ympäristöluvan mukaisesti CODta, BODta ja ravinteita.
Teollisuuden pistekuormituksen osuus koko Porvoon edustan merialueelle kohdistuvasta kuormituksesta on pieni, ravinteiden osalta noin 2–4 prosenttia, kiintoaineen
sekä happea kuluttavan aineen osalta alle yhden prosentin. Jokien tuoman kuormituksen osuus Porvoon edustan merialueen on yli 90 prosenttia. Porvoon edustan merialueelle vuonna 2018 kohdistunut kuormitus on esitetty alla olevassa taulukossa
(Taulukko 5-1).
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Taulukko 5-1. Porvoonjoen ja Mustiojen tuoma yhteenlaskettu kuormitus vuonna 2018. (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2019)
Vuosi 2018
Yhteensä

Virtaama
m3/v

Kiintoaine
kg/v

Kok. P
kg/v

Kok. N
kg/v

CODMn

479 776 600

19 635 000

36 450

1 071 500

6 950 100

kg/v

Pistekuormittajien Porvoon edustan merialueelle johdettava yhteenlaskettu jätevesimäärä, CODcr-kuormitus sekä fosfori- ja typpikuormitus olivat vuonna 2018 hieman
edellistä vuotta pienempiä. Kiintoainekuormitus oli taas hieman noussut edellisvuodesta. Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamo oli suurin kiintoaine- ja typpikuormittaja, ja Neste Oyj suurin fosfori- ja CODcr -kuormittaja. (Kymijoen vesi ja ympäristö
ry 2019)
Taulukko 5-2. Porvoon merialueen pistekuormittajien kokonaiskuormitus (kg/v) vuonna 2018.
(Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2019)
Kuormitus
2018

Virtaama
m3/v

Kok. P
kg/v

Kok. N
kg/v

Kiintoaine
kg/v

CODCr

Neste Oyj

6 577 000

1 200

40 100

ei seurata

257 100

20 000

ei seurata

ei seurata

ei seurata

400

Borealis
Polymers Oy

815 000

60

ei seurata

2 900

18 200

BEWiSynbra
RAW Oy

147 000

80

1 400

2 300

4 900

Hermanninsaaren jvp

3 924 000

900

50 700

25 500

141 400

Tokkisten
höyryvoimalaitos

600 000

60

70

2 900

ei seurata

12 083 000

2 300

92 800

33 600

42 2100

Ineos

Yhteensä

5.7.2

kg/v

Jäähdytysvedet

Kilpilahden tuotantolaitosten jäähdytysvesi otetaan merivesitunnelin kautta 25–30
metrin syvyydestä Sandvikenin itäpuolelta ja lasketaan takaisin mereen 0–4 metrin
syvyyteen noin 400 metriä ottoaukon pohjoispuolella (Kuva 5-16). Jäähdytykseen
käytettävä vesi kiertää omassa suljetussa jäähdytysvesikierrossa, eikä ole kosketuksissa merivesikiertoon. Porvoon jalostamon ympäristölupamääräyksenmukaisesti
jäähdytysvesimäärä saa olla enintään 150 000 m³/h. Vuonna 2018 mereen johdettu
jäähdytysvesimäärä (130 707 m³/h) ei ylittänyt luparajaa. Lämpökuorma oli edellisvuosiin verrattuna samaa tasoa (3 588 GJ/h) (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2019).
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Mereen johdettu lämpökuorma on 2010-luvulla vaihdellut välillä 3 300–4 600 GJ/h ja
jäähdytysveden lämpötilan nousu on ollut vuositasolla keskimäärin noin 8–9 °C. Jalostamon ympäristölupapäätöksen mukaan mereen johdettavan jäähdytysveden
lämpötila ei saa ylittää kuukausikeskiarvona +28 °C eikä se saa olla kuukausikeskiarvona yli 12 °C otettavan veden lämpötilaa suurempi. Vuoden 2018 tulosten perusteella Kilpilahden tuotantolaitosten jäähdytysvesien vaikutukset alueen vesimassan lämpötilaan ja suolapitoisuuteen olivat vuonna 2018 hyvin vähäisiä. Talvella havaittiin vesimassassa pientä lämpötilanousua merivesitunnelia lähinnä olevalla pisteellä 38 (Kuva 5-17) (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2019).
Jäähdytysvesien vaikutuksia jääpeitteeseen Svartbäckinselällä ja sen länsipuolisella
merialueella on selvitetty ympäristölupamääräyksen mukaisesti tarkemmin vuosina
2008–2010 (Luode Consulting 2011). Tutkimusten perusteella jäähdytysvesien vaikutusalue Svartbäckin selällä riippuu sekä meteorologisista että hydrologisista olosuhteista ja tilanne vaihtelee vuosittain. Jäähdytysvesien leviämiseen vaikuttavat
muun muassa vedenkorkeus, talven lämpötilaolot ja jokivirtaamat. Jalostamon edustan satama-alueelle kohdistuu mittausten mukaan selvää lämpökuormaa, mutta satamatoiminnan ja jäähdytysvesien vaikutuksia on vaikea erottaa toisistaan. Laivaliikenteen johdosta satama-alueelle ei pääse muodostumaan yhtenäistä jääpeitettä
edes kylminä talvina. Myöskään Svartbäckinselän eteläosissa satamasta avomerelle
ei ole yhtenäistä jääpeitettä Kalvön ja Emäsalon saarien välistä kulkevan syväväylän
jatkuvan ympärivuotisen liikenteen vuoksi.
Noin viiden kilometrin etäisyydellä Kilpilahden teollisuusalueesta sijaitseva Kalvön
saaren ja mantereen välinen väylä ei ole käytössä talvella, joten siellä jääpeitteeseen
kohdistuvia tutkimuksia oli mahdollista toteuttaa. Tietyissä olosuhteissa jäähdytysvesien havaittiin kulkeutuvan Kalvön salmeen asti, mutta silloin (talvi 2008) alueella
ei ollut jäätä. Tutkimuksen lopputuloksena havaitaan että jäähdysvedet ovat voineet
lyhentää kulkukelpoisen jään kestoa maalis-huhtikuussa muutamista päivistä korkeintaan noin viikkoon.

5.7.3

Veden laatu

Porvoon edustan merialueen vuoden 2018 tarkkailupisteiden sijainti on esitetty kuvassa (Kuva 5-17). (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2019).
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Kuva 5-17. Vuonna 2018 mukana olleet tarkkailuasemat ja tutkimusalueen syvyysmalli (Metsähallitus, VELMU-kartoitukset). (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2019)

Vuonna 2018 jokivesien aiheuttamat vaikutukset olivat havaittavissa etenkin talviaikaan jokisuiden lähialueella, missä päällysvesi oli sameampaa ja talvella myös typpipitoisempaa kuin ulompana tarkkailualueella. Happitilanne pysyi talvella alusvedessä hyvänä, paitsi Orrenkylänselällä missä mm. pohjan kynnysten takia vesi vaihtuu huonommin. Kesällä alusveden happikyllästyneisyys oli alhaisimmillaan heinäkuussa ja elokuussa. Orrenkylänselällä alusvesi oli jopa hapetonta heinäkuun lopussa. Huonosta happitilanteesta johtuen alusveden fosforipitoisuudet olivat ajoittain
koholla, etenkin loppukesällä.
Vedenlaadun kehitys pidemmällä aikavälillä osoittaa kuitenkin, että ravinneainepitoisuudet ovat hieman vähentyneet, eli rehevyys on vähentynyt alueella vuosien 1993–
2018 välisellä ajalla (Kuva 5-18). Kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuus ovat selvästi laskeneet 2000-luvun alun jälkeen. Liukoisten ravinteiden osalta vuosien välinen vaihtelu on ollut suurta. Keskimääräiset ammoniumtyppipitoisuudet ovat olleet
vuodesta 2011 lähtien selkeästi 2000-luvun alkua pienempiä. Kokonaisravinnesuhteen osalta Porvoon merialueella on yleensä vallinnut yhteisrajoittuneisuus. Klorofylli-a -pitoisuus on myös vaihdellut paljon vuosien välillä, mutta trendi on laskeva.
Hellekesänä 2018 klorofyllipitoisuudet olivat suurempia kuin parina edellisenä kesänä, jotka olivat viileämpiä ja sateisempia kuin vuonna 2018 (Kuva 5-18). Jokien
tuoma kuormitus ei ole osoittanut selvää laskevaa kehityssuuntaa pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna. Kuormituksen ja vedenlaadun pidempiaikaista kehitystä tullaan
tarkastelemaan lähemmin vuoden 2019 laajan tarkkailun raportissa.
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Kuva 5-18. Vedenlaadun kehitys päällysvedessä kasvukaudella (touko-syys) Porvoon edustan
merialueella vuosina 1993–2018. Kuvissa on esitetty kunkin vuoden vuosikeskiarvo kaikilta
nykyisen tarkkailun suppeina vuosina mukana olevilta pisteiltä (8, 25, 27, 32, 38, 48, P3, P4,
P5). (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2019)

5.7.4

Sedimentit

Sedimenttien laatua ja haitta-ainepitoisuuksia seurataan yhteistarkkailun puitteissa.
Vuonna 2019 öljyhiilivetyjen (fraktiot C10-C40) pitoisuus oli suurin, 792 mg/kg merivesitunnelin edustalla kuten aiemmissakin tutkimuksissa. Normalisoitu pitoisuus oli
merivesitunnelin edustalla tasoa 1B (Ympäristöministeriö 2015). Purkupaikan 1 edustalla normalisoitu pitoisuus (107 mg/kg) ylitti niukasti luonnontilaisen tason 1A. Tasot
1A ja 1B tarkoittavat, että sedimentit ovat tietyin kriteerein läjitettävissä meriläjitysalueille. Kaikilla muilla asemilla pitoisuudet olivat tasoa 1 eli läjityksen kannalta näitä
sedimenttejä voidaan pitää luonnontilaa vastaavina (Kymijoen vesi ja ympäristö ry
2020).
Yleinen kehityssuunta hiilivetypitoisuuksissa on ollut laskeva. Suurimmat pitoisuudet
on mitattu useimmilla asemilla tarkkailun aloitusvuonna 2003, mutta merivesitunnelin edustalla (as D) suurin normalisoitu pitoisuus mitattiin vuonna 2007. Lähes kaikilla
asemilla pitoisuudet olivat nyt pienempiä kuin aiemmin 2000-luvulla. Asemilla Q
(purkupaikan edusta) ja V (Svartbäckinselän syvän alueen asema) pitoisuus oli
vuonna 2019 lievästi suurempi kuin edellisellä kerralla.
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Dioksiinit ja dioksiinin kaltaiset yhdisteet ovat vaarallisten aineiden asetuksen
(1308/2015) liitteen 1C-listalla ja myös yksilöity vaaralliseksi aineeksi. PCDD/F-yhdisteiden normalisoitu pitoisuus oli suurin asemalla T, jossa normalisoitu pitoisuus oli
tasoa 1C (41 ng/kg ka) ja pienin uloimmalla asemalla PN12 (10 ng/kg ka). Vuonna
2019 normalisoidut pitoisuudet olivat nousseet kaikilla näyteasemilla vuoden 2011
tasosta. Haitta-aineiden pitoisuudet ovat pieniä, ja varsinkin tarkasteltaessa tuloksia
pitkältä aikaväliltä tulee muistaa tuloksiin liittyvät epävarmuustekijät kuten erilaiset
analysointimenetelmät ja menetelmien kehittyminen.
Tributyylitina (TBT) on mukana vaarallisten aineiden asetuksen (1308/2015) liitteen
1C-listalla ja myös yksilöity vaaralliseksi aineeksi. TBT:n lisäksi Ruoppaus- ja läjitysohjeessa (Ympäristöministeriö 2015) on huomioitu trifenyylitina (TPhT). Sekä TBT:tä
(122 µg/kg ka) että TPhT:tä (33 µg/kg ka) oli eniten aivan öljysataman edustalla,
jossa normalisoidut pitoisuudet olivat molempien yhdisteiden osalta tasoa 1C. Muutoin pitoisuudet olivat lähinnä tasoa 1 tai 1A eli luonnontilaisia tai lähes luonnontilaisia. Ainoastaan uloimmalla asemalla PN12 normalisoitu TBT pitoisuus nousi 1B tasolle. Asema PN12 sijaitsee kaukana öljysatamasta, mutta laivaväylien risteysalueella, mikä selittää kohonneita pitoisuuksia. Molempien em. tinayhdisteiden päälähteitä ovat veneiden ja laivojen pohjissa sekä vedenalaisissa rakenteissa käytetyt eliöidenestomaalit (antifouling). TBT-maalien käyttö päättyi Suomessa jo vuonna 2006
ja koko EU:n alueella 2008. Käyttökielloista huolimatta satamien ja laivaväylien alueilla mitataan edelleen korkeita TBT-pitoisuuksia. Sekä TBTn että TPhTn normalisoidut pitoisuudet olivat vuonna 2019 pienempiä kuin 2011. Ainoastaan öljysataman
edustalla TPhT-pitoisuus oli noussut vuodesta 2011.
Sedimentin elohopeapitoisuuksia tutkittiin ensimmäisen kerran vuoden 2019 tarkkailussa. Todetut pitoisuudet olivat pieniä ja normalisoidut pitoisuudet olivat luonnontilaista tai lähes luonnontilaista tasoa.
Per- ja polyfluorattujen alkyyliyhdisteiden (PFAS) osalta vaarallisten aineiden
asetuksen liitteen 1C-listalla on huomioitu perfluoro-oktaanisulfonihappo (PFOS) ja
sen johdannaiset ja ne on myös yksilöity vaaralliseksi aineeksi. PFOS-pitoisuutta
lukuun ottamatta kaikkien muiden analysoitujen PFAS-yhdisteiden pitoisuudet jäivät
alle määritysrajan. Menetelmän määritysraja oli PFOS:lla 0,1 μg/kg ka, mutta kaikilla
muilla yhdisteillä 1 tai 5 μg/kg ka.

5.7.5

Pohjaeliöstö

Vuoden 2018 (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2019) tarkkailussa pohjaeläinlajistossa
näkyi sekä merialueen yleinen rehevyys että syvempien alueiden huono happitilanne.
Vuoden 2019 pohjaeläintutkimuksentulosten mukaan tutkimusalueen liejupohjien
pohjaeläimistössä ei ollut havaittavissa paikallisen kuormituksen suoria vaikutuksia.
Kaiken kaikkiaan pohjaeläintutkimuksen perusteella pohjan tila oli Svartbäckinselän
liejupohjilla parempi kuin vastaavilla syvyysvyöhykkeillä Loviisan (Anttila-Huhtinen &
Raunio 2018) tai Kymijoen edustan sisäsaaristossa (Anttila-Huhtinen 2018).
Kilpilahden edustan merialueen syvillä pohjilla on luonnostaan esiintynyt valkokatka
(Monoporeia affinis) – kilkki (Mesidotea entomon) – pohjaeläinyhteisöjä. Näitä ns.
luonnontilaisia syvän veden yhteisöä ei tutkimusalueen syvillä alueilla tavattu, kuten
ei tätä nykyä muuallakaan itäisellä Suomenlahdella; ainoastaan yhdellä
näyteasemalla havaittiin yksittäisiä valkokatka- ja kilkki-yksilöitä. Marenzelleriamatojen suuret yksilötiheydet erityisesti syvillä pohjilla ilmensivät pohjan huonoa
happitilannetta. Kuitenkin toisaalta raakkuäyriäisten esiintyminen lajistossa ja
paikoin
runsaatkin
yksilömäärät
kertoivat
pohjan
tilan
kohenemisesta.
Huomionarvoista oli se, että ihan öljysatamassa sijaitsevan purkuputken lähimmän
näyteaseman näytteissä esiintyi runsaasti liejusimpukkaa ja erityisen runsaasti
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raakkuäyriäistä. Ko. putken kautta puretaan Nesteen sekä Borealis Polymersin
petrokemian laitoksen jätevedet.
Pohjaeläimet ovat yksi luokittelutekijä rannikkoalueen ekologisen tilan luokittelussa.
Tätä luokittelutekijää kuvaava muuttuja on BBI-indeksi (Brackish water Benthic
Index), joka on kehitetty ilmentämään Itämeren vähäsuolaisten ja -lajisten
pehmeiden pohjien pohjaeläinyhteisöjen tilaa (Vuori ym. 2009, Aroviita ym. 2012).
Luokitteluindeksin perustana on olettamus, että lajiston monimuotoisuus pienenee
ympäristöstressin kasvaessa. Indeksin laskennassa käytetään lajilukumääriä, eri
lajien yksilömääriä sekä eri eläinlajien tai -ryhmien ympäristöstressin sietokykyä
kuvaavia herkkyysarvoja. BBI – indeksi voi saada arvon väliltä 0–noin 1. Lähempänä
nollaa olevat indeksiarvot kuvaavat pohjaeläinyhteisön heikkoa tilaa. Vesipolitiikan
puitedirektiivin lähestymistavan mukaan havaittua BBI-indeksiarvoa verrataan
vesistötyyppikohtaiseen
BBI-vertailuarvoon
(indeksin
odotusarvo).
Pohjaeläinyhteisön tilaluokka määräytyy havaitun BBI-indeksin ja vastaavan BBIvertailuarvon poikkeamien suuruuden perusteella. Mikäli em. suhdeluku (BBI-ELS:
BBI-ekologinen laatusuhde) on lähellä lukuarvoa 1, tulkitaan paikan olevan
ekologisesti häiriintymättömässä tilassa (Vuori ym. 2009).
Yksittäisistä asemakohtaisista tuloksista laskettujen BBI-ELS-arvojen ja luokkien
mukaan tutkimusalueen pohjien tila oli enimmäkseen hyvä–erinomainen.
Tutkimusalueen BBI-indeksituloksia nosti lähes kaikilla asemilla suhteellisen runsaina
esiintyvät raakkuäyriäiset. Ainoastaan rehevien jokivesien vaikutusalueella
(Kuggsund ja Orrenkylänselän pohjoisosa) tila oli tyydyttävä. Toisaalta myös
Svartbäckinselän syvillä alueilla tila jäi tyydyttäväksi, ja juuri ko. asemilla
raakkuäyriäisten yksilötiheydet jäivät pieniksi. Oma tapauksensa oli pohjan tilaltaan
huono erillinen syvänne Kalvön ja Kitön välissä, josta pohjaeläimistö puuttui täysin.
Tuloksia tarkasteltaessa täytyy huomioida, että esitetyt BBI-ELS-arvot perustuvat
vain yhden näyteaseman yhteen näytteenottoon. Yleensä ekologisen tilan
arvioinnissa BBI-indeksi lasketaan koko vesimuodostelmalle useamman vuoden
ajanjaksolle, jolloin saadut indeksiarvot perustuvat laajempaan aineistoon. Vuoden
2019 aineiston perusteella myös koko tämän vesimuodostuman pohjan tilaluokka oli
hyvä.
Pohjan tilan kehitystä pidemmällä aikavälillä voidaan tarkastella koko Emäsalon
vesimuodostuman alueella BBI-indeksiä hyödyntäen. Laajojen tutkimusvuosien
pohjaeläinaineistojen perusteella pohjan tila oli vuonna 2019 edelleen hyvä, vaikka
indeksiarvo olikin hieman tipahtanut edellisestä laajasta tutkimusvuodesta 2015.
BBI-indeksin perusteella pohjan tila koheni merkittävästi vuosien 2011 ja 2015 välillä
(Kuva 5-19) (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2020).
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Kuva 5-19. BBI-ELS-arvojen mukainen tilaluokka Emäsalon-vesimuodostumalle vuosina 2010
– 2019, kun aineistona on käytetty Porvoon merialueen tarkkailututkimuksen
pohjaeläintuloksia ko. ajanjaksolta (yhteensä 47 näytettä). Tilaluokka määräytyy hajontaa
kuvaavan 20 % -jakauman mukaan, jolloin 80 % aineistosta edustaa vähintään ko. tilaa.
Tilaluokat ovat: huono (punainen), välttävä (oranssi), tyydyttävä (keltainen), hyvä (vihreä) ja
erinomainen (sininen). Laajoja tutkimusvuosia olivat vuodet 2011, 2015 ja 2019 (11
näyteasemaa/vuosi), joten em. tutkimusvuodet ovat keskenään vertailukelpoisia. Välivuosina
pohjaeläinnäytteet on otettu vain kahdelta näyteasemalta. (Kymijoen vesi ja ympäristö ry
2020)

5.7.6

Ekologinen ja kemiallinen tila

Porvoon edustan merialue kuuluu Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen,
jolle on vesienhoitolain (1299/2004) mukaisesti laadittu vesienhoitosuunnitelma vuosille 2016–2021 (Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue 2015). Vesienhoitosuunnitelma sisältää muun muassa tiedot alueen vesistöistä, niihin kohdistuvasta kuormituksesta sekä muista ihmisen aiheuttamista vaikutuksista, vesistön ekologisesta
tilasta, vesienhoidon tavoitteista sekä tarvittavista vesiensuojelu- ja -hoitotoimista.
Svartbäckinselkä on osa EU:n vesipuitedirektiivin mukaista Emäsalon vesimuodostumaa Suomenlahden sisäsaaristossa. Emäsalon vesialue on luokiteltu ekologiselta tilaltaan välttäväksi kolmannella luokittelukierroksella, joka perustui vuosien 2012–
2017 vedenlaatuaineistoon ja valmistui vuonna 2019. Luokitus perustuu pääosin biologisiin tekijöihin (kasviplanktonin a-klorofyllipitoisuus, rakkolevävyöhykkeen kasvusyvyys ja pohjaeläimet) ja fysikaalis-kemialliset tekijät kuten ravinnepitoisuudet
tukevat sitä. Kemialliselta tilaltaan Emäsalon alue on luokassa ”hyvää huonompi” perustuen asiantuntija-arvioon pintaveden TBT-pitoisuuden ympäristönlaatunormin ylityksestä.
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Kuva 5-20. EU:n vesipuitedirektiivin mukaisen pintavesien ekologisen tilan luokittelu. Lähde:
Ympäristöhallinto 2020.

5.7.7

Kalasto ja kalastus

Vuonna 2018 tehdyn kalastustiedustelun (Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2019) perusteella Kaupallisten kalastajien saalistiedustelun palautti vain yksi tutkimusalueella
kalastanut kalastaja.
Kalastaja oli käyttänyt verkkoja, rysiä sekä katiskoita. Kalastusmatkoja kertyi kuukaudessa keskimäärin 16, mikä oli lähellä edellisvuoden tasoa. Verkkokalastuksen
saalis koostui pääosin kuhasta, hauesta ja siiasta. Rysä- ja katiskasaaliissa valtalajina
oli suutari. Kalastaja ei ollut havainnut kaloissa makuvirheitä, mutta lokakuussa vesi
oli ollut normaalia sameampaa ja roskaisempaa. Ammattikalastuksen merkitys alueella on pitkällä aikavälillä vähentynyt. Jätevesikuormitus ei näyttänyt vaikuttavan
kalaston rakenteeseen.
Vapaa-ajan kalastajat ovat havainneet yleisesti rehevyydestä kertovia ilmiöitä ja ne
on koettu keskeisimmiksi kalastusta haittaaviksi tekijöiksi. Yleisimmät saalislajit olivat lahna, suutari, kuha ja särki. Kalastajien kokemuksen mukaan suutari- ja hyljekannat ovat lisääntyneet tasaisesti Porvoon edustalla.
Jäähdytysvesien vaikutuksia alueen kalastoon on tutkittu ympäristölupamääräyksen
mukaisesti tarkemmin vuosina 2007–2010 (Haikonen 2011). Tutkimuksessa Kilpilahden teollisuuslaitosten vedenottoon ajautuneissa kaloista havaittiin yhteensä 24 eri
kalalajia. Kalojen biomassan perusteella merkittävimmät lajit olivat kuore, silakka,
kuha ja kiiski. Kalojen kokonaismäärä on viimeisinä vuosina ollut yhtä poikkeusta
lukuunottamatta tasoa 70 000-100 000 kilogrammaa (Borealis Polymers Oy 2019).
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Kuva 5-21. Kilpilahden vedenottoon ajautuneiden kalojen biomassa vuosina 2009–2019.
(Borealis Polymers Oy 2019)

Suurin osa oli pienikokoisia kaloja. Kalojen ajautumiseen vaikutti eniten laitoksiin
otettava vesimäärä: Mitä enemmän vettä otettiin, sitä enemmän laitoksiin ajautui
kaloja. Keskimäärin jäähdytysveden mukana ajautui kalaa noin 13 yksilöä / 1 000
m3. Vesimäärän lisäksi kalamääriin vaikutti vuodenaika sekä siihen liittyvät kalojen
vaellukset lisääntymisalueiden ja syönnösalueiden välillä. Myös kovien tuulien on havaittu vaikuttavan kalamääriin. Ammattikalastuksen kannalta merkittävintä kalalajia
eli kuhaa oli kulkeutuneissa kaloissa noin 13–15 tonnia vuosittain. Siikaa havaittiin
vain vähän. Kuhamäärien perusteella jäähdytysvedenoton arvioitiin pienentävän alueen kuhasaaliita noin viisi prosenttia. Karkealla tasolla eroa Porvoon edustan ja Helsingin edustan kalansaalissa ei kuitenkaan esiinny.

5.8

Maisema ja kulttuuriympäristö

5.8.1

Maisemamaakunta ja maisemarakenne

Ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnössä Suomi on jaettu luonnon- ja kulttuurimaiseman piirteiden perusteella kymmeneen maisemamaakuntaan
(Ympäristöministeriö 1992a). Maisemamaakuntajaossa selvitysalue kuuluu Eteläisen
rantamaan maisemamaakuntaan ja tarkemmassa seudullisessa jaottelussa Suomenlahden rannikkoseutuun.
Eteläinen rantamaa on korkokuvaltaan pää asiassa alavaa, mutta pienpiirteisyydessään hyvin vaihtelevaa. Alue on muinaista merenpohjaa. Sen nykyisen maiseman
peruselementtejä luonnehtivat pohjoisesta etelään suuntautuvat jokilaaksot ja niiden
laajat viljavat savikot sekä näiden välissä ole vat kumpuilevat metsäiset ja paikoin
paljastuneetkin kalliokkoalueet. Elävyyttä maisemaan luovat myös lähes pohjois-eteläsuuntaiset katkeilevat harjujaksot.
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Suomenlahden rannikolla paljaiden ja metsäisten kalliomaiden osuus on huomattavan suuri. Erilaiset saaristoalueet ovat seudun ehkä tärkein erityispiirre. Maisemat
ovat monivivahteisia, mikä johtuu paitsi maa- ja kallioperän sekä merenlahtien aiheuttamasta rikkonaisuudesta myös perinteisten elinkeinojen monipuolisuudesta.
(Ympäristöministeriö 1992a)
Hankealuetta ympäröivän maiseman perusrungon muodostavat saarten välistä työntyvä merenselkä sekä kallioiset selännealueet. Alue on maisemarakenteeltaan pohjois-eteläsuuntautunut. Hankealue sijoittuu merialueesta jyrkästi nousevalle pirstaleiselle selännealueelle.

5.8.2

Lähimaisema ja maisemakuva

Hankealue sijaitsee Kilpilahden laajalla voimakkaasti muokatulla ja teollisten rakenteiden hallitsemalla noin 13 km2 kokoisella teollisuusalueella (Kuva 5-22). Hankealue
rajautuu lännestä merialueeseen, Svartbäckinselkään, etelästä kallioiseen metsäalueeseen ja muilta suunnilta teollisuusalueeseen. Rantavyöhykettä leimaa kalliot ja jyrkänteet. Kilpilahden alueella selänteiden korkeimmat laet sijoittuvat korkeustasolle
noin +40 metriä merenpinnan yläpuolella.
Hankealueelle aukeaa näkymiä lähiympäristön avointen tie- ja kenttäalueiden kautta.
Muualta katsottuna rakennukset ja rakenteet, maastonmuodot ja puusto katkaisevat
näkymiä kohti hankealuetta. Laajemmin tarkasteltuna Kilpilahden alueen kookkaat,
teolliset rakenteet näkyvät ympäröiville alueille, kuten avoimille vesialueille ja aluetta
kohti suuntautuneille rannoille.
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Kuva 5-22. Ortokuva hankealueesta ja sen lähiympäristöstä.

Hankealueen merta lähinnä oleva alue on tasoitettu ja toimii tällä hetkellä
varastokenttänä (Kuva 5-23). Hankealueen ja meren väliin jää kapea puustoinen
kaistale.
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Kuva 5-23. Hankealueen itäosassa merta lähinnä oleva alue, joka toimii nykyisin
varastokenttänä. Valokuva otettu etelän suuntaan ja meri näkyy kuvassa vasemmassa
reunassa.

Hankealueen keskiosassa on rakentamaton kallioinen alue, joka osin louhitaan
hankkeen myötä (Kuva 5-24).
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Kuva 5-24. Hankealueen keskiosan rakentamatonta aluetta. Kuvaussuunta etelään.

Hankealueen keskiosaan sijoittuvat öljypellot (Kuva 5-25).
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Kuva 5-25. Hankealueen keskiosassa sijaitseva öljypeltojen alue. Kuvaussunta etelään.

5.8.3

Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet

Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet on selvitetty valtakunnallisten ja maakunnallisten inventointien ja selvitysten sekä voimassa olevien kaavojen avulla.
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Valtioneuvosto teki 5.1.1995 periaatepäätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista ja maisemanhoidon kehittämisestä. Päätös perustuu maisema-aluetyöryhmän mietintöön (työryhmän mietintö 66/1992, Osa 1 Maisemanhoito ja Osa II
Arvokkaat maisema-alueet) ja siitä käytyyn lausuntokierrokseen. (Ympäristöministeriö 1995)
Valtakunnalliset maisema-alueet on inventoitu uudestaan vuosina 2010–2014. Inventoinneista on järjestetty hallintolain mukainen kuuleminen 2016, joiden pohjalta
tehdään tarvittavat muutokset ehdotukseen. Ehdotus valmistellaan valtioneuvoston
päätöksentekoa varten. Päivitysinventointi tuottaa valtakunnallisesti arvokkaista
maisema-alueista selvityksen, jonka on tarkoitus korvata valtioneu-voston vuonna
1995 periaatepäätöksellä hyväksymä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamana viranomaisinventointina. Uudesta inventoinnista ei
ole vielä tehty päätöstä. (Ympäristöministeriö 2019a) Hankealueelle tai läheisyyteen
ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai päivitysinventoinnissa ehdotettuja uusia maisema-alueita.
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Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
Museoviraston rakennetusta kulttuuriympäristöstä laatima inventointi RKY on valtioneuvoston päätöksellä (Valtioneuvoston päätös RKY 2009) otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi
inventoinniksi. Inventoinnin kohteet tulee huomioida alueidenkäytön suunnittelun
lähtökohtana. Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen
rakenne, kylä- ja kaupunkikuva pyritään turvaamaan sekä säilyttämään alueilla jo
olevia rakennuksia ja ympäristöjä. Lisäksi tavoitteena on mahdollisen täydennysrakentamisen ja muiden muutosten sopeuttaminen kulttuuriympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Säilyttämisen ja muutosten laajuus ja sisältö ratkaistaan
kaavoituksella. (Museovirasto 2020) Hankealuetta lähin valtakunnallisesti merkittävä
rakennettu kulttuuriympäristö on Kulloon kartano yli kolmen kilometrin etäisyydellä
hankealueesta (Kuva 5-26).
Maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt
Uudellamaalla on voimassa useita maakuntakaavoja. Itä-Uudenmaan on alueella voimassa oleva kokonaiskaava, jossa on esitetty kaikki maankäyttömuodot. Vaihekaavat täydentävät ja päivittävät kokonaiskaavoja valittujen teemojen osalta. Neljännessä vaihemaakuntakaavassa on osoitetaan myös maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt. (Uudenmaan liitto 2020)
Hankealuetta lähimmät maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ovat alueen
länsipuolelle lähimmillään noin 2,5 kilometrin etäisyydelle sijoittuva Porvoon saaristokylät - Emäsalon kulttuurimaisema, koilliseen runsaan 2,5 kilometrin etäisyydelle
sijoittuva Tolkkisten teollisuusympäristö, pohjoiseen lähimmillään noin kolmen kilometrin etäisyydelle sijoittuva Mustijokilaakson kulttuurimaisema - Tjusterby, Treksilä, Brasas ja Åminsby sekä etelään noin puolentoista kilometrin etäisyydelle sijoittuva Svartbäckin kivilouhos ja Pedarsändan kalmisto (Kuva 5-26).
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Kuva 5-26. Maiseman ja kulttuuriympäristön valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat
kohteet. Hankealueen sijainti punaisella. (Aineisto Museovirasto 2020, Uudenmaan liitto 2020.
Pohjakartta Maanmitauslaitos, Maastotietokannan aineistoja 2020)

Muinaisjäännökset ja perinnemaisemat
Muinaisjäännöksiä suojellaan muistoina maamme aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta. Kulttuurimaisemassa muinaisjäännökset muodostavat vanhimman ajoitettavan elementin ja siten lähtökohdan maiseman eri osa-alueita tarkasteltaessa. Kiinteät muinaisjäännökset on Suomessa rauhoitettu muinaismuistolailla (295/63). Sen
mukaan kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja muistoina Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta. Ilman lain nojalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty. Muinaismuistolaki rauhoittaa automaattisesti ilman eri toimenpiteitä lain piiriin kuuluvat kiinteät muinaisjäännökset ja kieltää
sellaiset toimenpiteet, jotka saattavat olla vaaraksi muinaisjäännöksen säilymiselle.
(Museovirasto 2020)
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Kilpilahden alueelta on laadittu arkeologinen inventointi vuonna 2015 osana alueen
yleiskaavoituksen perusselvityksiä (Museovirasto 2015). Ranta-alueilla ja teollisuusalueen lähistöllä on useita muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Hankealueelle sijoittuu yksi kiinteä muinaisjäännös; Svartbäck Klobborna I, joka
on pronssikautinen hautaröykkiö (Kuva 5-27). Ranta-alueelle sijoittuu muitakin kiinteisiin muinaisjäännöksiin kuuluvia hautaröykkiöitä.

Kuva 5-27. Muinaisjäännökset. Hankealueen sijainti punaisella. (Aineisto Museovirasto 2020.
Pohjakartta Maanmitauslaitos, Maastotietokannan aineistoja 2020)

Perinnemaisema on muodostunut perinteisten elinkeinojen ja maankäyttötapojen
myötä vuosisatojen kuluessa ennen nopeaa ja laajamittaista yhteiskunnan muutosta.
Perinteiseen maatalouteen liittyi pellon ulkopuolisten alueiden, kuten niittymaiden ja
luonnonlaitumien, hyödyntäminen. Perinnebiotooppeja ovat perinnemaisemiin liittyvät kulttuurivaikutteiset luontotyypit, joilla on arvokasta, uhanalaista kasvillisuutta.
Hankealueella tai sen lähiympäristöön ei sijoitu Ympäristöministeriön luokittelemia
arvokkaita perinnemaisemia.
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6

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA
SIINÄ KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT

6.1

Arvioitavat vaikutukset

Tässä hankkeessa ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. YVA-lain mukaisesti arvioinnissa tarkastellaan hankkeen aiheuttamia ympäristövaikutuksia:
-

väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja
luonnon monimuotoisuuteen
yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä
näiden tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.

Hankkeen ympäristövaikutuksia arvioidaan yhden toteutusvaihtoehdon osalta, jossa
tarkastelun kohteena on uuden NEXBTL-laitoksen rakentaminen Porvoon Kilpilahteen
Nesteen teollisuusalueelle. Lisäksi arvioidaan hankkeen toteuttamatta jättämisen
vaihtoehdon vaikutuksia.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa huomioidaan käytön aikaisten vaikutusten lisäksi
rakentamistöiden sekä käytöstä poistamisen vaikutukset. Lisäksi hankkeen mahdollisia yhteisvaikutuksia alueella olevien tai suunniteltujen muiden hankkeiden kanssa
arvioidaan. Vaikutusten arviointi toteutetaan asiantuntija-arviona.

6.2

Tarkastelu- ja vaikutusalueiden rajaukset

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan sekä hankealueen sisälle että hankealueen ulkopuolelle ulottuvien toimintojen ympäristövaikutuksia. Hankealueen ulkopuolelle ulottuvaa toimintaa on esimerkiksi kuljetukset maa- ja meriteitse.
Tarkastelualueella tarkoitetaan kullekin vaikutustyypille määriteltyä aluetta, jolla kyseistä ympäristövaikutusta selvitetään ja arvioidaan. Se määritellään niin suureksi,
ettei merkityksellisiä ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän alueen ulkopuolella. Vaikutusalueella tarkoitetaan aluetta, jolla ympäristövaikutusten arvioidaan ilmenevän. Jos arviointityön aikana kuitenkin käy ilmi, että jollakin ympäristövaikutuksella on ennalta arvioitua laajempi vaikutusalue, määritellään tarkastelu- ja vaikutusalueiden laajuudet kyseisen vaikutuksen osalta uudestaan. Näin varsinainen
vaikutusalueiden määrittely tehdään arviointityön tuloksena ympäristövaikutusten
arviointiselostuksessa. Ympäristövaikutuksille on alustavasti määritelty seuraavat
vaikutusalueet.
NEXBTL-hankkeen välittömiä maankäyttövaikutuksia tarkastellaan varsinaisella hankealueella sekä 1–2 kilometriä leveällä vyöhykkeellä sen ympärillä. Tarkasteluvyöhyke on rajattu niin laajaksi, että maankäyttöön suoranaisesti vaikuttavat fyysiset tekijät, kuten meluvaikutukset jäävät aluerajauksen sisälle.
Maisemavaikutusten tarkastelualueen laajuudeksi on arviointiohjelmavaiheessa alustavasti määritelty noin 1–2 kilometriä. Tarkastelualueen laajuus perustuu pääasiassa
hankkeen arvioituun visuaaliseen vaikutusalueeseen. Tarkastelualuetta laajennetaan
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kuitenkin tarvittaessa, mikäli yleispiirteisessä arvioinnissa havaitaan merkittäviä vaikutuksia kauemmas sijoittuviin kohteisiin. Tarkastelun tueksi tehdään havainnollistavia valokuvasovitteita uusien rakenteiden sijoittumisesta maisemaan.
Ilmanlaatuvaikutusten arvioinnin tueksi laaditaan NEXBTL-laitoksen aiheuttamien
ilmapäästöjen leviämismallinnus noin 15 kilometrin etäisyydelle hankealueesta.
Vaikutuksia
ilmanlaatuun
tarkastellaan
siinä
laajuudessa,
kuin
mitä
leviämismallinnuksessa arvioidaan hankkeesta aiheutuvan. Lisäksi hankkeen
päästömääriä
verrataan
Kilpilahden
alueen
päästömääriin.
Kuljetusten
ilmanlaatuvaikutuksia arvioidaan kuljetusreittien läheisyydessä.
Ilmastovaikutusten
arvioinnissa
huomioidaan
hankkeen
koko
elinkaaren
kasvihuonekaasupäästöt. Arvioidun hiilijalanjäljen perusteella voidaan arvioida
NEXBTL-laitoksessa valmistettavien polttoaineiden tuottamia päästövähenemiä, kun
niillä korvataan vastaavia fossiilisia polttoaineita.
Meluvaikutuksia tarkastellaan siinä laajuudessa, kuin mitä melumallinnuksessa
arvioidaan hankkeesta aiheutuvan. Melun leviämismallinnuksen tarkastelualueena on
noin kahden kilometrin säde hankealueesta. Tarvittaessa tarkasteltava
vaikutusalueen laajuus ulotetaan lähimmille luonnonsuojelualueille asti.
Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön arvioidaan hankealueella. Vaikutuksia suojelualueisiin arvioidaan niiden suojelualueiden osalta (luonnonsuojelualueet ja kaavojen LUO-alueet), jotka sijaitsevat hankealueen läheisyydessä, sekä joiden suojeluperusteisiin hankkeesta mahdollisesti arvioidaan kohdistuvan vaikutuksia. Vaikutukset arvioidaan myös hankkeen vaikutusalueella erityisesti luontodirektiivin liitteen IV
lajien osalta.
Maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin kohdistuvia vaikutuksia tarkastellaan hankealueella ja sen välittömässä läheisyydessä, noin 0,5 kilometrin etäisyydellä hankealueesta.
Vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön tarkastellaan alueellisesti ja valtakunnallisesti.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten (terveydelliset, taloudelliset ja sosiaaliset) arvioinnissa tunnistetaan, arvioidaan ja kuvataan ympäristön muutoksia ja niistä johtuvia
vaikutuksia ihmisten elinoloihin. Hankkeen sosiaalisia vaikutuksia arvioidaan hyödyntämällä muissa vaikutusarviointiosioissa syntyviä laskennallisia ja laadullisia arvioita.
Elinoloihin ja viihtyvyyteen vaikuttavien tekijöiden (melu, maisema, liikenne) vaikutuksia tarkastellaan alueellisesti siinä laajuudessa, kuin mitä hankkeen vaikutusarviot
osoittavat hankkeesta aiheutuvan vaikutuksia. Osa sosiaalisista vaikutuksista (esim.
elinkeinovaikutukset) ulottuvat laajemmalle alueelle ja niitä arvioidaan seutukohtaisesti. Lisäksi vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään asukaskyselyn tuloksia.
YVA-ohjelman vesistöjen ja vedenlaadun sekä ekologisen tilan kannalta tarkasteluja vaikutusalue on Kilpilahden teollisuusalueen edusta.
Vaikutuksia purkuvesistön kalastoon ja kalastukseen tarkastellaan siinä laajuudessa,
kuin mitä hankkeen vesistövaikutusarvio osoittaa hankkeesta aiheutuvan vaikutuksia.
Liikenteellisten vaikutusten tarkastelualueeksi on alustavasti määritetty maantiekuljetusten osalta valtatie 7:n ja jalostamoalueen väliset tieosuudet maantiellä 148
(Nesteentie) ja maantiellä 11746. Lisäksi liikennevaikutusten tarkastelussa huomioidaan mahdolliset rautatie- ja laivakuljetukset sekä jalostamoalueen sisäiset kuljetukset. Vaikutusarvioinnissa keskitytään laivakuljetuksien vaikutusten arviointiin, sillä
raaka-aineet toimitetaan laitokselle pääasiassa laivoilla.
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Arviointityön osana tehdään seuraavat erillisselvitykset tukemaan olemassa olevaa
aineistoa:
-

Kasvihuonekaasupäästölaskenta sisältäen hankkeen koko elinkaaren
Ilmapäästöjen leviämismallinnus
Melumallinnus
Maastokäynti ja luontokartoitus
Linnustoselvitys
Valokuvasovitteet
Asukaskysely

6.3

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja rakennettuun ympäristöön

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön voivat olla joko välittömiä tai
välillisiä. Hanke saattaa aiheuttaa ympäristössä sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat
nykyiseen maankäyttöön tai muuttavat tulevan maankäytön suunnitteluun liittyviä
lähtökohtia tai reunaehtoja. Välillisiä vaikutuksia voi syntyä esimerkiksi ympäristön
häiriötekijöiden muutoksista, kuten esimerkiksi lisääntyvästä tai vähenevästä liikenteestä, melusta tai päästöistä.
Hankealueen maankäytön nykytila selvitetään kartta- ja ilmakuvatarkasteluihin perustuen. Arviointia varten selvitetään välittömän vaikutusalueen voimassa ja vireillä
olevat kaavat sekä muut maankäytön suunnitelmat. Vaikutusten arvioinnissa kuvataan hankkeen suhdetta sekä nykyiseen että suunniteltuun yhdyskuntarakenteeseen,
maankäyttöön ja kaavoitukseen. Laitoksen rakentaminen Neste Oyj:n laitosalueelle
ei alustavan arvion perusteella edellytä voimassa olevien kaavojen muuttamista.
Hankealue on asemakaavassa osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T).
Lisäksi arvioidaan hankkeen suhdetta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
nähden. Mahdolliset maankäytön ristiriidat osoitetaan ja kuvataan.
Vaikutusten arvioinnista vastaa maankäytön suunnittelija.

6.4

Kuljetukset ja niiden vaikutukset liikenteeseen

Liikennevaikutuksia tarkastellaan arvioimalla hankkeeseen liittyvien kuljetusten
määriä ja käytettyjä reittejä hankealueelle johtavilla liikenneväylillä. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan eri kuljetusmuodot mukaan lukien vaarallisten kemikaalien
kuljetukset ja niiden riskit. Arvioinnissa tarkastellaan sekä rakentamisen että toiminnan aikaisen liikenteen vaikutuksia. Vaikutusarvioinnissa keskitytään laivakuljetuksien vaikutusten arviointiin, sillä raaka-aineet toimitetaan laitokselle pääasiassa laivoilla.
Maantieliikenteen osalta tarkastelussa otetaan huomioon erikseen raskaan liikenteen
ja henkilöliikenteen määrän muutos hankkeen seurauksena. Laivakuljetuksissa tarkastellaan laivaliikenteen kuljetusmäärien muutoksen vaikutusta satamaan ja muuhun lähialueen laivaliikenteeseen. Raideyhteys huomioidaan arvioinnissa.
Liikennemäärien muutoksesta aiheutuvat vaikutukset liikenneturvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen arvioidaan. Erityistä huomiota kiinnitetään kuljetusreittien varrella mahdollisesti sijaitseviin herkkiin kohteisiin, kuten asutukseen, päiväkoteihin ja
virkistysalueisiin.
Kuljetuksista aiheutuvat päästöt ja niiden vaikutukset ilmanlaatuun, meluvaikutukset
sekä vaikutukset viihtyisyyteen ja liikenneturvallisuuteen arvioidaan liikenteellisten
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muutosten perusteella. Liikenteellisiä vaikutuksia tarkastellaan hankealueelle johtavien teiden ja muiden liikenneväylien ympäristössä. Liikenneväylien nykytila ja tiedossa olevat suunnitelmat otetaan huomioon arvioinnissa. Kuljetusreitit ja muutokset
liikennemäärissä esitetään havainnollisina karttakuvina.
Arvioinnin suorittaa ympäristötekniikan diplomi-insinööri.

6.5

Meluvaikutukset

Hankkeen meluvaikutusten arviointi perustuu sen suunnittelutietoihin, toimintaan
liittyvien kuljetusten määriin, kokemuksiin muiden vastaavien laitosten ja
toimintojen melusta sekä sijoituspaikan ympäristön nykyisen melun selvityksiin.
Melun vaikutuksia arvioidaan melun raja- ja ohjearvojen nojalla.
Meluvaikutusten arviointi tehdään melumallinnuksen avulla. Mallinnuksessa
tarkastellaan laitoksen ja siihen liittyvän satamatoiminnan aiheuttamaa melua niiden
ympäristössä noin kahden kilometrin etäisyydelle asti. Laitoksen toimintojen
synnyttämät melupäästöt selvitetään laitostoimittajilta ja muista vastaavista
hankkeista saatavien tietojen perusteella.
Melun
leviämisen
laskentaan
käytetään
yhteispohjoismaista
teollisuuden
ympäristömelun laskentamallia. Mallin tarvitsemia lähtötietoja ovat kunkin
melulähteen sijainti ja melupäästö sekä laitosalueen ja sen ympäristön maasto, joka
koostuu maanpinnan muodoista ja laadusta sekä rakennuksista ja muista esteistä.
Laskentapisteissä esiintyvän melutason määräävät lähteiden melupäästöt, lähteen ja
pisteen välinen etäisyys sekä melun etenemisreittien akustiset ominaisuudet. Ne
määräytyvät heijastavina tai absorboivina pintoina sekä meluesteinä toimivista
maaston muodoista ja rakennuksista. Pintojen heijastavuus riippuu niiden akustisesta pehmeydestä: mm. asfaltti ja vesi ovat kovia ja useimmat muut maanpinnat
pehmeitä.
Pehmeän maanpinnan ja esteiden vaikutus on teollisuusmelumallissa muodossa, joka
vastaa melun leviämistä suosivia sääolosuhteita. Niitä ovat kohtalainen myötätuuli ja
tyyni selkeä yö. Pitkäaikaisen keskimääräisen melutason eli keskiäänitason kannalta
melun leviämiselle edullisten olosuhteiden painoarvo on merkittävin. Tästä syystä
laskentamallin sisältämät olosuhteet tuottavat laskentatuloksen, joka vastaa pitkän
ajanjakson keskiäänitasoa.
Melun laskenta tehdään kolmiulotteisessa akustisessa melulähde- ja maastomallissa,
joka käsittää uuden laitoksen, muun tehdasalueen sekä niiden ympäristön.
Maastomalli
muodostetaan
yleisesti
saatavilla
olevasta
digitaalisesta
maastoaineistosta sekä tehdasalueen ja laitosten piirustuksista. Kilpilahden alueen
jo olemassa olevaa akustista maastomallia täydennetään ja muokataan tarvittavassa
määrin. Malli sisältää maaston muotojen lisäksi rakennukset ja muut esteinä toimivat
rakenteet sekä ääntä heijastavien tai absorboivien pintojen akustiset pehmeydet.
Ympäristön melutasojen laskenta tehdään melumallinnusohjelmalla Datakustik
Cadna/A (uusin versio), joka sisältää käytettävän melulaskentamallin. Mallinnuksen
tulokset esitetään havainnollisina melukarttoina.
Kilpilahden teollisuusalueen suurimpien toimijoiden normaalitoiminnan aikana
esiintyvän melun mallinnustulokset esitetään kahdelle tilanteelle: alueen nykytila ja
ennustetilanne, jossa edellisen lisäksi on mukana uuden laitoksen ja siihen liittyvän
liikenteen tuottama melu. Nykytilanteen melu tunnetaan alueen olemassa olevien
laitosten ja nykyisen satamatoiminnan meluselvitysten eli melun mittaus- ja
mallinnustulosten perusteella. Laskentatilanteet kattavat koko teollisuusalueen eri
toimijoiden tuottaman kokonaismelun.
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Tuloksia tarkastellaan ensisijaisesti ympäristön melulle altistuvissa eli ns. herkissä
kohteissa, joita ovat vakituiset ja loma-asuinrakennukset, mahdolliset koulut,
päiväkodit ja hoitolaitokset sekä virkistysalueet ja luontokohteet. Koska sekä uuden
laitoksen että koko teollisuusalueen normaalitoiminnan melu on tasaista ja jatkuvaa,
meluvaikutusten arviointi tehdään vertaamalla altistuvien kohteiden melutasoa
alueen nykyisten ympäristölupien tiukempaan eli yöajan meluraja-arvoon.
Meluarvioinnin suorittaa ympäristömelun asiantuntija.

6.6

Tärinävaikutukset

Tärinän osalta arvioinnissa tarkastellaan rakentamisen aikaisista rakennustöistä sekä
rakentamisen ja toiminnan aikaisista kuljetuksista aiheutuvia tärinävaikutuksia. Tärinän voimakkuutta arvioidaan tärinää aiheuttavan toimenpiteen suuruuden perusteella olemassa olevan tiedon ja aiemmista vastaavista hankkeista saatujen kokemusten perusteella. Arvioinnissa huomioidaan hankealueen läheisyydessä sijaitsevat
rakennukset ja rakennelmat sekä tärinän eteneminen eri etäisyyksille. Lisäksi arvioidaan ihmisten mahdollisesti kokemat häiriövaikutukset. Esiin tuodaan toimenpiteet
tärinävaikutusten ehkäisyyn ja lieventämiseen.

6.7

Päästöt ilmaan ja niiden vaikutukset ilmanlaatuun

Ilmanlaatuvaikutuksissa huomioidaan NEXBTL-laitoksen toiminnan (rikkidioksidi,
typen oksidit ja VOC-päästöt sekä hajukaasut) ja siihen liittyvien kuljetusten
aiheuttamat päästöt (rikkidioksidi, typen oksidit ja hiukkaset) sekä näistä aiheutuvat
muutokset Kilpilahden alueen vuotuisissa päästömäärissä. NEXBTL-laitoksen
aiheuttamat päästömäärät arvioidaan Neste Oyj:n vastaavien, rakenteilla sekä
suunnittelussa pidemmällä olevien, laitosten tietojen perusteella. Hankkeen
aiheuttamien kuljetusten muutosten päästöt lasketaan perustuen raaka-aineiden ja
lopputuotteiden kuljetusmääriin. Kuljetusten päästöjen laskennassa käytetään VTT:n
julkaisemia liikennepäästöjen laskentaohjeita.
NEXBTL-laitoksen päästöjen (rikkidioksidi ja typen oksidit) vaikutuksia ilmanlaatuun
arvioidaan päästöjen leviämismallinnuksen avulla. Mallinnuksessa arvioidaan
päästöjen aiheuttamia ilman epäpuhtauspitoisuuksia noin 15 kilometrin etäisyydellä
hankealueesta. Arvioinnissa hyödynnetään hyvin kattavaa käytettävissä olevaa
ilmanlaadun ja ilmasto-olosuhteiden tarkkailuaineistoa.
Leviämismalleilla tutkitaan eri ilman epäpuhtauksien kulkeutumista ilmakehässä ja
niiden pitoisuuksien muodostumista tutkimusalueelle. Malleihin sisältyy usein myös
laskentamenetelmiä, joiden avulla voidaan kulkeutumisen lisäksi tarkastella
ilmansaasteiden muuntumista ja kemiallisia reaktioita ilmakehässä sekä poistumista
ilmakehästä laskeumana. Selvityksessä käytetään leviämismallia, jolla voidaan
arvioida pistemäisten päästölähteiden (piiput ja hormit) tai aluelähteiden aiheuttamia
ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia päästölähteen lähialueilla.
Leviämismalleissa kuvataan tarkasti päästökohdassa tapahtuvaa mekaanista ja
lämpötilaeroista
johtuvaa
nousulisää,
lähimpien
esteiden
aiheuttamaa
savupainumaa, ilmassa tapahtuvia päästöaineiden kemiallisia prosesseja sekä
ilmansaasteiden
poistumamekanismeja
ilmakehästä.
Malleihin
sisältyy
laskentamenetelmä typen oksidien kemialliselle muutunnalle. Energiantuotannon
typenoksidipäästöt koostuvat typpidioksidista sekä typpimonoksidista, jota on
valtaosa päästöistä.
Leviämismallien lähtötiedoiksi kerätään tietoja päästöistä ja päästölähteiden
ominaisuuksista, mittaamalla ja mallittamalla saatuja tietoja ilmakehän tilasta sekä
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tietoja alueen taustapitoisuudesta. Lisäksi lähtötiedoiksi tarvitaan erilaisia
paikkatieto- ja, kuten tietoja maanpinnan muodoista ja päästölähteiden sijainnista.
Energiantuotannon
ja
teollisuuden
päästöjen
laskennassa
huomioidaan
lähdekohtaiset päästöt, savukaasujen ominaisuudet, laitoksen tekniset tiedot ja
käyntiajat niin tarkasti ja todellisuutta jäljittelevästi kuin tietoja on saatavilla.
Leviämismallin tarvitseman meteorologisen aikasarjan muodostuksessa käytetään
meteorologisten tietojen käsittelymallia, joka perustuu ilmakehän rajakerroksen
parametrisointimenetelmään. Laskelmissa käytetään kolmen vuoden mittaista
tutkimusalueen sääolosuhteita edustavaa meteorologista aineistoa.
Aluetta parhaiten edustavan meteorologisen aineiston mallilaskelmia varten laatii
meteorologi.
Mallien tuottamista tunneittaisista pitoisuusaikasarjoista lasketaan ilmanlaadun rajaja ohjearvoihin verrannollisia tilastollisia suureita, jotka esitetään mm. pitoisuuksien
aluejakaumakuvina ja taulukkoina. Tyypillisesti tuloksena esitetään vuosikeskiarvoja,
jotka kuvaavat laitoksen aiheuttamia keskimääräisiä pitoisuuksia pitkällä
ajanjaksolla. Vuorokausi- ja tuntiohjearvoihin verrannolliset pitoisuudet puolestaan
kuvaavat hetkellisiä pahimpia tilanteita, jolloin sääolosuhteet ovat paikallisesti
päästöjen laimenemisen ja sekoittumisen kannalta huonot.
Kuljetusten päästöjen aiheuttamia vaikutuksia ilmanlaatuun arvioidaan vertaamalla
hankkeen kuljetusten aiheuttamia päästöjä nykyiseen liikenteeseen ja nykyiseen
ilmanlaatuun.
Hajupäästöjen leviäminen ja vaikutukset lähialueelle arvioidaan hajulähteiden
sijainnin, päästömäärien ja Nesteen muista laitoksista saatavien teknisten tietojen
perusteella asiantuntija-arviona.
Ilmanlaatuvaikutusten arvioinnin suorittaa energiatekniikan ja ympäristönsuojelun
diplomi-insinööri.

6.8

Vaikutukset ilmastoon

Hankkeen vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin ja ilmastoon tarkastellaan
esittämällä arvio NEXBTL-laitoksen tuottamien uusiutuvien polttoaineiden
kasvihuonekaasupäästöistä
(laitoksen
tuotteiden
hiilijalanjälki).
Hankkeen
vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin ja ilmastoon tarkastellaan esittämällä jo
olemassa olevien uusiutuvien tuotteiden elinkaarilaskentojen ja muun saatavilla
olevan kansainvälisen vertailutiedon perusteella arvio NEXBTL-laitoksen tuottamien
uusiutuvien
polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöistä
(laitoksen
tuotteiden
hiilijalanjälki). Arviossa huomioidaan tuotteiden koko elinkaari lähtien raaka-aineiden
tuotannosta tuotteen loppukäyttöön saakka sisältäen mm. raaka-aineiden tuotannon
ja kuljetukset, tuotteiden valmistusprosessin Kilpilahdessa ja tuotteiden kuljetukset
loppukäyttöön. Hiilijalanjäljen perusteella voidaan arvioida NEXBTL-laitoksessa
valmistettavien polttoaineiden tuottamia päästövähenemiä, kun niillä korvataan
vastaavia fossiilisia polttoaineita.
Laskenta tehdään EU:n uusiutuvan energian direktiivin (2009/28/EY) mukaisesti.
Arvioinnin suorittavat energiatekniikan, kemiantekniikan ja ympäristönsuojelun
diplomi-insinöörit.
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6.9

Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin

Hankealue sijoittuu teollisuusalueelle, eikä alueella sijaitse arvokkaita kallioalueita,
arvokkaita moreenimuodostumia tai tuulikerrostumia, pohjavesialueita eikä myöskään talousvesikaivoja. NEXBTL-laitoksen rakentaminen muuttaa kallioperää ja maaperää paikallisesti rakennettavan alueen kohdalla. Myös pohjavesiolosuhteet muuttuvat rakentamisesta ja mahdollisesta louhinnasta johtuen (muun muassa vesitiiviit
kentät estävät sadeveden suotautumisen pohjavedeksi, myös pohjaveden paikalliset
virtaussuunnat voivat muuttua). Vaikutukset jäävät alustavan arvion mukaan hyvin
vähäisiksi ja paikallisiksi.
Hankealueen kallioperän, maaperän ja pohjaveden nykytila selvitetään ympäristöhallinnon, Geologian tutkimuskeskuksen, paikallisten ympäristönsuojeluviranomaisten ja muiden saatavilla olevien julkisten tietojen sekä Neste Oyj:tä tai muilta alueen
toiminnanharjoittajilta saatavien tietojen perusteella. Maaperän maastotutkimuksia
ei kohteen alueella tässä vaiheessa tehdä. Alueen nykytilatiedot päivitetään ja täydennetään arviointiselostukseen.
Vaikutuksia maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen arvioidaan asiantuntijatyönä. Vaikutuksia tarkastellaan hankkeen rakentamisalueella ja sen lähiympäristössä noin kilometrin säteellä. Rakentamisen ja käytön aikaiset vaikutukset arvioidaan erikseen.
Lisäksi arvioidaan haitallisten vaikutuksien syntymisen todennäköisyys ja merkittävyys, sekä arvioidaan poikkeustilanteen vaikutukset ja esitetään toimenpiteet haitallisten vaikutuksien ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi.
Hankkeen rakentamisen vaikutukset alueella sijaitseviin peltokäsittelyalueen haittaainepitoisiin maihin arvioidaan ja mahdolliset kunnostustoimet yhdessä Uudenmaan
ELY-keskuksen kanssa ja ne kuvataan arviointiselostuksessa.
Arvioinnin suorittavat maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen erikoistuneet asiantuntijat.

6.10

Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin

YVA-selostuksessa kuvataan alueen luonnonympäristön nykytila sekä arvioidaan ne
vaikutukset, joita hankkeen eri vaihtoehtojen toteuttamisella on kasvillisuuteen, eläimistöön, luontotyyppeihin, uhanalaisiin ja huomionarvoisiin lajeihin sekä Natura
2000-alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja muihin luontokohteisiin. Lisäksi tarkastellaan laajemmin vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ja ekologisiin yhteyksiin
sekä mm. haitallisten vieraslajien leviämiseen. Arvioinnissa huomioidaan sekä suorat
että epäsuorat vaikutukset ja arvioidaan vaikutusten merkittävyys.
Luontovaikutusten arviointia varten tarkistetaan YVA-ohjelmassa esitetyt tiedot lähimmistä luontokohteista. Tarkastelualuetta voidaan tarvittaessa laajentaa tai supistaa vastaamaan hankkeen vaikutusaluetta. Alueelta ovat käytettävissä aikaisempien
YVA-hankkeiden luontoselvitykset vuosilta 2010 ja 2013 luontoselvitykset (Sito Oy
2011 ja Pöyry Finland Oy 2014). Niiden tiedot päivitetään biologin maastokäynnillä
keväällä 2020 ja mahdolliset lisäselvitykset tehdään kesällä 2020. Luontovaikutusten
arviointia ja vaikutusalueen rajaamista varten ovat käytettävissä arviointityön aikana
laadittavat muut vaikutusarvioinnit.
Luontokohteisiin ja lajeihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon
arviointia koskeva ohjeistus (Söderman 2003, Ympäristöministeriö 2019). Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa otetaan huomioon luontokohteiden ominaispiirteet
ja herkkyys ja lajien elinympäristö- ja kasvupaikkavaatimukset sekä viimeisimmät
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arvioinnit luontotyyppien ja lajien uhanalaisuudesta Suomessa. Jos hankkeen vaikutukset ulottuvat Natura 2000 -alueille arvioidaan niiden osalta luonnonsuojelulain 65
§:n mukaisen Natura-arvioinnin tarpeellisuus. Lisäksi arvioinnissa annetaan suosituksia mahdollisten haitallisten vaikutusten lieventämisestä ja vaikutusten seurannasta.
Luontovaikutukset arvioi biologi, jolla on kokemusta vastaavista vaikutusarvioinneista.

6.11

Vaikutukset vesistöihin

YVA-selostuksessa kuvataan hankealueen edustan vesialueen vedenlaatua, sedimentin laatua, pohjaeläimistöä sekä kalastoa ja kalastusta lähialueilla. Tässä hyödynnetään alueen vedenlaatutarkkailujen, kalataloustarkkailujen ja muiden alueella tehtyjen selvitysten tuloksia (mm. Kymijoen vesi ja ympäristö ry 2019).
NEXBTL-laitoksella tarvittavan prosessiveden määrä, käyttötarkoitukset sekä jäte- ja
jäähdytysvesien määrät ja jätevesien käsittely esitetään YVA-selostuksessa. Lisäksi
kuvataan jäte- ja jäähdytysvesien purkujärjestelyt ja purkupaikka. YVA-selostuksessa arvioidaan jäähdytys- ja jätevesikuormituksen vaikutukset vesialueen veden
laatuun, eliöstöön, sedimentteihin ja kalastoon. Vesistövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan jäähdytys- ja jätevesien määrissä ja laadussa tapahtuvia muutoksia verrattuna nykyiseen tilanteeseen.
Laitoksen jätevedet johdetaan esikäsittelyn jälkeen olemassa olevaan Porvoon jalostamon jätevedenpuhdistamoon. Uusi NEXBTL-laitos voidaan liittää osaksi jalostamon
jäähdytysvesijärjestelmää. Tässä tapauksessa laitoksella on oma suljettu jäähdytysvesikierto, jota jäähdytetään merivedellä. Lisäksi selvitetään vaihtoehtoa, jossa laitoksen jäähdytys toteutettaisiin ilmajäähdyttimillä ja lämpöpumpuilla. Vaikutusarvioinnissa kuvataan tarkentuneen teknisen suunnittelun kautta valittu ratkaisu ja arvioidaan hankkeen vaikutukset merialueelle mahdollisesti purettavaan lämpökuormaan.
Tarkastelualueena on Kilpilahden teollisuusalueen edusta. Arviointi tehdään asiantuntijatyönä hyödyntäen tietoa vesialueen nykyisestä tilasta ja olemassa olevaa tutkimus- ja tarkkailutietoa ja uuden laitoksen arvioituja kuormitustietoja.
Arvioinnin toteuttaa teollisuuslaitosten vesistövaikutusten arviointiin perehtynyt biologi tai limnologi.

6.12

Jätteiden ja sivutuotteiden käsittelyn ja loppusijoituksen vaikutukset

Rakentamisen ja käytön aikana muodostuvien jätteiden ja sivutuotteiden (ml. maamassat) määrät, laatu, käsittelytekniikat sekä hyötykäyttö- ja loppusijoitusratkaisut
kuvataan ja niiden perusteella jätteiden ja sivutuotteiden käsittelystä aiheutuvat ympäristövaikutukset arvioidaan. Arvioinnissa hyödynnetään teknisestä suunnittelusta
ja vastaavan kaltaisista hankkeista saatavia tietoja. Toimet jätteiden sekä sivutuotteiden määrän minimoimiseksi kuvataan.
Mahdollisesti maa-alueilta louhittava ja murskattava kivimateriaali on tämän hetkisten suunnitelmien mukaan lähtökohtaisesti urakoitsijan vastuulla ja urakoitsijan ympäristöluvan piirissä tai tarvittaessa hanketta varten haettavan erillisen ympristöluvan piirissä. Näin ollen ympäristövaikutukset arvioidaan hankealueella tehtävän käsittelyn ja hyötykäytön sekä mahdollisten kuljetusten osalta.
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6.13

Vaikutukset luonnonvarojen käyttöön

YVA-selostuksessa kuvataan luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvat vaikutukset, joita voi aiheutua sekä luonnonvarojen käytöstä että käytön estymisestä. Luonnonvarojen hyödyntämisessä tarkastellaan muu muun muassa rakentamisessa mahdollisesti syntyvän louheen hyödyntämistä ja käyttöä sekä hankkeen tarvitsemien
materiaalien kulutusta yleisellä tasolla.
Toiminnan aikana kohdistuu vaikutuksia luonnonvaroihin uusiutuvien raaka-aineiden
hankinnan ja käytön kautta sekä prosessissa tarvittavien kemikaalien kautta. Lisäksi
arvioinnissa huomioidaan jätteiden hyödyntäminen raaka-aineena/energiana ja näin
fossiilisten polttoaineiden korvaaminen.

6.14

Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriympäristöön

Arviointiselostuksessa kuvataan hankkeen ja sen tarkastelualueen maiseman ja kulttuuriympäristön nykytila. Nykytilan kuvaus, sisältäen muun muassa alueen maiseman perusrakenne, maisemakuva ja kulttuuriympäristön keskeiset piirteet sekä niiden arvot, laaditaan saatavilla olevien selvitys- ja inventointiaineistojen, rekisteritietojen (mm. Museoviraston muinaisjäännösrekisteri), kartta-aineistojen ja ilmakuvien
perusteella. Osayleiskaavaprosessiin liittyen Kulloo, Kilpilahti ja Mickelsböle alueelle
on toteutettu arkeologinen inventointi, jonka tulokset ovat tässä työssä käytettävissä.
Maisemavaikutusten arvioinnin tavoitteena on selvittää hankealueen maiseman ja
kulttuuriympäristön ominaispiirteet ja arvot YVA-menettelyn edellyttämällä tarkkuudella. Tarkastelussa keskitytään valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaisiin
kohteisiin ja merkittäviin vaikutuksiin hankkeen vaikutusalueella. Vaikutusten arvioinnissa kuvataan muun muassa hankkeen suhdetta laajempaan maisemakokonaisuuteen, lähiympäristön erilaisiin miljöötyyppeihin sekä maiseman ja kulttuuriympäristön valtakunnallisiin ja maakunnallisiin arvokohteisiin. Lisäksi arvioidaan hankkeen
aiheuttamia vaikutuksia maisemakuvaan. Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota muutoksen tarkasteluun eli siihen, miten alue muuttuu hankkeen vaikutuksesta. Hankkeen vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäristöön tarkastellaan asiantuntija-arviona.
Nykytila ja vaikutukset kuvataan tekstein ja kartoin. Selvitystekstissä tuodaan esiin
osa-alueittain tyypilliset piirteet, jotka muodostavat alueelle sen ominaisen luonteen.
Erityistä huomiota kiinnitetään arvokohteisiin, lähellä sijaitsevaan asutukseen ja virkistysalueisiin. Maisemavaikutuksia havainnollistetaan valokuvasovittein.

6.15

Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja
viihtyvyyteen sekä elinkeinoihin ja aineelliseen
omaisuuteen

Hankkeen vaikutuksia ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioidaan
hyödyntämällä muissa vaikutusarviointiosioissa syntyviä laskennallisia ja laadullisia
arvioita muun muassa ilmanlaatu-, melu- ja liikennevaikutuksista. Arvioinnissa huomioidaan alueen nykyinen käyttö ja tarkastellaan hankkeesta aiheutuvia muutoksia
suhteessa alueen nykytilanteeseen. Tausta-aineistona käytetään hankealuetta kuvaavia tietoja, kuten esimerkiksi asutuksen ja virkistysalueiden sekä niin sanottujen
herkkien kohteiden kuten päiväkotien ja koulujen sijoittumista. Hankkeen yhteydessä
tehtävää asukaskyselyä hyödynnetään arvioinnissa.
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Terveyteen kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan vertaamalla hankkeen arvioituja vaikutuksia kunkin vaikutuksen terveysperusteiseen ohjearvoon tai suositukseen. Terveyteen kohdistuvia vaikutuksia saattavat aiheuttaa esimerkiksi liikenne, melu, pöly,
ilmapäästöt sekä vaikutukset pinta- ja pohjavesiin. Hankkeen riskinarvioinnissa huomioidaan mahdolliset poikkeustilanteet, jotka saattavat vaikuttaa ihmisten terveyteen.
YVA-selostuksessa tarkastellaan yleispiirteisesti hankkeen rakentamisen ja toiminnan aikaisia elinkeino- ja työllisyysvaikutuksia.
YVA-selostuksessa huomioidaan uuden YVA-lain mukaisesti myös hankkeen todennäköisesti merkittävät vaikutukset siihen, miten kiinteää ja irtainta omaisuutta käytetään. Ympäristövaikutusten arviointiin ei kuulu niiden vaikutusten arviointi, jotka
liittyvät kiinteän ja irtaimen omaisuuden arvoon.

6.16

Onnettomuus- ja häiriötilanteiden vaikutukset

Hankekokonaisuuden ympäristöonnettomuuksien ja turvallisuusriskien tyyppi, todennäköisyys ja ympäristövaikutukset arvioidaan normaali- ja häiriötilanteessa rakentamisen ja toiminnan aikana. Tarkasteluun sisältyy kaikki hankekokonaisuuden
toiminnot mukaan lukien lastaus- ja purkualueet sekä laiva- ja tieliikenne. Hankekonaisuuden vaikutukset Kilpilahden alueen nykyiseen ympäristöriskiarvioon ja riskeihin varautumiseen arvioidaan. Arvioinnin tulosten perusteella esitetään keinoja tunnistettujen onnettomuus-ja häiriöriskien estämiseksi ja seurausten lieventämiseksi.
Onnettomuus- ja häiriötilanteiden vaikutusten arvioinnissa huomioidaan lähellä olevat suuronnettomuusvaaralliset kemikaali- ja räjähdekohteet (Seveso III-direktiivin
mukaiset laitokset) sekä luonnonsuojelualueet, asutus ja muut herkät alueet. Lisäksi
työssä hyödynnetään soveltuvin osin julkaisua ”Uudenmaan alueellinen riskiarvio
2018” (Uudenmaan alueellisen riskiarvion työryhmä 2018).
Arvioinnin suorittaa teollisuusprosessien onnettomuus- ja häiriöriskeihin perehtynyt
asiantuntija ja riskienarvioinnissa hyödynnetään tunnettuja riskienarviointimentelmiä kuten potentiaalisten ongelmien analyysia (POA).
Arvioinnin pohjana käytetään sekä hankkeesta saatavilla olevaa suunnittelutietoa ja
mahdollisesti käytössä olevia palo- ja paineaaltojen leviämismallinnuksia ja muita
riskianalyysejä kuten HAZOP-analyysejä (Hazard and Operability Study). Neste käyttää riskinarvioinneissa Six Step -menetelmää, jossa tehdään riskinarviointia vaiheittain ja varmistetaan systemaattinen riskienhallinta hankkeen eri vaiheissa. Riskienarviointi aloitetaan esiselvitysvaiheessa ja se sisältää hankkeen riskit aina suunnittelusta laitoksen käyttöön.
Arvioinnissa hyödynnetään Kilpilahden alueen vaaratilanne- sekä onnettomuusraportointeja sekä olemassa olevaa pelastautumis- ja turvallissuunnitelmaa. Kilpilahden teollisuusalueella on ympäri vuorokauden valmiudessa oleva tehdaspalokunta.
Hankekokonaisuuden suunnittelussa huomioidaan kemikaalilainsäädäntö ja TUKESin
ohjeet sekä pelastustoimen toimintavalmiuden ohjeistukset (Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje 21/2012) sekä rakenteiden paloturvallisuusvaatimukset. Riittävä sammutusveden saanti sekä sammutusvesien keruujärjestelmä suunnitellaan TUKES:n ja pelastuslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti. Kaasu- tai pölyräjähdysvaarallisissa tiloissa käytetään laitteita, jotka täyttävät ATEX-määräykset. Paineastiat ovat painelaitelainsäädännön ja säännöllisen valvonnan piirissä. Kemikaalinen varastointi, lastaus ja purku tehdään lakisääteisin turvajärjestelmin varustetuilla
alueilla ja säiliöissä.
Vaikutusarvion tulokset otetaan huomioon toiminnan jatkosuunnittelussa.
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6.17

Käytöstä poiston vaikutukset

Arviointiselostuksessa huomioidaan yleispiirteisesti hankkeen toimintojen käytöstä
poisto YVA-lain edellyttämän elinkaariajattelun mukaisesti. Käytöstä poiston pitkäaikaisia vaikutuksia ympäristöön arvioidaan alustavasti saatavilla olevien tietojen perusteella.

6.18

Nollavaihtoehdon vaikutukset

Hankkeen toteuttamatta jättämisen osalta tarkastellaan tilannetta, jossa alue säilyy
nykyisen kaltaisena.

6.19

Yhteisvaikutusten arviointi

Hankealueen lähiympäristön muut toimijat tunnistetaan ja kuvataan sekä käynnissä
tai suunnitteilla olevien hankkeiden tiedot tarkastetaan YVA-selostukseen. Hankkeen
toiminnasta ja muista alueen toiminnoista aiheutuvat yhteisvaikutukset ympäristöön
(mm. ilmanlaatuun, liikenteeseen, meluun) tarkastellaan osana vaikutusten arviointia. Arvioinnissa huomioidaan meneillään oleva hukkalämpöhanke riittävissä määrin.

6.20

Vaikutusten vertailu ja merkittävyyden arviointi

Hankkeen ympäristövaikutukset kootaan vertailua varten taulukkoon, jossa vaikutukset esitetään tiivistetysti ja luokiteltuna myönteisiin, kielteisiin ja neutraaleihin
ympäristövaikutuksiin. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa huomioidaan vaikutuksen ajallinen kesto ja laajuus sekä vaikutuskohteen herkkyys. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa käytetään taulukossa 6-1 esitettyjä kriteerejä. Arvioinnin
tulosten perusteella arvioidaan hankkeen ympäristöllinen toteutettavuus.
Taulukko 6-1. Arviointiasteikko vaikutusten kokonaismerkittävyyden arvioinnissa.

VAIKUTUSTEN
MERKITTÄVYYS

Suuri +++

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan myönteisen ja pitkäaikaisen muutoksen, joka vaikuttaa alueellisesti ihmisten päivittäiseen elämään tai ympäröivään luontoon.

Kohtalainen ++

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan myönteisen muutoksen, joka vaikuttaa paikallisesti päivittäiseen elämään tai
ympäröivään luontoon.

Vähäinen +

Hankkeen aiheuttama myönteinen muutos on havaittavissa,
mutta se ei juuri aiheuta muutosta ihmisten päivittäisiin toimiin tai ympäröivään luontoon.

Ei vaikutusta

Muutos on niin pientä, että se ei käytännössä ole havaittavissa eikä se aiheuta haittaa tai hyötyä.

Vähäinen -

Hankkeen aiheuttama kielteinen muutos on havaittavissa,
mutta se ei juuri aiheuta muutosta ihmisten päivittäisiin toimiin tai ympäröivään luontoon.

Kohtalainen - -

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan kielteisen muutoksen,
joka vaikuttaa paikallisesti päivittäiseen elämään tai ympäröivään luontoon.

Suuri - - -

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan kielteisen ja pitkäaikaisen muutoksen, joka vaikuttaa alueellisesti ihmisten päivittäiseen elämään tai ympäröivään luontoon.
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6.21

Epävarmuustekijät

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

6.22

Haittojen lieventäminen ja vaikutusten seuranta

Arviointityön aikana selvitetään mahdollisuudet ehkäistä ja rajoittaa hankkeen haittavaikutuksia suunnittelun ja toteutuksen keinoin. Selvitys lieventämistoimenpiteistä
esitetään arviointiselostuksessa. Lieventämistoimenpiteiden osalta huomioidaan paras käyttökelpoinen tekniikka.
Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa
ympäristövaikutuksista. Vaikutusten selvittämisen yhteydessä laaditaan arviointiselostukseen ehdotus ympäristövaikutusten seurantaohjelman sisällöksi.
Seurannan tavoitteena on:
-

tuottaa tietoa hankkeen vaikutuksista
selvittää, mitkä muutokset ovat seurauksia hankkeen toteuttamisesta
selvittää, miten vaikutusten arvioinnin tulokset vastaavat todellisuutta
selvittää, miten haittojen lieventämistoimet ovat onnistuneet
käynnistää tarvittavat toimet, jos esiintyy ennakoimattomia, merkittäviä haittoja.

Yksityiskohtaisempi ympäristövaikutusten tarkkailuohjelma esitetään ympäristölupahakemuksen yhteydessä.

7

HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT, SUUNNITELMAT JA PÄÄTÖKSET

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn päätyttyä hanke etenee lupavaiheisiin.
YVA-selostus sekä siitä annettu yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä liitetään
tarvittaviin lupahakemuksiin. Seuraavissa luvuissa on kerrottu lyhyesti, mitä lupia ja
päätöksiä hanke voi edellyttää.

7.1

Kaavoitus

Laitoksen rakentaminen Neste Oyj:n laitosalueelle ei alustavan arvion perusteella
edellytä voimassa olevien kaavojen muuttamista. Hankealue on asemakaavassa
osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T).
Kilpilahden teollisuusalueen ympärille on osoitettu Seveso II -direktiivin (96/82/EY)
mukainen konsultointivyöhyke. Seveso II -direktiivi koskee laitoksia, jotka voivat aiheuttaa suuronnettomuusvaaran niissä käsiteltävistä vaarallisista aineista johtuen.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on määrittänyt suuronnettomuusvaarallisille laitoksille sekä niitä ympäröiville alueille niin sanotut konsultointivyöhykkeet, jolla tapahtuvaan kaavoitukseen ja rakentamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Näillä
alueilla tapahtuvista kaavoitusmuutoksista tai merkittävämmästä rakentamisesta on
pyydettävä lausunto TUKESilta ja pelastusviranomaiselta.
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7.2

Ympäristö- ja vesilupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Luvanvaraisuus perustuu ympäristönsuojelulakiin
(527/2014) ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen ympäristönsuojelusta (713/2014). Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen
vaaraa.
Hankkeen lupaviranomainen on Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lupaviranomainen
myöntää ympäristöluvan, mikäli toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Hanke ei myöskään saa olla ristiriidassa alueen
kaavoituksen kanssa. Myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn on oltava päättynyt ennen kuin lupa voidaan myöntää.

7.3

Päästölupa

Alustavan arvion mukaan uusi vetylaitos kuuluu päästökauppalain (311/2011) soveltamisalaan. Kaikilla päästökauppaan kuuluvilla laitoksilla tulee olla päästölupa, jonka
myöntää Energiavirasto. Päästölupaa on haettava vähintään kuusi kuukautta ennen
toiminnan suunniteltua aloitusta. Päästölupahakemuksessa esitetään tiedot laitoksen
kasvihuonekaasupäästöjen lähteistä ja kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta.

7.4

Kemikaalilupa

NEXBTL-laitoksen toiminnalle haetaan laajamittaisen vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin edellyttämä lupa Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta
(TUKES). Hakemus ja lupa perustuvat lakiin (390/2005) vaarallisten kemikaalien ja
räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta, asetukseen (685/2015) vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta sekä asetukseen (856/2012) vaarallisten
kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista. Nämä säädökset perustuvat suuronnettomuusvaaran torjuntaa koskevaan Seveso III -direktiiviin (2012/18/EU).

7.5

Rakentamisen aikaiset luvat ja lausunnot

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

7.5.1

Muut mahdolliset luvat

Muut luvat, joilla on liittymäkohtia ympäristöasioihin, ovat pääosin teknisiä lupia, joiden pääasiallinen tarkoitus on työturvallisuuden varmistaminen ja aineellisten vahinkojen estäminen.
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Hankkeesta vastaavana toimii Neste
Oyj. Neste kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien
tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla.
Olemme maailman suurin jätteistä ja
tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin
tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen.
Olemme myös teknologinen edelläkävijä
korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani,
jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti.
Valmistamme uusiutuvia tuotteita Porvoon,
Rotterdamin ja Singaporen jalostamoilla sekä monipuolisesti raakaöljypohjaisia
polttoaineita ja teollisuuden raaka-aineita Naantalin ja Porvoon toimipaikoilla.
Vuonna 2019 Nesteen liikevaihto oli 15,8
miljardia euroa. Vuonna 2020 sijoituimme kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla.
Lisätietoa:
www.neste.com
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