MAALISKUU 2018

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

Borealis Polymers Oy
Uusi maanalainen kalliosäiliö

Borealis Polymers Oy
Uusi maanalainen kalliosäiliö, YVA-ohjelma

Copyright © Pöyry Finland Oy

Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman
Pöyry Finland Oy:n antamaa kirjallista lupaa. Projektinumero 101007701.

Copyright © Pöyry Finland Oy

Maaliskuu 2018
2

Borealis Polymers Oy
Uusi maanalainen kalliosäiliö, YVA-ohjelma

YHTEYSTIEDOT JA NÄHTÄVILLÄOLO
Hankkeesta vastaava:
Borealis Polymers Oy
Perttu Hihnala
perttu.hihnala@borealisgroup.com
puh. 050 379 4991
www.borealisgroup.com/porvoo
Yhteysviranomainen:
Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Ylitarkastaja Erika Heikkinen
erika.heikkinen@ely-keskus.fi
puh. 02950 21142
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa
YVA-konsultti:
Pöyry Finland Oy
YVA-projektipäällikkö Anna-Katri Räihä
anna-katri.raiha@poyry.com
puh. 050 409 4934
www.poyry.fi

Arviointiohjelma on nähtävillä seuraavissa paikoissa:
Porvoon pääkirjasto, Papinkatu 20, 06100 Porvoo,
Porvoon kaupungin Palvelupiste Kompassi, Rihkamatori B, 06100 Porvoo
Sipoon kunta, Kuntala, Iso Kylätie 18, 04130 Sipoo

Arviointiohjelma on saatavissa sähköisesti osoitteista:
www.ymparisto.fi/BorealisPolymersYVA
www.miljo.fi/BorealisPolymersMKB

Copyright © Pöyry Finland Oy

Maaliskuu 2018
3

Borealis Polymers Oy
Uusi maanalainen kalliosäiliö, YVA-ohjelma

SISÄLLYSLUETTELO
YHTEYSTIEDOT JA NÄHTÄVILLÄOLO .........................................................................................................3
SISÄLLYSLUETTELO ....................................................................................................................................4
YVA-TYÖRYHMÄ............................................................................................................................................6
TIIVISTELMÄ SUOMEKSI...............................................................................................................................7
SAMMANDRAG PÅ SVENSKA .................................................................................................................... 11
1

JOHDANTO ................................................................................................................................... 17

2

HANKKEEN KUVAUS JA ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT............................................................ 18
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3

HANKKEESTA VASTAAVA ................................................................................................................ 18
HANKKEEN TAUSTA, TARKOITUS JA AIKATAULU ................................................................................. 18
HANKKEEN SIJAINTI JA MAANKÄYTTÖTARVE ...................................................................................... 18
ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT ........................................................................................................... 19
HANKKEEN LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN .................................................................................... 20
TEKNINEN KUVAUS...................................................................................................................... 21

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4

KALLIOSÄILIÖN RAKENTEET JA RAKENTAMINEN ................................................................................. 21
TOIMINTAPERIAATE ....................................................................................................................... 22
RAAKA-AINEET, KEMIKAALIT JA POLTTOAINEET .................................................................................. 23
VEDEN TARVE JA HANKINTA SEKÄ JÄTEVEDET ................................................................................... 23
JÄTTEET JA SIVUTUOTTEET ............................................................................................................ 24
PÄÄSTÖT ILMAAN .......................................................................................................................... 24
KULJETUKSET JA HENKILÖLIIKENNE ................................................................................................. 24
MELU JA TÄRINÄ ............................................................................................................................ 24
PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) .................................................................................... 24
KÄYTTÖIKÄ ................................................................................................................................... 24
YVA-MENETTELY.......................................................................................................................... 25

4.1
4.2
4.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
5

YVA-MENETTELYN TARVE JA OSAPUOLET ........................................................................................ 25
YVA-MENETTELYN TAVOITE JA SISÄLTÖ ........................................................................................... 25
YVA-MENETTELYN AIKATAULU ........................................................................................................ 29
OSALLISTUMINEN, VUOROVAIKUTUS JA TIEDOTUS ............................................................................. 30
Arviointiohjelmasta kuuluttaminen ja nähtävillä olo .................................................................. 30
Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet yleisölle .............................................................................. 30
Muu viestintä .......................................................................................................................... 30

YMPÄRISTÖN NYKYTILA ............................................................................................................. 31
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.8.1
5.8.2
5.9

6

MAANKÄYTTÖ JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ ...................................................................................... 31
Sijainti ja alueen nykyiset toiminnot ......................................................................................... 31
Asutus ja herkät kohteet ......................................................................................................... 32
Kaavoitus ja muut maankäytön suunnitelmat .......................................................................... 33
LIIKENNE ...................................................................................................................................... 36
MELU .......................................................................................................................................... 36
TÄRINÄ ........................................................................................................................................ 36
PÄÄSTÖT ILMAAN JA ILMANLAATU .................................................................................................... 37
MAA- JA KALLIOPERÄ SEKÄ POHJAVEDET ......................................................................................... 38
KASVILLISUUS, ELÄIMISTÖ JA SUOJELUKOHTEET ............................................................................... 43
VESISTÖT SEKÄ KALASTO JA KALATALOUS ........................................................................................ 45
Teollisuusalue ........................................................................................................................ 45
Merialue ................................................................................................................................. 45
MAISEMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ ................................................................................................. 46

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SIINÄ KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT .................... 47
6.1

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET ............................................................................................................ 47

Copyright © Pöyry Finland Oy

Maaliskuu 2018
4

Borealis Polymers Oy
Uusi maanalainen kalliosäiliö, YVA-ohjelma

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
7

VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEESEEN, MAANKÄYTTÖÖN JA RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN .......... 47
KULJETUKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN ..................................................................... 48
MELUVAIKUTUKSET ...................................................................................................................... 48
TÄRINÄVAIKUTUKSET .................................................................................................................... 48
PÄÄSTÖT ILMAAN JA NIIDEN VAIKUTUKSET ILMANLAATUUN ................................................................. 48
VAIKUTUKSET MAA- JA KALLIOPERÄÄN SEKÄ POHJAVESIIN ................................................................. 49
VAIKUTUKSET KASVILLISUUTEEN, ELÄIMIIN JA SUOJELUKOHTEISIIN ..................................................... 49
VAIKUTUKSET VESISTÖIHIN ............................................................................................................ 49
JÄTTEIDEN JA SIVUTUOTTEIDEN KÄSITTELYN JA LOPPUSIJOITUKSEN VAIKUTUKSET ............................... 49
VAIKUTUKSET LUONNONVAROJEN KÄYTTÖÖN .................................................................................. 50
VAIKUTUKSET MAISEMAAN, KAUPUNKIKUVAAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN ......................................... 50
VAIKUTUKSET IHMISTEN TERVEYTEEN, ELINOLOIHIN JA VIIHTYVYYTEEN SEKÄ ELINKEINOIHIN JA
AINEELLISEEN OMAISUUTEEN ......................................................................................................... 50
ONNETTOMUUS- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN VAIKUTUKSET ...................................................................... 50
KÄYTÖSTÄ POISTON VAIKUTUKSET ................................................................................................. 51
NOLLAVAIHTOEHDON VAIKUTUKSET ................................................................................................ 51
YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ..................................................................................................... 51
VAIKUTUSTEN VERTAILU JA MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI ................................................................... 51
EPÄVARMUUSTEKIJÄT ................................................................................................................... 52
HAITTOJEN LIEVENTÄMINEN JA VAIKUTUSTEN SEURANTA ................................................................... 52
HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT, SUUNNITELMAT JA PÄÄTÖKSET ................................ 53

7.1
7.2
7.3

YMPÄRISTÖ- JA VESILUPA .............................................................................................................. 53
KEMIKAALILUPA ............................................................................................................................ 53
RAKENTAMISEN AIKAISET LUVAT JA LAUSUNNOT ............................................................................... 53

8

TERMIT JA LYHENTEET .............................................................................................................. 55

9

LÄHDELUETTELO ........................................................................................................................ 56

Kuvien pohjakartat: Maanmittauslaitoksen peruskartta-aineisto, avoin data 2018, ellei toisin mainita.

Copyright © Pöyry Finland Oy

Maaliskuu 2018
5

Borealis Polymers Oy
Uusi maanalainen kalliosäiliö, YVA-ohjelma

YVA-TYÖRYHMÄ
Ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatimisesta on vastannut konsulttityönä Pöyry Finland Oy.
YVA-työryhmän asiantuntijat on esitetty oheisessa taulukossa.
Taulukko 1-1. YVA-konsultin työryhmä ja heidän pätevyytensä.
Koulutus

MMM

Ympäristöekonomia

DI

Energiatekniikka ja ympäristönsuojelu

Nimi

Rooli

Kokemus

Anna-Katri Räihä

Projektipäällikkö.
Liikenne;
Luonnonvarojen käyttö;
Ilmasto ja ilmanlaatu.

Ympäristöasiantuntija, ympäristökonsultointi. Työkokemus 9 vuotta. Useita YVA-projekteja projektipäällikön ja
projektikoordinaattorin roolissa. Toteuttanut lukuisia vaikutusarviointeja
ja päästölaskentoja.

Minna Jokinen

Projektipäällikön varahenkilö, laadunvarmistus

Johtava asiantuntija, ympäristökonsultointi. Työkokemus 11 v. Useita
YVA-projekteja ja vaikutusarviointeja
eri rooleissa.
Pohjavesiasiantuntija. Yli 12 vuoden
kokemus pohjavesiselvityksistä, pohjavesivaikutuksien arvioinneista ja
virtausmallintamisesta.

FM

Geologia

Riku Hakoniemi

Maa- ja kallioperä,
pohjavedet

DI

Energiatekniikka

Carlo Di Napoli

Melu

Johtava asiantuntija. Teollisuusmelu
ja akustiikka. 16 v työkokemus meluselvityksistä ja -mallinnuksista.

Tkl,
DI

Geotekniikka
ja pohjarakentaminen

Sakari Lotvonen

Tärinä

Johtava geoinsinööri. Yli 25 v. kokemus projekteista, joissa tärinävaikutukset erityisosaamisena.

MMM

Limnologia

Lotta Lehtinen

Vesistövaikutukset

Vesistöasiantuntija, ympäristötutkimukset. Työkokemus 15 v. Useita
YVA-projekteja ja pintavesien vaikutusarviointeja asiantuntijan roolissa.

FM

Biologia

Soile Turkulainen

Kasvillisuus, eläimistö
ja suojelukohteet

Ympäristöasiantuntija. Yli 10 vuoden
työkokemus luontoselvityksistä ja
Natura- ja vaikutusarvioinneista.

YTL,
FM

Sosiologia,
taloustiede

Kalle Reinikainen

Ihmiset ja yhteiskunta

SVA eritysasiantuntija. Yli 20 vuoden
työkokemus useista YVA-hankkeista.
Toteuttanut lukuisia asukaskyselyitä,
pienryhmätyöpajoja ja muita vuorovaikutusmenetelmiä.

FM

Maantiede,
YKS 513

Miia NurminenPiirainen

Maankäyttö, maisema
ja kulttuuriperintö

Johtava konsultti, maankäyttö. Lähes
15 vuoden kokemus kaavoituksesta,
maankäytön selvityksistä ja vaikutusten arvioinneista.

FM

Työ- ja teollisuushygienia

Anna-Liisa Koskinen

Jätteet ja sivutuotteet
sekä niiden käsittely;
Onnettomuustilanteet

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

DI

Ympäristötekniikka

Jari Ruohonen

Paikkatietoaineisto,
kartat

Ympäristöasiantuntija, ympäristökonsultointi. Yli 10 vuoden paikkatietoosaaminen ja YVA-kokemus.
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TIIVISTELMÄ SUOMEKSI
Hanke ja hankkeesta vastaava
Borealis Polymers Oy:n Porvoon Kilpilahdessa
sijaitseva eteenilaitos käyttää raaka-aineena
teollisuusbensiiniä ja nestekaasua. Teollisuusbensiiniä on tähän saakka varastoitu Neste Oyj:ltä vuokratussa säiliössä Kilpilahdessa.
Vuokratun säiliön käyttäminen ei ole Borealikselle enää mahdollista vuoden 2020 jälkeen,
minkä vuoksi vaihtoehtoinen varastointipaikka

vaaditaan laitoksen syöttöaineen turvaamiseksi. Vuokrasopimuksen päättymisen johdosta
Borealis selvittää oman teollisuusbensiinin
ja/tai butaanin varastointiin tarkoitetun maanalaisen kalliosäiliön rakentamista Kilpilahteen
Borealiksen nykyiselle säiliöalueelle. Maanalaisen varaston koko tulee olemaan noin 50
000–100 000 m3.

YVA-menettely ja arvioitavat vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Hanke kuuluu YVA-menettelyn
piiriin, sillä YVA-lain (252/2017) mukaisesti
arviointimenettelyä sovelletaan öljyn, petrokemian tuotteiden tai kemiallisten tuotteiden
varastoihin, joissa näiden aineiden varastosäiliöiden tilavuus on yhteensä vähintään 50 000
kuutiometriä.
YVA-menettelyssä tarkastellaan yhtä toteutusvaihtoehtoa, jossa maanalaisen varaston koko
on enimmillään noin 100 000 m3. Nollavaih-

toehto eli hankkeen toteuttamatta jättäminen
ei ole realistinen vaihtoehto, koska varastoinnin jatkaminen Nesteen tiloissa ei ole mahdollista enää vuoden 2020 jälkeen
Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma
on suunnitelma (työohjelma) ympäristövaikutusten arviointimenettelyn järjestämisestä ja
siinä tehtävistä selvityksistä. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatimisesta on vastannut konsulttityönä Pöyry Finland Oy. Yhteysviranomaisena YVA-menettelyssä toimii
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeen tekninen kuvaus
Kalliosäiliö on n. 60−80 metrin syvyyteen peruskallioon louhittu tila, jonka varastointikapasiteetti on 50 000−100 000 m3. Säiliön rakentaminen tapahtuu alueella olemassa olevan
ajotunnelin yläosaa hyödyntäen, josta louhitaan noin 200 metriä uutta ajotunnelia. Louhintatöiden lopuksi kalliosäiliön tila lujituspultataan ja ruiskubetonoidaan, säiliöön johtava
ajotunneli suljetaan vesipaineen kestävällä
paineseinällä ja tarvittava suojaputkisto asennetaan.
Kalliosäiliössä varastoitava tuote on ensisijaisesti teollisuusbensiini, minkä lisäksi mahdollisuutena on varastoida myös n-butaania. Teollisuusbensiinin tarve on vuositasolla noin 150–
250 kt. Teollisuusbensiini puretaan kalliosäiliöön uutta purkulinjaa pitkin Nesteen laitureilta
ja rautatieterminaalista kuten tähänkin mennessä. Kalliosäiliöstä teollisuusbensiini pum-
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pataan Borealiksen olefiiniyksikön syöttöaineeksi uutta siirtolinjaa pitkin.
Kalliosäiliön toiminta perustuu pohjaveden
hydrostaattiseen paineeseen, mikä pitää varastoitavan
teollisuusbensiinin
säiliössä.
Suunnitellun paineen säilyminen kalliossa
edellyttää, että pohjaveden pinta pysyy lähellä
maanpintaa. Tämä tapahtuu normaalin sadannan kautta, jos säiliöitä ympäröivä kallio on
riittävän tiivistä. Mikäli kalliosta vuotaa vettä
enemmän säiliöön kuin mitä sadanta pystyy
korvaamaan, voidaan pohjaveden paineen
säilyminen varmistaa syöttämällä kallioon vettä vesiverhotunnelin ja/tai porakaivojen kautta.
Säiliön vuotovedet kerääntyvät painovoimaisesti säiliön pohjalle, kuilun alapuolella sijaitsevaan pumppaussyvennykseen, josta ne
pumpataan vesipumpuilla edelleen jätevedenpuhdistamolle tai takaisin säiliön vesiverhoon.
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Hankkeen ympäristönäkökohdat
Hankkeen keskeiset ympäristönäkökohdat on kuvattu oheisessa taulukossa:
Osa-alue

Ympäristönäkökohta

Veden tarve ja
hankinta sekä
jätevedet

Ennen louhinnan aloittamista olemassa olevaan ajotunneliin vuotanutta pohjavettä sekä
aikaisemmin tunnelin täyttämiseen käytettyä Mustijoen vettä pumpataan pois noin 15 000
3
m . Poispumpattavan veden käsittelyn tarve ja johtaminen maastoon arvioidaan näytteiden perusteella.
Rakentamisen aikana käytetään kallioporauslaitteessa porausvetenä teollisuusvettä. Kalliosäiliön rakennustöiden aikaisten työmaavesien yhteismäärä on arviolta noin 10 000 m 3.
Työmaalta poispumpattavat vedet voivat sisältää jossain määrin räjäytysaineista peräisin
olevia typpiyhdisteitä sekä kiintoainesta. Poispumpattavat vedet tullaan käsittelemään laskeutusaltaissa, Puhdistetut työmaavedet on tarkoituksena johtaa maastoon sopivaan
paikkaan, mikäli se on analyysitulosten perusteella mahdollista.
Kalliosäiliön vuotovedet pumpataan tarvittaessa luolan pohjalta ja ne toimitetaan eteenpäin asianmukaiseen käsittelyyn. Puhtaat vedet voidaan käyttää kalliosäiliön vesiverhon
täyttämiseen, jolla varmistetaan riittävä hydrostaattinen paine säiliössä.

Jätteet ja sivutuotteet

Rakentamisen aikana louhetta syntyy noin 120 000 kiintokuutiometriä. Valittava urakoitsija
tulee lähtökohtaisesti käyttämään olemassa olevia fasiliteetteja murskaustoimintoon ja
uusia välivarastointialueita ei tarvita. Kallioluolan normaalikäytössä ei synny jätettä.

Päästöt ilmaan

Rakentamisen aikana päästöjä ilmaan aiheuttaa ajoneuvoliikenne ja louhinta (mm. räjähdekaasut, pöly).
Kallioluolan normaalitoiminnassa operoinnissa ei synny hönkäkaasuja. Suurimpien teollisuusbensiinilaivojen purun yhteydessä säiliöstä voidaan joutua poistamaan kaasua soihtujärjestelmään. Kalliosäiliöstä poistettava kaasu on pääosin typpeä.

Kuljetukset ja
henkilöliikenne

Rakentamisen aikana alueen raskas liikenne lisääntyy louhintamateriaalin kuljetusten seurauksena.
Teollisuusbensiini tuodaan Kilpilahteen joko laivoilla tai rautateitse. Käytönaikaiset liikennemäärät eivät muutu nykytilanteesta.

Melu ja tärinä

Rakentamisen aikana melua ja tärinää syntyy kallion louhinnasta sekä lisääntyneestä ajoneuvoliikenteestä. Louheen murskaustoiminnot tehdään hankealueen ulkopuolella.
Kalliosäiliön toimintavaiheessa ei synny melua tai tärinää.

Hankealueen ja sen ympäristön kuvaus
Sijainti ja toiminnot
Hankealue sijaitsee Borealis Polymers Oy:n
omistamalla kiinteistöllä Porvoon Kilpilahden
teollisuusalueella. Kilpilahden teollisuusalue
on Suomen suurimpia teollisuusalueita ja Pohjoismaiden suurin öljynjalostuksen ja kemianteollisuuden keskus. Kilpilahden teollisuusalueeseen kuuluu noin 1 300 ha maata ja noin
300 ha vesialuetta, joista suurinta osaa käyttää Neste Oyj:n öljynjalostamo.
Kilpilahden teollisuusalueella toimii Neste
Oyj:n öljyjalostamon ja Borealis Polymers
Oy:n petrokemian tehtaiden lisäksi mm. Borealis Polymers Oy:n muovitehtaat, Ashland
Finland Oy:n polyesterihartseja valmistavat
tehtaat, Bewi Styrochem Oy:n soluuntuvaa
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polystyreenimuovia valmistava tehdas, Gasum
Oy:n nesteytetyn maakaasun tuotantolaitos,
Innogas Oy:n nestekaasun täyttölaitos sekä
Oy Aga Ab:n ilmakaasutehdas ja vedyntuotantolaitos. Kilpilahden satama- ja teollisuusalueella on noin 3 500 vakituista työpaikkaa.
Liikenne Kilpilahden teollisuusalueelle kulkee
Porvoonväylältä (valtatie 7) joko Nesteentietä
(maantie 148) pitkin tai vaihtoehtoisesti Kilpilahdentietä (maantie 11746) pitkin. Kilpilahdessa on Neste Oyj:n operoima satama
(Sköldvikin satama), joka palvelee koko teollisuusalueen merikuljetustarpeita. Sataman välittömässä läheisyydessä sijaitsee rautatievaunujen purkausterminaali.
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Kaavoitus ja asutus
Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa koko Kilpilahden teollisuusalue on osoitettu teollisuustoimintojen alueeksi. Sköldvikin osayleiskaavassa hankealue on osoitettu teollisuusalueeksi (T) ja asemakaavassa merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi
(T).

kealueen lähimmät asuin- ja lomarakennukset
sijaitsevat Nikubyn alueella etelässä noin 750
metrin päässä. Teollisuusalueen läheisyydessä ei nykyisin ole kouluja tai päiväkoteja tai
muita vastaavia herkkiä kohteita. Porvoon
keskusta sijaitsee hankealueesta noin 17 kilometrin päässä.

Kilpilahden teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Kalliosäiliön hanMelu ja tärinä
Kilpilahden teollisuusalueen ympäristölupavelvolliset toimijat seuraavat tuotantolaitostensa
melutilannetta vuosittain. Borealis Polymers
Oy:n petrokemian tehtaiden meluselvityksen
päivityksen perusteella melun yöajan ohjearvo
50 dB(A) ei ylity tehdasalueen ulkopuolella.

Kilpilahden alueella tärinää aiheutuu pääosin
raskaasta liikenteestä sekä raideliikenteestä
ajoteiden ja junaradan lähiympäristöön.

Päästöt ilmaan ja ilmanlaatu
Ilmanlaatu on Porvoossa keskimäärin melko
hyvä. Kilpilahden alueella on raskasta teollisuutta ja energiantuotantoa, joista aiheutuu
rikkidioksidin, typen oksidien, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) ja hiukkasten
päästöjä ilmaan. Kilpilahden teollisuusalueen
päästöt heikentävät ajoittain lähialueen ilman-

laatua. Teollisuusalueen typen oksidien ja
VOC-yhdisteiden päästöt ovat laskeneet viime
vuosikymmeninä. Rikkidioksidin päästöt ovat
pysyneet keskimäärin samalla tasolla. Rikkidioksidi- ja typen oksidipitoisuudet ovat viime
vuosina alittaneet ilmanlaadun raja- ja ohjearvot.

Luonnonolot
Yleispiirteiltään hankealue on teollisten toimintojen voimakkaasti muokkaamaa rakennettua
ympäristöä.

metrin päässä hankealueesta. Noin 2,5 kilometrin päässä sijaitsee Suomen tärkeisiin
FINIBA-lintualueisiin kuuluva alue.

Hankealueella ei ole erityisiä maisema- ja kulttuuriympäristöarvoja. Alue on luonnontilaltaan
voimakkaasti muuttunutta eikä alueella esiinny
juurikaan alkuperäistä kasvillisuutta tai eläimistöä. Alue ei sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella.

Kilpilahden teollisuusalue sijaitsee Porvoon
edustan rannikolla Svartbäckinselän pohjoisosassa. Kilpilahden teollisuusalueen pohjoispuolelle Kulloonlahteen laskee Mustijoki ja
Kuggsundin salmen kautta alueelle kulkeutuu
myös Porvoonjoen vesiä. Kilpilahden alueelta
pintavedet virtaavat useaa pienehköä puroa ja
ojastoa pitkin tai suoraan pintavaluntana mereen.

Lähin Natura-alue sijaitsee noin 1,5 kilometrin
päässä ja lähin luonnonsuojelualue noin kilo-
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Arvioitavat ympäristövaikutukset ja arviointimenetelmät
Tässä hankkeessa ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja
välillisiä vaikutuksia ympäristöön. YVA-lain
mukaisesti arvioinnissa tarkastellaan hankkeen aiheuttamia ympäristövaikutuksia:
−

väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

−

maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja
luonnon monimuotoisuuteen

−

yhdyskuntarakenteeseen,
omaisuuteen, maisemaan,
vaan ja kulttuuriperintöön

−

luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä

−

näiden tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.

aineelliseen
kaupunkiku-

YVA-selostuksessa
ympäristövaikutusten
merkittävyyttä tullaan arvioimaan muun muassa vertaamalla ympäristön sietokykyä kunkin
ympäristörasituksen suhteen ottaen huomioon
alueen nykyinen ympäristökuormitus ja hankkeen aiheuttama muutos nykytilanteeseen.
Ympäristövaikutusten arviointi tehdään asiantuntijatyönä hyödyntäen olemassa olevaa tietoa Kilpilahden ympäristön nykytilasta sekä
hankkeen teknisiä suunnittelutietoja ja Borealis Polymers Oy:n aiemmin toteuttaman
kallioluolan rakentamisessa ja käytössä saatuja kokemuksia.

Osallistumis- ja tiedottamissuunnitelma
YVA-menettely on avoin prosessi, johon asukkailla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus
osallistua. Asukkaat ja muut asianomaiset voivat osallistua hankkeeseen esittämällä näkemyksensä yhteysviranomaisena toimivalle
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä myös hankkeesta vastaavalle tai konsultille.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään yleisölle avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus, jossa esitellään arviointiohjelmaa.
Tilaisuudessa yleisöllä on mahdollisuus esittää
näkemyksiään ympäristövaikutusten arvioinnista. Toinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus
järjestetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksen valmistuttua.

Aikataulu
Hanke on tällä hetkellä esiselvitysvaiheessa.
Seuraavana vaiheena vuoden 2018 aikana on
esisuunnitteluvaihe, jonka kanssa samanaikaisesti toteutetaan YVA-menettely. Alustavan
aikataulusuunnitelman mukaan YVA-selostus
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jätettäisiin viranomaiselle ennen kesää 2018.
Projektin toteutus ajoittuu suunnitelmien mukaan aikavälille marraskuu 2018 – elokuu
2020.
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SAMMANDRAG PÅ SVENSKA
Projekt och projektansvarig
Borealis Polymers Oy:s etenanläggning i
Sköldvik i Borgå använder industribensin och
flytgas som råvara. Industribensinen har hittills
lagrats i en cistern som hyrts av Neste Oy i
Sköldvik. Efter 2020 går det inte längre för Borealis att använda den hyrda cisternen och
därför krävs en alternativ lagringsplats för att
trygga materialtillförseln till anläggningen. På

grund av att hyresavtalet upphör utreder Borealis möjligheterna att bygga en egen underjordisk bergscistern avsedd för lagring av industribensin och/eller butan i Sköldvik på Borealis nuvarande cisternområde. Det underjordiska lagrets storlek kommer att bli cirka
50 000–100 000 m3.

MKB-förfarande och alternativ som bedöms
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
tillämpas på projekt och deras ändringar, om
de sannolikt medför betydande miljökonsekvenser. Projektet omfattas av MKBförfarandet, eftersom bedömningsförfarande
enligt MKB-lagen (252/2017) ska tillämpas på
lagring av olja, petrokemiska produkter eller
kemiska produkter, då lagringscisternerna för
dessa ämnen har en volym på totalt minst
50 000 kubikmeter.
I MKB-förfarandet granskas ett alternativ att
genomföra projektet där det underjordiska lagret är högst cirka 100 000 m3. Ett nollalterna-

tiv, alltså att inte genomföra projektet, är inte
ett realistiskt alternativ, eftersom det inte mera
går att fortsätta lagringen i Nestes utrymmen
efter 2020.
Det här programmet för miljökonsekvensbedömning är en plan (ett arbetsprogram) för hur
förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
ska ordnas och vilka utredningar som då
krävs. Programmet för miljökonsekvensbedömning har utarbetats av Pöyry Finland Oy
som konsultarbete. Kontaktmyndighet i MKBförfarandet är Nylands närings-, trafik- och miljöcentral.

Tekniskt beskrivning av projektet
Bergscisternen är ett utrymme som bryts till ca
60−80 meters djup i urberget. Dess lagringskapacitet är 50 000−100 000 m3. Vid cisternbygget utnyttjas övre delen av områdets befintliga körtunnel. Därifrån bryts cirka 200 meter ny körtunnel. Brytningsarbetet avslutas
med att bergscisternens utrymme förstärks
genom bultning och betongsprutning, körtunneln till cisternen stängs med en tryckvägg
som tål vattentryck och behövliga skyddsrör
installeras.
Produkten som ska lagras i bergscisternen är i
första hand industribensin. Dessutom är det
möjligt att lagra n-butan. Behovet av industribensin är på årsnivå cirka 150–250 kt. Industribensinen överförs till bergscisternen längs
en ny ledning från Nestes kaj och från järnvägsterminalen liksom hittills. Från bergscisternen pumpas industribensinen som
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materialtillförsel till Borealis olefinenhet längs
en ny transportledning.
Bergscisternens funktion är baserad på
grundvattnets hydrostatiska tryck som håller
den lagrade industribensinen i cisternen. För
att det planerade trycket ska bibehållas i berget krävs att grundvattennivån hålls nära marknivån. Det sker via normal nederbörd, om
berget som omger cisternen är tillräckligt tätt.
Om det läcker mera vatten från berget in i cisternen än vad nederbörden kan ersätta kan
grundvattentrycket bibehållas genom att vatten matas in i berget via en vattenridåtunnel
och/eller borrbrunnar. Läckvattnet i cisternen
samlas på grund av gravitationen på cisternens botten, i en pumpningsfördjupning nedanför schaktet, och därifrån pumpas det vidare med vattenpumpar till avloppsreningsverket eller tillbaka till cisternens vattenridå.
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Figur 1. Bergscisternens konstruktioner.

Figur 2. Bergscisternens fuktionsprincip.
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Projektets miljöaspekter
Viktiga miljöaspekter i projektet beskrivs i nedanstående tabell:
Delområde

Miljöaspekt

Vattenbehov
och -försörjning
samt avloppsvatten

Grundvatten som har läckt in i den befintliga körtunneln innan brytningen börjar samt vatten från Svartsån som tidigare har använts för att fylla tunneln pumpas bort, cirka 15 000
3
m . Behovet av att behandla vattnet som pumpas bort och att avleda det till terrängen bedöms utgående från prover.
Under byggtiden används industrivatten som borrvatten i bergsborrningsutrustningen.
Den totala mängden byggplatsvatten från bergscisternens byggtid uppskattas till cirka 10
000 m3.
Vattnet som ska pumpas bort från byggarbetsplatsen kan i någon mån innehålla kväveföreningar från sprängämnen samt fast substans. Vattnet som pumpas bort kommer att
behandlas i sedimenteringsbassänger. Avsikten är att det renade byggplatsvattnet ska
ledas ut i terrängen på lämplig plats, om det utgående från analysresultaten är möjligt.
Läckvattnet i bergscisternen pumpas vid behov från bottnen av bergrummet och leds vidare till lämplig behandling. Rent vatten kan användas för att fylla bergscisternens vattenridå för att säkerställa tillräckligt hydrostatiskt tryck i cisternen.

Avfall och biprodukter

Under byggtiden uppkommer cirka 120 000 fastkubikmeter sprängsten. Man utgår ifrån att
den entreprenör som väljs kommer att använda de befintliga faciliteterna för krossning,
och inga nya mellanlagringsområden behövs. Vid normal användning av bergrummet
uppkommer inget avfall.

Utsläpp i luften

Under byggtiden uppkommer utsläpp i luften från fordonstrafiken och brytningen (bl.a.
spränggaser, damm).
I den normala användningen av bergscisternen uppkommer inga gaser som ska ledas ut.
I samband med att de största fartygen med industribensin ska lossas kan man bli tvungen
att leda bort gas från cisternen till fackelsystemet. Gasen som leds bort från bergscisternen består till största delen av kväve.

Transporter och
persontrafik

Under byggtiden ökar den tunga trafiken på området till följd av transporterna av material
från brytningen.
Industribensin levereras till Sköldvik antingen med fartyg eller per järnväg. Trafikmängderna under driften ändras inte från nuvarande situation.

Buller och vibrationer

Under byggtiden uppkommer buller och vibrationer från brytningen i berget samt den
ökade fordonstrafiken. Krossningen av sprängsten sker utanför projektområdet.
Då bergscisternen används uppkommer varken buller eller vibrationer.

Beskrivning av projektområdet och dess omgivning
Läge och funktioner
Projektområdet ligger på en fastighet som Borealis Polymers Oy äger på Sköldviks industriområde i Borgå. Industriområdet i Sköldvik är
ett av de största i Finland och utgör centrum
för Nordens största oljeraffinaderi och kemiska
industri. Industriområdet i Sköldvik omfattar
cirka 1 300 ha mark och cirka 300 ha vattenområde, varav största delen används av Neste
Oy:s oljeraffinaderi.

Oy:s fabriker som tillverkar polyesterhartser,
Bewi Styrochem Oy:s fabrik som tillverkar expanderbar polystyrenplast, Gasum Oy:n produktionsanläggning för flytande naturgas, Innogas Oy:s anläggning för påfyllning av flytgas
samt Oy Aga Ab:s luftgasfabrik och fabrik för
väteproduktion. På hamn- och industriområdet
i Sköldvik finns cirka 3 500 stadigvarande arbetsplatser.

På industriområdet i Sköldvik finns Neste
Oyj:s oljeraffinaderi och Borealis Polymers
Oy:s petrokemiska fabriker samt bl.a. Borealis
Polymers Oy:s plastfabriker, Ashland Finland

Trafiken till Sköldviks industriområde går från
Borgåleden (riksväg 7) antingen längs Nestevägen (landsväg 148) eller alternativt längs
Sköldviksvägen (landsväg 11746). I Sköldvik
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finns den hamn som Neste Oyj driver (Sköldviks hamn) och som betjänar hela industriområdets behov av sjötransporter. I hamnens

omedelbara närhet finns en terminal för lossning av järnvägsvagnar.

Figur 3. Projektområdets läge och byggd miljö.
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Planläggning och bebyggelse
I Östra Nylands landskapsplan är hela Sköldviks industriområde anvisat som område för
industri. I delgeneralplanen för Sköldvik är projektområdet utmärkt som industriområde (T)
och i detaljplanen som kvartersområde för industri- och lagerbyggnader (T).
I den omedelbara närheten av Sköldviks industriområde finns ingen bebyggelse. De bo-

stads- och fritidshus som finns närmast
bergscisternens projektområde finns i Nikubyområdet cirka 750 meter söder om området.
I närheten av industriområdet finns numera
inga skolor eller daghem eller andra motsvarande känsliga objekt. Borgå centrum ligger
cirka 17 kilometer från projektområdet.

Buller och vibrationer
Sköldvik industriområdes aktörer, vars verksamhet kräver miljötillstånd, följer årligen upp
bullersituationen vid sina produktionsanläggningar. Enligt uppdateringen av bullerutredningen vid Borealis Polymers Oy:s petrokemiska fabriker överskrids riktvärdet för buller
nattetid 50 dB(A) inte utanför fabriksområdet.

På Sköldviksområdet är det främst den tunga
trafiken samt spårtrafiken som orsakar vibrationer i näromgivningen kring körvägarna och
järnvägen.

Utsläpp i luften och luftkvalitet
Luftkvaliteten i Borgå är i genomsnitt ganska
god. På Sköldviksområdet finns tung industri
och energiproduktion som ger upphov till utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider, flyktiga
organiska föreningar (VOC) och partiklar i luften. Utsläppen från Sköldviks industriområde
försämrar tidvis luftkvaliteten i närområdet.

Utsläppen av kväveoxider och VOC-föreningar
från industriområdet har minskat under de
senaste årtiondena. Utsläppen av svaveldioxid
har hållits på i genomsnitt samma nivå. Halterna av svaveldioxid och kväveoxider har under de senaste åren understigit gräns- och
riktvärdena för luftkvaliteten.

Naturförhållanden
Projektområdets allmänna framtoning präglas
av att det är en byggd miljö som starkt har
omvandlats av industriella funktioner.
På projektområdet finns inga särskilda landskaps- och kulturmiljövärden. Området har
kraftigt förändrats från naturtillstånd och på
området förekommer nästan ingen ursprunglig
växtlighet eller fauna. Området ligger inte på
något grundvattenområde som är viktigt eller
lämpligt för vattenförsörjning.
Närmaste Naturaområde ligger på cirka 1,5
kilometers avstånd och närmaste natur-

skyddsområde cirka en kilometer från projektområdet. På cirka 2,5 kilometers avstånd finns
ett område som hör till Finlands viktiga
FINIBA-fågelområden.
Sköldviks industriområde ligger vid kusten utanför Borgå vid norra delen av Svartbäckfjärden. Norr om Sköldviks industriområde rinner
Svartsån ut i Kulloviken, och vatten från Borgå
å kommer också till området via Kuggsund.
Från Sköldviksområdet rinner ytvattnet längs
flera mindre bäckar och diken eller direkt som
ytavrinning ut i havet.

Miljökonsekvenser som ska bedömas och bedömningsmetoder
Med miljökonsekvenser avses i det här projektet direkta och indirekta konsekvenser som
projektet orsakar i miljön. Enligt MKB-lagen
ska bedömningen undersöka projektets miljökonsekvenser för:
Copyright © Pöyry Finland Oy

−

befolkningen samt människornas hälsa,
levnadsförhållanden och trivsel

−

jord, mark, vatten, luft, klimat, vegetation,
organismer och naturens mångfald
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−

samhällsstruktur, materiell egendom, landskap, stadsbild och kulturarv

den förändring projektet medför jämfört med
nuläget.

−

utnyttjande av naturresurser samt

−

växelverkan mellan dessa faktorer.

Miljökonsekvensbedömningen görs som expertarbete med utnyttjande av befintlig information om nuläget i omgivningen kring Sköldvik
samt projektets tekniska planeringsdata och
tidigare erfarenheter från det bergrum som
Borealis Polymers Oy tidigare har byggt och
använt.

I MKB-beskrivningen kommer miljökonsekvensernas betydelse att bedömas bland annat genom jämförelse av miljöns tolerans för
varje enskild miljöbelastning med beaktande
av områdets nuvarande miljöbelastning och

Program för deltagande och informering
MKB-förfarandet är en öppen process som
invånarna och andra intressegrupper har möjlighet att delta i. Invånarna och andra intressenter kan delta i projektet genom att framföra
sina åsikter till Nylands närings-, trafik- och
miljöcentral, som är kontaktmyndighet, samt
också till den projektansvariga eller konsulten.

För allmänheten ordnas ett öppet informations- och diskussionstillfälle om programmet
för miljökonsekvensbedömning där bedömningsprogrammet presenteras. Då har allmänheten möjlighet att framföra sina åsikter om
miljökonsekvensbedömningen. Ett annat informations- och diskussionstillfälle ordnas då
miljökonsekvensbeskrivningen är färdig.

Tidsplan
Projektet är för närvarande i förundersökningsstadiet. Sedan följer förplanering under
år 2018. Samtidigt genomförs MKBförfarandet. Enligt den preliminära tidsplanen

kommer MKB-beskrivningen att lämnas in till
myndigheten före sommaren 2018. Enligt planen kommer projektet att genomföras under
perioden november 2018 – augusti 2020.

2018
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

MKB förberedande förhandling
Del 1: MKB-program
MKB-program utarbetas
MKB-programmet till kontaktmyndigheten
MKB-programmet offentligt framlagt
Kontaktmynd. utlåtande om MKB-programmet
Del 2: MKB-beskrivning
MKB-beskrivning utarbetas
MKB-beskrivningen till kontaktmyndigheten
MKB-beskrivningen offentligt framlagd
Kontaktmyndighetens motiverade slutsats
Figur 4. Planerad tidsplan för projektets MKB-förfarande.
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1

JOHDANTO
Borealis Polymers Oy:n Porvoon Kilpilahdessa sijaitseva eteenilaitos käyttää raakaaineena teollisuusbensiiniä ja nestekaasua. Teollisuusbensiiniä on tähän saakka varastoitu Nesteeltä vuokratussa säiliössä Kilpilahdessa. Vuokratun säiliön käyttäminen ei
ole Borealikselle enää mahdollista vuoden 2020 jälkeen, minkä vuoksi vaihtoehtoinen
varastointipaikka vaaditaan laitoksen syöttöaineen turvaamiseksi. Vuokrasopimuksen
päättymisen johdosta Borealis on käynnistänyt esiselvityksen oman teollisuusbensiinin
ja/tai butaanin varastointiin tarkoitetun maanalaisen kalliosäiliön rakentamiseksi Kilpilahteen Borealiksen nykyiselle säiliöalueelle.
Hankkeen YVA-menettelyn tarve määräytyy YVA-laista (252/2017), jonka liitteessä 1
on lueteltu hankkeet, joihin ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan. Siinä
esitetyn hankeluettelon 8d-kohdan nojalla YVA-lain mukaista arviointimenettelyä sovelletaan öljyn, petrokemian tuotteiden tai kemiallisten tuotteiden varastot, joissa näiden
aineiden varastosäiliöiden tilavuus on yhteensä vähintään 50 000 kuutiometriä.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan yhtä toteutusvaihtoehtoa, jossa maanalaisen varaston koko on enimmillään noin 100 000 m 3. Nollavaihtoehto eli
hankkeen toteuttamatta jättäminen ei ole realistinen vaihtoehto, koska varastoinnin jatkaminen Nesteen tiloissa ei ole mahdollista enää vuoden 2020 jälkeen.
Tässä ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään tiedot hankkeesta ja sen
vaihtoehdoista, suunnittelun aikataulusta, suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia
tämän menettelyn yhteydessä selvitetään ja miten selvitykset tehdään sekä suunnitelma osallistumisen ja tiedottamisen järjestämisestä.
Hanke on tällä hetkellä esiselvitysvaiheessa. Seuraavana vaiheena vuoden 2018 aikana on esisuunnitteluvaihe, jonka kanssa samanaikaisesti toteutetaan YVA-menettely.
Projektin toteutus ajoittuu suunnitelmien mukaan aikavälille marraskuu 2018 – elokuu
2020.
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2

HANKKEEN KUVAUS JA ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT

2.1

Hankkeesta vastaava
Borealis Polymers Oy tuottaa Kilpilahden viidessä tuotantoyksikössään olefiineja
(eteeni, propeeni, butadieeni), fenolia, polyeteeniä, polypropeenia ja Borstarpolyeteeniä. Borealiksen valmistamat polyeteeni- ja polypropeenimuovit menevät pääasiassa putkituotteisiin, teräsputkenpäällystykseen, pakkauksiin sekä kaapelituotteisiin.
Borealis Polymers Oy kuuluu kansainväliseen Borealis-konserniin, jonka
pääkonttori on Itävallassa. Suomen Borealiksen henkilöstömäärä on noin 900.

2.2

Hankkeen tausta, tarkoitus ja aikataulu
Borealiksen Porvoon eteenilaitos käyttää raaka-aineena teollisuusbensiiniä ja nestekaasua (LPG:tä). Teollisuusbensiiniä on tähän saakka varastoitu Nesteeltä vuokratussa säiliössä, joka sijaitsee Kilpilahdessa Nesteen alueella. Vuokratun säiliön käyttäminen ei ole Borealikselle enää mahdollista vuoden 2020 jälkeen, minkä vuoksi vaihtoehtoinen varastointipaikka vaaditaan laitoksen syöttöaineen turvaamiseksi.
Vuokrasopimuksen päättymisen johdosta Borealis on käynnistänyt esiselvityksen oman
teollisuusbensiinin ja/tai butaanin varastointiin tarkoitetun maanalaisen kalliosäiliön rakentamiseksi Kilpilahteen Borealiksen nykyiselle säiliöalueelle. Borealis on toteuttanut
vuosien 2015–2017 aikana LPG:n maanalaisen kalliosäiliöprojektin, jonka kokemukset
ovat hyvät. Tämän johdosta myös teollisuusbensiinin varastointiin on tarkoituksena investoida maanalainen kalliosäiliö.
Hanke on tällä hetkellä esiselvitysvaiheessa. Seuraavana vaiheena vuoden 2018 aikana on esisuunnitteluvaihe, jonka kanssa samanaikaisesti toteutetaan YVA-menettely.
Alustavan aikataulusuunnitelman mukaan YVA-selostus jätettäisiin viranomaiselle ennen kesää 2018 (ks. Kuva 4-2). Projektin toteutus ajoittuu suunnitelmien mukaan aikavälille marraskuu 2018 – elokuu 2020.

2.3

Hankkeen sijainti ja maankäyttötarve
Hankealue sijaitsee Porvoon Kilpilahden teollisuusalueella, Borealiksen nykyisen säiliöalueen alapuolella (Kuva 2-1). Maanalaisen varaston koko tulee olemaan noin 50
000–100 000 m3. Maanpäällistä pinta-alaa hanke tarvitsee säiliön kuilualueelle noin
100 m2, jonka lisäksi hyödynnetään Kilpilahden alueella pääosin jo olemassa olevia
putkisiltoja.
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Kuva 2-1. Hankkeen suunniteltu sijaintipaikka ja liitynnät.

2.4

Arvioitavat vaihtoehdot
Hankkeella on yksi toteutusvaihtoehto (VE1), jossa tarkastellaan uuden maanalaisen
kalliosäiliön rakentamista Porvoon Kilpilahteen. Teollisuusbensiinin ja/tai butaanin varastointiin tarkoitetun kalliosäiliön koko on noin 50 000–100 000 m3.
Hankkeesta vastaavan esiselvityksissä on aiemmin tarkasteltu vaihtoehtona myös
maanpäällistä varastotilaa, mutta maanalaisen kalliosäiliön on todettu olevan turvallisuuden ja ympäristön kannalta parempi varastointitapa kuin maanpäällinen varasto. Lisäksi Borealiksella ei ole osoittaa maa-aluetta maanpäällisen säiliön rakentamiseen.
Nollavaihtoehto eli hankkeen toteuttamatta jättäminen ei ole realistinen vaihtoehto,
koska varastoinnin jatkaminen Nesteen tiloissa ei ole mahdollista enää vuoden 2020
jälkeen.
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2.5

Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin
Maanalainen kalliosäiliö ja sen tarve liittyy keskeisesti Borealiksen olemassa olevan
eteenilaitoksen toimintaan. Muihin käynnissä tai suunnitteilla oleviin hankkeisiin tällä ei
ole liittymäpintaa.
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3

TEKNINEN KUVAUS

3.1

Kalliosäiliön rakenteet ja rakentaminen
Hankkeeseen kuuluu seuraavat kokonaisuudet (Kuva 2-1):
−

Kalliosäiliö (varastointikapasiteetti 50 000−100 000 m3) ja ajotunneli

−

Teollisuusbensiinin purkulinja Nesteen alueelta, joka on noin 3 km pituinen

−

Syöttölinja kalliosäiliöstä olefiiniyksikköön, joka on noin 1,5 km pituinen

Kalliosäiliö on maanpinnasta n. 60–80 metrin syvyyteen peruskallioon louhittu tila, joka
lujituspultataan ja ruiskubetonoidaan louhinnan yhteydessä.
Säiliön rakentaminen tapahtuu olemassa olevan ajotunnelin yläosaa hyödyntäen, josta
louhitaan noin 200 metriä uutta ajotunnelia. Ajotunneli tarvitaan louhintakaluston liikkumiseen, rakennusmateriaalien siirtoihin, syntyvän louheen poiskuljettamiseen sekä
säiliön halutun syvyysaseman saavuttamiseen. Lopuksi säiliöön johtava ajotunneli suljetaan vesipaineen kestävällä paineseinällä.
Kalliosäiliön louhinnan jälkeen tarvittava suojaputkisto asennetaan maanpäältä säiliöön
ulottuvan erillisen kuilun tai useamman erillisreiän kautta. Suojaputkiston sisään asennetaan varsinaiset tuoteputket sisään / ulos meneville virtauksille sekä vaadituille instrumentoinneille. Suojaputkien asennusten jälkeen kalliopinnan ja suojaputkien välinen
tila valetaan umpeen betonilla tai juotoslaastilla. Maanpäällisessä toteutuksessa käytetään hyödyksi olemassa olevia putkisiltoja, joita laajennetaan tarpeen mukaan. Kalliosäiliön rakenteet on kuvattu yleispiirteisesti oheisessa kuvassa (Kuva 3-1).

Kuva 3-1. Kalliosäiliön rakenteet.
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3.2

Toimintaperiaate
Varastoitava tuote on ensisijaisesti teollisuusbensiini. Mahdollisuutena on varastoida
myös n-butaania, mikä määrittää säiliön syvyysaseman.
Hiilivetyjä varastoitaessa säiliöiden kaasutilaan kehittyy kaasunpaine, jonka suuruus
riippuu hiilivedyn höyrynpaineesta varastointilämpötilassa. Säiliötä ympäröivässä kalliossa vallitsee pohjaveden korkeudesta riippuva hydrostaattinen paine, joka pitää varastoitavat hiilivedyt säiliössä. Suunnitellun paineen säilyminen kalliossa edellyttää, että
pohjaveden pinta pysyy lähellä maanpintaa. Tämä tapahtuu normaalin sadannan kautta, jos säiliöitä ympäröivä kallio on riittävän tiivistä. Mikäli kalliosta vuotaa vettä enemmän säiliöön kuin mitä sadanta pystyy korvaamaan, voidaan pohjaveden paineen säilyminen varmistaa syöttämällä kallioon vettä vesiverhotunnelin ja/tai porakaivojen kautta.
Säiliö varustetaan täyttöputkilla, uppopumpuilla (tuote + vesi), hiilivedyn / veden rajapintamittarilla, hiilivedyn pintamittareilla, lämpömittareilla ja painemittarilla. Täyttöputket, pumput ja instrumentointi sijoitetaan suojaputkiin säiliön päässä sijaitsevaan kuiluun (D=4-5 m). Säiliön vuotovedet kerääntyvät painovoimaisesti säiliön pohjalle, kuilun
alapuolella sijaitsevaan pumppaussyvennykseen, josta ne pumpataan vesipumpuilla
edelleen jätevedenpuhdistamolle tai takaisin säiliön vesiverhoon. Samalle alueelle juuri
valmistuneen LPG-kalliosäiliön kokemusten perusteella alueen kallioperä on tiivistä ja
lujaa, jonka seurauksena kalliosäiliöön tihkuva vesimäärä on erittäin pieni. Oheisessa
kuvassa on kuvattu kalliosäiliön toimintaperiaate (Kuva 3-2).

Kuva 3-2. Kalliosäiliön toimintaperiaate.
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3.3

Raaka-aineet, kemikaalit ja polttoaineet
Teollisuusbensiinin tarve on vuositasolla noin 150–250 kt, jonka tuonti Kilpilahteen tapahtuu joko laivoilla tai rautateitse. Kilpilahden alueen teollisuusbensiinin tuontimäärät
tai logistiikka eivät muutu projektin johdosta, muutoksena on vain varastointipaikan siirtyminen paikasta toiseen.
Teollisuusbensiini puretaan kalliosäiliöön uutta purkulinjaa pitkin samoilta Nesteen laitureilta sekä Nesteen rautatieterminaalista, mikä on myös tämän hetken toimintatapa.
Kalliosäiliöstä teollisuusbensiini pumpataan olefiiniyksikön syöttöaineeksi kalliosäiliöön
asennettavilla pumpuilla uutta siirtolinjaa pitkin.
Kalliosäiliön suunnittelussa otetaan huomioon mahdollisuus myös butaanin varastoinnille tulevaisuudessa.
Toiminnan aikana ei käytetä muita kemikaaleja tai polttoaineita.
Kalliosäiliön rakennusurakoitsija vastaa räjähdysaineiden hankinnasta, varastoinnista
sekä viranomaisvaateiden täyttämisestä. Myös raskaiden kuljetusajoneuvojen polttoaineiden hankinta ja varastointi on rakennusurakoitsijan vastuulla.

3.4

Veden tarve ja hankinta sekä jätevedet
Olemassa olevaa ajotunnelia hyödynnetään kalliosäiliön rakentamisessa. Ennen louhinnan aloittamista ajotunneliin vuotanutta pohjavettä sekä aikaisemmin tunnelin täyttämiseen käytettyä Mustijoen vettä pumpataan pois noin 15 000 m3, jotta päästään uuden kalliosäiliön louhinnan aloituspisteeseen. Ajotunnelin tyhjennysvaiheessa poispumpattavan veden käsittelyn tarve ja johtaminen maastoon arvioidaan näytteiden perusteella.
Rakentamisen aikana käytetään kallioporauslaitteessa porausvetenä teollisuusvettä.
Vettä tarvitaan porauksessa syntyvän porasoijan poishuuhtelemiseen sekä poranterien
jäähdyttämiseen. Teollisuusvesi toimitetaan rakennustyömaalle alueen teollisuusvesilinjaan tehtävän liitännän kautta erillistä putkea pitkin. Kalliosäiliön rakennustöiden
aikaisten työmaavesien yhteismäärä on arviona noin 10 000 m 3.
Työmaalta poispumpattavat vedet sisältävät jossain määrin räjäytysaineista peräisin
olevia typpiyhdisteitä sekä kiintoainesta. Poikkeustilanteissa veteen voi myös päätyä
öljyä, esimerkiksi rikkoutuneesta hydrauliikkaletkusta. Poispumpattavat vedet tullaan
käsittelemään laskeutusaltaissa siten, että veden sisältämät kiintoaineet laskeutetaan
pohjalle ja mahdolliset öljyt poistetaan pinnalta. Näin puhdistetut työmaavedet on tarkoituksena johtaa maastoon sopivaan paikkaan, mikäli se on analyysitulosten perusteella mahdollista.
Poispumpattavien työmaavesien laatua tullaan seuraamaan etenkin typen osalta koko
louhintaprojektin ajan. Edellisen kallioluolan louhinnan aikana vuosina 2015–2016 tehtyjen pohjavesianalyysien perusteella typpiyhdisteiden pitoisuudet pysyivät seurannan
aikana likimain samalla tasolla kuin ennen louhintaa (Golder Associates Oy 2015 &
2016). Analysoitujen pohjavesinäytteiden perusteella louhinnalla ei siis ollut merkittävää vaikutusta alueen pohjavesiin.
Kalliosäiliön normaalin toiminnan aikana vuotovedet pumpataan aina tarvittaessa luolan pohjalta ja ne toimitetaan eteenpäin asianmukaiseen käsittelyyn riippuen niihin
liuenneiden hiilivetyjen pitoisuudesta. Puhtaat vedet voidaan käyttää kalliosäiliön vesiverhon täyttämiseen, jolla varmistetaan riittävä hydrostaattinen paine säiliössä.
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3.5

Jätteet ja sivutuotteet
Rakentamisen aikana louhetta syntyy noin 120 000 kiintokuutiometriä. Louhittava kivimateriaali on tämän hetkisten suunnitelmien mukaan lähtökohtaisesti urakoitsijan vastuulla ja urakoitsijan ympäristöluvan piirissä. Valittava urakoitsija tulee lähtökohtaisesti
käyttämään olemassa olevia fasiliteetteja murskaustoimintoon ja uusia välivarastointialueita ei tarvita.
Kallioluolan normaalikäytössä ei synny jätettä.

3.6

Päästöt ilmaan
Rakentamisen aikana päästöjä ilmaan aiheuttaa lisääntynyt ajoneuvoliikenne (louhekuljetukset), louhinnan yhteydessä syntyvät räjähdyskaasut sekä lisäksi alueella voi
syntyä paikallista pölyämistä rakentamistoiminnoista.
Kallioluolan normaalitoiminnassa operoinnissa ei synny hönkäkaasuja tai muita ilmapäästöjä. Suurimpien teollisuusbensiinilaivojen purun yhteydessä säiliöstä voidaan joutua poistamaan kaasua soihtujärjestelmään paineen nousun johdosta. Kalliosäiliöstä
poistettava kaasu on pääosin typpeä.

3.7

Kuljetukset ja henkilöliikenne
Rakentamisen aikana alueen raskas liikenne lisääntyy, kun louhittu maa-aines lastataan kuorma-autoihin ja toimitetaan eteenpäin jatkokäsittelyä varten.
Teollisuusbensiini tuodaan Kilpilahteen joko laivoilla tai rautateitse. Kilpilahden alueen
teollisuusbensiinin tuontimäärät tai logistiikka eivät muutu projektin johdosta, muutoksena on vain varastointipaikan siirtyminen paikasta toiseen. Normaalitoiminnassa luolan operointi ei aiheuta lisääntynyttä liikennettä.

3.8

Melu ja tärinä
Kalliosäiliön rakentamisen aikana melua ja tärinää syntyy kallion louhinnasta sekä lisääntyneestä ajoneuvoliikenteestä, kun louhittu kallioaines toimitetaan eteenpäin jatkokäsittelyä varten. Louheen murskaustoiminnot tehdään hankealueen ulkopuolella.
Normaalitoiminnassa kalliosäiliön operointi ei aiheuta melua.

3.9

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)
BAT-päätelmillä (BAT, Best Available Techniques) tarkoitetaan parasta käytettävissä
olevaa tekniikkaa koskevan asiakirjan (ns. BREF-dokumentit) päätelmiä tekniikasta,
sen sovellettavuudesta sekä päästötasoista, tarkkailusta ja kulutustasoista. Laajamittaisen kemikaalien käsittelyn BAT-päätelmät on julkaistu joulukuussa 2017. Kalliosäiliö
suunnitellaan parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan perustuen.

3.10

Käyttöikä
Kalliosäiliön suunnitteluperusteena pidetään 100 vuoden käyttöikää. Kalliosäiliön käytöstä poisto tapahtuu tyhjäksi pumppaamalla sekä huuhtelemalla säiliö vedellä.
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4

YVA-MENETTELY

4.1

YVA-menettelyn tarve ja osapuolet
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) on lakisääteinen. Suomessa
siitä on säädetty YVA-lailla (252/2017) ja -asetuksella (277/2017). Lainsäädäntö ympäristövaikutusten arviointimenettelystä uudistettiin toukokuussa 2017. YVAarviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia.
YVA-menettelyn tarve määräytyy YVA-laista (252/2017), jonka liitteessä 1 on lueteltu
hankkeet, joihin ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan. Siinä esitetyn
hankeluettelon 8d-kohdan nojalla YVA-lain mukaista arviointimenettelyä sovelletaan öljyn, petrokemian tuotteiden tai kemiallisten tuotteiden varastot, joissa näiden aineiden
varastosäiliöiden tilavuus on yhteensä vähintään 50 000 kuutiometriä.
Hankevastaavana tässä hankkeessa toimii Borealis Polymers Oyj ja yhteysviranomaisena Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Tämän ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatimisesta on vastannut konsulttityönä Pöyry Finland Oy, jonka
YVA-työryhmä on esitetty YVA-ohjelman alussa olevassa taulukossa.
Hankevastaava on varmistanut tässä hankkeessa yhteysviranomaisena toimivalta Uudenmaan ELY-keskukselta, että hankkeelle on toteutettava YVA-menettely.

4.2

YVA-menettelyn tavoite ja sisältö
YVA-lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä
huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Samalla tavoitteena on lisätä
kaikkien osapuolten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa arviointimenettelyssä
hankesuunnittelun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vaihtoehtojen ollessa vielä
avoinna. Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta
siihen rinnastettavaa päätöstä ennen arvioinnin päättymistä. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon
perustaksi.
YVA-menettelyn keskeiset vaiheet on esitetty kuvassa 4-1.
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Kuva 4-1. YVA-menettelyn vaiheet.
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Ennakkoneuvottelu
Ennen YVA-menettelyn aloittamista tai sen kuluessa voidaan järjestää ennakkoneuvottelu yhteistyössä hankkeesta vastaavan ja keskeisten viranomaisten kanssa. Ennakkoneuvottelun tavoitteena on edistää hankkeen vaatimien arviointi-, suunnittelu- ja lupamenettelyjen kokonaisuuden hallintaa, hankkeesta vastaavan ja viranomaisten välistä
tiedonvaihtoa sekä parantaa selvitysten ja asiakirjojen laatua ja käytettävyyttä sekä sujuvoittaa menettelyjä.
YVA-ohjelma
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma. YVA-arviointiohjelma on suunnitelma (työohjelma) ympäristövaikutusten arviointimenettelyn järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä.
Ohjelmassa esitetään muun muassa perustiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja arvio hankkeen aikataulusta. Lisäksi kuvataan hankkeen ympäristön nykytilaa ja esitetään ehdotus ympäristövaikutusten arviointimenetelmiksi sekä suunnitelma osallistumisen järjestämisestä.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään tarpeellisessa määrin seuraavat
tiedot:

•

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

•

Tiedot hankkeesta vastaavasta sekä arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta.

•

Hankkeen vaihtoehdot ja nollavaihtoehto.

•

Tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista.

•

Kuvaus todennäköisen vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja kehityksestä.

•

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

•

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

•

Tiedot arviointiohjelman laatijoiden pätevyydestä.

•

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

•

Arvio arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta.

YVA-menettely käynnistyy virallisesti, kun YVA-ohjelma jätetään yhteysviranomaiselle.
Yhteysviranomainen tiedottaa YVA-menettelyn alkamisesta ja YVA-ohjelman nähtävilläolosta sähköisesti omilla internetsivuillaan ja hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kunnissa. Nähtävilläoloaika alkaa kuulutuksen julkaisemispäivästä ja kestää 30
päivää (erityisestä syystä aikaa voidaan pidentää enintään 60 päivän mittaiseksi). Tänä
aikana YVA-ohjelmasta voi esittää mielipiteitä yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen myös pyytää lausuntoja ohjelmasta eri viranomaisilta. Yhteysviranomainen kokoaa
ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antaa niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle kuukauden kuluessa nähtävillä olon päättymisestä.
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YVA-selostus
Ympäristövaikutusten arviointiselostus laaditaan arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon pohjalta. YVA-selostuksessa esitetään muun muassa tiedot hankkeesta, kuvaus ympäristön nykytilasta, kuvaus hankkeen ja sen vaihtoehtojen
todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista, niiden lieventämisestä, seurannasta ja vaihtoehtojen vertailusta sekä tiedot ympäristövaikutusten arviointimenettelyn
toteuttamisesta. Arviointiselostus sisältää myös yleistajuisen yhteenvedon.
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään tarpeellisessa määrin seuraavat
tiedot:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Arvio mahdollisista onnettomuuksista ja niiden seurauksista.

•

Vaihtoehtojen ympäristövaikutusten vertailu.

•

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

•

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

•

Ehdotus mahdollisista merkittäviin haitallisiin ympäristövaikutuksiin liittyvistä seurantajärjestelyistä.

•

Selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen ja liittymisestä
hankkeen suunnitteluun.

•

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

•

Tiedot arviointiselostuksen laatijoiden pätevyydestä.

•

Selvitys siitä, miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on otettu
huomioon

•

Yleistajuinen ja havainnollinen tiivistelmä.
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Yhteysviranomainen tiedottaa valmistuneesta arviointiselostuksesta samalla tavoin
kuin arviointiohjelmasta. Arviointiselostus on nähtävillä vähintään 30 päivää ja enintään
60 päivää, jolloin viranomaisilta pyydetään lausunnot ja asukkailla sekä muilla intressiryhmillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä yhteysviranomaiselle. Annetut mielipiteet
ja lausunnot viranomainen ottaa huomioon omassa perustellussa päätelmässään.
Perusteltu päätelmä
Yhteysviranomainen tarkistaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyyden ja
laadun sekä laatii tämän jälkeen perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perustellussa päätelmässä esitetään yhteenveto YVAselostuksesta annetuista muista lausunnoista ja mielipiteistä.
Perusteltu päätelmä on annettava kahden kuukauden kuluessa YVA-selostuksen lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.
YVA-menettely päättyy, kun yhteysviranomainen toimittaa perustellun päätelmän sekä
muut lausunnot ja mielipiteet hankkeesta vastaavalle. Lisäksi yhteysviranomaisen on
toimitettava perusteltu päätelmä tiedoksi hanketta käsitteleville viranomaisille, hankkeen vaikutusalueen kunnille sekä tarvittaessa maakuntien liitoille ja muille asianomaisille viranomaisille sekä julkaistava yhteysviranomaisen internetsivuilla.

4.3

YVA-menettelyn aikataulu
YVA-menettelyn keskeiset vaiheet ja suunniteltu aikataulu on esitetty oheisessa kuvassa (Kuva 4-2). Aikataulu kuulemisiin ja yhteysviranomaisen lausunnon ja perustellun
päätelmän antamiseen varatun ajan osalta on esitetty maksimikeston mukaisesti.
Yhteysviranomaisen kanssa käytiin ennakkoneuvottelu 24.1.2018. Ennakkoneuvotteluun kutsuttiin yhteysviranomaisen, hankevastaavan ja YVA-konsultin lisäksi eri viranomaistahojen edustajat.
2018
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

YVA ennakkoneuvottelu
Osa 1: YVA-ohjelma
YVA-ohjelman laadinta
YVA-ohjelma yhteysviranomaiselle
YVA-ohjelman nähtävillä
Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta
Osa 2: YVA-selostus
YVA-selostuksen laadinta
YVA-selostus yhteysviranomaiselle
YVA-selostus nähtävillä
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä
Kuva 4-2. Hankkeen YVA-menettelyn suunniteltu aikataulu.
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4.4

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

4.4.1

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

4.4.2

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

4.4.3

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

YMPÄRISTÖN NYKYTILA

5.1

Maankäyttö ja rakennettu ympäristö

5.1.1

Sijainti ja alueen nykyiset toiminnot
Hankealue sijaitsee Borealis Polymers Oy:n omistamalla kiinteistöllä Kilpilahden teollisuusalueella (Kuva 5-1). Kilpilahden teollisuusalue sijoittuu lähelle Porvoon kaupungin
ja Sipoon kunnan välistä rajaa, noin 17 kilometriä Porvoon keskustasta lounaaseen.
Sipoon kunnan raja on lähimmillään noin 700 metrin päässä teollisuusalueen rajasta
lounaaseen.
Helsinki-Porvoo-moottoritie kulkee noin 3 kilometrin päässä teollisuusalueen pohjoispuolella. Kilpilahden teollisuusalue rajoittuu sen pohjois−itä-suunnassa merialueeseen,
Svartbäckinselkään, jonka vastarannalla sijaitsevat Tolkkinen ja Emäsalo.
Kilpilahden teollisuusalue on Suomen suurimpia teollisuusalueita ja Pohjoismaiden
suurin öljynjalostuksen ja kemianteollisuuden keskus. Kilpilahden teollisuusalueeseen
kuuluu noin 1 300 ha maata ja noin 300 ha vesialuetta, joista suurinta osaa käyttää
Neste Oyj:n öljynjalostamo.
Kilpilahden teollisuusalueella toimii Neste Oyj:n öljyjalostamon ja Borealis Polymers
Oy:n petrokemian tehtaiden lisäksi mm. Borealis Polymers Oy:n muovitehtaat, Ashland
Finland Oy:n polyesterihartseja valmistavat tehtaat, Bewi Styrochem Oy:n soluuntuvaa
polystyreenimuovia valmistava tehdas, Gasum Oy:n nesteytetyn maakaasun tuotantolaitos, Innogas Oy:n nestekaasun täyttölaitos sekä Oy Aga Ab:n ilmakaasutehdas ja
vedyntuotantolaitos. VR Oy Cargo vastaa alueen junaliikenteestä. Kilpilahdessa sijaitsee myös alueen teollisuutta palveleva teknologiakeskus. Lisäksi alueella toimii lukuisia
edellä mainittuja toiminnanharjoittajia palvelevia yrityksiä. Kilpilahden satama- ja teollisuusalueella on noin 3 500 vakituista työpaikkaa.
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Kuva 5-1. Hankealueen sijainti ja rakennettu ympäristö.

5.1.2

Asutus ja herkät kohteet
Kilpilahden teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Kalliosäiliön
hankealueen lähimmät asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat Nikubyn alueella etelässä
noin 750 metrin päässä. Teollisuusalueen läheisyydessä ei nykyisin ole kouluja tai päiväkoteja tai muita vastaavia herkkiä kohteita.
Kilpilahden teollisuusalueen läheisyydessä sijaitsee Keravan kaupungin Nikuvikenin ulkoilualue sekä Porvoon kaupungin Nybyn ulkoilualue. Nikuvikenin ulkoilualue käsittää
venesataman sekä kesäaikana toimivan ravintolan. Alue on myös kahden venekerhon
käytössä. Nybyn ulkoilualueella on uimalaituri ja kalastusmahdollisuus. Porvoon kaupunki omistaa myös Emäsalonselällä olevan Furuholmenin ulkoilusaaren, jossa on uimaranta. Kulloonlahden rannalla on myös Rantakylän uimaranta. Emäsalon eteläpäässä Havsuddenin vastapäisellä rannalla on niin ikään uimaranta. Lähialueen asukkaat ja
loma-asukkaat käyttävät metsäalueita virkistykseen ja marjastukseen.
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Merialue on sekä veneilijöiden että kalastajien käytössä. Svartbäckinselän ja koko Porvoon edustan alueella on myös runsaasti rantakiinteistöjä, joiden omistajat, haltijat tai
muut käyttäjät hyödyntävät merialuetta kalastuksen ohella myös muihin virkistystarkoituksiin. Svartbäckinselkä on kalastusaluetta, kuten myös muut osat Porvoon edustan
merialueesta.
5.1.3

Kaavoitus ja muut maankäytön suunnitelmat
Maakuntakaava
Ympäristöministeriön 15.2.2010 vahvistamassa (KHO 6.4.2011) Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa koko Kilpilahden teollisuusalue on osoitettu teollisuustoimintojen alueeksi (T/kem: Teollisuus- ja varastoalue, jolla on/jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen). Teollisuusalueen ympärille on
osoitettu Seveso II -direktiivin mukainen konsultointivyöhyke (sev 1), jossa on rajoitettu
asumista. Lisäksi teollisuusalueen ulkopuolelle on osoitettu Kilpilahden alueen suojavyöhykkeet (sv 1 ja sv 2), jotka rajoittavat maankäyttöä (mm. virkistysalueiden, uuden
asutuksen, kaupallisten toimintojen ja oppilaitosten sijoittaminen alueille on kielletty).
Teollisuusalueen ranta on osoitettu satamatoimintojen alueeksi (LS). Lisäksi Kilpilahden uusi tieyhteys on osoitettu maakuntakaavassa.
Lainvoimaisessa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa teollisuusalueelle on osoitettu tasavirtakaapelin Estlink 2 yleispiirteinen sijainti (e2). Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1
mom. nojalla rakentamisrajoitus.
Voimaan tulleessa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa on osoitettu pieniä tarkistuksia Kilpilahden edustan laivaväyliin.
Valmistelussa on Uusimaa-kaava 2050, jonka valmisteluaineiston on tarkoitus tulla
nähtäville alkuvuodesta 2018. Uusimaa-kaavan aikatähtäin on vuodessa 2050 ja kaava
koostuu yleispiirteisestä pitkän aikavälin rakennekaavasta ja sitä tarkentavista seutujen
vaihemaakuntakaavoista.
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Kuva 5-2. Ote voimaassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmästä. Yhdistelmä sisältää
voimassa olevat merkinnät kaavoista: Uudenmaan maakuntakaava, Uudenmaan 1., 2., 3.
ja 4. vaihemaakuntakaavat, Itä-Uudenmaan maakuntakaava, Itä-Uudenmaan 1.- 4.
vaiheseutukaavat sekä Maakuntakaava 2000. (Uudenmaan liitto 2018)

Yleiskaava
Hankealue kuuluu vuonna 1988 vahvistetun (lainvoimaiseksi 1989) Sköldvikin
osayleiskaavan alueeseen. Osayleiskaavassa hankealue on osoitettu teollisuusalueeksi (T). Osayleiskaavassa teollisuusalueen ulkopuoliset lähialueet on pääasiassa merkitty maatalousalueeksi (MT).
Alueen muuttuneiden tiejärjestelyjen, Kilpilahden uuden tieyhteyden ja maankäytön
muutostarpeiden johdosta Sköldvikin osayleiskaavan muuttaminen on vireillä ja kaavan
perusselvitysten laadinta on käynnistynyt. Osayleiskaavan aikataulun mukaisesti kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistuu keväällä 2018.
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Kuva 5-3. Ote Sköldvikin lainvoimaisesta osayleiskaavasta. (Porvoon kaupunki 2013a)

Asemakaava
Hankealueella pääosin on voimassa Sköldvikin rakennuskaava (rk 74), joka on vahvistettu 27.4.1984. Asemakaavaa on osin muutettu asemakaavan muutoksella (319), joka
on vahvistettu 7.4.2000. Kaavamuutoksella mm. vahvistui ohjeellinen teollisuusraiteelle
varattu alueen osa. Hankealue on kaavassa merkitty teollisuus- ja varastorakennusten
korttelialueeksi (T). Sataman edustan vesialue on aluetta, jolle asemakaavan mukaan
saadaan rakentaa satamatoiminnan kannalta välttämättömiä laituri- ym. rakennuksia ja
rakenteita (Ws).
Muut maankäytön suunnitelmat
Vuonna 2015 käynnistyneen Pobi-hankkeen (Porvoon Kilpilahdesta tulevaisuuden bioteollisuuspuisto) tavoitteena on luoda yhdessä Kilpilahden teollisuusalueen yritysten
kanssa yhteinen ymmärrys, visio ja suunnitelma siitä, miten Porvoon seutu voisi kehittyä maailmanluokan bioteollisuuspuistoksi. Hanke päättyy vuonna 2018 ja alueen
osayleiskaavatyössä pyritään hyödyntämään hankkeen tuloksia. (Porvoon kaupunki
2018a).
Kilpilahden teollisuusalueelta on laadittu selvitys suuronnettomuusriskien huomioimisesta maankäytön suunnittelussa (Itä-Uudenmaan liitto 2007).
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5.2

Liikenne
Liikenne Kilpilahden teollisuusalueelle kulkee Porvoonväylältä (valtatie 7) joko Nesteentietä (maantie 148) pitkin tai vaihtoehtoisesti Kilpilahdentietä (maantie 11746) pitkin. Merkittävimmät yksityistiejärjestelyt ovat Borealiksen uusi tieyhteys Y4 ja yhteys Y6
Borealikselta Spjutsundintielle (maantielle 1534). Borealiksen yhteys toimii teollisuusalueen toisena pääsuuntana ja se palvelee suurta osaa lännen suunnan liikenteestä.
Porvoonväylällä, Kilpilahden kohdalla, liikennemäärä oli noin 25 000–28 000 ajoneuvoa
vuorokaudessa vuonna 2016. Tästä raskasta liikennettä oli noin 1 800–2 200 ajoneuvoa/vrk. Porvoonväylän ja Kilpilahden teollisuusalueen välillä Nesteentiellä liikennemäärä oli noin 4 100 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta reilu 15 prosenttia oli raskasta
liikennettä. Kilpilahdentiellä liikennemäärä oli noin 1 400 ajoneuvoa vuorokaudessa ja
raskaan liikenteen osuus tästä oli noin 33 prosenttia. (Liikennevirasto 2018)
Koko Kilpilahden teollisuusalueella työskentelee noin 3 500 henkilöä, joista suurin osa
saapuu alueelle henkilöautoilla. Teollisuusalueelle on julkisen liikenteen yhteys, ja alueelle tulee noin 30–40 bussikäyntiä arkipäivässä. Lisäksi alueella työskentelevien henkilöiden määrä voi kasvaa tilapäisten huoltojen yhteydessä jopa 3 000 henkilöllä.
Kilpilahdessa on Neste Oyj:n operoima satama (Sköldvikin satama), joka palvelee koko
teollisuusalueen merikuljetustarpeita. Satamaan johtaa 15,3 metriä syvä laivaväylä. Satama on tonnimääräisesti Suomen suurin satama, jossa käy noin 1 200–1 400 laivaa
vuodessa. Satamassa puretaan ja lastataan vuosittain yhteensä 19–20 miljoonaa tonnia raakaöljyä ja öljytuotteita.
Sataman välittömässä läheisyydessä, sen eteläpuolella, sijaitsee rautatievaunujen purkausterminaali, jonka liikennemäärä on noin 40 vaunua päivässä. Lastausterminaalin
liikennemäärä on enintään 40 vaunua päivässä.

5.3

Melu
Kilpilahden teollisuusalueen ympäristölupavelvolliset toimijat seuraavat tuotantolaitostensa melutilannetta vuosittain. Melutasoja on mitattu Porvoon jalostamon ympäristössä 1980-luvulta saakka. Borealis Polymers Oy:n kaikkien tuotantolaitosten aiheuttamaa
ympäristömelua mitataan neljä kertaa vuodessa yhteensä kymmenessä mittauspisteessä, joista neljä edustaa pääasiassa petrokemian tehtaita ja yksi sekä Neste Oyj:n
jalostamoa että petrokemian tehtaita. Nämä mittauspisteet sijaitsevat noin 1–3 kilometrin etäisyydellä petrokemian tehtaista. Yksittäisissä petrokemian tehtaita edustavissa
mittauksissa vuosina 2009–2014 päivän melutaso (Leq) on ylittänyt 50 dB(A), mutta
kaikissa mittauksissa melutaso on jäänyt alle tason 55 dB(A). Petrokemian tehtaiden
ympäristössä, hyväksyttävissä olosuhteissa normaalioperoinnin aikana mitatut melutasot ovat em. mittauspisteissä vaihdelleet välillä 30–50 dB(A).
Vuonna 2008 alueelle on laadittu meluselvityksen päivitys (FCG Plaenko Oy 2008),
jonka yhteydessä päivitettiin Borealis Polymers Oy:n tuotantolaitosten päästölähteiden
äänitehotasoja muuttuneiden päästölähteiden osalta ja päivitettiin aiempi, vuosina
1998–1999 laadittu, melun leviämismallinnus. Petrokemian tehtaiden osalta selvityksen
johtopäätöksissä todetaan, että alueella tehdyt muutokset eivät ole vaikuttaneet melun
leviämiseen kokonaisuutena merkittävästi. Yöajan ohjearvo 50 dB(A) ei ylity tehdasalueen ulkopuolella.

5.4

Tärinä
Hankealueen läheisyydessä ei ole käynnissä rakennustyömaita, joista esimerkiksi louhinnasta syntyvää tärinää voisi aiheutua. Kilpilahden alueella tärinää aiheutuu pääosin
raskaasta liikenteestä sekä raideliikenteestä ajoteiden ja junaradan lähiympäristöön.
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5.5

Päästöt ilmaan ja ilmanlaatu
Kilpilahdessa on tarkkailtu ilmanlaatua 1970-luvulta lähtien. Ilmanlaatua seurataan jatkuvatoimisesti kolmella mittausasemalla. Kaikilla mittausasemilla mitataan rikkidioksidia
ja yhdellä mittausasemalla myös haisevia rikkiyhdisteitä, typen oksideja sekä otsonia.
Lisäksi teollisuusalueen läheisyydessä on tehty bioindikaattoriseurantaa säännöllisesti
1980-luvulta lähtien. Näiden lisäksi teollisuusalueella tai sen läheisyydessä on tehty
muita ilmanlaatuun liittyviä mittauksia tai kertaluontoisia selvityksiä.
Ilmanlaatu on Porvoossa keskimäärin melko hyvä. Ilmanlaatu on huonoin keskustan
pääkatujen ja valtatie 7:n lähistöllä. Suurimmat epäpuhtauksien lähteet Porvoossa ovat
teollisuus, energiantuotanto ja liikenne. Kilpilahden alueella on raskasta teollisuutta ja
energiantuotantoa, joista aiheutuu rikkidioksidin, typen oksidien, haihtuvien orgaanisten
yhdisteiden (VOC) ja hiukkasten päästöjä ilmaan. Kilpilahden teollisuusalueen päästöt
heikentävät ajoittain lähialueen ilmanlaatua. Autoliikenne ja teollisuus ovat suurimmat
hiilimonoksidipäästöjen lähteet Porvoossa. (Malkki ym. 2017)
Teollisuusalueen typen oksidien ja VOC-yhdisteiden päästöt ovat laskeneet viime vuosikymmeninä (Kuva 5-4). Rikkidioksidin päästöt ovat pysyneet keskimäärin samalla tasolla.

Kuva 5-4. Kilpilahden teollisuuden ilmapäästöt vuosina 1993-2016 (tonnia vuodessa).
(Neste Oyj 2017)

Rikkidioksidi- ja typen oksidipitoisuudet ovat viime vuosina alittaneet ilmanlaadun rajaja ohjearvot. Satunnaisia rikkidioksidin vuorokausiraja-arvon ylityksiä on tapahtunut
mm. Mustijoen mittausasemalla 2014 ja Nybyn mittausasemalla vuonna 2015. Kasvillisuuden ja ekosysteemin suojelemiseksi annettu rikkidioksidin ja typen oksidien vuosikeskiarvon kriittinen taso on alittunut selvästi. Valtioneuvoston pelkistyneille rikkiyhdisteille asettama vuorokausiohjearvo ei ylittynyt kertaakaan vuonna 2015–2016. (Neste
Oyj 2013–2016).

Copyright © Pöyry Finland Oy

Maaliskuu 2018
37

Borealis Polymers Oy
Uusi maanalainen kalliosäiliö, YVA-ohjelma

Porvoon jalostamon lähiympäristössä mitatuista haihtuvista orgaanisista yhdisteistä
merkittävimmät otsonin muodostamisen kannalta ovat alkeenit, kuten eteeni, propeenit
ja buteenit. Eteenin ja propeenin osuus on vähäinen, mutta buteenin osuus on noin 11
%. Otsonin nettomuodostusta todennäköisempää on paikallinen alailmakehän otsonipitoisuuden väheneminen nieluvaikutuksen vuoksi. Otsonin tavoitearvot eivät ole ylittyneet Mustijoen mittausasemalla viime vuosina (Neste Oyj 2013–2016).
Petrokemian tehtaiden VOC-päästöjen haitallisimmat komponentit ovat bentseeni ja
butadieeni. Leviämismallinnuksen mukaan (Borealis Polymers Oy 2014) ilman bentseenipitoisuuden isokäyrä vuosikeskiarvon tasolle 2 μg/m3 ulottuisi noin 3 kilometrin
etäisyydelle petrokemian tehtaista eli jonkin verran Kilpilahden teollisuusalueen ulkopuolelle ja vuosikeskiarvon taso 5 μg/m3 ylittyisi teollisuusalueella. Bentseenimittausten
mukaan (Borealis Polymers Oy 2014) sen pitoisuudet alittivat selvästi terveyden suojelemiseksi säädetyn raja-arvon 5 μg/m3 sekä ilmanlaadun seurannan alemman arviointikynnyksen 2 μg/m3. Pitoisuudet olivat samaa luokka kuin pääkaupunkialueella mitatut
pitoisuudet. Mittaustulosten perusteella Kilpilahden teollisuuslaitosten bentseenipäästöjen ei arvioitu aiheuttavan haittaa lähiasukkaiden terveydelle.
Valtioneuvoston ilmanlaatuasetuksessa 79/2017 säädetyt raja-arvot PM10- ja PM2,5pitoisuuksille sekä valtioneuvoston asetuksessa 113/2017 terveyshaittojen ja ympäristöön kohdistuvien haittojen ehkäisemiseksi nikkelille säädetty tavoitearvo (20 μg/m3)
alittuivat Nybyn mittauspisteessä vuonna 2012 tehdyn selvityksen (Ambiotica 2013)
mukaan. Lisäksi arseenille, kadmiumille, elohopealle sekä bentso(a)pyreenille säädetyt
tavoitearvot alittuivat Nybyn mittauspisteessä selvästi.
Vuoden 2014 bioindikaattoriseurannan (Nab Labs Oy Ambiotica 2015) tulosten mukaan sormipaisukarve oli tutkimusalueella keskimäärin selvästi vaurioitunutta ja jäkälälajisto köyhtynyttä tai lievästi köyhtynyttä. Lajistotunnukset olivat samaa tasoa kuin Uudellamaalla keskimäärin. Selvimmät muutokset jäkälissä sijoittuivat teollisuusalueen läheisyyteen. Erityisesti lyhytaikaisista muutoksista kertova männyn neulasten alkuainepitoisuudet olivat pienentyneet edellisestä tutkimusvuodesta 2009 typen, rikin,
kadmiumin, nikkelin, ja vanadiinin osalta. Lyijyn pitoisuudet olivat samalla tasolla kuin
aikaisemmin.

5.6

Maa- ja kallioperä sekä pohjavedet
Maaperä ja kallioperä
Hankealueen ympäristö on kalliovaltaista ja avokallioita esiintyy runsaasti (Kuva 5-5 ja
Kuva 5-7). Kallioperän pääkivilajina on migmatiittigraniitti. Hankealueen kallioperässä
on kolme pohjois-eteläsuuntaista ruhjevyöhykettä ja yksi itä-länsisuuntainen ruhjevyöhyke. Suunnitellun kalliosäiliön välittömässä läheisyydessä, noin 50–100 metrin
etäisyydellä sijaitsee kallioperään louhittu nestekaasun varastotila (LPG-säiliö) ja tämän työtunneli. Maanpinnan taso hankealueen ympäristössä vaihtelee välillä -12… +43
(N2000). Maanpinnan taso suunnitellun kalliosäiliön alueella on noin +28…+31
(N2000).
Hankealueen ympäristössä irtomaakerroksia esiintyy lähinnä pieninä ja epäyhtenäisinä
vyöhykkeinä kalliopainanteissa. Suunniteltu kalliosäiliö sijoittuu rakennetulle alueelle,
jolla maanpintaa on aikojen saatossa tasattu kalliota louhimalla ja epätasaisuuksia täyttämällä. Luontaisen irtomaapeitteen yläosa koostuu tyypillisesti ohuesta turvekerroksesta, jonka alla esiintyy savea. Saven alla esiintyy silttiä, soraa ja moreenia. Irtomaapeite on pääsääntöisesti ohut, pois lukien kallioperän ruhjevyöhykkeet, joiden kohdalla
kerrospaksuudet voivat olla yli 20 metriä.
Hankealueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita, moreenimuodostumia, eikä tuuli- ja rantakerrostumia.

Copyright © Pöyry Finland Oy

Maaliskuu 2018
38

Borealis Polymers Oy
Uusi maanalainen kalliosäiliö, YVA-ohjelma

Kuva 5-5. Hankealueen pohjamaalajit (GTK 2008) ja kallioperän tulkitut ruhjevyöhykekeet
(VTT 1993).
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Kuva 5-6. Kuvan (Kuva 5-5) pohjamaaljien selitykset (GTK 2008).
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Kuva 5-7. Hankealueen
(Maanmittauslaitos 2018).

ympäristön

avokalliot

ja

maanpinnan

korkeustaso

Pohjavedet
Hankealue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Lähin luokiteltu pohjavesialue (Boxby, vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue, tunnus 0175308) sijaitsee noin 6,5 kilometrin etäisyydellä suunnitellun kalliosäiliön länsipuolella.
Kilpilahden teollisuusalue on liittynyt Porvoon vesilaitoksen jakeluverkostoon, jonka
toimittamaa vettä käytetään talousvetenä. Myös noin kilometrin etäisyydellä suunnitellun kalliosäiliön eteläpuolella sijaitseva Nikubyn alue on vedenjakeluverkoston piirissä.
Maapohjaveden virtaus suuntautuu suunnitellun kalliosäiliön alueelta kohti itää ja tämän jälkeen kallioperän ruhjevyöhykkeessä kohti etelää ja Suomenlahtea (Kuva 5-8).
Maapohjaveden pinta sijaitsee suunnitellun kalliosäiliön alueella arviolta noin tasolla
+20 (N2000). Suunnitellun kalliosäiliön itäpuolella sijaitsevan ruhjevyöhykkeen alueella
maapohjaveden pinnan taso laskee lyhyellä matkalla tasoon +2…+3 (N2000). Huomat-

Copyright © Pöyry Finland Oy

Maaliskuu 2018
41

Borealis Polymers Oy
Uusi maanalainen kalliosäiliö, YVA-ohjelma

tavat maapohjaveden pinnan tason vaihtelut johtuvat todennäköisesti kallion korkokuvasta, eli paikoin kalliopinta nousee maapohjaveden tason yläpuolelle ja padottaa virtausta.
Kalliopohjaveden pinta sijaitsee paikoin noin tasolla -25 (N2000). Tämä johtuu alueella
sijaitsevista ja vallitsevan maapohjaveden pinnan tason alapuolelle sijoittuvista kalliotiloista, joihin suotautuu kalliopohjavettä lähiympäristöstä.
Hankealueella pohjaveden muodostuminen on erittäin vähäistä, johtuen maanpinnan
topografiasta, kallioisuudesta ja irtomaakerroksien yläosan (savi, siltti) heikosta vedenjohtavuudesta. Hankealueella ei ole vedenhankinnallista merkitystä.
Pohjavedessä on paikoin todettu orgaanisia haitta-aineita, lähinnä bentseeniä ja kloorattuja hiilivetyjä. Pohjaveden kloridipitoisuus on todennäköisesti meriveden vaikutuksesta paikoin kohonnut.

Kuva 5-8. Pohjaveden havaintoputket ja pohjaveden päävirtaussuunta.
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5.7

Kasvillisuus, eläimistö ja suojelukohteet
Hankealue sijaitsee eteläboreaalisen metsäkasvillisuusvyöhykkeen Lounaismaan ja
Pohjanmaan rannikon osa-alueella rajoittuen Suomenlahden merialueeseen (Suomen
ympäristökeskus 2018). Eliömaakuntana on Uusimaa. Porvoon kaupungin alueella on
rakennettuja alueita ja erityisesti jokilaaksoissa laajoja peltoalueita sekä niiden lisäksi
monimuotoista ja arvokasta metsä-, suo- ja saaristoluontoa (Porvoon kaupunki 2018b).
Kasvi- ja eläinlajistossa on sisämaan lajeja, rannikkoseudun ja merenrannan lajeja ja
alueelle mm. laivaliikenteen mukana kulkeutuneita lajeja.
Kilpilahden teollisuusalue on pitkään teollisuus- ja satamakäytössä ollutta rakennettua
ympäristöä, jossa on jäljellä vain vähän alueen alkuperäistä luonnonympäristöä, kasvillisuutta ja eläimistöä. Hankkeeseen liittyvä pääosin maanalainen rakentaminen sijoittuu
lähes kokonaisuudessaan alueelle, johon on tehty luontoselvitykset aikaisempien YVAhankkeiden yhteydessä vuosina 2010 (Sito Oy 2011) ja 2013 (Pöyry Finland Oy 2014).
Luontoselvitysten mukaan alueen rakentamattomissa osissa on mäntyä kasvavia kalliokumpareita ja niiden reunoilla rehevämpiä metsiköitä sekä luonnontilaltaan muuttuneita varastokenttäalueita ja pensoittuneita peltolaikkuja. Alueelle ei sijoitu arvokkaita
luontokohteita. Sieltä ei ole tiedossa havaintoja luontodirektiivin IV liitteen lajeista eikä
uhanalaisista lajeista lukuun ottamatta vaarantuneeksi (VU) arvioitua (Rassi ym. 2010)
keltamataraa, jota oli pieni kasvusto koillisosassa (Sito Oy 2011).
Kilpilahden alueelle teollisuusalueen ympäristöön on tehty osayleiskaavaa varten luontoselvitys vuonna 2007 (Porvoon kaupunki 2007). Sen mukaan pääosa alueen metsistä
on kangasmetsiä ja metsät ovat rakentamisen takia pirstoutuneita. Suurin suo on Fågelmossenin keidassuo Kilpilahden teollisuusalueen länsipuolella. Teollisuusalueen
eteläpuolelta mainitaan paikallisesti arvokkaina luontokohteina Kärrbyn–Nikubyn kallioalue ja Nikubyn tervaleppäkorvet.
Natura 2000 -alueet, luonnonsuojelualueet ja muut valtakunnallisesti arvokkaat
luontokohteet
Porvoon laajimmat suojelualueet ovat saaristo- ja merialueella sekä Porvoonjoen suiston alueella. Kilpilahden teollisuusalue sijoittuu varsin etäälle niistä. Hankealueen ympäristöön noin viiden kilometrin etäisyydellä sijoittuvat seuraavat Natura 2000 -alueet,
luonnonsuojelualueet ja tärkeät lintualueet (Kuva 5-9) (Suomen ympäristökeskus
2018):
−

Klobbuddenin luonnonsuojelualue (YSA011544). Alue sijaitsee Kilpilahden teollisuusalueen kaakkoispuolella niemenkärjessä noin kilometrin päässä hankealueesta.

−

Boxin soiden Natura-alue (FI0100068, Sipoo ja Porvoo, 156 hehtaaria, SAC).
Alue koostuu Sipoon ja Porvoon rajalla sijaitsevista kolmesta suoalueesta, jotka
sisältyvät valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan. Niistä lähin on Kilpilahden
teollisuusalueeseen rajoittuva Fågelmossen noin 1,5 kilometrin päässä hankealueesta länteen. Muut ovat 3,5–4 kilometrin päässä lännessä–lounaassa. Alueesta osa on suojeltu luonnonsuojelualueina (YSA204140, YSA204139,
YSA204053 ja YSA205361).

−

Haikkoonselän FINIBA-lintualue (230051, 507 ha). Suomen tärkeisiin lintualueisiin (Leivo ym. 2002) kuuluva sisäsaariston selkävesialue ulottuu lähimmillään
2,5 kilometrin päähän hankealueesta sen koillispuolella.

−

Emäsalon soiden Natura-alue (FI0100076, Porvoo, 100 hehtaaria, SAC). Alueeseen kuuluu neljä Emäsalon saaressa sijaitsevaa pienehköä suota, jotka sisältyvät osin valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan. Niistä lähin, Stornäsin
tervaleppäluhta, sijaitsee noin 3,5 kilometrin päässä hankealueesta koilliseen ja
muut yli viiden kilometrin päässä kaakossa.
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Lisäksi Porvoon kansallinen kaupunkipuisto ulottuu Haikkonselän vesialueelle lähimmillään noin 3,5 kilometrin päähän hankealueesta (Porvoon kaupunki 2018b).

Kuva 5-9. Hankealuetta lähimmät Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja muut
valtakunnallisesti arvokkaat luontokohteet sekä maiseman ja kulttuuriympäristön
valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat kohteet.
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5.8

Vesistöt sekä kalasto ja kalatalous

5.8.1

Teollisuusalue
Kilpilahden alueelta pintavedet virtaavat useaa pienehköä puroa ja ojastoa pitkin tai
suoraan pintavaluntana mereen. Alueen muovi- ja petrokemian tehtaiden ympäristössä
suoritetaan pintavesien tarkkailua haitta-aineiden pitoisuuksien ja kulkeutumisen selvittämiseksi (esim. Golder Associates Oy 2017). Suunnitellun uuden kalliosäilön pohjoispuolella pintavesien laatua tarkkaillaan Borealis Polymers Oy:n merivesitunnelin poistoja tulopuolen läheisissä puroissa, joista pintavedet purkautuvat tunnelin kautta mereen.
Tarkkailukohteita on myös hankealueen eteläpuolisessa purossa Lillvikenissä, josta
vedet virtaavat pääosin kohti itää ja etelää ja Nikuviken-lahtea. Suunnitellun kalliosäiliön itäpuolella Kvarnmossenin alueella virtaa myös etelään päin ojia, jotka eivät ole
tarkkailun piirissä. Kauempana hankealueen itäpuolella varsinaisen teollisuusalueen
ulkopuolella Dybäckenin purossa on pintaveden tarkkailukohde.
Kilpilahden pintavesien laadun vuodenaikainen vaihtelu on ollut melko suurta. Pääosin
vedet ovat olleet melko kirkkaita ja lievästi värjäytyneitä. Veden pH on ollut pääosin lähellä neutraalia tai lievästi hapanta. Veden happitilanne on ollut yleensä hyvä, mutta
Lillvikenissä on esiintynyt ajoittain happivajetta. Merivesitunnelin läheisissä puroissa on
todettu kohonneita natrium- ja kloridipitoisuuksia liittyen todennäköisesti vuotoihin merivettä sisältävissä palolinjoissa. Lisäksi vuonna 2012 alueella todettiin kohonnut bentseeni- ja tolueenipitoisuus. Teollisuusalueen itäpuolella Dybäckenin purossa on todettu
säännöllisesti kohonneita kloorattujen hiilivetyjen pitoisuuksia liittyen aikaisemman
VCM-tehtaan maaperävuotoihin. Muutoin öljyhiilivetyjen sekä haihtuvien orgaanisten
yhdisteiden pitoisuudet ovat olleet alueen pintavesissä pieniä.

5.8.2

Merialue
Kilpilahden teollisuusalue sijaitsee Porvoon edustalla Svartbäckinselän pohjoisosassa.
Merialuetta kuormittavat sekä joet että yhdyskunta- ja teollisuusjätevedet. Svartbäckinselän pohjoisosaan Kulloonlahteen laskee Mustijoki. Jokivedet tuovat merialueelle suolapitoisuutta alentavaa makeaa vettä sekä myös valtaosan kiintoaine- ja ravinnekuormituksesta. Kilpilahden käsitellyt teollisuusjätevedet puretaan Svartbäckin selän pohjoisosiin. Öljysatamassa sijaitsevan purkuputken kautta johdetaan Neste Oil Oyj:n sekä
Borealis Polymersin petrokemian laitosten käsitellyt jätevedet. Kilpilahden jalostamoalueen ns. puhtaat vedet purkautuvat mereen Kartanonlahden puron kautta teollisuusalueen pohjoispuolella. Borealis Polymersin muovitehtaiden, Ashland Finland Oy:n sekä StyroChem Finland Oy:n käsitellyt jätevedet purkautuvat mereen merivesitunnelin
kautta. Lisäksi merivesitunneliin johdetaan Kilpilahden tuotantolaitosten jäähdytysvedet. Porvoon Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamon käsitellyt jätevedet johdetaan
Svartbäckin selälle Emäsalon itäpuolella. Kilpilahden teollisuuslaitosten jätevesikuormituksen kehitys on ollut pääsääntöisesti laskeva. Jäähdytysvesien vaikutus merialueen
lämpötiloihin ja jäätilanteeseen on ollut vähäinen.
Porvoon edustan merialueella tehdään säännöllistä vesistön velvoitetarkkailua kuormittajien yhteistarkkailuna. Tarkkailuun sisältyy veden laadun lisäksi pohjaeläinten ja haitta-aineiden tarkkailua sekä kalataloudellista tarkkailua (esim. Kymijoen vesi- ja ympäristö ry 2016 & 2017). Merialue on rehevää ja alusvedessä esiintyy yleisesti kerrostuneisuuskausina happivajetta. Jokivesien tuoma kuormitus vaikuttaa merkittävästi veden
laatuun etenkin rannikon läheisyydessä. Alueen pohjaeliöstössä herkät, puhtautta ilmentävät lajit, kuten valkokatka, ovat kadonneet. Viimeisimmissä pohjaeläintutkimuksissa valtalajeina alueella on ollut harvasukasmato ja liejusimpukka. Alueen pohjaeläinyhteisön tila on parantunut viimeisten vuosien aikana.
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Alueen sedimenteissä on aikaisemmin todettu eliöiden kiinnittymisen esto -maaleissa
käytettävien orgaanisten tinayhdisteiden kohonneita pitoisuuksia (Kymijoen vesi- ja
ympäristö ry 2012). Kilpilahden teollisuuslaitosten merivesitunnelin suulla sedimentissä
esiintyy kohonneita pitoisuuksia mm. öljyhiilivetyjä.
Alueen kalastoa ja kalataloutta tutkitaan mm. määräajoin tehtävien vapaa-ajan kalastustiedustelujen ja verkkokoekalastusten sekä vuosittaisten ammattikalastajien saalistiedustelujen avulla. Pitkällä aikavälillä vapaa-ajan kalastajien määrät ovat alueella laskeneet. Vuoden 2015 kalastustiedustelun perusteella Porvoon edustalla kalasti yli 1600
ruokakuntaa, joiden kokonaissaalis oli n. 34 t. Yleisimmät saalislajit olivat ahven, kuha,
lahna. särki, hauki ja silakka. Vapaa-ajan kalastajat ovat havainneet yleisesti rehevyydestä kertovia ilmiöitä ja ne on koettu keskeisimmiksi kalastusta haittaaviksi tekijöiksi.
Sivu- ja pääammattikalastajien saama yhteenlaskettu vuosisaalis oli hieman suurempi
(n. 39 t). Yleisimmät saalislajit olivat lahna, suutari, kuha ja särki. Kalastajien kokemuksen mukaan suutari- ja hyljekannat ovat lisääntyneet tasaisesti Porvoon edustalla.
Ammattikalastuksen merkitys alueella on pitkällä aikavälillä vähentynyt. Verkkokoekalastuksissa vuonna 2015 yksikkösaalis oli hieman pienempi kuormitetulla alueella kuin
vertailualueella. Yleisimmät saalislajit olivat särki, ahven, kiiski, pasuri ja salakka. Jätevesikuormitus ei näyttänyt vaikuttavan kalaston rakenteeseen.
Emäsalon vesialue on luokiteltu ekologiselta tilaltaan välttäväksi. Luokitus perustuu
pääosin biologisiin tekijöihin (kasviplanktonin a-klorofyllipitoisuus, rakkolevävyöhykkeen
kasvusyvyys ja pohjaeläimet) ja fysikaalis-kemialliset tekijät kuten ravinnepitoisuudet
tukevat sitä. Kemialliselta tilaltaan Emäsalon alue on luokassa ”hyvää huonompi” perustuen asiantuntija-arvioon veden TBT-pitoisuuden ylityksestä. Suunnittelukauden 2.
(2016–2021) vesienhoitosuunnitelman mukaan tavoitteena on saada Emäsalon alue
hyvään ekologiseen ja kemialliseen tilaan vuoteen 2027 mennessä.

5.9

Maisema ja kulttuuriympäristö
Hankealue sijaitsee Kilpilahden laajalla voimakkaasti muokatulla ja teollisten rakenteiden hallitsemalla noin 8 km2 kokoisella teollisuusalueella (Kuva 2-1). Hankealue rajautuu etelässä teollisuusraiteeseen. Hankealueen lähialueen etelä-koillis-itäpuoli on ilmeeltään metsäistä selännealuetta. Rantavyöhykettä leimaa kalliot ja jyrkänteet. Kilpilahden alueella selänteiden korkeimmat laet sijoittuvat korkeustasolle noin +40 metriä
merenpinnan yläpuolella.
Hankealueelle aukeaa näkymiä lähiympäristön avointen tie- ja kenttäalueiden kautta.
Muualta katsottuna rakennukset ja rakenteet, maastonmuodot ja puusto katkaisevat
näkymiä kohti hankealuetta. Laajemmin tarkasteltuna Kilpilahden alueen kookkaat, teolliset rakenteet näkyvät ympäröiville alueille, kuten avoimille vesialueille ja aluetta kohti suuntautuneille rannoille.
Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet on selvitetty valtakunnallisten ja maakunnallisten inventointien ja selvitysten sekä voimassa olevien kaavojen avulla (Kuva 5-9).
Aineistojen perusteella hankealueella tai sen lähiympäristössä (noin 1-2 km hankealueesta) ei sijaitse maiseman tai rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita tai perinnemaisemia.
Kilpilahden alueelta on laadittu arkeologinen inventointi vuonna 2015 osana alueen
yleiskaavoituksen perusselvityksiä (Museovirasto 2015). Ranta-alueilla ja teollisuusalueen lähistöllä, on useita muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä.
Lähimmät tiedossa olevat muinaisjäännöskohteet sijaitsevat rantavyöhykkeellä vähimmillään muutaman sadan metrin etäisyydellä hankealueesta.
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6

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SIINÄ
KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT

6.1

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

väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

−

maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja
luonnon monimuotoisuuteen

−

yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

−

luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä

−

näiden tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.

Hankkeen ympäristövaikutuksia arvioidaan yhden toteutusvaihtoehdon osalta, jossa
tarkastelun kohteena on Kilpilahteen Borealiksen alueelle sijoitettava maanalainen kalliosäiliö. Koska hankkeen toteuttamatta jättäminen ja toiminnan jatkaminen nykyisellään ei ole realistinen vaihtoehto (ks. luku 2.4), ei vaikutusten arvioinnissa arvioida nollavaihtoehdon vaikutuksia.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa huomioidaan käytön aikaisten vaikutusten lisäksi rakentamistöiden sekä käytöstä poistamisen vaikutukset. Lisäksi hankkeen mahdollisia
yhteisvaikutuksia alueella olevien tai suunniteltujen muiden hankkeiden kanssa arvioidaan. Vaikutusten arviointi toteutetaan asiantuntija-arviona.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan sekä hankealueen sisälle että hankealueen ulkopuolelle ulottuvien toimintojen ympäristövaikutuksia. Hankealueen ulkopuolelle ulottuvaa toimintaa on esimerkiksi kalliosäiliön rakentamisen aikainen ja toimintaan liittyvä liikenne. Tarkastelualueella tarkoitetaan kullekin vaikutustyypille määriteltyä
aluetta, jolla kyseistä ympäristövaikutusta selvitetään ja arvioidaan. Se määritellään
niin suureksi, ettei merkityksellisiä ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän alueen
ulkopuolella. Vaikutusalueella tarkoitetaan aluetta, jolla ympäristövaikutusten arvioidaan ilmenevän. Vaikutusalueiden rajaus tarkentuu selvitystyön yhteydessä.

6.2

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja rakennettuun ympäristöön
Hankealueen maankäytön nykytila selvitetään kartta- ja ilmakuvatarkasteluihin perustuen. Arviointia varten selvitetään välittömän vaikutusalueen voimassa ja vireillä olevat
kaavat sekä muut maankäytön suunnitelmat. Vaikutusten arvioinnissa kuvataan hankkeen suhdetta sekä nykyiseen että suunniteltuun yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja kaavoitukseen. Samalla arvioidaan hankkeen suhdetta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin nähden. Mahdolliset maankäytön ristiriidat ja kaavojen muutostarpeet osoitetaan ja kuvataan.
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6.3

Kuljetukset ja niiden vaikutukset liikenteeseen
Liikennevaikutuksia tarkastellaan arvioimalla hankkeeseen liittyvien kuljetusten määriä
ja käytettyjä reittejä hankealueelle johtavilla liikenneväylillä. Vaikutusten arvioinnissa
huomioidaan eri kuljetusmuodot. Arvioinnissa tarkastellaan sekä rakentamisen että
toiminnan aikaisen liikenteen vaikutuksia.
Maantieliikenteen osalta tarkastelussa otetaan huomioon erikseen raskaan liikenteen ja
henkilöliikenteen määrän muutos hankkeen seurauksena. Laivakuljetuksissa tarkastellaan laivaliikenteen kuljetusmäärien muutoksen vaikutusta satamaan ja muuhun lähialueen laivaliikenteeseen.
Liikennemäärien muutoksesta aiheutuvat vaikutukset liikenneturvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen arvioidaan. Erityistä huomiota kiinnitetään kuljetusreittien varrella
mahdollisesti sijaitseviin herkkiin kohteisiin, kuten asutukseen, päiväkoteihin ja virkistysalueisiin.
Kuljetuksista aiheutuvat päästöt ja niiden vaikutukset ilmanlaatuun, meluvaikutukset
sekä vaikutukset viihtyisyyteen ja liikenneturvallisuuteen arvioidaan liikenteellisten
muutosten perusteella.

6.4

Meluvaikutukset
Meluvaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen rakentamisen aikaisista eri työvaiheista sekä kuljetuksista aiheutuvaa melua sekä toiminnan aikaista mahdollista melua. Arviointi perustuu hankkeen suunnittelutietoihin, kuljetusten määriin, muista vastaavista toiminnoista saataviin kokemuksiin (erityisesti aiempi LPG-luolan rakentaminen) ja sijoituspaikan ympäristön nykyistä melutasoa koskeviin olemassa oleviin tietoihin. Meluvaikutuksia tarkastellaan hankealueen lähialueella ja kuljetusreittien varrella
sekä erityisesti häiriintyvien kohteiden läheisyydessä.

6.5

Tärinävaikutukset
Tärinän osalta arvioinnissa tarkastellaan rakentamisen aikaisesta kallion louhinnasta
aiheutuvia tärinävaikutuksia sekä rakentamisen ja toiminnan aikaisista kuljetuksista aiheutuvia tärinävaikutuksia. Tärinän voimakkuutta arvioidaan suhteessa etäisyyteen tärinälähteestä saatavilla olevan tiedon ja aiempien kokemusten perusteella. Arvioinnissa
huomioidaan hankealueen läheisyydessä sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat sekä
ihmisten mahdollisesti kokemat häiriövaikutukset.

6.6

Päästöt ilmaan ja niiden vaikutukset ilmanlaatuun
YVA-selostuksessa arvioidaan hankkeen eri vaiheiden sekä niihin liittyvien kuljetusten
aiheuttamat päästöt ilmaan. Rakentamisen aikaisten maanrakennustöiden, työmaaliikenteen sekä erillistoimintojen (esimerkiksi kivenmurskaus ja louheen läjitys) aiheuttama paikallinen pölyäminen sekä ajoneuvojen ja työkoneiden aiheuttamat pakokaasupäästöt ja niiden vaikutukset arvioidaan asiantuntijatyönä. Lisäksi arvioidaan rakentamisessa ja toiminnassa syntyvien päästöjen sekä poikkeus- ja onnettomuustilanteissa
mahdollisesti syntyvien päästöjen vaikutukset.
Arvioinnissa hyödynnetään käytettävissä olevaa tarkkailuaineistoa. Päästömääriä ja
niiden vaikutuksia havainnollistetaan vertaamalla niitä kokonaispäästötasoon ja ilmanlaadun nykytilaan.
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6.7

Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin
Vaikutusarvio perustuu hankealueen sijaintiin suhteessa vallitseviin hydrogeologisiin
olosuhteisiin. Arviossa huomioidaan suunnitellun kalliosäiliön ja siihen liittyvien rakenteiden sijainti ja ulottuvuudet, sekä rakentamistoimenpiteet ja varsinaisen käytön aikaiset toiminnot.
Rakentamisen ja käytön aikaiset vaikutukset arvioidaan erikseen. Lisäksi arvioidaan
haitallisten vaikutuksien syntymisen todennäköisyys ja merkittävyys, sekä arvioidaan
poikkeustilanteen vaikutukset ja esitetään toimenpiteet haitallisten vaikutuksien ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi.

6.8

Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin
YVA-selostuksessa kuvataan alueen luonnonympäristön nykytila sekä arvioidaan ne
vaikutukset, joita hankkeen toteuttamisella on kasvillisuuteen, eläimistöön, luontotyyppeihin, uhanalaisiin ja huomionarvoisiin lajeihin sekä Natura 2000-alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja muihin arvokkaisiin luontokohteisiin. Luontovaikutusten arviointia
varten tarkistetaan YVA-ohjelmassa esitetyt tiedot hankealueen ympäristöstä.
Luontokohteisiin ja lajeihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon arviointia koskeva ohjeistus. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa otetaan huomioon
luontokohteiden ominaispiirteet ja herkkyys ja lajien elinympäristö- ja kasvupaikkavaatimukset sekä viimeisimmät arvioinnit luontotyyppien ja lajien uhanalaisuudesta Suomessa.
Hankkeen vaikutukset eivät todennäköisesti ulotu Natura 2000 -alueille, mutta tarvittaessa arvioidaan niiden osalta luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen Natura-arvioinnin
tarpeellisuus.

6.9

Vaikutukset vesistöihin
YVA-selostuksessa rakentamisen eri vaiheiden veden hankintajärjestelyt kuvataan ja
veden hankinnan vaikutukset ympäristöön arvioidaan. Rakennusvaiheessa ajotunnelin
tyhjennyksessä sekä porauksessa syntyvien vesien määrä ja laatu arvioidaan. Valumavesien käsittely ja kulkeutuminen kuvataan. Myös rakentamiseen liittyvien hankealueella tapahtuvien maanrakennustöiden vaikutukset pintavesiin esitetään. Lisäksi arvioidaan kalliosäilön toiminnan aikaisten vuotovesien vaikutukset. Vaikutukset pintavesiin arvioidaan olemassa olevaan hankkeen suunnittelutietoon, alueen nykytilatietoon
sekä vastaavanlaisten hankkeiden, kuten edellisen kallioluolan louhinnasta saatuun
kokemukseen perustuen. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan vaikutukset vedenlaatuun ja vesiympäristöön (kasvillisuus, eliöstö).

6.10

Jätteiden ja sivutuotteiden käsittelyn ja loppusijoituksen vaikutukset
Rakentamisen ja käytön aikana muodostuvien jätteiden ja sivutuotteiden (ml. maamassat) määrät, laatu, käsittelytekniikat sekä hyötykäyttö- ja loppusijoitusratkaisut kuvataan
ja niiden perusteella jätteiden ja sivutuotteiden käsittelystä aiheutuvat ympäristövaikutukset arvioidaan. Arvioinnissa hyödynnetään teknisestä suunnittelusta ja vastaavan
kaltaisista hankkeista saatavia tietoja (erityisesti aiempi LPG-luolan rakentaminen).
Toimet jätteiden sekä sivutuotteiden määrän minimoimiseksi kuvataan.
Louhittava kivimateriaali on tämän hetkisten suunnitelmien mukaan lähtökohtaisesti
urakoitsijan vastuulla ja urakoitsijan ympäristöluvan piirissä. Valittava urakoitsija tulee
lähtökohtaisesti käyttämään olemassa olevia fasiliteetteja murskaustoimintoon ja uusia
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välivarastointialueita ei tarvita. Näin ollen ympäristövaikutukset arvioidaan hankealueella tehtävän käsittelyn ja hyötykäytön sekä mahdollisten kuljetusten osalta.

6.11

Vaikutukset luonnonvarojen käyttöön
YVA-selostuksessa kuvataan luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvat vaikutukset,
joita voi aiheutua sekä luonnonvarojen käytöstä että käytön estymisestä. Luonnonvarojen hyödyntämisessä tarkastellaan muu muun muassa syntyvän louheen hyödyntämistä ja käyttöä sekä hankkeen tarvitsemien materiaalien kulutusta yleisellä tasolla.

6.12

Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriympäristöön
Maiseman piirteet selvitetään kartta- ja ilmakuvatarkastelujen sekä aiemmin tehtyjen
selvitysten perusteella. Vaikutusten arvioinnissa kuvataan hankkeen suhdetta laajempaan maisemakokonaisuuteen ja suhdetta lähiympäristön maisemaan (ml. kaupunkikuvaan). Maisemavaikutukset kuvataan sanallisesti ja niitä havainnollistetaan tarkoituksenmukaisin kartoin. Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota muutoksen tarkasteluun eli siihen, miten alue muuttuu hankkeen vaikutuksesta.

6.13

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

6.14

Onnettomuus- ja häiriötilanteiden vaikutukset
Arviointi perustuu tyypillisten ympäristö- ja turvallisuusriskien tunnistamiseen. Hankkeen mahdolliset häiriötilanteet kuvataan ja niiden vaikutukset ympäristöön arvioidaan.
Ympäristöonnettomuusriskien tyyppi, todennäköisyys ja ympäristövaikutukset arvioidaan ja tarvittaessa esitetään keinoja niiden estämiseksi tai seurausten lieventämiseksi. Arvioinnissa hyödynnetään aiempaan LPG-luolan rakentamiseen liittyvää ympäristöja turvallisuusselvitystä, vastaavaa käyttökokemusta sekä hankkeesta saatavilla olevaa
suunnittelutietoja.
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6.15

Käytöstä poiston vaikutukset
Arviointiselostuksessa huomioidaan yleispiirteisesti kalliosäiliön käytöstä poisto YVAlain edellyttämän elinkaariajattelun mukaisesti. Käytöstä poiston pitkäaikaisia vaikutuksia ympäristöön arvioidaan alustavasti saatavilla olevien tietojen perusteella.

6.16

Nollavaihtoehdon vaikutukset
Koska hankkeen toteuttamatta jättäminen ja toiminnan jatkaminen nykyisellään ei ole
realistinen vaihtoehto (ks. luku 2.4), ei vaikutusten arvioinnissa arvioida nollavaihtoehdon vaikutuksia.

6.17

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

6.18

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

Vaikutusten
merkittävyys
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Suuri +++

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

Kohtalainen ++

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

Vähäinen +

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

Ei vaikutusta

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

Vähäinen -

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

Kohtalainen - -

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

Suuri - - -

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan kielteisen ja pitkäaikaisen muutoksen, joka vaikuttaa alueellisesti ihmisten päivittäiseen elämään tai ympäröivään luontoon.
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6.19

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

6.20

Haittojen lieventäminen ja vaikutusten seuranta
Arviointityön aikana selvitetään mahdollisuudet ehkäistä ja rajoittaa hankkeen haittavaikutuksia suunnittelun ja toteutuksen keinoin. Selvitys lieventämistoimenpiteistä esitetään arviointiselostuksessa.
Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Vaikutusten selvittämisen yhteydessä laaditaan arviointiselostukseen ehdotus ympäristövaikutusten seurantaohjelman sisällöksi.
Seurannan tavoitteena on:
-

tuottaa tietoa hankkeen vaikutuksista

-

selvittää, mitkä muutokset ovat seurauksia hankkeen toteuttamisesta

-

selvittää, miten vaikutusten arvioinnin tulokset vastaavat todellisuutta

-

selvittää, miten haittojen lieventämistoimet ovat onnistuneet

-

käynnistää tarvittavat toimet, jos esiintyy ennakoimattomia, merkittäviä haittoja.

Yksityiskohtaisempi ympäristövaikutusten tarkkailuohjelma esitetään ympäristölupahakemuksen yhteydessä myöhemmin.
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7

HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT, SUUNNITELMAT JA
PÄÄTÖKSET
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn päätyttyä hanke etenee lupavaiheisiin. YVAselostus sekä siitä annettu yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä liitetään lupahakemuksiin. Seuraavissa luvuissa on kerrottu lyhyesti, mitä lupia ja päätöksiä hanke voi
edellyttää.

7.1

Ympäristö- ja vesilupa
Kalliosäiliön käytölle on haettava ympäristölupa. Toiminnan luvanvaraisuus perustuu
ympäristönsuojelulakiin (YSL 527/2014). Ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin
mukaan ympäristölupa on oltava ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan, josta säädetään lain liitteessä 1. Ympäristölupa kattaa kaikki ympäristövaikutuksiin liittyvät asiat kuten päästöt ilmaan ja veteen, jäteasiat, meluasiat sekä muut ympäristövaikutuksiin liittyvät asiat.
Jos ympäristölupaviranomainen niin arvioi, saatetaan hankkeen rakennusaikaiselle vesien johtamiselle maaperään hakea vesilupaa vaikutusten perusteella. Luvan
hakemisen peruste määräytyy vesilain (587/2011) 3 luvun 2 § mukaan. Ympäristönsuojelulain 47 §:n 1 momentin mukaisesti vesien pilaantumista koskeva ympäristölupahakemus sekä samaa toimintaa koskeva vesilain mukainen lupahakemus on käsiteltävä
yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä
tarpeettomana.
Hankkeen ympäristö- ja vesilupaviranomainen on Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
Lupaviranomainen myöntää ympäristöluvan, mikäli toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn on oltava päättynyt ennen kuin lupa voidaan myöntää.

7.2

Kemikaalilupa
Borealiksen toiminnalle on olemassa laajamittaisen vaarallisten kemikaalien teollisen
käsittelyn ja varastoinnin edellyttämä lupa, joka on haettu Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (TUKES). Hakemus ja lupa perustuvat lakiin (390/2005) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta, asetukseen (685/2015) vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta sekä asetukseen (856/2012) vaarallisten
kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista. Nämä säädökset perustuvat suuronnettomuusvaaran torjuntaa koskevaan Seveso II -direktiiviin
(EY/105/2003). Olemassa olevaan kemikaalilupaan joudutaan todennäköisesti tekemään muutosilmoitus.

7.3

Rakentamisen aikaiset luvat ja lausunnot
Rakennuslupa
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen rakennuslupa haetaan kaikille uudisrakennuksille. Lupa haetaan kunnan rakennuslupaviranomaiselta, joka lupaa myöntäessään tarkistaa, että suunnitelma on vahvistetun asemakaavan ja rakennusmääräysten mukainen. Rakennuslupa tarvitaan ennen rakentamisen aloittamista. Rakennusluvan myöntäminen edellyttää, että ympäristövaikutusten arviointimenettely on
loppuun suoritettu. Hankealueen mahdollisten maanrakennus- ja louhintatöiden aloittaminen edellyttää mahdollisesti maankäyttö- ja rakennuslain mukaista maisematyö- tai
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toimenpidelupaa. Ilmoitus melua aiheuttavasta toiminnasta tulee tehdä Porvoon kaupungille.
Lausunto konsultointivyöhykkeestä
Hankealueen ympärille on osoitettu Seveso II -direktiivin (96/82/EY) mukainen konsultointivyöhyke. Seveso II -direktiivi koskee laitoksia, jotka voivat aiheuttaa suuronnettomuusvaaran niissä käsiteltävistä vaarallisista aineista johtuen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on määrittänyt suuronnettomuusvaarallisille laitoksille sekä niitä ympäröiville alueille niin sanotut konsultointivyöhykkeet, jolla tapahtuvaan kaavoitukseen ja rakentamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Näillä alueilla tapahtuvista kaavoitusmuutoksista tai merkittävämmästä rakentamisesta on pyydettävä lausunto TUKESilta
ja pelastusviranomaiselta.
Muut mahdolliset luvat
Muut luvat, joilla on liittymäkohtia ympäristöasioihin, ovat pääosin teknisiä lupia, joiden
pääasiallinen tarkoitus on työturvallisuuden varmistaminen ja aineellisten vahinkojen
estäminen.
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TERMIT JA LYHENTEET

YVA-ohjelmassa on käytetty seuraavia termejä ja lyhenteitä:
LYHENNE

SELITYS

BAT

Paras käyttökelpoinen tekniikka

BREF

BAT referenssidokumentti

dB, desibeli

Äänenvoimakkuuden yksikkö. Kymmenen desibelin (= 1 beli) nousu melutasossa
tarkoittaa äänen energian kymmenkertaistumista. Melumittauksissa käytetään eri
taajuuksia eri tavoin painottavia suodatuksia. Yleisin on ns. A-suodatin, jonka avulla pyritään kuvaamaan tarkemmin äänen vaikutusta ihmiseen.

ELY-keskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

FINIBA-alue

Kansallisesti arvokas lintualue

Hankealue

Borealis Polymers Oy:n uuden kalliosäiliön sijaintipaikka.

kt

Kilotonnia

LPG

Liquified Petroleum Gas, nestekaasu

Teollisuusalue

Kilpilahden koko teollisuusalue toimintoineen

YVA

Ympäristövaikutusten arviointi
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