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ALKUSANAT
SYTYKE-ohjelman johtoryhmä päätti 18.12.1990 antaa CTS Consulting Oy:n,
Maa ja Vesi Oy:n sekä PEK Konsultoinnin tehtäväksi yhteistyöprojektina tutkia
sellu -ja paperitehdasintegraatin ympäristönsuojelutoimien hyötyjen ja haittojen
arviointia case- tutkimuksena. Tutkimuksen kohteeksi valittiin yhteistoiminnassa Oy
Wisaforest Ab:n kanssa yhtiön Pietarsaaren tehtaat ja tehtaiden vaikutusalue.

Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää metsäteollisuutta varten
ympäristönsuojelutoimenpiteiden ja niitä vastaavien ympäristövai cutusten ja
aluetaloudellisten vaikutusten huomioon ottavaa arviointimenettelyä sekä pyrkiä
arvioimaan selluteollisuuden päästöjen kehitystä Suomessa 1990-luvulla edustavan
tehdasesimerkin perusteella.
Tutkimusta seurasi ja valvoi valvontaryhmä, jossa olivat edustettuina SYTYKEohjelman perustajista ympäristöministeriö ja Suomen Metsäteollisuuden
Keskusliitto. Lisäksi valvontaryhmään kuuluivat vesi- ja ymmpäristöhallituksen
Kokkolan vesi- ja ympäristöpiirin, Oy Wisaforest Ab:n sekä SYTYKE- ohjelman
edustajat.
Tutkimuksesta kokonaisuutena vastasi CTS Consulting Oy, jonka projektipäällikkönä oli DI Heikki Siitonen. Hän vastasi myös tehdastutkimusten tekemisestä.
Maa ja Vesi Oy:n projektipäällikkönä oli DI Kari Mukala vastaten ympäristövaikutusten selvittämisestä. PEK Konsultoinnista Ph.D Pirkko Kasanen oli vastuullinen
tutkimuksen ympäristötaloudellisista ja aluetaloudellisista tutkimuksista.

G

TUTKIMUKSEN SUORITUSORGANISAATIO
Tutkimuksen koordinointi ja kokonaisvastuu:
CTS Consulting Oy DI Heikki Siitonen, projektipäällikkö
Osa I; luku 2, DI Fjalar Kommonen
Osa II: Lukujen 3-8 laatijat CTS Consulting Oy:ssä
DI Heikki Siitonen, projektipäällikkö,
ympäristönsuojelutoimenpiteet ja päästöarviot
DI Mårten Krogerus, tehtaan nykytilanteen kartoitus, tehdastilastojen käsittely
DI Esa Lahtinen, tuotantoprosessit ja kustannusarviot
DI Fjalar Kommonen, energiataseet, taloudellisten tarkastelujen yhteenveto,
projektin yhteenvetoraportin laadinta
Enviro Data Oy, TkT Pertti Hynninen, tehdassimulointilaskelmat (kuitulinjat)
Osa ffi: Lukujen 9-13 laatijat Maa ja Vesi Oy:ssä
MMT Jyrki Wartiovaara, työn valvoja, kommentointi, johdanto, yhteenveto
TkL Päivi Pirhonen, johdanto, asutus ja elinkeinot, ilman laatu, melu,
aluesuunnittelu, liikenne palvelut, puun hankinta, yhteenveto, raportin kokoaminen
FK, biologi Riitta Lappalainen, maankäyttö, luonnonvarat, suojelukohteet, ranta,
metsä, kasvillisuus, eläimistö, tietokonetarkastelu
FM, hydrogeologi Pirkko Öhberg, maaperä ja pohjavedet
MMK, limnologi Ulla Smolander, merialue ja pintavedet
Ins. Visa Honkavaara, jätehuolto
DI Kari Mukala, työn koordinointi
DI Pentti Väänänen, kommentointi
DI Jukka Noponen, kommentointi
Osa IV: Luvun 14 ja 15 on laatinut Ph.D. Pirkko Kasanen (PEK Konsultointi).
Luvun 16 on laatinut MMT Jyrki Wartiovaara.
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SYTYIE 14
Sellu— ja paperitehdasintegraatin ympäristönsuojelutoimien hyötyjen
ja haittojen arviointi — Case—tutkimus
1 JOHDANTO
Projektin keskeisenä tavoitteena on arvioida kohteeksi valitun sellu— ja papereritehdasintegraatin ympäristönsuojelutoimet kustannus—hyötytarkasteluna. Näiden tarkastelujen tulokset, jotka esitetään yhteenvetona tutkimusraportin I osassa, pyrkivät vertailemaan rahan muodossa toisaalta ympäristönsuojelutoimien haittoina tarpeelliset investointi— ja käyttökustannukset, ja toisaalta hyötyinä tehdasta ympäröivän alueen
ympäristömuutokset mahdollisuuksien mukaan taloudellisina vaikutuksina.
Ajallisesti selvityksessä käsitellään tehtaan toiminnan nykytilannetta sekä kuvataan
lyhyesti sen kehityshistoria noin 10 vuoden ajalta. Sen jälkeen kuvataan lähitulevaisuuden (vuodet 1995 ja 2000) kehityssuunnitelmia ja niiden vaatimat ympäristötoimet.
Lisäksi käsitellään lyhyesti kysymystä, mitkä olisivat hyötyjen ja haittojen tilanne jos
tehdas suljettaisiin.
Ympäristönsuojelutoimien haittavaikutuksina selvitetään II osassa vuosien 1980--1990
aikana toteutuneet ympäristönsuojeluinvestoinnit ja —käyttökustannukset, sekä tehtaan
tuotannon laajentamisen edellyttämät vastaavat toimenpiteet vuoteen 1995 sekä vuoteen
2000 saakka. Tuloksena saadaan lisäksi ympäristöpäästöjen tasot eri ajankohtina.
Tällöin on lähtökohtana ollut parhaan käytettävissä olevan teknologian soveltaminen,
sekä arvioinnit tulevien päästövaatimuksien tasosta.
Hyötyjen tarkastelun pohjaksi arvioidaan III osassa tehtaan toiminnan vaikutuksia paitsi
ympäröivään luontoon myös vaikutuksia maankäyttöön, väestöön ja työvoimaan,
liikenteeseen, jätehuoltoon ja meluun. Tutkimusalue käsittää tehtaan lähialueen, mutta
aluetaloudelliset vaikutukset ulottuvat Pietarsaaren talousalueen lisäksi. käsittämään
Keski— Pohjanmaan ja Vaasan läänin.
IV osassa pyritään arvioimaan edellisten osien tuloksia kahdelta kannalta: ympäristön-suojelutoimien aiheuttamat, ympäristön laadun paranemisesta johtuvat hyödyt, sekä
tehtaan toiminnan aiheuttamat aluetaloudelliset hyödyt. Ympäristösuojelutoimien
hyödyt pyritään arvioimaan muualla tehtyjen selvitysten tuottamilla asukkaiden
maksuhalukkuuksien perusteella.

OSA!,luku2
HYÖTYJEN JA HAITTOJEN ARVIOINNIN YHTEENVETO
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2 HYÖTYJEN JA HAITTOJEN ARVIOINNIN YHTEENVETO
2.1 Tehtaan nykytilanne (1989-1990)
Tuotannot
Kymmene— yhtymään kuuluva Wisaforest Oy Ab:n sellu— ja paperitehdas käsittää
Pietarsaaressa toimivat metsäteollisuusyksiköt, joita ovat sulfaattisellu— ja paperitehdas,
säkki— ja teollisuuspaperitehtaat sekä saha.
Pohjanlahden rannikolla sijaitsevat tehtaat ovat alueen suurin työllistäjä, jonka palveluksessa on noin 1650 henkilöä, ja jonka liikevaihto on noin 2000 milj.mk vuodessa.
Tehtaan tuotantokapasiteetti v. 1990 oli seuraavat:
Valkaistua ja valkaisematonta
lehti— ja havupuusellua
Valkaisemattomia ja valkaistuja
paperilaatuja
Sahatavaraa

540 000 t/a
135 000 t/a
236 000 m3/a

Ympäristönsuojelukustannukset
Tehtaan ympäristövaikutuksiltaan tärkeimmät tuotantolaitokset ovat sellunvalmistus sekä
voimalaitos. Viimeisten 10 vuoden aikana on tehdas investoinut yhteensä n. 273 Mmk
(v. 1989 rahassa) ympäristön parantamiseksi. Suurin osa investoinneista kohdistuivat
vähemmän päästöjä aiheuttaviin tuotantoprosesseihin, joista merkittävimmät olivat:

• uusi kuorikattilalaitos
• puunkäsittelyn kuivakuorinta
• toisen valkaisimon uusinta
• pesun ja lajittelun uusinnat

Ympäristönsuojelu—
osuus,
Mmk
v. 1982
70
v. 1985
20
v. 1987
75
v. 1987
15

Lisäksi on investoitu jätevesien keräilyyn n. 15 Mmk ja aktiivilietelaitokseen yli 40
Mmk.
Ympäristönsuojelun vuotuiset käyttökustannukset ovat nykytilanteessa n. 10,4 Mmk/a.
Ympäristönsuojelutoimien vaikutus päästöihin
Investointien tuloksena on tehtaan jätevesikuormitus vuoden 1986 jälkeen laskenut
huomattavasti: biologinen hapenkulutus BOD, tasolta 30 t/d kymmenenteen osaan
tasolle 3 t/d eli n. 2,5 kg/t (kg/t = sellu— ja paperitehtaan yhteenlasketut päästöt
tuotettua sellutonnia kohti), kun samanaikaisesti sellutuotanto on kasvanut n. 25 %.
Kiintoaineen päästöt laskivat tasolta 8 t/d tasolle 2 t/d (n. 1,6 kg/t).
Voimalaitoksen rikkidioksidipäästöt ovat pienentyneet n. 2000 t/a, kun raskaan
polttoöljyn käyttö on korvattu kuoren ja muun puujätteen poltolla. Samalla kiinteän
jätteen muodostus on vähentynyt.
Vaikutus ympäristöön
Wisaforest Oy:n jätevedet laskevat tehtaan pohjoispuolella olevaan matalaan merenlahteen (ks. karttakuvaa). Tehtaan lähivesiä kuormittavat lisäksi mm. makeavesialtaaksi
padotun Luodonjärven purkuvesi, sekä Pietarsaaren kaupunki. Meri—alueelle tulevasta

fosforin kokonaiskuormituksesta Wisaforestin osuus on ollut vähän alle puolet ja
suunnilleen sama kuin Luodonjärven kuormitus. Typpikuormituksesta suurin osa tulee
Luodonjärvestä, ja Wisaforestista ja Pietarsaaren kaupungista alle 10 % kummastakin.
Vesistön tilaan vaikuttavat alueen teollisuuden, asutuksen ja maanviljelyn kuormitusten
lisäksi Pohjanlahden rehevöitymisprosessi, sekä maan kohoaminen (n. 8 mm vuodessa).
Vesistön tila, joka selvästi huononi 60- ja 70- luvulla, on 1980-luvun aikana pysynyt
vuoteen 1986 lähes muuttumattomana, mutta on 1986 jälkeen parantunut Wisaforestin
uuden puhdistamon käyttöönoton jälkeen. Sekä Pietarsaaren edustan vedenlaatumallin
sovellutuksen että rantahaittaa arvioivan katselmustoimituksen tietojen perusteella
meriveden laatu kuuluu nykyisin luokkaan III - eli tyydyttävä - vesi- ja ympäristöhallituksen luokituksessa.
Tehtaan meriveden laatua huonontava vaikutus rajoittuu nykyisin enintään n. 7 km
etäisyydelle jäteveden purkupaikasta. Veden laadun heikkenemisestä aiheutetusta
haitasta tehdas maksaa korvauksia vesialueiden ja rantojen omistajille sekä ammatti kalastajille. Tehdas huolehtii lisäksi kalojen kompensaatioistutuksista.
Vuonna 1981-82 tehdyissä Pietarsaaren ilman laadun mittauksissa rikkidioksidin
ohjearvot eivät ylittyneet missään mittauspisteessä. Hiukkasten osalta ohjearvo ylittyi
yhdessä mittauspisteessä, minkä aiheutti liikenteen pöly. Näitä mittaustuloksia voidaan
tosin pitää vanhentuneina, koska ilman laadun ohjearvot ovat vuoden 1982 tasoon
nähden muuttuneet.
Tehtaalta tuleva riklcivety ja metyylimerkaptaani aiheuttavat Pietarsaaren ympäristöön
hajuhaittaa, mikä alentaa viihtyvyyttä.
Parhaillaan on tekeillä laaja ilman laatuselvitys, jonka tulokset eivät kuitenkaan ole
ehtineet mukaan tähän projektiin.
Tehtaan läheisyyteen suunnitellulla Kaarilanden asuntomessualueella tehtyjen melumittausten perusteella tehdasmelun tasot eivät ylitä nykyisiä ohjearvoja. Yöarvo ylittää
luonnosteilla olevan ohjearvon.
Tehtaan kiinteä jäte viedään nykytilanteessa tehtaan alueella sijaitsevalle 10 ha
suuruiselle kaatopaikalle, jossa on omat alueet tuhkan, lietteen, kuoren ja muun jätteen
varastoimiseksi. Kaatopaikka arvioidaan nykytuotannolla riittävän vuoteen 2010 saakka.
Uuden kuorikattilan käyttöönotto vuonna 1982 vähensi kaatopaikalle vietävän kuoren
määrää, ja mahdollisti varastoidunkin kuorijätteen polttoa. Nykytilanteessa kuoren ja
puujätteen polton kapasiteetti ei aivan riitä huonolaatuisimman mutta polttokelpoisen
kuoren polttamiseen.
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Aluetaloudellinen vaikutus

Wisaforestin toiminnan aluetaloudelliset vaikutukset on arvioitu alueelle, jonka rajaukset
ovat Pietarsaaren talousalue, Keski — Pohjanmaa ja Vaasan lääni. Wisaforest työllistää
suoraan n. 1650 henkilöä, ja saman verran välillisesti, eli yhteensä n. 3300 Pietarsaaren
ja Keski — Pohjanmaan alueella. Tätä lukua voidaan verrata Pietarsaaren koko työvoimaan, joka vuonna 1990 oli 9520 henkilöä. Suorat ja välilliset aluetaloudelliset hyödyt
kerrannaisvaikuksineen on nykytilanteessa arvioitu seuraaviksi:

Taulukko 1. Aluetaloudelliset hyödyt

Työllisyyshyöty
Metsätulo
Julkiset menot

292-315 Mmk/a
59-176 Mmk/a
—30--35 Mmk/a

Yhteensä

321-456 Mmk/a

Muita, rahassa vaikeasti arvioitavia positiivisia ulkoisvaikutuksia syntyy Wisaforestin
toiminnasta esim. siitä, kun tehdas tuo alueelle koulutettua työvoimaa ja siten lisää
henkisiä voimavaroja. Työllisyys on tärkeä tekijä Pietarsaaren ja naapurikuntien
väestöpohjan sekä yhteiskunnallisen ja kaupallisen palvelutason turvaajana.
Tehtaan toiminnasta on aiheutunut myös ympäristöhaittoja, jotka olisivat olleet
huomattavan suuret ilman ympäristönsuojelutoimenpiteitä. Näiden vältettyjen haittojen
arviointi ei ole kuulunut tutkimuksen tehtäviin. Tämän tutkimuksen tärkeimpänä
tavoitteena on sen sijaan tarkastella niitä valintamandollisuuksia, joita tulevaisuus
tarjoaa.
Seuraavassa on kuitenkin pyritty tuomaan esille joitakin vallitsevan tilan muutoksiin
perustuvia arvioita sekä ympäristöhaitoista että — hyödyistä.
Meneillään olevassa katselmustoimituksessa arvioidaan vesistöhaitan korvausvelvollisuuksia ajanjaksolta 1982-1991. Korvauksia voidaan pitää yhtenä mahdollisena
likiarvona korvausta saaneiden kokemasta haitasta.

1989 tilanteessa ovat katselmustoimituksessa määrättyjen rantakorvausten ja kalataloudellisen vahingon korvausten summa suuruusluokkaa 1,5 Mmk/a.
Alueellisia ympäristöhyötyjä (=ympäristöhaittojen vähenemiä), joita voitaisiin verrata
tehtaan panostuksiin ympäristönsuojeluun 1980— luvulla, on vaikeata arvioida, koska
tällöin perusteena olisi tiedettävä millainen ympäristön tila nyt olisi ilman näitä, osaksi
virallisten päästölupaehtojen vaatimia toimenpiteitä.
Mikäli veden laadun arvoa tarkastellaan sekä vesien virkistyskäytön että kalastuksen
näkökulmasta, voidaan arvioida, että 1980 —luvun lopulla havaittu paraneminen on ollut
arvoltaan vähintäin 1,2-2,3 Mmk/a, jos käyttäjiksi ajatellaan vain Pietarsaaren kaupungin asukkaat. 1980 —luvun investoinneilla vältetty vesistöhaitta on todennäköisesti
monenkertainen edellä esitettyyn arvioon.

Ilmapäästöjen osalta voidaan arvioida, että rikkipäästöjen väheneminen n. 2000 t/a
1980— luvulla kuorikattilainvestoinnin seurauksena on voinut kahden eri arviointiperusteen pohjalta tuoda ympäristöhyötyjä (mm. ulkomaisia maksuhalukkuustutkimusten
tuloksia soveltamalla) n. 8-16 Mmk/a (vastaten n. 60-120 Mmk arvonnousuna).
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2.2 Tilanne vuonna 1995 ja vuonna 2000
Tuotannot
Vuoteen 1995 mennessä ei suuria sellun tai paperin tuotannon määrän lisäyksiä ole
suunnitteilla. Sellun tuotanto nousee vuoden 1989 540 000 t/a tasosta vuonna 1995
tasolle 600 000 t/a. Kaikki sellu valkaistaan, ja koko PK 1:n tuotanto valmistetaan
valkaistusta massasta. Sellun kuivauskapasiteettia lisätään 60 000 t/a. Yhteensä 309
Mmk investoinneista on tuotannollisten investointien osuus n. 155 Mmk ja ympäristönsuojeluinvestointien osuus 154 Mmk.
Vuoteen 2000 mennessä nostetaan sellun tuotanto edelleen tasolle 750 000 t/a. Kaikki
sellu valmistetaan nk. jatketulla keittomenetelmällä, joka yhdessä happivalkaisun kanssa
sallii valkaisun ilman kloorikaasua. Soodakattila ja muu kemikaalien talteenottolaitteisto uusitaan kokonaan vastaamaan koko sellutuotannon tarvetta.
Lisäksi rakennetaan hienopaperikone, jonka kapasiteetti on 300 000 t/a.
Investoinnit ovat yhteensä 3838 Mmk v. 1990 rahassa, ja tästä summasta on 3463 Mmk
tuotannollisia investointeja, sekä 375 Mmk ympäristönsuojeluinvestointeja. Uusi
paperitehdas työllistää n. 190 henkilöä lisää.
Yhteenveto vuosien 1995 ja 2000 tuotantotilanteesta on seuraava:
Taulukko 2. Tuotantotilanne vuonna 1995 ja 2000

Valkaistua havu- ja lehtipuusellua
Valkaistua paperia PK1
Hienopaperia PK2
Tuotannolliset investoinnit
Henkilökunta

1995

2000

600 000 t/a
131 000 t/a
155 Mmk
1 650

750 000 t/a
130 000 t/a
300 000 Mmk
3 460 Mmk
1 840

Ympäristönsuojelukustan.nuwt
Taulukko 3. Jätevesien kuornnituksen vähennystoimenpiteet
Nykytilanne

v.1995

v. 2000

A. Sisäiset
toimenpiteet

• erillisviemäröinti
• happivaihe
ja jälkipesusuodin,
(prosessijätevedet,
puhtaat jätevedet)
kuitulinja 2:lle
• kuivakuorinta
• sellun pesun tehortus ja lajitttamon uudistus, kuitulinja 1.
° valkaisimo varustettuna happivaiheella,
jälkipesusuotimella ja
MC-kloorauksella
° sellun pesun tehostus (painediffusööri, kuitulinja 2)

° ns. jatkettu
keitto, kuitulinjalla 1 ja 2
^ 100 % C102 _
käyttö valkaisussa, kuitulinja 1 ja 2
• happivaiheet,
kuitulinja 1 ja 2
° uusi kuivakuorintalinja

B. Ulkoinen
puhdistus

Aktiivilietelaitos

Laajennettu aktiivilietelaitos, ns.
tertiääripuhdistus
(kiintoaineen poisto)

Aktiivilietelaitos
(ilmastuksen tehostus)
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IlrWansuojelutoitWenpiteet

V. 1995
•
°
°
°

Väkeville hajukaasuille rakennetaan erillinen S02:n talteenotolla varustettu
polttokattila. Varapolttopaikkana on meesauuni 2, ja lisäksi hätätapauksissa
hajukaasuille on polttomandollisuus soihtupolttimessa.
Laimeat hajukaasut lipeäsäiliöstä ja kuitulinjoilta kerätään ja johdetaaan poltettavaksi soodakattila 2:ssa.
Meesauuni 1:lle ja 2:lle asennetaan sähkösuotimet, joiden jälkeen savukaasut
johdetaan yhteiseen pesuriin.
Mustalipeän kuiva —ainepitoisuus nostetaan tasolle n. 80 % ennen polttoa
soodakattiloissa.

V. 2000
°
°
•
°
°

Väkevät hajukaasut keittämöiltä, uuden v. 2000 rakennettavan haihduttamon
tyhjösysteemistä ja likaislauhteiden stripperiltä johdetaan polttoon v. 1995
käynnistettyyn poittokattilaan.
Varapolttopaikkana on uusi v. 2000 rakennettava meesauuni, ja lisäksi hätätilanteissa hajukaasut voidaan polttaa soihtupolttimessa.
Laimeat hajukaasut uudelta v. 2000 rakennettavalta kemikaalien talteenottoosastolta ja kuitulinja 1:1tä ja 2:lta kerätään ja poltetaan uudessa v. 2000 rakennetta —
vassa soodakattilassa.
Uusi meesauuni varustetaan sähkösuodattimella ja pesurilla.
Mustalipeän kuiva—ainepitoisuus ennen polttoa soodakattilassa on tasolla 80 %.

Jåileihuolto

V. 1995
Jätehuollossa ei ole oletettu merkittäviä muutoksia nykytilanteeseen verrattuna. Tuhkan
ja viherlipeäl.ietteen määrän on arvioitu lisääntyvän suhteessa tehtaan tuotannon
kasvuun. Kaatopaikalle vietävän kuoren ja biolietteen määrän on arvioitu pysyvän
nykytilanteen mukaisena.
V. 2000
Nykyinen soodakattila 2 muutetaan kuorikattilaksi, jolloin kuoren ja lietteiden polttokapasiteetti on riittävä. Kuoren kaatopaikkavarastoinnille on silti tarvetta soodakattila 2:n
huoltojen ja mahdollisten käyttöhäiriöiden aikana. Samalla biolietteelle voitaisiin
järjestää välivarastointi ja stabilointi (esim. lahotus) tehdasalueella. V. 2000 kaatopaikalle vietävän jätteen pääosan muodostavat kattilatuhka ja viherlipeäjäte.
Kustaannukset
v. 1995
Tarvittavat ympäristönsuojeluinvestoinnit ovat n. 154 milj.mk. Kokonaisinvestoinneista
on uusien tuotantolaitteistojen investointien ympäristönsuojeluosuudeksi arvioitu n. 80
milj.mk ja ulkoisten puhdistusmenetelmien osuudeksi n. 74 milj.mk. Ulkoisten
puhdistusmenetelmien investoinnista valtaosa kuluu ilmansuojeluun, n. 66 milj.mk, ja
jätevesien käsittelyn tehostukseen on arvioitu tarvittavan n. 8 milj.mk.
Ympäristönsuojelusta aiheutuvien käyttökustannusten on arvioitu olevan n. 13 milj.mk/a.
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V. 2000
Tarvittavien ympäristönsuojeluinvestointien on arvioitu olevan n. 375 milj.mk, josta
tuotantolaitteistojen investointien ympäristönsuojeluosuuden on arvioitu olevan n. 272
milj.mk ja ulkoisten puhdistusmenetelmien investointiosuuden n. 103 milj.mk
Käyttökustannusten on arvioitu olevan 11. 16 milj. mk/a.
Ympäristönsuojelutoimien vaikutus päästöihin
Ympäristönsuojelutoimien vaikutus päästöihin on esitetty jäteveden osalta seuraavissa
kuvissa, sekä niitä seuraavissa taulukossa:

BHIC- päästöt, t/d

Kiintoainepäästöt, t/d
10

I~ Tot

6
4
2
80

❑ Suunn.

IL—Ini

30
25

20

® Tot.

10

– ❑ Suunn.

15 '

0

'80 '85 '89 '95 '00

Kuva 2. Kiintoainepäästöjen
kehitys

'80 '85 '89 '95 '00

Kuva 3. BOD7—päästöjen
kehitys

AOX- päästöt, t/d

Fosforipäästöt, kg/d
3
2

Tot.

1

❑ Suunn.

0

Kuva 4. Fosforipäästöjen
kehitys

'89

'95

'00

Kuva 5. AOX—päästöjen
kehitys

W
Jätevesipäästöt
Taulukko 4. Yhteenveto jätevesipäästöistä

Päästötyyppi

Nykytilanne

(v. 1989)

Virtaama (biologisen puhdistamon läpi)

m3/d
m3/ADt (sellu)
m3/ADt (paperi)

120 000
65
39

V. 1995

V. 2000

128 000
63
39

120 000
45
16

BOD,,

kg/d
kg/ADt2)

4 100
2,5

4 500
2,5

2 200
1,0

CODcr ,

kg/d
kg/ADt2)

67 000
41,6

55 000
30,7

51 000
22,8

kg/ADt2)

2 500
1,6

2 600
1,5

Kok. N,

kg/d
g/ADt2)

490'
304

5001)
280

5001)
220

Kok. P,

kg/d
g/ADt2)

88
55

90
50

40-50
18-22

AOX,

kg/d
kg/ADt2)

Kiintoaine, kg/d _

2 100
1,6

2 300
1,0

-

2 200
1,2

1 000
0,4

') Typpipäästöön sisältyy n. 200-250 kg N/d raakaveden mukana tullutta kuormaa, ts.
typen lisäys vesistöön on n. 250-300 kg N/d kaikissa tuotantovaihtoehdoissa.
2) Sellun ja paperin tuotannon kokonaispäästön suhde sellun tuotantoon
Päästöt ilmaan
Kuvat 6-9 sekä taulukko 5 esittävät ympäristönsuojelutoimien vaikutukset ilmapääs-

töihin.

Rikkipäästbt, 1000 t S02/a

Hiukkaset, 1000 t/a
5
3

I
0

8

r

O Suunn.

5:`

Tot

'89

'95

'00

Kuva 6. Hiukkaspäästöjen
kehitys

--

6
4
0

O S02

89

'95

'00

Kuva 7. Rikkipäästöjen
kehitys
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Fossiilisperäiset CO2-päästöt,
1000 t/a

NOx- päästöt, 1000 t/a
3
2

❑ Suunn.

600
400

❑ Suunn.

1

Tot.

200

Tot.

0

'89

'95

0

'00

'89

'95

'00

Kuva 9. CO2 — päästöjen
kehitys

Kuva 8. NOx— päästöjen
kehitys
Taulukko 5. Yhteenveto ilmapäästöistä
Päästötyyppi

Kuormitus, t/a
v. 1989

Hiukkaset
Rikkipäästö (S02:na)
• prosessiperäinen
(SO2 + hajurikki)
• energian tuotanto

4 153
5 500
(10,7 kg/ADt)
940

v. 1995
1 200
1 352
(2,25 kg/ADt)
1 660

v. 2000
840
775
(1,0 kg/ADt)
1 780

Yhteensä (SO2)

6 440

3 012

2 555

NOX

1 300

1 570

2 570

CO2
° puuperäinen
• fossiiliset polttoaineet

1 550 000
110 000

1 762 000
168 000

2 238 000
574 000

Yhteensä (CO2)

1 660 000

1 930 000

2 812 000

v. 1990

v. 1995

v. 2000

26 300
12 600
740
28 700
16 400
3 700
100
1 600
400
15 600
106 140

30 000
15 000
1 000
29 000
16 000
4 000
2 000
2 000
2 000
16 000
117 000

Kiinteä jäte (kaatopaikalle vietävä)
Taulukko 6. Yhteenveto jätemääristä
Jäte, m3/a
Tuhka
Viherlipeäliete
Kalkki
Kuori
Bioliete
Paperi
Glaubersuola
Rakennusjäte
Meesa
Sekajäte
Yhteensä
')
2)

Sisältää myös uuden paperikone 2:n lietteen
Tilavaraus jätemäärälle 140 000 m3/a

60 000
20 000
—
20 000
—
2 000
3 000
15 000'
120 0002)
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Jätevesipäästöjen kehityksestä voidaan todeta:
• Kaikkien muiden päästökomponenttien paitsi kiintoaineen ja typen osalta tapahtuu
oleellinen vähenemä v, 2000 mennessä nykytilanteeseen verrattuna. Merivesialueen
kannalta kiintoainepäästöllä ei ilmeisesti ole oleellista merkitystä, mutta typpipäästön
vaikutus on toistaiseksi osittain selvittämättä.
• BOD,—, CODc~ , P— ja AOX— päästöjen vähentyminen on aikaansaatu edellä taulukon
3. olevan "Jätevesien kuormituksen vähennystoimenpiteet" mukaisilla tehtaan sisäisillä
toimenpiteillä sekä ulkoisen puhdistuksen tehostuksella.
Ilrnapäästöjen kehitys on hiukkasten ja S02--päästön osalta voimakkaasti laskeva, sen
sijaan NON— ja CO2— päästöt kasvavat tuotannon ja energiantarpeen kasvusta johtuen.
Kaatopaikalle kuljetettavan jätteen määrän on arvioitu pysyvän suuruusluokaltaan
nykytilanteen mukaisena, mutta jätteen laatu muuttuu v. 2000 siten, että nykyiset kuori —
ja biolietemäärät vähenevät ja korvautuvat lisääntyvällä kattilatuhkalla, jota muodostuu
pääasiassa lisääntyvästä kivihiilen poltosta. V. 2000 tilanteessa ei meesakalkkia viedä
enää kaatopaikalle, vaan kalkki on oletettu käytettäväksi jätevesien neutraloinnissa.
Bioliete ja paperijäte on oletettu kokonaisuudessaan poltettavaksi kuorikattilaksi
muutetussa vanhassa soodakattila 2:ssa. Glaubersuolaa ei enää muodostu jätteenä v.
2000 tilanteessa. On korostettava, että v. 2000 kaatopaikalle vietävän jätteen määrän
arvioinnit ovat suuruusluokkatasoisia ja ne on tehty riittävän kaatopaikkatilavarauksen
turvaamiseksi.
Vaikutus yrnpä. r istöön
Verrattuna 1980 —luvun toimenpiteisiin, jolloin suurin panostus kohdistui jäteveden
happea kuluttavan vaikutuksen vähentämiseen, voidaan vuosien 1989-1995 panostusta
luonnehtia pääasiassa ilman laatuun kohdistuvaksi. Vuosien 1995 ja 2000 välillä taas
on suunniteltu tasaiset panostukset sekä ilmapäästöjen että jätevesikuormituksen
saattamiseksi parhaan tunnetun teknologian tason mukaisiksi.
Vaikutus vesistöön
Vuonna 1995 pysyvät lähes kaikki päästömäärät samoina tai nousevat hieman vuoden
1989 tilanteeseen verrattuna — ainoastaan COD —määrä laskee n. 1.8 % — jolloin on
luonnollista, ettei veden laadussa tule näkymään muutoksia tällä aikajaksolla. Ainoastaan purkuputken edustalla voi tapahtua jonkin verran rehevöitymistä verrattuna vuoteen
1989.

Vuonna 2000 aleneva fosforikuormi.tus pienentää rehevöitymistä merkittävästi, mutta
vesialue tulee kuitenkin kuulumaan luokkaan lievästi rehevöitynyt, riippumatta tehtaan
jätevesistä, ellei muissa (etenkin Luodonjärven) fosforin päästöissä samanaikaisesti
aikaansaada merkittävää alenemista.

Kalataloudessa jatkunee v. 1995 tilanteessa viime vuosina todettu mädin kehittymisen
kannalta myönteinen kehitys, joka saattaa näkyä parantuvina karisiikasaaliina 1990—
luvulla. Vuoden 2000 toimenpiteiden jälkeen tulevat rehevyydestä aiheutuvat kalataloushaitat (pyydysten limoittuminen, arvokalojen karkottuminen ja osittain makuhaitat)
vähenemään tehtaan jäteveden purkupaikan läheisellä voimakkaimmin likaantuneellfia
alueella.
Vaikutus ilmaan
Vuonna 1995 vähenevät hajurikkipäästöt 25:nteen osaan vuoden 1989 arvosta. Tämä
muutos tuntuu tehtaan ympäristössä selvänä viihtyvyyden lisääntymisenä. Vuonna 2000
ei jatkuvaa hajurikkipäästöä ole, ainoastaan satunnaiset päästöt voivat olla mahdollisia.

27
Rikkidioksidipäästöt pysyvät suunnilleen vakiona, mutta ilman rikkidioksidipitoisuudet
alittavat selvästi ohjearvoja.
Rikkipäästöt kehittyvät seuraavalla tavalla:
Taulukko 7. Rikkipäästöt, t SOZ/a

v. 1989

v. 1995

v. 2000

Hajurikki (S02:tena)
SO2 prosessista
SO2 energiantuotannosta

3 744
1 756
940

152
1 200
1 660

-

775
1 780

SO2 yhteensä
S02 + hajurikki

2 696
6 440

2 860
3 012

2 555
2 555

Hiukkaspäästöt, jotka eivät 1989 aiheuttaneet ilman laadun ohjearvojen ylityksiä,
alenevat edelleen n. viidenteen osaan.
Typen oksidien päästöt lisääntyvät energiankulutuksen kasvun myötä, mutta niiden
vaikutus Pietarsaaren ilman laatuun on pieni verrattuna liikenteeseen.
Aluetaloudellinen vaikutus
Työllisyyteen ja metsätuloon liittyvät aluetaloudelliset vaikutukset kasvavat eri
skenaarioissa seuraaviin lukuihin (Mmk/a vuoden 1989 rahassa):
Taulukko 8. Aluetaloudelliset vaikutukset eri skenaarioissa, Mmk /a

v. 1989

v. 1995

v. 2000

2000
ei tehdasta

Työllisyyshyöty
Metsätulohyöty
Julkiset menot

292-315
59-176
—30---35

292-315
141--258
—30--35

331-354
276--393
--30---35

0
0
0

Yhteensä

321-456

403-538

577-712

0

Verrattuna 1989 tilanteeseen voidaan v. 1995 ja 2000 tilanteiden tuomien ympäristö—
haittojen vähennysten taloudellinen arvo kuvata seuraavasti:
Taulukko 9. Vuosien 1995 ja 2000 ympäristöhaittojen vähennysten taloudellinen arvo,
Mmk/a

1989-95

1995-2000

Rikkipäästöjen väheneminen
Pölypäästöjen väheneminen
NON — ja CO2 — päästöjen lisäys
Hajukaasujen käsittely+muut

26
23
—5
12,5-40

4
3
—19
-

Yhteensä')

44-57

—12

Yhteenlaskussa on "Hajukaasujen käsittely+muut" huomioitu vain osittain, koska se
on osittain päällekkäinen muiden hyötyarvojen kanssa.

1)

Kohta "Hajukaasujen käsittely + muut" on arvioitu ulkomaalaisen tutkimuksen
perusteella, jossa selvitettiin maksuhalukkuus, kun ilman laatu muuttui huonosta
kohtuulliseksi, ja sisältää siis muitakin vaikutuksia kuin hajun vähenemisen.
Yllä esitetty tarkastelu on rajoitettu vain Pietarsaaren kaupunkiin, joten hyöty on
todennäköisesti esitettyä suurempi.
Veden laadussa ei taloudellisesti merkittävää muutosta todennäköisesti voida havaita
vuosina 1995 ja 2000, vaikkakin BOD— ja fosforipäästöt vielä selvästi alenevat v. 2000

skenaariossa.

2.3 Ympäristönsuojelutoitnien hyötyjen ja haittojen vertailu
Tämän selvityksen lähtökohtana on ympäristönlsuojelutoimenpiteiden ja niiden vaikutusten vertaileminen perinteellisenä kustannus —hyötytarkasteluna. Kustannukset muodostuvat Wisaforestin ympäristönsuojeluinvestoinneista ja vuotuisista ympäristönsuojelun
käyttökustannuksista, ja hyödyt on pyritty edeltävässä tekstissä arvioimaan sen
perusteella, minkä arvon ympäröivän yhdyskunnan ja talousalueen asukkaat antavat
päästöjen vähenemiselle ja ilman tai veden laadun paranemiselle. Ympäristönsuojelutoi mista yritykselle koituvia aineettomia hyötyjä, kuten edut markkinoinnissa tai huonon
maineen välttäminen, ei ole arvioitu.
Sekä kustannukset että hyödyt koostuvat kertamaksuista (esim. investoinnit, kerta —
korvaukset, tontin tai kiinteistön arvonnousut) että maksuvirroista (esim. jäteveden
puhdistamon käyttökustannukset, vuotuiset korvaukset), joten vertailussa on tehtävä
kertamaksujen muunto maksuvirraksi ja päinvastoin. Allaolevassa yhteenvedossa on
kaikki muunnokset tehty käyttäen 10 vuoden maksuaikaa ja 5 % reaalikorkoa, jolloin

muunnoskerroin on 7,7.

Kustannus —hyötyanalyysissä on yleensä syytä verrata toisiinsa eri mahdollisia vaihtoehtoja. Tässä tarkastelussa voidaan ajatella vertailupareina tilanteita ennen ja jälkeen
ympäristönsuojelutoinienpiteitä, jotka ovat joko toteutuneet (1980 — 1989) tai on
suunniteltu (1989-1995 ja 1995-2000).

Skenaario 1: Toteutunut kehitys 1980 — 1989
Muutokset kertamaksuina ja maksuvirtoina voidaan lukujen 2.1 ja 2.2 yhteenvetona
esittää seuraavasti (jokainen kustannus— tai hyötyerä on esitetty sekä kertamaksuna että

maksuvirtana):

Taulukko 10.

Muutokset 1980-1989, vuoden 1989 rahassa

Kertamaksu
Kustannukset
• investoinnit
• käyttökustannukset
° korvaukset:
• yhteensä

° kerta
• vuotuiset

Hyödyt
• ilma
°
°

vesi
yhteensä

Hyödyt — kustannukset

Maksuvirtana

Mmk

Mmk/a

273
80
11
4
368

35,5
10,4
1,4
0,5
47,8

62-125
9-18
71-143
—297--225

8,1
1,2
9,2

—
—
—

16,2
2,3
18,6

—38,6--29,2
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Tämän vertailun puutteena on ilmiselvästi se, ettei vältettyä veden laadun voimakkaan
heikkenemisen haittaa ole voitu kvantifioida. Ei ole kuitenkaan mahdotonta, että
vältetyn haitan arvo olisi suurusluokkaa 30 — 40 Mmk/a (230 — 310 Mmk kertamaksuna), jolloin hyödyt olisivat yhtä suuret kuin kustannukset.

Skenaario 2: 1989 — 1995
Tämän skenaarion muutokset voidaan yhteenvetona esittää seuraavasti:
Taulukko 11.

Muutokset 1989-1995, vuoden 1989 rahassa

Kertamaksu

Maksuvirtana

Mmk

Mmk/a

154
16
170

20,0
2,1
22,1

• ilma

338-439

44-57

Hyödyt — kustannukset

168-269

21,9-34,9

Kustannukset
• investoinnit

• käyttökustannusten lisäys
° yhteensä
Hyödyt

Tässä skenaariossa arvioidut hyödyt ylittävät kustannukset. Voimakkain tekijä on
hajukaasujen ja muiden rikkipäästöjen huomattava väheneminen, ja se, että jätevesipuolella tarkastelujaksona ei ole tehty suuria investointeja.

Skenaario 3: 1995 — 2000
Muutokset kertamaksuina ja maksuvirtoina voidaan luvun 2.2 yhteenvetona esittää
seuraavasti:
Taulukko 12.

Muutokset 1995-2000, vuoden 1989 rahassa

Kertamaksu
Mmk

Kustannukset
• investoinnit

• käyttökustannusten lisäys
• yhteensä

Hyödyt
° ilma
Hyödyt — kustannukset

Maksuvirtana
Mmk/a

375
23
398

48,7
3,0
51,7

92

—12,0

490

—64,7

Tämän skenaarion puutteena on sama kuin ensimmäisen: vältettyä veden laadun
heikkenemisen haittaa ei ole voitu arvioida. Esimerkiksi voimakkaat investoinnit AOX-
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ja BOD— päästöjen vähentämiseen jäävät toistaiseksi ilman vastaavaa arvioitavaa hyötyä
veden laadussa. Ilman laadun heikkenemisen haitan arvio johtuu lisääntyvistä voimalaitoksen NOx- ja CO2-päästöistä, kun uusi paperikone lisää lämpöenergian tarvetta.
Yhteenveto: 1980-2000
Taulukkojen 10...12 mukaiset haitat ja hyödyt voidaan yhdistää koko tarkastelujaksolta
1980 - 2000, koska jokainen skenario esittää muutoksen edellisen skenarion lopputilaan
nähden. Koska skenarioiden investoinnit jakautuvat 21 vuodelle vastaten jaksoa
1989.. .2010 (v. 2010 on se vuosi, jolloin kolmannen skenarion 1995-2000 investointien
maksuvirta loppuu) on investointien keskimääräinen maksuvirta saatu laskemalla yhteen
eri skenarioiden investointien maksuvirrat kertaa 10 ja jakamalla 21 vuodella. Muut,
käyttökustannusten ja ympäristöhyötyjen muutosten maksuvirrat on suoraan laskettu
yhteen eri skenarioista:
Taulukko 13. Ympäristönsuojelutoimien hyötyjen ja haittojen yhteenveto, vuoden 1989
rahassa

Maksuvirtana')
Mmk/a
Investointikustannukset
Muut kustannukset
Flyödyt
Hyödyt - kustannukset

49,6
17,4
41,2 - 63,6
-25,8 -- 3,4

Tästä ei voi vetää johtopäätöstä, että ympäristönsuojeluun panostetut varat selvästi
ylittävät saatavia ympäristöhyötyjä. On täysin mahdollista, että vältetty vesistön
pilaantuminen voidaan arvioida vastaamaan nettokustannukseksi jäävää erotusta
suuruusluokaltaan 3-26 Mmk.
Kokonaiskuvaa täydentävät tiedot aluetaloudellisista hyödyistä, jotka kasvavat skenariossa 2 n. 80 Mmk/a sekä skenariossa 3 n. 170 Mmk /a liiketoiminnan laajentumisen
seurauksena.
Tehtaan toiminnan pysäyttämisen ympäristöhyödyn arvioitiin olevan 20-80 Mmk/a.
Koska työllisyys- ja metsätaloushyötyjen menetys tällöin olisi luokkaa 400-700 Mmk/a,
ei tämä vaihtoehto ympäristönsuojelutoimenpiteenä vaadi perusteellista analyysia.

2.4 Johtopäätökset
Käytetyn menetelmän arviointi
Selvityksessä on voitu verrata keskenään ympäristönsuojelutoimenpiteiden hyötyjä ja
haittoja seuraavien oletusten mukaisesti:

Hyötyjen arviointi on selvästi ollut vaikeampi tehtävä kuin kustannusten arviointi.
Ilmansuojelun osalta arviointi on perustunut pääasiassa kahteen menetelmään, nimittäin
maksuhalukkuusmenetelmään ja päästön vähentämisen rajakustannuksen arviointiin.
Jälkimmäistä menetelmää voidaan myös käsittää varjoprojektin käyttönä kustannuksen
arviointiin.
Maksuhalukkuusarviot on tässä tutkimuksessa otettu ulkomaillajulkaistuista selvityksistä
jotka koskevat ilman laadun parantamista. Näitä arvioita on sovellettu kertomalla
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asunnon arvon muuttuminen rikki- ja hiukkaspäästöjen muuttuessa Pietarsaaren
asuntojen lukumäärällä. Toisen ulkomaisen tutkimuksen mukaan, jossa kyselymenetel-mällä arvioitiin ilman kokonaislaadun muuttumisen arvo, saatiin hyvin samansuuruisia
ympäristöhyödyn arvoja.
Näiden ulkomaisten tulosten soveltaminen tässä tutkimuksessa on tietenkin ainoastaan
perusteltavissa sillä, että vastaavia kotimaisia tietoja ei ollut käytettävissä, eikä
varsinkaan Pietarsaaren alueen asukkaiden todellisia maksuhalukkuuksia. Menetelmien
puutteellisuuden vuoksi arvioita onkin pidettävä pelkästään suuntaa antavina.

Päästön vähentämisen rajakustannusmenetelmän heikkoutensa on se, että sekä hyötyjen
että haittojen arviointi perustuu periaatteessa samoihin lähtöarvoihin, jolloin ollaan
hyvin lähellä sellaista kehäpäätelmää, että ympäristöhyöty aina on sams±.nsuuruinen kun
päästöjen vähentämisen kustannus.
Tässä selvityksessä em. menetelmää on käytetty ainoastaan tarkisluksena ja täydentäjänä
maksuhalukkuusmenetelmän rinnalla. Osoittautui, että kaikkien menetelmien mukaiset
arviot pitävät yllättävän hyvin yhtä keskenään.
Suurin ongelma hyötyjen arvioinnissa muodostui siitä, että jätavnsiheiän'öjer v ihentämisen hyödyt muodostuvat vesistön tilan huomattavan huononemisen välttämisestä, jota
ei tässä tutkimuksessa arvioitu, vaan tarkasteltiin ainoastaan todellisia vallitsevan tilan
muutoksia. Vuosina 1989-2000 ei voitu ennustaa kovin merkittäviä vesistön laadun
muutoksia, osittain siksi, että tehtaan jätevesi purkautuu vesistöön, johon tulee huomattaysti muitakin rehevöittäviä päästöjä.

Arviointimenettelyn puutteellisuuksien vuoksi ei tulosten perusteella voida tehdä sitä
johtopäätöstä, että Wisaforestin tapauksessa jätevesien päästövaatimukset ja niiden
mukaan mitoitetut toimenpiteet esiin v. 2000 olisi jo viety pitemmä le, kuin mitä
ympäristöhyödyn kannalta on perusteltua.
Arviointia tulisi kehittää siten, että ympäristöhyötyjen arvioinnissa otettaisiin vertailutilanteeksi hypoteettinen tilanne, joka vallitsisi ilman tehtyjä tai suunniteltuja ympäristön-suojelutoimia. Tällöin tarkastelussa otettaisiin huomioon sekä tehtaan päästöjen kehitys
ilman toimenpiteitä että muu alueelle tuleva kuormitus.
Haittojen arviointi on selvityksessä tehty Wisaforestin yr,ipäristönsuojelukustaninusten

perusteella. Investointien ja käyttökustannusten arviointi voidaan tehdä paljon suureYnmalla varmuudella kuin hyötyjen osalta. Suurin epävarmuus liittyy prosessilaittddiden
investointien ynipäristönsuojeluosuuden arviointiin. Jos siihen käytetään vaijoprojektirnenetelmää (kuten kuorikattilan kohdalla on tehty) on olemassa sana keh.äp<iätelnnän
vaara kuin edellä selostettiin hyötyjen kohdalla.

On kuitenkin tekijöiden mielestä todennäköistä, että tehdyt arvioinnit eivät ainakaan
liioittele ympäristönsuojeluosuuksia. Suunnitelluista prosessimuutoksista osa oletetaan
toteutettavaksi aikaisemmin kuin mihin olisi tarvetta pelkästään kannattavan tuotannon
ylläpitämiseksi.
,Tatkotuticimusaiheet
Tämän projektin puitteissa ei ole ollut mahdollisuuksia tehdä laajempia tutkimuksia
ympäristön tilasta. Paremman kuvan saamiseksi tästä, joka toimisi pohjana ympäristömuutosten arvioimiseksi rahassa, antaisivat seuraavat tutkimukset:
Vesistö:

^ Typen merkitys minirrmiravinneselvityksenä
° Alueen tuotantotoksi.kologia
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Ilma:
Melu:
Kasvillisuus:
Maaperä ja pohjavesi:

• Orgaanisten klooriyhdisteiden taseet, kertyminen ja leviäminen,sekä yhteydet haju— ja makuhaittoihin
• Ravinteiden vaikutus kalojen makuhaittoihin
Ilmanlaatuselvitys (valmistuu 1991 aikana)
• Tehtaan nykyisin aiheuttaman ympäristömelun mittaus
Bioindikaattoritutkimus
Vaikutusalueella olevien talousvesikaivojen riskialttiutta
° Tehtaan kaatopaikan vaikutus ympäristön maaperään ja
Hällören teollisuusalueen talousvesikaivoihin
• Tarkempi maaperäselvitys ja happamoitumisanalyysi
tehtaan ympäristöstä

Ympäristöhyötyjen arvioinnin parantamiseksi esitetään seuraavia tutkimusaiheita:
° Veden laadun arvon tarkastelu kesämökkialueella
hedonisten hintojen avulla; alueena tehtaan ympäristö ja
vertailualue meren rannikolla
• Ilman laadun arvostus suomalaisissa kaupungeissa;
teollisuuden päästöt; liikenteen päästöt
• Vesialueen ja rantojen peruuttamattoman tai pitkäaikaisen pilaantumisen välttämisen arvo; hedoniset aikasarjat
tonttihinnoista ympäristönsuojelupäätösten yhteydessä
° Veden laadun toteutuneen paranemisen sekä vältetyn
heikkenemisen arvostus verrattuna ympäristönsuojelu—
kustannuksiin.
Merkittäviä lisänäkökohtia
selvityskohteet:

sekä hyötyihin että kustannuksiin tarjoaisivat seuraavat
"globaalien" ympäristövaikutusten
Laajempien,
huomioon ottaminen, kuten maaperän happamoituminen,
kasvihuoneilmiö, tai Itämeren pitemmän tähtäyksen
suojelu— tai puhdistumistavoitteet
Kuluttajien sekä sellun ja paperin ostajien esim. kloorin
säästävää käyttöä koskevat preferenssit, jotka jo ovat
vaikuttamassa tuotteiden hintaan sekä kannattavuuteen,
ja joiden vaikutus lienee huomattava vuosina 1995 2000.
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OSA II, luvut 3-8
TEHDASTUTKIMU SRAPORTTI
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3 CASE—TEHTAAN YLEISKUVAUS
3.1 Tehtaan sijainti, työvoiman tarve yrni., infrastruktuuri
Wisaforest Oy Ab käsittää Pietarsaaressa toimivat metsäteollisuusyksiköt, joita ovat
sulfaattisellutehdas, paperitehdas, säkki— ja teollisuuspaperitehtaat sekä saha.
Tehtaat siJ aitsevat Vaasan läänin Pietarsaaren kaupungissa, Alholmenin alueella.
Pohjanlahden rannikolla sijaitsevat tehtaat ovat alueen suurin työllistäjä. Yhtiö työllistää
n. 1650 henkilöä ja sen liikevaihto on vajaa 2 000 milj.mk.

Wisaforest Oy Ab:n (aikaisemmin Kymmene Oy, Schauman) koko osakekannan omistaa
Kymmene Oy.

3.2 Tehtaan tuotantotiedot, lupatilanne ja nykyiset ympäristöpäästöt
tuotantokapasiteetti
Wisaforestin tuotantokapasiteetti on vuonna v. 1990 ollut
• 540 000 ADt/a valkaisematonta ja valkaistua lehti— ja havupuusellua
• 135 000 ADt/a valkaisemattorria ja valkaistuja paperilajeja
• 235 000 m3/a sahatavaraa
Lupatilanne
Jätevesien laskuluvan myöntää Länsi—Suomen vesioikeus, ja luvassa esitettyjä ehtoja
valvoo Kokkolan vesi— ja ympäristöpiiri.
Nykyinen voimassa oleva vesilupa on vuodelta 1983. Numeerinen lupaehto on kolmen
kuukauden liukuvana keskiarvona;
• BOD,
12 t 02/d
° Kiintoaine 8 t!d
Lisäksi tehtaan päästöjä on tarkkailtava Kokkolan vesi— ja ympäristöpiirin hyväksymällä
tavalla.

Wisaforest Oy Ab on jättänyt uuden lupahakemuksen, jonka käsittely on parhaillaan
käynnissä.
Vaasan lääninhallitus on valvova viranomainen ilmansuojeluasioissa. Yhtiön ilman suojeluilmoitus on käsittelyn alaisena lääninhallituksessa ja päätös on odotettavissa
lähiaikoina.
Vaasan lääninhallitus on hyväksynyt tehtaan jätehuoltosuunnitelman ja valvoo sitä.
Tehtaalla on oma kaatopaikka, johon viedään kiinteät jätteet, kuten tuhkat, lietteet,
kuoret ja muut kiinteät jätteet. Ongelmajätteet viedään Ekokemille hävitettäväksi.

Ynipäristöpäästöt
Jätevesipäästöt mereen olivat vuonna 1989 yhteensä seuraavat:
Taulukko 15.

Tehtaan jätevesipäästöt v. 1989

Virtaama
BODI
Kiintoaine
CODc,
AOX
Kokonaisfosfori
Kokonaistyppi

55 620 000
1 488
929
24 498
776
32
179

m3/a
t/a
t/a
t/a
t/a
t/a
t/a
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Wisaforest Oy Ab:n ilmansuojeluilmoituksen mukaan ilmapäästöt ovat olleet vuonna
1989:
Taulukko 16.

Tehtaan ilmapäästöt v. 1989

SO2
TRS
Kokonaisrikki
Hiukkaset
NO
C102+C12

1 352
1 872
3 224
4 153
967
n. 200

t S/a
t S/a
t S/a
t/a
t NO2/a
t C102/a

Kaatopaikalle kuljetetut jätemäärät olivat vuonna 1990 yhteensä seuraavat:
Taulukko 17.

Tehtaan jätemäärät v. 1990

Tuhka
Viherlipeäliete
Kalkki
Kuori
Bioliete
Paperi
Glaubersuola
Rakennusjäte
Meesa
Sekajäte
Yhteensä

26 300
12 600
740
28 700
16 400
3 700
100
1 600
400
15 600

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

106 140 m3

3.3 Tehtaan toimintakuvaus
Wisaforest Oy Ab:n tuotantolaitokset Pietarsaaressa muodostavat laajan integraatin,
jonka päätuotteet ovat
•
sahatuotteet
°
valkaistu havu— ja lehtipuusellu
•
valkaistu ja valkaisematon voimapaperi
°
teollisuuspaperit
Jäljempänä on esitetty integraatin päätuotantolinjojen toimintakuvaukset. Yleiskaavio
tehtaasta v. 1989 tuotantotilanteessa on esitetty osan 2 liitteessä 1.
3.3.1 Saha
Saha käsittää seuraavat yksiköt:
°
tukkivarasto
°
kuorimo
•
veisto
°
rimoitus
°
kuivaus
laatulajittelu
•
•
pituuslajittelu
°
jalostus
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Kuorimossa syntyvä kuori ja veistossa syntyvä puru toimitetaan sellutehtaalle poltettavaksi. Veiston hakejäte käytetään raaka—aineena sellun keitossa.
3.3.2

Sa—tehdas

3.3.2.1 Puunkäsittely
Puunkäsittelyn pääosan muodostavat kaksi identtistä sulatuskuorinta—haketuslinjaa.
Kuorittavat puut kuljetetaan sulatuskuljettimilla kuorimarumpuihin (halk. 6 m, pituus 35
m).
Kuoritut puut pestään ennen haketusta. Hakkeesta poistetaan hienojae sekä ylisuuret
kappaleet seulomalla, minkä jälkeen hake siirretään hakevarastoihin.
Irronnut kuori murskataan ja talvella sulatuksen ollessa käytössä kuivataan puristamalla
polton vaatimaan kuiva—ainepitoisuuteen.
Kuorimon jätevesi selkeytetään omassa pyöröselkeyttimessä. Selkeytynyt vesi palautetaan pääosin prosessiin. Kuoriliete puristetaan yhdessä jätevesilaitoksen lietteiden kanssa
ja lisätään kuoren joukkoon poltettavaksi kuorikattilassa.
3.3.2.2 Kuitulinja 1
Kuitulinja 1 sisältää eräkeittämön, ultrawasher—pesemön sekä kaksoislajittelun muovinerotuksineen.
Kuitulinja 1:llä valmistetaan yleensä lehtipuusellua.
Hake keitetään kuudessa eräkeittimessä. Keiton jälkeen massa pestään 5—vaiheisesti
päättymättömällä teräsnauhalla, jossa massarataa pestään seuraavan vaiheen läpäisseellä
pesunesteellä. Ennen pesua oksat erotetaan ja palautetaan keittoon.
Lajittamossa massasuspensiosta erotetaan epäpuhtaudet 2—vaiheisessa lajittamossa.
Konsentroitu rejekti kuidutetaan. Hiekka ja muovi johdetaan jätevedenkäsittelyyn.
Lajittelun jälkeen on happidelignifiointivaihe. Happidelignifioinnissa massan ligniinistä
poistetaan noin puolet hapen ja alkalin avulla. Inhibiittiä (MgSO4) ei lehtipuudelignifioinnissa yleensä tarvita. Happireaktorin jälkeen massasta pestään reaktiotuotteet pois.
Happivaiheen jälkeen massa valkaistaan viisivaiheisessa valkaisimossa. Valkaisu
aloitetaan jälkipesusuotimella. Ensimmäisessä vaiheessa (D/C vaihe) massaa käsitellään
klooridioksidilla ja kloorilla. Seuraavassa vaiheessa (E/O vaihe) alkalilla poistetaan
edellisen vaiheen reaktiotuotteita ja hapella ja alkalilla jatketaan massan delignifiointia.
Jäljellä olevissa vaiheissa, klooridioksidi (Dl), alkali (E2) ja klooridioksidi (D2),
poistetaan klooridioksidilla massassa oleva jäännösligniini. Ensimmäisen klooridioksidivaiheen (D1— vaihe) jälkeisessä alkalivaiheessa (E2—vaihe) uutetaan Dl —vaiheen
reaktiotuotteet. Valkaisuvaihe alkaa massan lämpötilansäädöllä, joka tehdään höyrysekoittimessa. Höyrysekoittimesta massa putoaa pumppuun, jolla massa pumpataan
kemikalisekoittimen kautta valkaisutomiin. Tornissa massa ja kemikaalit reagoivat
keskenään. Tornista massa johdetaan pesurille, jossa massa pestään reaktiotuotteista.
3.3.2.3 Kuitulinja 2
Kuitulinja 2 sisältää jatkuvatoimisen Kamyr—keittimen, pesun painediffusöörissä ja
diffusöörissä sekä kaksoislajittelun muovinerotuksineen.
Kuitulinja 2:lla valmistetaan yleensä havusellua.

Haketta pasutetaan hakesiilossa sekä pasutusastiassa, jonka jälkeen hake syötetään
imeytysastiaan, jossa keittokemikaalit imeytetään hakkeeseen. Hake-keniikaalinesteseos
pumpataan keittimen yläosaan. Keiton jälkeen massan pesu aloitetaan keittimen
alaosassa, ja sitä seuraavat diffusööripesuvaiheet sekä oksanerotus.
Havupuulinjalla ei ole happidelignifiointia. Havupuulinjan valkaisimo poikkeaa
lehtipuulinjan valkaisimosta vain siten, ettei havupuulinjan valkaisimossa ole pesua
ennen ensimmäistä valkaisuvaihetta.
Lajittamo on vastaava kuin kuitulinja 1:llä.
3.3.2.4 Vallcaisukemikaalien valmistus
Valkaisukemikaaleista kloori ja lipeä tuodaan tehtaalle valmiina. Klooridioksidi
valmistetaan Erco R3 ja R7-tyyppisissä klooridioksidilaitoksissa natriumkloraatista,
ruokasuolasta ja rikkihaposta. Jätteenä syntyvästä natriumsulfaatista osa käytetään
make-up-kemikaalina tehtaan lipeäkierrossa. Loppuosa johdetaan kanaaliin. Happivaihetta varten valkolipeä hapetetaan ilmalla erillisessä reaktorissa.
3.3.2.5 Kuivatuskoneet
Kuivatuskoneilla massa kuivataan ja pakataan paaleiksi.
Prosessin osat ovat jälkilajittelu, rainanmuodostus, veden poisto puristamalla ja kuivaus
höyryä sisältävien sylinterien ympärillä. Kuiva rata leikataan arkeiksi, jotka kootaan
paaleiksi, puristetaan, kääritään ja sidotaan.
Kuivatuskone 1:llä rainanmuodostus tehdään viiralla, kuivatuskone 2:lla imusylinterillä.
3.3.2.6 Haihduttamot
Haihduttamojen kytkentä on esitetty osan 2 liitteessä 2.
Pesemöiltä tuleva laihamustalipeä väkevöidään haihduttamoilla 17 %:sta 65 %:n kuivaainepitoisuuteen polttamista varten. Haihdutus tapahtuu kahdessa 5-- tai 6-vaiheisessa
haihduttamossa.
Haihduttamo 2:een on kytketty strippauskolonni, jossa haihduttamoilta, keittämöiltä ja
tärpätin valmistuksesta tulevat likaislauhteet puhdistetaan käytettäväksi uudelleen
massan pesuun ja kaustisoinnin make-up-vedeksi.
Strippauskolonnin hajurikkiyhdisteitä ja metanolia sisältävä kaasu poltetaan meesauunissa.
3.3.2.7 Soodakattilat
Väkevöity mustalipeä poltetaan kahdessa soodakattilassa, joten ligniinin palamisesta
muodostuva energia saadaan talteen korkeapainehöyrynä. Mustalipeän sisältämät epäorgaaniset keittokemikaalit otetaan talteen soodakattilan pohjalle ja johdetaan sulana
liuottajaan, jossa ne liuotetaan veteen uudelleenkäyttöä varten.
3.3.2.8 Kaustisointi ja kaikkikierto
Kaustisoinnista ja kalkkikierrosta on kaavio osan 2 liitteessä 2. Soodakattilan liuottajalta saadun viherlipeän kaustisoinnissa natriumkarbonaatti muutetaan natriumhydroksidiksi poltetun kaikin avulla.
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Kaustisoinnissa saostunut kalsiumkarbonaatti eli meesa erotetaan kiekkosuotimessa tai
sukkasuotimessa ja pestään erillisissä meesanpesureissa tai suotimissa.
Pesty meesa regeneroidaan meesauuneissa. Polttoaineena käytetään puukaasua,
polttoöljyä ja hajukaasuja. Savukaasut puhdistetaan savukaasupesurissa ennen savupiippua.
Puukaasu valmistetaan Pyroflow—kaasuttimessa soodakattiloden savukaasuilla kuivatusta
kuoresta ja muusta puujätteestä.
3.3.2.9 Sivutuotteiden valmistus
Puun hartsi— ja rasvahapot eroteaan mustalipeästä ns. suopana pesemöillä ja haihduttamoilla. Suopa on em. orgaanisten happojen Na—suolojen seos.
Suopaa keitetään yhdessä rikkihapon kanssa, muodostuva mäntyöljy separoidaan ja
kuivataan myytäväksi.
Keiton aikana- erottuvat tärpättihöyryt lauhdutetaan nesteeksi, josta tärpätti erotetaan
dekantoimalla. Dekantoinnista saatava tärpätti johdetaan varastosäiliöön ja edelleen
myytäväksi.
3.3.3 Pa— tehdas
Paperitehdas valmistaa yhdellä paperikoneella valkaisemattomia ja valkaistuja voimapapereita. Paperitehtaan pääosat ovat massaosasto, kemikaalien valmistus, paperikone ja
jälkikäsittely pakkauksineen.
Massaosasto käsittää jauhatuksen, lisäaineiden lisäyksen, jälkipuhdistuksen ja ilmanpoiston. Jauhatus suoritetaan 2 tai 3 vaiheessa.
Kemikaalien valmistusyksikössä valmistetaan erilaiset kemikaalit, kuten aluminaatti,
liimat ja värit annostusta varten. Tärkkelys keitetään höyryllä joko massan mukana tai
pintaliimana käytettäväksi.
Paperikoneessa massasulpusta erotetaan vesi, paperirata puristetaan ja kuivataan.
Kuivausosalla on myös liimapuristin paperin pintaliimakäsittelyä varten. Lopuksi rata
kierretään rullalle.
Jälkikäsittelyn muodostavat pituusleikkuri, jälkileikkuri ja pakkauslinja.
3.3.4 Voimalaitos
Pääosa höyrystä tuotetaan soodakattiloissa. Lisähöyry kehitetään yleensä kuorikattilassa.
Vara— ja huipputeho kehitetään raskaalla polttoöljyllä erillisessä höyrykattilassa.
Puunkäsittelystä ja sahalta saatu kuori poltetaan kuorikattilassa kahdella täysin liikuteltavalla arinalla. Kuoreen lisätään ennen polttoa myös jätevesiliete. Kivihiili poltetaan
pölynä ja varapolttoaineena on raskas polttoöljy. Kuorikattilan savukaasut puhdistetaan
sähkösuotimella.
Pääosa käytetystä sähköstä kehitetään kahdella turbogeneraattorilla. Kolmas turbogeneraattori on otettu käyttöön v. 1991 alussa ja se on varustettu erityisesti kaukolämpöenergian tuottamiseen.

3.3.5 Tehtaan vesihuolto
Tuotantoprosessissa tarvittava vesi otetaan merenlandesta padotusta Luodonjärvestä.
Tehtaan tarvitseman veden määrä on 130 000-160 000 m3/d, joka johdetaan ensi
vaiheessa mekaaniseen puhdistukseen (mikrosiivilälaitos). Osa mekaanisesta puhdistuksesta saatavasta vedestä johdetaan kemialliseen puhdistukseen, joka on 2-linjainen
(laitoksen kapasiteetti yhteensä 50 000 m3/d).
Mekaanisesti puhdistettua vettä käytetään valkaisemattoman sellun ja paperin valmistukseen sekä jäähdytys-, huuhtelu-, että palovetenä.
Kemiallisesti puhdistettua vettä käytetään valkaistujen tuotteiden valmistuksessa sekä
syöttöveden ja juomaveden valmistukseen. Tärkeimmät puhdistuksessa käytetyt
kemikaalit ovat ferrikloridi, alumiinisulfaatti, aluminaatti, kalkki ja lipeä. Kemiallisen
puhdistuksen päävaiheet ovat kemikaalien lisäys, hämmennys ja flokkulointi sekä
saostus ja hiekkasuodatus. Kemiallisessa puhdistuksessa muodostuva liete johdetaan
prosessijätevesien joukkoon.

3.4 Tehtaalla toteutetut ympäristönsuojelutoimenpiteet
3.4.1 Vesiensuojelu
Eri sisäisten toimenpiteiden johdosta tehtaan kokonaisvedenkäyttö (prosessi- ja
jäähdytysvedet) on laskenut tasolta 140 m3/ADt (1978-1983) tasolle 110 m /ADt (1990)
(liite 3).
Sulfiitti- ja sulfaattituotannon aikana 60-luvun lopulla ja 70-luvun alussa tyypillinen
jätevesikuormitus oli tasolla:
•
BOD7 n. 55 t/d (vastaten n. 75 kg/ADt ominaiskuormitusta)
kiintoaine n. 15 t/d (vastaten n. 20 kg/ADt ominaiskuormitusta)
•
Vuosina 1978-1985 BOD:n ominaiskuormitus on laskenut asteittain arvosta 30 kg/ADt
arvoon 20 kg/ADt, jonka jälkeen tapahtui jyrkkä lasku tasolle 2 kg/ADt biologisen
puhdistamon käyttöönoton yhteydessä (liite 4).
Kiintoainepäästö on vastaavana aikana vähentynyt tasaisesti 10 kg/ADt-tasosta tasolle
1-2 kg/ADt.
3.4.1.1 Ennen vuotta 1986 suoritetut toimenpiteet
Ennen vuotta 1986, jolloin biologinen jätevedenkäsittelylaitos otettiin käyttöön, oli
suoritettu mm. seuraavat toimenpiteet vesien suojelemiseksi:
•
likaislauhteiden keräily ja strippaus
•
kuitulinja 1:n pesun tehostus
•
kuitupitoisille jätevesille rakennettu 2 kpl mekaanisia selkeyttimiä
°
saniteettijätevedet johdettu Pietarsaaren kaupungin puhdistamoon
•
erillisviemäröinti (prosessijätevedet, puhtaat jätevedet)
•
kuivakuorimoon rakennettu kierrätysvesien selkeytin
•
rakennettu puskuriallas (viipymä 12 h)
•
Lapakonlahti muutettu jälkitasausaltaaksi sekä purkupaikalle purkuojaan asennettu
jälki-ilmastimia
°
kaatopaikan taakse kaivettu oja, joka yhtyy purkuviemäriin ennen viimeistä
näytteenottopistettä
•
öljypuomi purkukanaaliin ennen purkua mereen
•
vuotojen keräily ja pumppaus prosessiin
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3.4.1.2 Jätevesien ulkoinen käsittely
Jätevesien biologinen puhdistamo (vrt. liite 5) otettiin käyttöön 1.1.1986. Laitos on
tyypiltään pitkäilmasteinen aktiivilietelaitos. Puhdistusprosessi voidaan jakaa kolmeen
osaan: mekaaniseen puhdistukseen, biologiseen puhdistukseen sekä lietteenkäsittelyyn.
Jäteveden käsittelyn tehokkuus vuosina 1986 — 1989 on ollut seuraava:

Taulukko 18.

Puhdistamon toimintatehokkuus

BOD—reduktio
COD —reduktio
AOX—reduktio
Kloorifenolireduktio

87-93
30-50
30-50
60-80

%
%
%
%

Mekaaninen puhdistus
Tehtaan kiintoainepitoiset jätevedet johdetaan mekaaniseen puhdistukseen. Kuorimon
kiertovesi selkeytetään pyöreässa selkeyttimessä (halk. 20 m, -syv. 7 m). Kuori moselkeyttimen ylijuoksu, kiintoainepitoiset jätevedet jälkilajittamosta ja valkaisimo 1:n
alkaalinen suodos johdetaan pyöreään selkeyttimeen n:o 1 (halk. 32 m, rvs 4 m).
Kiintoainepitoiset jätevedet lipeä—, voima— ja vesilaitoksilta, sellu— ja paperitehtaalta
sekä valkaisimo 2:n alkalinen suodos johdetaan pyöreään selkeyttimeen n:o 2 (halk. 45
m, rvs 5 m).
Selkeytysaltaiden 1 ja 2 primääriliete pumpataan lietteen tiivistimeen, ja siinä tiivistynyt
liete pumpataan lietteenkäsittelyyn. Kirkaste palautetaan selkeytin I:een.

Biologinen puhdistus
Ennen biologista puhdistusta jäteveden pH säädetään joko kalkilla tai rikkihapolla.
Typpi— ja fosforiravinteet lisätään ureana ja fosforihappona, jos biologinen toiminta sitä
vaatii. Myös vaandonestoainetta lisätään tarvittaessa.
Maapohjaisen tasaus— ja ilmastusaltaan tilavuus on yhteensä 83 000 m3 ja viipymä
altaassa on 15-20 h. Tasausaltaan sekoitusta ylläpidetään 4:llä å 22 kW pintailmastimella. Ilmastuksen yhteinen installoitu teho on 1760 kW.
Ilmastusaltaasta lietepitoinen vesi pumpataan ruuvipumpuilla jälkiselkeyttimiin. Pyöreät
jälkiselkeyttimet ovat halkaisijoiltaan 57 m (2 kpl) ja 61 m (1 kpl). Laskeutunut liete
johdetaan takaisin ilmastusaltaaseen. Ylijäämäliete pumpataan biolietteen tiivistimeen.
Selkeytetty vesi johdetaan määrämittauksella varustetun viemärin kautta jälkitasausaltaaseen, sieltä Lapakonlahteen, joka toimii kiintoaineen jälkilaskeutusaltaana, ja sieltä
edelleen mereen.

Lietteenkäsittely
Lietteenkäsittelyyn pumpataan kolmea erityyppistä lietettä:
• kuoriliete puunkäsittelyn selkeyttimestä
primääriliete primäärilietetiivistimestä
• bioliete biolietetiivistimestä
Lietteet sekoitetaan ja sekaliete pumpataan kolmelle suotonauhapuristimelle, joissa vesi
poistetaan lietteestä puristamalla. Kuivattu liete poltetaan kuorikattilassa yhdessä kuoren
kanssa. Ajoittain biolietettä viedään myös tehtaan omalle kaatopaikalle.

Häiriötilanteiden hallinta
Tehtaan vesiviemärit päättyvät ns. jakokaivoon, joka on puhdistuslaitoksen etumaastossa. Tästä kaivosta on mahdollista säätää, mikä jae otetaan puhdistukseen ja mikä jae
ohjataan tarvittaessa ohi puhdistuksen.
Jos tehtaalla on häiriö ja sen seurauksena jätevettä ei voida ottaa suoraan puhdistukseen,
vesi johdetaan jakokaivolta ohi puhdistuksen puskurialtaaseen (65 000 m3). Sieltä vesi
pumpataan takaisin puhdistamolle pienissä erissä hallitusti.
Mahdollinen aktiivilietelaitoksesta karkaava kiintoaine erottuu osittain vedestä jälkilaskeutusaltaassa, jonka viipymä on 1,5 — 2,0 vrk. Allasta ruopataan määräajoin.
3.4.2 Ilmansuojelu
Savukaasujen puhdistus
Soodakattiloiden savukaasut puhdistetaan sähkösuodattimissa ennen johtamista yhteiseen
savupiippuun. Soodakattila l:llä on käytössä yksi sähkösuodatin kaasuvirralle 182 000
Nm3/h. Soodakattila Ii:lla on käytössä kolme sähkösuodatinta kaasuvirralle 345 000
Nm3/h.
Talteenotettu suola liuotetaan mustalipeään ennen polttoa. Osa savukaasuvirrasta
johdetaan kuoren kuivaukseen ennen kuoren kaasutusta. Kaasuttimen kaasupäästöt käsitellään multisykloonissa (AMS—syklooni). Käsiteltävä kaasumäärä on n. 306 000 Nm3/h.
Meesauunien savukaasut puhdistetaan savukaasupesureissa ennen savupiippua.
Kuorikattilan savukaasut (määrä n. 250 000 Nm3/h) puhdistetaan sähkösuodattimella
ennen savupiippua.
Varakattilan (polttoaine: öljy) savukaasuja ei käsitellä.
Väkevien hajukaasujen poltto ja keräilyjärjestelinä (vrt. Liite 6)
Väkevät kaasut (kts. liite 6) kerätään puskulämmön talteenottolaitteista, tärpättilauhduttimesta, tärpättiosastosta, haihduttamojen tyhjökaivoista sekä likaislauhteiden stripperistä
ja poltetaan normaalisti meesauuni 2:ssa. Varapolttopaikkana on Volvo—uuni. Sen
savukaasuja ei puhdisteta.
Laimeiden kaasujen keräily
Nykyinen laimeiden kaasujen keräily järjestelmä käsittää
mäntyöljykeittämön ja haihduttamo 1:n säiliöalueiden hönkien keräilyn ja pesun
laihavalkolipeäpesurissa
• kuitulinja 1:n ja 2:n eräiden massa— ja lipeäsäiliöiden sekä pesusuotimien hönkien
keräilyn ja johtamisen valkaisimo 1:n venturipesuriin. Venturipesurissa käsitellään n.
134 000 Nm3/h hönkävirtaus.
• haihduttamo 2:n säiliöalueen ja kaustistamon säiliöiden hönkien keräilyn ja
johtamisen meesauuni 1:n savukaasuventuriin, kun meesauuni 1 ei ole käytössä
• valkaisimoiden kloori— ja klooridioksidipitoiset höngät käsitellään erillisissä
pesureissa (valkaisimo 1 ja valkaisimo 2).
o

Soodakattiloiden liuotinhönkä käsitellään hönkäpesureissa (kaasuvirta yhteensä noin
120 000 Nm3/h).

3.4.3 Jätehuolto
Tehtaalla on puujätteiden polttokattila ja puujätteistä valmistetaan myös häkäkaasua
kaasutusreaktorissa meesauunin polttoaineeksi. Tehtaalla on oma kaatopaikka, jossa on
omat alueet tuhkan, lietteen, kuoren ja muun jätteen varastoimiseksi. Oljyjätteet
poltetaan puujätekattilassa. Ongelmajätteet kerätään ja toimitetaan Ekokemille hävitettäväksi.

4 TEHTAAN TUOTANNON JA YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMENPITEIDEN KEHITYS V. 1962-1990
4.1 Tuotanto
Vuonna 1962 käynnistyi sulfaattisellutehdas sekä paperitehdas. Vuonna 1935 aloitettu
sulfiittisellun tuotanto lakkautettiin v.1976 samalla, kun sulfaattisellun tuotantokapasitteettia nostettin ja valkaisulaitos rakennettiin.
Tehtaiden sulfiittisellun, sulfaattisellun ja paperin tuotannot v. 1962-1990 on esitetty
liitteessä 7 ja 8 sekä vuoden 1989 tuotannon jakautuminen eriteltynä liitteessä 9, 10, ja
11.
-

Vuosina 1962-1976 tuotettiin sulfiittisellutehtaan spriitehtalla sivutuotteena n. 4000 t
etanolia vuosittain.
Sulfaattisellun tuotannossa syntyvää mäntyöljyä on tuotettu vuosina 1962-1976 n. 7000
t/a ja tärpättiä n. 1000 t/a.
Vuonna 1989 tuotettiin n. 15 000 t mäntyöljyä ja n. 1000 t tärpättiä.
Sivutuotteiden tuotanto vuonna 1989 on esitetty liitteessä 12.

4.2 Ympäristönsuojelutoimenpiteet ja niistä aiheutuneet kustannukset
Wisaforest Oy Ab:n tehtailla 1980— luvulla toteutetuista toimenpiteistä on alla esitetty
ne, joilla on ympäristönsuojelullinen merkitys. Investointikustannukset on esitetty ko.
ajankohtien kustannustasossa (vrt. liite 13).
A.

Prosessijätevesien ja puhtaiden jäähdytysvesien erillisviemäröintiä on toteutettu eri
investointiprojektien yhteydessä. Tällaisia projekteja ovat olleet mm. puun käsittelylaitos, valkaisu 2, kuorikattilalaitos sekä sellutehtaan eri osastoilla tehdyt
muutokset. Investoinnit 1980— luvulla ovat yhteensä n. 14 milj. mk.

B.

Saniteettijätevedet on johdettu kaupungin puhdistamoon erillisviemäriä pitkin
vuodesta 1980 alkaen.

C.

Vuonna 1982 otettiin käyttöön kuorikattilalaitos, jonka avulla kuorenpoltto
voidaan maksimoida, jätehuollon yksinkertaistuessa ja rikkipäästöjen vähentyessä.
Samanaikaisesti rakennettiin puujätteen kuivatus— ja kaasutuslaitos, joten raskas
polttoöljy voitiin korvata myös meesauunissa. Raskaan polttoöljyn käyttö väheni
n. 45 000 t/a, minkä johdosta rikkidioksidipäästöt vähentyivät n. 2000 t/a. Kokonaisinvestointimeno oli 170 milj. mk.

D.

Jätevesien purkauspaikkaan asennettiin 1981-1983 4 kpl pintailmastimia jätevesien happipitoisuuden varmistamiseksi. Kokonaisinvestointi oli n. 1 milj. mk.

E.

Vuonna 1983 osa Lapakonlandesta erotettiin puskurialtaaksi, johon ylisuuret
päästöt tehtaalta voidaan johtaa ja johtaa sieltä tasaisesti puhdistukseen. Investointi
oli 1 milj. mk.

F.

Toisiolämmön ohjausjärjestelmällä voidaan likaislauhteiden ja jätelämpövirtojen
käyttö optimoida. Toteutus tapahtui vuonna 1983, ja investointi oli 2 milj. mk.
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G.

Vuonna 1985 toteutettiin puunkäsittelylaitoksen muutostyöt. Kuivakuorinta
(vedenkulutus 0,2 m3/m3 puuta) merkitsi 10 t BOD/d alenemaa jätevesipäästöissä.
Projekti sisälsi kuorivesiselkeyttimen ja lietepuristimen hankinnan. Kokonaisinvestointi oli 134 milj, mk, josta jätevesien käsittelyä koskeviksi investoinniksi
arvioidaan n. 20 milj. mk.

H.

Erillisviemäröinnin eri haarat varustettiin v. 1985 lämpötila-, pH- ja johtokykymittauksilla satunnaispäästöjen mahdollisimman aikaiseksi havaitsemiseksi.
Investointimeno oli 0,5 milj. mk.

I.

Jätevesien puhdistuksessa aktiivilietelaitos otettiin käyttöön vuoden 1986 alussa.
Investointimeno oli 30 milj. mk.

J.

Vuoden 1987 aikana kuitulinja 1:n pesu- ja lajitteluosasto uusittiin, jolloin
• satunnaispäästöt vähenivät
• jätevesimäärä väheni suljetun lajittelun myötä
• haihdutettavan vesimäärän vähennyttyä likaislauhdemäärä väheni
Kokonaisinvestointi oli 86 milj, mk, josta jätevesi-investointien osuudeksi on
arvioitu 9 milj. mk.

K.

Valkaisulaitos 2:n rakentamisen yhteydessä toteutettiin lukuisia ympäristönsuojelutoimenpiteitä:
• happivaihe
• jälkipesusuodatin ja MC-klooraus kloorinkäytön minimoimiseksi
° ylimitoitettu klooridioksidilaitos klooridioksidiannoksen suurentamiseksi
• hönkäkaasujen pesuri.
Jätevesi-investointien osuudeksi Wisaforest Oy Ab on arvioinut 75 milj. mk.

L.

Uuden kaustisointilinjan PD-suotimen myötä meesanpesu tehostui, jolloin vanha
meesanpesuri muutettiin skrubberivesien puhdistukseen. Ympäristönsuojelun osuus
oli 1 milj. mk.

M.

Pesun tehostuminen painediffusöörin avulla kuitulinja 2:lla vähentää jätevesiin ja
valkaisu 1:n klooraukseen joutuvia ligniinijäänteitä. Ympäristönsuojelun osuus oli
6 milj. mk.

N.

Kesällä 1989 otettiin käyttöön aktiivilietelaitoksen laajennus. Investointimeno oli
n. 11,4 milj. mk.

O.

Syksyllä 1989 käyttöön otettu haihduttamo 2:n laajennus sisältää ylisuuren
lauhduttimen sekundäärilauhteiden optimaaliseksi jakamiseksi uudelleenkäytön
kannalta. Investointi jätevesien käsittelyyn 1 milj. mk.

5 SULFAATTISELLUN VALMISTUKSEN KEHITYS—
NÄKYMÄT 1990@LUVULLA
5.1 Yleistä
Tässä tutkimuksessa on Wisaforest Oy Ab:n v. 1995 ja v. 2000 jälkeisessä tuotan-totilanteessa sovellettu kehittyneimpiä kaupallisessa valmistusasteessa olevia prosessikehitelmiä. Ympäristönsuojelun kannalta merkittävimmät päästöjä vähentävät valitut
osaprosessit ovat:
•
mustalipeän kuiva-aineen nosto tasolle 80 % ns. lipeän superkonsentraattorilla,
joten mm. polton S02-päästö vähenee oleellisesti
•
ns. jatkettu keitto yhdistettynä happivalkaisuun, joten orgaanisen aineen päästö
minimoituu loppuvalkaisussa
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C102:n osuuden lisääminen 100 %:iin loppuvalkaisussa, joten AOX-päästö
vähenee oleellisesti
Em. sellunvalmistusmenetelmät tulevat lähivuosina yleistymään myös Suomessa, joten
tämän tutkimuksen arviot ern. menetelmien ympäristöpäästöistä ja -vaikutuksista ovat
suuntaa -antavia koko Suomen selluteollisuutta ajatellen 1990-luvun aikana.
Tässä tutkimuksessa ei ole katsottu aiheelliseksi Wisaforest Oy Ab:n olosuhteissa
soveltaa uusia laboratorio- ja pilot -vaiheessa olevia sellun valmistusmenetelmiä (esim.
muurahaishappokeitto + peroksidivalkaisu, muitten orgaanisten liuottimien käyttö) tai
kemikaalien talteenotossa esim. mustalipeän kaasutusta, koska näiden menetelmien
kehittely mahdollisiksi tehdasmittakaavan laitoksiksi on vielä ratkaisevilta osin kesken.
Sellun loppuvalkaisu ilman kloorikemikaaleja tulee lähivuosina olemaan erityisen
kiinnostuksen kohteena. Kaupallisesti ei kloorikemikaalivapaita valkaisurnenetelmiä sasellulle ole toistaiseksi tarjolla, ellei sellun loppuvaaleustasovaatimuksia alenneta.
Tulevista sellun kansainvälisistä markkinatilanteista ja -paineista riippuu, miten 1990luvun valkaisuprosessit kehittyvät. Tässä tutkimuksessa on lähtökohdaksi v. 2000
tuotantotilanteessa asetettu korkealuokkaisen täysvalkaistun sellun valmistus. Tällöin
C102:n käyttö nykytietämyksen mukaan on tarpeellista.
Täysin kloorikemikaalivapaan loppuvalkaisun soveltaminen merkitsee jätevesipäästöjen
osalta merkittävää vähennystä. Liuenneen kuiva-aineen ja kemikaalien talteenotto
voidaan sulkea loppuvalkaisusta lähtien. Tässä tutkimuksessa on sen ympäristövaikutusosassa merialueen tilan muutosten arvioimiseksi käytetty myös »s. 0-vaihtoehtoa.
Tällöin on oletettu Wisaforest Oy Ab:n tehtaat lakkautetuiksi (kts. osa 3).

0-vaihtoehdon vaikutukset läheisen merialueen tilaan ovat suuntaa-antavia myös tässä
tutkimuksessa erikseen käsittelemättömässä tuotantotilanteessa, jossa loppuvalkaisussa
ei käytettäisi kloorikemikaaleja lainkaan. Tällöin sellutehtaan päästöt käsittäisivät
lähinnä satunnaisvuodot ja lattiavedet, joista aiheutuvat päästöt biologisen puhdistuksen
jälkeen olisivat marginaalisia C102-valkaisuvaihtoehtoon verrattuna.
Koko Suomen selluteollisuudessa on oletettavissa, että vuonna 2000 valtaosa valkaistusta sa-sellusta valmistetaan C1O,-lisäyksellisissä valkaisimoissa ja C102:n käytön
kohtalosta päättäminen Suomessa voisi olettaa tapahtuvan aikaisintaan vvuoden 2000
jälkeen. Jäljempänä on tarkasteltu varteenotettavia vielä kehitysvaiheessa olevia
sulfaattisellun valmistusrnenetelmiä, joista aiheutuvat ympäristöpäästöt ovat vähäisiä
nykytekniikkaan verratuna ja joista on mahdollista tulevaisuudessa kehittyä tehdasmittakaavaisia sovellutuksia.

5.2 Tarkastel a vat prosessikehualHaät
5.2.1 Moditloitu keitto
MCC-keitto
MCC-keitossa (Modified Continuous Cooking) saadaan aikaan ns. jatkettu keitto
kierrättämällä lipeitä vastavirtaan. Tällöin käytetään kaksivaiheista keittoa ja kaksiastiahöyry/nestefaasikeitintä. Keitto on tavallista keittoa selektiivisempi, joten samaan
kappalukuun keitettäessä lujuusominaisuudet ovat paremmat kuin perinteisessä keitossa.
Keittoa voidaan jatkaa kappalukuun n. 22...24 havupuulla ja kappalukuun n. 13...15
koivulla, joten menetelmä vähentää loppuvalkaisuun joutuvaa ligniiniainesta n. 30 %.
Vastaavasti useimmat päästöparametrit alenevat n. 25...30 %.

52
MCC— keitto on todennäköisesti yleisin keittomenetelmä 90 —luvun uusinventoinneissa.
Tästä johtuen on MCC— keittoa kaavailtu sovellettavaksi myös Wisaforest Oy Ab:n
v. 2000 tuotantotilanteessa.

Eräkeiton muunnelmat (mm. Super Batch, RDH— ja WLI—keitot)
Kaikki mainitut eräkeiton nykyiset muunnelmat perustuvat myös lipeiden kierrätykseen.
Alunperin ne suunniteltiin lähinnä energiansäästöä silmällä pitäen, mutta nykyisin
tavoitteena on myös ns. jatkettu keitto ja tehostettu lipeän talteenotto. Hakkeen
impregnointi tapahtuu edellisen keiton lämpimällä mustalipeällä, minkä jälkeen uuden
kuuman keittolipeän syöttö tapahtuu keittimen alaosasta. Keiton lopetus ja ensimmäinen
pesu tapahtuvat keittimessä syrjäyttämällä mustalipeä. Pusku tehdään ns. kylmäpuskumenetelmällä pumppua käyttäen, jolloin massan lujuusominaisuudet säilyvät hyvinä.

Käyttökustannuksiltaan modifioitu eräkeitto on edullisempi kuin konventionaalinen
eräkeitto, koska lämpötalous on parempi lisääntyneiden kuumien kiertojen ansiosta.
Vaikutus päästöihin on samankaltainen kuin MCC—keitoillakin. Super Batch keiton
jälkeen ovat kappaluvut jopa 16-20 havupuulle ja 12-13 koivulle, mitkä alenevat
happikäsittelyllä vastaavasti tasoille 10-12 ja 7-8. Useimmat päästöt alenevat n. 30 %
perinteiseen keittotekniikkaan verrattuna.

Super Batch ja muut vastaavat menetelmät tulevat 90— luvulla yleistymään Suomessa.
Tämän vuoksi jäljempänä on v. 2000 tuotantotilanteessa havupuumassalinjalle oletettu
sovellettavaksi Super Batch keittoa.
5.2.2 Happivalkaisu
Happivalkaisu on jo perinteistä tekniikkaa, jota sovelletaan kaikissa uusissa sellutehdashankkeissa. Nykyisin prosessi on yleensä keskisakeudeaa toimiva, ja se voi olla
myös kaksivaiheinen.
Happivalkaisun voidaan olettaa yleistyvän voimakkaasti 90— luvulla Suomessa.
5.2.3 Prenox— menetelmät ja muut massanaktivointiWienetelHaät
Ruotsissa kehitetyllä Prenox—prosessilla, eli kaksivaiheisella happivalkaisulla, jossa
ensimmäisessä vaiheessa käytetään hapen lisäksi typpidioksidia, voidaan kappalukua
alentaa vielä huomattavasti alemmaksi kuin tavallisella happivalkaisulla. Menetelmän
haittoina ovat vaikeudet aikaansaada hapan vaihe alkalisten vaiheiden väliin, typpidioksidikemikaalin varastointi ja annostelulaitteiston lisäjärjestelyt tehtaalla.
Saavutettava kappalukutaso on havupuulla suuruusluokkaa 10. Vastaavasti myös
päästöjen voidaan olettaa alenevan 30-40 % tavalliseen happivalkaisuun verrattuna, jos
liuenneet aineet saadaan kemikaalikiertoon.

Happivalkaisua voidaan tehostaa muillakin kemikaalikäsittelyillä kuin typpidioksidilla.
Kloori ja klooridioksidi pieninä annoksina aktivoi massaa, jolloin happpidelignifiointi
on mahdollista viedä n. 5 yksikköä alhaisempaan kappalukuun. Menetelmien haittoina
ovat kuitenkin happaman vaiheen tuominen keskelle alkalista prosessia ja kloridi— ionien
joutuminen talteenottoon.

Prenox— menetelmä on ympäristönsuojelun kannalta edullinen prosessi, mutta sen
tämänhetkinen kehitysvaihe ei todennäköisesti ole vielä valmis tehdasmittakaavasovellutuksiin.
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5.2.4 Peroksidin käyttö
Happi ja peroksidi soveltuvat hyvin samaan tai peräkkäisiin vaiheisiin. Toistaiseksi ei
kuitenkaan ole voitu osoittaa taloudellista eikä teknistä perustetta lisätä peroksidia
happidelignifiointivaiheeseen, koska saavutettavat kappareduktiot eivät ole vastanneet
tarvittavia lisäkustannuksia. Myöskään erillinen peroksidivaihe esimerkiksi happidelignifiointivaiheen jälkeen ei ole yleistynyt.
Peroksidivalkaisu on kuitenkin merkittävä valkaisuvaihtoehto tulevaisuudessa. Jos
klooridioksidista on luovuttava, jäljelle ei jää muita valkaisukemikaaleja kuin happi,
peroksidi ja otsoni, joiden on yhdessä valkaistava massa lujuusominaisuudet säilyttäen.
5.2.5 Tehostettu pesu
Pesuhäviön orgaaninen aines aiheuttaa lisää päästöjä joutuessaan valkaisun kloori— ja
klooridioksidikäsittelyyn. Pesua tehostamalla voidaan päästöjä pienentää. Tehostamiseen
on käytössä periaatteessa kolme tapaa. Suljettuun pesuun voidaan asentaa ylimääräisiä
vaiheita, vesikiertoa voidaan avata tai asentaa ns. jälkipesusuodin, jossa massaa pestään
tuorevedellä suoraan kanaaliin. Jälkipesusuodin on yleistynyt viime aikoina, mutta
pidemmällä tähtäimellä suljetut lisäpesurit lienevät paras ratkaisu, sillä tuoreveden
käyttö lisää puhdistuslaitokseen johdettavaa vesimäärää.
5.2.6 Otsonivalkaisu
Otsonivalkaisun yleistymistä ovat toistaiseksi estäneet korkeat kemikaalikustannukset ja
massan lujuuksien lasku.
Otsonivalkaisun kehitystyötä tehdään eri puolilla maailmaa, ja ensimmäinen tehdas—
mittainen otsonivalkaisimo sulfaattisellulle on käynnistynyt v. 1990 USA:ssa. Tarkempia
tietoja menetelmästä ja kokemuksista ei ole vielä saatavilla.
Otsonivalkaisu saattaa lisääntyä erityisesti ajankohtana, jolloin klooridioksidin käytöstä
on kokonaan luovuttava.
Otsonivalkaisulla on olennaista vaikutusta päästöihin, jos se tehdään ennen ensimmäistä
kloori— tai klooridioksidivaihetta, ja pesusuodos voidaan ohjata talteenottoon.
Kappareduktio happivalkaistulle massalle voi olla nykytietämyksen mukaan 5-8
yksikköä. Vastaavasti päästöjen alenema voi olla suuruusluokkaa 20-30 %.
5.2.7 Biovaikaisu
Biovalkaisu eli massan käsittely entsyymeillä voidaan tehdä sekä keitetylle että
happivalkaistulle massalle. Tavoitteena on kappareduktio ja liuenneiden aineiden
johtaminen talteenottoon. Menetelmä on yksinkertainen toteuttaa, koska entsyymit
voidaan annostella suoraan massan joukkoon. Lisäksi tarvitaan massan pH:n säätö
neutraaliksi esim. rikkihapolla.
Useita biovalkaisun tehdaskokeita on ajettu, mutta yhtään täysmittakaavan tehdassovellutusta ei kuitenkaan vielä ole käytössä.
Vaikutus orgaanisen aineen päästöihin ei ole yhtä huomattava kuin happivalkaisulla,
koska kappareduktio (= ligniiniaineen vähenemä) on selvästi alhaisempi. Kloori—
kemikaalien tarve kuitenkin vähenee, joten orgaanisten klooriyhdisteiden päästöt
alenevat huomattavasti.
Massan lujuusominaisuuksien huononeminen on riskitekijä myös biovalkaisussa.
Biovalkaisu saattaa kuitenkin yleistyä jo 90—luvun aikana.
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5.2.8 Klooridioksidi
Klooridioksidi on ollut ja tulee olemaan vielä 90—luvullakin kloorin pääasiallinen
korvaaja.
Klooridioksidin valmistusmenetelmistä aikaisemmin vallitsevina ovat olleet Mathieson
ja R3—tyyppiset prosessit, mutta 90—luvulla R8— (metanoliprosessi) ja mahdollisesti
Lurgi—tyyppiset prosessit, joissa lähtöaineena on kloori, tullevat yleisemmiksi. R8-~
menetelmän etuna ympäristönsuojelumielessä on kloorivapaa klooridioksidiliuos.
Päästöparametreista klooridioksidi vaikuttaa voimakkaimmin orgaanisiin klooriyhdisteisiin, joita syntyy vain n. 1/5 sitä mitä kloorilla. Kuitenkin muut tärkeimmät päästöparametrit säilyvät lähes muuttumattomina. Tämän vuoksi klooridioksidin käyttöä
voitaneen pitää vain välivaiheena kehitettäessä suljettua selluprosessia.
5.2.9 Tehostettu EO—vaihe
Kloorauksen tai klooridioksidivaiheen jälkeistä EO— vaihetta voidaan tehostaa ja
vähentää kloorikemikaalien käyttöä.
Tehostamisella tarkoitetaan paineen ja lämpötilan sekä happiannoksen nostamista, sekä
esim. peroksidin lisäystä.
Menetelmä alentaa kloorautuneiden orgaanisten yhdisteiden määrää suorassa suhteessa
vähennettyihin kloorin ja klooridioksidin määriin. Kloorin annostelua voidaan vähentää
yleensä 15-30 %.
5.2.10 Muut sellunvalmistusmenetelmät
Täysin suljettuihin kiertoihin perustuvat, yleensä orgaanisia liuottimia käyttävät
selluprosessit ovat tällä hetkellä voimakkaan kehitystyön alaisina.
Kuitenkin vaikuttaa todennäköiseltä, perustuen mm. vielä ilmeisiin taloudellisiin ja
prosessiteknisiin riskitekijöihin, että näiden menetelmien mahdollinen käyttöönotto
siirtyy selvästi v. 2000 jälkeiseen ajankohtaan.
5.2.11 Kemikaalien talteenotto
Sulfaattisellun valmistuksessa nykyinen mustalipeän soodakattilapolttoon ja kaustisointiin perustuva talteenottoprosessi on ollut pitkäaikaisen kritiikin kohteena.
Kuitenkaan em. talteenottoprosessia ei ole toistaiseksi kyetty korvaamaan millään
uudella prosessilla. Merkittävin ympäristönsuojelullinen sovellus soodakattilan osalta on
korkeakuiva--ainepitoisen lipeän poltto, jolloin rikkipäästöt vähenevät voimakkaasti.
Uusista prosesseista vilkkaimman tutkimus— ja kehitystyön kohteena on tällä hetkellä
mustalipeän kaasutus erillisessä kaasutusreaktorissa (joka korvaisi soodakattilan).
Kaasutusreaktorista saatava kaasu johdetaan polttoon (esim. kaasuturbiiniin) ja suolat
otetaan talteen.
Menetelmän tarvittavaan jatkotutkimukseen kulunee kuitenkin vielä useita vuosia ja
tehdaskokeiluja tarvitaan mm. käytettävyysominaisuuksien varmistamiseksi:
Wisaforest Oy Ab:n tulevaisuuden tuotantotilanteissa on edellä olevan perusteella
oletettu käytettävän talteenottoprosessia, joka perustuu soodakattilaan.
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6 TARKASTELTAVAT TUOTANNON KEHITYSVAIHEET
6.1 Nykytilanne (v. 1989)
6.1.1 Tuotanto
Vuonna 1989 tehtaan sellun vuosituotanto oli 512 000 ADt, josta valkaistiin
432 000 ADt.

Paalimassaa myytiin yhteensä 387 000 ADt ja paperin tuotanto oli yhteensä
120 000 ADt, josta 35 % oli valkaistuja paperilajeja.
Taulukko 19. Wisaforest Oy Ab:n tuotanto v. 1989
Tuote

Vuosituotanto, ADt/a

Sulfaattisellu. ADt/a
valkaistu
valkaisematon
Paalimassaa myyntiin, ADt/a
havu
lehti
euca
Paperi, aDt/a
valkaistut laadut
valkaisematon
Säkit, t/a
Teollisuuspaperi, t/a
Sahatavara, m3/a
Sivutuotteet, t/a
mäntyöljy, t/a
tärpätti, t/a

512 000
432 000
80 000
137 000
203 000
47 000
42 500
77 500
21 000
49 000
170 000
15 000
1 000

Tehtaan vastaavat kuukausituotannot v. 1989 on esitetty liitteissä 9, 10, 11 ja 12.

6.1.2 Raaka--aineet ja kemikaalit
Sellun tuotannossa on raaka — aineena käytetty havu —, lehti -- sekä eucalyptuspuuta.
Raaka—aineen tarve on täydennetty ostetulla havu— ja lehtipuuhakkeella.
Taulukko 20. Wisaforest Oy Ab:n puun kulutus v. 1989
Raaka—aine

Vuosikulutus, m3/a

Puu, yhteensä
havu
lehti
euca (kuorittu)

2 131 000
1 208 000
744 000
179 000

Ostohake, yhteensä
havu
lehti

516 000
376 000
140 000

Tehtailla puun kokonaiskulutus oli v. 1989 2 131 000 k—m3, minkä lisäksi ostohaketta
käytettiin 516 000 m3.
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Samana vuonna veden kokonaiskulutus oli 62 150 000 m3.
Tuotantoon tarvittavat kemikaalit voidaan käyttökohteen mukaan jakaa viiteen ryhmään
•
käyttöveden valmistus ja energian tuotanto
•
lipeäkierron kemikaalit
•
valkaisun kemikaalit
•
paperitehtaan kemikaalit
•
päästöjen käsittelyn kemikaalit
Taulukossa 21 on ryhmittäin esitetty merkittävimmät kemikaalikulutukset v. 1989.
Taulukko 21. Wisaforest Oy Ab:n merkittävämmät kemikaalikulutukset v. 1989

Kemikaali
Käyttöveden valmistus ja energian tuotanto
Lipeä (NaOH)
Kalkki (CaO)
Kloori (Cl2)
Aluna (Al2(504)3
Na—aluminaatti (Na(A103)
Finnferri
Rikkihappo (H2504)
Lipeäkierto
Kalkkikivimurska
Kalkkikivi
Kalkki
NaOH
Na2SO4
Rikkihappo (H2SO4 )
Valkaisu
Rikkihappo (H2SO4)
NaOH
NaCI
Cl2
NaC1O3
S02
H202
MgS O4
Talkki
Paperitehdas
Rikkihappo (H2SO4)
NaOH
Aluna
Hartsi
Tärkkelys
Silikoni
Tekohartsi
Vaandonestoaine
Retentioaine
Tärkkelysliima
Päästöjen käsittely
Rikkihappo (H2SO4)
Kalkki
Urea
Fosforihappo
Polymeeri
FeCl3
Vaandonestoaine

Vuosikulutus, t/a
825
97
10
257
495
509
563
550
8 167
7 108
4 010
2 167
2 971
10 426
15 030
7 164
8 593
14 633
3 030
240
15
1 353
231
138
1 008
361
525
13
188
25
423
31
396
103
25
4
24
533
16
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6.1.3 Kemikaalitase
Vuoden 1989 alkupuoliskon tehdastilastojen perusteella tehtaan kemikalitase on
seuraava:

Taulukko 22. Make-up kemikaalit
Sisään, kg/ADt

Määrä

Natrium

Rikki

Na2SO4 lisäys (C102-tuotannosta)
H2SO4 lisäys alstoituksesta)
NaOH lisäys ~Valkolipeään)

24,0
6,4

7,8
2,1
2,5

5,4
1,4

Yhteensä
Yhteensä (natriumsulfaattina)

32,9
28,4

9,2

7,5

Ulos, kg/ADt

Määrä

Natrium

Rikki

Pesuhäviö (S/Na2 = 22.1 p-%)
Haihdutuksen pisarointi,
0,5 % lipeästä
Lipeävuodot, 0,4 % lipeästä
Peseytymätön, 0,3 % lipeästä
Hajut
SO2 soodakattiloista
Pöly soodakattiloista

13,2

4,3

0,9

4,4
3,3
2,6
1,9
5,8
5,0

1,4
1,1
0,8

1,6

0,3
0,2
0,2
1,8
2,9
1,1

Yhteensä
Yhteensä (natriumsulfaattia)

36,2
28,4

9,2

7,5

Taulukko 23. Kemikaalihäviöt

-

Kemikaalitasetta laadittaessa CTS Consulting Oy on arvioinut kaasumaisen S-päästön
olleen n. 4,7 kg S/ADt (rikkidioksidi- + hajurikkipäästö), joka on Wisaforest Oy Ab:n
ilmoittamaa päästöä (taulukko 3) 6,3 kg S/ADt selvästi alhaisempi. CTS Consulting
Oy:n arvio perustuu tehdasmittauksiin ja käytössä olevaan hajuntorjuntalaitteistoon.
6.1.4 Energia
Tehtaan kahdella soodakattilalla, kuorikattilalla ja öljykattilalla (Tampella) on v. 1989
aikana tuotettu yhteensä höyryenergiaa 9 786 000 GJ. Tästä on 16 % muutettu
sähköenergiaksi generaattoreilla tehtaan omaan tarpeeseen. Lisäksi on ostettu sähköä
valtakunnan verkosta 113 200 MWh.
Kattiloiden polttoaineena on käytetty mustalipeää, öljyä, hiiltä, kuorta, lietettä sekä
puujätettä.
Taulukko 24. Wisaforest Oy Ab:n energiatuotannon polttoaineet v. 1989
Polttoaine
Mustalipeää (sis. kierrosta)
Öljyä kattiloihin
Öljyä meesauuneihin
Jäteöljyä
Hiiltä
Kuorta
Purua purukuivuriin

Vuosikulutus
t/a
1 154 379
16 653
7 316
62
11 904
367 477
100 535

Taulukko 25. Wisaforest Oy Ab:n energiantuotanto ja kulutus v. 1989
Energiarnuoto

Höyryä (GJ/a)
Höyryn kehitys
Tuotantoprosessiin
Sähkön kehitykseen
Kaukolämpö ulos
Häviö

Vuosituotanto

Vuosikulutus

GJ/a

MWh/a

GJ/a

9 '786

160

395
113

179
210

Sähköä (MWh/a)
Sähkön kehitys
Ostosähkö
Tuotantoprosessiin
Myynti

760
1 536
330
318

MWh/a

931
326
722
181

508 139
250

6.1.5 P iäsiöt ympäristöön
I'ää§iiit vesist iiijo
Tehtaan kaikki jätevedet johdetaan mereen yhteisen purkukohdan kautta (Nordkap).
Vuonna 1989 laskettiin jätevcsiä mereen yhteensä 55 620 000 t. Jätevedet sisälsivät
orgaanista kuormaa keskimäärin 4100 kg BOD7/d ja 67 000 kg CODs,/d. Vastaavat
ominaiskuormitukset olivat keskimäärin 2,9 kg BOD7 ja 48 kg CODs, tuotettua
sellutonnia kohden.
Kloorautuneiden orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärä (AOX) jätevesissä oli keskimäärin 2126 kg Cl/d. Kloorifenolien määrä on arvioitu v. 1986 suoritettujen mittausten
perusteella. Mittauksissa todettiin että puhdistetun jäteveden kloorifenolipitoisuus oli
koivuajolla n. 40 µg/l ja havuajolla n. 115 µg/1. Vuoden 1989 keskimääräiset kloori-fenolipäästöt olisivat tällöin 10 kg/d.
Taulukko 26. Wisaforest Oy Ab:n jätevesipäästöt v. 1989
Päästöparametri

Virtaama
Kiintoaine
BOD7
COD1
AOX
Kok P
Kok N
Kloraatti
Kloorifenolit
Väri
Johtokyky (µS/m)
pH (—)

Kuormitus
t/a

Pitoisuus
keskim.
m3/d,tai kg/d

Ominaiskuorma
mg/l

55 620 000
929
1 488
24 498
776

152 000
2 500
4 100
67 000
2 126

17
27
440
14

32
179
0
3,70
1,1*108

88
490
0
10
300 000

0,6
3,2
0
0,066
2200
143
7,85

kg/ADt
1,8
2,9
48
1,8
(valk sellu)
0,063
0,350
7,2 * 10-3
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Raakaveden mukana tuleva kuormitus (taustakuorma), sisältyy päästöarvoihin, ja sen
arvioidaan olevan:
•
BOD7
300
kg/d
•
Kiintoaine
kg/d
500
•
Väri
30
t/d
•
Kok. P
7
g/ADt
•
Kok. N
107
g/ADt
Päästöt ilmaan
Tehtaan merkittävämmät ilmapäästölähteet ovat:
•
soodakattila I:n ja II:n savukaasut
•
soodakattila I:n liuotinhöngät
•
soodakattila II:n liuotinhöngät
•
purunkuivauskaasuttimen kaasut
•
meesauuni I:n savukaasut
•
meesauuni II:n savukaasut
•
kuorikattilan savukaasut
•
varakattilan (K7) savukaasut ajoittain
•
hajukaasujen varapolttouunin savukaasut ajoittain
•
hönkäpesurin kaasut
Edellämainittujen päälähteiden lisäksi tehdasalueella on runsaasti pienempiä päästökohteita (mm. huuvien poistoilmat, säiliöhöngät).

Taulukko 27. Wisaforest Oy Ab:n ilmapäästökohteet v. 1983. Päästöarviot perustuvat
ilmansuoj eluilmoitukseen.
Kaasuvirta

Lämpö—
tila

SOz

Päästöt,)
TRS2t

Nm'/h

°C

t/a

t/a

527 000
306 000
35 000
80 000
250 000
90 000

150
100
80
80
130
150

1 440
800
40
80
280
3 600

35 500

400

21

Höngät
• soodakattilan
liuotinhöngät

120 000

75

8

• hönkäpesurin kaasut

134 000
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Päästölähde

Savukaasut
• soodakattilat
• purunkuivauskaasutin
• meesauuni 1 `)
• meesauuni II
• kuorikattila
• varakattila l)
• hajukaasujen
varapolttouuni

—

64
80
400
1 000

Hink—
kas—
pääs—
töt
t/a

PiiDun
korkeus
(yli me-renpinnan, m)

100

—

960
800
120
240
320

—

—

32
44
83,5
71

--

—

37

28
—

') Päästöarviot perustuvat ilmansuojeluilmoitukseen
2) Päästöarvio laskettu niinkuin laite olisi käytössä koko vuoden
3)TRS = Total Reduced Sulphur (pelkistynyt kokonaisrikki)

184
—

83,5

67
ja 72,2
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Taulukko 28. Wisaforest Oy Ab:n ilmapäästöt v. 1989 (perustuu Wisaforest Oy Ab:n
ilmansuojeluilmoitukseen)

Päästöparametri

Kuormitus, keskimäärin
t/a
t/d

Ominaiskuorma
kg/ADt

Hiukkaset
SO2 (rikkinä)
TRS (rikkinä)
Kokonaisrikki
NO
Tot. Cl (Cl02:na)

4153
1352
1872
3224
967
200

8,1
2,6
3,7
6,3
1,9
0,4

11
3,7
5,1
8,8
2,6
0,55

Kiinnteät jätteet
Tehtaan omalle kaatopaikalle toimitetaan vuosittain runsaat 100 000 m3 kiinteitä jätteitä
(vrt. taulukko 29). Valtaosan jätemäärästä, yhteensä n. 80 %, muodostavat kuori, tuhka,
viherlipeä— ja biolietteet.
Taulukko 29.

Wisaforest Oy Ab:n kaatopaikalle viedyt kiinteät jätteet v. 1990

Päästöparametri

Määrä,
m3/a

Tuhka
Viherlipeäliete
Kalkki
Kuori
Bioliete
Paperi
Glaubersuola
Rakennusjäte
Meesa
Muu

26 300
12 600
740
28 700
16 400
3 700
100
1 600
400
15 600

Yhteensä

106 140

keskimäärin
m3/d

72
35
2,2
79
45
10
0,3
4,4
1,1
43
292

Ominaismäärä
m3/1000 ADt
51
25
1,4
56
32
7
0,2
3,1
0,8
30
207

OsigelIm-A.gi ttect

Ongelmajätteet kerätään ja toimitetaan Ekokemille hävitettäväksi. Ongelmajätteiden
hävityskustannus on luokkaa 100 000 mk/a.
Arvio l)äästöjer vaihteluista
Päästöjen vaihtelut eri aikajaksoina on arvioitu laskemalla maksimiarvon ja keskiarvon
suhde. Kuukausitasolla luku perustuu mitattuihin arvoihin, mutta vuorokausitasolla on
käytetty kerrointa, joka on toteutunut vastaavissa kohteissa (jätevesipäästöt).
Taulukossa 30 edellä mainitut suhteet on esitetty eri päästöparametreille. Kertomalla
tietyn kuormitusarvon suhdeluku sen kuukausikeskiarvolla (taulukko 26, 27 ja 28)
saadaan tulokseksi vastaava kuukausi— tai päivämaksimikuormitusarvio.

Ilmapäästöjen osalta on arvio vaihteluista esitetty ainoastaan kokonaisrikkipäästön
suhteen. Lisäksi kiinteän jätteen määrän vaihteluista on mahdollista esittää vain
kuukausitason vaihtelut.
Ns, satunnaispäästöt ja niiden merkitys jätevesikuormituksessa.
Yleensä satunnaispäästöt sellutehtaissa ovat ajoittaisia, usein varsin rajujakin kuormitus-huippuja, jotka aiheutuvat:
häiriöistä tuotantoprosessissa
°

13
laitevaurioista
inhimillisistä erehdyksistä
tehdasseisokkien alas— ja ylösajovaiheissa kytkentähäiriöistä.
Aikaisemmin, esim. 60— ja 70—luvulla, satunnaispäästöt ja niistä aiheutuneet kuormi-tukset joutuivat yleensä jätevesien mukana vesistöön. Viime vuosina mm. biologinen
jätevesien puhdistus ja keittokemikaalien talteenoton tehostuminen ovat johtaneet siihen,
että satunnaispäästöjen muodostumista on pyritty ehkäisemään monin eri prosessitekni-sin keinoin. Lisäksi satunnaispäästön tapahduttua päästön vaikutukset pyritään minimoimaan.
Satunnaispäästöjen kuormitusosuus on nykyaikaisessa sa—sellutehtaassa tyypillisesti
esim. orgaanisen aineen päästöissä 10-20 %. Alkalihäviöistä satunnaispäästöjen osuus
on yleensä hiukan em. lukuarvoja suurempi.
Satunnaispäästöjen torjumiseksi on käytössä mm. seuraavia keinoja:
tarkoituksenmukainen prosessijätevesien viemäröinti varustettava riittävän usealla
°
vuotojen pumppauskaivolla
riittävät keräilysäiliötilavuudet (mm. lipeävuodoille vähintään 1 m3/ADt)
°
lipeäsäiliöalueiden vallitus ja vuotojen pumppaus keräilysäiliöön
°
haihduttamo on mitoitettu huomioiden lipeävuotojen takaisinkierrätys (yleensä 5•
10 %:n lisäkapasiteetti)
tehokas keskitetty mittaus— ja hälytysjärjestelmä (pääprosessikanaaleista)
•
•
varoallas ongelmatilanteita varten (tehtaan normaalikäynnin aikana tyhjänä).
Wisaforest Oy Ab:n tulevaisuuden tuotantotilanteissa on otettu huomioon satunnaispäästöjen vähennystoimenpiteet myös uusilla tuotanto—osastoilla.
Taulukko 30. Wisaforest Oy Ab:n päästöjen vaihtelut v. 1989
Päästöpararnetri

Mk/kk')

Md/kk12)

Virtaama
Kiintoaine
BOD,
CODcr
AOX
P
Kok. N
Johtokyky
Hiukkaset
O
TR
Kokonaisrikki
NO
Tot. Cl
Kiinteä jäte4)
Tuhka
Viherlipeäliete
Kalkki
Kuori
Bioliete
Paperi
Glaubersuola
Rakennusjäte
Mecsa
Muu

1,3
1,8
2,2
1,3
1,5
1,6
1,8
1,1

1,62)
2,5
3,1
1,8
2,0
2,2
2,5
1,6

') Selityksiä:
Mk = maksimi kuukausiarvo
Kk = keskimääräinen kuukausiarvo
Md = makswaipäiväarvo
Kd = keskimääräinen päiväarvo
2) Md/Kd = 1,4

3) Md/Kd = 1,2
4) Vaihtelu v. 1990
5) Vaihtelu verrannollinen
suoraan tuotantoon

1,2¢)1,6

1,3
1,7
2,2
2,3
1,7
1,3
2,4
2,5
1,7
1,5
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6.1.6 Ympäristönsuojelutoimenpiteiden investointi— ja käyttökustannukset
Ympäristönsuojelutoimenpiteiden kustannukset (pääomakustannukset)
Taulukko 31.
Wisaforest Oy Ab:n ilmoittamien ympäristönsuojeluinvestointien
pääomakustannukset v. 1989 laskettuna annuiteettimenetelmällä. Korko 15 % ja
pitoaika 15 a.
Ympäristönsuojelu —
toimenpide

Toteutus— Investointi
Mmk
vuosi

A.

Erillisviemäröinti

1980-89

n.14

B.

Saniteettijätevesien
erilliskäsittely

C.

Kuorikattilalaitos,
kuivatus— ja kaasutus—
laitos (kok.investointi
170 Mmk)

1982

702)
11,97
(vastaa ymp.suoj.
osuutta n. 40 %)

D.

Jätevesien ilmastus

1981-83

E.

Puskurialtaan toteutus

1983

1

0,17

F.

Toisiolämmön ohjaus—
järjestelmä

1983

2

0,34

G.

Puunkäsittelylaitoksen
muutostyöt

1985

».20

3,42

H.

Erillisviemäröinnin
päästömittauslaitteet

1985

0,5

0,09

I.

Jätevesien alctiivilietelaitos

1986

30

5,13

J.

Pesu — lajittelu 1 uusinta

1987

9

1,54

K.

Valkaisulaitos 2:n toteutus

75

12,83

L.

Uusi PD—suodin

1988

1

0,17

M.

Pesun tehostus paine
diffusöörin avulla

1988

6

1,03

N.

Aktiivilietelaitoksen laajennus

1989

11,4

1,95

O.

Haihduttamo 2:n laajennus

1989

1

0,17

Yhteensä
1)
2)

it

1

Pääomakustannus
Mmk/a
2,39

0,17

272,6')
41,37
(v. 1989 hintataso)

Laskettu perustuen tukkuhintaindeksiin
Kuorikattilainvestoinnin ympäristönsuojeluosuus on arvioitu pääasiassa vaihtoehtoisen rikinpoistokustannuksen mukaan. Lähtöarvona on voimalaitosten rikinpoistokustannuskerroin n. 5000 mk/t SO2 vuonna 1989. 2000 t S02/a päästövähenemää
vastaavaa rikinpoistokustannusta on deflatoitu tukkuhintaindeksillä vuosille
1982...1997 ja muutettu v. 1982 nykyarvoksi 11 %:n korolla 15 vuoden ajalta.

Wisaforest Oy Ab:n ympäristönsuojeluinvestoinnit olivat v. 1980-1989 yhteensä n.
273 milj, mk laskettuna vuoden 1989 hintatasossa. Investointien jakautuminen eri vuosille on esitetty Liitteessä 13.
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Vuonna 1989 aiheutui ko. ajanjakson investoinneista yhteensä n. 41 milj, mk:n
pääomakustannukset (korko 15 % ja pitoaika 15 a).
Ympäristönsuojelutoimenpiteiden käyttökustannukset
Suurimmat yrnpäristöpäästöjen käsittelyn käyttökustannukset syntyvät jätevedenkä-sittelystä. Näiden kokonaiskustannuksien arvioidaan olevan n. 5,1 milj. mk/a.
Ilmapäästöjen käsittelyn käyttökustannukset muodostuvat lähinnä sähköenergiasta ja
huoltokustannuksista ja niiden on arvioitu olevan n. 4,6 milj. mk /a. Kiinteän jätteen
käsittelyn vuosittaisiksi kustannuksiksi on arvioitu vajaa 1 milj. mk/a.

Taulukko 32. Wisaforest Oy Ab:n ympäristönsuojelutoimenpiteiden käyttökustannukset
v. 1989
Ympäristönsuojelu --toimenpide
Ilmapäästöjen käsittely
Jätevesipäästöjen käsittely

Kiinteän jätteen käsittely

Kustannus—
laji

Vuosi—
kulutus
t,MWh/a

Ominais— Käyttö—
kustannus kustannus
mk/t,MWh Mmk/a

Energia—,vesi— yrro. kust.Y Y
Huolto 1
Kemikaalit, yhteensä
Rikkihappo (I-12SO4 )
Kalkki
Ureaa
Fosforihappo
Polymeeri
FeC13
Vaandonestoaine

3,33
1425 4.5
396
103
25
4
24
533
16

500
600
1 500
4 500
20 000
450
11 000

10 180
Energia
Työvoima
Huolto (1,5 % inv.kustannuksista.
Luku 4.2, kohdat A,B,D,E,F,
G,H,I,J)L,M,N,O)

150

Kemikaalit
Energia
Työvoima (kuljetus)
huolto (1,5 % inv.kustannuksista)
Ongelmajätehuolto

Käyttökustannukset yhteensä, Mmk/a

1,22

1,5
1,0

,,., 0
0,5
0,1
O1

5i2

0,7
10,4

' Tieto perustuu ilmansuojeluil.moitukseen (1984)

6.2 Tuotantotilanne vuonna 1995
6.2.1 Vertailu v.1989 tilanteeseen
Tehtaan kokonaistuotarito nousee nykyisestä (vuosi 1989) 540 000 ADt:sta vuoteen
1995 600 000 ADt:iin. Taulukossa 13 esitetään tuotanto — osastojen kapasiteetit vuonna
1989 ja arvio v. 1995 tuotannosta.
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6.2.2

Lähtökohdat v.1995 tuotantotilanteelle
Taulukko 33.

Sellun tuotanto ja käyttö vuosina 1989 ja 1995 (ADt/a)

Sellun tuotanto

v. 1989

v. 1995

Lehtipuumassalinja
•
keittämö, lajittamo, pesu, happivalkaisu, valkaisu

260 000

260 000

Havupuumassalinja
•
keitto, pesu, lajittelu
valkaisematon
valkaistu
•
happivaihe
•
valkaisu
havupuumassaa yhteensä
•

82 500
197 500
0
197 500
280 000

0
340 000
340 000
340 000
340 000

Sellun tuotanto, yhteensä

540 000

600 000

Sellun käyttö

v. 1989

v. 1995

Paperikone 1
°
valkaisematonta havupuusellua
°
valkaistua havupuusellua
Yhteensä

0
82 500
47 500
130 000
130 000 130 000

Kuivauskone 1
•
valkaistua lehtipuusellua
•
valkaistua havupuusellua
Yhteensä

260 000
260 000
0
0
260 000 260 000

Kuivauskone 2
°
valkaistua havupuusellua

150 000

210 000

Sellun käyttö yhteensä

540 000

600 000

V. 1995 valkaistun sa— massan tuotannolle Suomessa asetettu AO --päästötavoitc
1,4 kg/ADt edellyttää happivalkaisun rakentamista havumassalinjalle. Samalla COD,
ominaispäästö pienenee huomattavasti v. 1989 tasosta n. 42 kgCODc/ADt noin
tasolle 30 kgCODc/ADt jätevesien puhdistuksen jälkeen.
Valkaistun havumassan tuotanto nostetaan samalla nykyisen havupuumassavalkaisimon
läpäisykykyä vastaavaksi, jolloin tuotetaan pitkälle jalostettua sa— sellua kohtuullisella
lisäinvestointipanoksella.
Fosforipäästötavoite (HELCOM) valkaistua sellua tuottavalle tehtaalle, 60 g P/ADt,
tullaan v. 1995 tilanteessa selvästi alittamaan perustuen biologisen puhdistamon
käyttökokemuksiin mm. fosforiravinteen lisäyksen ja päästön rajoittamisesta ilman
lisäpuhdistusvaiheita.
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6.2.3 Kuitulinja 1, lehtipuumassan valmistus
Nykyinen lehtipuumassan valmistus kuitulinja 1:llä pysyy ennallaan. Tuotantoa ei
muuteta eikä myöskään prosessiolosuhteita ole tarkoitus muuttaa.
6.2.4 Kuitulinja 2, havupuumassan valmistus
Taulukon 26 mukaan havupuumassaa valmistetaan vuonna 1995 60 000 ADt/a
enemmän kuin vuonna 1989. V. 1995 kaikki havupuumassa on valkaistua, joten
valkaistun massan lisäys vuoteen 1989 verrattuna on em. tuotannon lisäys 60 000 ADt/a
+ v. 1989 valkaisemattoman massan tuotanto 82 500 ADt/a eli yhteensä 142 500 ADt/a.
Tuotannon nosto puunkäsittelyssä ei aiheuta uusia investointeja, vaan puunkäsittelyn
vuosittaista käyntiaikaa lisätään. Myöskään keitto — lajittelu —pesulinjalla ei tehdä
muutoksia, vaan nykylaitteisto läpäisee myös lisääntyneen tuotannon (60 000 ADt/a).
Pääasiassa ympäristöllisistä syistä linjalle rakennetaan happivalkaisu. Sen reaktori ja
reaktorin jälkeinen pesu mitoitetaan jo vuoden 2000 tuotannolle, joka on 490 000 AD—
t/a. Tässä on ylikapasiteettia vuoteen 2000 asti 150 000 ADt/a.
Loppuvalkaisun tuotanto nousee 197 500 ADt/a:sta 340 000 ADt/a:iin eli 142 500
ADt/a:lla. Koska jo nykyisin valkaisimoa ajetaan ajoittain vuoden 1995 tuotantovauhtia,
tässä tutkimuksessa on oletettu, että valkaisimolle ei tarvitse tehdä muutoksia.

6.2.5 Paperin valmistus ja sellun kuivauskapasiteetti
Vuonna 1995 tuotetaan lehtipuusellua 260 000 ADt/a ja havupuusellua 340 000 ADt/a.
Paperikone 1 käyttää edelleen havupuusellua 130 000 ADt/a ja tuotanto pysyy v. 1989
tasolla.
Kuivauskone 1:llä jatketaan lehtipuusellun kuivausta 260 000 ADt/a.
Kuivauskone 2:lla kuivataan 210 000 ADT/a havupuusellua, joten kuivattavan sellun
kasvu vuoteen 1989 verrattuna on 60 000 ADt/a. Kuivauskoneen kapasiteettia nostetaan
rakentamalla kuivauskoneeseen uusi viira— ja puristinosa. Myös massan varastosäiliötilavuuksia lisätään.

6.2.6 Kemikaalien talteenotto-e osastot
Kemikaalien talteenotto— osastojen kapasiteetti nostetaan vastaamaan 600 000 ADt valkaistua sellua vuodessa. Nykyisten haihduttamojen jälkeen rakennetaan ns. superkonsentraattori, jolla mustalipeän kuiva —ainepitoisuus nostetaan nykyisestä 65 %:sta
n. 80 %:iin. Superkonsentraattorin avulla soodakattilat läpäisevät sellutuotannon lisäystä
60 000 ADt/a vastaavan kuiva —ainemäärän lisäyksen. Kaustistamoilla ja meesauuneilla
ei tarvita lisäinvestointeja. (vrt. linjakaavio Lipeälinjat 1 ja 2 vuonna 1995, liite 14).
6.2.7 Valkaisukemikaalien valmistusosastot
Klooridioksidilaitoksen nykyinen kapasiteetti 2x20 tC1O2/d riittää vuoden 1995
tuotannollekin. Klooridioksidilaitos käsittää Erco R3 ja R7— tyyppiset prosessit.
Klooridioksidi valmistetaan natriumkloraatista, natriumkloridista ja rikkihaposta.

M
6.2.8 Kenmikaalitase
V. 1995 tuotantotilanteen mukainen kemikaalitase on esitetty liitteessä 15 yhteenve-totaulukkona ja diagrammina. Kernikaalihäviöiksi on arvioitu 7,5 kg Na/ADt ja 2,8 kg
S/ADt. Kaasumainen rikkipäästö (SO2, TRS) on eritelty tarkemmin kohdassa 4.2.10.
Lipeäkiertoon tulee rikkiä 3,4 kg S/ADt, kun happivalkaisun inhibiittoriksi on oletettu
MgSO4). Rikin poistotarve on siten 0,6 kg S/ADt. Poisto voidaan tehdä ottamalla pieni
osa soodakattilan lentotuhkasta ulos kierrosta vastaten 2,7 kg Na2SO4/ADt. Samalla on
kemikaalikiertoon lisättävä ylimäärä natriumia vastaten 0,9 kg Na/ADt. Soodakattilan
sähkösuodattimilta erotettu lentotuhka voidaan liuottaa veteen ja johtaa jätevesien
mukana mereen tai viedä kuivana kaatopaikalle. Em. korvaustilanteessa ostettavia
korvauskemikaaleja ovat rikkihappo 6,8 kg/ADt, MgSO4 2,8 kg/ADt ja NaOH 14,6
kg/ADt.
Vaihtoehtoisena ratkaisuna on käyttää happivalkaisussa inhibiittorina
Mg(OH)2:a, jolloin vältytään rikkilisäyksestä ja samalla soodakattilan lentotuhkan
poistoa kemikaalikierrosta ei tarvita. Tässä yhteydessä on kuitenkin oletettu MgSUQ:n
käyttö happivalkaisussa.

Kaasumaisen rikin päästön on arvioitu olevan noin 2,2 kg S02/ADt eli huomattavasti
alle tavoitteen 3 kg S02/ADt.

6.2.9 Vesilaitos
Kemiallisesti puhdistetun veden tuotantokapasiteettia nostetaan vastaamaan myös
havupuumassalinjan täysvalkaisun vedenkulutusta. Mitoituskapasiteetin lisäys on noin
13 000 m3/d, mikä vastaa n. 30 m3/ADt kulutusta valkaisussa.

6.2.10 IImansuojelutoimenpiteet
Väkeville haj ukaasuitle rakennetaan erillinen polttokattila, jossa hajukaasuja poltetaan
normaalisti. Varapolttopaikka on meesauuni 2. Lisäksi polttojärjestei7Yiä käsittää
soihdun, jossa hajukaasuja poltetaan äkillisissä lyhytaikaisissa häiriötilanteissa.
Hajukaasujen polttokattila tuottaa höyryä tehtaan höyrynjakeluverkostoon ja kattilan
savukaasuista erotetaan rikkidioksidi lipeäpesurissa. Talteenotettu rikki johdetaan tehtaan
kemikaalikiertoon.
Laimeitten hajukaasujen keräily mustalipeäsäiliöistä ja kuitulinjalta toteutetaan, ja kaasut
johdetaan poltettavaksi soodakattila 2:ssa. Meesauuni 1:lle ja 2:lle asennetaan
sähkösuotimet ja yhteinen pesuri, jonka jälkeen savukaasut johdetaan uuteen yhteiseen
piippuun.
Kun haihduttamoilta tuleva lipeä väkevöitetään ennen polttoa soodakattiloissa kuiva ainetasoon n. 80 %, S02— päästö soodakattiloiden savukaasuissa vähenee riittävästi, ja
erillisiä S02—pesureita ei tarvita.
Kokonaisuutena toteutettavilla ilmansuojelutoimenpiteillä päästään prosessirikkipäästön
tasoon alle 3 kgSO2/ADt.
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Taulukko 34.

Arvio ilmapäästöistä v. 1995

Hiukkaspäästöt
Soodakattila 1+2
Sk 1+2 liuottimet
Meesauuni 1+2
Kuorikattila
Yhteensä hiukkaspäästöt
Prosessirikkipäästöt (ilmoitettuna S02:na)
Soodakattila 1+2
Meesauuni 1+2
Hajukaasujen poltto
Yhteensä
Hajurikki (S02:na)
Soodakattila 1+2
Meesauuni 1+2

700
50
150
300

t/a
t/a
t/a
t/a

1 200
t/a
(2,0 kg/ADt)
900
60
240

t/a
t/a
t/a

1200
(2 kg/ADt)

t/a

92
60

t/a
t/a

Yhteensä

t/a
152
(0,25 kg/ADt)

Yhteensä rikkipäästöt prosessista S02:na

1 352
t/a
(2,25 kg/ADt)

Polttoaineperäinen rikkipäästö (S02:na)
Kattila 7, kuorikattila

1 660

t/a

CO2 päästö
Puuperäinen päästö
Fossiilisista polttoaineista

1 762 000
168 000

t/a
t/a

Yhteensä CO2:a

1 930 000

t/a

1 570

t/a

NOX päästö

6.2.11 Jätevesipäästöt
Jätevesikuormitus ennen puhdistusta
Enviro Data Oy:n suorittamien prosessisimulointilaskelmien mukaan (vrt. liite 16, vuoden 1995 jätevesikuormitukset ennen puhdistusta ovat seuraavat:
CODer
BOD,
AOX
Virtaama

81,1 t/d (v. 1989 99,5 t/d), 45,3 kg/ADt
32,3 t/d (v. 1989 28,9 t/d), 18,0 kg/ADt
5,2 t/d (v, 1989 5,1 t/d), 2,9 kg/ADt
ii. 128 000 m3/d (v. 1989 n. 120 000 m3/d)

Lisääntyneen BOD7—kuormituksen vuoksi ilmastuslaitteiston hapetustehoa on lisättävä
(150-200 kW), muutoin nykyinen puhdistamo on riittävä myös v. 1995 tilanteessa.
Lietteenkäsittelyssä biolietteen määrä lisääntyy n. 1-1,5 t/d, mutta nykyisten vedenerotuslaitteistojen kapasiteetti riittää myös lisääntyneen lietemäärän käsittelyyn.

Jätevesipäästöt puhdistuksen jälkeen
Perustuen biologisen puhdistamon käyttökokemuksiin voidaan jätevesipäästöjen kehitys
arvioida taulukossa 35 esitetyksi.
Taulukko 35.

Arvio jätevesipäästöistä v. 1995

Päästötyyppi
Virtaama
BOD7,
CODcr,
Kiintoaine
Kok. N
Kok. P
AOX,

Nykytilanne
(v. 1989)
me/d
m /ADt (sellu)
m3/ADt (paperi)
kg/d
kg/ADt
kg/d
kg/ADt
kg/d
kg/ADt
kg/d
g/ADt
kg/d
g/ADt
kg/d
kg/ADt

120 000
65
39
4 100
2,5
67 000
41,6
2 500
1,6
490'
304
88
55
2 100
1,6

V. 1995
128 000
63
39
4 500
2,5
55 000
30,7
2 600
1,5
500')
280
90
50
2 200
1,2

') Typpipäästöön sisältyy n. 200-250 kg N/d raakaveden mukana tullutta kuormaa, ts.
typen lisäys vesistöön on n. 250-300 kg N/d molemmissa tuotantovaihtoehdoissa.

6.2.12 Kiinteä jäte
Kattilatuhkan ja viherlipeälietteen määrän on arvioitu kasvavan tuotannon lisäyksen
suhteessa n. 10 %:lla verrattuna v. 1989 tilanteeseen. Lisäksi kaatopaikkatilavuudessa
on varauduttu lisääntyvään soodakattiloiden lentotuhkan (glaubersuolaa) varastoimiseen.
Myös kaatopaikalle kuljetettavan meesan määrän on arvioitu kasvavan nykyisten
talteenottolaitteiden lisääntyneestä kuormituksesta johtuen. Muu kiinteä jätemäärä on
oletettu v. 1989 mukaiseksi. Yhteenveto kaatopaikalle vietävästä kiinteän jätteen
määrästä on esitetty jäljempänä kohdassa 8.

6.2.13 Energian tuotanto
Sähkön tuotantoon ja jakeluun ei tarvitse tehdä investointeja.

6.2.14 Kustannusarvio
Investoinnit
Tarvittavat investoinnit valkaistun sellun tuotannolle 600 000 ADt/a sekä v. 1995
ympäristöpäästöv.aatimuksien täyttämiseksi on arvioitu seuraaviksi:

Taulukko 36.

Investoinnit v. 1995

Tuotanto-- osasto

Investoinnit, milj. mk

Kokonais—
investointi

Tuotannollinen
osuus

Ymp.suojelu
osuus

Havupuumassalinjan happivaihe 120

60

Sellun kuivatuskapasiteetin nosto

80

80

-

Mustalipeän väkevöitys

20

—

202)

Ulkoiset puhdistusmenetelmät
ilmansuojelu
jätevesien käsittely

66
8

—
—

66
8

Tuoreveden käsittely

15

15

—

309

155

154

°

Yhteensä

601)

1) Vuoden 1995 kapasiteettia vastaava investointi on 60 milj, mk, joka on välttämätön
AOX— tavoitteen 1,4 kg/ADt saavuttamiseksi, joten happivaihetta voidaan pitää 100
%isena ympäristönsuojeluinvestointina
2) Lipeän kuiva — aineen nosto vähentää polton S02 päästöä ja on vaihtoehtoinen
ratkaisu soodakattiloiden savukaasupesureille S02 — päästön vähentämiseksi. Siten lipeän
väkevöitystä voidaan pitää 100 %isena ympäristönsuojeluinvestointina (kustannukset
vastaavat tarvittavien pesureiden hintoja)
Yhteenvedon perusteella voidaan todeta, että ympäristönsuojeluun kohdistuvien investointien osuus kokonaisinvestoinneista on arviolta noin 50 %

Käyttökustannukset
Käyttökustannusten kasvu v. 1995 tilanteessa verrattuna v. 1989 kustannuksiin on
arvioitu seuraavaksi:
Taulukko 37. Käyttökustannusarvio v. 1995, milj.mk/a

Ilmansuojelu
energia ym. kust.
lisäkust.
° huolto
lisäkust.
Jätevesien käsittely
kemikaalit yht.
°
lisäkust.
° energia
lisäkust.
työvoima, huolto
°
lisäkust.
Kiinteän jätteen käsittely
° työvoima, huolto
lisäkust. v. 1995
°

Käyttökustannukset yhteensä

v. 1989
v. 1995
v. 1989
v. 1995

3,3
0,5
1,3
1,0

v. 1989
v. 1995
v. 1989
v. 1995
v. 1989
v. 1995

1,2
0,1
1,5
0,2
2,4
0,2

v. 1989

0,7
0,1

v. 1995

12,5

Yhteenvetona käyttökustannuksista voidaan todeta, että lisäys v. 1989 tasoon on noin
20 %, ja kasvu johtuu pääasiassa tehostuneista ilmansuojelutoimenpiteistä.
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6.3 Tuotantotilanne vuoden 2000 jälkeen
6.3.1 Vertailu v.199`i tilanteeseen
Taulukossa 38 on esitetty v. 1995 ja v. 2000 jälkeinen oletettu tehtaan tuotantotilanne.
Taulukko 38.

Sellun tuotanto ja käyttö vuonna 1995 ja 2000.

Sellun tuotanto, ADt/a valkaistua sellua

v. 1995

v. 2000

Lehtipuumassalinja
keittämö, lajittamo, pesu, happivalkaisu, valkaisu
•

260 000

260 000

Havupuumassalinja
keitto, pesu, lajittelu, happivaihe, valkaisu
•

340 000

490 000

Sellun tuotanto yhteensä

600 000

750 000

Paperikone 1:lle
°valkaistua havupuusellua
Yhteensä

130 000
130 000

130 000
130 000

Paperikone 2:lle
•valkaistua lehtipuusellua
°valkaistua havupuusellua
Yhteensä

0
0
0

187 500
62 X00
2S0 000

Kuivauskone 1:lle
°valkaistua lehtipuusellua
°valkaistua havupuusellua
Yhteensä

260 000
0
260 000

72 500
147 500
220 000

Kuivauskone 2:lle
°valkaistua havupuusellua

210 000

i 50 000

Sellun käyttö yhteensä

600 000

Sellun käyttö, ADt/a valkaistua sellua

750 000

6.3.2 L,ähtökohclat vuoden 2000 tuotantntilanteelle
Tehtaan tuotantovaihtoehtojen arvioinnissa on päädytty valkaistun sulfaattisellun
tuotannon nostamiseen vuoden 1995 tuotannosta 600 000 ADt/a tuotantotasolle '/50 000
ADt/a vuoden 2000 jälkeen. Samalla on jatkojalostuksessa suunniteltu uuden paperiko
neen (no 2) rakentamista. Paperikone 2 tuottaa hienopaperia.
Ympäristönsuojeluun on kiinnitetty erityistä huomiota tuotantoratkaisuissa. Sellun
valmistuksessa on otettu huomioon jatkettu keitto, happivalkaisu ja pelkästään klooridioksidin käyttö loppuvalkaisussa. Kun tehtaalla on lisäksi erittäin tehokas biologinen
jätevesien puhdistamo, saavutetaan alhainen AOX—päästötaso v. 2000 tilanteessa.
Täysin kloorikemikaaleista vapaan valkaistun sellun tuotantoprosessin rakentamista ei
ole tässä yhteydessä kaavailtu, vaikka eri tahoilla on esitetty lupaavia prosessisovc1lutuksia. Todennäköistä kuitenkin on, että jätevesien AOX--päästörajoitukset v. 2000
jälkeen sallivat vielä klooridioksidilisäyksellisen valkaisun. Sen sijaan valkaistun nark--
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kinamassan lähiajan mahdolliset AOX— rajoitukset ja niiden kehitys v. 2000 mennessä
ovat avoin kysymys ja vaikeasti ennustettavissa markkinoiden nykynäkymien perusteella. Pääperiaatteena v. 2000 tuotantokaavailuissa on tässä tutkimuksessa ollut riskittömän
tuotantoprosessin valinta minimiympäristöpäästöillä.
Tutkimusryhmä on olettanut v. 2000 uusiksi ympäristöpäästötavoitteiksi seuraavat:

Vesiensuojelussa:
Prosessijätevesimäärä
CODc,
BODI
AOX
fosfori

n. 45 m3/ADt (sellu)
n. 10 m3/ADt (paperi)
30 kg/ADt
n. 1 kg/ADt
0,8 kg/ADt
n. 0,3 mg/1

Ilmansuojelussa:
Prosessirikkipäästö

alle 2 kg S02/ADt

6.3.3 Lehtipuumassan valmistus, kuitulinja 1
Taulukon 38:n mukaisesti lehtipuumassan valmistusta ei lisätä vuonna 2000. Mm.
ympäristönsuojelusyistä ryhdytään lehtipuumassaa keittämään aikaisempaa alempaan
delignifioitumisasteeseen eli kappalukuun. Nykyinen Kamyr— keitin muutetaan ns.
MCC—keittimeksi (modified continuous cooking), jolla lehtipuuta voidaan keittää
normaalin kappaluvun 20 sijasta kappalukuun 14. Lehtipuumassan pesun muodostavat
keittimen Hi—Heat, painediffusööri, säteisdiffusööri ja nykyinen lehtipuulinja ilman
Ultra Washeria.
Muita muutoksia lehtipuulinjalle ei tehdä.

6.3.4 Havupuumassan valmistus, kuitulinja 2
Taulukon 38 mukaan havupuumassan valmistus vuonna 2000 on 490 000 ADt/a. Tätä
varten rakennetaan puunkäsittelyyn yksi uusi linja, jonka kapasiteetti vastaa (490 000280 000) ADt/a eli 210 000 ADt/a sellun tuotantoa.

Koko tuotannolle (490 000 ADt/a) rakennetaan uusi Super Batch tyyppinen alhaiseen
kappalukuun (kappaluku 20-22) keittävä eräkeittämö. Pesuna tulee olemaan keitinsyrjäytys, rinnan olemassa oleva Ultra Washer (1100 ADt/d), uusi DD—washer 500 ADt/d
ja lajittamon jälkeinen uusi pesusaostin.
Lisäksi rakennetaan uusi lajittamo. Happivalkaisu on rakennettu jo vuonna 1995 tälle
tuotannolle. Rakennetaan uusi valkaisimo. Se on esipesulla varustettu elementaariklooria käyttämätön nelivaiheinen valkaisimo (vaiheet pesu —DO—EOP—D1—D2).

6.3.5 Paperin valmistus ja sellun kuivauskapasiteetti
Vuonna 2000 on kuivatettavaa lehtipuusellua 260 000 ADt/a ja havupuusellua 490 000
ADt/a. Paperikone 1 käyttää edelleen 130 000 ADt/a havupuusellua. Rakennetaan uusi
paperikone 2. Se käyttää 187 500 ADt/a lehtipuusellua ja 62 500 ADt/a havupuusellua,
eli yhteensä kuidun kulutus on 250 000 ADt/a. Kuivauskone 1:llä kuivatetaan 72 500
ADt/a lehtipuusellua ja 147 500 ADt/a havupuusellua, eli yhteensä 220 000 ADt/a.
Kuivauskone 2:lla kuivatetaan 150 000 ADt/a havupuusellua.
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Paperikone 2 valmistaa hienopaperia, jonka kuituseos on 75 oro lehtipuusellua ja 25 %
havupuusellua. Paperin raaka-aineena käytetään sellun lisäksi pääasiassa kaoliinia ja
liimaa pintaliimaukseen. Valmis paperi leikataan sopivan levyisiksi rulliksi, rullat
pakataan ja lähetetään asiakkaille. Omaa arkkisalia siis ei rakenneta. Paperikone 2:n
tuotanto on 300 000 t paperia/a.
6.3.6 Kemikaalien talteenotto.-.osastot
Rakennetaan kokonaan uusi kemikaalien talteenottolinja vastaamaan vuoden 2000
tuotantoa 750 000 ADt/a (vrt. liite 17).
6.3.7 Valkaisukemikaalien valmistus
Rakennetaan uusi R8 tyyppinen klooridioksidilaitos. Valkaisimoissa ei käytetä klooria.
6.3.8 Kemikaalitase
V. 2000 kernikaalitaseen laadinnassa on otettu huomioon seuraavat ympäristönsuojelutoimenpiteet:
C102 -laitoksen jätekemikaalien täydellinen hyödyntäminen: rikin uudelleenkäyttö
ja natriumin johtaminen make-up kemikaaliksi
rikin sisäinen kierrätys mäntyöljyn keittoon alhaisen kaasumaisen rikkipäästötavoitteen vuoksi.
Vuoden 2000 tuotantotilanteen mukaiset kerikaalitaseet on esitetty liitteessä 18.
Kemikaalihäviöiksi on arvioitu yhteensä 6,1 kg Na/ADt ja 2,0 kg S/ADt. Rikkitasapainon ja klooridioksidilaitoksen (R8) tarvitseman rikin (rikkihappona) kierrättärnisen
vuoksi on tehtaalle oletettu rakennettavaksi natriumsulfaatin regenerointilaitos (esiin.
perustuen elektrohydrolyysiin). Regenerointilaitoksen oleelliset tehtävät tehtaan kemikaalikierrossa ovat:
C102 -laitoksen jäteliuoksen sisältämän natriumin siirtäminen tehtaan kemikaalikiertoon natriumhydroksidina make-up-kemikaaliksi, C102-laitoksen raakaainekemikaali natriumkloraatti ostetaan ulkoa.
C102 -laitoksen tarvitseman rikkihapon kierrätys, ts. klooridioksidilaitoksen
jätehapon rikki kiertää regenerointilaitoksen kautta takaisin rikkihappona.
Tehtaan kemikaalikierron avaaminen siten, että soodakattilan sähkösuodatintuhkasta erotetaan jae vastaten rikkimäärää 1,8 kg S/ADt, mikä määrä muutetaan regeneroinnissa rikkihapoksi ja johdetaan. Mäntyöljyn valmistukseen (mäntyöljyn-keiton rikkihapon tarve on 2,4 kg S/ADt, joten rikkitaseen mukainen ulkoa
ostettava rikkihappornäärä on 0,6 kg S/ADt. Rikkitaseen kannalta em. rikkimäärä
1,8 kg S/ADt kiertää regeneroinnin kautta, ja tällöin vältytään natriumsulfaatin
poistamiselta kemikaalikierrosta. Kokonaistaseen kannalta em. rikkimäärää
vastaava natriummäärä, noin 2,6 kg Na/ADt, muutetaan regeneroinnissa natriumhydroksidiksi ja johdetaan kemikaalikiertoon.
C10,-laitokselta saatava natriumhydroksidimäärä on noin 5,9 kg Na/ADt, joten ulkoa
ostettavaksi määräksi muodostuu 0,2 kg Na/ADt. Vaihtoehtoisesti voidaan inhibiittorina
happivalkaisussa käyttää magnesiumsulfaatin sijasta magnesiumhydroksidia, jolloin
sisääntuleva rikkimäärä vähenee n. 0,9 kg S/ADt, joka on korvattava lisäämällä ulkoa
ostettavan rikkihapon määrää vastaten em. rikkisisältöä.
6.3.9 Vesilaitos
Vesilaitoksen kapasiteettia ei tarvitse nostaa huolimatta kohonneesta sellun tuotannosta
ja uudesta paperikoneesta. Sellutehtaan vesijärjestelmät suunnitellaan siten, että
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ominaisvedenkulutus on tasolla 45 m3/ADt (v. 1995 n. 63 m3/ADt). Uuden paperikoneen
ominaisvedenkulutus on n. 10 m3/ADt (v. 1995 PK1 n. 39 m3/ADt).
6.3.10 Ilmansuojelutoimenpiteet
Arvio ilmaan joutuvista päästöistä on esitetty taulukossa 39.
Taulukko 39. Arvio ilmapäästöistä v. 2000

Hiukkaspäästöt
soodakattila
liuotin, kattila
meesauuni
kuorikattilat

400
60
130
250

Yhteensä

840 t/a

Prosessirikkipäästöt (ilmoitettuna S02:na)
rikkidioksidi ja hajurikki
soodakattila
meesauuni
hajukaasujen poltto

600 t/a
25 t/a
150 t/a

t/a
t/a
t/a
t/a

775 t/a
(1,0 kg/ADt)

Yhteensä

Polttoaineperäinen rikki (S02:na)
kuori kattila (SK2)
+ kattila 9
Si öljy
kivihiili

1780 t/a
0,9 p—%
0,5 p—%

CO2 päästä
puuperäinen
fossiiliset
polttoaineet

2 238 000 t/a
574 000 t/a
2 812 000 t/a

Yhteensä

2 570 t/a

NOX — päästö

6.3.11 Jätevesipäästöt
Prosessisimulointilaskelmien mukaan (vrt. liite 19, yhteenveto ja kaavio), arvio vuoden
2000 jätevesikuormituksesta ennen puhdistusta on seuraava:
Taulukko 40. Jätevesikuormitukset ennen jätevesien käsittelyä

Sa — tehdas

Pa— tehdas

CODc,

74,7 t/d

(33,4 kg/ADt)

BOD7
AOX

34,0 t/d
2,0 t/d

(15,2 kg/ADt)
kg/ADt)

CODCr

6 t/d

(4,8 kg/ADt)

BOD7

3 t/d

(2,4 kg/ADt)
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Lisääntyneen BOD,—kuormituksen vuoksi nykyinen tasausallas (V = 27 000 m3) otetaan
käyttöön lisäilmastustilavuutena. Ilmastuslaitoksen tehoa on lisättävä n. 300 kW.
Lietteenkäsitttelyssä biolietemäärä kasvaa n. 3-4 tId verrattuna v. 1995 tilanteeseen.
Kokonaisbiolietemäärän on v. 2000 arvioitu olevan n. 13-15 t/d. Primääri— ja kuori—
lietteen määräksi on arvioitu n. 25 t/d. Tässä määrässä ei ole Pk 2:n primäärilietettä, n.
4,5 t/d, jolle on oma erillinen käsittely.
Lietteenkäsittelyssä on varauduttu yhden suotonauhapuristimen uusimiseen.
Lähinnä kiristyneen fosforipäästötavoitteen saavuttamiseksi on otettu huomioon lisäksi
ns. tertiääripuhdistus biologisesti puhdistetulle vedelle (kiintoaineen poisto esim.
flotaatiohiekkasuodatuksella).

Taulukko 41. Jätevesipäästöt puhdistuksen jälkeen
Virtaama
(sellu)
(paperi)

n. 120 000 m3/d
n. 45 m3/ADt
n. 16 m3/ADt

BOD,
CODCT
Kiintoaine
Kok. N
Kok. P
AOX

2 200 kg/d (1,0 kg/ADt)
51 000 kg/d (22,8 kg/ADt)
2 300 kg/d (1,0 kg/ADt)
500 g/d (220 g/ADt)
40-50 kg/d (18-22 g/ADt)
1 000 kg/d (0,4 kg/ADt)

6.3.12 Kiinteä jäte
Kiinteän jätteen osalta kuoren ja biolietteen ajoittainen kaatopaikkavarastointi vähenee,
mutta vastaavasti kattilatuhkan määrä lisääntyy. Kalkin, biolietteen, paperin ja
glaubersuolan kaatopaikkavarastoinnin tarvetta ei ole v. 2000 tilanteessa oletettu olevan.
Kaatopaikkatilavarauksissa on kuitenkin syytä varautua n. 15 % jätelisäykseen verrattuna v. 1995 määriin.
6.3.13 Muut osastot
Sivutuotteiden valmistusta varten rakennetaan uudet osastot, mäntyöljykeittämö ja
tärpätinerotuslaitos.
Natriumin ja rikin regeneroimiseksi hankitaan laitteisto, jolla natriumsulfaatti voidaan
hajoittaa rikkihapoksi ja natriumhydroksidiksi (esim. elektrohydrolyysilaitteisto).

6.3.14 Kustannusarvio
Investointikustannukset
Seuraavassa taulukossa on esitetty tarvittavat investoinnit v. 2000 tuotantotilanrietta
varten. Eri tuotanto—osastojen investoinneista on arvoitu ympäristönsuojeluosuus.
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Taulukko 42.

Vuoden 2000 investoinnit

1. Tuotanto—osastot
Kokonais—
kustannus
milj.mk
Lehtipuulinja, Kamyr—keittimen
muuttaminen MCC—keittimeksi

Tuotann.
osuus,
milj.mk

Ymp.suojelu
osuus,
milj.mk

25

22

3

Toinen havupuulinjan
puunkäsittely

150

120

30

Koko havupuumassan tuotannolle
uusi Super—Batch— tyyppinen
eräkeittämö

250

225

25

Havupuulinjan pesemön laajennus
ja uusi lajittamo

40

36

4

300

270

30

2000

1950

50

800

720

80

Uusi klooridioksidilaitos

50

50

Uusi tärpätinerotuslaitos,
mäntyöljykeittämö, tarvittava
höyryn ja sähkön tuotannon
lisäys, natriumsulfaatin
regenerointi

120

70

Havupuulinjan uusi valkaisimo
ja jälkilajittamo

Paperikone 2
Uudet kemikaalien talteenottoosastot koko sellutuotannolle
ja soodakattila 2 muutos
kuorikattilaksi

Yhteensä

3735

3463

—

50
272
(7,2 %) kok.
investoinnista

2. Ulkoiset puhdistusmenetelmät
• Ilmansuojelu
• Jätevesien käsittely ja viemäröintijärjestelyt

30

Yhteensä

375

73

(10 % kok.
investoinnista)
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Käyttökustannukset
Ympäristönsuojelutoimenpiteiden käyttökustannusten
verrattuna on arvioitu seuraavaksi:

kasvu

v. 1995

tilanteeseen

Taulukko 43. Käyttökustannusarvio v. 2000
Kustannus, milj. mk/a

Ilmansuojelu
° energia— ym. kust. v. 1995
lisäkust. V. 2000

3,8
0,5

° huolto v. 1995
lisäkust. v. 2000

2,3
0,5

Jätevesien käsittely
° kemikaalit v. 1995
lisäkust. v. 2000
° energia v. 1995
lisäkust. v. 2000
° työvoima, huolto v. 1995
lisäkust. v. 2000

1,3
0,4
1,7
0,4
2,6
1,0

Kiinteän jätteen käsittely
° työvoima, huolto v. 1995
lisäkust. v. 2000

0,8
0,2

Käyttökustannukset yhteensä

15,5

Ympäristönsuojelun käyttökustannusten kasvun v. 1995 verrattuna on arvioitu olevan
n. 25 %, ja kasvu aiheutuu pääasiassa jätevedenkäsittelyn käyttökustannusten kasvusta.

6°4 Energian tarve ja h a nkInta
Wisaforestin energian tarve kehittyy taulukon 44 mukaisesti eri vaihtoehdoissa.
Vuoden 1995 tilanteessa ei ole arvioitu muita laajennuksia energiankehitykscn puolella
kuin mustalipeän superkonsentraattorin hankinta (kohta 6.2.6).
Vuonna 2000 on oletettu uusi soodakattila koko mustalipeämäärälle, jolloin vanhoista
soodakattiloista isompi eli SK2 muutetaan kuorikattilaksi. Tämän kapasiteetti riittää
koko kuorimäärän polttamiseksi, minkä lisäksi vanha kuorikattila kehittää höyryä hiilestä ja toimii säätökattilana. Tällöin ei öljyä tarvitse käyttää höyrynkehitykseen, paitsi
mitä kuoren ja mustalipeän tukipolttoon on tarpeen.
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Taulukko 44. Energian tarve ja hankinta GWh

v. 1989
Lämmön tarve polttoaineena
• prosessiin, häviöt
• sähkön kehitykseen

• kaukolämpöön
Yhteensä

Omat polttoaineet

• mustalipeä
• kuori
Yhteensä

Ostopolttoaineet
• kuori ja puru')
• raskas polttoöljy
• hiili
Yhteensä

Polttoaineet yhteensä
Sähkön tarve
Oma kehitys

Ostosähkö

1)

7

v. 1995

v. 2000

2899
513
106
3518

3581
724
108
4413

5251
1062
108
6421

2263
433
2696

2817
520
3337

3600
650
4250

466
271
85
822

510
436
130
1076

504
247
1420
2171

3518

4413

6421

510
397
113

603
560
43

986
822
164

Sisältää sahan kuoren ja purun

HANKINNAT

7.1 Raaka-aineet
Tärkeimmät eri tuotanto — olosuhteissa käytetyt raaka—aineet on esitetty taulukossa 45.

Taulukko 45.

Käytetyt raaka — aineet

Kemikaali

Vuosikulutus, t/a

Käyttöveden valmistus ja energian tuotanto

Lipeä (NaOH)
Kalkki (CaO)
Kloori (Cl2)
Aluna (Al2(SO4)3
Na—aluminaatti (Na(A103)
Finnferri
Rikkihappo (H2SO4)

Lipeäkierto

Kalkkikivimurska
Kalkkikivi
Kalkki

NaOH
Na2SO4

Rikkihappo (H2SO4)

Valkaisu

Rikkihappo (H2SO4)

NaOH
NaCl
Cl2
NaC103
SO2
H202
MgSO4
Talkki
CH3OH

Paperitehdas
Rikkihappo (H2SO4)

NaOH
Aluna

Hartsi
Tärkkelys

Silikoni
Tekohartsi
V aandonestoaine
Retentioaine
Tärkkelysliima
Kalsiumkarbonaatti
Päästöjen käsittely
Rikkihappo (H2SO4)
Kalkki

Urea
Fosforihappo
Polyrneeri
FeCl3
Vaandonestoaine

1989

1995

2000

825
97
10
257
495
509
563

825
97
13
257
930
949
1 063

825
97
18
257
930
949
1 063

550
8 167
7 108
4 010
2 167
2 971

650
9 700
8800
8 800
0
4 100

850
12 500
11 000
200
0
1 400

10 426
15 030
7 164
8 593
14 633
3 030
240
15
1 353

13 800
13 800
9 500
7 000
19 400
4 000
240
1 700
1 600

0
9 000
0
0
16 400
1 000
400
2 500
1 800
2 020

231
138
1 008
361
525
13
188
25
423
31

231
138
1 008
361
525
13
188
25
423
31

300
200
1 550
400
13 000

—

63 400

396
103
25
4
24
533
16

440
110
28
4
27
590
16

500
130
31
5
30
660
16

—

—

—

"1 500

Tarvittavien .. raaka —aineiden määrien kehityksestä voidaan taulukon 45 mukaan
yhteenvetona esittää seuraavaa:

Käyttöveden valmistus ja energian tuotanto
Kemiallisen vedenpuhdistuksen kapasiteetin nostosta johtuen Na—aluminaatin, finnferrin
ja rikkihapon kulutus kasvaa v. 1995 ja 2000 lähes kaksinkertaiseksi verrattuna v. 1989
kulutukseen.
Lipeäkierto

Make—up— kemikaalien tarpeen osalta merkittävä muutos on NaOH:n kulutuksen jyrkkä
aleneminen v. 2000 verrattuna v. 1989 ja v. 1995 tilanteeseen. Na2SO4:n käyttö loppuu
v. 1995 kokonaan. Rikkihapon tarve vähenee v. 2000 myös oleellisesti, koska osa
mäntyöljykeittämöllä tarvittavasta rikkihaposta valmistetaan sisäisestä kemikaalikierrosta
Na2SO4:n regenerointilaitoksessa.
Valkaisu ja valkaisukemikaalien valmistus
Rikkihapon, NaC1:n ja kloorin käyttö loppuu kokonaan ja toisaalta metanolin käyttö
alkaa v. 2000 uuden valkaisukemikaalien valmistusprosessin käynnistyttyä.

Magnesiumsulfaatin kulutus lisääntyy huomattavasti happivaiheen käynnistyttyä
havumassalinjalla v. 1995.
Paperitehdas
Uuden paperikone 2:n aloittaessa tuotannon v. 2000 tärkkelyksen ja lisäaineiden kulutus
kasvaa huomattavasti verrattuna v. 1995 määriin ja lisäksi v. 2000 alkaa myös CaCO3:n
käyttö.

Päästöjen käsittely
Jätevesien käsittelyssä tarvittavien kemikaalien määrät kasvavat jonkin verran v. 1989
tasosta v. 1995 ja v. 2000 johtuen puhdistamoon sisään tulevan kuormituksen kasvusta.
Puun tarve on arvioitu seuraavaksi:
Taulukko 46.

Puun tarve eri tuotantotilanteissa

1000 kiinto —m3/a
1989

1995

2000

Koivupuu
Koivuhake
Eucapuu
Mäntypuu
Sahahake

744
140
180
1208
376

788
140
180
1751
376

788
140
180
2718
376

Puu yhteensä

2648

3235

4205

Lähes koko puun tarpeen lisäys tulee havukuitupuun osalle.

7.2 Energia
Ostoenergian tarve kehittyy eri tilanteissa seuraavasti:
Taulukko 47. Ostoenergian tarve eri tuotantotilanteissa

1989

1995

2000

24
7
113

39
12
43

22
126
164

1000 toe
1000 toe
GWh

Poittoöljy

Hiili
Sähkö

Ostosähkön tarpeen pieneneminen v.. 1995 johtuu siitä, että vuonna 1989 uutta vasta paineturbiinia ei vielä ollut otettu käyttöön, ja vastapainevoiman kehitysmandollisuuksia
näin ollen ei täysin hyödynnetty.

Polttoöljyn määrä vuonna 2000 voi lisääntyä mikäli meesauunin polttoainetta tuottavan
kaasutusprosessin kapasiteettia ei laajenneta, kuten tässä selvityksessä on oletettu.
Investointi ei liene kannattava öljyn hinnalla.

7.3 Työvoima
Pitkä aikavälin työvoiman tarve ei lisäänny sellunvalmistuksen, talteenotto- osastojen ja
voimalaitoksen osalta., koska kapasiteetin nosto tapahtuu linjoja laajentamalla tai
korvaamalla suuremmalla yksiköllä. Sen sijaan uusi paperikone tuo lisätyövoiman
tarpeen, jonka on arvioitu olevan vuonna 2000 seuraavan:
Paperitehtaan käyttöhenkilökuntaa
Kunnossapito
Toimisto, laboratorio ja johto

120 henk.
20 henk.
50 henk.

Yhteensä

190 henk.

8 YHTE NVETO
SYTYKE 14-tutkimus käsittää toiminnassa olevan tehtaan nykyisten ja tulevaisuuden
ympäristöpäästöjen selvityksen ja arvioinnin, päästöjen ympäristövaikutusten arvioinnin
sekä aluetaloudellisteri ja ympäristömuutosten taloudellisten vaikutusten arvioinnin.
Tässä tehdastutkimusraportissa on esitetty arvio ympäristöpäästöistä sekä tarvittavista
ympäristönsuojeluun liittyvistä kustannuksista seuraavissa tehtaan tuotantotilanteissa:
Taulukko 48.

Tehtaan tuotastotilanteet
Nykytilanne

(v. 1989)
Sa -sellu, ADt/a

v. 1995

v. 2000

valkaistu
• valkaisematon
Yhteensä sa -sellua

432 000
80 000
512 000

600 000

-

750 000

600 000

750 000

Paperi, ADt/a

120 000

130 000

430 000

-

V. 1989 tuotantotilanne edustaa tehtaan nykytilannetta.
1. Arvio ympäristöpäästöistä
Yhteenveto tehtaan ympäristöpäästöistä yo. tuotantotilanteissa on seuraava:
Tulevaisuuden ympäristöpäästötavoitteet on tutkimuksessa oletettu seuraaviksi:
Taulukko 49. Ympäristötavoitteet

V. 1995

jätevesi:
ilma:

V. 2000 jätevesi:

ilma:

alle 1,4 kg/ADt
alle 3 kg/ADt

AOX
SO2
AOX
BOD,
CODCT
Fosfori

n. 0,8 kg/ADt
n.1 kg/ADt
n. 30 kg/ADt
n. 0,3 mg/I (käsitelty jätevesi)

SO2

alle 2 kg/ADt

Jätevesipäästöt
Kuvatuissa tuotantotilanteissa on jätevesipäästöjen arvioitu kehittyvän taulukossa 50.
esitetyllä tavalla.
Huolimatta tuotannon olennaisesta lisääntymisestä on arvioitu kuormitus vuoden 2000
jälkeisessä tilanteessa yleensä alempi kuin vuonna 1989 tai vuonna 1995. Reduktioprosentit vaihtelevat välillä 0-86 %. Selvimmin alenee orgaanisen aineen (BOD) ja
AOX:n kuormitus. Ravinteista fosforin määrä alenee, kun typpikuormitus säilyy arvion
mukaan lähes ennallaan.
Taulukko 50.

Yhteenveto jätevesipäästöistä

Päästötyyppi
Virtaama (biologisen puhdistamon läpi)
m3/d
m3/ADt sellu)
m3/ADt (paperi)

Nykytilanne v. 1995
(v. 1989)

v. 2000

120 000

120 000

65
39

128 000

63
39

45
16

kg/d
kg/ADt2~

4 100
2,5

4 500
2,5

2200
1Q

CODCr, kg/d
kg/ADt2~

67 000
41,6

55 000
30,7

51 000
22$

Kiintoaine, kg/d
kg/ADt2)

2 500
1,6

2 600
1,5

2 300
19

5001)

5001)

90
50

40-50
18-22

BOD„

Kok. N, kg/d
g/ADO
Kok. P,

kg/d
g/ADt2)

AOX,

kg/d
kg/ADt2)

490'

304
88
55

2 100
1,6

280

2200
1,2

220

1 000
04

1) Typpipäästöön sisältyy n. 200-250 kg N/d raakaveden mukana tullutta kuormaa, ts.
typen lisäys vesistöön on n. 250-300 kg N/d kaikissa tuotantovaihtoehdoissa.
2) Sellun ja paperin tuotannon kokonaispäästön suhde sellun tuotantoon

Päästöt ilmaan
Taulukossa 51. on kuvattu ilmaan joutuvien päästöjen kehitysarvio vuonna 1989-2000.
Taulukko 51.

Yhteenveto ilmapäästöistä

Päästötyyppi

Kuormitus, t/a
v, 1989

Hiukkaset

v, 1995

4 153

Rikkipäästö (S02:na)
• prosessiperäinen
(SO2 + hajurikki)
• energian tuotanto

5 500
(10,7 kg/ADt)
940

v, 2000

1 200

840

1 352
(2,25 kg/ADt)
1 660

775
(1,0 kg/ADt)
1 780

Yhteensä (SO2)

6 440

3 012

2 555

NO

1 300

1 570

2 570

1 550 000

1 762 000

2 238 000

110 000

168 000

574 000

1 660 000

1 930 000

2 812 000

CO2
• puuperäinen
• fossiiliset
polttoaineet
Yhteensä (CO2)

Tuotannon kasvusta ja energiankäytön lisäyksestä johtuu, että typen oksidien ja
hiilidioksidin päästöjen on arvioitu kasvavan. Sen sijaan rikkidioksidipäästöt alenevat
selvästi.
Typen oksidien kokonaispäästöjen, CO2 — päästöjen sekä energian tuotannon 502--päästön
arvioinneissa on polttoaineiden ominaisuuksien oletettu olevan seuraavat:
Taulukko 52.

Polttoaineiden ominaisuudet

Polttoaine

v. 1989

v. 1995

v. 2000

Mustalipeä, C—pit.% ')
Kuori ja puna, C—pit.%
Oljy, C--pit.%
Oljy, S—pit.%
Hiili, C—pit,%
Hiili, S—pit.%

38
54
85,5
2,3
73
0,9

38
54
85,5
2,3
73
0,9

38
54
85,5
0,9
73
0,5

') Kaikki pitoisuudet kuiva—aineesta

Lisäksi v. 1995 ja v. 2000 on hiilipölypolton NO,,—arvoina käytetty 230 mg/MJ, mikä
edellyttää laitteistoteknisiä NO,,—vähennystoimenpiteitä jo v. 1995.

Kiinteä jäte (kaatopaikalle vietävä)
Tuotannon kehittyessä on kaatopaikalle vietävän jätemäärän arvioitu kehittyvän
seuraavasti:
Taulukko 53.

Yhteenveto jätemääristä

Jäte, m3/a

v. 1990

v. 1995

v. 2000

Tuhka
Viherlipeäliete
Kalkki
Kuori
Bioliete
Paperi
Glaubersuola
Rakennusjäte
Meesa
Sekajäte

26 300
12 600
740
28 700
16 400
3 700
100
1 600
400
15 600

30 000
15 000
1 000
29 000
16 000
4 000
2 000
2 000
2 000
16 000

60 000
20 000

2 000
3 000
15 000'

106 140

117 000

120 0002)

Yhteensä

—
20 000
—

') Sisältää myös uuden paperikone 2:n lietteen
2) Tilavaraus jätemäärälle 140 000 m3/a
Yhteenvetona päästöjen kehityksestä voidaan todeta:
Jätevesipäästöt
• Kaikkien muiden päästökomponenttien paitsi kiintoaineen ja typen osalta tapahtuu
oleellinen vähenemä v. 2000 mennessä nykytilanteeseen verrattuna. Merivesialueen
kannalta kiintoainepäästöllä ei ilmeisesti ole oleellista merkitystä, mutta typpipäästön
vaikutus on toistaiseksi osittain selvittämättä.
• BOD,—, CODc,—, P— ja AOX—päästöjen vähentyminen on aikaansaatu jäljempänä
olevan kohdan 2. taulukon "Jätevesien kuormituksen vähennystoimenpiteet"
mukaisilla tehtaan sisäisillä toimenpiteillä sekä ulkoisen puhdistuksen tehostuksella.
Päästöt ilmaan
Hiukkasten ja S02 — päästön osalta kehitys on voimakkaasti laskeva. Sen sijaan NON ja
CO2 päästöt kasvavat tuotannon ja energiantarpeen kasvusta johtuen.
Kaatopaikkajäte
Kaatopaikalle kuljetettavan jätteen määrän on arvioitu pysyvän suuruusluokaltaan
nykytilanteen mukaisena, mutta jätteen laatu muuttuu v. 2000 siten, että nykyiset kuori—
ja biolietemäärät vähenevät ja korvautuvat lisääntyvällä kattilatuhkalla, jota muodostuu
pääasiassa lisääntyvästä kivihiilen poltosta. V. 2000 tilanteessa ei meesakalkkia viedä
enää kaatopaikalle, vaan kalkki on oletettu käytettäväksi jätevesien neutraloinnissa.
Bioliete ja paperijäte on oletettu kokonaisuudessaan poltettavaksi kuorikattilaksi muutetussa vanhassa soodakattila 2:ssa. Glaubersuolaa ei enää muodostu jätteenä v. 2000
tilanteessa. On korostettava, että v. 2000 kaatopaikalle vietävän jätteen määrän arvioinnit ovat suuruusluokkatasoisia ja ne on tehty riittävän kaatopaikkatilavarauksen
turvaamiseksi.

2. Tarvittavat ympdi•istönsuojelntoi.menpiteet
Veslensuojelutoimenplteet
Nykyiset ja suunnitellut ympäristönsuojelutoimeripiteet päästötavoitteiden saavuttamiseksi ovat seuraavat:
Taulukko 54. Jätevesikuonnituksen vähennystoimenpiteet
Nykytilanne

v.1995

v.2000

A. Sisäiset
toimenpiteet

° erillisviemäröinti
(prosessijätevedet,
puhtaat jätevedet)
• kuivakuorinta
° sellun peson tehostus ja lajittamon uudistus,kuitulinja 1
° valkaisimo va-rustettuna happivaiheella,
jälki-pesusuotimella ja
MC-kloorauksella
° sellun pesun
tehostus
(painediffusööri,
kuitulinja 2)

°

happivaihe ja jälki-pesusuodin,
kuitulinja
2:lle

° ns. jatkettu keitto,
kuitulinjalla 1 ja 2
° 100 % CI02-käyttö valkaisussa, kuitulinja 1 ja 2
° happivaiheet, kuitulinja 1
ja 2
• uusi kuivakuorintalinja

B. Ulkoinen
puhdistus

Aktiivilietelaitos

Aktiivilietelaitos
(ilmastuksen tehostus)

aktiivilieteLaajennettu
laitos, ns. tertiääri-puhdistus (kiintoaineen
poisto)

JbansuojeStoinienllteet
Nykytilanne
•
°
•
°

°

Soodakattilat, 2 kpl; savukaasuille sähkösuodattimet
Meesauunit, 2 kpl; savukaasuille venturipesurit
Kuorikattila; savukaasuille sähkösuodatin
Väkevien hajukaasujen keräily ja poltto; kaasut keräillään puskulämmön talteenotosta, tärpättisysteewistä, haihduttamojen, 2 kpl, tyhjökaivoista ja likaislauhteiden stripperistä ja poltetaan meesauuni 2:ssa, varapolttopaikkana on Volvouuni
Laimeiden hajukaasujen keräily ja käsittely; järjestelmä käsittää mäntyöljykeittämön ja haihduttaino 1:n säiliöhönkien keräilyn ja pesun laihavalkolipeäpesurissa sekä eräiden massa- ja lipeäsäiliöiden ja pesusuotimien hönkien
keräilyn ja johtamisen valkaisimo 1:n venturipesuriin.

Vuoden 1995 toim..enpiteet
Väkeville hajukaasuille rakennetaan erillinen SO,:n talteenotolla varustettu
polttokattila. Varapolttopaikkana on meesauuni 2, ja lisäksi hätätapauksissa hajukaasuille on polttomandollisuus soihtupolttimessa

N
Laimeat hajukaasut lipeäsäiliöstä ja kuitulinjoilta kerätään ja johdetaan poltettavaksi soodakattila 2:ssa
Meesauuni 1:lle ja 2:lle asennetaan sähkösuotimet, joiden jälkeen savukaasut
johdetaan yhteiseen pesuriin
Mustalipeän kuiva—ainepitoisuus nostetaan tasolle n. 80 % ennen polttoa soodakattiloissa
Vuoden 2000 toimenpiteet
°
•
°
•
•

Väkevät hajukaasut keittämöiltä, uuden v. 2000 rakennettavan haihduttamon
tyhjösysteemistä ja likaislauhteiden stripperiltä johdetaan poltettavaksi v. 1995
käynnistettyyn polttokattilaan
Varapolttopaikkana on uusi v. 2000 rakennettava meesauuni. Lisäksi hätätilanteissa hajukaasut voidaan polttaa soihtupolttimessa
Laimeat hajukaasut uudelta v. 2000 rakennettavalta kemikaalien talteenottoosastolta ja kuitulinja 1:ltä ja 2:lta kerätään ja poltetaan uudessa v. 2000 rakennettavassa soodakattilassa
Uusi meesauuni varustetaan sähkösuotimella ja pesurilla
Mustalipeän kuiva—ainepitoisuus ennen polttoa soodakattilassa on tasolla 80 %.

Jätehuolto
Nykytilanne
Tehtaalla on oma kaatopaikka, joka on jaettu erillisiksi alueiksi tuhkan, lietteiden,
kuoren ja muun (seka)jätteen varastoimiseksi. Nykyisin on kaatopaikalle jouduttu viemään huomattavia määriä kuorta ja biolietettä, mikä johtuu mm. kuorikattilan kapasiteetista. Nämä jätteet tulisi normaalitilanteessa pyrkiä polttamaan. Kattilatuhka ja
viherlipeäliete ovat tyypillistä kaatopaikalle vietävää jätettä. Merkillepantavaa nykytilanteessa on myös erilaisen sekajätteen melko huomattava osuus kaatopaikalle
vietävästä jätemäärästä (vrt, edellä taulukko 53). Öljyjätteet hävitetään erillisessä
polttokattilassa. Ongelmajätteet kerätään ja toimitetaan Ekokemille hävitettäväksi.
Vuoden 1995 toimenpiteet
Jätehuollossa ei ole oletettu merkittäviä muutoksia nykytilanteeseen verrattuna. Tuhkan
ja viherlipeälietteen määrän on arvioitu lisääntyvän suhteessa tehtaan tuotannon
kasvuun. Kaatopaikalle vietävän kuoren ja biolietteen määrän on arvioitu pysyvän
nykytilanteen mukaisena.
Vuoden 2000 toimenpiteet
Nykyinen soodakattila 2 muutetaan kuorikattilaksi, jolloin kuoren ja lietteiden
polttokapasiteetti on riittävä. Kuoren kaatopaikkavarastoinnille on silti tarvetta sooda—
kattila 2:n huoltojen ja mahdollisten käyttöhäiriöiden aikana. Samalla biolietteelle voisi
järjestää välivarastoinnin ja stabiloinnin (esim. lahotus) tehdasalueella. V. 2000
kaatopaikalle vietävän jätteen pääosan muodostavat kattilatuhka ja viherlipeäjäte.

3. Ympäristönsuojelutoimenpiteiden kustannukset
Yhteenveto ympäristönsuojelutoimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista on seuraava:

Nykytilanne
80—luvun aikana on ympäristönsuojelutoimenpiteisiin investoitu yhteensä noin
273 milj. mk (v. 1989 hintataso). Ympäristönsuojelutoimenpiteiden käyttökustannukset
ovat runsaat 10 milj. mk/a
Vuoden 1995 toimenpiteet
Tarvittavat ympäristönsuojeluinvestoinnit ovat n. 154 milj. mk. Kokonaisinvestoinneista
on uusien tuotantolaitteistojen investointien ympäristönsuojeluosuudeksi arvioitu
n. 80 milj, mk ja ulkoisten puhdistusmenetelmien osuudeksi n. 74 milj. mk. Ulkoisten
puhdistusmenetelmien investoinnista valtaosa kuluu ilmansuojeluun, n. 66 milj, mk, ja
jätevesien käsittelyn tehostukseen on arvioitu tarvittavan n. 8 milj. mk.
Ympäristönsuojelusta aiheutuvien käyttökustannusten on arvioitu olevan n. 13 —
milj. mk/a.
Vuoden 2000 toimenpiteet
Tarvittavien ympäristönsuojeluinvestointien on arvioitu olevan n. 375 milj, mk, josta
tuotantolaitteistojen investointien ympäristönsuojeluosuuden on arvioitu olevan
n. 272 milj. mk ja ulkoisten puhdistusmenetelmien investointiosuuden n. 103 milj. mk.
Käyttökustannusten on arvioitu olevan n. 16 milj. ink/a.
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Kuva 1. Wisaforest Oy Ab. Ympäristösuojeluinvestoinnit 1980—luvulla
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LML = LAIHANUSTALIPEA
LMY = VALILIPEA
FMA MANTYOLJY
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Kuva 1. Wisaforest Oy Ab. Lipe Iin a; 1 ja 2 vuonna 1995

O

LVL = LAIHAVALKOLIPEA
SKO = KALKKI. Ca0
LVA = VALKOLIPEA

Kuva 2. Wisaforest Oy Ab. Lipeälinjat 1 ja 2 vuonna 1995

C

i

SME = HEESA. C0003
SKO = KALKKI. Ca3
LVA = VALKOLIPEA

r
Kuva 3. Wisaforest Oy Ab. Lipeälinjat 1 ja 2 vuonna 1995

LIITF, 15/1
LIITE 15. ARVIO KEMIKAALITASEESTA V. 1995

Sisään, kg/ADt
1-I2SO4 (mö—keitto)
M9SO2 happivalkaisuun
Puun ja polttoaineen rikki
NaOH (hajukaasujen poltto,
pesuri)
Make—up NaOH

Määrä

Natrium

6,8
2,8

4,9
9,7

Yhteensä

Rikki
2,2
0,7
0,5

2,9
5,6
8,4

3,4

Ulos, kg/ADt

Na2SO4:na

Natrium

Rikki

Pesuhäviöt
Lipeävuodot
Hajurikki
Rikkidioksidi
FIiukkaset

14,8
7,7

4,8
2,5

0,20

1,1
0,5
0,1
1,0
0,1

7,5

2,8

0,9

0,6

8,4

3,4

0,63

Yhteensä
Na2SO4:n poisto
Yhteensä

2,7

4

0
3

O
In
m

DO
2
O

M

Qa

~a5

~1PEA

2

5

3

6

7

8

NATRIUM, kg Na/tm

ULOS

SISÄÄN

A = PESUHÅVIÖT
B = LIPEÅVUODOT
C = HAJURIKKI

M = H2SO4 (mö-keitto)
N = MgSO4
P = PUUN JA POLTTOAINEEN RIKKI

D = SO2
E = HIUKKASET

F = Na.SO4 POISTO KEMIKAALIKIERROSTA

R = NaOH (hajukaasujen poltto, pesuri)
S = NaOH Make-up

9
Kuva 2. Wisaforest Oy Ab. Kemikaalitase vuonna 1995
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LIITE 16. PAAS'1'Ö'1' PROSESSISTA, NYKYTILANNE (V.1989) JA V. 1995 TILANNE,
JÄTEVEDET
1 Tarkasteltavat vaihtoehdot
1.1 Yleistä
Prosessisimulaatio suoritettiin jätevesikuormituksen muutoksen arvioimiseksi käyttäen
sim.ulointiohjelrnaa "Simulation Program —86". Sillä voidaan laskea orgaanisen aineen
päästöt jätevesiin, pesuhäviö sekä tarvittaessa myös, rikkihäv öt prosessista.
Simuloinnissa tarkasteltiin päästöjä jätevesiin sekä pesuhäviöitä eri tuotantotasoilla.
Laskennassa käytetyt kuitulinjan lohkokaaviot sekä laskentaparametrit on esitetty
kootusti jäljempänä olevissa liitteissä.
Simulointiajojen perusteella on ns. laskennalliset päästöt v. 1989 ja v. 1995 arvioitavissa
seuraaviksi:

1.2 Nykytilanne (v. 1989 Tehdastilastot)
a) Massatuotannot
Koivu
Eukalyptus

215 000
45 000

ADt/a
ADt/a

Yhteensä lehtipuusellua
• päivätuotanto

260 000
775

ADt/a
ADt/d

Mänty
• valkaistu
• valkaisematon

197 500
82 500

ADt/a
ADt/a.

280 000
585
250

ADt/a
ADt/d valkaistua
ADt/d valkaisernatonta

Yhteensä havupuusellua
• päivätuotanto

b) Jätevesikuormitukset (ennen käsittelyä):

Koivu ja eukalyptus
Mänty
valkaistu
valkaisematon

CODer
t/d

BOD.,
t02/d

AOX
tCl/d

31

14

1,6

58,5

12,9
10

3,5
2

99,5

28,9

5,1
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1.3 Tuotantotilanne v. 1995
Käyttäen aiemmin mainittua simulointitapaa vesistöpäästöjen osalta on vuoden 1995
kuormitustilanne arvioitu seuraavaksi:

a) Massatuotannot
Koivu
Eukalyptus

215 000 ADt/a
45 000 ADt/a

Yhteensä lehtipuusellua
• päivätuotanto
Mänty valkaistu
° päivätuotanto

775 ADt/a
340 000 t/a
1 015 ADt/d

b) Jätevesikuormitukset (ennen esikäsittelyä):

Koivu ja eukalyptus
Mänty
• valkaistu
Yhteensä
Muutos vuodesta 1989

CODC
t/d

BOD,
t02/d

AOX
tCl/d

31

14

1,6

50,1

18,3

3,6

32,3
+11 %

5,2
+2 %

81,1
—18,4 %

Vesimäärä v. 1989
Vesimäärä v. 1995

120 000 m3/d
128 000 m3/d

Muutos vuodesta 1989

+7 %

Nykytilanne (1989)
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Kuva 1. Wisaforest Oy Ab. Lipeälinja vuonna 2000
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LIITE 18/1
LHTE 18. ARVIO KEMIKAA IIASEESTA V. 2000
Sisään, kg/ADt
H2SO4 (mö— keitto)
NgygSO4
Puun ja polttoaineen rikki
NaOH (hajukaasujen poftto,
scrubberi)
Make—up NaOH (C102
laitokselta)

Määrä

Natrium

0,6
0,9
0,5

1,8
3,3
4,9

0,21

10,2

5,9

Yhteensä

Rikki

6,14

2,0

Ulos, kg/ADt

Na2SO4:na

Natrium

Rikki

Pesuhäviö
Lipeävuodot
Hajurikki
Rikkidioksidi
Hiukkaset

11
7,3

3,6
24

0,5

0,14

0,8
0,6
0
0,5
0,1

6,14

2,0

Yhteensä

r
00

N

Kuva 1. Wisaforest Cy Ab. Kemikaalitase vuonna 2030
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LIITE 18/3
L]PEÄKIERRON JA CLO2—LAITOKSEN NA2SO4: N REGENEROINTI V. 2000
kg/ts

Natrium

Rikki

2,56

1,8

2,56

1,8

6,15

4,28

• josta palautetaan C1O2
laitokselle

0,22

4,28

• josta palautetaan lipeäkiertoon
make—upina

5,93

Na2SO4 lipeäkierrosta

7,9

• josta palautetaan
lipeäkiertoon
Na2SQ4 C1O2 —laitokselta

19,0

118

LIITE 18/4

METANOLI

KLORAATTI

RIKKIHAPPO

KLOORIDIOKSIDIN I
VALMISTUS

4,28

KLOORI 4DIOKSIOI --~

r------

1.8
--------------- --------------

i

[
4,28
1
0,6

POLTTOAINE + pW

$

MgSO,

PROSESSIIN

:1

NNTr

0,5

2,4
MANTYÖLJYN

POLTTO

VALMISTUS

PROSESSI

2.4

0,5

H1IPPIVAJJ~

1-T
1,8

3.8

KUITULINJA JA
KEM.TALTEENOTTO
--

1

ILMAAN JA VETEEN

Kuva 2.

Rikin yleiskierto prosessissa vuonna 2000

LUVUT kg S/ADt

Kuva 3. Wisaforest Gy Ab. Na2SO4:n regenerointi vuonna 2000
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LIITE 19/1
LIITE 19. PÄÄSTÖT PROSESSISTA V.2000, JÄTEVEDET
I Yleistä

Seuraavassa on suoritetun uuteen prosessin simulointiin ja aiempiin laskettuihin
päästöarvoihin perustuen arvio jätevesikuormituksesta vuonna 2000.
Myöskin nyt, kuten aiemminkin, on arvioitu muutosta suhteessa aiempaan päästötilanteeseen.

2 Tuotannon muutos
Tuotantotilanne v. 1995 on suunniteltu seuraavaksi:
Valkaistu koivu
Valkaistu eucalyptus

215 000
45 000

ADt/a
ADt/a

Yhteensä lehtipuusellua

260 000

ADt/a

Valkaistu havupuusellu

340 000

ADt/a

Yhteensä

600 000

ADt/a

Vuonna 2000 vastaavat arvot olisivat seuraavia:
Massatuotanto
Koivu
Eucalyptus

215 000
45 000

ADt/a
ADt/a

Yhteensä lehtipuusellua
° päivätuotanto

260 000
775

ADt/a
ADt/d

Havupuusellu
° päivätuotanto

490 000
1 463

ADt/a
ADt/d

Yhteensä sellua')
1)

Koko tuotanto valkaistaan
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3 Jätevesikuormitukset (ennen esikäsittelyä)
V. 2000 tuotantotilanteessa on oletettu sovellettavaksi kehittyneimpiä kaupallisessa
mittakaavassa olevia prosesseja valkaistun sellun valmistuksessa (vrt. jäljempänä oleva
lohkokaavio), jolloin ympäristökuormitukset ennen ulkoisia puhdistusmenetelmiä
muodostuvat seuraaviksi:
CODC,
t02/d

BOD,
t02/d

Koivu ja eucalyptus
Mänty

23,5
51,2

12,0
22,0

0,5
1,5

Yhteensä')

74,7

34,0

2,0

Muutos verrattuna
v. 1995 kuormitukseen

—7,9 %

+5,2 %

Vesimäärä v. 1995
Vesimäärä v. 2000

128 000 m3/d
120 000 m3/d

1)

AOX
tCl/d

—61,5 %

Tuotanto valkaistua sellua

V. 2000 tilanteeseen ominaisprosessijätevesimäärä Sa— tehtaan osalta voidaan vähentää
tasolle n. 45 m3/ADt mm. valkaisimojen vedenkäyttöä vähentämällä ja uuden
1—linjaisen keittokemikaalien talteenottolinjan käyttöönotolla (v. 1995 2—linjainen
kemikaalien talteenotto). Lisäksi puhtaiden jäähdytysvesien erottaminen uusittavilta
tehdasosastoilta vähentää prosessijätevesimäärää.

r
ooao t/a

Tulevaisuus (2000)
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Julkaisija

Julkaisun päivämäärä

Joulukuu 1992

Vesi— ja ympäristöhallitus
Tekijä(t) (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri)

J. Wartiovaara, P. Pirhonen, K. Mukala, U. Smolander, R. Lappalainen, P. Öhberg, V. Honkavaara, P. Väänänen &
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Abstract
The purpose of the study is to evaluate Wesaforest Oy Ab's Pietarsaari mill's local envirommental state, evaluate the impact of production
developments and equivalent changes on the loading on the environment, and elucidate the regional preconditions and requirements for
developmemt.
Owimg to imvestments made previously by Wisaforest Oy Ab in envirommental protection measures and the reductiom of discharges, differemces
im the state of the physical enviromment are slight when the present situation is compared to productiom and emvirommental protection
developmemt alternatives in the years 1995 and 2000, particularly with respect to the emvirommemt impact of mill effluemts.
Im the present situation, hazards to the fishery exist at the effluemt discharge point close to the mill. The quality of the air in the near vicimity
of the mill has not been studied. There are odour problems close to the mill. Traffic noise hazards exceed the guide values in some places.
Apart from the present situation, three development alternatives for productiom amd emvironmental protection measures have beem studied: the
situation in the year 1995, the situation in the year 2000, and the so—called discharge—free situatiom, when the mill is mot im productiom.
In the 1995 production and pollution loading situation, the mill's effluents, the amount amd quality of solid matter, and noise level, do not differ
from those at present. Again, it is mot possible to detect clear changes im the state of the sea water and shores, fish stocks, the oppurtunities for
recreatiom on the shores, or the moise from the mill. Changes in the mill's emissions to the air are more acute. As regards sulphur dioxide and
particulate matter air quality im the near vicimity of the mill will improve, odour problems will occur only sporadically. Traffic noise will
increase somewhat, as will nitrogen oxide and carbon dioxide emissions.
In the year 2000 situation the phosphorus loading on the waters decreases but the nitrogen loading remains stable. Om the basis of model
calculations, appreciably reducing of the phosphorus loading would affect the phosphorus content im the discharge area over a radius of 3-6 km
from the discharge point. The impact on the state of the waters would be slight owing to other loading sources within the area. Sulphur dioxide
and particulate matter emissions to the area -would fall, while nitrogen oxide amd carbon dioxide emissions would grow. Odour problems would
crop up only im exceptiomal circumstances.
In the discharge free situatiom some of the hazards would be eliminated immediately, others gradually. Reductions in the phosphorus loading
would reduce eutrophication in the waters. The conditiom of the sea bed would improve with less particulate matter and an improvement in the
oxygen level of the bottom sedimemts. Material in the sediments servimg to consume oxygen would reduce the viability of fish spawn for a few
years, but in time the adverse impact of the mill on the fishery would disappear. The opportunities for making use of the shores would improve
in pace with the state of the sea bed and water quality. As regards emissions to the air, closing down the mill would have the most impact in
respect of sulphur dioxide.
Keywords

Pulp and paper industry, development alternatives, emissions, environmental effects, sea, shores, soil, groundwater, air,
solid waste, noise
Other information

SYTYKE, The Environmental Research and Development Programme for the Finnish Forest Industry —
Proj ect 14
Series (key title and no.)

ISBN

Publications of the Water and Environment
Administration — series A 122

951-47-6762-4

Pages

Price

p. 123-164
append. p. 203-259
Distributed by

Language

Finnish

Government Printing Centre
P.O.Box 516, SF-00101 HELSINKI, FINLAND

Publisher

ISSN

0786-9592
Confidentiality

Public

National Board of Waters and the Environment
P.O.Box 250, SF-00101 HELSINKI, FINLAND

DOKUMENTATIONSBLATT

128
Verölfentlicht von

Erscheinungsdattim

Zentralamt fur Gewässer und Umwelt

Dezember 1992

Autoren

J. Wartiovaara, P. Pirhonen, K. Mukala, U. Smolander, R. Lappalainen, P. Öhberg, V. Honkavaara, P. Väänänen &
J. Noponen, Soil and Water Ltd.
Titel der Publikation

Bewertung der Vor— und Nachteile von Umweltschutzmagnahmen in einem Zellstoff— und Papierintegrat — Case—Betrachtung
Teil III Umweltauswirkungen
Art der Publikation

Untersuchungsbericht
Teile der Publikation

Teil I Zusammenfassung
Teil 1I Fabriksstudie

Auftraggeber

Gri ndungsdatum des Organs

Teil III Umweltauswirkungen
Teil IV Wirtschaftliche Bewertung

Zusammenfassung
Das Ziel der Arbeit ist den heutigen Zustand der Umgebung von Wisaforest Oy (GmbH) in Pietarsaari zu beschreiben und die Wirkungen der
Produktionsentwicklung und Belastungsänderumgen auf die Umgebung zu bewerien sowie die Möglichkeiten umd Bedurfnisse der Entwicklung in diesem
Bereich zu bcschreiben.
Auf Grund der von Wisaforest ausgefuhrten Umweltschutzmassmahmen und der Investierumgen fur eingeschränkte Ablassungen sind die Unterschiede
ini Uniweltzustand geringer als wenn man den heutigen Zustand mit der Produktion der Jahren 1995 und 2000 und mit den Alternativen der

Umweltschutzentwicklungen (besonders beim Einwirken von Abwasser auf die Urnwelt) vergleicht. Die theoretisch gepriifte ablassumgsfreie Alternative
ohne Produktion esurde zu grossen örtlichen Änderumgen un Umwelt Ftihren. Auf Grund der Untersuchumgeo sind Verbesserumgen in jeder Stufc des
Beweetungsprozesses zu empfehlen.
In der Nähe vom Abwasseremtladungsplatz der Fabrik kommen Nachteile in der Fischereiwirtschaft vor. Ober die Luftqualität in der Nähe der Fabrik
sind bis Heute keine Erklärungen gemacht worden. Es gibt Ungelegenhei(en im Geruch in der nächster Umgebumg. Lärmschaden liegen stellenweise
uber die Richtwerte. Nach den heutigen •Lustand sind ausserdem drei Entwickiungsaltemative von Produktion und Umweltschutzmassnahmen geruft: die
Situationen von Jahren 1995, 2000 und die sogenammte ablastungsfreie Situation, wobei die Fabrik keine produktive Betätigung hat.
In der Lage des Jahres 1995 sind die Abwasserablassungem, die Menge sowie die Qualität des festen Abfalls und der Lärmpege] w'åhrend des
Produktionsprozesses micht besonders von den heutigen Zahlem zu abweichcn. Es gibt auch keine deutliche Ändeeungsn im Zustand des Seewassers und
der Uferbereiche sowie in der Fischwelt, in den Nutwngsmöglichktiiten der Ufergebieie und im Lärmpegel der Fabrik. In den Luftablassungen der Fabrik
sind jedoch die Änddungen grösser. Im Hinblick auf Schwefeldioxyd und Partikeln wird die Luftqualität in der Nähe der Fabrik verbessert, die
Ungelegenheiten im geruch werden nur gelegentlich vorkommen. Der Verkehrsläim sowie die Ablassungen von Stickstoffoxyde umd Kohlendioxyde
werden etwas grösser.
in der Situation des Jahres 2000 wird die Phosphorbelastung ins Gewässer wemiger, die Belastung von Stickstoff bleibt aber umverändert. Aufgrund der
Modellbercchnungen wurden wesen t1i cli e Minderungem von Phosphatbelastungen die Gehaltwerte von Phosphat, die bis zu 3-6 Kilometer vom
Ablassungsplatz einwirken, ändem. Die Ablassungen von Schwefcldioxyd und Partikeln werdem gerimger, die Stickstoffoxyd— und Kohlendioxydab]assungen jedoch höher. Ungelegenheitem von Geruch werden nur ausnahmuveise erhscheimen.
Im der ablassumgsfreie Alternative wind eim teil der Schaden gleich verschwinden, ein Teil nach und nach. Die Abnahnrne von Phosphorbelastungen
vennindcrt die Eutrophierung im Wasser. Der Zustand des Meeresbodens verbessen. Die Stoffe, die den Sauerstoff vom Sediment verbraucht,
verschlerterm nosh einige Jahrem die Möglichkeitem der Lebensbedingumgen von Rogan, aber mit der Zeit wardem die von der Fabrik vemrsachte
fischwirtschaftliche Nachteile verschwinden. Am eteisten wirkt das Schliessen der Fabrik auf die Luftablassumgem und besonders auf das Schwefeldioxyd.
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I

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA RAJAUKSET
Yleistä tutkimuksesta
Tämä tutkimus on SYTYKE-ohjelman numero 14 tutkimuksen osaraportti. Tutkimuksen nimi on: Sellu- ja paperitehdasintegraatin ympäristönsuojelutoirnien
hyötyjen ja haittojen arviointi - case tutkimus. Esimerkkitehtaana oli Wisaforest Oy
Ab:n metsäteollisuuslaitokset Pietarsaaresta (liite 1). Työssä tutkittiin tehtaan
nykytilannetta (1989) sekä lisäksi tuotanto- ja kuormitustilanteita vuonna 1995 ja
2000. Lisäksi tutkittiin tilannetta, jos tehdas suljettaisiin vuonna 2000.
Työn tavoitteena on ollut tuottaa tietoa maamme metsäteollisuuden tulevaisuuden
tuotantostrategiasta tehdaspaikkasuunnittelua varten ympäristövaikutusten osalta.
Tässä raportissa tutkittiin tehtaan lähiympäristön nykytilaa, tuotanto- ja kuormituskehityksen vaikutuksia ympäristön tilaan sekä kehityksen alueellisia edellytyksiä
ja tarpeita. Lisäksi tutkittiin ympäristömuutoksista aiheutuvia hyötyjä ja haittoja eri
näkökulmista tehdasintegraatin ja yksityisten ihmisten kannalta sekä aluetaloudelliselta kannalta.
Työ on pohjautunut tehtaalta saatuun olemassaolevaan aineistoon sekä CTS
Consulting Oy:n tekemään projektin tehdastutkimusosaan (II). Siinä on tarkasteltu
tehtaan tuotanto- ja kuorrnitusary oja ja ympäristönsuojelutoimenpiteitä. Lisäksi
aineistoa on hankittu mm. Pietarsaaren kaupungilta, Vaasan läänin seutukaavaliitolta, Kokkolan vesi-ja ympäristöpiiriltä, kalastuspiireiltä, piirimetsälautakunnilta
ja Pohjanmaan Puu Oy:ltä.
PEK Konsultoinnin laatima raportin IV osa käsittelee
tehdasintegraatin
aiheuttamia aluetaloudellisia ja ympäristömuutosten taloudellisia vaikutuksia.
Wisaforest Oy Ab:n tuotantovaihtoehdot ja päästöarviot
Tutkimus käsittää toiminnassa olevan tehtaan nykyisten ja tulevaisuuden päästöjen
ja niistä aiheutuvien ympäristövaikutusten arvioinnin sekä vaikutusten taloudellisen
tarkastelun seuraavissa tuotantotilanteissa:
VE NYKY('

VE 1995(2

VE 20i>0<3

Sa-sellu, ADt/a
• valkaistu
• valkaisematon

432 000
80 000

600 000
-

750 000
-

Yhteensä

512 000

600 000

750 000

Paperi, ADt/a

120 000

130 000

430 000

Huomautukset:
1.
2.
3.

Vuoden 1989 tuotantotilanne edustaa tehtaan nykytilannetta (VE
NYKY).
Vuoden 1995 tuotantotilanne (VE 1995).
Vuoden 2000 tuotantotilanne (VE 2000).

Lisäksi käsitellään jäljempänä päästötöntä vaihtoehtoa, jossa tehtaassa ei ole
tuotannollista toimintaa (VE 0000).
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Arvio ympäristöpäästöistä
Yhteenveto tehtaan ympäristöpäästöistä edellä esitetyissä tuotantovaihtoehdoissa esitetään
taulukoissa 1-3. Taulukkojen arvot perustuvat CTS Consulting Oy:n laatimaan projektin
tehdastutkiniusosaan.
Näkökulma ympäristövaikutuksiin
Ympäristövaikutusten selvitys koskee tyypillisesti tiettyä hanketta, tässä tapauksessa
sellu —paperitehdasintegraattia. Hanke on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa.
Vuorovaikutusta luonnehditaan panoksina ja tuotoksina, jotka koskevat nimettyä
hanketta, mutta myös vastavuoroisesti sen vaikutusaluetta. Vaikutusalueelta otetaan
panokset ja sinne kohdistuvat tuotokset, olkoon niiden merkitys positiivinen tai
negatiivinen. Seurauksena on ympäristön muutos. Tietyn hankkeen vaikutusalueen
laajuus ja sijainti voivat vaihdella suuresti riippuen siitä, mikä tekijä on tarkasteltavana.
Joskus muutos on merkittävä, joskus se taas peittyy tilastollisesti vähäisyytensä takia
muihin tapahtumiin.
Ympäristön muutokset koetaan eri tavoin, myönteisinä tai kielteisinä riippuen kokijan
näkökulmasta. Sitä kautta niille muodostuu myös arvo, taloudellinen tai muu arvo.
Taloudellinen arvo on selkeimmillään arviointitehtävissä, joiden kohteena on kiinteän
omaisuuden käyttömandollisuuden tai myyntihinnan muutos.
Menetelmien kehitystehtävät ympäristövaikutusten mittaamisessa ryhmittyvät edellä
sanotun valossa seuraavasti:
a)

Hankkeen ja vaikutuskohteiden vuorovaikutusten tunnistaminen ja luonnehdinta, lähtien hankkeen ja kohteiden määrittelystä.

b)

Ympäristön muutosten (esimerkiksi tilamuuttujan arvossa tapahtunut muutos)
luonnehdinta ajassa ja tilassa, tietyssä kohteessa tietyn hankkeen aiheuttamina ennakoiden.

c)

Tapahtuvien muutosten arvon mittaaminen eri näkökulmista, lähtien kohteen
arvon mittaamisesta; muutkin mittayksiköt kuin markat tulevat kysymykseen.

d)

Keinojen etsintä ja koettelu sekä käsitteenmuodostus edellä mainittuja
tehtäviä ja niiden tulosten raportointia varten.

Seuraavilla sivuilla lähestytään ympäristön muutoksia, niiden vaikutuksia sekä arvoja
esimerkkitapauksessa. Muutokset ovat sidottuja ajankohtaan, paikkaan ja aiheuttajaansa;
arvot ja niiden muutokset tuovat tarkastelun näkökulmaan erilaiset intressit.
Tutkimusalue käsittää tehdasintegraatin lähialueen.
Erilaisten ympäristövaikutusten vyöhykejaot ja alueet vaihtelevat aineistosta ja muutosten
ulottuvuudesta riippuen. Ne on kuvattu kukin omassa yhteydessään. Yleiskuvan antanee
meriveden laatumuutosten tutkimusalue(kuva 3).
Arvojen muuttuminen myös tehdasintegraatin olemassaolon vuoksi sinänsä, ilman
ympäristön perinteisesti tarkasteltuja muutoksia, tarjoaa kustannus—hyötyanalyysille
kentän tämän tutkimuksen ulkopuolella.
Tutkimusalueen sijainti käy selville yleiskartasta. Tarkastelun näkökulma on rajattu
kuntatason ja maakuntatason keskeisiin vaikutuksiin. Kansallisen ja kansainvälisen tason
muutokset sekä muutosten vaikutukset taajamien ja yksityistalouksien kannalta jäävät
muussa yhteydessä mahdollisesti selvitettäviksi.
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Taulukko 1. Wisaforest Oy Ab:n jätevesipäästöt tuotantovaihtoehdoittain.

Päästötyyppi

VE NYKY

VE 1995

VE 2000

120 000
65
39

128 000
63
39

120 000
45
16

Virtaama (biologisen
puhdistamon läpi)

m3/d
m3/ADt (sellu)
m3/ADt (paperi)
BOD,, kg/d
kg/ADt2)

4100
2,5

4500
2,5

2200
1,0

CODcr , kg/d
kg/ADt2)

67 000
41,6

55 000
30,7

51 000
22,8

Kiintoaine, kg/d
kg/ADt2)

2500
1,6

2600
1,5

2300
1,0

Kok. N, kg/d
g/ADt2)

4901)
304

5001)
280

5001)
220

Kok. P, kg/d
g/ADt2)

88
55

90
50

40-50
18-22

2100
1,6

2200
1,2

AOX, kg/d
kg/ADt2T

1000
0,4

1)Typpipäästöön sisältyy noin 200 — 250 kg N/d raakaveden mukana tullutta kuormaa,
ts. peruskuorma tehtaalta on noin 250 — 300 kg N/d kaikissa tuotantovaihtoehdoissa.
2)Ominaispäästö laskettu sellutonnia kohden.
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Taulukko 2. Wisaforest Oy Ab:n päästöt ilmaan tuotantovaihtoehdoittain.
Päästötyyppi
Hiukkaset

VE NYKY
t/a
4 153

VE 1995
t/a

VE 2000
t/a

1 200

840

Rikkipäästö (SO2:na)
• prosessiperäinen
(SO2 + hajurikki)

5 500
(10,7 kg/aDt)

• energian tuotanto

1 352
755
(2,25 kg/aDt) (1,0 kg/aDt)

940

1 660

1 780

Yhteensä (SO9)

6 440

3 012

2 555

NO

1 300

1 570

2 570

1 550 000

1 762 000

2 238 000

110 000

168 000

574 000

1 660 000

1 930 000

2 812 000

CO2
• puuperäinen
• fossiiliset
polttoaineet
Yhteensä, CO2

Taulukko 3. Wisaforest Oy Ab:n kiinteät jätteet (kaatopaikalle vietävä) tuotantovaihtoehdoittain.
Jäte
Tuhka
Viherlipeäliete
Kalkki
Kuori
Bioliete
Paperi
Glaubersuola
Rakennusjäte
Meesa
Sekajäte
Yhteensä

VE NYKY
m3/a

VE 1995
m3/a

VE 2000
m3/a

26 300
12 600
740
28 700
16 400
3 700
100
1 600
400
15 600

30 000
15 000
1 000
29 000
16 000
4 000
2 000
2 000
2 000
16 000

60 000
20 000

2 000
3 000
15 000'

106 140

117 000

120 0002)

') Sisältää myös uuden paperikone 2:n lietteen
Tilavaraus jätemäärälle 140 000 m3/a

2)

—

20 000

—
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MUUT
YMPÅRISTÖÄ
MUUTTAVAT
TEKIJÄT

KUORMITUS
TEHTAALTA

TUTKIMUSALUEELLA
TAPAHTUVAT
YMPÄRISTÖN
MUUTOKSET

A

1

TIETO JA
1
IKOKEMUS
IAIKAISEMMISTAI
IKOHTEISTA
1
1
1

-

TLITKIMUSALLIEEN
OMINAISUUDET

ARVOSTUS TEKIJÄT

ARVIOIDUT
IYMPÄRISTö1 VAIKUTUKSET
IJA SEURAUS VAIKUTUKSET
TALOUDELLISET
ALLIETALOUDELLISET
MUUT

ALLIETALOUDELLISET
TEKIJAT

r

L --------J .

Kuva 1. Tehtaan ympäristönsuojelutoimien aiheuttamien hyötyjen ja haittojen
tarkastelukenttä

TYS-

- KUORMITUS
- TUOTANTO- YM.
MUUTOKSET
- SUOJELUTOIMET
L
FYYSISET
MUUTOKSET

Kuva 2. Tutkimuksen kulkukaavio

TALOUDELLISET JA
MUUT NAKÖKULMAT

ARVOTEKIJÄT
FYYSISET
MUUTOKSET
L\ HYÖDYT JA
/> HAITAT
TAT
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Kuva 3. Tutkimusalueen raja vedenlaatumuutoksia tarkasteltaessa
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10 TUTKIMUSALUE
10.1 Maankäyttö
Wisaforest Oy Ab:n tehtaat sijaitsevat omalla 200 ha:n tontilla Vaasan läänissä Pietarsaaren kaupungissa, Leppäluodon alueella Pohjanlahden rannikolla, liite 1. Lähirnpänä
tehdasaluetta on Leppäluodon lounaisreunassa sijaitseva pienteollisuusalue. Mantereen
lähimpiin asuintaloihin on tehdasalueelta matkaa alle kilometri. Kaupungin yhdinkeskusta on noin kahden kilometrin ja Leppäluodon itäosassa sijaitseva leirintäalue alle
kilometrin päässä tehdasalueesta.
Pietarsaaren kaupungin ja Luodon kunnan välinen raja kulkee Leppäluodon pohjois— ja
itäpuolitse.
Suurin osa rannikkoa on vapaa—ajanasutuksen käytössä. Esimerkiksi Pirilönlanden,
Östansfjärdenin, Alholmsfjärdenin, Hällanin ja Fäbodan rannat ovat suurelta osalta
rakennettuja. Rantoja käytetään myös muuhun virkistykseen.
Kaavoitustilanne
Vaasan läänin seutukaavan vaihe 1 (virkistys— ja suojelualueet) on vahvistettu v. 1981
ja vaihe 2 (virkistys—ja luonnonsuojelukaavan tarkistukset, rakenneseutukaava) v. 1988.
Pietarsaaren kaupungille laaditaan
Seutukaavan 3. vaihe on valmistunut v. 1991.
parhaillaan yleiskaavaa.

10.2 Väestö ja työvoima
10.2.1 Wisaforest Oy Ab:n metsäteollisuuslaitosten henkilöstö
Vaasan läänin Pietarsaaren kaupungissa metsäteollisuuden tuotantolaitokset, Alholmenin
alueella Pohjanlahden rannikolla sijaitsevat tehtaat työllistivät v. 1990 noin 1650 henkilöä. Vuoteen 1995 mennessä henkilöstön määrä ei olennaisesti muutu. Uusi paperikone
aiheuttaa vuonna 2000 lisätyövoiman tarpeen, joka arvioiden mukaan on yhteensä noin
190. Yhteensä henkilöstö olisi tuolloin noin 1840.
Suurin osa tehtaan henkilöstöstä asuu Pietarsaaressa (noin 1305, 79 %). Seuraavaksi
eniten tehtaan henkilöstöstä käy työssä Luodosta (138, n. 8 %) ja Pietarsaaren maalaiskunnasta (130, n. 8 %). Henkilöstön henkikirjoituspaikkajakauma on esitetty liitteessä
2. Lisäksi tehtaan henkilöstöstä noin kymmenellä on henkikirjoituspaikka Vaasan läänin
ulkopuolella.
Pietarsaaressa oli vuonna 1990 työvoimaa 9520 henkilöä, josta lähes 14 % kävi työssä
Wisaforest Oy Ab:n tehtailla. Wisaforest Oy Ab tarjosi v. 1990 lähes 17 % Pietarsaaren
työpaikoista. Wisaforest Oy Ab työllisti lisäksi lähes 3 % Pedersören työvoimasta ja
yli 9 % Luodon työvoimasta.
Wisaforest Oy Ab:n puuhankinta—alue Suomessa on koko Vaasan lääni ja noin 18
kuntaa sen ulkopuolelta. Puuraaka—aineen toimittaa tehtaalle Pohjanmaan Puu Oy.
Raakapuutoimitukset tehtaalle työllistivät vuonna 1990 lähes 700 henkilöä. Tulevaisuudessa hakkuiden miestyötarve todennäköisesti pienenee koneellistumisen kehittymisen
myötä.
10.2.2 Pietarsaaren kaupungin väestönkehitys
Asutuksen osalta tehtaan vaikutus keskittyy pääasiassa Pietarsaareen. Koko 1950— ja
1960—luvun aina 1970—luvun puoliväliin asti kasvoi Pietarsaaren väestö keskimäärin
runsaalla 300 henkilöllä vuodessa. Luonnollinen väestönkasvu oli runsaat 200 henkilöä
ja muuttovoitto runsaat 100 henkilöä vuodessa.
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1970-luvun lopussa ja 1980-luvun alussa johti työvoiman kysynnän laskeminen muut totappioon. Syntyneiden enemmyys on laskenut noin 75 henkilöön vuodessa /2/. Muuttoliike Pietarsaaresta on ollut suurinta nuorissa ikäluokissa. Vuoden 1985 jälkeen
väkiluku on kääntynyt kasvuun. Väestönmuutokset Pietarsaaressa vuosina 1980-1990
on esitetty liitteessä 3.
10.2.3 Työpaikat ja asuntorakentaminen
Pietarsaaren elinkeinorakenteen ja työllisyyden kehitystä on kuvattu liitteessä 4. Suurin
osa työpaikoista on palveluammateissa ja jalostuksessa. Alkutuotannon osuus on
vähäinen. Työttömyysaste on ollut vuonna 1990 5,5 % eli korkeampi kuin samaan
aikaan keskimäärin Vaasan läänissä. Rakennettujen uusien asuntojen määrä käy selville
liitteestä 5.

10.3 Liikenne ja kuljetukset
Pietarsaaren kaupungin itäpuolelta kulkee Vaasa - Kokkola -tieltä eroava seudullinen
tie, joka johtaa kaupungin läpi Leppäluodon satamaan saakka. Tehtaalle johtaa myös
Seinäjoki - Kokkola pääradalta eroava tavaraliikenneraide. Leppäluodosta lähtee 9 m
syvä laivaväylä Pohjanlandelle. Pietarsaarella ja Kokkolalla on yhteinen lentokenttä
Kruunupyyssä.
Puuta hankitaan tehtaalle pääasiassa Vaasan läänin alueelta. Puunhankinta-alueita on
kolme; rannikon, Etelä-Pohjanmaan sekä Keski-Pohjanmaan hankinta-alueet. Lisäksi
puuta hankitaan jonkin verran Keski -Suomen ja Oulun läänin alueilta (liite 6).
Vuonna 1989 Pohjanmaan Puu Oy toimitti tehtaalle puuta noin 3 000 000 kiinto-m3(km3), josta sahan tukkien osuus oli noin 450 000 k-ms ja haketta sahoilta noin 500 000
k-m . Puutavaran ajopäiviä on vuodessa keskimäärin 220. Puutavara tuodaan tehtaalle
pääasiassa maanteitse. Nykyisin tehtaalle kuljetetaan vuorokaudessa noin 11 000 k-m3
eli noin 240 kuormallista puutavaraa.
Junalla tehtaalle tuodaan puutavaraa päivittäin noin 1000 m3.
Tehtaan käyttämä eucapuu on istutettua eucalyptusta Etelä-Amerikasta, lähinnä
Uruguaista ja Argentiinasta. Eucapuu tuodaan laivoilla Etelä -Amerikasta Pietarsaaren
satamaan kerralla noin 30 000...35 000 k-m3. Eucapuuta tuodaan laivalla tehtaalle 5...6
kertaa vuodessa eli yhteensä 150 000.. .210 000 k-m3 vuodessa.
Kemikaaleja tuotiin tehtaalle kahdeksan säiliöautokuormaa ja kaksi junavaunullista
vuorokaudessa. Muita kuljetuksia tehtaalle oli noin 3 autokuormaa vuorokaudessa.
Tehtaan raskas liikenne kulkee pääasiassa Pohjantietä.

10.4 Luonto ja luonnonv a at
10.4.1 Merialue
Pietarsaaren edustan merialue on pääosin matalaa (alle 5 m) vesialuetta. Yli 10 m
vesisyvyys tavataan vasta noin 5 - 10 km rannikolta. Poikkeuksen muodostaa Helsingör
ja Adön välistä lähelle rannikkoa pistävä syvänne, jossa syvyys vaihtelee välillä 10 15 m. Kysymyksessä olevan alueen kautta kulkee laivaväylä Leppäluodon satamaan.
Maankohoaminen mataloittaa alueen jo ennestäänkin matalia vesialueita noin 9 mm
vuodessa /24/.

Merialueelle kulkeutuvat Luodonjärven makeavesialtaan kautta Ahtävänjoen, Purmonjoen, Kruunupyynjoen ja Kovjoen vedet. Vedet purkautuvat mereen Gertrudin ja
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Hästgrundetin sulkujen kautta. Luodonjärven säännöstely on sidottu meriveden
korkeuteen /24/.
Pietarsaaren edustan merialue ei mataluutensa ja sokkeloisen saaristonsa vuoksi ole
paras mahdollinen jätevesien purkualue. Alueelle kohdistuva kuormitus jakautuu pääosin
kolmen eri kuormituslähteen osalle. Alholmenin länsipuolelle purkautuvat Pietarsaaren
kaupungin ja pohjoispuolelle Wisaforest Oy Ab:n puhdistetut jätevedet. Alholmenin
pohjoispuolen kautta kulkeutuvat myös Luodonjärvestä Hästgrundetin sulkujen kautta
juoksutettavat vedet. Osa Luodonjärven vesistä purkautuu pohjoisempana olevan
Gertrudin sulun kautta /24/.

Avovesiaikoina jätevesien leviämiseen vaikuttavat ennen muuta tuulten aiheuttamat
virtaamat sekä sekoittuminen. Yleensä jätevesi sekoittuu tehokkaasti meriveteen jo
purkuputken läheisyydessä. Sekoittumista tehostaa Luodonjärven juoksutukset.
Meriveteen sekoittuneen jäteveden kulkeutuminen purkualueelta riippuu vallitsevista
virtauksista. Kulkeutumissuuntia on kaksi, purkualueelta pohjoiseen tai länteen. Alueella
tehtyjen virtausnopeusmittausten mukaan virtaus käy länteen lännen puoleisilla tuulilla
pohjoistuuli mukaan lukien ja pohjoiseen idän puoleisilla tuulilla etelätuuli mukaan
lukien. Talvikaudella jätevesi näyttää kulkeutuvan purkualueelta pohjoiseen /24/. Eri
tuulitilanteita vastaavat virtauskentät on esitetty pelkistetysti liitteessä 7.
Jätevesien leviämisen seuraaminen on talviolosuhteissa huomattavasti helpompaa kuin
avovesikaudella. Yleisesti voidaan todeta, että jätevesi yhdessä Luodonjärvestä
juoksutettavan makean veden kanssa kerrostuu aivan jään alle suolaisen meriveden
päälle /24/.
Pietarsaaren edustan merialue jaotellaan ulkomeri—, saaristo— ja lähirannikkoalueeseen
/24/. Vesi— ja ympäristöhallituksen virkistyskäyttöluokituksen mukaan ulkomeri ja osa
saaristoalueesta sijoittuu luokkaan hyvä ja lähirannikko luokkaan välttävä.
Tehtaan raakavesi otetaan Luodonjärvestä, joka on merenlandesta padottu tekoallas. Sitä
laajennettiin vuonna 1969 patoamalla vastaavasti Ojan allas. Altaita yhdistää kanava.
Luodonjärveen laskevat Kruunupyynjoen, Ahtävänjoen, Purmonjoen ja Kovjoen vedet.

Tarkasteltavissa kehitysvaihtoehdoissa vedenoton ympäristövaikutukset ovat kaikissa
samat, joten lähempään vertailuun ei ole aihetta tässä yhteydessä. Sen sijaan altanden
tulevaisuuteen vaikuttavat valuma-- alueen kuormitus ja säännöstely, joiden muuttuminen
vuoteen 2000 mennessä koskevat ympäristöstä tehtaille saatavia panoksia. Jätevesi--ja
hajakuormitukseen liittyvä rehevöityminen sekä valuma—alueen sulfaattip:itoiset huuhtoumat tulevat vaikeuttamaan vedenhankintaa. Toimenpiteet ovat tarpeen raakaveden
laadun turvaamiseksi. Huuhtoutuminen rikkipitoisilta mailta liittyy osittain maa;.rkohoamiseen ja kuivatukseen, joiden vuoksi uusia maakerroksia tulee hapetus—pelkistyspoten-tiaalin vaihtelun piiriin.
Kun altaiden vedenpinnan korkeus on säännöstelyssä sidottu merenpinnan korkeuteen,
pienenee vesitilavuus maankohoamisen edistyessä. Tämä vaikuttaa altaiden sietoon
kuormituksen suhteen, rehevöitymiseen ja happamoitumiseen sekä sitä kautta edelleen
raakaveden laatuun. Säännöstelyn uudistaminen on tärkeää. .Altaista mereen purkautuva kuormitus tulee myös muuttumaan tarkastelujakson aikana, m;stta sekään ei riipu
tehtaiden kehitysvaihtoehdoista. Raakaveden laadun ja altaiden muun vesiympäristön
turvaaminen ovat tärkeitä asioita, jotka ovat tutkimuksen ja suunnittelun alaisina,
riippumatta tässä tutkimuksessa tarkasteltavista kehitysvaihtoehdoista.

10.4.2 Ilmasto ja rWaankohoarHinen
Tutkimusalueen ilmastoon vaikuttaa meren läheisyys. Kevät on viileämpi ja syksy leudompi kuin sisämaassa. Vuoden keskilämpötila on +3,5°C. Terminen kasvukausi, jolloin
päivän keskilämpötila on yli +5°C, on keskimäärin 155 vuorokautta vuodessa. Pysyvä
lumipeite on tavallisesti joulukuun alusta huhtikuun loppuun /4/.
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Maa kohoaa nykyään alueella hieman yli 8 mm/a. Maan nopean kohoamisen vuoksi
merenlahtien kuroutuminen fladoiksi ja glojärviksi on nopeaa. Kasvillisuuden ja
eläimistön levinneisyysalueet muuttuvat jatkuvasti maan kohoamisen aiheuttaman
ympäristön muuttumisen vuoksi /41/.
10.4.3 Kasvillisuus, eläimistö, kalasto ja metsävarat
Alueen maankohoamisrannoilla tavataan hietikoita, rantaniittyjä ja karuja kivikkorantoja.
Kohoaville rannoille ensimmäiseksi ilmestyvä puulaji on leppä. Ulkosaariston
suojattomilla rannoilla kasvillisuus on karua. Suojaisimmissa paikoissa vallitseva kasvi
on järviruoko.
Merialueen kalastuksesta siian pyynti on taloudellisesti tärkeintä. Koko Pietarsaaren
edustan merialue on siian poikastuotantoaluetta /9, 10/. Tiedot muiden saalislukujen
määristä vaihtelevat hieman eri lähteissä. Muita taloudellisesti tärkeitä saaliskaloja
ammattikalastajille ovat lohi, taimen, made, hauki ja ahven /10/. Kotitarve— ja virkistyskalastajilla siika ja ahven muodostavat suurimman osuuden saaliista /9/. Silakan
kalastus on vähentynyt voimakkaasti lähinnä turkisteollisuuden laman vuoksi.
Etelä — Pohjanmaan metsälautakunnan alueella hankinta —alueen osalta on puuston määrä
noin 76 000 000 m3 ja kasvu vuodessa 3 300 000 m3.
Keski — Pohjanmaan metsälautakunnan alueella puuston määrä on noin 49 000 000 m3 ja
kasvu vuodessa 2 500 000 m3
Yksityiskohtaisemmin kasvillisuutta on selostettu liitteessä 8 ja eläimistöä liitteessä 9.
Merialueen kalastoa ja kalastusta on selostettu liitteessä 11. Yhteenveto metsävaroista
on liitteessä 10.

10.4.4 Erityiset suojelukohteet, luonnonsuojelullisesti arvokkaat alueet ja virkistysalucet
Valtakunnallisten suojeluohjelmien kohteita Pietarsaaren lähialueella ovat seuraavat
(karttaliitteessä 12):
• Hällorsfjärden (—Mossaviken), Kruunupyy

Valtakunnallisessa lintuvesiohjelmassa /18/ kansainvälinen arvokas kohde.
Rantojensuojeluohjelmassa /19/:
saaristo
• Luodon
0
• Adön länsiranta
Hällorsfjärdenin suojelurajaus käsittää 23 ha maa— ja 269 ha vesialuetta. Hällorsfjärden
on Luodonjärven itäreunan landenpohjukka. Vesialue on matala ja kasvillisuusvyöhykkeet laajat. Eteläosassa, Mossavikenillä silmiinpistävintä on vankka ruovikko.
Varsinaisella Hällorsfjärdenillä on huomattavan paljon kaislikkoja. Kasvistosta on
tavattu runsasravinteisuutta osoittavia lajeja sekä murtovesilajeja. Linnustolle tunnusomaista on vesilintujen runsaus. Suuren pesivän kannan ohella lahdella oleskelee
myös jatkuvasti erityisen runsaasti joko muuttavia tai sulkivia vesilintuja. Suojelupistearvoon ovat erityisesti vaikuttaneet ruovikkolajit. Maininnan ansaitsee myös huomattavan suuri ja monilajinen lokkiyhdyskunta. Lahden länsireunan muodostavalla
niemellä on runsaasti loma — asuntoja, niistä tosin vain muutama on lahden puolella.
Muussa suhteessa lahti on syrjäinen ja rauhallinen.
Hällorsfjärdenin lintulahti on syntynyt lahden madaltuessa ja vesikasvillisuuden
runsastuessa. Luodonjärven patoaminen on osaltaan, maankohoamisen ja jokivesien
ravinteiden ohella, vaikuttanut vesikasvillisuuden runsastumiseen. Muihin suojelu—
kohteisiin tehtaalla ei ole ollut vaikutusta.
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Ådön länsiranta on seutukaavassa merkitty SU-1 -alueeksi (suojelualue, joka on
luonnonsuojelulainsäädännön nojalla muodostettu tai muodostettavaksi tarkoitettu alue).
Ranta on matalaa, kasvillisuus on osittain karkeaa ruovikkoa, esim. sinikaisla (Scirpus
tabernaemontani) ja osittain matalaa ruovikkoa, esim. rönsyrölli (Agrostis stolonifera),
luhtakastikka (Calamagrostis stritta), suolavihvilä (Juncus gerardi) ym. Kahlaajia ja
merilintuja on runsaasti erityisesti muuttoaikoina.
Liitteessä 12 esitetään Pietarsaaren alueen paikallisesti merkittävät luonto- ja kulttuurikohteet sekä virkistysalueet.
10.4.5 Maaperä ja pohjavedet
Tämän tutkimuksen yhteydessä ei ole tullut esiin seikkoja, jotka antaisivat aiheen
arvioida maaperään ja pohjavesiin kohdistuvia muutoksia yksityiskohtaisesti hyötyjen ja
haittojen selvittämiseksi.
Maaperän ja pohjavesien laatua sekä pohjaveden käyttöä on selostettu liitteessä 13.
Maaperäkartta on liitteenä 14.

10.4.6 Ilman laatu
Pietarsaaren ilman laatua ei ole tutkittu 1990-luvulla. Ilmatieteen laitos tekee parhaillaan laajaa tutkimusta Pietarsaaren ilman laadusta. Taustatietoja päästöistä on liitteessä
15.
Aikaisemmin Pietarsaaren ilman laatu on mitattu vuosina 1974 ja vuonna 1981-82.
Vuosina 1981-82 tehtyjen mittausten mukaan ohjearvot alitettiin rikkidioksidin suhteen
kaikissa mittauspisteissä. Mitatut rikkidioksidin vuosikeskiarvot olivat 12-28 µgSO2/m3.
Isonkadun ja Puutarhakadun risteyksessä museon pihalla sijaitsevassa mittauspisteessä
ylitettiin leijuvan pölyn vuosi-ja vuorokausikeskiarvon ohjearvot. Ylitys johtui katu-ja
liikennepölystä. Muissa pisteissä ylityksiä ei ollut. Haisevien rikkiyhdisteiden määrät
Pietarsaaren ilmassa olivat v. 1981-82 mittausten mukaan pienentyneet 1973
mittaukseen verrattuna rikkivedyn osalta kymmenenteenja merkaptaanin osalta kolmanteen osaan. Mitattu vuorokausiarvo vuonna 1981-82 rikkivedyn osalta oli Furuholmenin
ja Museon mittauspisteessä 2 kg/m3 ja Itälän mittauspisteessä 4 pig/m3. Suurin pitoisuus
mitattiin Alhedan mittauspisteessä (kaupungin jätevesipuhdistamon alue), 24 tg/m3 /28/.
Typen oksideja ei ole mitattu v. 1981-82.
Rikkilaskeuma Pietarsaaressa oli vuonna 1987 0,4-0,7 g/m2 eli samaa luokkaa kuin
suurimmassa osassa Suomea. Etelä-Suomessa rikkilaskeuma oli suurempi ja Lapissa
pienempi kuin Vaasan läänin alueella.
Terveydelliseltä kannalta Pietarsaaren ilman laatu on vuosina 1981-82 tehtyjen
mittausten perusteella hyvä. Ohjearvojen ylityksiä ei rikkidioksidin ja typenoksidien
osalta ollut muiden kuin leijuvan pölyn osalta yhdessä mittauspisteessä.
Mitatut rikkivety- ja metyylimerkaptaanipitoisuudet olivat selvästi alle WHOn
terveyshaittojen ehkäisemiseksi annetun ohjearvon. Terveyshaittojen ehkäisemiseksi
WHO suosittaa pelkistyneiden rikkiyhdisteiden ohjearvoksi 150 µg/m3 vuorokauden
keskiarvona.
Vuonna 1981-82 tehtyjen ilman laadun mittausten perusteella hajurikkiyhdisteiden,
kuten rikkivedyn ja metyylimerkaptaanin pitoisuudet ylittävät hajukynnyksen ajoittain.
Pelkistyneet rikkiyhdisteet haisevat hyvin pieninä pitoisuuksina. Rikkivedyn hajukynnys
on 0,7 µg,'m3 ja metyylimerkaptaanin 4,5 µg/m3. Haju aiheuttaa viihtyvyyshaittaa.
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10.5 Jätehuolto
Nykyinen tehtaan oma kaatopaikka on perustettu vuonna 1960. Kaatopaikan pintaalatiedot ja jätetäytön tilanne vuoden 1991 puolivälissä olivat seuraavat (tiedot saatu
tehtaalta):

• koko pinta-ala

• täyttökorkeus

10 ha
6 ha
20 m

täyttötilavuus

700 000 m3

• käytössä oleva pinta -ala
• arvioitu kaatopaikan nykyinen

Taulukossa 3, s. 134, on esitetty nykyiset kaatopaikalle kuljetettavat jätemäärät,
yhteensä noin 106 000 m3/a. Siihen kuuluu biolietemäärästä se osa, joka jää polton
ulkopuolelle. Biolietettä py ri tään polttamaan uunin kapasiteetin mukaan, jolloin
poltettavan biolietteen epäorgaanisen aineen määrä siirtyy tuhkamäärään. Kuivattu
kaatopaikalle kuljetettava bioliete on kuiva-aineeltaan 25 - 30 %.

10.6 Melu
Wisaforest Oy Ab:n aiheuttamasta melusta ympäristöön on vähän selvityksiä. Kaarilahden asuntomessualueen ympäristömeluselvityksessä 26.1.1991 on arvioitu myös tehtaan
aiheuttamaa melutasoa. Asuntomessualueeksi kaavailtu paikka on melko tasaista hiekkakangasta. Maasto ei muodosta esteitä melun etenemiselle. Lähimpien messualueen
rakennusten etäisyys tulisi olemaan noin 150 metriä tehdasalueen rajasta ja noin 450
metriä lähimmästä tehdasrakennuksesta /34/.
Wisaforest Oy Ab nykyisen tehdasmelun tasoksi messualueen pohjoispäässä äänen
edetessä myötätuuleen on arvioitu
LAcq,o7-22h 50...53 dB
LAeq 22-o7h 48...50 dB
Melumittausten perusteella tehdasmelun tasot eivät ylitä nykyisiä ohjearvoja
Kaarilanden alueella. Yöarvo ylittää luonnosteilla olevan ohjearvon LAeq, 22-07
45 dB.
Tehdasmelun lisäksi messualueen melun merkittävä aiheuttaja on Leppäluodon
tieliikenne ja rautatieliikenne. Leppäluodon- ja Pohjalandentien liikenne aiheutuu
pääasiassa työpaikkaliikenteestä. Tehtaan raskas liikenne kulkee pääasiassa Pohjantietä.
Nykyisillä liikennemäärillä laskien Leppäluodontien melu ylittää ulkoalueilla
lääkintöhallituksen meluohjekirjeen 21/87 ohjearvon LA,
LAC 07 - 22 < 55 dB noin
40...80 m:n etäisyydellä tien molemmin puolin.
ohjearvoehdotuksen ulkomelun yäarvon, LAcq , 22-07h < 45 dB, tiFliikenteen melu ylittäisi
vaimentamattomana noin 50...120 m etäisyydellä tien molemmilla puolilla, jos
raskasta liikennettä ei ole, ja noin 60...200 m etäisyydelle, jos sitä on.
Rautatieliikenteen aiheuttama melu ylittää, jos vaimennustoimiin ei ryhdytä,
lääkintöhallituksen meluohjekirjeen 21/87 ohjearvon LAeq 07 - 22 h < 55 dB noin
50...80 m etäisyydelle radasta ja valtioneuvoston ehdotuksen yöarvon, LAeq,22 - 07
< 45 dB, noin 55... 100 m etäisyydelle radasta. Rataa ja tietä lähimmissä taloissa
voi ylittyä myös lääkintöhallituksen sisämelujen ohjearvot sekä valtioneuvoston
ehdotuksen sisämelun yöaikainen ohjearvo, jos rakennusten ulkokuoren (lähinnä
ikkunoiden) ääneneristävyys ei ole tavanomaista parempi.
Edellä esitetyissä tie- ja rautatieliikenteen melualueiden rajojen etäisyysarvioissa
on otettu huomioon se, että maapinta alueella ei ole kaikkialla akustisesti kovaa

/34/.

Tausta -aineistoa melusta on esitetty liitteessä 16.
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11

TUOTANTO— JA KUORMITUSKEHITYKSEN VAIKUTUKSET
YMPÄRISTÖN TILAAN

11.1 Merialue
11.1.1 Nykytilanne ja ennusteiden perusteet
Tehtaiden jätevesipäästöt mereen on arvioitu taulukossa 4 (neljännessä vaihtoehdossa
VE 0000 ei tehtailta tule kuormitusta). Taulukon arvot perustuvat tutkimuksen osaan II.
Taulukko 4. Wisaforest Oy Ab:n jätevesipäästöt tuotantovaihtoehdoittain

Päästötyyppi

VE NYKY

VE 1995

VE 2000

120 000
65
39
4100
2,5

128 000
63
39
4500
2,5

120 000
45
16
2200
1,0

67 000
41,6

55 000
30,7

51 000
22,8

Kiintoaine, kg/d
kg/ADt2)

2500
1,6

2600
1,5

2300
1,0

Kok. N, kg/d
g/ADt2)

4901)
304

5001)
280

5001)
220

Kok. P, kg/d
g/ADt2)

88
55

90
50

40-50
18-22

2100
1,6

2200
1,2

Virtaama (biologisen
puhdistamon läpi)

m3/d
m3/ADt (sellu)
m3/ADt (paperi)
BOD,, kg/d
kg/ADt2)
COD, kg/d
kg/ADt2

AOX, kg/d
kg/ADt2)

1000
0,4

Sa— sellu, ADt/a
°
valkaistu
°
valkaisematon

432 000
80 000

600 000

750 000

—

—

Yhteensä

512 000

600 000

750 000

Paperi, ADt/a

120 000

130 000

430 000

') Typpipäästöön sisältyy noin 200 — 250 kg N/d raakaveden mukana tullutta kuormaa,
ts. peruskuorma tehtaalta on noin 250 — 300 kg N/d kaikissa tuotantovaihtoehdoissa.
2)

Ominaispäästö laskettu sellutonnia kohden.

Eri kuormitustilanteiden aiheuttamien veden laatumuutosten selvillesaamiseksi alueella
sovellettiin VENLA —vedenlaatumallia.

Virtaus— ja vedenlaatumalli VENLA on kaksidimensioinen yksikerrosmalli, jolla
kuvataan virtausten ja vedenlaadun horisontaalisia eroja. Mallia voidaan soveltaa
kerrostumattomien tai heikosti kerrostuneiden merialueiden ja sisävesistöjen kuvaamiseen. Lisäksi mallilla voidaan kuvata selvästi kerrostuneiden vesistöjen pintakerrosta.
Mallin kehittely aloitettiin vuonna 1975 valtion teknillisen tutkimuskeskuksen
reaktorilaboratoriossa. Kehittelyssä keskityttiin pääasiassa virtauskuvauksen parantamiseen paremmin soveltuvaksi Suomen olosuhteisiin. Myöhemmin on kehitetty mallin
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vedenlaatuosaa yhteistyössä vesihallituksen kanssa. Mallin nimi tulee sanoista "veden

laatu ".

Malliajo tehtiin Kokkolan vesi- ja ympäristöpiirissä (Ossi Koski). Mallin taustatietoina
käytettiin vuoden 1986 tietoja, sillä tämän vuoden katsottiin edustavan hydrologisesti
tavallista vuotta. Myös tuuulitiedot olivat vuodelta 1986. Laskelmissa oletettiin, että
taustatiedot (muu kuin tehtaan kuormitus) ysyvät muuttumattomina. Mallin vedenlaatumuuttujina olivat BOD, happi, kokonaisfosfori, NaLS, kiintoaine ja sähkönjohtavuus.
Mallikertoimien hienosäätö on suoritettu Pietarsaaren edustan merialueilla vuonna 1984
tehtyjen vedenlaatuhavaintojen perusteella /37/.
Merialueen kuormituksen aiheuttamia muutoksia on selostettu lähemmin liitteessä 17.

Vesistömallin syöttötietoina käytetyt kuormitusarvot ovat seuraavat:
Keskimääräinen kuormitus
tehtailta

BOD
Kok.Y
Kiintoaine

VE NYKY
kg/d

VE 1995
kg/d

VE 2000
kg/d

4100
88
2500

4500
90
2600

2200
40-50
2300

Liitteessä 18 on esitetty vesistömallin kattama alue, jolle tulee myös muuta kuormitusta
seuraavasti (v. 1986)

Luodonjärvi:

100 kg kok.P/d, 17 000 kg kiintoainetta/d
3,4 kg kok.P/d, 167 kg kiintoainetta/d

Pietarsaaren kaupunki:

Liitteessä 17 on esitetty Pietarsaaren merialueen jako lähirannikko-, saaristo- ja

ulkomerialueeseen.

Mallilla ennakoidut muutokset olivat luonnollisesti selvimmät purkupaikan lähellä.

Ulommas merelle mentäessä tehtaan vaikutus ja eri kuormitusvaihtoehtojen väliset erot

eivät enää erotu niin selvästi.

Vesistömallin antamia tuloksia on tulkittu liitteessä 19.
Mallilla laskettuihin fosfori-, BOD7-, happi- ja kiintoainetuloksiin on liitteeseen 19
Tämä on kunkin parametrin kohdalle
piirretty myös tehtaan vaikutusalueen raja.
määritetty vertaamalla kutakin vaihtoehtoa (VE NYKY, VE 1995, VE 2000) vaihtoehtoon VE 0000, joka edustaa alueen taustakuormitusta ilman tehtaan vaikutusta. Tehtaan
vaikutusalueen rada määräytyy siten kunkin parametrin kohdalla parametrien välisenä
erotuksena (VE NYKY - VE 0000, VE 1995 - VE 0000, ja VE 2000 - VE 0000).
Ohessa on esitetty esimerkki mallin antamista pitoisuuksista Pietarsaaren edustan

lähirannikolla (L), saaristoalueella (S) ja ulkomerialueella (U).

Kokonaisfosfori µgP/l

L
S
U

Kiinto-

L
S
U

Happipitoisuns mgO2/1

L
S
U

(kesä)

aine mg/1
(kesä)

VE NYKY

VE 1995

VE 2000

VE 0000

37-90
21
19

37-92
21
19

30-60
21
19

20
21
19

4,9-6,4
4,3
4,3
13
6
10

4,9-6,5
4,3
4,3
13
6
10

4,8-6,3
4,3
4,3
13
6
10

4,4
4,3
4,3
15
13
12
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Vesistön rehevöitymistä indikoivien ominaisuuksien, fosforipitoisuuden ja klorofyl-lipitoisuuden, suhteen on sovellettu seuraavaa Vaasan läänin vesiensuojeluyhdistyksen
käyttämää luokitusta:
Luokan
nimi

Kok.P µg/1

Klorofylli—a µg/1
(kasvukauden keskiarvo)

Karu

< 10 µg/1

< 2 µg/1
(rehevöitymässä 2-5 µg/l)

Lievästi rehevä

10-20 µg/1

5-10 µg/1

Rehevä

20-50 µg/1

10-30 µg/1
(hyvin rehevä 30-100 µg/l)

Erittäin rehevä

50-100 µg/1

> 100 µg/1

Ylirehevä

> 100 µg/1

Yleisesti voidaan todeta, että perustuotantoa merialueilla rajoittava tekijä on yleensä
typpi. Itämerellä tästä poikkeavia alueita ovat Perämeri sekä rannikkovesien kuormitetut alueet. Etenkin Perämerellä on fosfori selkeästi minimitekijänä. Selkämeren ravinnesuhteet vastaavat suunnilleen planktonin kasvutekijävaatimuksia (N/P = 16/1,
w/w).143/
Typen merkityksestä Pietarsaaren edustan merialueella on käynnistymässä tutkimuksia.
Jos typpi on minimiravinne, mikä nykyisen tietämyksen perusteella näyttää epätodennäköiseltä, niin tällöin edellä esitetyt vesistömalliin perustuvat tulkinnat saattavat osittain
muuttua. Suurin osa merialueen typpikuormituksesta tulee Luodonjärvestä (Pietarsaaren
kaupunki noin 300 kg kok.N/d, Wisaforest Oy Ab noin 300 kg kok.N/d, Luodonjärvi
noin 2800 kg kok.N/d).
Fosforin merkitys Pietarsaaren edustan merialueella kasvutekijänä näyttää siis nykyisen
tietämyksen mukaan kuitenkin kiistattomalta. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseisellä
alueella fosforin poisto vähentää rehevöitymistä. Tämä perustuu edellä mainittuun,
alueella vallitsevaan ravinnesuhteeseen.
Suomessa tehtäville päätöksille jätevesien typenpoistosta olisi avuksi tietää mikä
merkitys poistettavalla typpimäärällä, laatu huomioiden, on purkualueiden ja niitä
ympäröivien merialueiden rehevöitymiskehitykseen. Miten pitkälle vaikutukset ulottuvat
ja mikä on niiden suhde merivirtojen ja laskeuman muualta tuorniin typpiravinteisiin.
Kattavan selvityksen teko vaatii runsaasti seuranta—analytiikkaa ja perustuotantoon.
liittyviä kenttäkokeita. /43/
11.1.2 VE 1995
Sellun vuosituotanto nousee vuoden 1989 tasolta 512 000 ADt/a tasolle 600 000 ADt/a
vuoteen 1995 mennessä. Vuoden 1989 sellun tuotannosta on valkaisematonta 80 000
ADt/a. Vuoden 1995 tuotantotilanteessa kaikki sellu on valkaistua. Vesistöön menevässä
kuormituksessa ei kuitenkaan tapahdu kovin suurta muutosta, joten kuormitusten perusteella mallilla lasketut fosforipitoisuudet vesistössä ovat lähes samansuuruisia vuosina
1989 ja 1995. Vain muutaman mikrogramman ero on havaittavissa purkuputken
edustalla. Purkuputken edustalta ulommas mentäessä pitoisuuserot vuosien 1989 ja 1995
välillä häviävät. Laskelmien perusteella vesistön tilassa ei tule tapahtumaan suuria
muutoksia vuoteen 1995 mennessä. Ainoastaan purkuputken edustalla voi esiintyä
jonkin verran tehtaan jätevesien aiheuttamaa rehevöitymistä verrattuna vuoteen 1989.
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Kiintoainepitoisuuksissa ei mallitulosten mukaan ollut eroja vaihtoehtojen VE NYKY
ja VE 1995 välillä. Samoin ei myöskään BOD,-pitoisuuksissa esiintynyt eroja vaihtoehtojen VE NYKY ja VE 1995 välillä. Toisiaan vastaavat tulokset saatiin myös
happitilanteissa.
Tehtaan vaikutusalueen raja kulkee vaihtoehdossa VE 1995 samassa kohden kuin
vaihtoehdossa VE NYKY eli saaristoalueella välillä Adö - Helsingö (liite 19).
11.1.3 VE 2000
Valkaistun sellun vuosituotanto nousee vuoden 1995 tasolta 600 000 ADt/a tasolle
750 000 ADt/a vuoteen 2000 mennessä. Lisäksi käynnistyy uusi paperikone, jonka
tuotannoksi on arvioitu 300 000 t/a. Ympäristönsuojeluinvestointien seurauksena
tehtaan kuormituksen kuitenkin odotetaan alenevan typpikuormituksen pysyessä samana
(taulukko 4). Kuormituksen muutoksien vaikutukset ovat nähtävissä myös mallin
antamissa tuloksissa.
Vuonna 2000 on odotettavissa purkualueen välittömässä läheisyydessä 28 mikrogramman pitoisuusalenema. Pohjoisessa Gertrudin edustalla saakka on vielä nähtävissä
muutaman mikrogramman pitoisuusmuutos. Linjan Adö - Helsingö länsipuolella
kuormituksen muutos ei enää ole osoitettavissa.
Kiintoaine-, happi- ja BOD,-pitoisuuksissa ei mallin mukaan ollut selviä eroja
vaihtoehdon VE NYKY, VE 1995 ja VE 2000 välillä.
Mallin antamien tulosten perusteella voidaan olettaa, että v. 2000 saavutettu kuormitustaso pienentää rehevöitymistä merkittävästi. Kuitenkin, huolimatta kuormitustason
alenemisesta, vesistö pysyy annetuilla kuormitusarvoilla (50 kg kok.P/d) purkualueen
lähialueella, noin 1 km säteellä purkuputkesta, vielä rehevänä. Muualla Ådön Helsingön itäpuolella pitoisuudet ovat noin 20 µgP/l. Tämän perusteella vesialue
kuuluu luokkaan lievästi rehevöitynyt.
Tilanteessa VE 2000 tehtaan vaikutusalue on mallitulosten mukaan pienempi kuin
tilanteessa VE NYKY johtuen kuormituksen pienenemisestä.
11.1.4 VE 0000
Ilman tehtaan vaikutusta kokonaisfosforin pitoisuus vesistössä olisi mallin mukaan
purkuputken edustalla no n 20 µg/1. Tämä pitoisuus 20 gg/l vastaa alueen taustakuormitusta ja pitoisuus onkin lähes sama sekä lähirannikolla, saaristossa että
ulkomerialueella. Tämän perusteella vesialue kuuluu luokkaan lievästi rehevöitynyt,
riippumatta tehtaan jätevesien vaikutuksesta.
Talvisessa happitilanteessa on nähtävissä selvä ero vaihtoehdossa VE 0000 verrattuna
niihin vaihtoehtoihin, joissa tehdas olisi. Tehtaan pohjois- ja luoteispuoleisen lähirannikkoalueen talvinen happitilanne on selvästi parempi, kun tehtaan kuormittava vaikutus
puuttuu. Tämän mukaan pohjan tila paranisi melko laajalla alueella, jos tehtaan
toiminta pysähtyisi. Pohjan tilan paraneminen poistaisi vähitellen kalataloudellisia
haittoja alueella.

11.2 Ranta
Ranta-alueiden nykytilanne on kuvattu liitteessä 20.
Ravinnekuormituksen vähäinen kasvu vuonna 1995 verrattuna vuoteen 1989 ei aiheuta
rantojen osalta veden tilassa muutosta, joka olisi merkittävää rantojen virkistyskäytölle.
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Kiintoaine— ja happipitoisuuksissa tapahtuvilla vähäisillä muutoksilla ei ole myöskään
merkitystä virkistyskäytön kannalta. Vedenlaatumuutokset rajoittuvat purkuputken
suulle. Tilanne on olennaisesti sama kaikissa neljässä kehitysvaihtoehdossa.
Vaikka käytetty vesimäärä nousee v. 1995 tuotannon kasvun myötä, Luodonjärven
tilanne ei muutu. Johdetun vesimäärän kasvu ei aiheuta muutosta säännöstelykäytännössä,mutta mm. maan kohoaminen edistää umpeenkasvua tulevaisuudessakin.

11.3 Maaperä ja pohjavedet
Maaperän ja pohjaveden mahdollisesta muuttumisesta ei tässä yhteydessä ole riittävästi
tietoa vaihtoehtojen määrällistä vertailua varten. Yhteydet jätehuoltoon, ilmapäästöihin,
laskeumaan ja liikenneoloihin ovat ilmeiset, mutta ala on tieteellisesti nuori. Se tarjoaa
mahdollisuudet jatkotutkimuksiin.

11.4 Kalasto ja kalatalous
11.4.1 Nykytilanne ja ennusteiden perusteet
Koekalastuksissa v. 1989 jätevesien vaikutusalueelta pyydetyissä kaloissa oli VTT:n
elintarvikelaboratoriossa suoritetuissa kokeissa todettu selviä makuvirheitä /10/.
Makuvirheitä aiheuttavat kloorautuneet fenolit ja rehevöityminen planktonlevien
tuottamien yhdisteiden kautta etenkin kesällä. Purkualueelta pyydetyissä hauissa ja
sumputetuissa kaloissa todettiin sitä voimakkaampi makuvirhe, mitä lähempänä
purkupaikkaa pyynti— tai sumputusalue oli. Analyyseissä kaloista löydettiin maku—
haittoja aiheuttavia kloorifenoleita. Näiden lisäksi makuhaittoja aiheuttaa rehevöityminen etenkin kesällä, joskaan rehevöitymisen vaikutusta ei ole kattavasti tutkittu /11/.
Purkupaikan läheiseltä, voimakkaimmin likaantuneelta alueelta (kts. myös liite 20,
vahinkovyöhyke 100 %/80 %) puuttuvat vakituisesti oleskelevat arvokalat eikä syyskutuisten lajien lisääntyminen onnistu, mutta Luodonjärveen vaeltavia kaloja pyydetään
/11/. Koekalastustulosten perusteella siika nousee syksyisin Hästgrundetin patoluukuille
jäteveden voimakkaimman vaikutusalueen läpi /46/.
Kauempana purkupaikasta
sisäsaariston alueella tavataan satunnaisesti arvokaloja, mutta pyydysten limoittuminen
haittaa kalastusta ja kaloissa on makuhaittoja (kts. liite 20, vahinkovyöhyke 70 %/50 %). Ådö — Helsingö — linjan länsipuolella kaloissa on ajoittain makuhaittoja ja
pyydysten limoittuminen on normaalia voimakkaampaa. Kalojen lisääntymishäiriöt ja
makuhaitat ovat satunnaisia.
Kompensaatiotoimenpiteinä merialueelle on istutettu kalaa Österbottens fiskarförbund
rf:n mukaan eri vuosina seuraavasti:
Kaloja, kpl
Meritaimen,
3 v.
Vaellus—
siika

1986

1987

1988

1989

1990

63 688

36 849

33 883

33 901

34 226

166 000

91 645

239 901

166 545

166 000

Luodonjärvessä on ilmennyt happamuushaittoja, kun sulfidimaiden kuivumisen
yhteydessä syntyvät happamat yhdisteet huuhtoutuvat tulvien aikana järveen /13/.
Happamuus vaikeuttaa erityisesti kalojen lisääntymistä ja on myös aiheuttanut
kalakuolemia. I-Iappamien yhdisteiden huuhtoutuminen aiheutuu osittain luonnollisista
syistä ja osittain kaivu— ja kuivatustöistä jokien yläjuoksuilla. Patoaminen on
aiheuttanut Luodonjärven veden puskurikyvyn alentumisen, minkä seurauksena
happamien vesien vaikutus voimistuu /14/. Happamoituminen ja makeavesialtaiden

patoaminen ovat vähentäneet erityisesti mateelle sopivien kutualueiden määrää /15/.
Luodonjärven umpeenkasvu hankaloittaa kalastusta ja haitan on katsottu johtuvan
osittain patoamisesta /16/ ja osittain maankohoamisesta. Umpeenkasvun tärkeimmät
selittäjät ovat suuri ravinnekuorma, sedimentaatio ja maankohoaminen. Patoaminen
voimistaa sedimentaatiota. Maankohoamisen, 8-9 mm/a, ja sedimentaation, noin 10
mm/a, yhteisvaikutus on 9 mm + 10 mm, joka aiheuttaa vuosittain 0,37 km2 pinta-alan
lisäyksen maapinta-alassa järven ympärillä /45/.
Gertrudiin on rakennettu valtion varoilla kalatie vuonna 1991, jonka vaikutukset
kalatalouteen ilmenevät myöhemmin. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen merkintäkokeiden mukaan made voi kulkea myös Luodonjärven patoluukuista. Tutkittua
tietoa patoluukkujen toimimisesta ei juuri ole /46/.
Wisaforest Oy Ab:n Luodonjärven säännöstelyllä aiheuttamien kalatalousvahinkojen
velvoiteistutuksina on v. 1986-1990 istutettu Österbottens fiskarförbund rf:ltä saatujen
tietojen mukaan kalanpoikasia eri vuosina seuraavasti:

Rapu,
(emorapu), kpl
Järvitaimen, kpl
Meritaimen, kpl
Vaellussiika, kpl
Kuha, kpl
Made, kg
(emokala)

1986

1987

1988

1989

1990

2 100
1 000
19 300
52 500

2 100
1 000
19 300
10 981

2 100
1 000
4 300
54 724
37 700

928
1 000
4 300
51 795
95 057

1 483
1 000
4 300
51 500

803

803

502

925

1 263

11.4.2 VE 1995
Tehtaan jätevesipäästöissä tapahtuvien muutosten aiheuttamia seurauksia kalatalouden
kannalta on arvioitu vedenlaatumallin ennusteiden ja kuormitustietojen avulla.
Fosforipitoisuudessa jätevesien vaikutusalueella tapahtuva muutos on pieni, joten
rehevöitymisestä aiheutuvissa haitoissa ei tapahdu merkittävää muutosta. Rehevöityminen aiheuttaa arvokalojen karkoittumista ja pyydysten limoittumista sekä etenkin
kesällä kalojen makuhaittoja. Voimakkaimmin likaantuneelta purkupaikan läheiseltä
alueelta arvokalat puuttuvat edelleen ja kiintoaine- ja BOD7-kuormitukset pysyvät 1989
tasolla. Nykyisillä kuormitustasoilla purkualueen pohjan laadussa jatkunee viime
vuosina todettu mädin kehittymisen kannalta myönteinen muutos. Se saattaa näkyä
parantuvina karisiikasaaliina 1990-luvulla (vrt. /11/). Makuhaitat pysynevät nykyisellään.
Luodonjärven tilannetta muuttaa v. 1991 Gertrudiin rakennettu kalatie, joka parantaa
kalan nousumandollisuuksia kutualueille. Kalatien vaikutusta saaliisiin on tässä.
vaiheessa vaikea arvioida. Luodonjärven uudeksi säännöstelykäytännöksi on ehdotettu
pinnan sitomista N - tasoon nykyisen merivedenkorkeuden sijasta. Uudella säännöstelykäytännöllä olisi kalatalouteen positiinen vaikutus veden jäädessä pysyvästi korkeammalle tasolle maankohoamisen vaikutuksen poistuessa /47/.
11..4.3 VE 2000
Vuoden 2000 tilanteessa fosforipitoisuuden alentuminen vaikuttaa purkupaikan läheisellä
voimakkaimmin 1ikaantuneella alueella. Rehevyydestä aiheutuvat kalataloushaitat
vähenevät. Kiintoainekuormitus alenee lievästi ja BOD7-kuormitus selvästi. Siten
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kutualueiden tila paranee. Sijan mädin k ,hittyrniiien ofznistuu v, 2000 kuonnitusti lanteessa sisäsaaristossa nykytilaa ,r,:_ re ln,in.
11.4.4 VE 0000
Tehtaan tuotannon loppumisen myötä sen aiheuttamat i, atataloudelliset haitat poistuvat
vähitellen. Veden laadun paranturn sesta aih istuvat ii.>uiutoks+•-t kalakanno:t:.,.~a aäkyvät
usean vuoden viiveellä. Sedimentiu happea kt4u
ti:ava aires saattaa huonontaa esim.
sijan mädin eloonjäämistä vielä vuosia i.uotanrion loppumisen jälkeen,
11.5 Ilman laatu
Tutkimuksen alussa oletettuja 1eviämia1iitarkar'te1uja r.i ole saatu käytettäväksi, joten
ilman laatunzuutoksia ei voi luotuttavasti ennustaa.
Tehtaan päästöarviot rikin, typenoksidin, .hiukka ten jai hiilidioksidin vuosikeskiarvojen
osalta on esitetty taulukossa 5.
Taulukko 5. Wisafoiest Oy Ab:n päästöt ilnia:in vuosil,esi..:iarvoina ti, rtantovaihtoehdoittain
Päästötyyppi

VE 11 YK ,z>
t/a
6 111(0
3 744

\'F t `;
)
t/a

VE 2000
t/a

940

3 012
i>1
;? 860
1 20t)
1. 660

1 780

Typenoksidit

1 300

i `30

2 5'%0

Hiukkaset

4 1 `i3

1 200

840

1
• 660 000
1 000
1 A
,

i. 930 000
1 762 )00

2 812 000
2 233 COO

110 000

168 000

574 000

Rikkipäästö (SO,:na)
• hajurikki
• SO2 yhteensä
.. SO2 prosessista
1. SO2 energiantuotannosta

Hiilidioksidi
puuperäinen
fossiiliset
polttoaineet

2 6c6
1 '7`>6

2
2 555
1 1'75

Rikkidioksidipäästöt eivät olennais estii poikkea eri tuo antovaihtoehdoi;sa. Rikkidioksidipäästöt kasvavat vuonna 1995 noin 6 % vuot:ee 1989 verrattuna, prutta
pienenevät nykytilanteesta vuonna 2000. 1'.ikki.dio.ksid,ipitoisuuks ien.. vuosikeskiarvoje.
ttaiuzi.rrin päästöt
nykyiset ohjearvot alitetaaii selvästi !<:ei'.,ss a
rikkidioksidina olivat vuonna 199 noi.~l i %-tir t/a.. .C':iastöt pi menevät vuonna 1995
25:een osaan vuoden 1989 tasosta.. ?-1ep haitat vaheuev it ja vii,Ir,5,vyys kasvaa selvästi.
Hiukkaspäästöjen on arvioitu olevan noin 30 proseniiia nykytasosta vuonna 1995.
Tehtaan hiukkaspäästöt eivät aiheuta ..hiukkaspitoisuuksien ohjearvojen ylittymistä.
Tehtaan kokonaishiilidioksidipäästöt ovat vuonna 199.5 noin 270 000 t/a suurempia kuin
vuonna 1989 ja kasvavat edelleen vuonna 2000 noin 880 000 t/a.
Vuonna 2000 jatkuvaa hajurikkipäästöä ei olc lainkaan, joten hajukynnyksien voidaan
arvioida ylittyvän vain satunnaisesti Pietarsaaren yrnpä,eistössä.
Hiukkaspäästöt pienenevät vuonna 2000 edelleen vuoden 1995 tasosta. Hiukkaspäästöt
ovat vuonna 2000 noin 20 % nykytasosta.
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Tehtaan sulkemisella vuonna 2000 voidaan arvioida olevan eniten merkitystä
rikkidioksidin suhteen läänitasolla. Pölyn osalta tehtaan lakkauttaminen vaikuttaisi
lisäksi liikenteen vähenemisen kautta pölyn vähenemiseen teiden läheisyydessä.
Ilmansuojeluilmoituksen mukaan tehdas on ainoa merkittävä rikkivetylähde Pietarsaaressa. Tehtaan sulkemisella vuonna 2000 ei kuitenkaan ole suurta vaikutusta hajurikkiyhdistepitoisuuksiin ilmassa, koska hajupäästöjä ilmenisi tehtaan toimiessakin vain
satunnaisesti. Tehtaan sulkeminen vuonna 2000 poistaisi nämä poikkeuksellisissa
tilanteissa ilmenevät hajupäästöt.
Oy Wisaforest Ab toimittaa lähes kaiken (98 — 99 %) Pietarsaaren kaupungin
tarvitsemasta kaukolämmöstä. Mikäli tehdas lopettaisi toimintansa tai tehtaan ja
kaupungin välistä sopimusta ei jatkettaisi, kaupunki joutuisi hankkimaan tarvitsemansa
lämmön muulla tavoin, mikä lisäisi Pietarsaaren kaupungin energialaitoksen ilmapäästöjä. Kaupungilla on sopimuksen mukaan oikeus ostaa tehtaalta 25 MW lämpötehoa.

11.6 Jätehuolto
Nykyisten jätemäärien kasvu vuoteen 1995 on arvioitu 10 %:ksi. Vuodesta 1995 vuoteen
2000 jätemäärien kasvu on noin 15 % .
Seuraavassa on esitetty kaatopaikalla käsiteltävien jätemäärien kasvuennuste:
Vuosi

Jätemäärä

1991
1995
2000

106 000 irto —m3/a
117 000
"
120 000-140 000 "

Vuosina 1991...2000 kuljetetaan kaatopaikalle yhteensä noin 1 100 000 irto —m3 jätettä.
Jätteiden olomuodosta riippuen tapahtuu kaatopaikalla tiivistymistä. Hoitokoneella
tehtävän levityksen yhteydessä jäte osittain murskautuu ja tiivistyy. Lopullinen
tiivistyminen tapahtuu yläpuolisten jätekerrosten painaessa alapuolisia kerroksia.
Kaatopaikan nykyinen täyttötilavuus (700 000 kiinto—m3) on syntynyt vuosien
1960...1991 aikana. Em. perusteella kaatopaikkatilan tarve vuoteen 2000 on 350 000
kiinto—m3.
Kaatopaikan lopullista täyttöaikaa arvioitaessa on otettu huomioon seuraavaa:
käyttämätöntä aluetta on jäljellä 4 ha (40 %)
nykyisen täytön päälle tulee sen keskikohdalle (3 ha) 5 m täyttöä lisää
uuden ja vanhan täytön loppukorkeus on 25 m
Em. mitoituksilla saadaan seuraavat täyttötilavuudet kiintokuutioina:
• vanhan kaatopaikan lisätäyttö
• uusi kaatopaikka—alue

100 000 m3
600 000 m3

• Yhteensä kaatopaikkatilavuutta

700 000 m3

Kaatopaikkatilaa on jäljellä vuoteen 2010 saakka. Vuoteen 2000 mennessä jäljellä
olevasta tilasta on käytetty puolet.
Kaatopaikalle tuotavasta jätteestä voidaan hyödyntää seuraavia jätteitä tekemällä niistä
kompostia:
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• kuori kompostin tukiaineena
• biolietettä (1:2,5 tukiainetta)
• tuhkaa (ravinne)

Hyödyntämis%

irto -m3

100
70
1

28 000
11 200
250

Yhteensä

39 450 irto—m3/a

Biolietteen kompostoinnin määrää rajoittaa kuoren saatavuus.
Aumakompostoinnissa jätteistä syntyy multaa, jonka laatu tulee tässä tapauksessa
olemaan hyvä. Laadun ratkaisevat lähinnä raskasmetallit, mitkä pääsevät kornpostiin
vain tehtaan tuhkan mukana. Biolietteessä olevien klooriyhdisteiden määrä on hyvin
pieni.
Multaa voidaan käyttää tehdasalueen ja kaatopaikan maisernointitöihin. Hyvälaatuista
multaa voidaan myydä ulkopuolisille, kysynnästä riippuen. Kompostin raaka —aineiden
laatu on tehtaalla korkeampi kuin kunnallisen puhdistamolietteen laatu.
Tehokas kompostointi vähentää kaatopaikalle sijoitettavaa jätemäärää jopa 30...40 %.
Kompostoinnin laajuuden tulee määräämään valmiin kompostin markkinoitavuus.
Kompostoinnin kustannuksia laskettaessa tulee ottaa huomioon:
• kompostoinnista saatava multa korvaa neitseellisiä raaka—aineita (ostomulta ja
pintamaat)
• kaatopaikkatilaa säästyy.
Kaatopaikkatilan tarpeen vähenemisen kustarmussäästöksi voidaan olettaa uuden
kaatopaikan hankintakustannus.
Jätteiden hyötykäyttö on vaihtoehto kaatopaikkakäsittelylle ja biolietteen pottolle
kuorikattilassa vuoden 2000 tuotantotilanteessa.
Jos tehdas suljetaan vuonna 2000, määrää entisen tehdasalueen jälkikäyttö saneeraustoimenpiteet. Seuraavassa lyhyesti, jos alueelle perustetaan esim. pienteollisuutta:
•
•
•
•

inventoidaan jäljelle jäävät rakenteet
loput rakenteet puretaan ja kuljetetaan tehtaan kaatopaikalle
kaatopaikka maisemoidaan jälkikäyttöä varten
kaatopaikalta purkautuvia likaisia vesiä pumpataan mahdolliseen erillispuhdistukseen
tai Pietarsaaren kaupungin jätevedenpuhdistamolle
• kaatopaikan vesientarkkailun antamien tulosten mukaan pumppaus lopetetaan
• kaatopaikan vesientarkkailua vähennetään asteittain.

11.7 Melu
Tulevaisuudessa v. 1995 tehdasmelun muutokset ilman erityistoimenpiteitä ovat hyvin
vähäisiä nykytilanteeseen verrattuna. Ohjearvot ulkoalueiden meluohjetasoille tulevat
ohjeluonnoksen mukaan kiristymään erityisesti yöarvojen osalta. Meluvaatimusten kiris-
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tyminen tulee huomioida uusien tehdasosastojen rakentamisen yhteydessä. Mahdollisesti
tarvitaan toimenpiteitä nykyisten melulähteiden poistamiseksi tai pienentämiseksi.
Melun rajoittumistarve korostuu vuoden 2000 tienoilla, jolloin rakennetaan uusia melua
tuottavia tehdasosastoja sekä liikenteen määrä lisääntyy.
Siinä tapauksessa, että tehdas lakkautetaan vuonna 2000 laskee tehtaan ympäröivien
alueiden melutaso. Melutason aleneminen aiheutuu tehdasmelun loppumisesta sekä
pääasiassa liikenteen vähenemisestä. Alholmin— ja Pohjanlandentieltä vähenee
työpaikkaliikenne huomattavasti. Pohjantien ympäristöstä vähenee raskaan liikenteen
aiheuttama melu.

11.8 Ympäristömuutosten yhteenveto
11.8.1 Nykytila
Talvella tehtaan jätevedet kerääntyvät yhdessä Luodonjärveltä tulevien vesien kanssa
omaksi kerroksekseen jään alle. Veden laatutekijöissä voidaan tuolloin havaita suuret
vertikaaliset erot. Hästgrundetista juoksutettavan Luodonjärven veden määrä vaikuttaa
ratkaisevasti jäteveden leviämisalueen laajuuteen. Avovesiaikana jätevesien kulkuun
vaikuttavat lisäksi tuuliolosuhteet. Voimakkaiden tuulien aikana sekoittumisolosuhteet
ovat paremmat kuin tyynellä, joten jätevesien aiheuttamien vedenlaatumuutosten alue jää
suppeaksi. Tyynellä säällä tehtaan jätevesien vaikutukset voivat näkyä kauempana
purkupisteestä, ulottuen Adön ja Helsingör väliselle alueelle.

Wisaforest Oy Ab:n uuden jätevedenpuhdistamon käyttöönotto vuonna 1986 pienensi
oleellisesti BODI— ja kiintoainekuormaa. Uuden puhdistamon käyttöönoton seurauksena
typpi— ja fosforipitoisuudet ovat eräillä havaintopaikoilla alentuneet /42/. Viime vuosina
myös veden hajupoikkeamat ovat olleet niin lieviä, että hajua ei ole ollut yleensä
mahdollista tarkemmin yksilöidä. Normaalista poikkeava, tarkemmin määrittelemätön
juuri havaittava haJ u on esiintynyt vedessä satunnaisesti aivan rannikon tuntumassa
olleilla pisteillä. Muualla merialueella vesi on ollut hajutonta /44/.
Vuonna 1989 veden keskimääräinen laatu purkuputken välittömässä läheisyydessä on
käytetyn fosforipitoisuuksiin perustuvan laatuluokituksen perusteella rehevä tai erittäin
rehevä, hieman kauempana rehevä ja merialueella lievästi rehevä.

Yleistettynä voidaan todeta, että tehtaan meriveden laatua huonontava vaikuffusalue rajoittuu meriveden sekoittavasta vaikutuksesta johtuen suurimmalta osaltaan dö — Helsingör linjan itäpuolelle.
Lähellä tehtaan jätevesien purkupaikkaa syyskutuisten kalojen kehittyminen estyy ja
arvokalat karkoittuvat. Tehtaalla on osaltaan vaikutusta myös kalojen makuhaittoihin
ja pyydysten limoittumiseen vähän kauempanakin. Tehdas maksaa korvauksia vesialueiden omistajille sekä ammattikalastajille ja huolehtii kompensaatioistutuksista.
Pietarsaaren ilman laatua on tutkittu viimeksi vuonna 1981-82. Parhaillaan on tekeillä
Vuonna 1981-82 tehdyissä mittauksissa rikkidioksidin
laaja ilmanlaatuselvitys.
ohjearvot eivät ylittyneet missään mittauspisteessä. Hiukkasten osalta ohjearvo ylittyi
yhdessä mittauspisteessä, minkä aiheutti liikenteen pöly. Rikkivety ja metyylimerkaptaani aiheuttavat viihtyvyyttä alentavaa hajuhaittaa Pietarsaaren ympäristöön. Typenoksideja ei ole mitattu vuoden 1981-82 selvityksen yhteydessä.
Suunnitellulla Kaarilanden asuntomessualueella tehtyjen melumittausten perusteella
tehdasmelun tasot eivät }ylitä nykyisiä ohjearvoja. Yöarvo ylittää luonnosteilla olevan

ohjearvon

LACY .07-22

45 dB.

Tie—ja rautatieliikenne aiheuttavat melutasoja, jotka joissakin paikoin ylittävät ohjearvot.
11.8.2 VE 1995
Merialueen tilassa ei tule tapahtumaan suuria muutoksia vuoden 1995 tuotantotasolla.
Ainoastaan purkuputken edustalla voi esiintyä jonkin verran lisääntyvää rehevöitymistä
verrattuna vuoden 1989 tuotanto— ja kuormitustasoon.
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Kalastossa vuoden 1995 kuormitus ei aiheuta merkittävää muutosta nykytilaan verrattuna. Viime vuosina todettu mädin kehittymisen kannalta myönteinen muutos pohjan
tilassa jatkuu. Luodonjärven ja muun merialueen kalaston tilannetta voi parantaa vuonna
1991 rakennettu kalatie.
Rantojen tila ja virkistyskäyttömandollisuudet pysyvät nykyisellä tasolla.
Vuonna 1995 päästöt ilmaan kasvavat noin 6 % rikkidioksidin osalta, mutta vähenevät
hiukkasten osalta noin kolmannekseen nykytasosta. Ilman laadun vuosikeskiarvojen
ohjearvot alittuvat selvästi, edellyttäen, että muut päästölähteet pysyvät nykytasolla tai
pienenevät.
Typenoksidien ja hiilidioksidin päästöt kasvavat hieman nykytasosta. Haisevien rikkiyhdisteiden päästöt ovat noin 25:s osa nykytasosta. Hajuhaittaa ilmenee ajoittain.
Tehdasmelun muutokset lienevät hyvin vähäisiä nykytilanteeseen verrattuna. Liikenne—
melu lisääntyy raskaan tieliikenteen ja junakuljetusten lisääntymisen myötä.

11.8.3 VE 2000
Tehtaalta tulevan fosforikuormituksen aleneminen tasolle 50 kg kok.P/d vähentää
rehevöitymistä. Huolimatta kuormitustason alenemisesta vesistö p ,syy annetuilla
kuormitusarvoilla purkualueen lähialueilla vielä rehevänä. Muualla Åd~ön — Helsingön
itäpuolella vesialue kuuluu luokkaan lievästi rehevöitynyt.
Ainakin fosforin merkitys kasvutekijänä näyttää nykyisen tietämyksen mukaan
kiistattomalta Pietarsaaren edustan merialueella ja täten fosforia poistettaessa myös
rehevöityminen alenee. Typen merkitystä alueella ei vielä täysin tunneta ja aiheesta on
käynnistymässä tutkimuksia. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että etenkin Perämerellä
on fosfors selkeästi minimitekijänä. Selkämeren ravinnesuhteet vastaavat suunnilleen
planktonin kasvutekijävaatimuksia. /43/
Mallilaskelmien perusteella fosforikuormituksen pienentäminen tasolta 50 kg/d
olennaisesti pienemmäksi muuttaisi purkualueen fosforipitoisuuksia noin 3 -- 6 km:n
säteellä purkupaikasta.
Rehevyydestä aiheutuneet kalataloudelliset haitat pienenevät. Rantojen virkistyskäyttömandollisuudet paranevat.
Ilman laatuun vaikuttavat rikkidioksidipäästöt pienenevät noin 10 % ja hiukkaspäästöt
noin 30 % vuoden 1995 tasosta. Jatkuvaa hajurikkipäästöä ei ole enää lainkaan.
Haisevien pelkistyneiden rikkiyhdisteiden hajukynnykset ylittyvät Pietarsaaren
ympäristössä tehtaan joissakin poikkeustilanteissa.
Typenoksidipäästöt kasvavat noin 60 % ja hiilidioksidipäästöt noin 45 % vuoden 1995
tasosta.

11.8.4 VE 0000
Ilman tehtaan vaikutusta vesialue on fosforipitoisuuksiin perustuvan liuokituksen
mukaisesti lievästi rehevöitynyt.
Tehtaan aiheuttamat kalataloudelliset haitat poistuvat vähitellen. Sedimentin happea
kuluttava aines huonontaa mädin eloonjäämistä vielä vuosia.
Rantojen esteettinen laatu paranee. Meren pohjan tila paranee kiintoaineen vähentyessä
ja happitilanteen pohjassa parantuessa.
Ilmapäästöjen osalta tehtaan sulkemisella on eniten merkitystä rikkidioksidin osalta.
Tehtaan hiukkaspäästöt olisivat vuonna 2000 niin pieniä ettei niillä ole merkitystä tehtaan toimiessakaan. Pölyhaitta vähenisi teiden läheisyydessä tehtaan liikenteen loppuessa.
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Tehtaan sulkemisella vuonna 2000 ei ole juurikaan vaikutusta hajurikkipäästöihin. Haju—
päästöjä ilmenisi tehtaan toimiessakin vain poikkeuksellisissa tilanteissa. Prosessihäiriöja prosessin ylös— ja alasajon aiheuttamat muutaman kerran vuodessa esiintyvät hetkelliset, mutta suhteellisen voimakkaat hajuhaitat poistuisivat.

Melutason aleneminen aiheutuisi pääasiassa tehtaan liikenteen loppumisesta.
11.8.5 Lisätutkimusaiheita
Tehtyjen selvitysten lisäksi olisi hyvä saada lisätietoa Wisaforest Oy Ab:n ympäristövaikutusalueella seuraavista asioista:

Vesistö
Typen merkityksestä minimiravinteena (minimiravinteiden selvitys).
Vesialueella inhiboiva tekijä (alueen tuotantotoksikologia).
Orgaanisten klooriyhdisteiden taseet, kertyminen ja leviäminen alueella. Lisäksi edellä
mainittujen yhdisteiden yhteydet haju— ja makuhaittoihin.

Ravinteiden vaikutus kalojen makuhaittoihin
Ilma
Ilmanlaatuselvitys (valmistuu todennäköisesti tammikuussa 1992 ja sisältää bioindikaattoritutkimuksen)
Melu
Tehtaan nykyisin aiheuttaman ympäristömelun kartoitus
Kasvillisuus
Bioindikaattoritutkimus
Maaperä ja pohjavesi
Olisi selvitettävä tehtaan lähiympäristössä ja vaikutusalueella sijaitsevien talousvesikaivojen sijainti ja kunto. Selvityksessä olisi arvioitava niiden riskialttiutta.
Olisi selvitettävä kaatopaikan vaikutus ympäristön maaperään ja Hällören alueen talousvesikaivoihin. Jatkoseurantaa varten tulisi laatia tarkkailuohjelma. Hällören alue on
kaavoitettu teollisuusalueeksi.
Olisi tehtävä tehtaan ympäristön tarkempi maaperäselvitys ja happamoitumisanalyysi,
joka voitaisiin uusia määrävuosien välein.
Mikäli teollisuusalueelle ja sen lähiympäristöön suunnitellaan uutta maankäyttöä esim.
asuinrakentamista tulisi alueelle tehdä laaja maaperätutkimus ja analysoida riittävän laajasti alueen terveydellinen soveltuvuus (VE 0000).

Metodiikka
Tehtaan päästöjen ja ympäristön tilamuuttujien välisten riippuvuuksien selvittäminen
edelleen.

12 KEHITYKSEN ALUEELLISET EDELLYTYKSET JA
TARPEET
12.1 Aluesuunnittelu
Pietarsaareen on parhaillaan tekeillä uusi yleiskaava. Merkittävin suunnittelukohde
tehtaan kannalta on Kaarilanden alueelle suunniteltu asuntomessualue, liite 21. Lähimpi-
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en messualueen rakennusten etäisyys tulisi olemaan noin 150 metriä Wisaforest Oy Ab:n
tehdasalueen rajasta, noin 450 metriä lähimmästä tehdasrakennuksesta ja noin 200...250
metriä alueista, joissa tehtaalla on laajennusvarauksia uusille rakennuksille. Messualueelle on arvioitu tulevan 100 asuntoa. Alueelle mahtuisi enintään noin 200 asuntoa. Alueelle on tarkoitus rakentaa pääosin yksi— ja kaksikerroksisia pien— ja rivitaloja /34/.
Liitteeseen 21 on merkitty asuntomessualue.
Pietarsaaren kasvun kolme perustavoitetta ovat:
• kaupungin ja meren yhteys
• keskustan vahvistaminen.
• elinkeinojen tarpeiden turvaaminen
Tavoitteiden toteuttamiseksi tulee tutkia asutuksen sijoittamista kaupungin luoteisosiin
meren äärelle. Teollisuusaluevarauksia on tehtävä pääväylien ja sisääntuloteiden tuntu maan.
Alustava tarkastelu osoittaa Pietarsaaren jatkuvaksi kasvupotentiaaliksi noin 40 000
kerrosneliömetriä vuodessa. Tästä noin puolet on asuntoja. Uusien asuntojen tarve on
noin 100 asuntoa vuodessa. Uuden paperikoneen tuoma henkilöstö tehtaalla vuonna 2000
olisi noin 190. Vastaava lisäasuntojen määrä olisi noin 60, joka sisältyy lähes täysin
sadan uuden asunnon vuosituotantoon. Rakentamisvaiheen aikaista asunnontanvetta ei
ole tarkasteltu tässä yhteydessä. Kaikenkaikkiaan uusi asuinrakentaminen tulee vaatimaan maata noin 200 ha. Muu rakentaminen vaatinee vastaavasti noin 100 ha uutta
aluetta /39/.
Pietarsaaren kaupungin on suunniteltu laajenevan myös itään, jonne on kaavailtu rivitalo— ja pientaloasutusalueita. Pietarsaaren kaupungin painopistealueet ja kasvusuunnat
on esitetty liitteessä 22.
Jos tehdas lakkautettaisiin vuonna 2000 kaupunki saisi runsaasti laajenemistilaa
pohjoiseen, tosin useiden vuosien viiveellä.
0

Tällä hetkellä on erityinen keskustelunkohde Adön aluevaraus sekä sinne johtava tie.
Adö on nykyisin virkistyskäyttöalue, jona se saattaa säilyä edelleenkin. Painopistealueet
ja kasvusuunnat on esitetty kuvassa /39/.

12.2 Liikenne
Seutusuunnitelman mukaan liikennejärjestelyjen suuntaviivat eivät muutu paljoakaan
nykyisestä vuoteen 2010 mennessä.
Tehtaan lisääntyvä puuntarve vuonna 1995 lisää puunkulJ'etusautojen määrää noin 55
autoa vuorokaudessa. Junaliikenteen lisääntyminen on vähäisempää. Nykyinen puunhankinta on esitetty liitteessä 6.
Lisääntyvä puuntarve ja erityisesti paperitehtaan kalsiumkarbonaatin ja tärkkelykseni
tarve vuonna 2000 aiheuttaa lisääntyviä raskasta liikennettä sekä jonkin verran myös
junaliikennettä. Puunkuljetusautojen lisäys on noin 147 autoa vuorokaudessa.
Uuden paperitehtaan mukanaan tuoma henkilöstön lisäys lisää työpaikkaliikennettä
vuonna 200
Liikennemäärien, erityisesti raskaan liikenteen kasvu aiheuttaa aina ympäristölle aikaisempaa enemmän liikennemelua, ilman epäpuhtauksien lisääntymistä tien välittömässä
läheisyydessä sekä onnettomuusriskin lisääntymistä.
Rautatieliikenteen ja vaarallisten aineiden kuljetusten kasvu aiheuttaa lähinnä vain
onnettomuusriskin lisääntymistä. Ratapiha—alueiden läheisyydessä voivat meluhaitat
hieman lisääntyä.
Nollakuormitusvaihtoehdossa liikenneolot muuttuisivat suuresti liikenteen vähentyessä.
Muun muassa lentoyhteyden kannattavuus heikkenisi.
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12.3 Työvoiman tarve ja palvelut
Wisaforest Oy Ab:n metsäteollisuuslaitokset työllistivät vuonna 1990 noin 1650 henkeä.
Pohjanlahden rannikolla sijaitsevat tehtaat ovat alueen suurin työllistäjä.
Pitkän aikavälin työvoiman tarve ei lisäänny sellunvalmistuksen, talteenotto—osastojen
ja voimalaitoksen osalta, koska kapasiteetin nosto tapahtuu linjoja laajentamalla tai
korvaamalla suuremmalla yksiköllä. Sen sijaan uusi paperikone tuo lisätyövoiman
tarpeen, jonka on arvioitu olevan vuonna 2000:
Paperitehtaan käyttöhenkilökunta
Kunnossapito
Toimisto, laboratorio ja johto

120 henkeä
20 henkeä
50 henkeä

Yhteensä

190 henkeä

Yleisesti yhteiskunnassa suuntaus on palvelujen kasvuun. Yksityisiä palveluja ovat mm.
kauppa, ravitsemus—ja maj oitustoiminta, kuljetus, rahoitus—, vakuutus— sekä kiinteistöjä
ja liike—elämää palveleva toiminta ja puhtaanapito. Julkisen sektorin tuleva kasvu
tapahtunee sosiaali— Ja terveydenhuollon sekä koulutuksen aloilla. Muita julkisia palvel u a ovat mm. tietoliikenne, julkinen hallinto, tutkimustoiminta ja virkistys— ja kulttuuri —
palvelut.
Tulevaisuudessa metsäteollisuus supistaa omaa huolto— ja kunnossapitohenkilöstöä yms.
ja ostaa palvelut ulkopuolisilta yrittäjiltä.
Tehtaan vuoden 1995 tuotantotilanne ei aiheuta olennaisia muutoksia palvelutarpeessa
nykytilanteeseen verrattuna.
Tehtaan henkilöstön lisäyksellä vuonna 2000 voi olla jonkin verran kerrannaisvaikutuksia
palveluihin. Paperikoneen rakentamisen, asennusvaiheen ja käyntiinajon aikana tarvitaan
väliaikaisesti tavallista enemmän mm. ravitsemus— ja majoituspalveluja.
Tehtaan sulkeminen vuonna 2000 aiheuttaisi paitsi noin 1650 tehtaan työntekijän työttömyyden, myös palvelujen vähentämistä. Asiaa on tarkasteltu lähemmin osassa IV,
luvussa 14.

12.4 Puunhankinta ja muut raaka-aineet
Puun tarve eri tuotantotilanteissa on seuraava (kiinto—m3/a):
VE NYKY

VE 1995

VE 2000

Koivupuu
Koivuhake
Eucapuu
Mäntypuu
Sahahake

1 000 m3
1 000 m3
1 000 m3
1 000 m3
1 000 m3

744
140
180
1 208
376

788
140
180
1 751
376

788
140
180
2 718
376

Puu yhteensä

1 000 m3

2 648

3 235

4 205

Lähes koko puun tarpeen lisäys tulee havukuitupuun osalle.
Kaiken puun toimittaa Pohjanmaan Puu Oy. Koivu— ja mäntypuu hankitaan Etelä—
Pohjanmaan, Keski—Pohjanmaan ja rannikkoseudun alueilta.
Maantieteellinen puunhankinta—alue tulee todennäköisesti säilymään nykyisen laajuisena
lähimmän kymmenvuotiskauden aikana. Tavoitteena on hyödyntää toimialueen lisääntyvä
puuntarjonta ja/tai kasvattaa Pohjanmaan Puu Oy:n suhteellista markkinaosuutta
toimialueella.

157
Jos Wisaforest Oy Ab:n tuotantolaitoksia ei olisi, toiminta puunhankinta— alueella olisi
huomattavasti nykyistä vähäisempää, ehkä noin 40 % nykytilanteeseen verrattuna.
Tärkeimmät eri tuotantovaihtoehdoissa tarvittavat kemikaalit on esitetty liitteessä 23.

12.5 Energia
Ostoenergian tarve kehittyy eri vaihtoehdoissa seuraavasti:

Polttoöljy
Hiili
Sähkö

1 000 toe
1 000 toe
GWh

VE NYKY

VE 1995

VE 2000

24
7
113

39
12
43

22
1.26
164

Ostosähkön tarpeen pieneneminen vuonna 1995 johtuu siitä, että vuonna 1989 uutta
vastapaineturbiinia ei vielä ollut otettu käyttöön, ja vastapainevoiman kehitysmahdollisuuksia näin ollen ei täysin hyödynnetty.
Polttoöljyn määrä vuonna 2000 voi lisääntyä mikäli ineesauunin ja polttoainetta
tuottavan kaasutusprosessin kapasiteettia ei laajenneta, kuten tässä tuotantovaihtoehdossa
on oletettu. Investointi ei liene kannattava öljyn hinnalla.

12.6 Muita näkökohtia
Maksetut rantahaittojen sekä kalataloudellisten vahinkojen korvaukset v. 19811991 sekä niiden perustelut
Toimitusmiehet ovat katsoneet perustelluksi käyttää rantavahinko arvioinnissa soveltuvin
osin samoja periaatteita kuin arvioitaessa vahinkoja vuosille 1963-1981 ja ennakkokorvauksia vuosille 1982-1988 /24/.
Vahinkoarviointi on suoritettu siten, että ensin on määritetty rantakiinteistöjen
virkistysarvo. Sen jälkeen virkistysarvosta on laskettu vahinkoprosentin mukainen osuus,
joka korkolaskelmilla on muutettu vuosivahingoksi. Lopuksi vuosivahinkojen perusteella
on korvaukset vahinkoajalta laskettu yhteen /24/.
Kalataloudelliset vahingot on avustava virkamies arvioinut kalatalousselv:itysten
perusteella. Arviointi on tapahtunut siten, että ensiksi on määritetty optimisaalis lähtien
siitä, että jätevedet eivät vaikuta vesistössä. Tämän jälkeen on määritetty vahinkoalue
vahinkovyöhykkeineen ja kullekin vahinkovyöhykkeelle on arvioitu prosentuaalinen
vahinko. Kalan hintatietojen sekä kalastuskustannusten määrittämisen jälkeen on voitu
määrittää markkamääräinen kalataloudellinen vahinko /24/.
Vesilain mukaan vähäiset jätevesien aiheuttamat haitat sekä ranta— että vesialueilla eivät
ole korvattavaa haittaa. Toimitusmiehet katsovat, että Pietarsaaren kaupungin jätevesien
johtamisesta mereen vuodesta 1981 lähtien ei ole aiheutunut korvattavaa vahinkoa tai
haittaa ranta— alueilla. Esitetyt rantavahingot aiheutuvat siis Oy Wilhelm Schauman Ah:n
(Wisaforest Oy Ab) tehtaiden jätevesien johtamisesta mereen. Vahinkojaksona on
vuodet 1982-1991. Avustava virkamies on arvioinut Pietarsaaren kaupungin osuudeksi
vesialuevahingoista vahinkovyöhykkeellä I 5 %. Vahinkojaksona on vuodet 1981-1991
/24/.
Rantavahinkojen osalta toimitusmiehet ovat arvioineet, että jätevesien tehostuneen
puhdistamisen myötä vahinkoalue on pienentynyt ja rajoittuu vuodesta 1989 lähtien
jätevesien purkupaikan läheisyyteen. Tällä alueella jäljelle jääväksi vahinkoprosentiksi
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on arvioitu 30 %. Rantavahinkojen markkamääräinen suuruus vahinkojaksolla 19821991 korkoineen on yhteensä 3,82 milj. mk /24/.
Jätevesien tehostuneen puhdistamisen myötä myös kalataloudelliset vahingot ovat
pienentyneet. Avustava virkamies on arvioinut vahinkoalueen yhtä suureksi kuin ennakkokorvauksia määritettäessä. Vahinkojen on katsottu pienentyneen vuodesta 1989
lähtien. Kalataloudellinen kokonaisvahinko vahinkojaksolla 1981-1991 korkoineen on
yhteensä 7,7 milj. mk /24/.

13 YHTEENVETO (luvut 9-12)
Yleistä tutkimuksesta
SYTYKE 14 —tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa maamme metsäteollisuuden
tulevaisuuden tuotantostrategia— ja tehdaspaikkasuunnittelua varten ympäristövaikutusten
osalta. Lisäksi tavoitteena oli kehittää menetelmiä ja arviointiperusteita hyödynnettäväksi muissa vastaavan tyyppisissä ympäristövaikutusselvityksissä.
Tässä raportissa esitetään tutkimustuloksia Wisaforest Oy Ab:n tehtaan lähiympäristön
nykytilasta arvioidaan tuotanto— ja kuormituskehityksen vaikutuksia ympäristön tilaan
sekä selvitetään kehityksen alueellisia edellytyksiä ja tarpeita. Selvitys pohjautui
olemassaolevaan aineistoon sekä CTS Consulting Oy:n tehdastutkimuksessa esitettyihin
tuotanto— ja kuormitusvaihtoehtoihin.
Kehitysvaihtoehdot on ajoitettu vuosiin 1995 ja 2000. Lisäksi on oletettu niin sanottu
päästötön vaihtoehto, jossa tuotannollista toimintaa ja päästöjä ei ole.
Tarkastelun näkökulma on rajattu kuntatason ja maakuntatason keskeisiin vaikutuksiin.
Kansallisen ja kansainvälisen tason muutokset sekä muutosten vaikutukset taajamien ja
yksityistalouksien kannalta jäävät muussa yhteydessä mahdollisesti selvitettäviksi.
Tutkimusalue käsittää tehdasintegraatin lähialueen. Erilaisten ympäristövaikutusten
vyöhykejaot ja alueet vaihtelevat aineistosta ja muutosten ulottuvuudesta riippuen.
Tutkimusalueella tarkastellaan tehdasintegraatin nykyistä vaikutusta maankäyttöön,
väestöön ja työvoimaan, liikenteeseen ja luonnonvaroihin, jätehuoltoon sekä meluun.
Tehdasintegraatin tuotannon ja kuormituskehityksen vaikutuksia ympäristön tilaan
arvioidaan merialueen, rantojen, maaperän ja pohjaveden, kalaston ja kalatalouden, ilman
laadun, jätehuollon sekä melun osalta. Tuotannon ja ympäristönsuojelutoimien
kehitysvaihtoehtojen alueelliset edellytykset ja tarpeet esitetään keskeisiltä osin. Ne ovat
lähtötietoina aluetaloudellisten ja ympäristömuutosten taloudellisten vaikutusten
arvioinnille.
Tehtaan lähialueen ja tutleiniusalueen ominaispiirteitä
Wisaforest Oy Ab:n tehtaat sijaitsevat omalla 200 ha:n tontilla Vaasan läänissä
Pietarsaaren kaupungissa, Leppäluodon alueella Pohjanlahden rannikolla. Lähimpänä
tehdasaluetta on Leppäluodon lounaisreunassa sijaitseva pienteollisuusalue. Mantereen
lähimpiin asuintaloihin on tehdasalueelta matkaa alle kilometri. Kaupungin ydinkeskusta
on noin kahden kilometrin ja Leppäluodon itäosassa sijaitseva leirintäalue alle kilometrin
päässä tehdasalueesta.
Tehtaan lähialueella maa kohoaa 8-9 mm vuodessa. Maan nopean kohoamisen vuoksi
merenlahtien madaltuminen ja umpeenkasvaminen sekä kuroutuminen järviksi on
nopeaa. Kasvillisuuden ja eläimistön levinnäisyysalueet muuttuvat jatkuvasti maan
kohoamisen aiheuttaman ympäristön muuttumisen vuoksi.
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Pietarsaaren merialueen kalastuksessa sijan pyynti on taloudellisesti tärkeintä. Koko
Pietarsaaren edustan merialue on sijan poikastuotantoaluetta. Muita taloudellisesti
tärkeitä saaliskaloja ovat lohi, taimen, made, hauki ja ahven. Silakan kalastus on
vähentynyt voimakkaasti lähinnä turkisteollisuuden laman vuoksi.
Wisaforest Oy:n puhdistetut jätevedet laskevat tehtaan pohjoispuolella olevaan matalaan
merenlahteen. Tehtaan lähivesiä kuormittavat lisäksi muun muassa Pietarsaaren
kaupungin jätevedet sekä Luodonjärvestä Hästgrundetin ja Gertrudin sulun kautta
juoksutettavat vedet. Pietarsaaren edustan merialue ei mataluutensa ja sokkeloisan
saaristonsa vuoksi ole paras mahdollinen jätevesien purkualue.
Luodonjärvi on merenlandesta padottu makeavesiallas, jonka valuma-alueeseen
sisältyvät Ahtävänjoki, Purmonjoki, Kruunupyynjoki ja Kovjoki. Wisaforest Oy:n tehdasintegraatti ottaa raal:avetensä Luodonjärvestä.
Nykytila
Talvella tehtaan jätevedet kerääntyvät kerrokseksi yhdessä Luodonjärveltä tulevien
vesien kanssa jään alle. Veden laatutekijöissä voidaan tuolloin havaita suuria vertikaalisia eroja. Hästgrundetista juoksutettavan Luodonjärven veden määrä vaikuttaa
ratkaisevasti jäteveden leviämisalueen laajuuteen. Avovesiaikana jätevesien kulkuun
vaikuttavat lisäksi tuuliolosuhteet. Voimakkaiden tuulien aikana sekoittumisolosuhteet
ovat paremmat kuin tyynellä, joten jätevesien aiheuttamien vedenlaatumuutosten alue jää.
suppeaksi.
Tyynellä säällä tehtaan jätevesien aiheuttamat veden laatutekijöiden
muutokset voivat näkyä kauempana purkupisteestä, ulottuen Adön ja Helsingör väliselle
alueelle.
Wisaforest Oy Ab:n uuden jätevedenpuhdistamon käyttöönotto vuonna 1986 pienensi
oleellisesti BODI - ja kiintoainekuormaa. Uuden puhdistamon käyttöönoton seurauksena
typpi- ja fosforipitoisuudet ovat eräillä havaintopaikoilla alentuneet. Viime vuosina
myös veden hajupoikkearnat ovat olleet niin lieviä, että hajua ei ole ollut yleensä
mahdollista tarkemmin yksilöidä. Normaalista poikkeava, tarkemmin määrittelemätön
juuri havaittava haju on esiintynyt vedessä satunnaisesti aivan rannikon tuntumassa
olleilla pisteillä. Muualla merialueella vesi on ollut hajutonta.
Vuonna 1989 veden keskimääräinen laatu purkuputken välittömässä läheisyydessä on
käytetyn fosfor.ipitoisuuksiin perustuvan Vaasan läänin vesiensuojeluyhdistyksen
käyttämän laatu.luokituksen perusteella rehevä tai erittäin rehevä, hieman kauempana
rehevä ja merialueella lievästi rehevä.
Yleisesti voidaan todeta, että meriveden laatua huonontava tehtaan vaikutus rajoittuu
meriveden sekoittavasta vaikutuksesta johtuen suurimmalta osaltaan Ado -- Helsingör
linjan itäpuolelle.
Lähellä tehtaan jätevesien purkupaikkaa syyskutuisten kalojen kehittyn-minen estyy ja
arvokalat karkoittuvat. Tehtaalla on osaltaan vaikutusta myös kalojen makuliaittoihin
ja pyydysten limoittumiseen vähän kauempanakin. Tehdas maksaa korvauksia vesialueiden omistajille sekä ammattikalastajille ja huolehtii kompensaatioistutuksista.
Pietarsaaren ilman laatua on tutkittu viimeksi vuonna 1981-82. Parhaillaan on tekeillä
laaja ilman laatuselvitys. Vuonna 1981-82 tehdyissä mittauksissa rikkidioksidin
ohjearvot eivät ylittyneet missään mittauspisteessä. Hiukkasten osalta ohjearvo ylittyi
yhdessä mittauspisteessä, minkä aiheutti liikenteen pöly. Rikkivety ja metyylimerkaptaani aiheuttavat hajuhaittaa Pietarsaaren ympäristöön. Hajuhaitta alentaa viihtyvyyttä.
Typenoksideja ei ole mitattu vuoden 1981-82 selvityksen yhteydessä.
Suunnitellulla asuntomessualueella noin 500 metriä lähimmästä tehdasrakennuksesta ja
noin 150 metrin päässä tehdasalueen rajasta tehtyjen melumittausten perusteella
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tehdasmelun tasot eivät ylitä nykyisiä ohjearvoja. Yöarvo ylittää luonnosteilla olevan
ohjearvon LAeq. o,_zz 45 dB.
Tie— ja rautatieliikenne aiheuttavat melutasoja, jotka joissakin paikoin ylittävät ohjearvot.

Vaihtoehto 1995
Merialueen tilassa ei tule tapahtumaan suuria muutoksia vuoden 1995 otantotasolla.
Ainoastaan purkuputken edustalla voi esiintyä jonkin verran lisääntyvää rehevöitymistä
verrattuna vuoden 1989 tuotanto— ja kuormitustasoon.
Kalastossa vuoden 1995 kuormitus ei aiheuta merkittävää muutosta nykytilaan verrattuna. Viime vuosina todettu mädin kehittymisen kannalta myönteinen muutos pohjan
tilassa jatkuu. Luodonjärven ja muun merialueen kalaston tilannetta voi parantaa vuonna
1991 rakennettu kalatie Gertrudiin.
Rantojen tila ja virkistyskäyttömandollisuudet pysyvät nykyisellä tasolla.
Vuonna 1995 päästöt ilmaan kasvavat noin 6 % rikkidioksidin osalta, mutta vähenevät
hiukkasten osalta noin kolmannekseen nykytasosta. Ilman laadun vuosikeskiarvojen
ohjearvot alittuvat selvästi, edellyttäen, että muut päästölähteet pysyvät nykytasolla tai
pienenevät.
Typenoksidien ja hiilidioksidin päästöt kasvavat hieman nykytasosta. Haisevien rikkiyhdisteiden päästöt ovat noin 25:s osa nykytasosta. Hajuhaittaa ilmenee ajoittain.
Tehdasmelun muutokset lienevät hyvin vähäisiä nykytilanteeseen verrattuna. Liikenne—
melu lisääntyy raskaan tieliikenteen ja junakuljetusten lisääntymisen myötä.
Vaihtoehto 2000
Tehtaalta tulevan fosforikuormituksen aleneminen tasolle 50 kg kok.P/d vähentää
rehevöitymistä. Huolimatta kuormitustason alenemisesta vesistö o pysyy annetuilla
kuormitusarvoilla purkualueen lähialueilla vielä rehevänä. Muualla Adön — Helsingön
itäpuolella vesialue kuuluu luokkaan lievästi rehevöitynyt fosforipitoisuuksiin perustuvan
käytetyn laatuluokituksen perusteella.
Ainakin fosforin merkitys kasvutekijänä näyttää nykyisen tietämyksen mukaan
kiistattomalta Pietarsaaren edustan merialueella ja täten fosforia poistettaessa myös
rehevöityminen alenee. Typen merkitystä alueella ei vielä täysin tunneta ja aiheesta on
käynnistymässä tutkimuksia. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että etenkin Perämerellä
on fosfori selkeästi minimitekijänä. Selkämeren ravinnesuhteet vastaavat suunnilleen
planktonin kasvutekijävaatimuksia.
Mallilaskelmien perusteella fosforikuormituksen pienentäminen tasolta 50 kg/d
olennaisesti pienemmäksi muuttaisi purkualueen fosforipitoisuuksia noin 3 — 6 km:n
säteellä purkupaikasta.
Rehevyydestä aiheutuneet kalataloudelliset haitat pienenevät. Rantojen virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat.
Ilman laatuun vaikuttavat rikkidioksidipäästöt pienenevät noin 10 % ja hiukkaspäästöt
noin 30 % vuoden 1995 tasosta. Jatkuvaa hajurikkipäästöä ei ole enää lainkaan.
Haisevien pelkistyneiden rikkiyhdisteiden hajukynnykset yl.ittyvät Pietarsaaren
ympäristössä vain jossakin poikkeustilanteessa.
Typenoksidipäästöt kasvavat noin 60 % ja hiilidioksidipäästöt noin 45 % vuoden 1995
tasosta.
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Päästötön vaihtoehto
Päästöttömässä vaihtoehdossa osa haitoista poistuu välittömästi, osa taas vähitellen.
Ilman tehtaan vaikutusta vesialue on fosforipitoisuuksiin perustuvan luokituksen
mukaisesti lievästi rehevöitynyt.
Meren pohjan tila paranee kiintoaineen vähentyessä ja happitilanteen pohjassa
parantuessa. Sedimentin happea kuluttava aines huonontaa mädin eloonjäämistä vielä
joitakin vuosia. Tehtaan aiheuttamat kalataloudelliset haitat poistuvat vähitellen. Rantojen käytettävyys paranee meren pohjan tilan ja veden laadun parantuessa.
Ilmapäästöjen osalta tehtaan sulkemisella on eniten merkitystä rikkidioksidin osalta.
Tehtaan hiukkaspäästöt olisivat vuonna 2000 niin pieniä ettei niillä ole merkitystä teh-taan toimiessakaan.
Pölyhaitta vähenisi teiden läheisyydessä tehtaan liikenteen
loppuessa. Tehtaan sulkemisella vuonna 2000 ei ole juurikaan vaikutusta hajurikkipäästöihin. Hajupäästöjä ilmenisi tehtaan toimiessakin vain poikkeuksellisissa tilanteissa.
Prosessihäiriö-ja prosessin ylös- ja alasajon aiheuttamat muutaman kerran vuodessa
esiintyvät hetkelliset, mutta suhteellisen voimakkaat hajuhaitat poistuisivat.
Melutason aleneminen aiheutuisi pääasiassa tehtaan liikenteen loppumisesta.
Johtopäätökset
Työ perustui olemassa olevaan aineistoon, jota hankittiin usealta eri taholta. Vaikeutena
koettiin tiedon ajallinen, alueellinen ja asiallinen heterogeenisuus. Ilman omia kenttätutkimuksia ei pidetty perusteltuna poiketa referoitujen selvitysten ja tutkimusten johtopäätöksistä.
Olennaista työssä oli selvittää Wisaforest Oy Ab:n kehitysvaihtoehtojen vaikutuksia.
Tarkasteltavien ympäristövaikutusten osalta rajoituttiin primäärivaikutusten selvittämiseen. Sekundääristen ympäristövaikutusten selvittäminen saattaisi joiltain osin olla
perusteltua koska aluetaloudellisessa selvityksessä huomioidaan myös tehtaan välillisiä
ja kerrannaisvaikutuksia, esimerkiksi kuljetuksista aiheutuvien päästöjen osalta.
Vaihtoehtojen vaikutusten ennustamisessa kohdattiin yleisiä menetelrnällisiä vaikeuksia.
Vesistöpuolta lukuunottamatta valmiita mallinnuksia ei ollut käytettävissä. Kun
vaikutukset saatiin kuvattua, seuraava tehtävä oli niiden merkittävyyden arvioiminen ja
arvon määrääminen hyötyjen ja haittojen arvioimiseksi. Hyötyjen ja haittojen vertailu
on oma asiakokonaisuus sinänsä lähtien käytettävän menetelmän valinnasta ja valin.taperusteista.
Jokaisessa työvaiheessa havaittiin menetelmiin liittyviä yleisiä kehitystarpeita: ongelmanasettelu ja tehtävän rajaus, tiedonkeruu, vaikutusten ennustaminen, vaikutusten
merkittävyyden arviointi, hyötyjen ja haittojen vertailu. Eri osapuolien ja ammattialojen
välistä tiedonkulkua ja yhteistyötä voidaan tehostaa käyttämällä tiedonsiirroissa
systemaattista metodiikkaa. Ympäristöön liittyviä tietoja kokoavat tietokantajärjestelmät
ovat tässä keskeisessä asemassa. Tietoa pelkistetysti välittävillä tietokantajärjestelmillä
on yhtymäkohtia ympäristövaikutusarviointiin liittyvään yleiseen kansalaisten oikeuteen
ja haluun hankkia tietoa ympäristönsä muuttumisesta.
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Zusammenfassung

Die Ziele der Untersuchungen sind (1) die Vorteile der Umweltschutzinvestierungen die von Wisaforest Oy (GmbH)
in Pietarsaari in 1989-2000 durchgefuhrt werden, die verbesserung der Umweltqualität und (2) die ortwirtschaftliche
Vorteile der Tätigkeit der Fabrik mit den Umweltschäden der Tätigkeit der Fabrik zu vergleichen.
Die ortwirtschaftliche Wirkungen bestehen aus indirekte Wirkungen (die Beschaffung von Einsätze) und aus
multiplizierte Wirkungen (die Wirkung vom Nutzen des Einkommens). Die Wirkungen werden mit Hilfe von fruheren
Einsatz—Ausstoss—Berechnungen geschätzt. Der örtlicher Vorteil besteht aus dem Beschäftigungsvorteil, welcher als
uber 300 Millionen FIM jährlich geschätzt wird. Das Forsteinkommen auf dem Gebiet wegen der Fabriktätigkeit liegt
beim gleichen Wert. Andere positive von Aussen kommende Einwirkungen entstehen z.B. dadurch dass das Existieren
der Fabrik ausgebildete Arbeitskraft mitbringt, welches eine Art geistige Kraftreserven auf dem Gebiet bildet.
Die Methoden, die noch unter Entwicklungsphase stehen, zur Wertschätzung der von der Fabrik verursachte
Umweltänderungen , grunden sich auf die Aufklärung der Bezahlungsfähigkeit der Verbrauchern, entweder durch
Fragesystematik oder Wahrnehmungen der Marksituationen, wo auf das Verkaufen von Markgutern (nich auf die Markt
gebrachte) Umweltprodukte verbunden sind. Weil keine finnische Untersuchungsergebnisse noch nicht zu anwenden
sind, werden einige ausländische Ergebnisse und eine in Finnland probierte Verwendung in Beziehung auf das
Untersuchungssituation gebraucht, jedoch mit Vorbehalt. Es wird in erster Linje die Qualität von Wasser und Luft
wegen der Begrenzungen von Materialen gesucht. Wegen einer Luftqualitätverbesserung durch Umweltschutzinvestierungen hat die örtliche Gervutlichkeit mit zig Millionen FIM jährlich zugenommen. Das Schliessen der Fabrik
wurde eine Gemutlichkeitsnätzung von zig Millionen bringen, welches deutlich weniger ist als die durch unaufhörliche
Tätigkeit gebrachte ortwirtschaftliche Vorteile. Betreffend das Wasser sind die grössten Veränderungen schon vor
Ende des 1980 passiert. Im Zukunft wiirden die Anderungen der Tätigkeiten weder keine grosse Anderungen zum
Wasserzustand briugen, noch wurde das Schliessen der Fabrik keine deutliche Verbesserung im Uferbereich bringen.
Nur die Fischereiwirtschaft wurde etwas zu nutzen haben.
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14

ALUETALOUDELLISET JA YMPÄRISTÖMUUTOSTEN
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

14.1

Kustannus—hyötyanalyysi viitekehyksenä

14.1.1

Analyysin periaate
Kustannus-hyötyanalyysi on laajalti käytössä oleva ja jatkuvasti arvostelua ja keskustelua herättävä suunnittelun apuväline. Se on kehitetty julkisten investointien
vertailuun, jotta verovaroja voitaisiin käyttää tehokkaasti. Menetelmä kehitettiin
Yhdysvalloissa 1930— luvulla vesirakennusinvestointien analysointia varten.
Kustannus-hyötynanalyysissä
(1)
(2)

3
4

määritellään vertailtavat hankkeet
selvitetään hankkeiden kaikki vaikutukset: suotuisat ja haitalliset, nykyiset
ja tulevat, helposti tai vaikeasti mitattavat; koko yhteiskunnan kannalta
asetetaan vaikutuksille rahalliset arvot
lasketaan hankkeiden nettohyödyt.

Menetelmän mukaan toteutettavaksi tulisi valita se hanke, jonka arvioitu nettohyöty on
suurin; tai yksittäinen hanke, mikäli sen nettohyöty on positiivinen. Menetelmällä pyri-tään taloudelliseen tehokkuuteen mandollistamalla suurimman nettohyödyn tuottavan
hankkeen valinta — riippumatta siitä, kuka mahdollisesti voittaa, kuka taas häviää hankkeen toteutuessa. Hyötyjen ja haittojen jakautuminen ajatellaan hoidettavaksi erikseen.
Toisaalta menetelmää voidaan soveltaa myös eri ryhmien arvioitujen hyötyjen ja
haittojen tarkasteluun, ja tiettyjä ryhmiä voidaan painottaa muita voimakkaammin.

14.1.2 Käsiteltävät näkökulmat
Yhteiskunnallisessa kustannus —hyötyanalyysissä tarkastellaan vaihtoehtojen kaikkia
vaikutuksia riippumatta siitä, kehen ne kohdistuvat. Lopullisessa vertailussa vaikutukset
lasketaan yhteen. Alkuperäinen näkökulma, 'koko yhteiskunta', on maksajan näkökulma,
kysymyshän oli julkisten varojen käytöstä.
Menetelmää on sovellettu monin muunnoksin myös näkökulman raJ auksen osalta.
Tässäkin tutkimuksessa käytetty alueellinen tarkastelu on yleinen. Alueen kannalta
voidaan Jjoissain tapauksissa laskea hyödyiksi sellaisia tulo— ja työllisyysvaikutuksia,
Koko yhteiskunnan kannalta
joita ei koko yhteiskunnan tapauksessa laskettaisi.
nimittäin tietyn hankkeen vaihtoehtona on aina okin muu hanke tai jopa varojen kä yttö
in hankkeen tuottamat tulovaikutukset
yksityisesti investointeihin tai kulutukseen. Tällö
ovat samalla pois vaihtoehtoisesta kohteesta. Alueen kannalta näin ei ole, jos varojen
vaihtoehtoiset käytöt olisivat alueen ulkopuolella, ja alueella käyttöön otetut tuotannon —
tekijät olisivat muuten vajaakäytössä.1
Tässä selvityksessä mennään vielä pidemmälle ja tarkastellaan vaikutuksia erikseen
joidenkin näkökulmien kannalta, joita on alueella eri asemissa tai rooleissa toimivilla
ryhmillä, nimittäin kunnan, työvoimapolitiikan, asukkaiden toimeentulon ja asuinympäristön sekä vapaa—ajanvieton kannalta. Näkökulmat eivät ole irrallisia tai kokonaan
toisistaan riippumattomia. Lopullisessa vertailussa on varottava hyöty— tai kustan—
nuserien laskemista mukaan moneen kertaan.
Alueen kuntien kannalta haittoja ovat ne kustannukset, joita kunnille tulee esim. investoinneista, joita vaihtoehtojen toteutuminen edellyttäisi. Hyötyjä ovat ne verotulojen
lisäykset, joihin vaihtoehtojen toteutuminen johtaisi. Nämä voivat johtua yritysten toiminnasta tai asukkaiden tulojen kasvusta.

Stabler et al. (1988) ja Howe (1986) tarkastelevat alueellisia kustannus —hyötyanalyyseja
verrattuna koko yhteiskunnan näkökulmasta tehtyihin analyyseihin.
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Työvoimapolitiikan kannalta on kiinnostavaa, missä määrin vaihtoehdot johtaisivat
työvoiman tarpeen kasvamiseen tai vähenemiseen alueella, ja mihin ryhmiin muutokset
kohdistuisivat.
Asukkaiden kannalta on tärkeää, missä määrin eri vaihtoehdot vaikuttavat tulojen
määrään ja niiden saannin jatkuvuuteen. Toisaalta toimintojen vaikutus ympäristöön,
erityisesti päästöt, kohdistuu erityisesti asukkaisiin.
Asukkaat viettävät alueella myös vapaa -- aikaa. Vaihtoehtojen vaikutus virkistysalueiden
saatavuuteen, käytettävyyteen ja niiden laatuun on tärkeää tältä kannalta.

Havainnollisuuden vuoksi voidaan vaihtoehtoja vertailla myös pelkästään ympäristövaikutusten osalta, ts. asukkaiden näköiculmasta mutta jättäen syrjään asukkaiden muut
intressit.
Riippuu tapauksesta, lasketaanko hankkeen ensisijainen tuotanto hyödyksi tarkasteltavan
alueen kannalta. Vientitavaraa sinänsä ei voida laskea alueelliseksi hyödyksi, paikallinen palvelu taas voidaan.

14.1.3 Ympäristön taloudellinen arvo l stannas - iryötymialyysissä
Kustannus-hyötyanalyysissä tulisi ottaa huomioon hankkeiden kaikki vaikutukset koko
yhteiskunnan kannalta, joten on ilmeistä, että ympäristövaikukset kuuluvat analyysiin
oleellisina, ei suinkaan valiniiaisina lisinä. Osa tuotannon ympäristövaikutuksista on
ulkoisvaikutuksia. Niiden kustannukset tai hyödyt eivät ole täysimääräisinä mukana
hinnoissa, jotka muodostuvat markkinoilla niille tavaroille ja palveluille, joiden tuotanto
tai kulutus aiheuttaa ympäristöhaittoja. Siksi ympäristövaikutusten arvottaminen
kustannus-hyötyanalyysin edellyttämällä tavalla edellyttää erityisten arviointimenetelmien käyttöä.
Muidenkin vaikutusten osalta joudutaan aina harkitsemaan markkinahintojen käyttöä
arvon mittana. Periaatteessa käytetään markkinahintoja, mutta esim. kuluttajan (tai
tuottajan) hyötyä arvioidaan kuluttajan (tuottajan) ylijäämäilä, ja markkinoiden epätäydellisyys johtaa esim. vaihtoehtoiskustannusten käyttöön.
Kustannus-hyötyanalyysi on kohdannut voimakasta arvostelua. Kaikkien vaikutusten
yhteismitallistamista pidetään epärealistisena, koska käytettävissä olevat tiedot ovat
puutteellisia. Yhteismitallistamista pidetään myös periaatteellisesti mahdottomana
yhteiskunnassa vallitsevien, tavoitteita koskevien näkemyserojen vuoksi. Näitä ongelmia ratkaisemaan on kehitetty lukuisia menetelmiä, joille on yhteistä useiden tavoitteiden käsittely rinnakkain ja yhteismitallistamisesta luopuminen. Joissakin menetelmissä
tyydytään esittelemään eritellyt vaikutukset eri ryhmien tai tavoitteiden kannalta, joissakin taas voidaan päätyä arvostuksia kuvaavien painotusten kautta esim. hankkeiden
paremmuusjärjestykseen,2

Arviointiprosessin kestäessä onkin syytä suhtautua vakavasti mittausongelmiin - jopa
mitattavuusongelmiin. Samaten on syytä etsiä ja tunnistaa vaikutuksiin liittyviä erilaisia
arvostuksia; minkään yhden arvostuksen mukainen analyysi ei voi olla itsestäänselvyys.
Kuitenkin paradoksaalisesti voitaisiin väittää, että ympäristövaikutusten mittaaminen
rahassa ja vaikutusten yhdistäminen nettohyötynä ilmaistavaksi tekevät kustannus hyötyanalyysistä nimenonaan realistisen menetelmän. Tätä näkemystä voidaan perustella sillä, että päädyttäessä tietyn hankkeen tai vaihtoehdon valitsemiseen asetetaan
samalla implisiittisesti arvo sen ympäriy,tövaikutuksille. Jos tunnetaan kahden vaihtoehtoisen hankkeen muut vaikutukset rahassa mitattuina sekä niiden ympäristövaikutukset,
voidaan valinnan perusteella arvioida, kuinka paljon (enintään tai vähintään, tilanteesta
riippuen) ympäristövaikutuksia arvostettiin. Pyrkimys eksplisiittisecn yhteisniitallisKs. esim. Seppäläinen & Hämäläinen (1986), Kosola et al. (1990), Nijkamp (1986); vrt.
myös YVA-prosessi.
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tamiseen voi edistää vaikutusten perusteellista tarkastelua ja niistä keskustelua3. Joka
tapauksessa vaikutukset joudutaan yhteismitallistamaan, eksplisiittisesti tai implisiitti•sesti, kun tehdään päätös ja punnitaan eri vaihtoehtojen vaikutuksia'. Mittaamisvaikeuksien ja arvostuserojen takia herkkyysanalyysit ovat tärkeitä.

Muut lähestymistavat ovat tarpeen avustamaan vaihtoehtojen etsinnässä ja asettamisessa
sekä toimintalinjojen hahmottamisessa. Kustannus —hyötyanalyysi on käyttökelpoisi.m-millaan valmiiksi määriteltyjen, suuruudeltaan kohtalaisten hankkeiden arvioinnissa.
Tämä johtuu siitä, että siihen ei sisälly tavoitteiden määrittelyyn tai keinojen etsintään
paneutuvaa prosessia. Toisaalta sen oikeaoppinen soveltaminen edellyttää, että vertailtavien hankkeiden aiheuttamat muutokset ovat kokonaisuuden kannalta marginaalisia, ei
perustavanlaatuisia. Menetelmää käytetään tässä tutkimuksessa jäsennysperusteena,
vaikka tiukimmat oletukset eivät olekaan voimassa.
14.1.4 Ympäristöarvojen määrittämismenetelmlä
Taloustieteessä kehitetyt menetelmät ympäristöhyötyjen arvottamiseen perustuvat siihen,
että selvitetään kuluttajan halukkuus maksaa ympäristön laadun parantumisesta (tai
pysymisestä ennallaan), minkä oletetaan ilmaisevan, kuinka arvokkaana kuluttaja pitää
kyseistä ympäristöhyötyä. Vaihtoehtoisesti voidaan selvittää, kuinka suuri korvaus
ympäristön laadun heikkenemisestä (tai siitä, ettei ympäristön laatu parane) olisi
tarpeen, jotta kuluttaja pysyisi samalla hyvinvointitasolla kuin millä hän olisi ympäristön
laadun pysyessä ennallaan, ilman korvausta. Kaikkien kuluttajien yhteenlasketut
maksuhalukkuudet tai korvausvaatimukset ilmaisevat kyseisen ympäristöhyödyn arvon
yhteiskunnalle. Empiirisissä tutkimuksissa on todettu, että korvausvaatimukset ovat
usein korkeampia kuin vastaavaan muutokseen liittyvät maksuhalukkuudet, vaikka
teorian mukaan niiden tulisi olla yhtä suuria. Tämä johtunee siitä, että kuluttajan
budjetti rajoittaa maksuhalukkuutta, kun taas korvausvaatimuksilla ei ole vastaavaa rajaa
kuluttajan näkökulmasta.
Koska ympäristöhyötyjä ei sellaisenaan kaupata markkinoilla, ei voida tehdä suoria
havaintoja esim. markkinahinnoista, joiden perusteella voitaisiin arvioida maksuhalukkuutta. Ympäristön laadulla on kuitenkin merkitystä joidenkin markkinoilla vaihdettavien hyödykkeiden kaupassa tai muissa kuluttajan päätöksissä, joten epäsuoria arvioita
ympäristön arvostamisesta voidaan tehdä. Vaihtoehtoisesti voidaan kysyä kuluttajilta
suoraan, minkä verran he olisivat valmiita maksamaan tietystä ympäristön laadun
paranemisesta. Seuraavaksi esitellään lyhyesti näiden arviointimenetelmien periaatteita.
Epäsuoraa maksuhalukkuuden mittausta hyödyn arvioimiseksi on käytetty tutkittaessa
ilman laadun merkitystä asuinympäristön arvon muodostumisessa. Tästä käytetään
nimitystä hedoninen menetelmä. Ilman laatu vaihtelee joskus voimakkaastikin esim.
työssäkäyntialueen puitteissa. Vaihtelu on voimakkainta perinteisillä teollisuusseuduilla.
Tällaisissa tapauksissa maksuhalukkuuden mittaus perustuu kiinteistöjen tai asuntojen
hintavaihteluihin alueella. Ajatellaan, että mikäli ilman laadun osalta erilaisilla, mutta
muuten samanlaisilla alueilla kiinteistöjen hinnat poikkeavat toisistaan, poikkeaman
suuruuden perusteella voidaan laskea, minkä verran asukkaat arvostavat puhtaampaa
ilmaa. Himlat vaihtelevat, jos puhtaan ilman arvostus johtaa ko. alueen kiinteistöjen
suurempaan kysyntään ja siten hintojen nousuun. Muita aihepiirejä, joissa samaa
menetelmää käytetään, ovat meluhaittojen arvioiminen ja veden laadun arvon määrittäminen.

3

Tätä kantaa edustaa esim. Shrader—Frechette (1985).

4

Johansson (1990).

5

Ks. lähemmin Kasanen & Svento (1989a ja b) ja Pearce & Markandya (1989).
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Toinen epäsuora arviointimenetelmä on ns. matkustuskustannusmenetelmä. Se kehitettiin
Yhdysvalloissa julkisten virkistysalueiden, esim. kansallispuistojen ja uimarantojen,
arvon mittaamiseen. Menetelmä perustuu siihen, että alueen käyttäjien maksamat
matkakustannukset, jotka riippuvat etäisyydestä, heijastavat alueen käytön tuottamaa
hyötyä, ts. mikäli hyöty arvioidaan pienemmäksi kuin matkakustannukset, retkelle ei
lähdetä. Kokonaishyöty lasketaan alueen käyttäjien yhteenlasketuista matkakuluista.
Korkein yksittäinen arvostus esiintyy sillä etäisyydellä, jota kauempaa kohteessa ei enää
käydä.
Näihin epäsuoriin menetelmiin liittyy rajoituksia, jotka voidaan välttää suoralla kysely—
menetelmällä (contingent valuation), johon toki liittyy omia ongelmiaan. Kysely—
menetelmässä määritellään tietty ympäristön laadun kohentuminen, ja kysytään suoraan
kuluttajilta, kuinka paljon he olisivat halukkaita maksamaan kyseisestä kohennuksesta.
Hedonisen menetelmän ongelmana on se, että mm. muuttokustannukset saattavat estää
ihmisiä hakeutumasta ilman laadun, muiden ominaisuuksien ja omien budjettirajoitteiden
suhteen optimaaliseen asuinpaikkaan, ts. markkinat voivat olla pysyvästi epätasapainossa, jolloin ilman laadun arvostuksesta ei tällä menetelmällä välttämättä saada oikeaa
arviota. Matkustuskustannusmenetelmän käytössä hankaluuksia aiheuttaa mm. matkaan
käytetyn ajan arvon huomioon ottaminen. Monissa kohteissa samalla matkalla käyminen merkitsee sitä, että arvioitu maksuhalukkuus on jaettava eri kohteiden kesken jollain
tavalla. Kyselymenetelmän ongelmat liittyvät siihen, että kuluttajan kannalta tilanne on
kuvitteellinen, eikä budjettirajoite välttämättä toimi kuten oikeassa valintatilanteessa.
Lisäksi on havaittu, että tiedusteltaessa sellaisen korvauksen suuruutta, jonka kuluttaja
olisi valmis hyväksymään, mikäli ympäristön laatu heikkenee tietyllä tavalla, saadaan
korkeampia arvioita kuin tiedusteltaessa kuluttajan halukkuutta maksaa vastaavasta
ympäristön laadun paranemisesta.
Hedoninen menetelmä ja matkustuskustannusmenetelmä perustuvat siihen ajatukseen,
että kuluttajat paljastavat preferenssinsä tehdessään valintoja markkinoilla. Eräissä
tutkimuksissa on käytetty vastaavaa periaatetta koko yhteiskunnan kannalta. Arvioipäästöjen
taessa päästöjen aiheuttaman haitan arvoa oletetaan, että päättäessään
vähentämistavoitteesta, kun päästöjen vähentämiskustannukset tunnetaan, yhteiskunta
paljastaa preferenssinsä tältä osin. Taloustieteessä ajatellaan, että optimaalinen päästötaso on se, jolla päästön aiheuttama rajahaitta on yhtä suuri kuin päästön vähentämisen
rajakustannus6. Jos siis yhteiskunta päättää vähentää päästöjä tietyn määrän, edellä
sanotun perusteella voidaan päätellä, että päästön aiheuttama rajahaitta arvioidaan sen
suuruiseksi kuin päästön vähentämisen rajakustannus on kyseisellä vähentämistasolla.
Näin saatu arvio on hyötyjen arvon alaraja.'
Varsinkaan kuluttajakohtainen arvostuksen arviointi ei välttämättä kata koko ympäristöhyödykkeen arvoa. Pitkäaikaiset ja peruuttamattomat vaikutukset, joita ei ehkä
tunnetakaan tai jotka eivät sisälly kuluttajan päätöstilanteeseen, jäävät usein maksuhalukkuusarvioiden ulkopuolelle.
Kustannus—hyötyanalyysistä tuttua vaihtoehtoiskustannusperiaatetta on myös ehdotettu
laajennettavaksi ympäristöhyötyjen arvioimiseen. Klaassen8 esittää ns. varjoprojektin
käyttöä tässä tarkoituksessa. Suunniteltaessa hanketta, joka johtaisi ympäristön laadun
heikkenemiseen, tulisi samalla suunnitella varjoprojekti, joka johtaisi toisaalla (samassa
maassa tms) ympäristön laadun paranemiseen saman verran kuin toinen projekti sitä
heikentäisi. Varjoprojektin toteuttamiskustannus olisi silloin käypä arvio suunnitellun
projektin aiheuttaman ympäristöhaitan arvosta.

6

Ks. esim. Kasanen (1990).

' Tätä menetelmää ovat käyttäneet esim. Mäler (1990) ja Mäenpää et al. (1990).
8

Klaassen (1988).
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14.1.5 Ympäristön arvostukseen vaikuttavista tekijöistä
Edellä on käynyt ilmi, että eri menetelmiin liittyy tiettyjä heikkouksia pyrittäessä
saamaan selville, missä määrin kuluttajat arvostavat ympäristön laatija. Monet seikat
vaikuttavat siihen, yli— vai aliarvioiko menetelmä ympäristön todellista arvostusta.
Lisäksi on huomattava, että oikeinkin mitattuna ympäristön arvostus vaihtelee. Näitä
eroja ilmenee esim. ajassa, aluettain ja tuloluokittain. Seuraavaksi käsitellään ympäristön arvostuksen eroja ja muuttumista sekä niiden ottamista huomioon arvostusta
mitattaessa.
Ympäristön arvostuksen muuttuminen ajan mittaan on ilmeistä. Siihen vaikuttavat
tulojen kasvu ja aineellisen elintason nousu, jonka takia on mahdollista huolehtia
muistakin kuin aivan välittömistä tarpeista, esimerkiksi kiinnostua koskemattoman
luonnon säilyttämisestä. Toisaalta ajan mittaan luonto ja ympäristö hyödykkeinä ovat
tulleet tai ne koetaan entistä niukemmiksi, jolloin taloudellisen ajattelun mukaan niiden
arvon (eli hinnan) tuleekin nousta. Lisäksi tiedetään entistä enemmän sekä ympäristön
pilaantumisesta että ympäristön laadun merkityksestä elämän laadun ylläpidolle. Myös
suppeammin määriteltyjen luonnonvarojen, esim. Tnalmien tms., merkitys, niukkuus ja
arvostus, joita hinta mittaa, ovat muuttuneet ihmisten tarpeiden, makujen ja tulojen
muuttuessa sekä yhteiskunnan ja teknologian muuttuessa.9

Jo tapahtunut arvostuksen muutos on otettava analyysissä huomioon sellaisenaan.
Tehdäänhän päätöksiä nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeisiin, ei menneisyyden.
Nyt käsiteltävässä tapauksessa arvostuksen muutos ja ympäristövaikutus kytkeytyvät
toisiinsa tavallista kiinteämmin. Wisaforest on toimintansa aikana ollut keskeinen tekijä
alueen ihmisten tulotason nousussa, mikä puolestaan aiheuttaa ympäristön arvostuksen
nousua ja kysynnän kasvua (esim. kesämökkitonttien kysyntä), joka johtaa hintojen
nousuun. Sama tehdas on myös aiheuttanut ympäristön laadun heikkenemistä.
Ympäristön arvostuksessa voidaan todeta alueellisia vaihteluja. Nämä voivat johtua
ympäristön laadun lähtötasosta, vallitsevasta taloudellisesta toiminnasta ja alueen
väestön tulotasosta sekä alueen talouden tulevaisuudennäkymistä. Alueellisia hankkeita
arvioitaessa voitaisiin perustella alueella vallitsevien arvostuksien käyttämistä analyysissä. Ongelmaksi voi tulla se, että tällöin köyhän alueen ympäristö tulee arvioiduksi
vähemmän arvoiseksi kuin rikkaan, mikä voi olla eettisesti epäilyttävää ja pitkällä
tähtäyksellä koko yhteiskunnan edun vastaista. päästöjen kaukokulkeutumisen osalta
myös muiden alueiden asukkailla on intressiä arvioinnissa, samoin silloin, kun arvioidaan sellaisen kohteen arvoa, jonka säilyminen kiinnostaa ihmisiä myös alueen ulkopuolelta.
Edellisissä kohdissa on jo käynyt ilmi, että tulotaso vaikuttaa arvostuksen ilmenemiseen,
koska rikkailla on varaa maksaa enemmän ympäristön laadusta kuin köyhillä.
Mikäli eri tulotuokkiin kuuluvat ryhmät ovat päätöstilanteessa jakautuneet eri vaihtoeh-tojen kannattajiksi, päädytään siihen, että varakkaampien arvostus painaa enemmän,
jolloin ratkaisu voi johtaa eriarvoisuuden monipuolistumiseen ja syvenemiseen. Jos
toisaalta vaihtoehtojen kannatus ei jaa ihmisiä tulotuokkien mukaisiin ryhmiin, arvostuksen tulosidonnaisuus ei välttämättä vääristä analyysiä. Tämän ongelman ratkaisemiseksi on ehdotettu mm. suhteellisia arvostusmittareita (1-10), jolloin ihmiset punnit-

"...resources are not, they become. Characteristics of the natural environment become
resources through changes in human tastes and preferences, income levels, population
levels, technologies, social institutions, and public policies. The earth's flora and fauna are
part of a vast reservoir of potential resources, only a relatively small proportion of which
are recongnized as actual resources at any time" (Bishop 1978).

178
sisivat omia arvostuksiaan suhteessa muihin arvostuksiinsa, eikä tulos olisi tulojen
mukaan painotettu'o
Tässä käsiteltyjen ongelmien lisäksi on huomattava, että muut ympäristöarvot kuin
kuluttajien (epäsuorasti) noteeraamat voivat jäädä tarkastelun ulkopuolelle. Edelleen on
erityisen vaikeata arvostaa ympäristömuutoksia, joiden luonteesta ja laajuudesta ei ole
tietoa.

14.2 Aluetaloudelliset muutokset
Kuva 14-1 havainnollistaa aluetaloudellisten vaikutusten muodostumista. Numerot
viittaavat tämän luvun kappaleisiin.

14.2.1 Raaka — aineiden hankinta
Puuraaka — aineen käyttö vuonna 1989 sekä Pohjanmaan Puu Oy:n toimittamat puumäärät
vuosina 1989 ja 1990 ilmenevät luvusta 7.1 ja 12.4 samoin vuosina 1995 ja 2000
tarvittavat puumäärät. Puunhankinta —alue kuvataan liitteessä 6. Jos oletetaan, että
metsäala on kokonaan alueella asuvien henkilöiden omistuksessa, ja puun myynnistä
maksetaan metsänomistajille noin 140 markkaa/m3, alueelle tulee bruttotuloja seuraavasti:

V. 1989 293 milj. markkaa
V. 1995 375 milj. markkaa
V. 2000
510 milj. markkaa (mikäli tehdas on toiminnassa).
Eucan käytöstä ei aiheudu vastaavia alueellisia talousvaikutuksia.
Noin 95 % metsätalouden kokonaispanoskäytöstä on peruspanoksia", ts. toimiala ei
aiheuta voimakkaita vaikutuksia välituotekäytön kautta. Metsätalous aiheuttaa 5
Keski — Pohjanmaan arvonlisäyssummasta. Yhden yksikön tuotanto metsätaloudessa
aiheuttaa suoria vaikutuksia (peruspanoksien ja välituotteiden kysyntä) ja välillisiä
vaikutuksia (välituotteiden tuottamisen aiheuttama kysyntä) yhteensä 1,1 yksikön verran
Keski — Pohjanmaan alueella.12 Jos sovelletaan näitä kertoimia koko puunhankintaalueeseen, voidaan arvioida Wisaforestin ostaman puun alueelle jäävät välilliset vaikutukset seuraavasti (10% liikevaihdosta):

V. 1989 29 milj. mk
V. 1995 38 milj. mj
V. 2000
51 milj. mk.
Puun myynnin vaikutusten laskeminen alueellisiksi hyödyiksi edellyttää kuitenkin sitä,
että puuta ei voitaisi myydä muualle (samaan hintaan) siinä tapauksessa, että Wisaforest
ei sitä ostaisi. Jos puu voitaisiin myydä muualle, saataisiin alueelle samat tulot ja niiden
kerrannaisvaikutukset kuin tässäkin tapauksessa, jossa Wisaforest ostaa puuta. Pohjanmaan Puu Oy:n arvion mukaan toiminta olisi ehkä noin 40 % nykytilanteeseen verrattuna, jos Wisaforestia ei olisi. Tällöin siis tulot vuonna 1989 olisivat 117 milj. markkaa, joista välillisiä vaikutuksia tulisi lisäksi noin 12 milj. markkaa.

10

"

12

Kellert (1984).
Peruspanoksia ovat arvonlisäys sekä hyödykeverot miinus —tukipalkkiot ja ulkomailta
tuonti. Arvonlisäykseen kuuluvat palkat ja työntekijöiden sosiaalivakuutusmaksut, muut
välilliset verot miinus muut tukipalkkiot sekä muu arvonlisäys, johon kuuluvat toiminta —
ylijäämä, kiinteän pääoman kuluminen ja tilastollinen virhe (Rosenqvist 1988, 33).
Rosenqvist (1988).
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Voitaneen kuitenkin ajatella, että Pohjanmaalta voitaisiin myydä enemmän kuin 40%
puun nykymäärästä, vaikka Wisaforest ei alueella toimisikaan, tuodaanhan Lapin
metsistäkin puuta sellutehtaisiin. Lasketaan vertailun vuoksi tulot tilanteessa, jossa
Pohjanmaan Puu Oy myy 80% nykyisestä puumäärästä. Tällöin tuloja olisi 234 milj.
mk, ja toiminnan kerrannaisvaikutukset olisivat 23 milj. markkaa.
Jotta saataisiin selville nimenomaan Wisaforestin toiminnan vaikutus alueen metsätuloihin, täytyy edellä olevissa asetelmissa esitetyistä luvuista vähentää sen toimnnan
osuus, jota muutenkin olisi (olettaen tässä, että Wisaforestista riippumattoman myynnin
määrä pysyy tulevaisuudessakin vakiona, ja soveltaen kahta eri oletusta riippumattoman
myynnin määrästä). Saadaan metsätuloa ja sen välillisiä vaikutuksia seuraavasti:

V. 1989 59-176 + 6 —17 milj. mk
V. 1995 141-258 + 15-26 milj. mk
V. 2000 276-393 + 28-39 milj. mk
Muiden raaka — aineiden kuin puun hankinta ei aiheuta merkittäviä aluetaloudellisia
vaikutuksia, koska raaka—aineet tuodaan suurimmaksi osaksi alueen ulkopuolelta. Vain
rikkihappo, rikkidioksidi ja happi tuodaan Kokkolasta. Näidenkin vaikutukset sisältyvät
kuitenkin jäljempänä esitettävään panos —tuotostarkasteluun.

14.2.2 Kuljetukset, liikenne
Tehtaalle tapahtuvia kuljetuksia nykyisin ja tulevaisuudessa kuvaillaan luvuissa 10.3 ja
12.2. Kasvavienkaan kuljetusten ei arvioida aiheuttavan merkittäviä infrastruktuuri —
investointeja. Kuljetusten taloudellinen ja työllisyysvaikutus sisältyy seuraavissa
kappaleissa suoritettavaan Wisaforestin toiminnan välillisten vaikutusten tarkasteluun.

14.2.3 Alihanki~inat
Wisaforestin alihankinnoista ei ole käytettävissä tarkkoja tietoja. Hankintavolyymit ovat
olleet noin 80-100 milj. markkaa vuosittain alueelta Kokkola— Ähtävä —Uusikaarlepyy,
joskin vuosittaiset volyymit vaihtelevat suuresti riippuen investointimääristä. Vuoden
1991 ostobudjetti puolestaan on n. 334,5 milj. mk (ilman puuraaka—aineita), ja siitä
Pietarsaaren seudun kauppakamarialueen osuus on noin 15 % eli 50,2 milj. markkaa.
Tarkastellaan hankintoja vertailun vuoksi Keski — Pohjanmaan aluetaloutta koskevien
panos —tuotoslaskelmien valossa13. Massan, paperin ja paperituotteiden valmistuksessa
peruspanosten osuus on 40 % eli välituotepanoksille jää 60% (puutavaran paitsi
puukalusteiden valmistuksessa välituotepanosten osuus on 65%). Wisaforestin vajaan
2000 milj. markan liikevaihdosta (ks. kappale 3.1) siis vajaa 1200 milj. mk olisi
välituotteiden osuutta. Massan, paperin ja paperituotteiden valmistuksessa 50 %
välituotteista tulee Keski — Pohjanmaan alueelta, siis vajaa 600 milj. mk. Tästä osa on
puuraaka—aineen hankintaa; edellä todettiin Pohjanmaan Puu Oyn maksaneen puun
myyjille vuonna 1989 noin 290 milj. mk, josta kuitenkin osa menee Keski — Pohjanmaan
alueen ulkopuolelle. Kun vajaasta 600 milj. markasta vähennetään alle 290 milj.
markkaa, jää vielä yli 200 miljoonaa markkaa, mikä on vähintään kaksinkertainen
verrattuna edellämainittuihin hankintavolyymiarvioihin. Ne koskivat kuitenkin pienempää aluetta kuin koko Keski—Pohjanmaa.

14.2.4 Työvoima
Wisaforestin tehtaat työllistivät vuonna 1990 noin 1650 henkilöä (ks. kappale 10.2.1).
Uusi paperikone nostaisi työvoiman tarvetta 190 hengellä eli silloin työvoimaa tarvittaisiin 1840 henkeä. Tehtaat työllistävät 14 % Pietarsaaren kaupungin työvoimasta.
Raakapuutoimitus tehtaalle työllisti vuonna 1990 lähes 700 henkilöä: metsureita, kuor13

Rosenqvist (1988).
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ma-autonkuljettajia ja traktori -hakkuukoneenkuljettajia. Pohjanmaan Puu Oy:n antamien tunnuslukujen valossa näyttää siltä, että työllisyys ei kasva, vaikka puunhankinta
kasvaa, koska miestyötarve hakkuissa vähenee voimakkaammin kuin koneiden ja niiden
käyttäjien tarve kasvaa.
Edellä on käsitelty tuotannon suoria ja välillisiä, välituotepanosten kysynnästä johtuvia
vaikutuksia alueella. Nämä vaikutukset ilmenevät tietenkin myös työvoiman tarpeena.
Työvoiman osalta laskettuja vaikutuskertoimia ei ole käytettävissä. Jos vaikutuksen
arvioimiseksi tässä sovelletaan samaa kerrointa, jota edellä on käytetty tuotannon arvon
yhteydessä, joudutaan olettamaan, että toimialat, joihin vaikutuksia kohdistuu, eivät eroa
toisistaan tai Wisaforestista työintensiivisyyden osalta. Kuitenkin tiedetään, että
tuoteyksikköä kohti massan, paperin ja paperituotteiden valmistus työllistää suoraan
vähemmän kuin toimialat keskimäärin, mutta välillisesti enemmän kuin toimialat
keskimäärin14. Kertoimen käyttö johtaisi siis työllistävien vaikutusten aliarviointiin.
Tässä korjataan kerrosta varovasti ylöspäin. Jos käytetään kerrointa 2,0, arvioidaan, että
Wisaforestin tuotantomuutos, joka johtaa yhden työpaikan lisäykseen, merkitsisi
yhteensä kahden työpaikan lisäystä alueella. Siis Wisaforestin nykyinen toiminta merkitsee yhteensä 3300 henkilön työllistämistä Keski-Pohjanmaan alueella, ja työvoiman
lisäys vuonna 2000 olisi yhteensä lähes 400 henkeä. Puunhankinnasta ja kuljetuksista
johtuva työllisyys sisältyy näihin lukuihin.

Wisaforest maksoi vuonna 1990 palkkoja sivukuluineen yhteensä 274,24 milj, mk;
ilman sivukuluja 166,64 milj. mk. Keskimääräinen palkka oli siis 100.944 mk/henki.
Jos oletetaan sama keskipalkka, vuoden 2000 palkat (ilman sivukuluja) olisivat yhteensä
185,84 milj. mk.
Käyttäen näitä palkka -arvioita ja edellä käsiteltyjä kertoimia (palkka x työllisyys 1650
x kerroin 2) voidaan arvioida., että Wisaforestin nykyinen työllisyyshyöty, johon
välilliset vaikutukset sisältyvät, on noin 333 milj. markkaa. Tuotannon lisäys vuonna
2000 merkitsisi työllisyyshyödyn kasvamista yli 38 milj. markalla.'5 Alueellisen
työllisyyshyödyn selville saamiseksi näistä luvuista tulisi kuitenkin vähentää valtion
verojen osuus. Jos sen arvioidaan olevan noin 12%, saadaan nykyisen alueellisen työ-llisyyshyödyn arvoksi noin 293 milj. markkaa ja tuotantomuutoksista johtuvaksi
kasvuksi vuonna 2000 noin 33 milj. markkaa.

Jos oletetaan, että Wisaforestin tuotannon suoraan ja välillisesti työllistämä työvoima
olisi muuten työtöntä, tämä työllisyys voidaan lukea tuotannon yhte.iskum allisiin
hyötyvaikutuksiin (valtion veroineen). Jos taas työvoima oli5i työllistettävissä, mutta
vain alueen ulkopuolella, voidaan vaikutus lukea alueellisiin hyötyvaikutuksiin (ilman
valtion veroja).
Edellä on kuitenkin oletettu, että osa puunhankinnasta toteutuisi ilman Wisaforestin
toimintaa. Edellä on laskettu metsätuloarvioita 40% ja 80%:lle nykyisestä toiminnasta.
Koska puunhankinnan työvoiman tarpeen arvioidaan pienenevän, lasketaan tässä.
työllisyysvaikutukset 30% ja 60%:lle nykyisestä työllisyydestä (700 henkeä). Tähän
lisätään 10% välillisiä vaikutuksia. Valtion veron osuus, 12%, vähennetään. Välittö-miä ja välillisiä alueellisia puun myynnistä johtuvia työllisyysvaikutuksia, jotka
toteutuisivat ilman Wisaforestin toimintaa, saadaan siis 20,5-41 milj. mk. Näin siis
Wisaforestin aiheuttamaksi työllisyysvaikutukseksi voidaan lukea 252-273 milj. mk/v.

'4
15

Rosenqvist (1988).
Mäenpää et al. (1990) ovat arvioineet turvevoimahankkeen alueellisia työllisyyshyötyjä
ottaen huomioon työttömyyskorvausten menetys kotitalouksille, kuntien ja valtion työttömyysmenojen ja verotulojen muutos ja mahdollinen kotityön arvostus ja palkkatyön rasitus
tai toisaalta palkkatyön arvostus. Saatu työllisyyshyöty on kuitenkin henkeä kohti suunnilleen sama kuin palkkasumma, joten tässä yksinkertaistetaan tarkastelua ja käytetään palkkasummaa sellaisenaan.

14.2.5 Talojen kerrannaisvaikutukset
Alueelle tulevista tuloista on myös kerrannaisvaikutuksia, millä tarkoitetaan sitä, että
tulot käytetään tavaroiden ja palvelujen hankkimiseen. Näistä suuri osa kuitenkin
vuotaa alueen ulkopuolelle kulutustavaroiden, matkojen ym. hankinnan myötä. Mäki nen16 arvioi, sovellettuaan Vaasan läänin panos—tuotosmallia, että nettopalkkojen
kerrannaisvaikutukset Vaasan läänin tuotantoon ovat 96%. Kulutus lisääntyy selvimmin
seuraavilla toimialoilla:
maatalous ja metsästys
asuntojen hallinta ja vuokraus
tukku— ja vähittäiskauppa
maidonjalostus.

Kerrannaisvaikutukset Vaasan läänissä olisivat siis puunhankinnasta, kun ilman Wisaforestin toimintaa toteutuva metsätulon osuus on vähennetty (metsän myynnistä saatua
tuloa ei suoraan veroteta, joten tulot on kerrottu kertoimella 0,96):
V. 1990 56-169 milj. mk
V. 1995 135-248 milj. mk
V. 2000 265-378 milj. mk
Wisaforestin toiminnasta välillisine vaikutuksineen, kun ilman Wisaforestia toteutuvan
puunhankinnan vaikutus on vähennetty (palkoista on vähennetty noin 30% veroa ja näin
saadut käytettävissä olevat tulot on kerrottu kertoimella 0.96):
V. 1990 169-183 milj. mk
V. 1995 169-183 milj. mk
V. 2000 192-206 milj. mk
Palkkojen kerrannaisvaikutukset työllisyyteen ovat pienemmät, vain 8 %. Tämä johtuu
siitä, että yllämainituista toimialoista erityisesti asuntojen hallinta ja vuokraus sekä
maidonjalostus työllistävät varsin vähän ihmisiä. Wisaforestin palkkojen ja välillisesti
työllistettyjen henkilöiden palkkojen työllisyysvaikutus työpaikkoina olisi siis seuraava,
kun puunhankinnassa ilman Wisaforestia työllistettävien vaikutus on jätetty pois:

V. 1990 230-247
V. 1995 230-247
V. 2000 262-279
Tästä työllisyyden kerrannaisvaikutuksesta alueelle jäävä työllisyyshyöty lasketaan
käyttäen edellä laskettua keskipalkkaa ja vähentämällä valtion verojen osuus 12%:

V. 1990 20-22 milj. mk
V. 1995 20-22 milj. mk
V. 2000 23-25 milj. mk
Lisäksi metsätulon käytöstä seuraa kerrannaisvaikutuksia työllisyyteen, mahdollisesti
suuruudeltaan lähes samaa luokkaa kuin palkkojen käytöstä.

14.2.6 Verotulot kunnille
Wisaforest ei ole maksanut veroa Pietarsaaren kaupungille, mikä johtuu yhtiön omistussuhteista. Vuodelle 1990 on tehty 25,4 milj. mk varaus veroihin. Wisaforestin
välittömästi ja välillisesti aiheuttaman tuotannon tuloista maksetaan veroja yritysten
16

Mäkinen (1982).
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sijaintikuntiin. Merkittävimpiä lienevät palkoista maksetut verot. Seuraavassa laskelmassa oletetaan veroäyrien, keskimääräisten palkkojen ja työvoiman alueellisen
jakautuman pysyvän ennallaan.
milj.mk

v. 1990 ja 1995

v. 2000

Pietarsaari (veroäyri 18,5)
Luoto (19,5)
Pedersören kunta (17,5)
Muut (veroäyri ed. ka.)

24,38
2,72
2,30
1,44

27,17
2,89
2,60
1,72

Yhteensä
Kirkollisveroja

30,84
2,92

34,38
3,25

Lisäksi voidaan karkeasti arvioida palkkojen työllisyyteen kohdistuvien kerrannaisvaikutusten aiheuttamia verotuloja. Niitä ei kuitenkaan voida jakaa kunnille edes suurin
piirtein. Pienten kerrannaisvaikutusten takia tämä erä ei ole kovin merkittävä.
Toisaalta kunnille koituu menoja tuotannon ja työvoiman tarvitsemien palvelujen ja infrastruktuurin ylläpidosta, joten edellä esitettyjä lukuja ei voida pitää kuntien saamana
nettohyötynä. Esim. Pietarsaaren kaupungin menot, jotka johtuvat Wisaforestin työntekijöiden tarvitsemista palveluista, lienevät lähes tasapainossa saatujen verotulojen
kanssa.
14.2.7 Väestörakenne
Kappaleessa 10.2.2 ja liitteissä 3 ja 4 on tarkasteltu Pietarsaaren kaupungin väestöä,
Wisaforestin osuutta työllistäjänä ja kaupungin väestöodotuksia. Kaupungin oman ja
esim. Seutukaavaliiton suunnitteiden mukaan väestö kasvaisi niin kaupungissa kuin
läänissä ja sen osa-alueilla. Suunnitteita laadittaessa ilmeisesti oletetaan nykyisen
taloudellisen toiminnan kohtalainen pysyvyys ja lisäksi vähintään hieman optirnistiseen
suhtautumiseen perustuva uuden tuotannon kehitys. Toisaalta esim. Rosenqvist"
esittelee ns. pienenevän Keski-Pohjanmaan skenaarion, joka perustuu trendeihin. Siinä
väestönkasvun lakipiste saavutettaisiin 1990-luvun puolivälin paikkeilla. Kasvavan
Keski-Pohjanmaan skenaarion toteutuminen edellyttäisi voimakkaita toimenpiteitä nuorison pitämiseksi maakunnassa. Trendiskenaariossa Pietarsaaren talousalue ja siinä juuri
Pietarsaaren kaupunki ovat selvimmin supistuvia alueita.
Voidaan siis olettaa, että tuotannon lisäyksen aiheuttamat muutokset mahtuvat hyvin
virallisten suunnitteiden raameihin. Jos taas tehdas lopettaisi toimintansa, kun se nyt
työllistää kaupungin työvoimasta 14 % ja on eräissä muissakin kunnissa huomattava
työllistäjä, olisivat vaikutukset väestösuunnitteiden toteutumisedellytyksiin huomattavat.
Työvoima on vain osa väestöstä. Toisaalta osa työvoimaan kuulumattoniista, erityisesti
lapset, ovat riippuvaisia työvoimaan kuuluvista henkilöistä. Wisaforestin työllistämien
osuuden Pietarsaaren työvoimasta arvellaan laskevan. Toisaalta välillisten ja kerrannaisvaikutusten kautta työllisyyden riipuvuus Wisaforestin toiminnasta on suurempi kuin
suora työllisyysosuus. Arvioidaan tässä, että Wisaforestista riippuvaisten osuus
Pietarsaaren väestöstä on vähintään 14%. Jos tehdas lopettaisi toimintansa, kaikki
työttömäksi jäävät, varsinkaan vanhimmasta päästä, eivät toki muuttaisi heti muualle
työn hakuun. Toisaalta todennäköisesti monet, ehkä nuoremmat, jotka muuten jäisivät
kaupunkiin, muuttaisivat pois, koska kasvanut työttömyys ei lupaisi hyviä tulevaisuudennäkymiä. Vuoden 2000 väestösuunnitteesta 14% on 2095 henkeä. Tämänsuuruinen
vähennys johtaisi väkilukuun 18 655, mikä on 7% pienempi kuin vuoden 1990 väkiluku. Kaupungin väkiluvun pitäminen entisellään tai sen kasvattaminen vaatisi siis
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suuria vastakkaissuuntaisia muutoksia, mikäli Wisaforest lopettaisi toimintansa.
Vastaava päättely pätee kaikkien niiden kuntien osalta, joissa Wisaforestista suoraan tai
välillisesti riippuvan työllisyyden osuus on suuri.
14.2.8 Rakentaminen
Kohdissa 10.2.3 ja 12.1 sekä liitteissä 5, 21 ja 22 on käsitelty Pietarsaaren kaupungin
asuntotilannetta ja sitä koskevia tulevia suunnitelmia. Aluesuunnittelu perustuu mm.
väestösuunnitteisiin, ja asuntomarkkinat ovat riippuvaisia väestökehityksestä.
Asuntotuotantoon liittyvä työllisyys sisältyy niihin tuotannon kerrannaisvaikutuksiin,
joita edellä on käsitelty. Kaupungilla (tai alueen kunnilla yleensä) ei liene ratkaisevasti
tuottavampia käyttötapoja tarjolla niille maa — alueille, joita tarvitaan asuntotuotantoon,
joten yhteiskunnallisista kustannuksista ei voida puhua. Tarvittavan infrastruktuurin
rakentaminen aiheuttaa julkisia menoja, kuten edellä mainittiin (14.2.6). Tehtaan
lopettaminen aiheuttaisi luultavasti asuntojen ylitarjontaa ja siten markkinointivaikeuk sia.
14.2.9 Energia
Pietarsaaren kaupunki teki vuonna 1981 silloisen Oy Wilh. Schauman Ab:n kanssa
kaukolämpösopimuksen. Lämmön hinta sidottiin aluksi öljyn, sitten hiilen hintaan.
Sopimuksen voimassaolo alkoi vuoden 1983 helmikuusta, mutta lämmön toimittaminen
alkoi jo aikaisemmin. Uusi sopimus astui voimaan 1.1.1991 ja on voimassa 6 vuotta.
Kaupunki saa lähes kaiken (98-99%) tarvitsemansa kaukolämmön tehtaalta. Noin
kolmannes kaupungin asukkaista asuu kaukolämmöllä lämmitetyissä rakennuksissa.
Julkisista ja liikerakennuksista suurempi osa on kaukolämmön piirissä. Mikäli tehdas
lopettaisi toimintansa (tai sopimusta ei jatkettaisi), kaupunki joutuisi hankkimaan
tarvitsemansa lämmön muilla tavoin. Kyseessä on uuden sopimuksen mukaan 35 MW,
ennen 25 MW, lämpötehoa. Tosin lämmitettävien kiinteistöjen määrä saattaisi pienentyä taloudellisen toiminnan vähentyessä ja asukasluvun pienentyessä, mikäli tehdas
lopettaisi toimintansa.
14.2.10

Yhteenveto alduetaloudellisista hyödyistii
Luvussa 14.2 on käsitelty Wisaforestin toiminnan suoria ja välillisiä vaikutuksia alueellaan sekä näiden vaikutusten kerrannaisvaikutuksia. Alue rajautuu tilanteen, lähinnä
tietopohjan, mukaan. Käytettyjä rajauksia ovat Pietarsaaren talousalue, Keski— Pohjanmaa ja Vaasan lääni.
Kaikkia vaikutuksia ei sellaisenaan voida lukea hyödyiksi eikä suoraan laskea gyhteen
keskenään. Vakiintuneen yhteiskunnallisen kannattavuuden taseen mukaan' tässä
käsitellyistä eristä mukaan tulisivat
• yritysverot — julkiset menot (tässä alueen kannalta)
• tuloverot työllisyydestä ja vältetyt työttömyysturvamenot
suorien ja välillisten työllisyysvaikutusten nettohyödyt kotitalouksille
• muut positiiviset ulkoisvaikutukset.
Yritysveroja ei Wisaforest ole vielä maksanut alueella. Välituotepanoksia tuottavien
yritysten veroja ei ole arvioitu.
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Julkiset menot koostuvat lähinnä tehtaan työntekijöiden tarvitsemien palvelujen
tarjonnasta, suuruudeltaan 30-35 milj. markkaa.

Tuloverot työllisyydestä alueelle on eritelty kunnittain (kappale 9.2.6). Ne ja vältetyt
työttömyystui-vamenot sekä nettohyödyt kotitalouksille sisältyvät arvioituihin työllisyyshyötyihin kerrannaisvaikutuksineen
(suora ja välillinen työllisyyshyöty + kerrannaisvaikutus edellisestä + kerrannaisvaikutus
metsätulosta):
V. 1990 252-273 + 20-22 + 20 milj. mk
V. 1995 252-273 + 20-22 + 20 milj. mk
V. 2000 285-306 + 23-25 + 23 milj. mk
Lisäksi alueelle tulevana tulona voidaan ottaa huomioon se osuus metsätulosta, jonka
toteutuminen riippuu Wisaforestin toiminnasta,

V. 1989
59-176 milj. mk
V. 1995 141-258 milj. mk
V. 2000 276-393 milj. mk
Muita positiivisia ulkoisvaikutuksia syntyy esim. siitä, kun tehdas tuo alueelle koulutettua työvoimaa, joka muodostaa alueella eräänlaisen henkisen voimavaran. Tehtaan
aiheuttama työllisyys on myös tärkeä tekijä Pietarsaaren kaupungin, mahdollisesti myös
eräiden muiden kuntien väestöpohjan turvaamisessa ja siten niiden kehittämisedellytysten varmistamisessa.
Edellä esitetyillä luvuilla on tarkoitus kuvata Wisaforestin toiminnan aiheuttamien
alueellisten taloudellisten vaikutusten suuruusluokkia, ei tarkkoja määriä. Tämä johtuu
lähtötietojen luonteesta. Käytetyt kertoimet ovat peräisin panos —tuotostutkimuksista,
joihin liittyy omia yleistysperiaatteitaan, ja jotka ovat eri ajankohdilta ja kattavat eri
alueita. Laskelmissa käytetty palkkasumma luultavasti yliarvioi keskimääräistä palkkaa.
Toisaalta välillisten työllisyysvaikutusten laskemiseen käytetty kerroin saattaa aliarvioida työllisyysvaikutuksia.

14.3 Ympäristörnuutosten taloudellinen arvo
14.3.1 Yleistä
Suomessa ei vielä ole tehty ympäristön laadun arvostusta koskevia tutkimuksia'9.
Suomen olosuhteita koskevia empiirisiä tuloksia ei siis ole käytettävissä. 'Tässä esitettä —
vät arviot perustuvat ulkomaisiin tutkimuksiin, joiden yleisiä piirteitä esiteltiin luvussa
14.1. Näidenkin tutkimusten tavoitteena on yleensä ollut menetelmien kehittäminen ja
vertailu, ei niinkään tarkkojen arvojen määrittäminen. Toisaalta menetelmillä on omat
periaatteelliset rajoituksensa, joita myös käsiteltiin aluksi, ja joihin palataan tässäkin
luvussa. Mm. näistä syistä esitettävät arviot ovat vain karkeasti suuntaa antavia.
Arvioinnin vaikeus ei saa kuitenkaan johtaa tämän vaikutusryhtuän unohtamiseen.
Seuraavassa käsitellään ilman ja veden laadun muutosten arvostusta. Periaatteessa on
kysymys nimenomaan ilman ja veden tilasta, jota päästöt muuttavat. Kuitenkin
käytännössä eräät arviot perustuvat päästöjen muutoksiin. Tehdas ja sen toiminnassa
johtuva liikenne aiheuttavat myös melua, jonka muutoksia voitaisiin myös arvioida
rahallisesti ulkomaisten tutkimusten perusteella, mutta melua koskevat lähtötiedot (luvut
10.6 ja 11.7 sekä liite 16) eivät mandollista tällaista tarkastelua. Tämä ei kuitenkaan
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Poikkeuksena erämaiden arvoa koskeva kyselututkimus, ks. Kasanen & Svento (1989b). Suomen
Akatemian Kestävän kehityksen tutkimusohjelmassa on tekeillä aihepiiriin liittyviä tutkimuksia. —Esim. vesiviranomaisilla on kuitenkin käytössä arviointikaavoja vahinkojen arvioimiseksi.
Kaavojen oikeellisuudesta kuitenkin yleensä kiistellään.

liene ratkaisevaa tutkimuksessa käsiteltävien suuruusluokkien kannalta, koska melun ja
sen muutosten kohteeksi joutuu vain pienehkö osa kaupungin väestöstä, lähinnä teitten
ja rautatien varsilla asuvat, kun taas ilman laatu vaikuttaa kaikkiin asukkaisiin.
Luonnon tai maiseman laadun muutoksista ei myöskään ole sellaisia tietoja, joiden
perusteella voitaisiin antaa rahallisia arvoja tehtaan tulevan toiminnan vaikutuksille.
Virkistysalueiden laatu on osittain mukana veden laatua käsiteltäessä.
Rajaus tehtaan aiheuttamien päästöjen tarkasteluun ei ole periaatteellisesti perusteltavissa, vaan johtuu käytettävissä olevista tiedoista. Kuten luvussa 14.2 tarkasteltiin myös
tehtaan toiminnan välillisiä ja kerrannaisvaikutuksia työllisyyshyötyjen osalta, tulisi
tässäkin tarkastella näiden välillisten ja kerrannaisvaikutusten aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Tämä ei kuitenkaan ole vielä käytännössä mandollista2°. Ilmeisin puute on
kuljetuksista aiheutuvien päästöjen kohdalla.
14.3.2

Ilman laatiu
Luvuissa 10.4.6 ja 11.5 sekä liitteessä 15 tarkastellaan Pietarsaaren ilman laatua ja
tehtaan toiminnan aiheuttamia päästöjä sekä niistä seuraavia pitoisuuksia. Ilman laatu on
parantunut esim. vuodesta 1974, mutta vieläkin hajua todetaan koko kaupungin alueella.
Hajupäästöt ovat asukkaiden kannalta suoraan havaittava ilman laadun heikkous.
Tehtaan ympäristön asukkaiden kannalta ilman laatuun liittyvät vaihtoehdot ovat olleet
kovin äärimmäisiä. Tilanne on hyväksytty sellaisena kuin se on ollut - hajuineen,
työpaikkoineen - koska ongelman poistamiseksi olisi pitänyt maksaa monien asukkaiden
toimeentulo ja yksi kaupungin olerriassaolon perustekijöistä. Näin korkeaa hintaa ei
selvästikään ole oltu valmiita maksamaan ilman laadun paranemisesta.
Maksuhalukkuuskäsitteellä ilmaistava arvostus ei kuitenkaan välttämättä ole toisenkaan
äärimmäisyyden, nollan suuruinen. Mutta koska asukkaiden kannalta näitä väliarvoja
vastaavia tilanteita ei ole olemassa, ei mahdollinen ilman laadun arvostus ilmene
kaupunkilaisten toiminnassa. Tätä piilevää arvostusta arvioidaan seuraavassa, jotta
päästöjen aiheuttamia haittoja voitaisiin verrata toiminnan hyötyihin.
Arvioinnissa käytetään useasta eri lähteestä peräisin olevia tietoja. Ne esitetään seuraavassa kolmella erilaisella tavalla. Sovelletaan aluksi Mäenpään et al.21 johtamia
päästöhintoja. Nämä perustuvat siihen ajatukseen, että päättäessään päästöjen vähentämistavoitteista, kun päästöjen vähentämisen rajakustannuskäyrä tunnetaan, yhteiskunta
paljastaa preferenssinsä ilman laadun osalta, ts. päästöjen yhteiskunnallisia haittoja
kuvaava rajahaittakäyrä leikkaa rajakustannuskäyrän päästöjen vähentämistavoitteita
vastaavassa rajakustannuskäyrän pisteessä (ks. luku 14.1.4). Voidaan ajatella, että
päästöjen kaikki tunnetut haittavaikutukset sisältyvät näihin lukuihin. Näin on saatu
seuraava päästöjen tonnihinnasto (vuoden 1989 rahassa):
rikkidioksidi
typen oksidit
(typpioksidina)
hiukkaiset
hiilidioksidi

7 800

mk/t

12 000 mk/t
7 800 mk/t
7,8 rak/t

Kun käytetään luvussa 11.5 esitettyjä päästöarvioita, saadaan eräiden Wisaforestin
päästöjen arvoksi seuraavaa:
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milj. mk

v. 1989

v. 1995

v. 2000

SO4
NO
hiukk.
CO2

21,09
15,60
32,39
12,95

22,31
18,84
9,36
15,05

19,93
30,84
6,55
21,93

Yhteensä

82,03

65,56

79,25

Tämä arvio sisältää päästöjen haittoja koko yhteiskunnan, siis myös muiden kuin alueen
asukkaiden kannalta. Varsinkaan hiilidioksidipäästöillä ei ole mitään välitöntä paikallista
haittavaikutusta. Vuonna 1.989 suurin osa hiilidioksidipäästöistä oli puuperäisiä, joista
ei yleensä lasketa olevan nettohaittaa. Mikäli päästöt ovat tulevaisuudessakin enimmäk -sen puuperäisiä, haitta-arviota tulisi siltä osin pienentää. Rikkivety ei sisälly tähän
arvioon, koska sitä koskevaa yhteiskunnallista rajakustannusta ei ole Mäenpään tutki-

muksessa.

Toiseksi, hedonisella tekniikalla ori saatu tuloksia, joiden mukaan rikkipäästöjen
kasvaminen yhdellä prosentilla johtaisi asuntojen arvon laskuun 0,06-0,12 %. Hiukkaspäästöjen nousu yhdellä prosentilla vähentäisi asunnon arvoa 0,05-0,14 %. Tässä on
käytetty standardoitua asunnon hintaa ($ 71 000 vuonna 1986). Eri päästötasoilla
tapahtuvat muutokset voidaan kokea eriarvoisina.'Z
Jotta näiden tietojen perusteella saataisiin arvio päästöjen vähenemisen kokonaisarvosta,
tehdään seuraavia muunnoksia:
Suomen v. 1989 rahassa kyseisen standardiasunnon hinta on 394 700 mk (muunnos

elinkustannusindeksillä)
Vuotuisena eränä tämä vastaa 51 114 mk (5 % reaalikorko, 10 vuoden maksuaika)
Päästöt koskevatgietarsaarelaisia kotitalouksia. Asuntojen lukumääräksi vuonna 1990
on arvioitu 8434 , mitä käytetään yleistämään asuntokohtainen arvon muutos. Tämä
oletus luultavasti aliarvioi kokonaisarvon suuruutta.

Rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjen vähenemisen arvoksi saadaan siten seuraavaa:
Vuosina
milj. mk (v. 1989 rahanarvo)

1989-95

1995-2000

Rikkidioksidin väheneminen

13,7-27,4

3,9-7,8

Hiukkasten väheneminen

15,3-42,9

9,3-26,0

Yhteensä

29,0-70,3

13,2-33,7

tehdas käy

Koska menetelmä ei ota huomioon päästöjen muutoksen lähtökohtaa tai absoluuttista
määrää, sen avulla ei ole mielekästä arvioida tehtaan toiminnan lopettamisen aiheuttamaa muutosta, joka olisi lähtötasosta riippumatta aina 100 %:n vähennys.
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Kolmanneksi, tutkimuksessa, jossa verrattiin kyselymenetelmää ja hedonista tekniikkaa24, saatiin seuraavia kotitalouskohtaisia kuukausittaisia arvoja ilman laadun muutoksille (vuoden 1978 $):
Dollaria vuonna 1978

Kysely

Hedoninen

Poor to fair
Fair to good

14,54
20,31

45,92
59,09

Näiden arvioiden käyttäminen edellyttää niiden muuttamista Suomen rahaksi, korjaamista vuoden 1989 arvoon ja kertomista kotitalouksien lukumäärällä, jonka likiarvona
käytetään asuntojen lukumäärää 8434, sekä muuttamista vuotuisiksi summiksi. Tässä
tapauksessa vuotuiset arvot siis olisivat:
Huono-kohtuullinen
Kohtuullinen-hyvä

12,50-39,49 milj.markkaa
17,47-50,82 milj.markkaa

Tässäkin luultavasti aliarvioidaan ilman laadun muutoksen arvoa, koska tarkastelu
rajoitetaan Pietarsaaren kaupunkiin. Tämä ilman laatua kokonaisuudessaan kuvaava
järjestyslukuasteikkoa vastaava asteikko mahdollistaa hajupäästöjen vaikutuksen
ottamisen mukaan. Luvun 11.5 tietojen perusteella tulkitaan Pietarsaaren ilman laadun
kehitys tällä asteikolla seuraavasti:
Muutos vuosina

Arvo milj.mk

1989-95

1995-2000
tehdas käy

ei tehdasta

huono-koht.

ei muut.

koht. hyvä

12,50-32,49

-

17,47-50,82

Verrataan lopuksi edellä esiteltyjä, eri tavoin laskettuja arvioita. Seuraavassa asetelmassa esitetään ilman laadun paranemisen arvostus eri menetelmin arvioituna.

Muutos milj. mk vuosina

1989-95

1995-2000
tehdas

ei tehdasta

CO2)

16,5

-13,7

65,6

Hedoninen tekniikka
(SO2, hiukkaset)

29,0-70,3

13,2-33,7

voida
ei
laskea

Hedoninen & kysely
(kokonaislaatu)

12,5-39,5

ei muut.

17,5-50,8

Mäenpää (SO2, NON, hiukkaset,

' Brookshire et al., ks. Pearce & Markandya (1989).

Mäenpään hintojen mukaan lasketuissa luvuissa on mukana typen oksidi— ja hiilidioksidipääästöt, mitä ei ole muissa arvioissa otettu huomioon. Juuri nämä päästöt kasvavat
tarkasteluaikana. Siksi muutoksen suuntakin v. 1995-2000 (tehtaan toimiessa) poikkeaa
muista arvioista, ts. ilman laatu heikkenisi tämän laskelman mukaan. Varsinkaan hiili--dioksidilla ei ole paikallista merkitystä, joten kyseessä on enemmänkin koko yhteiskunnan kuin paikallisten asukkaiden näkökulma. Kun tämä poikkeama otetaan huomioon,
muilta osin arviot ovat samaa suuruusluokkaa, joskin vaihteluvälit ovat suuria.

Näistä arvioista vain Mäenpään hintojen mukaan lasketut ottavat (implisiittisesti)
huomioon päästöjen kaikki tunnetut haitat. Muut menetelmät mittaavat Pietarsaaren
asukkaiden kokemia viihtyvyys— ja terveyshaittoja.

14.3.3

Veden laatu

14.3.3.1 Veden laadun muutokset
Veden ja rantojen laadun muutoksia on selostettu luvuissa 11.1 ja 11.2 sekä liitteissä 17
ja 20. Veden laatu on parantunut 1980— luvulla. Sekä Pietarsaaren edustan vedenlaatumallin sovellutuksen (esittely luvussa 11.1 sekä liitteissä 18 ja 19) että rantahaittaa
arvioivan katselmustoimituksen2' tuottamien tietojen perusteella meriveden laatu
kuuluu nykyisin pahimmillaankin luokkaan III — eli tyydyttävä — vesi— ja ympäristö—
hallituksen luokituksessa, joskin katselmustoimituksen alkukokouksessa esitettiin myös
näkemyksiä, joiden mukaan veden laatu ei vielä v. 1988 ollut lähelläkään tyydyttävää.
Purkualueen vesiä voidaan pitää esteettisesti epätyydyttävinä, vaikka terveydelliset
vaatimukset uinnin kannalta täytettäisiinkin. Tehtaan toiminta ei aiheuttane vuonna 1995
niin suurta kuormituksen kasvua, että merivesien luokitus muuttuisi. Vuonna 2000
kuormitus vähenee. Tehtaan toiminnan lopettaminenkaan ei välttämättä muuttaisi nyt
tyydyttävän veden alueita hyväksi (luokka II) tai erinomaiseksi (I). Luodonjärven
tilanteen ei myöskään arvioida muuttuvan. Kalataloudelliset haitat (luku 11.4)
poistuisivat vähitellen, useiden vuosien aikana, tehtaan lopetettua toimintansa.

14.3.3.2 Muutosten arvottaminen
Käytettävissä olevat, taloustieteeseen perustuvat empiiriset arviot vesi— tai ranta —
alueiden arvon muutoksista käsittelevät selviä laadullisia muutoksia. Asteikko on
karkeampi kuin vesi— ja ympäristöhallituksen virkistyskäyttöluokitus. Tuloksia ei voida
käyttää arvioitaessa laadun muutosta hyvästä tyydyttävään tai päinvastoin, koska näitä
luokkia ei erotella. Tulokset koskevat muutoksia esim. tyydyttävästä huonoksi.
Päästöille ei ole etsitty kilohintoja kuten edellä ilmapäästöille yhdessä ilman laadun
arviointitavassa. Arvostushan kohdistuu juuri ympäristön tilaan, ei päästöihin sinänsä.
Koska merkittäviä laadun muutoksia ei ole odotettavissa, ei vähäisten muutosten
arvottaminen päästöjen perusteella ole mielekästä.

Korvaukset
Aikaisemmin veden laatu on ollut huonompi. Toisin kuin ilman laatua, veden laatua on
jo totuttu ajattelemaan markkamääräisesti. Tämä johtuu siitä, että vesialueilla, toisin
kuin ilmalla, on omistajia. Kalatajille, vesialueiden omistajille ja huviloiden omistajille
on maksettu korvauksia veden laadun huononemisesta. Meneillään olevassa katselmus-
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toimituksessa'6 arvioidaan korvausvelvollisuuksia ajanjaksolta 1982-1991. Korvaukset
rantahaitasta lasketaan puhtaan veden äärellä olevien tonttien toteutuneiden hintojen ja
arvioitujen haittaprosenttien perusteella, ottaen huomioon monia tontti— ja rakennuskohtaisesti vaihtelevia tekijöitä. Jotta korvaus olisi yhtenevä veden laadun arvostuksen
kanssa, tulisi.likaantuneella alueella myytyjen tonttien olla korvauksien verran halvempia kuin puhtaalla alueella myytyjen tonttien, kunhan saavutettavuus kaupungista on
vakioitu. Tällaista vertailua ei voida tässä suorittaa. Korvauksia voidaan kuitenkin
pitää yhtenä mahdollisena likiarvona korvausta saaneiden kokemasta haitasta.
Korvausmenettelystä käydään periaatteellistakin keskustelua. Tehtaan toiminta ja sen
luoma vauraus johtaa mm. rantatonttien arvon nousuun (kysynnän myötä). Sama tehdas
kuitenkin likaa rantavesiä. Tehdas näyttää maksavan korvausta siitä, ettei rantatonttien
arvo kohoa vielä enemmän.
Tämän tutkimuksen lähestymistavan kannalta on syytä huomata kaksi seikkaa. Ensiksi,
tulojen kasvaessa ympäristön laadun arvostus yleensä kasvaa. Näin ollen on asiaankuuluvaa, että tehtaan luoma vauraus johtaa siihen, että tehtaan päästöt koetaan suhteellisesti entistä suurempana haittana. Toiseksi, omaisuuden arvon muutoksia ei sinänsä
oteta huomioon kustannus—hyötyanalyysissä alueellisina hyötyinä tai haittoina
(kauppatilanteessa myyjän hyöty kumoaa ostajan haitan). Sen sijaan niitä voidaan
käyttää epäsuorina ympäristön laadun arvon mittaisina, kuten edellä ilman laadun arvon
yhteydessä.
Korvauksen tulisi määräytyä kärsityn haitan mukaan. Haittaa rantavesien likaantumisesta
koetaan kahdella tavalla. Ensinnäkin, virkistyskäyttö estyy tai sen laatu heikkenee.
Tämä on se haitta, jota tarkoitetaan ympäristötaloustieteellisissä tutkimuksissa käyttäjän
arvoista puhuttaessa, ja katselmustoimituksissa esitetyt korvauksetkin perustuvat juuri
"käytön vaikeutumiseen". Tämän haitan suuruutta voidaan arvioida omaisuusarvojen
perusteella, kuten katselmustoimituksessakin tehdään. Tällaista haittaa eivät kuitenkaan
koe ne, jotka eivät missään tapauksessa alueella kävisikään. Lienee kuitenkin käytännössä vaikeaa erotella tällä perusteella korvaukseen oikeutetut niistä, joiden ei katsota
haitasta kärsivän.
Toinen tilanne, jossa yksityinen rantatontin omistaja kokee haitan vesien likaantumisesta, on tontin myynti, jos tontista saatava hinta on muuten vastaavan mutta puhdasvetisen
tontin hinta alempi. Korvattavaksi jäisi tämä erotus, kuitenkin vain sillä edellytyksellä,
että myyjä omisti tontin jo ennen haittojen ilmenemistä. Tässä tapauksessa tulisi
kuitenkin ottaa huomioon tehtaan toiminnan kokonaisuudessaan aiheuttama arvon
muutos. Vesien likaantuminen laskee tontin arvoa, mutta tehtaan aikaansaama kysyntä
nostaa arvoa. Jos nettotulos onkin tontin arvon reaalinen nousu verrattuna tilanteeseen
ilman tehtaan toimintaa, pitäisikö maanomistajien maksaa korvausta tehtaalle? Ja mikäli
tehdas lopettaa toimintansa, pitäisikö yhtiön maksaa korvauksia maan arvon alenemisesta?
Katselmustoimituksessa määrättyjen rantakorvauksien yhteisarvo on 3 817 085 markkaa,
mikä jakautuu eri vahinkovyöhykkeille (ks. liite 20) seuraavasti:
I
II
III

3 125 576 mk
361 101 mk
330 408 mk

Laskenta—ajankohta on vuodenvaihde 1988/1989. Korvaussummiin sisältyy 6 %
vuotuinen korko. Korvauksien suuruus on keskimäärin noin 347 000 markkaa vuodelta.
Vesialuevahingot on arvioitu optimikalansaaliiden ja kalan tukkuhinnan perusteella.
Vahinkoja määrätään kompensoitavaksi kalaistutuksin, joiden määrä lasketaan siten, että
niiden tuoton tulisi korvata aiheutettu vahinko. Jos vahinkoa kokonaisuudessaan ei
26
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voida kompensoida, korvataan loppuosa kalastajille rahassa. Kalataloudellisen vahingon
korvaus on laskettu käyttäen kunkin vesialueen nettoarvoa (ilman vahinkoa) ja havaittua
kalataloudellista vahinkoprosenttia.
Kalataloudelliset korvaukset vahinkovyöhykkeittän ovat seuraavat, markkaa/ha/vuosi:
Korvausjakso
Vahinkovyöhyke

1981

1982-88

1989-91

I
II
III
IV

7,80

156,00
109,20
78,00
52,20

124,80
87,00
43,50
17,40

-

Wisaforestin osuus yhteenlasketuista vesialuekorvauksista on 95 % eli 7 579 338 mk,
eli vuotta kohti keskimäärin noin 689 000 markkaa. Lisäksi kalaistutuksien arvo on
Wisaforestin mukaan noin 500 000 markkaa vuodessa.
Katselmustoimituksen rantakorvausarvioita verrattiin amerikkalaisessa tutkimuksessa27
saatuihin arvoihin. Vertailu on tehty erittäin karkeasti katselmuskirjan liiteaineiston
perusteella, koska tarvittavia tarkkoja lukuja, mm. huviloiden pinta-aloja, ei ole ollut
käytettävissä. Laskelmien mukaan saadaan kuitenkin arvoja, jotka ovat samaa suuruusluokkaa määrättyjen rantakorvauksien kanssa. Määrätyt korvaukset ovat hieman
korkeampia kuin karkeat arviot, mikä johtuu mm. siitä, että korvauksia on määrätty
myös rakentamattomille tonteille, kun taas vertailuarvot liittyvät pelkästään huviloihin.
Toteutuneen veden laadun paranemisen arvottaminen
Edellä esitellyt korvaukset ja arviot koskevat kuitenkin vain merenrantakiinteistöjen ja
vesialueiden omistajia. Rannoilla ja vesillä on kuitenkin muitakin virkistyskäyttäjiä,
mahdollisesti koko lähialueiden väestö. Nekin, jotka eivät käytä rantoja tai vesialueita
virkistykseen, voivat pitää jonkin arvoisena sitä, että vesi on käyttökelpoista mahdollisen
tulevan käytön varalle (ns. option value). Veneilykelpoisen ja uimakelpoisen veden
eron arvoksi on arvioitu28 $ 14,71-29,64 (vuoden 1.981 rahassa), menetelmästä riippuen, eli 103,5-208,5 markkaa (v. 1989) vuodessa kotitaloutta kohden. Tämä veden
laatuero vastaa suunnilleen v. 1982-1985 vahinkovyöhykettä I (eli lähimpänä kaupunkia
olevia rantoja) verrattuna tyydyttävään veteen. Huviloiden lisäksi alueella on seutukaavassa virkistyskäyttöön varattuja alueita. Kerrotaan em. arviot kaupungin asuntojen
lukumäärällä v. 1983 eli 8306 (likiarvo kotitalouksien lukumäärälle), ja saadaan
vesihaitan vuotuiseksi arvoksi virkistyksen kannalta 860 000 mk - 1,73 milj.mk.
Vesialueiden paraneminen tyydyttäväksi olisi vastaavasti myös tämän arvoinen. Jos
arvio liioittelee puhtaan veden käyttöarvoa ottaessaan huomioon kaikki Pietarsaaren
kotitaloudet, se toisaalta vähättelee arvoa jättäessään muissa kunnissa asuvia mahdollisia
käyttäjiä laskelman ukopuolelle.
Jos haitta-arvioita halutaan laskea yhteen, tulee huomata, että edellä laskettu käyttöarvo
sisältää jo huviloiden käyttäjien arvot. Kalastushaittoihin (korvaus ja kompensaatio) on
siis lisättävä vain joko rantahaittakorvaus tai laajemmin käyttäjiä huomioon ottava,
mutta viitteellisempään aineistoon perustuva käyttöarvo, ei siis molempia.

27

d'Arge & Shogren (1989).
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Ks. Pearce & Markandya (1989, 38).
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Tämän luvun alussa todettiin, että Wisaforestin tuleva toiminta tai edes sen lopettaminen
ei aiheuttane huomattavia muutoksia veden laatuun verrattuna nykytilaan, paitsi
kalatalouden osalta. Edellä esiteltyjä arvioita aikaisempien rantahaittojen arvosta ei siis
ole syytä käyttää, kun tehtaan tulevan toiminnan aiheuttamia hyötyjä ja haittoja
verrataan toisiinsa seuraavassa luvussa. Kalatalouden osalta tehtaan lopettamisesta
voitaisin pitkällä aikavälillä arvioida saatavan hyötyä, joka vastaa suuruudeltaan
nykyisiä kalataloudellisia haittoja. Niiden arvoksi voidaan, korvauksien ja kalaistutusten
perusteella, arvioida enintään noin 1 milj.markkaa.

Vältetty laadun heikkeneminen
Tässä käsitellyt arviot eivät sisällä muuta kuin käyttäjien ja omistajien kokemien
haittojen arvon. Tämä rajaus aliarvioi vedenpuhdistumisesta johtuvaa hyötyä. Tulisi
ottaa huomioon se, että vesien likaantumisella voi olla peruuttamattomia tai hyvin
pitkäaikaisia vaikutuksia luonnon toimintan ja sopeutumiskykyyn. Tällainen vaikutus
kohdistuisi koko yhteisen pilaantuvan luonnonvaran kautta moniin ihmisen toimintoihin,
eikä sen välttäminen tule noteeratuksi rantapalstakohtaisessa veden laadun arvioinnissa.
Tämä harha voidaan myös ilmaista marginaalisten haittojen ja kumiloituvien haittojen
avulla. Esitetyt arviot liittyvät marginaalisiin veden laadun muutoksiin kanden mittaus—
kohdan välillä. Muutos on pienehkö, ja saadaan se käsitys, että päästöjen rajoittamisen
hyötysuhde on ollut huono. Olisi kuitenkin parempi verrata vesien nykyistä tilaa siihen
hypoteettiseen tilaan, johon olisi päädytty (nykyhetkeen mennessä), jos päästöjä ei olisi
vähennetty missään vaiheessa. Tähän laatueroon verrattaisiin sitten ympäristön suojeluinvestointeja. Sekä hypoteettisen laatueron määrittäminen että sen arvottaminen
lienevät varsin vaikeita suorittaa nykytietämyksen avulla.
Tosin veden puhdistumiseen tai vastaisen likaantumisen välttämiseen liittyvien odotusten, joita lienee syntynyt tehtaan tiedottaessa ympäristönsuojeluinvestoinneistaan, pitäisi
periaatteessa olla heijastunut myös seudun tonttihintoihin.

14.3.4

Yhteenveto ympäristövaikutusten taloudellisesta arvosta
Tässä luvussa on pyritty arvottamaan taloudellisesti Wisaforestin toiminnan aiheuttamien
päästöjen vaikutuksia. Tiedot vaikutuksista perustuvat pääosin III osaan, ja arvottaminen perustuu ulkomaisiin tutkimuksiin ja joihinkin suomalaisissa selvityksissä omaksuttuihin arvioihin. Saatuihin tuloksiin on suhtauduttava monin varauksin. Asian luonteen
vuoksi (kyseessä ei ole markkinahyödyke) kaikki arviot ovat vain suuntaa — antavia.
Lisäksi tässä sovelletaan tietoa, joka on kerätty olosuhteissa, jotka voivat poiketa
paljonkin kohdealueen piirteistä.
Paikallisen viihtyvyyden kannalta ilman laadun paraneminen v. 1989-2000 on arvioiden
mukaan arvoltaan vuosittain kymmeniä miljoonia markkoja (ääriarvot 13 — noin 70
milj.mk). Paikallinen viihtyvyyshyöty tehtaan lopettamisesta olisi myös kymmeniä
miljoonia (18-51). Koko yhteiskunnan kannalta (hiilidioksidi ja typen oksidit mukana
laskelmissa) ilman laatu ensin paranee, sitten huononee tarkastelujakson aikana. Hyöty
lopettamisesta olisi 66 miljoonan markan luokkaa vuosittain; tai vähemmän, jos otetaan
huomioon se, että osa hiilidioksidipäästöistä on puuperäistä. Tehtaan toiminnasta
johtuvan liikenteen päästöt vaikuttavat myös ilman laatuun, mutta niitä ei ole tässä
arvioitu.
Pietarsaaren kaupungin kaukolämmön tuottaminen tehtaan kuorikattilassa merkitsee sitä,
että kaupungin rikkipäästöt ovat pienemmät kuin ne olisivat, jos sama määrä lämpöä
tuotettaisiin fossiilisilla polttoaineilla.

Veden laadun osalta suurimmat muutokset ovat tapahtuneet 1980 —luvun loppuun
mennessä. Mikäli veden laadun paranemisen arvoa tarkastellaan toisaalta vesien
virkistyskäytön, toisalta kalastuksen näkökulmasta, voidaan arvioida, että havaittu
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muutos on ollut arvoltaan vähintään noin 1,2-2,3 milj.mk, jos käyttäjiksi ajatellaan vain
Pietarsaaren kaupungin asukkaat.
On kuitenkin huomattava, että ilman tehtyjä
ympäristönsuojeluinvestointeja veden laatu ei olisi pysynyt ennallaan, vaan olisi
edelleen huonontunut, mahdollisesti aiheuttaen peruuttamattomia tai hyvin pitkäaikaisia
haittoja luonnon uusiutumiskyvylle ja sitä kautta myös monille ihmisten toiminnoille.
Tämän hypoteettisen tilanteen välttämisen arvoa ei ole laskettu, mutta se lienee
moninkertainen verrattuna niiden virkistyshaittojen arvoon, joita on käsitelty.
Toiminnan muutokset tai toiminnan lopettaminen eivät toisi rantoihin niin suuria
muutoksia, että niitä voitaisiin taloudellisesti arvottaa nyt käytettävissä olevin menetelmin. Kalataloudelliset hyödyt tehtaan toiminnan lopettamisesta olisivat yhden miljoonan luokkaa vuosittain.
Lisäksi tehtaan päästöt voivat vaikuttaa metsän kasvuun. Tästä ei ole taustatietoja.
Päästöjen vaikutukset virkistysalueiden laatuun muuten kuin veden ja rantojen kautta
lienevät vähäiset. Metsien käyttö teollisuuden raaka—ainelähteenä rajoittaa metsien
käyttöä muihin tarkoituksiin. Toiminnasta aiheutuu myös melua, varsinkin kuljetusten
takia. Sen vaikutusten arvottaminen edellyttäisi kuitenkin huomattavasti yksityiskohtaisempaa aineistoa kuin nyt on ollut käytettävissä. Toiminta voi vaikuttaa maaperään,
mutta tulevan toiminnan aikana muodostuvat vaikutukset oletetaan suhteellisen vähäisiksi. Tehtaan toiminnan jatkumisen maisemallinen vaikutus ei ole ratkaiseva vanhalla
teollisuuspaikkakunnalla. Tehtaan lopettaminen vapauttaisi alueen muuhun käyttöön ja
mahdollistaisi pitkällä tähtäyksellä maisemallisetkin muutokset. Näiden muutoksien
arvostuksesta ei tässä ole käytettävissä tietoa. Yhteensä näinä käsittelemättä jätetyt
vaikutukset tuskin ovat suuruudeltaan esim. ilman laadun arvojen luokkaa.

1404 Vaihtoehtojen vertailu
Luvuissa 14.2 ja 14.3 on kuvailtu Wisaforestin nykyisen ja tulevan (vuoteen 2000)
toiminnan vaikutuksia alueen talouteen ja ympäristöön. Käytetyt aluerajaukset vaihtelevat sekä käsiteltävän ilmiön luonteen että käytettävissä olevan aineiston mukaan.
Esimerkiksi aluetaloudellisia vaikutuksia tarkastellaan Keski—Pohjanmaan tai Vaasan
läänin osalta, mikä johtuu käytettävissä olevista panos—tuotosmalleista. Ympäristömuutosten virkistys— ja viihtyvyyshaitat on arvioitu Pietarsaaren kaupungin kannalta, mikä
saattaa aliarvostaa niiden merkitystä. toisaalta käytetään myös koko kansantalouden
kannalta arvioitua ilmapäästöjen arvostusta.
Tässä verrataan toisiinsa tilannetta, jossa Wisaforest jatkaa toimintaansa, ja tilannetta,
jossa tehdas lopettaa toimintansa vuonna 2000. Vertailu perustuu edellisten lukujen
aineistoon tehtaan toiminnan vaikutuksista. Tässä käsitellään tilanteita julkisen sektorin
ja asukkaiden kannalta muutamista eri näkökulmista.
14.4.1 Alueen asukkaiden kannalta
Alueen asukkaiden kannalta tehtaan toiminta tuo työllisyyttä ja sen mukana tuloja.
Työllisyyshyöty kerrannaisvaikutuksineen arvioitiin yli 330 miljoonaksi markaksi
vuonna 2000. Tästä ei ole poistettu kunnallisveroja, koska ajatellaan, että niillä alueen
asukkaat ostavat itselleen tarvitsemiaan kunnallisia palveluja. Metsätuloksi on laskettu
myös noin 300 miljoonaa. Tehtaan toiminnan välillisiä ja kerrannaisvaikutuksia
laskettaessa vaikutusalueena on käytetty välillisten vaikutusten osalta ((huomattavin
osuus) Keski—Pohjanmaata, kerrannaisvaikutusten osalta (pieni osuus) Vaasan lääniä.
Hyötynä voidaan pitää myös sitä, että tehtaan toiminta mahdollistaa monien asukkaiden
asumisen alueella. Väestön väheneminen vaikeuttaisi niin julkisen kuin yksityisenkin
palvelutason ylläpitämistä. Voidaan myös pelätä, että tehtaan lopettaminen vaikuttaisi
kielteisesti erityisesti Pietarsaaren kaupungin henkiseen vireyteen.
Asukkaille tulee myös haittoja tehtaan toiminnasta. Päästöt ilmaan vaikuttavat kaikkien
niiden henkilöiden viihtyvyyteen ja ehkä myös terveyteen, jotka ovat päästöjen le-
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viämisalueella. Nykyisillä päästötasoilla on kysymys asukkaiden viihtyvyydestä,
terveydellista haittaa ei ole osoitettu. Arviot viihtyvyyshaitan arvosta ovat varsin
vaihtelevia ja vain viitteellisiä. Suurin arvio tehtaan lopettamisen hyödystä on 50
miljoonan markan luokkaa vuosittain. Tässä viihtyvyyshaitan kärsijöiksi on laskettu
vain Pietarsaaren asukkaat.
Päästöt veteen haittaavat erityisesti vapaa—ajan viettoa ja virkistymistä sekä ammattikalastajien toimintaa. Veden laadun parannuttua huomattavasti jo 1980—luvun loppuun
mennessä sen ei enää odoteta muuttuvan ratkaisevasti tehtaan toiminnan jatkuessa.
Luonnostaankin rehevät veden eivät myöskään muuttuisi ratkaisevasti paremmiksi, jos
tehdas lopettaisi toimintansa. Kalataloudellinen hyöty olisi noin yhden miljoonan
luokkaa vuosittain, jos tehdas lopetettaisiin.
Asukkaiden kannalta nettohyödyksi siis jää satoja miljoonia markkoja vuosittain.
Muitakin ympäristöhaittoja on edellä mainittujen lisäksi, mutta niitä ei ole pystytty tässä
arvioimaan. Voidaan kuitenkin olettaa, että melun ym. mukaan ottaminen ei kääntäisi
positiivista nettohyötyä negatiiviseksi.
Sellaiset alueen asukkaat, joiden oma toimeetulo ei ole välittömästi eikä välillisesti
riippuvainen Wisaforestin toiminnan jatkumisesta, voisivat toki arvostaa tehtaan toiminnan lopettamista sen ympäristövaikutusten takia.

14.4.2 Kuntien kannalta
Ne kunnat, joissa asuu Wisaforestin työntekijöitä, saavat verotuloja, yhteensä noin 35
miljoonaa markkaa vuosittain. Työntekijöiden ja heidän perheidensä tarvitsemien
pavelujen tuottaminen kuitenkin aiheuttaa kunnille menoja, joten suoranainen nettohyöty
ei jääne suureksi. Kuitenkin näiden veronmaksajien osuus kuntalaisista on joissain
tapauksisa varsin suuri. Tällöin voidaan ajatella, että ilman näiden kuntalaisten
aiheuttamaa kysyntää (ja verotuloa), joidenkin palvelujen aikaansaaminen ja ylläpitäminen olisi hankalaa tai mahdotonta.

14.4.3 Valtakunnallisesti
Työllisyyshyötyä arvioitaessa voidaan lähteä edellä mainitusta alueellisesta työllisyys—
hyödystä 330-350 miljoonaa markkaa vuosittain. Valtakunnalliselta kannalta lukua
pitäisi pienentää, koska ei voida ajatella, että Wisaforestin suoraan, välillisesti ja
kerrannaisvaikutusten kautta työllistämät henkilöt jäisivät kaikki työttömiksi, vaikka
muuttaisivat muualle Suomeen. Toisaalta summasta on vähennetty valtion veron osuus.
Työvoimapoliittisesti Wisaforest lienee merkittävä yksikkö kokonsa ja paikallisen
merkityksensä takia.
Ympäristövaikutuksia tarkastellaan nyt myös ei— paikallisia vaikutuksia arvioiden.
Suuntaa—antavan arvion mukaan tehtaan lopettamisen aiheuttama yhteiskunnallinen
hyöty, joka johtuisi ilmaan päästöjen loppumisesta, olisi noin 66 miljoonaa markkaa.
Lisäksi lasketaan edelleen mukaan kalataloudelliset hyödyt, noin 1 miljoonaa markkaa.
Näiden työllisyys— ja ympäristövaikutusten nettovaikutus on selvästi positiivinen. Siitä
pitäisi edelleen vähentää ne ympäristövaikutukset, joita ei tässä ole selvitetty, mutta
jotka on oletettu suhteellisen pieniksi. Työllisyyshyötyä tulisi supistaa, jos valtakunnallisia työllistämismandollisuuksia pidetään hyvinä. Edelleen varsinaisessa valtakunnallisessa kustannus —hyötyanalyysissa tulisi ottaa huomioon mahdolliset Wisaforestin
toimintaan suoraan tai välillisesti ohjautuvat julkiset tuet, joita ei tässä ole lainkaan
selvitetty.
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Taulukko 14/1. Vuoden 2000 vaihtoehtojen vertailu
Tehdas toimii

Työllisyyshyöty
Metsätulo

Julkiset menot
(palvelut ym)
Muita aluetaloudellisia
vaikutuksia

Ei tehdasta

+ 331-354 milj.mk
+ 276-394 milj.mk
30-35 milj.mk
+
+
+
+

koulutettu työvoima
henkinen voimavara
kuntien väestöpohja
palvelutason ylläpit.

Ilman laatu

+ 18-66 milj.mk
+ liikenteen päästöjen väheneminen (EA'), S2~)
— rikkipäästöt kaupungin läm pövoimalaitoksesta (EA')

Veden laatu

+ vähintään 1 milj.mk kalastus
+ purkualueen veden laadun
paraneminen (EA2~)

Melu

+ liikenteen melun väheneminen (EAu)

Muita ympäristö—
vaikutuksia

+ metsien käyttö muihin
tarkoituksiin (EA'), S2))
+ maaperä (EA2)
+ maisema (EA3>)
+ eril. ympäristövaikutukset
WF:n välituotepanosten
tuottamisesta (EA'), S2~)

1)EA: muutoksen tutkimiseen ei ole aineistoa
2)S: muutoksen merkitys oletetaan suureksi

14.5 Tarkastelumenetelmän arviointia ja jatkotutkimusaiheita
Tarkastelun yleiseksi viitekehykseksi valittii kustannus—hyötyanalyysi, jossa selvitetään
tutkittavien vaihtoehtojen kaikki hyöty— ja haittavaikutukset. Analyysiä täydennettiin
hyötyjen ja haittojen tarkastelulla muutamasta eri näkökulmasta. Ympäristövaikutuksia
pyrittiin mittaamaan markkamääräisinä käyttäen maksuhalukkuuskäsitettä.
Kustannus—hyötyanalyysi soveltuu viitekehykseksi tällaisessa tilanteessa, jossa ei etsitä
erityyppisiä ratkaisumandollisuuksia tai politiikkavaihtoehtoja. Toisaalta tarkasteltava
muutos, tehtaan sulkeminen, ei ole luonteeltaan marginaalinen omassa ympäristössään,
mikä olisi edellytys kustannus—hyöytanalyysiin sisältyvien laskelmien pätevyydelle.
Tässä kuitenkin etsitään vain vaikutusten karkeita suuruusluokkia ja käytetään tarpeen
mukaan laadullisia pohdiskeluja muutosten luonteesta, joten tämä oletus ei aiheuta
ongelmaa.
Ongelman luonteelle ei tässä tapauksessa tehdä vääryyttä, kun se pelkistetään toisaalta
aluetalouden ja yritystalouden, toisaalta ympäristön laadun väliseksi tradeoff— tilanteeksi
lyhyellä tähtäyksellä, unohtamatta näiden eri kokonaisuuksien vuorovaikutusta pitemmällä tähtäyksellä.
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Tutkimuksen tarkoituksena on myös arvioida suunniteltujen ympäristönsuojeluinvestointien yhteiskunnallista kannattavuutta, ts. verrata niiden kustannuksia niiden aiheuttamien
ympäristömuutosten arvostukseen. Ilman laadun osalta suuntaa-antavia arvioita
(kaikkine varauksineen) voidaan esittää. Veden laadun osalta suurimmat muutokset ovat
tapahtuneet menneisyydessä. Tulevien muutoksien arvo lienee pienehkö.
Alussa perusteltiin, että ympäristövaikutuksia olisi tärkeätä pyrkiä mittaamaan markkamääräisesti, ja että päätöksiä tehtäessä niille kuitenkin annetaan implisiittinen markkamääräinenkin arvo. Arvioinnissa käytettiin laskentaperusteina joitakin ulkomaisista
tutkimuksista saatuja maksuhalukkuusarvoja, ja päädyttiin karkean suuntaa-antaviin
tuloksiin. Tämä tarkastelu on puutteellinen ensinnäkin käytettävissä olevien maksuhalukkuustietojen vähäisyyden takia, ja toiseksi sen takia, että käyttäjien (tai mahdollisten
käyttäjien) maksuhalukkuus kattaa usein vain osan tietyn ympäristöhyödykkeen arvosta.
Arvioinnin kehittämiseksi esitetyt tutkimusaiheet ovat luvussa 16.

15

YHTEENVETO,

luku 14

Aluetaloudelliset ja ympäristömuutosten taloudelliset vaikutukset
Tutkimuksen yhtenä tarkoituksena on arvioida Wisaforest Oy Ab:n tehtaassa Pietarsaaressa v. 1989-2000 tehtävien ympäristönsuojeluinvestointien aiheuttamia, ympäristön
laadun paranemisesta johtuvia hyötyjä. Toisena tarkoituksena on arvioida tehtaan toiminnan aiheuttamia aluetaloudellisia hyötyjä, joita verrataan tehtaan toiminnan aiheuttamiin ympäristöhaittoihin.
Aluetaloudelliset vaikutukset koostuvat välillisistä vaikutuksista (panosten hankinta)
sekä kerrannaisvaikutuksista (tulojen käytön vaikutus). Näitä arvioidaan aikaisempien
panos-tuotoslaskelmien avulla. Tarkastelualue rajautuu tilanteen, lähinnä tietopohjan,
mukaan. Käytettyjä rajauksia ovat Pietarsaaren talousalue, Keski-Pohjanmaa ja Vaasan
lääni.
Kaikkia vaikutuksia ei sellaisenaan voida lukea hyödyiksi eikä suoraan laskea yhteen
keskenään. Vakiintuneen yhteiskunnallisen kannattavuuden taseen mukaan tässä
käsitellyistä eristä mukaan tulisivat
•
•
•
•

yritysverot - julkiset menot (tässä alueen kannalta)
tuloverot työllisyydestä ja vältetyt työttömyysturvamenot
suorien ja välillisten työllisyysvaikutusten nettohyödyt kotitalouksille
muut positiiviset ulkoisvaikutukset.

Yritysverroja ei Wisaforest ole vielä maksanut alueella. Välituotepanoksia tuottavien
yritysten veroja ei ole arvioitu.
Julkiset menot koostuvat lähinnä tehtaan työntekijöiden tarvitsemien palvelujen
tarjonnasta, suuruudeltaan 30-35 milj. markkaa.
Tuloverot työllisyydestä,välietyt työttömyysturvamenot sekä nettohyödyt kotitalouksille sisältyvät arvioituihin työllisyyshyötyihin kerrannaisvaikutuksineen. Nämä arviot esitetään seuraavassa asetelmassa komponenteittain eriteltynä (suora ja välillinen
työllisyyshyöty + kerrannaisvaikutus edellisestä + kerrannaisvaikutus metsätulosta).
Vaihteluvälit johtuvat siitä, että on käytetty erilaisia oletuksia puun myyntimandollisuuksista muualle kuin Wisaforestille:
V. 1990
V. 1995
V. 2000

252-273 + 20-22 + 20 milj. mk
252-273 + 20-22 + 20 milj. mk
285-306 + 23-25 + 23 milj. mk
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Lisäksi alueelle tulevana tulona voidaan ottaa huomioon se osuus metsätulosta, jonka
toteutuminen riippuu Wisaforestin toiminnasta,
V. 1989
V. 1995
V. 2000

59-176 milj. mk
141-258 milj. mk
276-393 milj. mk

MMuita positiivisia ulkoisvaikutuksia syntyy esim. siitä, kun tehdas tuo alueelle koulutettua työvoimaa, joka muodostaa alueella eräänlaisen henkisen voimavaran. Tehtaan
aiheuttama työllisyys on myös tärkeä tekijä Pietarsaaren kaupungin, mahdollisesti myös
eräiden muiden kuntien väestöpohjan turvaamisessa ja siten niiden kehittämisedellytysten varmistamisessa.
Edellä esitetyillä luvuilla on tarkoitus kuvata Wisaforestin toiminnan aiheuttamien
alueellisten taloudellisten vaikutusten suuruusluokkia, ei tarkkoja määriä. ä'ämä johtuu
lähtötietojen luonteesta. Käytetyt kertoimet ovat peräisin panos-tuotostutkimuksista,
joihin liittyy omia yleistysperiaatteitaan, ja jotka ovat eri ajankohdilta ja kattavat eri
alueita. Laskelmissa käytetty palkkasumma luultavasti yliarvioi keskimääräistä palkkaa. Toisaalta välillisten työllisyysvaikutusten laskemiseen käytetty kerroin saattaa
aliarvioida työllisyysvaikutuksia.
Tehtaan toiminnan aiheuttamien ympäristömuutosten rahallisen arvottamisen
menetelmät, jotka ovat vielä kehitysvaiheessa, perustuvat kuluttajan maksuhalukkuuden
selvittämiseen joko kyselymenetelrcällä tai sellaisia markkinatilanteita koskevilla
havainnoilla, joissa markkinahyödykkeiden kauppaan liittyy markkinattomia ympäristöhyödykkeitä. Koska suomalaisia tutkimustuloksia ei vielä ole käytettävissä, sovelletaan
joitakin ulkomaisia tuloksia ja erästä Suomessa kokeiltua käytäntöä tutkittavaan
tilanteeseen, tosin monin varauksin. Asian luonteen vuoksi (kyseessä ei ole markkinahyödyke) kaikki arviot ovat vain suuntaa-antavia. Lisäksi tässä sovelletaan tietoa, joka
on kerätty olosuhteissa, jotka voivat poiketa paljonkin kohdealueen piirteistä.
Paikallisen viihtyvyyden kannalta ilman laadun paraneminen v. 1989-2000 on
arvioiden mukaan arvoltaan vuosittain kymmeniä miljoonia markkoja (ääriarvot 13-70
milj. mk). Paikallinen viihtyvyyshyöty tehtaan lopettamisesta olisi myös kymmeniä
miljoonia (18-51). Koko yhteiskunnan kannalta (hiilidioksidi ja typen oksidit mukana
laskelmissa) muutos on tarkastelujakson alkupuolella myönteinen, loppupuolella
kielteinen. Hyöty lopettamisesta olisi 66 miljoonan markan luokkaa vuosittain; tai
vähemmän, jos otetaan huomioon se, että osa hiilidioksidipäästöistä on puuperäistä.
Tehtaan toiminnasta johtuvan liikenteen päästöt vaikuttavat myös ilman laatuun, mutta
niitä ei ole tässä arvioitu.
Pietarsaaren kaupungin kaukolämmön tuottaminen tehtaan kuorikattilassa merkitsee sitä,
että kaupungin rikkipäästöt ovat pienemmät kuin ne olisivat, jos sama määrä lämpöä
tuotettaisiin fossiilisilla polttoaineilla.
Veden laadun osalta suurimmat muutokset ovat tapahtuneet 1980-luvun loppuun
mennessä.
Mikäli veden laadun paranemisen arvoa tarkastellaan toisaalta vesien
virkistyskäytön, toisaalta kalastuksen näkökulmasta, voidaan arvioida, että havaittu
muutos on ollut arvoltaan vähintään noin 1,2-2,3 milj. mk, jos käyttäjiksi ajatellaan
vain Pietarsaaren kaupungin asukkaat. On kuitenkin huomattava, että ilman tehtyjä
ympäristönsuojeluinvestointeja veden laatu ei olisi pysynyt ennallaan, vaan olisi
edelleen huonontunut, mahdollisesti aiheuttaen peruuttamattomia tai hyvin pitkäaikaisia
haittoja luonnon uusiutumiskyvylle ja sitä kautta myös monille ihmisten toiminnoille.
Tämän hypoteettisen tilanteen välttämisen arvoa ei ole laskettu, mutta se lienee
moninkertainen verrattuna niiden virkistyshaittojen arvoon, joita on käsitelty.
Toiminnan muutokset tai toiminnan lopettaminen eivät toisi rantoihin niin suuria
muutoksia, että niitä voitaisiin taloudellisesti arvottaa nyt käytettävissä olevin menetelmin. Kalataloudelliset hyödyt tehtaan toiminnan lopettamisesta olisivat yhden miljoonan luokkaa vuosittain.

Lisäksi tehtaan päästöt voivat vaikuttaa metsän kasvuun. Tästä ei ole taustatietoja.
Päästöjen vaikutukset virkistysalueiden laatuun muuten kuin veden ja rantojen kautta
lienevät vähäiset. Metsien käyttö teollisuuden raaka—ainelähteenä rajoittaa metsien
käyttöä muihin tarkoituksiin. Toiminnasta aiheutuu myös melua, varsinkin kuljetusten
takia. Sen vaikutusten arvottaminen edellyttäisi kuitenkin huomattavasti yksityiskohtaisempaa aineistoa kuin nyt on ollut käytettävissä. Toiminta voi vaikuttaa maaperään,
mutta tulevan toiminnan aikana muodostuvat vaikutukset oletetaan suhteellisen vähäisiksi. Tehtaan toiminnan jatkumisen maisemallinen vaikutus ei ole ratkaiseva vanhalla
teollisuuspaikkakunnalla. Tehtaan lopettaminen vapauttaisi alueen muuhun käyttöön ja
mahdollistaisi pitkällä tähtäyksellä maisemallisetkin muutokset. Näiden muutoksien
arvostuksesta ei tässä ole käytettävissä tietoa. Yhteensä nämä käsittelemättä jätetyt
vaikutukset tuskin ovat suuruudeltaan esim. ilman laadun arvojen luokkaa.
Tehtaan toiminnan hyötyjä ja haittoja voidaan vertailla eri näkökulmista, seuraavassa alueen asukkaiden kannalta. Tehtaan toiminta tuo työllisyyttä ja sen mukana
tuloja. Työllisyyshyöty kerrannaisvaikutuksineen arvioitiin yli 330 miljoonaksi markaksi vuonna 2000. Tästä ei ole poistettu kunnallisveroja, koska ajatellaan, että niillä
alueen asukkaat ostavat itselleen tarvitsemiaan kunnallisia palveluja. Metsätuloksi on
laskettu myös noin 300 miljoonaa. Tehtaan toiminnan välillisiä ja kerrannaisvaikutuksia laskettaessa vaikutusalueena on käytetty välillisten vaikutusten osalta (huomattavin
osuus) Keski—Pohjanmaata, kerrannaisvaikutusten osalta (pieni osuus) Vaasan lääniä.
Hyötynä voidaan pitää myös sitä, että tehtaan toiminta mahdollistaa monien asukkaiden
asumisen alueella. Väestön väheneminen vaikeuttaisi niin julkisen kuin yksityisenkin
palvelutason ylläpitämistä. Voidaan myös pelätä, että tehtaan lopettaminen vaikuttaisi
kielteisesti erityisesti Pietarsaaren kaupungin henkiseen vireyteen.
Asukkaille tulee myös haittoja tehtaan toiminnasta. Päästöt ilmaan vaikuttavat kaikkien
niiden henkilöiden viihtyvyyteen ja ehkä myös terveyteen, jotka ovat päästöjen leviämisalueella. Nykyisillä päästötasoilla on kysymys asukkaiden viihtyvyydestä, terveydellistä haittaa ei ole osoitettu. Arviot viihtyvyyshaitan arvosta ovat varsin vaihtelevia ja vain viitteellisiä. Suurin arvio tehtaan lopettamisen hyödystä on 50 miljoonan
markan luokkaa vuosittain. Tässä viihtyvyyshaitan kärsijöiksi on laskettu vain Pietarsaaren asukkaat.
Päästöt veteen haittaavat erityisesti vapaa—ajan viettoa ja virkistymistä sekä ammattikalastajien toimintaa. Veden laadun parannuttua huomattavasti jo 1980—luvun loppuun
mennessä sen ei enää odoteta muuttuvan ratkaisevasti tehtaan toiminnan jatkuessa.
Luonnostaankin rehevät vedet eivät myöskään muuttuisi ratkaisevasti paremmiksi, jos
tehdas lopettaisi toimintansa. Kalataloudellinen hyöty olisi noin yhden miljoonan
luokkaa vuosittain, jos tehdas lopetettaisiin.
Asukkaiden kannalta nettohyödyksi siis jää satoja miljoonia markkoja vuosittain.
Muitakin ympäristöhaittoja on edellä mainittujen lisäksi, mutta niitä ei ole pystytty tässä
arvioimaan. Voidaan kuitenkin olettaa, että melun ym. mukaan ottaminen ei kääntäisi
positiivista nettohyötyä negatiiviseksi.
Sellaiset alueen asukkaat, joiden oma toimeentulo ei ole välittömästi eikä välillisesti
riippuvainen Wisaforestin toiminnan jatkumisesta, voisivat toki arvostaa tehtaan
toiminnan lopettamista sen ympäristövaikutusten takia.
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16 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET
Seuraavassa esitetyt johtopäätökset ja suositukset perustuvat III ja IV osaan.

16.1 Johtopäätökset
Työ perustui olemassa olevaan aineistoon, jota hankittiin usealta eri taholta. Vaikeutena
koettiin tiedon ajallinen, alueellinen ja asiallinen heterogeenisuus. Ilman omia kenttätutkimuksia ei pidetty perusteltuna poiketa referoitujen selvitysten ja tutkimusten johtopäätöksistä.
Olennaista työssä oli selvittää Wisaforest Oy Ab:n kehitysvaihtoehtojen vaikutuksia.
Tarkasteltavien ympäristövaikutusten osalta rajoituttiin primäärivaikutusten selvittämiseen. Sekundääristen ympäristövaikutusten selvittäminen saattaisi joiltain osin olla
perusteltua koska aluetaloudellisessa selvityksessä huomioidaan myös tehtaan välillisiä
ja kerrannaisvaikutuksia, esimerkiksi kuljetuksista aiheutuvien päästöjen osalta.
Vaihtoehtojen vaikutusten ennustamisessa kohdattiin yleisiä rnenetelmällisiä ongelmia.
Vesistöpuolta lukuunottamatta valmiita mallinnuksia ei ollut käytettävissä. Kun vaikutukset saatiin kuvattua, seuraava ongelma oli niiden merkittävyyden arvioiminen ja
arvon määrääminen hyötyjen ja haittojen arvioimiseksi. Ilyötyjen ja haittojen vertailu
on oma ongelma sinänsä lähtien käytettävän menetelmän valinnasta ja valintaperusteista.
Varsinaista uutta ympäristövaikutusten arviointimenetelmien kehittämisen kannalta ei
työssä löytynyt. Jokaisessa työvaiheessa havaittiin menetelmiin liittyviä yleisiä kehitys-tarpeita: ongelmanasettelu ja tehtävän rajaus, tiedonkeruu, vaikutusten ennustaminen,
vaikutusten merkittävyyden arviointi, hyötyjen ja haittojen vertailu (vrt. Antti Leskinen
et al., Ympäristövaikutusten arviointiprosessin perusteet, Julkaisu 1.0/1991, Maankäytön
ekonomian laitos, Helsingin Yliopisto). Lisäksi todettiin yleisiä projektityöhön liittyviä
ongelmia eri osapuolien ja ammattialojen välisessä tiedonkulussa ja yhteistyössä.

16.2 Näkökohtia menetelmien kehittämiseksi
Yleisesti menetelmien kehitystehtävät ympäristövaikutusten mittaamisessa on esitetty
johdannossa.
Eri ammattialojen sekä eri koulutustasoa edustavien väliseen tiedonsiirtoon tarvittaisiin
systemaattisempi metodiikka. Ympäristöön liittyviä tietoja kokoavat tietokantajärjestelmät ovat tässä keskeisessä asemassa ja niitä tulisi kehittää. Tässä tutkimuksessa
käytettyä tietokantamenetelmää ei ole selostettu laajemmin, koska sen kuvaus jätettiin
pois raportista keskeneräisenä ja vaikeasti luettavana. Tietoa pelkistetysti välittävillä
tietokantajärjestelmillä on yhtymäkohtia ympäristövaikutusarviointiin liittyvään yleiseen
kansalaisten oikeuteen ja haluun hankkia tietoa ympäristönsä muuttumisesta.
Tarve ympäristövaikutusten arviointimenetelmien kehittämiseen lähtien tunnetuista
tilanmuutoksista on edelleen ilmeinen.
Ympäristön laadun arvostuksen mittaaminen edellyttää myös menetelmäkehitystä, mitä
on myös sivuttu yksityiskohtaisemmin seuraavissa jatkotutkimusehdotuksissa.

16.3 Ehdotukset jatkotutkimuskohteiksi
Jatkotutkimuksia esitetään seuraavista aiheista:
° tehtaan päästöjen ja tilamuuttujien välisien riippuvuuksien täsmentäminen
• veden laadun arvon tarkastelu kesämökkialueella hedonisten hintojen avulla; alueena
sellutehtaan ympäristö ja vertailualue meren rannikolla; vertailu Oulun yliopiston
taloustieteen laitoksen Oulujärvitutkimukseen; poikkileikkaustarkastelu
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ilman laadun arvostus suomalaisissa kaupungeissa; teollisuuden päästöt;liikenteen
päästöt
vesialueen ja rantojen peruuttamattoman tai pitkäaikaisen pilaantumisen välttämisen
arvo; hedoniset aikasarjat tonttihinnoista ympäristönsuojelupäätösten yhteydessä
• veden laadun toteutuneen paranemisen ja väitetyn heikkenemisen arvostus verrattuna
ympäristönsuojeluinvestointeihin
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LIIT: 3
LIITE 3. VÄESTÖKEHITYS JA SUUNNITTEET PIETARSAARESSA
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Väestönkehitys Pietarsaaressa
Pietarsaaren kaupungin väestönkehityksen tavoitteena on vuonna 2010 21 500 henkilöä
/3/.

Väestönkehityksen ja sen ikäjakauman suunniteluvut Pietarsaaressa:

Vuosi

—14 v.

%

15-64 v. %

65—v.

%

Väkiluku

1985
1990
1995
2000
2010

3
3
3
3
3

20,2
18,7
18,5
18,5
17,4

13
13
13
13
14

2 607
2 820
3 055
3 175
3 740

12,7
14,1
15,0
15,3
17,4

20
20
20
20
21

128
740
770
840
740

723
420
570
735
020

67,1
67,1
66,6
66,2
65,2

458
000
375
750
500

Suurin osa väestönlisäyksestä tapahtuisi yli 65—vuotiaiden ikäluokassa 0-14—vuotiaiden
ikäluokan pysyessä suurin piirtein vakiona. Tämä on huomattava tulevaa palvelutarjontaa mitoitettaessa ja uudelleen järjesteltäessä.

LIITE 4/1
LIITE 4. TYÖPAIKAT JA TYÖVOIMA
Kuva esittää Pietarsaaren elinkeinorakenteen kehitystä vuosien 1980 ja 1988 välillä
työpaikkojen määrän mukaan jalostuksen ja palvelujen aloilla. Alkutuotannon ja informaatioammattien osalta tietoa oli saatavissa vuoteen 1985 saakka /3/.

6000 ...........................
r r

5000
4000

3000

..............................'~.---_-...
---~•

...... °-11 --------------•--..

2000 -------------------------------------------

1000 ------------------------------------------0t

1980

A.
B.
C.
D.

A

'

1990

1985

Alkutuotanto
Jalostus
Palvelut
Informatio (Tiedon ja tiedotuksen tuotanto, käsittely ja jakelu

Pietarsaaren elinkeinorakenteen kehitys /3/.
Kuvassa on esitetty Pietarsaaren työttömyysasteen kehitystä ajanjaksolla 1980-1990.
Työttömyysasteesta ilmenee miten suuren osuuden työttömät työnhakijat muodostavat
koko työvoimasta.

10 —...........................................
8-...........................................

dI ..

---• .....................

2 -----------------------------------------

1980

- 1985

, 1990

Työttömyysasteen kehitys Pietarsaaressa /3/
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LIITE 4/2
Keskimääräinen työttömyysaste Pietarsaaressa ja vertailun vuoksi joissakin suurimmissa
kaupungeissa vuosina 1981, 1987 ja 1990 /6/.

Kokkola
Pietarsaari
Seinäjoki
Vaasa

1981

1987

1990

3,0 %
3,5 %
2,9 %
2,7 %

5,9 %
4,9 %
4,8 %
5,0 %

6,2 %
5,5 %
4,0 %
3,8 %

Keskimääräinen työttömyysaste oli vuonna 1990 koko Vaasan läänissä 3,7 ja koko
maassa 3,7 %.
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LIITE 5
LIITE 5. ASUNTORAKENTAMINEN
Pietarsaaressa on rakennettu keskimäärin 110 uutta asuntoa vuosittain 1980—luvulla.
Peruskorjaustoiminta kaupungissa on ollut vilkasta ja se on lisääntynyt vuosikymmenen
aikana: viime vuosina on noin 70 vanhaa asuntoa vuosittain peruskorjattu.

200 ,

---------------------------------------

150
100
50
0
1980

Pietarsaaren uusien asuntojen määrä kaudella 1980-1989./3/
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LIITE 6
LIITE 6. WISAFOREST OY AB:N PUUNHANKINTA
Puunhankintamaa r t

Puuha nkin ta- alueet
Rannikon hankinta-alue 600
Pietarsaaren piiri
Vaasan piiri

610
680

635 000 ni3

Etela -Pohjanmaan hankinta-alue 700
710
Lappajärven piiri
750
Seinäjoen piiri
Laihian piiri 780

790 000 rn3
rm

Keski-Pohjanmaan hankinta -alue 800

[

Kannuksen piiri
Haapajärven piiri
Kokkolan piiri

fl öll

810
840
880

820 000 rn3

fl
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Sal or

Piirikonttori

610

Piirin numero

frA

Piirin raja
0

Ko

:

Muh

Hankinta-alueen raja

50

,

e!

100 km
n

KOKKOL

L

KAR)E

tfv

t z4

Kl;

JAKO BSTA
PIE TARSA$ 1Q
NYKARLEBY )1O&
UUSIKAAR EP

:vJ

o.

.:

•"

o

L

: :.:::84O:::::.

.::::"

•'

ac

:::

:::::

:ou(v

•

Kuu•

:::::::::::::

.

::::::;:-.

:

::::..•.

•

1

.....

:tIJ:

fT

: :::
-

.

.

PIO'

./.

.

?qJ

Vi ft3Öb(I

Kotc
~

?o

212
LIITE 7/1
LIITE 7. MERIALUEEN VIRTAUSKENTÄT
E

KESÄ

TUULEN

TULOSUUNTA
N
WE
S

Virtauskenttä lännen puoleisilla tuulilla
(
`_:~= pohjavirtaus).

N

TUULEN
TULOSUUNTA

N
WE
S

Virtauskenttä idän puoleisilla tuulilla

(

c_':- = pohjavirtaus).
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LIITE 7/2
MERIALUEEN VIRTAUSKENTÄT

TALVI

Virtauskenttä (pintakerros) talvella Luodonjärven juoksutuksen
(Hästgrandet) aikana.
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LIITE 8
LIITE 8. KASVILLISUUS
Rantojen kasvillisuuteen vaikuttaa mm korkeus vedenpinnasta, maaperää, meriveden
suolapitoisuutta. Usein tavataan lähes yhden lajin puhtaita vyöhykemäisiä kasvustoja
erityisesti rantaniityillä.
Tyypillisillä rantaniityillä tavataan lähinnä merta vyöhyke, jonka valtalajina on meri luikka (Eleocharis uniglumis). Hieman ylempänä levittäytyy vyöhyke suolavihvilää
(Juncus gerardi) ja luhtakastikkaa (Calamagrostis neglecta). Noin 30 cm yli keskivedenkorkeuden vallitsee ruohokasvillisuus, jonka tyyppilajina on punanata (Festuca
rubra). Ensimmäiset puut ja pensaat, kiiltolehtipaju (Salix phylicifolia), harmaaleppä
(Alnus incana) ja tervaleppä (A. glutinosa) ilmaantuvat noin puoli metriä keskivedenpinnan yläpuolelle. Kasvillisuus muuttuu usein lehtomaiseksi rantametsäksi /4/.
Maankohoamisrannikoilla tavattava rantaniityn erikoismuoto on suolaniitty. Kun
merivesi vetäytyy laakealta ja saviselta rannalta, rikastuu suola maaperän pintakerrokseen, johon muodostuu merivettä korkeampi suolapitoisuus. Vain harvat kasvit kestävät
korkeaa suolapitoisuutta ja rantamaa on siten osittain kasvitonta. Suolaniittyjen kasvillisuuteen kuuluvat mm. luotosorsimo (Puccinella retroflexa), suolayrtti (Salicornia
europaea) ja suolasolmukki (Spergularia salina). Tyypillisiä suolaniittyjä edustavat
Luodon saaristossa esim. Sandgrundet, Grisselörsgrundet, Norra Klinsen ja Hälsingörsgrundet ja Pietarsaaren saaristossa Alegrundet.

Ulkosaariston suojattomilla rannoilla lähinnä vesirajaa tavataan usein pohjanlahden lauhaa (Deschampsia bottnica), heinälajia, jota ei tavata muualla kuin Pohjanlahden
rannikolla. Ruokohelpi (Phalaris arundinacea), rantakukka (Lythrum salicaria) ja
hiirenvirna (Vicia tratta) ovat myös tavallisia ulkosaariston kivikkoisilla rannoilla.
Rantametsän alapuolella tavataan usein tiheä vyöhyke tymiä (Hippophae rhamnoides).
Suojaisimmissa saariston osissa ja likaantuneilla rannoilla on järviruoko (Phragmites
communis) vallitsevana rantakasvillisuudessa.
Luodonjärven kasvillisuus poikkeaa saariston murtovesilajistosta. Rantakasvillisuudessa
tavataan makeanveden- ja kosteikkokasvillisuutta kuten jouhivihvilä (Juncus filiformis),
kurjenjalka (Comarum palustre) ja myrkkykeiso (Cicuta virosa).
Kosteikkoja syntyy lähinnä merenlandista maan kohoamisen myötä. Lähimpänä rantaa
tavataan reheviä leppäkosteikkoja. Vanhemmat suot ovat tavallisesti puuttomia tupasvillaa (Eriophorum vaginatum) ja saraa (Carex spp.) kasvavia soita tai mäntyä kasvavia
rämeitä.

Merestä kohoaville maalle ensimmäiseksi ilmestyvä puulaji on leppä. Kuusi (Picea
abies) kasvaa ainoastaan keskiveden korkeuden yläpuolella. Mäntyä tavataan lähinnä
hiekkamailla ja mäillä /4/.
Ulkosaaristossa ei ole juuri yhtenäisiä metsiä vaan puusto koostuu yksittäisistä lepistä,
koivuista (Betula sp.) ja pihlajista (Sorbus aucuparia).
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LIITE 9/1
LIITE 9. ELÄIMIST®
Ulkosaaristossa pesimälinnusto on usein keskittynyt uloimmille luodoille. Lintuluodoilla
pesii mm. lokkilajeja (Larus sp.), pilkkasiipi (Melanitta fusca), tukkasotka (Aythya
fulicula) ja riskilä (Cepphus grylle). Merikihua (Stercorarius parasiticus) ja ruokkia
(Alca toda) tavataan paikoitellen.
Sisäsaariston rannoilla pesii kahlaajia, mm. punajalkaviklo (Tringa totanus) ja isokuovi
(Numenius arquata). Tukkasotka pesii usein rantaniityillä. Telkkä (Bucephala clangula)
ja isokoskelo (Mergus merganser) pesivät sisäsaaristossa, jos sopivia pesimäpaikkoja on
tarjolla. Kalalokki (Larus canus) on sisäsaariston tavallisin lintu /4/.
Alueella pesiviä harvinaisia ja uhanalaisia lintuja ovat räyskä (Sterna caspia), selkälokki
(Larus fuscus) ja merikihu. Merikihukanta näyttää olevan Pohjanlahdella kasvamassa
/1/.
Nisäkkäistä hirvi ja jänis liikkuvat usein rannoilla. Minkkiä ja piisamia tavataan ulkosaaristoon saakka. Saukko on nykyään harvinainen. Metsäalueilla hirvi on viime
aikoina lisääntynyt ja tavallaan osittain korvaa karjan laidunnuksen vähentymisen /4/.
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LIITE 10

LIITE 10. METSÄVARAT
Pohjanmaan rannikko kuuluu eteläboreaaliseen havumetsävyöhykkeeseen. Yleisimmät
puulajit ovat mänty ja kuusi.
Pietarsaaren kaupunkialueen länsipuolella ovat karut metsätyypit kuten puolukkatyyppi
(VT) vallitsevia. Itään keskustasta yleisty vät rehevät metsätyypit. Lehtola tavataan pienellä alueella Pietarsaaren keskipaikkeilla /1/.
Metsien luonnontilaa on muutettu hakkuilla ja suo- ja metsäojituksilla lähinnä 1960luvulta lähtien. Vuonna 1981 Pietarsaaren kaupungin omistamista metsistä noin 15 %
oli vanhoja metsiä ja noin 50 % oli hakattu ja uudistettu istuttamalla.

Wisaforest Oy Ab:n hankinta -alueen metsät ovat mäntyvaltaisia. Jakautuminen kehitysluokkiin Keski- Ja Etelä -Pohjanmaan metsälautakuntien alueella on esitetty oheisessa
jaotelmassa. Keski-Pohjanmaan metsälautakunnan osalta tiedot ovat v. 1982 ja Etelä Pohjanmaan metsälautakunnan osalta nykyisen alueellisen suunnitelman tietoja. EteläPoh janmaan metsälautakunnan alueella hankinta-alueeseen kuuluu noin 970.000 ha
metsätalousmaata ja Keski -Pohjanmaan metsätalouslautakunnan alue kokonaisuudessaan
eli noin 900.000 ha metsätalousmaata.
Puuston määrä puulajeittain Etelä -Pohjanmaan metsälautakunnan alueella hankintaalueen osalta ja Keski-Pohjanmaan metsälautakunnan alueella
Keski-Pohjanmaan

Etelä -Pohjanmaan

Puuston
määrä

Kasvu
vuodessa

Puuston
määrä

Mänty
Kuusi

Lehtipuu

24869
11141
12712

1050
500
850

45062
21449
9926

-

Yhteensä

48722

2500

76437

3306

metsälautakunta 1000 m3

metsälautakunta 1000 m3
Kasvu
vuodessa

Kehitysluokkien osuus metsäpinta-alasta Wisaforest Oy Ab:n hankinta-alueella KeskiPohjanmaan ja Etelä -Pohjanmaan metsälautakuntien alueella
Etelä KeskiPohjanmaan
Pohjanmaan
metsälautakunta
metsälautakunta
hankinta -alueen osalta

Kethitysluokka
Aukea tai siemenpuusto
Pienet taimikot
Isot taimikot
Ylipuustoiset taimikot
Nuoret kasvatusmetsiköt

Varttuneet kasvatusetsiköt
Uudistuskypsät metsiköt
Suojuspuumetsiköt
Vajaatuottoiset metsiköt
Metsämaa yhteensä

2,4
7,7
21,5

-

29,9
19,7
7,9
0,4
10,5
100,0

3,0
9,1
15,3
2,9
28,5
24,2
14,2
0,2
2,4
100,0
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LIITE 11/1.
LIITE 11, MERIALUEEN KALASTO JA KALATALOUS

Kalasto
Pietarsaaren edustan kalastoon kuuluvat ammattikalastajien saaliskirjanpidon mukaan
ainakin seuraavat lajit:
ahven
meritaimen
lahna
siika
hauki
muikku
kiiski
silakka
kuha
turska
säyne
simppu
made
ankerias
merilohi
kolmipiikki
särki
kuore

Kalastosta tunnetaan parhaiten alueen siikakannat,oita on useita vuosia tutkittu Riista—
ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimesta. Rannikkovesissämme tavallisesti tavattavien
nopeakasvuisen vaellussiian ja hidaskasvuisen karisiian lisäksi Pietarsaren merialueella
tavataan ns. suistosiikaa, jonka kasvunopeus on näiden väliltä /8, 9/.
Koko Pietarsaaren edustan merialue on siian poikastuotantoaluetta /9, 10/. Parhaita
poikastuotantoalueita ovat uloin Storviken Örenin länsirannalla, Rippgrundet ja etelässä
Lillsunden ja vastarannan matala hiekkaranta /9/.
Poikasnuottauksissa siianpoikasia on tavattu viime vuosina myös sisäsaaristossa, mutta
poikasten lukumäärä täällä on ollut pieni verrattuna ulompiin alueisiin.
Pietarsaaren merialueella on myös silakan poikastuotantoalueita ulkosaaristossa, jossa
kudulle ja mädin kehittymiselle ei ole esteitä. Kevätkutuisia kaloja nousee Hästgrundetm
luukkujen edustalle keväällä. Nousu LuodonJ'ärveen on suurelta osin estynyt, mutta Luodonjärvestä tulevan veden tehokkaimmin huuhtomalla Furuhoimenin alueella kevät kutuisten kalojen mädin kehittyminen näyttää onnistuvan, joskin poikasnuottauksissa
saadut yksilömäärät ovat olleet vähäisiä /10, 11/.

Luodonjärvessä koekalastuksissa on tavattu seuraavia kalalajia (Tana & Langi 1986):

hauki

muikku
siika
kuore
lahna
seipi

särki

made
kolmipiikki
kiiski

ahven

Koekalastuksissa runsaimmin tavatut lajit ovat kiiski, särki ja ahven. Koekalastusten
kalastosta antama kuva ori puutteellinen. Järveen on mm. istutettu Wisaforest Oy Ab:n
velvoiteistutuksina v. 1988-89 kuhaa.
Poikasnuottausten mukaan ahvenen, särjen
hauen poikastuotanto Luodonjärvessä on
runsasta. Ahven on vallitseva laji. Mateen ~a
ja lahnan poikasia tavataan vähän /12/.
Kalastus

Kotitarve— ja virkistyskalastajat kalastavat merialueella pääasiassa verkoilla. Myös
koukkuja ja onkia, pilkkejä, uistimia ja virveleitä käytetään. Saaliista muodostavat
kilomääräisesti suurimman osuuden sixl~a ja toiseksi suurimman ahven. Eniten saalista
saadaan uloimmilla alueilla ja vähiten Adön itäpuolella /9/.
Saalistilastoja Pietarsaaren läheiseltä merialueelta on saatavissa ammattikalastajien
osalta. Kokkolan vesipiirin ammattikalastajille Pietarsaaren alueella tehdyn kyselyn
perusteella silakkaa ei ole kalastettu ollenkaan v. 1987-88, kun taas Österbottens
fiskarförbund rf:n tietojen mukaan silakkaa on Pietarsaaren ja Luodon kuntien aluella
myy ty vielä v. 1990. Osterbottens fiskarförbundin tiedot on jaettu myyntikunnan
mukaan, joten silakka on luultavasti peräisin muiden kuntien vesialueelta. Silakan
pyynnin väheneminen on pääasiassa seurausta turkisteollisuuden lamasta.
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LIITE 11/2
Vuosittaiset kalansaaliit Pietarsaaren merialueella Kokkolan vesi— ja ympäristöpiirin
ammattikalastajille tekemän kyselyn perusteella /10/.

Siika
Siian mäti
Lohi/taimen
Hauki
Made
Silakka
Ahven

1984
kg

1985
kg

1986
kg

1987
kg

1988
kg

30311
1501
4284
2171
2550
4000
20

42129
1077
2727
1367
2596
1816
40

41856
891
4579
825
3048
4140
30

49121
1238
4539
841
2103
0
100

45110
1073
3805
786
2025
0
225

Myynti— ja.hintatilastoihin perustuva kunnittainen kalansaalis v. 1989 ja 1990. Tiedot
perustuvat Österbottens fiskarförbundin kalanvälittäjiltä, yksittäisiltä kalastajilta ja rehusilakan osalta hintatilastoista keräämiin tietoihin ja painottuvat siten ammattikalastajiin. Tiedot on jaettu maihintuontikunnan mukaan, foten ne on voitu kalastaa myös
muiden kuntien alueelta. Etenkin silakka on pääasiassa kalastettu muiden kuin Pietarsaaren ja Luodon kuntien alueelta.

V. 1989
Pietarsaari Luoto
kg
kg
Silakka
Lohi
Taimen
Siika
Hauki
Ahven
Made
Lahna
Sekakala

100000
6501
2485
94132
1610
1955
1495
115
3848

8530
13000
2000
71875
8274
2645
14030
2070
1356

V. 1990
Pietarsaari Luoto
kg
kg
1467
17003
920
64745
1725
1150
1610
115
1472

4906
18484
1403
76961
10995
1889
14502
1879
1558

Tiedoista Österbottens fiskarsförbund rf:n tilastot ovat alueellisesti ja aineistollisesti
kattavampia kuin Kokkolan vesi— ja ympäristöpiirin kysely. Joka tapauksessa silakan
kalastus on viime vuosina vähentynyt voimakkaasti lähinnä turkisteollisuuden laman
aiheuttaman rehusilakan menekin tyrehtymisen vuoksi. Nykyään tärkein saaliskala niin
kilo— kuin rahamääräisesti on siika.

Luodonjärvessä harjoitetaan pääasiassa kotitarve— ja virkistyskalastusta ja tärkeimmät
saaliskalat ovat hauki, ahven, made, muikku ja särki. Muutamat kalastavat myös
ammattimaisesti. Ammattimaisesti kalastavat käyttävät koukkuja ja rysiä, kun koti tarvekalastajien tavallisimmat välineet ovat verkot ja koukut /12/.
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LIITE 11/3
LIITE 1113. PIETARSAAREN MERIALUEEN VESIALUEIDEN OMISTAJAT JA KALASTUSI'IEDUSTELUSSA KÄYTETYT OSA-ALUEET /9/.

Oy Keskuslaboratorio — Centrnllaboratorium Ab

1 Larsmo fl.
2 Vestersundsby fl.
3 Kyrkoby fl.
4 Jakobstad stad

5 Pörkenäs
6 Socklot fl.
7 Staten
8 Eugmo fl.

LIITE 12. VALTAKUNNALLISET SUOJELUOHJELMAT JA PERUSTETUT SUOJELUALUEET
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Pietarsaaren lähialueen paikallisesti merkittävät luontokohteet ja seutukaavan kulttuurimaisema— ja virkistysalueet. (Valtakunnalliset kohteet on selostettu tekstissä kohdassa
6.4.4. Ne ovat 1. Hällforsfjärden, 2. Luodon saaristo, 3. Ådön länsiranta).
4. Kråkholmsfjärden
Pietarsaaren kaupunginvaltuuston päätöksellä suojeltu lintujärvi. Järven pohjois— ja itä—
rannalla kulkee voimakkaasti liikennöity tie. Pohjoisrantaa on pengerretty. Lintulajisto
on runsasta ja erityisen runsaana pesii naurulokki (Larus ridibundus). Sukeltajasorsia on
runsaasti, kun taas puolisukeltajia on vähän, mahdollisesti jyrkkien rantojen vuoksi.
5. Pietarsaaren kaupungin metsäsuunnitelmassa varatut suojelumetsät
Pietarsaaren kaupungin luontokohdeselvityksessä on luonnonsuojelullisesti arvokkaiksi
alueiksi lisäksi merkitty:

Saaret
6. Mässkär
7. Kejsargrundet
8. Alegrundet
9. Lågpaskarn, Mellanpaskarn ja Hörnpaskarn
10. Gäddberget
11. Stornpaskarn ja Södra berget
12. Trutberget
13. Språtagrundet ja Taljansgrundet
14. Paskarstenen, Sejpgrundet, Skvala hällan ym.
15. Storsandören
16. Lillsandören
17. Stockholmen
18. Gräggören
19. Näsiskatahällan
Ranta—alueet
20. Ådöskatan
21. Hällsand
22. Fäbodavikenin rantaniityt

Sisäjärvet
23.
24.
25.
26.

Gubbträsket ja Gubbträskbäcken
Lövblomfladan
Markusholmsfladan
Permofladan
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Fladat ja glojärvet
27.
28.
29.
30.
31.

Mustalahti
Myllyperä
Borgarviken
Nyvägafjärden
Granholmenin flada

Virtaavat vedet
32. Lappfjärdeninsdiket
33. Strömbäcken
34. Fäbodabäcken
35. Lötbäck
Metsät
0

36. Adöskatan
37. Storhamnberget
38. Hamnskogen
39. Stora Lysarholmen - Strömgrundet (Pietarsaari - Luoto)
40. Fårholmsberget
41. Alegrundetin lepikko
42. Kanavansuun metsä
43. Pennofladan itäpuolinen metsä
44. Prästasgrundet
45. Korgsundsvikenin rantalehto
46. Gräggörenin rantalehto
47. Uimarannan lehto
48. Alegrundetin lehto
Niityt
49. Kisor - Hällanin niittyalue
50. Västersundsby (Högoren - Västergärden)
Luodon kunnan luontoselvityksessä maiseman- tai luonnonsuojelualueiksi ja
lintujensuojelualueiksi ehdotetut alueet (Höglund & Nyman 1980):
51. Tolvmangrunden-, Bredskärs- ja Uttergrytsfjärden
52. Öura - Rummelgrunden
53. Våttungsgrundet - Vattungarna Grundörsträsket
54. Hälsingöfjärden
55. Rödhällan - Gadden
56. Sandgrundet - Nyvarpgrundet
57. Prästgrundet
58. Major
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59. Halvgrundet, Sandgrundet, Fågelgrundet, Långgrundet, Trindgrundet, Gammelgrun-det ja Ljusgrundet
60. Långsnästräsket, Borgpotten, Bäckträsk, Hemträsk ja Rörträsket
61. Molnviken
62. Degelträsket

Luodon kunnan suojelunarvoiset kulttuuriympäristöt ja —kohteet (Höglund &
Nyman 1980):
63. Stormossen, Långa Hjortermossen ja muut puuttomat suot
64. Leiden
65. Fagergruddin kartanoryhmä
66. Anders Fagernäs'in talo
67. Luodon kirkko
68. Marieholmin pappila
69. Öuran kalastajakylä
70. Metsästysseuran kämppä
71. Paimenkämppiä Oxönissä
72. Vanha laivanrakennuspaikka
73. Vanhoja satamapaikkoja (Boviken, Furnholmen, Svinön, Holm)
74. Paimenkämppiä
75. Kalastajakämppä
76. Kreivi Polycarpus Cronhjelmin kartanon sijaintipaikka
77. Tiilitehtaan paikka

Seutukaava 3:ssa kulttuurimaisema—alueiksi on merkitty:
Pietarsaari
78. Vanha satama ympäristöineen
79. Itänummi
80. Västersundby ja Lähtelä
81. Rosenlundin pappilan, vesitornin ja Isonkadun ympäristö
82. Pedersören kirkonmäen ympäristö
83. Permo

Luoto
84. Fagerudd ja Fagernäs
85. Kackurin kylä ja satama
Seutukaava 3:n virkistysaluevaraukset (VI-1) on merkitty karttaan numerolla 86.
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LUTE 13. MAAPERA JA POIIJAVESI
Maaperä
Pietarsaaren alueen kallioperä koostuu pääasiassa happamista kivilajeista. Pohjoisosassa
on migmatiittigraniittimassiivi, joka jatkuu rannikon suuntaisesti kohti Vaasan seutua.
Itäpuolella on kiillegneissivyöhyke. Kallioperä on topografialtaan matalaa ja jääkauden
kuluttamaa. Jään kulkusuuntaa osoittavia luode—kaakkosuuntaisia kulumisuria on monin
paikoin selvästi havaittavissa. Ruhjesuunnat ovat enimmäkseen pohjois—eteläsuuntaisia,
kuten esimerkiksi Alholmsfjärden. Laajimmat yhtenäiset kallioalueet ovat Kisorissa ja
Fäbodan eteläpuolella. Kallioiden päällä olevat moreenikerrokset ovat ohuita. Moreenin
lajittuneisuus vaihtelee /1/.
Borgsläten — Bergskär linjalla kulkee katkonainen matala harjujakso. Borgslätenin alueella on laajoja maa —ainestenottoalueita. Lähes kaikilla alueilla otto on yltänyt pohjavesipinnan alapuolelle ja alueella on useita laajoja pohjavesilammikoita. Harjun
materiaali on pääosin hiekkaa. Pietarsaaren alueella on Pohjanmaalle tyypillisiä laajoja
hienohiekka—dyynihiekka—alueita, varsinkin meren rannalla. Hienohiekka—alueita on
myös sisämaassa esimerkiksi Pedersören kirkon ympäristössä. Alueen suot ovat
pienialaisia ja ohutturpeisia. Pääosa soista on nykyisin ojitettu ja metsätalouskäytössä.
Pietarsaaren alueen pellot ovat pienialaisia. Länsipuolen pellot ovat etupäässä silttiä.
Itäpuoliset pellot ovat enemmän savipitoisia. Savet ovat ns. litorinasavia, jotka ovat
erityisen happamia ja sulfidipitoisia.
Wisaforest Oy Ab:n tehdasalueen maaperä on tehtaalta saatujen tietojen mukaan
etupäässä täytemaita. Tehdasalueeseen rajoittuva Alholmenin länsiranta on hienoa
hiekkaa. Tehdasalueen itäpuolella on kalliokumpareita, joiden väliin on kerrostunut
hienohiekkaa ja lajittuneita moreeneja. Eteläpuolella on hiekka—soravaltaisia alueita,
varsinkin tulevan asuntomessualueen kohdalla.
Tehdasalueella olevalla sahalla on puiden sinistymisen estoon käytetty puunsuojaaineita kuten KY-5:ttä ja Sinesto B:tä, mutta nykyisin niiden käytöstä on luovuttu.
Puunsuoja—aineiden esiintymistä maaperässä ei ole tutkittu, joten sen vaikutusta alueen
käyttökelpoisuuteen tulevaisuudessa esimerkiksi asuttavuuden kannalta ei voida arvioida.
Tehdasalueelta ei ole otettu maanäytteitä, joiden kemiallista laatua olisi selvitetty.
Pietarsaaren ympäristöstä on vuonna 1972 selvitetty puuston sillois—ta kuntoa. Samassa
yhteydessä on mm. otettu maanäytteitä, joista on määritelty maan happamuus, sähkönjohtavuus ja hehkutushäviö. Näytepisteiden happamuus vaihteli tuolloin välillä pH
3,2...6,0, sähkönjohtavuus 25...390 pS ja hehkutusjäännös 11...99 %. Näytteenottosyvyys on ollut 0 — 0,25 m. Maanäytteiden maalajia ei ole ilmoitettu. Näytteenottopisteet on merkitty maaston puihin keltaisella maalauksella.
Pohjavesi
Pietarsaaren kaupungin vedenotto perustuu pintaveteen. Kaupungin keskustaajamassa on
kuitenkin pari kerrostaloa, jotka käyttävät omaa pohjavesikaivoaan. Haja—asutusalueen
taloilla on omat kaivot. Wisaforest Oy:llä on oma vedenottamo merenlandesta padotun
Luodonjärven rannalla.
Pietarsaaren alueella on Vesihallituksen tärkeäksi pohjavesialueeksi luokittelema
Sandåsenin alue (10 559 53). Sandåsenin pohjaveden muodostumisalueen pinta—ala on
589 km2. Alueen kokonaisantoisuudeksi on arvioitu 4150 m3/d /26/. Alueella ei ole tällä
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hetkellä käytössä olevia pohjavedenottamoita. Kokkolan vesi— ja ympäristöpiirissä on
parhaillaan käynnissä pohjavesitutkimukset Pietarsaaren kaupungin vedenhankintaa
varten.
Luodon kunnan puolella on Hannulan tärkeä pohjavesialue (10 440 01). Hannulan
muodostumisalueen pinta —ala on 0,90 km2 ja sen arvoitu antoisuus ja nykyinen otto—
määrä on 300 m3/d. Alueiden pohjavedet ovat melko rautapitoisia ja happamia. Lisäksi
esiintyy paikoin korkeita typpiyhdistepitoisuuksia. Muita pohjavesiselvityksiä ei Pietarsaaren ympäristössä ole tehty.
Kallioperän kemiallisella koostumuksella on suuri vaikutus pohjaveden kemialliseen
koostumukseen. Vesi liuottaa kallioperän ja maaperän mineraaliainesta. Muita pohjaveden laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat mm. runsas soranotto varsinkin Sandånesin
alueella, turkistarhauksen typpipäästöt ja ilmaperäiset laskeumat, jotka saattavat lisätä
veden suolapitoisuutta erityisesti sulfaatin osalta.
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LIITE 15/1
LIITE 15. ILMAN LAATU
Tehtaan päästöt ilmaan
Tehtaan päästöt ilmaan vuonna 1989 rikin, typenoksidien, hiukkasten ja hiilidioksidin
osalta on esitetty seuraavassa:
Rikkipäästö (SOZ:na, sis. myös TRS)
• hajurikki
• SO2 prosessista
• SO2 energiantuotannosta

6440
3744
1756
940

Typenoksidit

1300 t/a

Hiukkaset

4153 t/a

Hiilidioksidi
• puuperäinen
fossiiliset polttoaineet

t/a
t/a
t/a
t/a

1660000 t/a
1550000 t/a
100000 t/a

Suomen rikkidioksidipäästöt olivat vuonna 1989 300 000 t/a. Vastaavasti Vaasan läänin
rikkiyhdisteiden päästöt vuonna 1988 olivat noin 20.000 tonnia rikkidioksidiksi laskettuna. Wisaforest Oy Ab tehtaan rikkidioksidipäästö oli vuonna 1989 6448 t. Pietarsaaren alueella toimivien laitosten vuosi—ilmoitusten mukaan vuonna 1989 Pietarsaaren
rikkidioksidipäästöistä oli 99 % peräisin sellutehtaasta.
Typenoksidien päästöt olivat Suomessa vuonna 1989 noin 270 000 t/a ja Vaasan
läänissä noin 8000 tonnia vuonna 1988 (sisältää ainoastaan energiantuotantoa ja teollisuutta). Tehtaan typenoksidipäästö oli vastaavasti 1300 t/a.
Merkittäviä hiilidioksidin päästölähteitä Suomessa ovat fossiilisten polttoaineiden käyttö,
suo— ja metsäojitukset ja biomassan poltto. Esimerkiksi fossiilisista polttoaineista
peräisin olevat päästöt Suomessa olivat vuonna 1.988 52 milj.tonnia ja suo- ja metsäojituksista peräisin noin 25-40 milj.tonnia /27/.
Epäpuhtauksien leviäminen
Ilmaan päästetyt epäpuhtaudet laskeutuvat ympäristöön sateen mukana tulevana rnärkä,tai kuivalaskeumana. Kuivalaskeuman osuus kokonaislaskeumasta vaihtelee huomattavasti laskeuman eri komponenteilla. Se vaihtelee myös voimakkaasti riippuen sadeoloista ja etäisyydestä päästölähteeseen. Päästölähteen lähellä suurin osa laskeumasta on
kuivalaskeumaa. Pietarsaaren tuulista noin 50 % on lounaistuulia. Loput tuulet jakautuvat melko tasaisesti kaikkiin ilmansuuntiin.
Ympäristön happamoituminen on sidoksissa rikkidioksidien ja sulfaattien kuiva— ja
märkälaskeumaan. Niiden lisäksi typen yhdisteillä on merkittävä osuus happaman
laskeuman muodostamisessa. Päästöt leviävät ilmavirtausten mukana. Levitessään
sekoittumiskerroksessa esimerkiksi rikin ja typen oksidit (SO2 ja NO,,) hapettuvat
erilaisten reaktiovaiheiden kautta vahvoiksi hapoiksi eli rikkihapoksi (H2 504) ja
typpihapoksi (HNO3).
Ohjearvot
Valtioneuvoston päätöksessä (ilman laatua koskevissa ohjeissa 1537/84) on annettu ohjearvot rikkidioksidin (SO2), hiukkasten (kokonaisleijuma), typpidioksidin (NO2) ja
hiilimonoksidin pitoisuuksista ulkoilmassa /32/.
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Aine

Aika

Enimmäispitoisuus

Rikkidioksidi (SO2)

Vuosi
Vuorokausi
Tunti

40 µg/m3
200
500

Hiukkaset (kokonais—
leijuma)

Vuosi
Vuorokausi

60 µgJm3
150 "

Typpioksidi (NO2)

Vuorokausi
Tunti

150 µg/m3
300 "

Hiilimonoksidi (CO)

8 tuntia
Tunti

10 mg/m3
30 "

Suomessa ei ole annettu ohjearvoa pelkistyneiden rikkiyhdisteiden kuten rikkivedyn ja
metyylimerkaptaanin ulkoilmapitoisuuksille. Maailman Terveysjärjestö WHO on suosittanut puolen tunnin keskiarvoa 7 µg/m3, hajuhaittojen välttämiseksi.
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LIITE 16. MELU
Lääkintöhallitus on vahvistanut terveydenhoitolain ja — asetuksen nojalla annetut nielun
terveydelliset ohjearvot sekä niiden mittaamista ja meluun liittyvien asioiden käsittelyä
koskevat ohjeet (nro 21/87). Ohjearvot on annettu sekä sisä— että ulkomelulle /35/.
Luonnosteilla olevat uudet meluohjearvot eroavat nykyisistä pääasiassa yöllisten arvojen
osalta.
Ohjearvot sisätilojen päivä— ja yöajan melutasoille (A—äänitaso (dB)
Huoneisto

Meluohjekirje
Päivällä
Yöllä
klo
7--22

Asuinhuoneistot

35-40

30-40

Hoitolaitokset,
hotelli— ja
majoitustilat
Kokoontumishuoneistot

Ohjeluonnos
Melun enimmäistaso
klo
LA yöllä
22-7
klo 2

35-30
35-40

►
.m

Työhuoneistot
(yleisön kannalta)

Ohjearvot ulkoalueiden melutasoille (A—äänitaso (dB)
Alueen pääasiallinen
käyttötarkoitus

Meluohjekiije
Päivällä
klo
7-22

Ohjeluonnos
Yöllä
Yöllä
klo
klo
22-7
22-7

Asuntoalueet
Yleisten rakennusten alueet
Virkistysalueet

55
55
45

—
—
40

45
50
40

Edellä esitettyihin melutasojen ohjearvoihin on annettu lukuisia tarkennuksia ja poikkeuksia.
Jotta terveydenhoitolain vaatimukset voidaan katsoa täyttyvän, kaikkien ympäristömelujen summa ei saa ylittää edellä esitettyjä arvoja. Näin ollen yksittäisen melulähteen
osalle on asetettava tiukemmat vaatimukset /35, 36/.

Tehdasmelulle ei ole tiedossa uusia ohjeita tai määräyksiä. EY —direktiiveja on olemassa
yksittäisten ajoneuvojen ja koneiden melutasoille, mutta ei ympäristömelulle.

230
LIITE 17/1

LIITE 17. MERIALUE
Pietarsaaren edustan merialueen suurimpia kuormittajia ovat Pietarsaaren kaupunki,
Wisaforest Oy Ab sekä Luodonjärven laajalta valuma — alueelta purkautuvat vedet.
Pietarsaaren kaupungin ja Wisaforest Oy Ab:n puhdistettujen jätevesien purkupisteiden
sijainnit sekä Pietarsaaren edustan merialueen hajakuormituslähteet on esitetty oheisessa
kuvassa.
Pietarsaaren kaupungin ja Wisaforest Oy Ab:n tehdasintegraatin tärkeimpien vesistökuormitusparametrien vaihtelu 1980— luvulla sekä kokonaistypen ja kokonaisfosforin
pitoisuuksien keskiarvot merialueella käyvät selville oheisista diagrammeista. Merialueen rehevyysluokittelu kasviplanktonin klorofylli—a:n keskiarvojen mukaan 1980— luvulla
on esitetty kartakkeina.
Pietarsaaren kaupungin asumajätekuormassa ei vuoden 1981 jälkeen ole tapahtunut
merkittäviä muutoksia. Sensijaan Wisaforest Oy Ab:n uuden jätevedenpuhdistamon
käyttöönotto vuonna 1986 pienensi oleellisesti jäteveden BOD.,— ja kiintoainekuormaa.
Uuden puhdistamon käyttöönoton seurauksena typpi— ja fosforipitoisuudet ovat eräillä
havaintopaikoilla alentuneet. Myös meriveden normaalista poikkeavat hajut ovat lähes
häipyneet ja keskittyneet lähemmäksi purkualueita /44/.
Uuden puhdistamon käyttöönoton myötä myös alueen kalataloudellinen tila on parantunut /24/.
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1. Luodonjänvestå purkautuvaa kuonnitus
2. Wissaforestin jätevedet
3. Pietarsaaren kaupungin jiitev'edet

4 . Lapuanjoelta leviävä kuormitus
5. Ådön kalasatama
6. Pörkenäsin leu"ikesknksen jätevedet

Pietarsaaren merialueen tarkkai.luvelvoitteiset kuormittajat /20/.
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Pietarsaaren edustan merialueen hajakuormituslähteet /20/.
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Pietarsaaren kaupungin ja Oy Kymmene—Schauman Ab:n tärkeimpien vesistökuormitusparametrien vaihtelu 1980-1988.
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Kokonaistypen avovesikauden keskiarvot Pietarsaaren merialueen neljällä likaantumisgradientin suunnassa sijaitsevalla pisteellä 1983-1988.
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Kokonaistypen avovesikauden keskiarvot Pietarsaaren merialueen neljällä likaantumisgradientin suunnassa sijaitsevalla pisteellä
1983-1988.
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1983-1988.
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Kokonaisfosforin avovesikauden keskiarvot Pietarsaaren merialueen neljällä likaantumisgradientin suunnassa sijaitsevalla pisteellä 1983-1988.
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Avovesiajan fosforikeskiarvot vuosina 1983-1988 likaantumisgradientin mukaisilla havaintopaikoilla.

241

LIITE 17/12
kok Pi

I

::. 1982

.IS oli0clrc
Y30 me10 Ir.b.
> 30 eutrolia

( IC"~ r~'!

kok P,

r b :_; 198 3
Nti F

kesäkeskiarvo

kesökeskiarvo

•.._

,. .... ,....

C

MI5 .BgoYolo
IY30 mesolroGa
'30 eulrolia

J ":'1='
(3 1_
l'

30

15

o

14

'

kok Pi

d : 1985

kesäkeshiarvo
SIs

C

oI Qotrolia

._
'•

15.30 metotrofia

30 eulrolio

Q 0~

I

30

C

~a

p

1

Q

loo

r~liuuu~
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perusteella.
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Pietarsaaren merialueen rehevyysluokittelu kasviplanktonin klorofylli a:n kesäkeskiarvojen mukaan.

Jätevesien vaikutus meriveden laatuun on selvimmin havaittavissa talvella, jolloin
jätevedet yhdessä Luodonjärven vesien kanssa kerääntyvät omaksi kerroksekseen jään
alle. Veden laatutekijöissä voidaan tuolloin havaita selvät vertikaaliset erot. Avovesiaikana jätevesien vaikutusten ilmeneminen on paljolti riippuvainen tuuli- ja virtausolosuhteista; selvimmin vaikutukset näkyvät lähirannikolla lähellä purkualueita /42/.
Bakteerimäärien perusteella (Lääkintöhallituksen uimavesiluokitus) Pietarsaaren edustan
vesi oli vuonna 1989 hyvää uintivettä. Veden hygieeninen tila oli hieman huonompi
vain havaintopisteellä 52 (Vanhan sataman lahden piste: sijaitsee lähinnä Pietarsaaren
kaupungin jätevesien purkupaikkaa).
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Pietarsaaren merialueille eri kuormituslähteistä tuleva keskimääräinen vuorokausikuorma 1980-1989.
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LUTE 18. VESIST®MALLIN HILAVERKOSTO
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Pietarsaaren edustan hilaverkosto. Kuvaan on merkitty myös jätevesikuormituksen purkupaikat hilaverkostoon nähden. Pisteiden sijainti laskenta—alueella ilmaistaan hilakoordinaatteina (m, n) /37/.
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LIITE 20/1
LUTE 20. RANTA
Jätevesien johtaminen mereen on muuttanut merialuetta siten, että merialueen käyttökelpoisuus virkistyskäyttöön on heikentynyt. Rannan virkistyskäytölle aiheutunutta haittaa
on arvioitu meneillään olevan katselmustoimituksen II vaiheessa /24/.

Katselmustoimituksessa käyttökelpoisuus on määritelty mm. vesi— ja ympäristöhallituk sen virkistyskäyttöluokitusta hyväksikäyttäen seuraavasti:
Virkistyskäyttöluokka

Virkist skäyttöhaitta (%)

• erinomainen, vesistö luonnontilainen
• hyvä, vesistö luonnontilainen
• tyydyttävä, jätevesihaitat vähäisiä
• välttävä, jätevesien vaikutus selvästi nähtävissä
• huono, jätevesihaitat huomattavia, ei suositella uimavedeksi
• sopimaton, sopimaton virkistyskäyttötarkoituksiin

0
0
0-30
30-60
60-80
80-100

Haitta—asteen määrittelyssä määräävänä tekijänä on katselmustoimituksessa ollut
avovesikauden tilanne ja rantavesien tila. Haitta—aste on määritelty veden laatua koskevien selvitysten sekä havaintojen perusteella.

Toimitusmiesten esitys Pietarsaaren merialueen virkistyskäyttöhaitta—asteiksi:
Vahinkojakso

Vahinkovyöhyke
I

1982-1985
1986-1988
1989-1991

60 %
40 %
30 %

IIIII
40 %
20 %
0 %

20 %
0 %
0 %

Vahinkovyöhykkeet on esitetty oheisessa kartassa.
Purkualueen veden hy~ieeninen tila täyttää hyvälle uimavedelle asetetut rajat, mutta
kohonneet ravinne—, kiintoaine—, sameus— ja väriarvot haittaavat virkistyskäyttöä /25/.
Aiheutunut haitta on siis veden huonontuneesta esteettisestä laadusta aiheutuvaa, vaikka
terveellisyyden minimivaatimus täytetään. Luodonjärven eteläosassa on laajoja umpeen—
kasvavia lahtialueita, jotka haittaavat rannan käyttöä uintiin, kalastukseen ja muuhun
virkistäytymiseen. Haitat johtuvat osittain järven patoamisesta.

Lähde: Laukkanen E. 1990
Vahinkoalue I vahinko 100 % vuoden 1988 loppuun ja 0 % vuodesta 1989 lähtien,
pinta —ala 1714 ha
Alue on voimakkaimmin teollisuuden jätevesien pilaama. Arvokalasto p uuttuu alueelta,
vain Luodonjärveen vaeltavia haukea ja madetta pyydetään alueella. Kaloissa esiintyy
säännöllisesti makuhaittoja. Vaikka alueella viime vuosina on tavattu siianpoikasia, ei
jäteveden ja pohjan laadun takia syyskutuisten lajien lisääntyminen onnistu.

Vahinkoalue H, vahinko 70 % vuoden 1988 loppuun ja 50 % vuodesta 1989
lähtien, pinta-ala 1009 ha
Sisäsaariston aluetta, jossa jätevesien laimentumisolosuhteet heikot. Alueella esiintyy
vain satunnaisesti arvokaloja. Jätevesi aiheuttaa säännöllisesti makuhaittoja kaloissa.
Pyydysten voimakas limoittuminen vaikeuttaa kalastusta. Alueella harjoitetaan vain
kotitarve— ja virkistyskalustusta.
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Vahinkoalue III, vahinko 50 % vuoden 1988 loppuun asti ja 25 % vuodesta 1989
lähtien, pinta-ala 2855 ha
Ennen jätevesien vaikutuksia Pietarsaaren edustan ammattikalastuksen tärkeintä
pyyntialuetta. Jätevesi leviää sekä Mässkärin ohi luoteeseen että etelään Ådön länsipuolella. Erityisesti talvella jätevesi kerrostuu 1 - 3 metrin paksuiseksi kerrokseksi, jossa
pitoisuudet lähes pahimman jätevesikuormitusalueen luokkaa. Alueella esiintyy ajoittain
kaloissa makuhaittoja. Pyydysten limoittuminen on normaalia voimakkaampaa. 70luvulla ja 80-luvun alussa ammattikalastus siirtyi alueelta ulommas. Viime vuosina
ammattikalastus osittain elpynyt alueella. Kalojen lisääntymishäiriöt ajoittaisia ja
alueellisia.

Vahinkoalue IV, vahinko 30 % vuoden 1988 loppuun asti ja 10 % vuodesta 1989
lähtien, pinta-ala 5666 ha
Pahimmat haitat kalastukselle talviaikana jäteveden kerrostuessa jään alla voimakkaasti.
Alue on rysä- ja loukkukalastuksen pääaluetta ja rehevöitymisen seurauksena aiheutuu
pyydysten limoittumista ja pyytävyyden heikkenemistä. Kalojen lisääntymishäiriöt ja
makuhaitat satunnaisia. Vahinko vuodesta 1989 esitetään kompensoitavaksi kokonaan
istutuksilla.
Vesialueen arvo saaristovyöhykkeellä ja ulkomeren alueella Keskuslaboratorion
saalisjakauman ja Österbottens fiskarförbundetin tuottajahinnoista lasketun tukkuhinnan
perusteella. Alueen jakaa Adö - Helsingö välinen linja.

Siika
Lohi/
taimen
Silakka
Made
Hauki
Ahven
Lahna
Muut
Yhteensä

Tukkuhinta
mk/kg

Saaristoalue

Ulkomeren alue

%

kg/ha/v

mk/ha/v

%

kg/ha/v

mk/ha/v

16,25

30

9,0

146,25

50

15,0

243,75

40,38
1,30
18,85
9,10
6,50
5,85
1,30

0,5
10
15
10
15
5
14,5

0,15
3,0
4,5
3,0
4,5
1,5
4,35

6,06
3,90
84,82
27,30
29,25
8,78
5,66

4
30
5
3
2
1
5

1,2
9,0
1,5
0,9
0,6
0,3
1,5

48,46
11,70
28,28
8,19
3,90
1,76
1,95

30,0

347,99

30,0

312,02

Kalaveden bruttoarvo on edellä olevan taulukon perusteella saaristoalueella 312 mk/v
ja ulkomeren alueella 348 mk/ha/v. Vesialueen nettoarvona on 156 mk/ha/v sisäsaaristossa ja 174 mk/ha/v ulkomeren alueella, kun 50 %:n kalastuskustannukset vähennetään.
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LIITE 20/3. KATSELMUSTOIMITUKSEN 2. VAIHEEN MUKAISET
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LIITE 21
VITE 21. KAARILAHDEN ASUNTOALUEEN YMPÄRISTÖN KARTTA

Kaarilanden asuntomessualueen ympäristön kartta, 1 : 10 000 /34/.
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LIITE 22. PIETARSAAREN PAINOPISrI'EALC1EErT' JA KASVUSUUNNAT

Pietarsaaren painopistealueet ja kasvusuunnat /39/.
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LIITE 23

LIITE 23.

KEMIKAALIEN KULUTUS TUOTANTO VA.IHTOEHDOITTAIN

Tärkeimmät eri tuotanto—olosuhteissa käytetyt kemikaalit:

Kemikaali

Vuosikulutus, t/a
VE 1995
VE NYKY

Käyttöveden valmistus ja energian tuotanto

Lipeä (NaOH)
Kalkki (CaO)
Kloori (Cl2)
Aluna (Al2(SO4)3
Na—aluminaatti Na(A103)
Finnferri
Rikkihappo (H2(SO4)

Lipeäkierto
Kalkkikivimurska
Kalkkikivi
Kalkki

NaOH
Na2SO4

Rikkihappo (H2SO4)

825
97
10
257
495
509
563

825
97
13
257
930
949
1 063

550
8 167
7 108
4 010
2 167
2 971

650
9 700
8 800
8 800
0
4 100

Valkaisu

10 426
Rikkihappo (H7SO4)
15 030
NaOH
7 164
NaCI
8 593
C12
14 633
NaC1O3
3 030
SO,
240
H SO4
115
1 353
kki
—
CH3OH

Paperitehdas
Rikkihappo (H2SO4)

NaOH
Aluna

Hartsi
Tärkkelys

Silikoni
Tekohartsi
Vaandonestoaine
Retentioaine
Tärkkelysliima
Kalsiumkarbonaatti

Päästöjen käsittely
Rikkihappo (H2SO4)
Kalkki

Urea
Fosforihappo
Polymeeri
FeCl3

231
138
1 008
361
525
13
188
25
423
31
--

396
103
25
4
24
533

13 800
13 800
9 500
7 000
19 400
4 000
240
1 700
1 600
--

231
138
1 008
361
525
13
188
25
423
31

VE 2000
825
97
18

257
930
949
1 063

950
12 500
11 000
200

0
1 400
0

9 000
0
0
16 400
1 000
400
2500
1 800
2020

300
200
1 .550
400
13 000
-1 500

—

63 400

440
110
28
4
27
590

500
130
31
5
30
660
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