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TIIVISTELMÄ
Hankkeen kuvaus ja tarkoitus
Fortum Waste Solutions Oy:llä (Fortum WS) on Kuopiossa Sorsasalon saaressa
teollisuusjätekeskus. Jätekeskusalue on nykyisellään noin 10 ha laajuinen. Jätekeskuksessa vastaanotetaan, välivarastoidaan, käsitellään ja loppusijoitetaan kaatopaikoille sekä hyödynnetään jätekeskusalueella tai toimitetaan muualla hyödynnettäväksi tavanomaiseksi tai vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavia jätteitä.
Fortum WS suunnittelee Kuopion teollisuusjätekeskuksen alueiden ja toiminnan
laajentamista. Suunnitellut laajennusalueet sijoittuvat nykyisen jätekeskusalueen
välittömään läheisyyteen ja ovat pinta-alaltaan noin 8 ha. Laajennusalueille on
suunniteltu rakennettavaksi uusia käsittely- ja varastokenttiä sekä kaatopaikkaalueita. Laajennushankkeeseen liittyen suunnitelmissa on myös kaatopaikkaalueiden korotus nykyisen ympäristöluvan mukaisesta enimmäistäyttötasosta,
jätteen enimmäisvastaanottomäärän nostaminen sekä joidenkin uusien jätejakeiden vastaanoton ja käsittelyn aloittaminen. Laajennushankkeen tarkoituksena
on parantaa jätteiden alueellisia vastaanotto- ja käsittelymahdollisuuksia sekä lisätä erilaisten jätemateriaalien ja teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttöä.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa sekä päätöksenteossa. Tavoitteena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia hankkeen suunnitteluun. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksentekoon.
YVA-menettelyyn sisältyy ohjelma- ja selostusvaihe. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on suunnitelma ympäristövaikutusten arviointimenettelyn järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä. Ympäristövaikutusten
arviointiselostuksessa (YVA-selostus) esitetään hankkeen ominaisuudet sekä tekniset ratkaisut ja arviointimenettelyn tuloksena muodostettu yhtenäinen arvio
hankkeen ympäristövaikutuksista.
Tässä YVA-ohjelmassa esitetään mm. perustiedot jätekeskuksen laajennushankkeesta ja sen vaihtoehdoista, miten hankkeen ympäristövaikutukset tullaan arvioimaan ja miten YVA-menettely kokonaisuudessaan tullaan toteuttamaan. Yhteysviranomainen kuuluttaa hankkeesta ja YVA-ohjelman nähtävillä olosta sekä
järjestää hankkeen vaikutusalueella tarvittavat tiedotustilaisuudet.
Varsinainen ympäristövaikutusten arviointityö tehdään tämän YVA-ohjelman ja
yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon mukaisesti, huomioiden myös YVAmenettelyn aikana esitetyt muut viranomaislausunnot ja asianosaisten mielipiteet. Arviointityön tulokset kootaan YVA-menettelyn yhteydessä laadittavaan
YVA-selostukseen, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä
arvio niiden ympäristövaikutuksista. Yhteysviranomainen kuuluttaa YVAselostuksen vastaavasti kuin YVA-ohjelman sekä pyytää siitä lausunnot ja järjestää tiedotustilaisuuden. Lupia tai niihin rinnastettavia päätöksiä haettaessa YVAselostus ja viranomaisen siitä antama lausunto liitetään hakemuksiin.
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Arvioitavat hankevaihtoehdot
Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kahta jätekeskuksen laajennusvaihtoehtoa (VE1 ja VE2) sekä ns. 0-vaihtoehtoa (VE0):
-

Hankevaihtoehto 0 (VE0): Ns. 0-vaihtoehtona tarkastellaan tilannetta, jossa
jätekeskuksen laajennusalueita ei rakenneta ja toiminta jatkuu nykyisellä noin
10 ha laajuisella jätekeskusalueella, nykyisen ympäristöluvan mukaisesti.
Vaihtoehdossa VE0 jätteiden enimmäisvastaanottomäärä on 70 000 t/a.

-

Hankevaihtoehto 1 (VE1): Vaihtoehdossa VE1 tarkastellaan jätekeskuksen laajennusta vaiheittain nykyisen jätekeskusalueen kaakkois-, etelä- ja lounaispuolisille alueille sekä kaatopaikka-alueiden korotusta nykyisen ympäristöluvan mukaisesta enimmäistäyttötasosta. Laajennusalueiden kokonaispinta-ala
on noin 8 ha ja jätekeskusalueen kokonaispinta-ala laajennuksen jälkeen noin
18 ha. Laajennusalueille sijoittuu uusia kaatopaikka- ja kenttäalueita. Vaihtoehdossa VE1 jätteiden enimmäisvastaanottomäärä nostetaan tasolle 150 000
t vuodessa. Jätekeskustoiminnot ja vastaanotettavat materiaalit ovat pääosin
nykyisen ympäristöluvan mukaisia. Vaihtoehtoon VE1 sisältyy myös joidenkin
uusien jätejakeiden vastaanoton ja käsittelyn aloittaminen jätekeskuksessa.

-

Hankevaihtoehto 2 (VE2): Hankevaihtoehto VE2 poikkeaa vaihtoehdosta VE1
jätteiden vastaanottomäärien osalta. Vaihtoehdossa VE2 jätteiden enimmäisvastaanottomäärä nostetaan tasolle 300 000 t vuodessa. Muilta osin hankevaihtoehto VE2 ei poikkea hankevaihtoehdosta VE1.

Arvioitavat ympäristövaikutukset
Arvioinnissa tarkastellaan hankkeeseen liittyvien rakentamisvaiheen, toimintavaiheen sekä sulkemisvaiheen (jälkihoitovaihe) ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankealueella ja sen ympäristössä hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. YVA-lain mukaisesti arvioinnissa tarkastellaan hankkeen aiheuttamia ympäristövaikutuksia:
a) ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
b) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen
c)

yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan
ja kulttuuriperintöön

d) luonnonvarojen hyödyntämiseen
e) em. tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin
Ympäristövaikutuksia selvitettäessä painopiste asetetaan merkittävimmiksi arvioituihin vaikutuksiin. Tässä hankkeessa arviointi painottuu erityisesti ilmaan, vesiin, melutilanteeseen, liikenteeseen, maisemaan ja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten sekä ympäristöriskien arviointiin. Arviointityön lopullinen painottuminen
varmistuu arviointityön edetessä.
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Arviointimenetelmät ja arvioinnin rajaus

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankealueen sekä sen ulkopuolelle ulottuvien toimintojen ympäristövaikutuksia rakentamisen ja käytön sekä
sulkemisvaiheen aikana. Tarkastelualueella tarkoitetaan kullekin vaikutustyypille
määriteltyä aluetta, jolla kyseistä ympäristövaikutusta selvitetään ja arvioidaan.
Tarkastelualueen laajuus riippuu tarkasteltavasta ympäristövaikutuksesta ja ne
on kuvattu tarkemmin ympäristövaikutuksittain YVA-ohjelmassa.
Arvioinnin toteutuksen ja aineistojen hankinnan osalta ympäristövaikutusten arviointi tulee perustumaan arviointityön aikana tarkentuviin hankesuunnitelmiin,
olemassa oleviin ympäristön nykytilan selvityksiin sekä hankealueella ja sen ympäristössä nykytilanteessa olevan toiminnan vaikutusten tarkkailuihin, meneillään
oleviin ja arviointimenettelyn aikana tehtäviin lisäselvityksiin, vaikutusarviointeihin, kirjallisuuteen, tiedotus- ja yleisötilaisuuksissa ilmeneviin asioihin sekä lausunnoissa ja mielipiteissä esitettäviin seikkoihin. Arviointityön osana tehtäviä lisäselvityksiä ovat jätekeskuksen laajennuksen yleissuunnitelma, melun leviämismallinnus, ilmapäästöjen (pöly) leviämismallinnus, kasvillisuus- ja luontotyyppikartoitus, liito-orava- ja viitasammakkokartoitukset, maisemavaikutusten havainnollistaminen kuvasovittein sekä asukaskysely.
Arviointityössä arvioidaan ja kuvataan jätekeskuksen laajennuksen ja toimintojen
vaikutukset eri hankevaihtoehdoissa sekä mahdollisuudet ehkäistä ja lieventää
hankkeesta mahdollisesti aiheutuvia haittavaikutuksia. Eri hankevaihtoehtojen
vertailua tehdään suhteessa nykytilaan ja suhteessa toisiinsa. Lisäksi arvioidaan
hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta. Mahdolliset hankkeeseen ja arviointimenetelmiin liittyvät epävarmuustekijät tunnistetaan mahdollisimman kattavasti sekä arvioidaan ja kuvataan niiden merkitys vaikutusarvioiden
luotettavuudelle. Arviointityötä on kuvattu tarkemmin YVA-ohjelmassa.
Osallistumis- ja tiedottamissuunnitelma
YVA-menettely on avoin prosessi, johon voivat osallistua kaikki ne, joiden oloihin
tai etuihin, kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai
muihin elinoloihin, hanke voi vaikuttaa. Lähialueiden asukkaat ja muut asianomaiset voivat osallistua hankkeeseen esittämällä näkemyksensä yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Savon ELY-keskukselle sekä myös hankkeesta vastaavalle (Fortum Waste Solutions Oy) tai YVA-konsultille (Pöyry Finland Oy). Osallistumisen yhtenä keskeisenä tavoitteena on eri osapuolten näkemysten kokoaminen ja hyödyntäminen YVA-menettelyn aikana.
Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista järjestetään yleisölle avoin tiedotusja keskustelutilaisuus, kun YVA-ohjelma on asetettu nähtäville. Yhteysviranomaisen koolle kutsumassa tilaisuudessa esitellään hanketta ja laadittua YVAohjelmaa, sekä käydään läpi YVA-menettelyn vaiheet ja vaikuttamismahdollisuudet. Tilaisuudessa yleisöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään ympäristövaikutusten arvioinnista. Toinen tiedostus- ja keskustelutilaisuus järjestetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksen valmistuttua. Tilaisuudessa esitetään laadittujen arviointien keskeiset tulokset ja yleisöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään tehdystä ympäristövaikutusten arvioinnista ja sen riittävyydestä.
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YVA-hankkeeseen liittyen hankavastaava on suunnitellut järjestävänsä lähialueiden asukkaille mahdollisuuden vierailla jätekeskuksessa ja hankealueella. Vierailun yhteydessä hankevastaava esittelee jätekeskuksen toimintaa ja alueita sekä
kertoo jätekeskuksen laajennushankkeesta. Hankevastaava tiedottaa vierailumahdollisuudesta tarkemmin ennen ko. vierailuajankohtaa. Hankkeesta ja sen
ympäristövaikutusten arvioinnista tiedotetaan myös hankkeesta vastaavan internet-sivujen välityksellä.
YVA-menettelyä seuraamaan ja ohjaamaan kootaan ohjausryhmä, jonka tarkoitus
on edistää tiedonkulkua ja -vaihtoa hankkeesta vastaavan, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Ohjaustyhmään kutsutaan hankkeesta vastaavan, yhteysviranomaisen ja YVA-konsultin lisäksi Kuopion kaupungin, Siilinjärven kunnan, Powerflute Oy:n sekä lähialueiden asukasyhdistysten/kylätoimikuntien
edustus. Ohjausryhmää voidaan tarvittaessa laajentaa YVA-menettelyn kuluessa.
Ohjausryhmän edustajat seuraavat ympäristövaikutusten arvioinnin kulkua sekä
esittävät näkemyksiään ympäristövaikutusten arvioinnin ja sitä tukevien selvitysten laadinnasta.
Aikataulu
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on aloitettu keväällä 2019
YVA-ohjelman laatimisella. YVA-menettely käynnistyy virallisesti, kun YVAohjelma jätetään yhteysviranomaiselle kesäkuussa 2019. Ympäristövaikutusten
arviointiselvitykset tehdään ja YVA-selostus laaditaan kesän sekä loppuvuoden
2019 aikana. Tavoitteena on jättää YVA-selostus yhteysviranomaiselle joulukuussa 2019, jolloin hankkeen YVA-menettely päättyisi yhteysviranomaisen lausuntoon (perusteltu päätelmä) arviolta huhtikuussa 2020.
Hankkeesta vastaavan tavoitteena on, että ympäristölupahakemus toteutettavaksi valittavalle hankevaihtoehdolle jätetään vuoden 2020 alkupuoliskolla, YVAmenettelyn päättymisen jälkeen. Laajennusalueiden rakentaminen ja suunnitellut toiminnot jätekeskusalueella on tavoitteena aloittaa tarvittavien lupien voimaantulon jälkeen vaiheittain, arviolta vuodesta 2021 alkaen.
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Fortum Waste Solutions Oy:llä (jatkossa Fortum WS) on Kuopiossa Sorsasalon
saaressa teollisuusjätekeskus. Jätekeskusalue on nykyisellään noin 10 ha laajuinen. Jätekeskuksessa vastaanotetaan, välivarastoidaan, käsitellään ja loppusijoitetaan kaatopaikoille sekä hyödynnetään jätekeskusalueella tai toimitetaan
muualla hyödynnettäväksi tavanomaiseksi tai vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavaa
jätettä, mm. erilaisia teollisuuden ja energiantuotannon jätteitä sekä pilaantuneita maa-aineksia. Jätekeskuksen nykyisestä toiminnasta on toteutettu ympäristövaikutusten arviointi vuosien 2009–2010 aikana ja jätekeskuksen toiminnalle on
voimassa oleva Itä-Suomen aluehallintoviraston 27.9.2016 myöntämä ympäristölupa (nro 47/2016/1).
Fortum WS suunnittelee Kuopion teollisuusjätekeskuksen laajennusta nykyisen
jätekeskusalueen kaakkois-, etelä- ja lounaispuolisille alueille, jätekeskusalueeksi
kaavoitetulle alueelle, sekä kaatopaikka-alueiden korotusta nykyisen ympäristöluvan mukaisesta enimmäistäyttötasosta. Lisäksi suunnitelmissa on jätteen
enimmäisvastaanottomäärän nostaminen nykyisen ympäristöluvan mukaisesta
tasosta sekä joidenkin uusien jätejakeiden (mm. muovi, energiantuotantoon soveltuvat jätteet, metsäteollisuuden jätteet sekä sähkö- ja elektroniikkajäte) vastaanoton ja käsittelyn aloittaminen. Laajennushankkeeseen sisältyy mm. uusien
käsittely- ja varastokenttien sekä loppusijoitusalueiden (kaatopaikka-alueiden)
rakentaminen, joka tehdään lainsäädännössä edellytetyt rakennevaatimukset
huomioiden. Laajennushankkeen tarkoituksena on parantaa jätteiden alueellisia
vastaanotto- ja käsittelymahdollisuuksia sekä lisätä erilaisten jätemateriaalien ja
teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttöä.
Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan Fortum WS:n Kuopion
teollisuusjätekeskuksen laajennuksen toteuttamisen eri hankevaihtoehtoja sekä
niiden vaikutuksia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVAlaki, 252/2017) ja -asetuksen (YVA-asetus, 277/2017) edellyttämällä tavalla. Yhtenä hankevaihtoehtona tarkasteluissa on hankkeen toteuttamatta jättäminen,
jolloin jätekeskuksen toiminta jatkuisi nykyisen kaltaisena, eikä jätekeskuksen
laajennusta ja vastaanottokapasiteetin nostoa toteutettaisi. Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on luoda tietoa hankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
Arviointi on edellytys sille, että toteutettavaksi valittavalle hankevaihtoehdolle
voidaan YVA-menettelyn päätyttyä ja sitä seuraavan ympäristölupaprosessin jälkeen myöntää ympäristölupa.
Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on ympäristövaikutusten arvioinnin työohjelma, jossa kuvataan teollisuusjätekeskuksen laajennushanke ja sen vaihtoehdot, miten hankkeen ympäristövaikutukset tullaan arvioimaan ja miten YVA-menettely kokonaisuudessaan tullaan toteuttamaan. Varsinainen arviointityö tehdään tämän arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä
antaman lausunnon mukaisesti, huomioiden myös YVA-menettelyn kuulemisvaiheiden aikana esitetyt muut viranomaislausunnot ja asianosaisten mielipiteet.
Arviointityön tulokset kootaan YVA-menettelyn yhteydessä laadittavaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (YVA-selostus).
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2

HANKKEESTA VASTAAVA
Hankkeesta vastaavana hankkeessa on Fortum Waste Solutions Oy (Fortum WS).
Fortum WS on osa Fortum-konsernia,
muodostaen
Fortumin
Recycling
and Waste Solutions yksikön (kierrätys- ja jäteratkaisut). Fortum Recycling and
Waste Solutions tarjoaa ympäristöasioiden hallintaan ja materiaalitehokkuuteen liittyviä palveluita Pohjoismaissa. Fortum WS tarjoaa asiakkailleen kierrätys, uudelleenkäyttö- ja loppusijoitusratkaisuja sekä maaperän kunnostus- ja ympäristörakennuspalveluja, sekä parantaa asiakkaidensa materiaali- ja energiatehokkuutta.
Fortum WS:llä on Suomessa tällä hetkellä Kuopion lisäksi neljä muuta, vastaavantyyppistä teollisuusjätekeskusta; Hausjärvellä, Kouvolassa, Porissa ja Valkeakoskella. Uusia keskuksia suunnitellaan Tyrnävälle ja Kokkolaan sekä Porin Mäntyluotoon.
Keskuksissa otetaan vastaan, välivarastoidaan, käsitellään ja loppusijoitetaan erityyppisiä
jätteitä,
kuten
pilaantuneita
maa-aineksia,
poltto- ja voimalaitosten jätteitä, rakennus- ja purkujätteitä sekä teollisuuden prosessijätteitä. Kiertotalouden tavoitteiden mukaisesti jätteiden käsittelyssä painopiste on siirtymässä entistä enemmän loppusijoittamisesta jätemateriaalien hyötykäyttöön ja kierrättämiseen. Myös Fortum WS:n teollisuusjätekeskusten toiminta
on muuttumassa enemmän kierrätys- ja hyötykäyttöterminaaleiksi, joissa jätteitä
käsitellään ja toimitetaan edelleen materiaaleiksi esim. maarakentamiseen, lannoitteiksi ja teollisuuden raaka-aineiksi.
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3

TAVOITTEET JA SUUNNITTELUTILANNE

3.1

Hankkeen tausta ja tavoitteet
Fortum WS:n Kuopion teollisuusjätekeskuksen toiminnassa vastaanotetaan, välivarastoidaan, käsitellään, ja loppusijoitetaan kaatopaikoille sekä hyödynnetään ja
toimitetaan muualla hyödynnettäväksi erilaisia tavanomaisia ja vaarallisia jätteitä. Teollisuusjätekeskus muodostuu jätteiden vastaanotto-, välivarasto- ja käsittelyalueista sekä loppusijoitusalueista (tavanomaisen jätteen kaatopaikka ja vaarallisen jätteen kaatopaikka). Kuopion teollisuusjätekeskuksen nykyisestä toiminnasta on toteutettu ympäristövaikutusten arviointi vuosien 2009–2010 aikana ja
toiminnalla on voimassa oleva ympäristölupa.
Kuopion teollisuusjätekeskuksen nykyisen ympäristöluvan mukainen jätteiden
enimmäisvastaanottomäärä (70 000 t/a) ei ole nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin riittävä ja sitä tulisi nostaa. Mm. lisääntyvä kiertotalous ja sen tavoitteiden toteuttaminen lisäävät tulevaisuudessa vastaanotettavien jätteiden määriä sekä jätteiden välivarastointi- ja käsittelytarpeita. Jätteitä toimitetaan tulevaisuudessa entistä enemmän jätekeskuksesta edelleen hyötykäyttöön mm. maanrakentamisessa ja energiantuotannossa. Tällöin jätekeskuksen toiminta muuttuu enenevässä
määrin ns. terminaalitoiminnaksi, jossa materiaalit kerätään ja tarvittaessa prosessoidaan jätekeskuksessa ennen toimittamista hyödynnettäviksi. Kasvavien jätemäärien ja käsittelytarpeiden vuoksi jätekeskusalueelle tarvitaan lisää välivarasto- ja käsittelyalueita (kenttäalueita) sekä halleja. Ne jätejakeet, joita ei voida
hyödyntää jätekeskusalueella tai toimittaa muualla hyödynnettäviksi, loppusijoitetaan jätekeskusalueelle tavanomaisen tai vaarallisen jätteen kaatopaikalle. Riittävän loppusijoituskapasiteetin varmistamiseksi myös kaatopaikkatilavuutta tarvitaan lisää. Jätekeskuksessa olevien kaatopaikkojen kapasiteetin on arvioitu loppuvan noin 3-10 vuoden kuluessa, tavanomaisen jätteen kaatopaikan kapasiteetin noin vuonna 2022 ja vaarallisen jätteen kaatopaikan kapasiteetin noin vuonna
2030. Hankkeen tarkoituksena on jätekeskusaluetta laajentamalla, jätteiden
enimmäisvastaanottomääriä kasvattamalla ja vastaanotettavia jätejakeita lisäämällä parantaa jätteentuottajille tarjottavia jätteiden vastaanotto- ja käsittelymahdollisuuksia sekä mahdollistaa erilaisten jätemateriaalien ja teollisuuden sivutuotteiden hyötykäytön lisääminen tulevaisuudessa. Toiminnassa on tavoitteena ohjata hyötykäyttöön mahdollisimman suuri osa jätteistä ja sivutuotteista
niin, että kaatopaikkasijoitus on aina viimeinen vaihtoehto.
Jätekeskuksen aluetta on suunniteltu laajennettavaksi etelän ja lounaan suuntaan, nykyisen jätekeskusalueen ja Mondi Powerflute Oy:n (jatkossa Powerflute
Oy) kartonkitehtaan väliselle alueelle, sekä kaakon suuntaan, osin M-Real Oy:n
vanhan kaatopaikan alueelle. Laajennusalueille on suunniteltu rakennettavaksi
uusia jätteiden käsittely- ja varastokenttiä sekä loppusijoitusalueita (kaatopaikkaalueita). Lisäksi suunnitelmissa on kaatopaikka-alueiden korotus nykyisen ympäristöluvan mukaisesta enimmäistäyttötasosta, jätteen enimmäisvastaanottokapasiteetin nostaminen nykyisen ympäristöluvan mukaisesta tasosta sekä joidenkin uusien jätejakeiden vastaanoton ja käsittelyn aloittaminen.
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Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan jätekeskuksen laajennuksen toteuttamisen eri hankevaihtoehtoja sekä niiden ympäristövaikutuksia.
Yhtenä hankevaihtoehtona tarkasteluissa on hankkeen toteuttamatta jättäminen, ns. 0-vaihtoehto, jossa jätekeskuksen toiminta jatkuisi nykyisillä alueilla ja
nykyisen kaltaisena, eikä jätekeskuksen laajennusta ja enimmäisvastaanottomäärien nostoa toteutettaisi.
Olemassa olevan jätekeskusalueen laajentamista sekä toiminnan jatkamista ja
laajentamista puoltavat useat tekijät. Teollisuusjätekeskuksen olemassa ololle ja
toiminnalle on alueella tarvetta mm. alueella olemassa olevan ja suunnitellun
uuden teollisuuden jätehuollon toteuttamisessa. Alueen sijainti on keskeinen sekä logistisesti toimiva, eikä lähiseuduilla ei ole tällä hetkellä vastaavaa teollisuusjätekeskusta. Alueen soveltuvuus hankkeen mukaiseen toimintaan on hyväksytty
myös alueen kaavoituksessa. Hankevastaavalla on myös pitkä kokemus jätekeskustoiminnan harjoittamisesta alueella ja toiminta on vakiintunutta.
3.2

Suunnittelutilanne ja toteutusaikataulu
Jätekeskuksen laajennushanke edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn suorittamista, jonka päätyttyä laajennukselle ja toiminnalle tullaan hakemaan
tarvittavat ympäristö- sekä muut luvat. Hankkeen YVA-menettely toteutetaan
vuosina 2019–2020. Tavoitteena on, että ympäristölupahakemus toteutettavaksi
valittavalle hankevaihtoehdolle jätetään vuoden 2020 alkupuoliskolla, YVAmenettelyn päättymisen jälkeen, jonka jälkeen lainvoimainen ympäristölupa on
mahdollista saada arviolta vuonna 2021 tai sen jälkeen.
Jätekeskuksen laajennuksen alustava yleissuunnittelu on aloitettu keväällä 2019,
samanaikaisesti YVA-menettelyn kanssa. Suunnittelua tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettelyn rinnalla ja suunnitelmat tarkentuvat YVA-menettelyn
edetessä.
YVA-menettelyn jälkeen toteutettavaksi valittavan hankevaihtoehdon osalta
suunnittelua jatketaan ympäristölupavaiheessa tarkemmaksi yleissuunnitelmaksi.
Ennen jätekeskuksen laajennusten rakentamisen aloittamista suunnitelmia edelleen tarkennetaan rakennussuunnitelmiksi.
Laajennusalueiden rakentaminen ja suunnitellut toiminnot jätekeskusalueella on
tavoitteena aloittaa tarvittavien lupien voimaantulon jälkeen vaiheittain, arviolta
vuodesta 2021 alkaen. Alueiden esirakentaminen on mahdollista aloittaa jo
aiemmin, vuonna 2020.
Jätekeskuksen nykyiset alueet ovat pääosin hankevastaavan omistuksessa ja pieneltä osin Kuopion kaupungin omistuksessa. Suunnitellut jätekeskuksen laajennusalueet sijoittuvat Powerflute Oy:n omistamalle kiinteistölle 297-430-1-97. Ennen jätekeskuksen laajennusten rakentamista hankevastaava hankkii tarvittavat
laajennusalueiden maa-alueet omistukseensa.
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Liittyminen muihin hankkeisiin, suunnitelmiin ja ohjelmiin

Fortum WS:llä ei ole käynnissä muita hankkeita, jotka liittyisivät Kuopion teollisuusjätekeskuksen laajennushankkeeseen.
Alueelle on vahvistettu asemakaava, joka mahdollistaa jätekeskuksen laajennuksen sijoittumisen alueelle. Alueen soveltuvuus ja maankäytöllinen hyväksyttävyys
jätekeskuskäyttöön on selvitetty ja ratkaistu kaavoitukseen liittyvässä päätösprosessissa.
Sorsasalon teollisuusalueella toimivan Powerflute Oy:n jätteitä käsitellään ja loppusijoitetaan myös Fortum WS:n teollisuusjätekeskuksessa. Sorsasalon teollisuusalueelle on suunniteltu rakennettavaksi myös Finnpulp Oy:n uusi havusellu/biotuotetahdas, jonka jätehuolto myös mahdollisesti osin tukeutuu Fortum
WS:n teollisuusjätekeskukseen. Mikäli teollisuusjätekeskuksen toiminta joudutaan lopettamaan nykyisen alueen täytyttyä, tulee myös Sorsasalon teollisuusalueella toimivien yritysten sekä muiden jätekeskuksen käyttäjien ratkaista toiminnassaan muodostuvien jätteiden jätehuollon järjestäminen.
Tällä hetkellä ei ole tiedossa muita muiden toimijoiden hankkeita, joihin Fortum
WS:n teollisuusjätekeskuksen laajennushanke liittyisi.
Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain
mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden kautta valtioneuvosto
linjaa koko maan kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Maankäytön
suunnittelussa tavoitteet on huomioitava siten, että edistetään niiden toteuttamista. Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti
merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa, auttaa saavuttamaan maankäyttöja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat
hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys, toimia kaavoituksen ennakoivan ja vuorovaikutteisen viranomaistyön välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä sekä edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa
Suomessa.
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017 ja
uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018.
Uudistetut tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat:
-

toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen

-

tehokas liikennejärjestelmä

-

terveellinen ja turvallinen elinympäristö

-

elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja

-

uusiutumiskykyinen energiahuolto.

Teollisuusjätekeskuksen laajennushanke edistää valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita mahdollistamalla jätteiden hyödyntämistä energiantuotannossa ja erityisesti kierrätyspolttoaineen valmistuksessa.
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Valtakunnalliset jätehuollon tavoitteet
Valtioneuvosto hyväksyi joulukuussa 2017 uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman (Kierrätyksestä kiertotalouteen. Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen
2023). Valtakunnallinen jätesuunnitelma esittelee jätehuollon ja jätteen synnyn
ehkäisyn tavoitteet vuoteen 2023 sekä toimet tavoitteiden saavuttamiseksi. Jätesuunnitelman painopisteet ovat rakentamisen jäte, biohajoava jäte, yhdyskuntajäte sekä sähkö- ja elektroniikkaromu. Lisäksi suunnitelmassa on esitetty jätehuollon ja jätteen synnyn ehkäisyn pidemmän ajan tavoitetila vuoteen 2030.
1. Laadukas jätehuolto on osa kestävää kiertotaloutta.
2. Materiaalitehokas tuotanto ja kulutus säästävät luonnonvaroja sekä hillitsevät ilmastonmuutosta.
3. Jätteen määrä on vähentynyt nykyisestä. Uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat
nousseet uudelle tasolle.
4. Kierrätysmarkkinat toimivat hyvin. Uudelleenkäytön ja kierrätyksen myötä
syntyy uusia työpaikkoja.
5. Kierrätysmateriaaleista saadaan talteen myös pieninä pitoisuuksina esiintyviä
arvokkaita raaka-aineita.
6. Materiaalikierrot ovat haitattomia ja tuotannossa käytetään yhä vähemmän
vaarallisia aineita.
7. Jätealalla on laadukasta tutkimusta ja kokeilutoimintaa ja jäteosaaminen on
korkealla tasolla.
Valtakunnallinen jätesuunnitelma ohjaa alueellisten jätesuunnitelmien tavoitteita
ja valmistelua. Alueellisissa suunnitelmissa otetaan huomioon alueelliset olosuhteet ja kehittämistarpeet.
Nyt arvioitavana olevalla hankkeella turvataan jätteiden haitaton vastaanotto,
käsittely, hyötykäyttöön toimittaminen ja loppusijoittaminen. Jätteiden hyödyntäminen materiaalina tai energiana ei poista loppusijoitusalueiden tarvetta, koska
loppusijoitukseen joudutaan toimittamaan hyötykäyttöön kelpaamattomia tai
vaikeasti hyödynnettäviä jakeita.
4
4.1

HANKKEEN JA SEN VAIHTOEHTOJEN KUVAUS
Sijainti ja rajaukset
Fortum WS:n Kuopion teollisuusjätekeskus sijaitsee Kuopion Sorsasalossa, valtatien 5 itäpuolella, noin 8 km etäisyydellä Kuopion kaupungin keskustasta pohjoiseen. Siilinjärven keskusta sijaitsee noin 14 km jätekeskuksesta pohjoiseen päin.
Sorsasalon saaren eteläpuolella aukeaa Kallaveden Kelloselkä ja koillispuolella on
kapea Virtasalmi. Nykyinen jätekeskusalue on laajuudeltaan noin 10 hehtaaria ja
sijoittuu kiinteistöille 297-430-1-280 (omistaja Fortum Waste Solutions Oy) ja
297-22-21-12 (omistaja Kuopion kaupunki). Hankealueen sijainti on esitetty kuvassa 4-1 ja alueen ilmakuva kuvassa 4-2.
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Kuva 4-1. Hankealueen sijainti

Kuva 4-2. Ilmakuva alueesta. Hankealue on merkitty kuvaan punaisella rajauksella. (Paikkatietoikkuna.fi –karttapalvelu, Maanmittauslaitoksen ortokuva, v. 2018)
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Arvioitavana hankkeena on Kuopion teollisuusjätekeskuksen laajentaminen, jolla
tarkoitetaan jätekeskuksen nykyisen toiminta-alueen laajentamista, kaatopaikkaalueiden korotusta nykyisen ympäristöluvan mukaisesta enimmäistäyttötasosta,
jätteiden enimmäisvastaanottomäärän nostamista nykyisen ympäristöluvan mukaisesta tasosta sekä joidenkin uusien jätejakeiden (mm. muovi, energiantuotantoon soveltuvat jätteet, metsäteollisuuden jätteet sekä sähkö- ja elektroniikkajäte) vastaanoton ja käsittelyn aloittamista.
Jätekeskusaluetta on suunniteltu laajennettavaksi etelän-lounaan suuntaan, nykyisen jätekeskusalueen ja Powerflute Oy:n kartonkitehtaan väliselle alueelle, sekä kaakon suuntaan, osin M-Real Oy:n vanhan kaatopaikan alueelle. Laajennusalueiden pinta-ala on yhteensä noin 8 ha ja niille on suunniteltu sijoitettavaksi
uusia käsittely- ja varastokenttiä sekä kaatopaikka-alueita. Laajennusalueet ovat
nykytilanteessa osin metsätalousmaata, osin Powerflute Oy:n käytössä tukkien
varastokenttänä sekä osin M-Real Oy:n vanhan kaatopaikan aluetta. Laajennusalueet sijoittuvat Powerflute Oy:n omistamalle kiinteistölle 297-430-1-97. Ennen
jätekeskuksen laajennusten rakentamista hankevastaava hankkii tarvittavat laajennusalueiden maa-alueet omistukseensa.
4.2

Teollisuusjätekeskuksen nykyinen toiminta
Jätekeskusalueen pinta-ala on nykytilanteessa noin 10 ha. Jätekeskuksessa sijaitsevat jätteiden vastaanottotoiminnat, vaaka-asema, käsittely- ja varastokenttiä,
tavanomaisen ja vaarallisen jätteen kaatopaikat sekä vesien tasausaltaat ja toimisto- ja saniteettitilat (kuva 4.3).

Kuva 4-3. Nykyinen jätekeskusalue.
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Jätekeskuksen toiminnassa vastaanotetaan, välivarastoidaan, käsitellään ja loppusijoitetaan kaatopaikoille sekä hyödynnetään ja toimitetaan muualla hyödynnettäväksi erilaisia tavanomaisia ja vaarallisia jätteitä. Vastaanotettavat jätteet
ovat pääasiassa teollisuuden jätteitä ja sivutuotteita (rejektit, pölyt, metallisakat,
ym.), jätteenpoltossa ja energiantuotannossa syntyviä tuhkia, kuonia ja savukaasunpuhdistusjätteitä, rakentamisessa ja purkamisessa syntyviä jätteitä (mm. betoni-, tiili-, puu-, metalli- ja muovijäte), pilaantuneita maa-aineksia ja lietteitä
(mm. hiekanerotinlietteitä) sekä erilaisia ylijäämämaita. Noin kolmannes vastaanotettavista jätteistä muodostuu Powerflute Oy:n tehtaan toiminnasta. Jätekeskukseen vastaanotetut jätteet toimitetaan hyötykäyttöön, hyötykäytetään jätekeskusalueella taikka loppusijoitetaan jätekeskuksen kaatopaikka-alueille. Jätteet käsitellään tarvittaessa haitattomampaan muotoon ennen hyötykäyttöä tai
loppusijoitusta. Nykyisen ympäristöluvan mukainen jätteiden enimmäisvastaanottomäärä on 70 000 t/a ja maksimikertavarastomäärä 50 000 t, josta 10 000 t
saa olla vaarallista jätettä (taulukko 4-1). Jätekeskuksessa vastaanotetut, loppusijoitetut, välivarastoidut ja muualle toimitetut jätemäärät vuosina 2015-2018 on
esitetty taulukossa 4-2.
Taulukko 4-1. Teollisuusjätekeskuksessa vastaanotettavien jätteiden enimmäismäärät nykyisen ympäristöluvan mukaan.
Vastaanottomäärä
(t/a)
30 000
10 000
15 000

Jätejae

EWC nimikeryhmät

Voimalaitostuhkat -ja kuonat
Jätteen- ja vaarallisen jätteen polton tuhkat ja kuonat
Savukaasujen puhdistusjätteet

Ryhmä 10 01
Ryhmä 19 01
Ryhmä 10

Teollisuusjäte; teollisuudessa syntyvät jätteet, prosessijätteet ja
sivutuotteet, mm. pölyt, metallisakat, valimojätteet, rejektit

Pääosin ryhmien 01, 02, 03,
04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,
16 03 ja 20 mukaiset

30 000

Pääosin ryhmä 17

34 000

Ryhmä 19
Ryhmät 16 01, 19
Ryhmä 02, 03, 04, 05, 06,
07, 10, 13, 16 10, 19, 20
Ryhmät 17 05, 19 13
02 01 04, ryhmä 15 01, 20 01
01, 20 01 10, 20 01 11, 20 01
39
Pääosin ryhmien 17 05, 20
mukaiset

15 000
10 000

Rakennus-, purku- ja siivousjätteet; lajittelematon kiinteä kiviaines,
puu, betoni yms. rakentamisessa purkamisessa ja siivouksessa
syntyvä jäte
Jätteiden käsittelyssä muodostuvat jätteet
Autonpaloittelussa muodostuvat jätteet
Lietteet ja vesipitoiset jätteet; mm. erotuskaivojen lietteet,
teollisuudessa muodostuvat vesipitoiset tai lietemäiset jätteet
Pilaantuneet maat ja ruoppausmassat
Yksilöidyt kierrätyspolttoaineeksi sopivat yhdyskuntajätteen lajit
Ylijäämämaat; puhtaat

4 000
25 000
20 000
1 000

Taulukko 4-2. Jätekeskuksessa vastaanotetut, loppusijoitetut, välivarastoidut ja
muualle toimitetut jätemäärät (t/a) vuosina 2015-2018.
Vastaanotettu jätemäärä
Loppusijoitus tavanomaisen
jätteen kaatopaikalle
Loppusijoitus vaarallisen
jätteen kaatopaikalle
Jätekeskuksesta muualle
toimitetut jätteet ja tuotteet
Välivarastoidut jätteet
vuoden lopussa
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2018

2017

2016

2015

70000

58000

50000

42000

32000

32000

24000

18000

3000

3000

3000

3800

30000

23000

4000

5000

31000

20000

10000

24000
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Jätekeskuksessa käsitellään jäteaineksia murskaamalla, seulomalla ja kuivaamalla
sekä stabiloimalla ja kiinteyttämällä. Lisäksi valmistetaan kierrätyspolttoainetta
esim. puu- ja muovijätteistä. Ympäristöluvan mukaisesti voidaan ottaa käyttöön
myös alipainekäsittely, biologinen käsittely (kompostointi, sienikäsittely) ja kasvualustan valmistus sekä luokittelu ja metallien erottaminen, mutta ko. toimintoja ei ole aloitettu. Jätteitä välivarastoidaan tiiviillä kentillä, tarvittaessa peitettyinä. Jätemateriaaleja voidaan varastoida myös siiloissa, säiliöissä tai muissa tarkoitukseen soveltuvissa astioissa. Jätekeskusalueella muodostuvat käsittelyä vaativat vedet johdetaan tasausaltaisiin ja siitä edelleen Powerflute Oy:n jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Kerättäviä vesiä myös hyödynnetään jätekeskuksessa mm. pölynsidonnassa. Jätekeskuksen aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja
ympäristövaikutuksia tarkkaillaan viranomaisten hyväksymän tarkkailuohjelman
mukaisesti.
4.3

Hanke ja sen vaihtoehdot
YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta jätekeskuksen laajennusvaihtoehtoa, jotka
eroavat toisistaan jätteen enimmäisvastaanottomäärien osalta, sekä ns. 0vaihtoehtoa, jossa jätekeskuksen laajennusta ei toteuteta. Molemmat laajennusvaihtoehdot ovat pinta-alaltaan saman suuruisia ja niihin sisältyy uusien kaatopaikka- ja kenttäalueiden rakentaminen sekä kaatopaikka-alueiden korotus nykyisen ympäristöluvan mukaisesta enimmäistäyttötasosta. Molempiin laajennusvaihtoehtoihin sisältyy myös joidenkin uusien jätejakeiden vastaanoton ja käsittelyn aloittaminen jätekeskuksessa. Tarkasteltavat hankevaihtoehdot on esitetty
kuvassa 4-4 ja taulukossa 4-3 sekä kuvattu tarkemmin kappaleissa 4.3.1-4.3.3.

Kuva 4-4. Hankevaihtoehdon VE0 (kuvassa punaisella rasterilla) sekä vaihtoehtojen VE1 ja VE2 (kuvassa sinisellä rasterilla) mukaiset alueet.
Copyright © Pöyry Finland Oy

Fortum Waste Solutions Oy
Kuopion teollisuusjätekeskuksen laajentaminen, YVA-ohjelma
19 (114)

Taulukko 4-3. YVA-menettelyssä tarkasteltavat hankevaihtoehdot ja vaihtoehtojen väliset erot.
Toiminnot
Jätteiden enimmäisvastaanottomäärät
Vastaanotettavat ja
käsiteltävät jätteet

Toiminta-alue

Hankevaihtoehto VE0
Nykyiset toiminnot
70 000 t/a

Hankevaihtoehto VE1
Nykyiset toiminnot
150 000 t/a

Hankevaihtoehto VE2
Nykyiset toiminnot
300 000 t/a

Nykyisen luvan mukaiset jätteet:

Nykyisen luvan mukaiset jätteet:

Nykyisen luvan mukaiset jätteet:

- Voimalaitostuhkat ja kuonat sekä
savukaasujen puhdistusjätteet
- Jätteen ja vaarallisen jätteen polton
tuhkat ja kuonat sekä savukaasujen
puhdistusjätteet
- Rakentamisessa ja purkamisessa
syntyvät jätteet
- Jätteiden käsittelyssä muodostuvat
jätteet
- Lietteet ja vesipitoiset jätteet
- Pilaantuneet maat ja
ruoppausmassat

- Voimalaitostuhkat ja kuonat sekä
savukaasujen puhdistusjätteet
- Jätteen ja vaarallisen jätteen polton
tuhkat ja kuonat sekä savukaasujen
puhdistusjätteet
- Rakentamisessa ja purkamisessa
syntyvät jätteet
- Jätteiden käsittelyssä muodostuvat
jätteet
- Lietteet ja vesipitoiset jätteet
- Pilaantuneet maat ja ruoppausmassat

- Voimalaitostuhkat ja kuonat sekä
savukaasujen puhdistusjätteet
- Jätteen ja vaarallisen jätteen polton
tuhkat ja kuonat sekä savukaasujen
puhdistusjätteet
- Rakentamisessa ja purkamisessa
syntyvät jätteet
- Jätteiden käsittelyssä muodostuvat
jätteet
- Lietteet ja vesipitoiset jätteet
- Pilaantuneet maat ja ruoppausmassat

Uudet jätejakeet:

Uudet jätejakeet:

- muovit (mm. pakkausjätteet) sekä
energiantuotantoon soveltuvat
jätteet

- muovit (mm. pakkausjätteet) sekä
energiantuotantoon soveltuvat jätteet

- metsäteollisuuden jätteet, kuten
soodasakka, meesa, jne.

- metsäteollisuuden jätteet, kuten
soodasakka, meesa, jne.

- sähkö- ja elektroniikkajäte sekä
paristot, kut, muuntajat, jne.

- sähkö- ja elektroniikkajäte sekä
paristot, kut, muuntajat, jne.

Jätekeskusalue
- Nykyinen jätekeskusalue 10 ha
- Laajennusalueet 8 ha
→ Kokonaispinta-ala 18 ha
Kenttäalueet
- Käsittely- ja varastokentät 3,5 ha

Jätekeskusalue
- Nykyinen jätekeskusalue 10 ha
- Laajennusalueet 8 ha
→ Kokonaispinta-ala 18 ha
Kenttäalueet
- Käsittely- ja varastokentät 3,5 ha

Kaatopaikka-alueet
- Tavanomaisen jätteen kaatopaikka

Kaatopaikka-alueet
- Tavanomaisen jätteen kaatopaikka

3

6,8 ha, kokonaistilavuus 1 281 000 m
(enimmäiskorkeus +122…133 m mpy)
- Vaarallisen jätteen kaatopaikka

Jätekeskusalue
- Nykyinen jätekeskusalue 10 ha

Kenttäalueet
- Käsittely- ja varastokentät 1,5 ha
(+ aluevaraus kentälle 0,5 ha)
Kaatopaikka-alueet
- Tavanomaisen jätteen kaatopaikka
3,1 ha, kokonaistilavuus 361 000 m
(enimmäiskorkeus +116 m mpy)
- Vaarallisen jätteen kaatopaikka

3

6,8 ha, kokonaistilavuus 1 281 000 m
(enimmäiskorkeus +122…133 m mpy)
- Vaarallisen jätteen kaatopaikka

2,3 ha, kokonaistilavuus 319 000 m
(enimmäiskorkeus +116 m mpy)

3

2,9 ha, kokonaistilavuus 635 000 m
(enimmäiskorkeus +125 m mpy)

- Laajennusalue (tavanomaisen tai
vaarallisen jätteen kaatopaikka)
2,0 ha, kokonaistilavuus 270 000 m3
(enimmäiskorkeus
mpy)
Kaatopaikka-alueet+117
yht. m
11,7
ha,

Kaatopaikka-alueet yht. 5,4 ha,
3

kokonaistäyttötilavuus 680 000 m
Kaatopaikkakapasiteetin riittävyys

3

kokonaistäyttötilavuus 2 186 000 m

3

- Kaatopaikkakapasiteettia noin 3-10 - Kaatopaikkakapasiteettia noin 35
vuodeksi
vuodeksi

3

2,9 ha, kokonaistilavuus 635 000 m
(enimmäiskorkeus +125 m mpy)

- Laajennusalue (tavanomaisen tai
vaarallisen jätteen kaatopaikka)
2,0 ha, kokonaistilavuus 270 000 m3
(enimmäiskorkeus
mpy)
Kaatopaikka-alueet+117
yht. m
11,7
ha,
kokonaistäyttötilavuus 2 186 000 m

3

- Kaatopaikkakapasiteettia noin 25
vuodeksi

Jätekeskusalueen vaihtoehtoisia sijaintiratkaisuja (toiminnan sijoittaminen uuteen paikkaan) tai jätekeskukseen vastaanotettavien jätteiden kuljettamista
muualle käsiteltäviksi tai loppusijoitettaviksi ei tässä yhteydessä käsitellä hankevaihtoehtoina. Teollisuusjätekeskukselle ei ole tiedossa uutta vaihtoehtoista sijaintipaikkaa, eikä vastaavanlaista jätekeskusta sijaitse lähialueilta.
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4.3.1 Vaihtoehto 0, VE0
Valtioneuvoston asetuksen 277/2017 (VNa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä) 3 §:n kohdan 2 mukaisesti ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhtenä vaihtoehtona tulee tarkastella hankkeen toteuttamatta jättämistä eli niin
sanottua 0-vaihtoehtoa.
Hankkeen 0-vaihtoehtona (VE0) tarkastellaan tilannetta, jossa teollisuusjätekeskusta ei laajenneta nykyisen sijaintipaikan yhteydessä. Jätekeskuksen laajennusalueita ei rakenneta ja toiminta jatkuu nykyisellä noin 10 ha laajuisella jätekeskusalueella (kuva 4-4), nykyisen ympäristöluvan mukaisesti. Vaihtoehdossa VE0
jätteiden enimmäisvastaanottomäärä on 70 000 t/a.
Vaihtoehto VE0 tarkoittaa sitä, että jätekeskuksen nykyisten kaatopaikkojen täyttökapasiteettien loputtua loppusijoitustoimintaa ei enää Kuopion teollisuusjätekeskuksessa jatketa. Tavanomaisen jätteen kaatopaikan arvioidaan täyttyvän
vuonna 2022 ja vaarallisen jätteen kaatopaikan vuonna 2030. Muuta jätteiden
vastaanottoa, välivarastointia ja käsittelyä sekä hyötykäyttöä ja hyötykäyttöön
toimittamista olisi mahdollista jatkaa myös kaatopaikkatoiminnan päättymisen
jälkeen.
4.3.2 Vaihtoehto 1, VE1
Hankevaihtoehtona VE1 tarkastellaan jätekeskuksen laajennusta vaiheittain nykyisen jätekeskusalueen kaakkois-, etelä- ja lounaispuolisille alueille (kuva 4-4)
sekä kaatopaikka-alueiden korotusta nykyisen ympäristöluvan mukaisesta enimmäistäyttötasosta. Laajennusalueiden kokonaispinta-ala on noin 8 ha ja jätekeskusalueen kokonaispinta-ala laajennuksen jälkeen noin 18 ha. Laajennusalueille
sijoittuu uusia kaatopaikka- ja kenttäalueita. Tarpeen mukaan alueelle rakennetaan uusia halleja tai katoksia jätteiden varastointia ja käsittelyä varten. Suunniteltuja kaatopaikka- ja kenttäalueita sekä alueiden käyttöä on kuvattu tarkemmin
kappaleissa 4.4.1-4.4.10.
Vaihtoehdossa VE1 jätteiden enimmäisvastaanottomäärä nostetaan tasolle
150 000 t vuodessa. Jätekeskuksen toiminnot ja vastaanotettavat materiaalit tulevat olemaan pääosin nykyisen ympäristöluvan mukaisia. Vaihtoehtoon VE1 sisältyy myös joidenkin uusien jätejakeiden (mm. muovi, energiantuotantoon soveltuvat jätteet, metsäteollisuuden jätteet sekä sähkö- ja elektroniikkajäte) vastaanoton ja käsittelyn aloittaminen jätekeskuksessa.
4.3.3 Vaihtoehto 2, VE2
Hankevaihtoehto VE2 poikkeaa vaihtoehdosta VE1 jätteiden vastaanottomäärien
osalta. Vaihtoehdossa VE2 jätteiden enimmäisvastaanottomäärä nostetaan tasolle 300 000 t vuodessa. Muilta osin hankevaihtoehto VE2 ei poikkea hankevaihtoehdosta VE1.
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Kuopion teollisuusjätekeskuksen toimintaa ja jätekeskuksen laajennushanketta
on kuvattu tarkemmin kappaleissa 4.4.1-4.4.10. Kuvassa 4-5 on esitetty jätekeskuksen toimintakaavio.
Hankekuvausta ja jätekeskuksen toimintojen kuvausta tarkennetaan edelleen
YVA-selostusvaiheessa.

Kuva 4-5. Kuopion teollisuusjätekeskuksen toiminta
4.4.1 Vastaanotettavat jätteet ja niiden määrät
Vastaanotettavia jätteitä ja niiden arvioituja enimmäisvastaanottomääriä eri
hankevaihtoehdoissa on kuvattu taulukossa 4-4.
Nykytilanne
Kuopion teollisuusjätekeskuksessa vastaanotettavat jätteet ovat erilaisia pysyviä,
tavanomaisia ja vaarallisia jätteitä, jota ovat pääasiassa teollisuuden jätteitä ja sivutuotteita, jätteenpoltossa ja energiantuotannossa syntyviä tuhkia, kuonia ja
savukaasunpuhdistusjätteitä, rakentamisessa ja purkamisessa syntyviä jätteitä,
pilaantuneita maa-aineksia ja -lietteitä sekä erilaisia ylijäämämaita. Nykytilanteessa noin kolmannes vastaanotettavista jätteistä muodostuu Powerflute Oy:n
kartonkitehtaan toiminnasta.
Teollisuusjätekeskuksen nykyisen ympäristöluvan mukainen jätteiden enimmäisvastaanottomäärä on 70 000 t/a.
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Laajennushanke
Suunnitelmissa on jätteen enimmäisvastaanottomäärän nostaminen nykyisen
ympäristöluvan mukaisesta tasosta: hankevaihtoehdossa VE1 tasolle 150 000 t/a
ja vaihtoehdossa VE2 tasolle 300 000 t/a.
Lisäksi suunnitelmissa on nykyisten jätejakeiden lisäksi joidenkin uusien jätejakeiden (mm. muovi, energiantuotantoon soveltuvat jätteet, metsäteollisuuden
jätteet sekä sähkö- ja elektroniikkajäte) vastaanoton ja käsittelyn aloittaminen.
Tulevaisuudessa saatetaan ottaa käyttöön uusia tekniikoita, jotka mahdollistavat
myös uusien jätemateriaalien vastaanoton ja käsittelyn, edellyttäen että jäte on
vastaanottokelpoista käsittelykeskukseen. Mahdollisten uusien jätemateriaalien
vastaanottoon ja käsittelyyn haetaan tarpeen mukaan lupa.
Taulukko 4-4. Vastaanotettavat jätteet ja niiden arvioidut enimmäisvastaanottomäärät eri hankevaihtoehdoissa
Jätejae

EWC nimikeryhmät

Vastaanottomäärät Vastaanottomäärät Vastaanottomäärät
nykyisessä luvassa hankevaihtoehto hankevaihtoehto
(t/a)
VE1 (t/a)
VE2 (t/a)

Voimalaitostuhkat -ja kuonat sekä savukaasujen puhdistusjätteet Ryhmä 10 01

30 000

40 000

60 000

Jätteen- ja vaarallisen jätteen polton tuhkat ja kuonat sekä
savukaasujen puhdistusjätteet

10 000

20 000

40 000

Teollisuusjäte; teollisuudessa syntyvät jätteet, prosessijätteet ja Pääosin ryhmien 01, 02, 03, 04, 06, 07,
sivutuotteet, mm. pölyt, metallisakat, valimojätteet, rejektit
08, 09, 10, 11, 12, 16 03 ja 20 mukaiset

30 000

30 000

45 000

Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet kuten esim.
betoni, tiili, puu, muovi, metallit

34 000

30 000

45 000

15 000

15 000

25 000

Jätteiden käsittelyssä muodostuvat jätteet
Lietteet ja vesipitoiset jätteet; mm. erotuskaivojen lietteet,
teollisuudessa muodostuvat vesipitoiset tai lietemäiset jätteet
Pilaantuneet maat ja ruoppausmassat

Muovit (mm. pakkausjätteet) sekä energiatuotantoon soveltuvat
jätteet

Metsäteollisuuden jätteet kuten soodasakka, meesa jne
Sähkö- ja elektoniikkajäte sekä paristot ja akut ja muuntajat jne
Eri jätejakeet yhteensä, enimmäismäärä

Ryhmä 19 01

Ryhmästä 17: 17 01, 17 02, 17 03, 17
04, 17 06, 17 08 ja 17 09
Ryhmä 19: 19 02, 19 03, 19 04, 19 10,
19 12
Ryhmä 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 13, 16
10, 19, 20
Ryhmä 17 05 ja 19 13
Muovit esim. 02 01 04, 15 01 02 ja 20
01 39 sekä energiatuotantoon
soveltuvia jätteitä 19 02 09*, 19 02 10,
19 12 10 sekä esim. pakkausjätteet 15
01 ja 20 01 ryhmästä
Ryhmä 03 03
Ryhmä 16 02 ja 16 06 sekä 20 01

4 000

10 000

20 000

25 000

30 000

50 000

-

10 000

20 000

70 000

45 000
5 000
150 000

80 000
10 000
300 000

4.4.2 Materiaalien vastaanotto
Jätekuormat teollisuusjätekeskukseen otetaan vastaan vaaka-asemalla, jossa sijaitsevat myös vastaanottotoiminnot. Vaaka-asemalla punnitaan ja kirjataan tulevat sekä lähtevät kuormat.
Ennen jätteen vastaanottoa tarkastetaan tiedot jätteen laadusta ja syntymisestä,
jolla selvitetään jätteen alkuperä, määrä, laatu, luokittelu, kaatopaikkakelpoisuus
ja muut ominaisuudet sekä kierrätysmahdollisuudet. Tulevat kuormat ohjataan
tarvittavien asiakirjojen ja kuorman tarkistusten sekä kirjaamisten jälkeen vastaanottopaikalle.
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Jätteen vastaanoton jälkeen tehdään tarpeelliset tarkastukset, näytteenotot ja
jätteen testaukset, joilla selvitetään (mikäli eivät ole jo tiedossa) jätteiden soveltuvuus sellaisenaan tai käsiteltynä hyötykäyttöön taikka kaatopaikkasijoitukseen.
Hyötykäyttökelpoisuus selvitetään joko käyttökohteen ympäristöluvan vaatimalla
tavalla tai esimerkiksi ns. MARA-asetuksen (Vna 843/2017, Valtioneuvoston asetuseräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa) mukaisesti. Loppusijoitukseen toimitettaville jätteille tehdään kaatopaikkakelpoisuuskriteerien mukaiset tutkimukset (Vna 331/2013).
4.4.3 Kaatopaikat ja loppusijoitus
Hyötykäyttöön kelpaamattomat kaatopaikkakelpoiset jätejakeet loppusijoitetaan
ominaisuuksiensa perusteella joko tavanomaisen jätteen tai vaarallisen jätteen
kaatopaikalle (kuva 4-6, alueet 1-3). Kaatopaikoille loppusijoitetaan mm. tuhkia,
lietteitä sekä pilaantuneita maita.

Kuva 4-6. Nykyisen ympäristöluvan mukaiset kaatopaikka- ja kenttäalueet. Kuvaan on merkitty kaatopaikkojen sallitut enimmäistäyttökorkeudet pintarakenteineen.
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Tavanomaisen jätteen kaatopaikka
Tavanomaisen jätteen kaatopaikka otettiin käyttöön vuoden 2001 lopussa. Nykyisen ympäristöluvan mukainen tavanomaisen jätteen kaatopaikan kokonaispinta-ala on noin 3,1 ha ja kokonaistilavuus 361 000 m3 (kuva 4-6, alue 1). Tavanomaisen jätteen kaatopaikalla oli vuoden 2018 lopussa täyttötilavuutta jäljellä
noin 114 000 m3. Kaatopaikan enimmäiskorkeus pintarakenteineen saa nykyisen
ympäristöluvan mukaisesti olla enintään tasolla +116 m. Täyttöalueen luiskien
kaltevuuden tulee olla 1:3 tai loivempi ja lakialuein pinnan kaltevuuden minimissään 1:20.
Tavanomaisen jätteen kaatopaikan pohjaeristys on rakennettu rakentamisaikana
voimassa olleen valtioneuvoston kaatopaikkapäätöksen (861/1997) vaatimusten
mukaisesti. Tiivistyskerroksen alle on rakennettu tarkkailusalaoja. Tiiviin pohjarakenteen päältä kerätyt vedet johdetaan viemärillä jätevedenpuhdistamolle.
Vaarallisen jätteen kaatopaikka
Vaarallisen jätteen kaatopaikka otettiin käyttöön vuoden 2014 lopussa. Nykyisen
ympäristöluvan mukainen vaarallisen jätteen kaatopaikan kokonaispinta-ala on
noin 2,3 ha ja kokonaistilavuus 319 000 m3. Tällä hetkellä käytössä on vaarallisen
jätteen kaatopaikan ensimmäinen vaihe (kuva 4-6, alue 2), jonka kokonaiskapasiteetti on noin 68 000 m³, alueelle läjitetty jätemäärä nykytilanteessa noin 18 000
m³ ja täyttötilavuutta jäljellä noin 50 000 m3. Kaatopaikan 1. vaiheen täyttyessä
otetaan käyttöön 2. vaihe (kuva 4-6, alue 3, varaus vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennukselle). Kaatopaikka-alueiden enimmäiskorkeus pintarakenteineen
saa nykyisen ympäristöluvan mukaisesti olla enintään tasolla +116 m. Täyttöalueen luiskien kaltevuuden tulee olla 1:3 tai loivempi ja lakialuein pinnan kaltevuuden minimissään 1:20.
Vaarallisen jätteen kaatopaikan pohjaeristys on tehty valtioneuvoston asetuksen
kaatopaikoista (331/2013) vaatimuksia vastaavaksi. Tiivistyskerroksen alle on rakennettu tarkkailusalaoja. Tiiviin pohjarakenteen päältä kerätyt vedet johdetaan
viemärillä jätevedenpuhdistamolle.
Jätteiden sijoittaminen, tiivistäminen ja esipeitto
Kaatopaikka-alueita käytetään ja hoidetaan täyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Loppusijoitusalueella jätekuormat tyhjennetään jätepenkereen päälle, jossa
ne murskataan ja tiivistetään täyttöön. Jätetäyttö tehdään lohkoittain kerrostäyttönä, jossa kerrospaksuutena käytetään 0,2–1,5 metriä materiaalista ja tiivistystavasta riippuen. Jätetäyttöä peitetään puhtailla tai lievästi pilaantuneilla ylijäämämailla taikka muilla tarkoitukseen soveltuvilla aineksilla täytön etenemisen
mukaan.
Asbestipitoiset jätteet sijoitetaan jätetäyttöalueella erilliselle alueelle. Kaatopaikalle ei sijoiteta nestemäistä jätettä. Märät jätteet kuivataan kuivattavan jätteen
vastaanottoaltaassa ennen kuin ne sijoitetaan jätetäyttöön. Allas sijaitsee kaatopaikan tiiviin pohjarakenteen päällä, josta vedet johdetaan jätekeskuksen tasausaltaille.
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Tavanomaisen ja vaarallisen jätteen kaatopaikat erotetaan täyttötoiminnan edetessä toisistaan eristysrakenteella. Kaatopaikka-alueiden käytöstä poistaminen
tapahtuu vaiheittain eri osien valmistuttua. Kaatopaikkojen täytön päätyttyä
täyttöalueiden pintarakenteet tehdään valtioneuvoston asetuksen kaatopaikoista
(331/2013) vaatimusten mukaisesti. Pintarakenteissa pyritään hyödyntämään soveltuvia jätemateriaaleja tai sivutuotteita. Pintarakenteiden rakentamisen jälkeen alue maisemoidaan esim. nurmettamalla. Lopullinen sulkemissuunnitelma
laaditaan myöhemmin ja toimitetaan viranomaiselle hyväksyttäväksi ennen alueiden sulkemistöiden aloitusta.
4.4.4 Jätteiden käsittely- ja varastokentät
Jätekeskusalueella nykytilanteessa sijaitsevien käsittely- ja varastokenttien sijainnit on esitetty edellä kuvassa 4-6.
Pysyvän jätteen käsittely- ja varastokenttä
Teollisuusjätekeskuksen keskiosassa noin 1 ha alueella (kuva 4-6, alue 3) käsitellään pysyviksi jätteiksi luokiteltuja rakennusjätteitä mm. murskaamalla, pulveroimalla ja seulomalla. Käytössä oleva kenttäalue on nykytilanteessa sorapintainen. Alue on varattu vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennukselle, mutta sitä ei
ole vielä otettu tähän käyttöön.
Tavanomaisen ja pysyvän jätteen käsittely- ja varastokenttä
Teollisuusjätekeskuksen itäreunalla on noin 1,5 ha laajuinen tavanomaisen ja pysyvän jätteen käsittely- ja varastokenttä (kuva 4-6, alue 5). Kentällä käsitellään ja
välivarastoidaan tavanomaisiksi ja pysyviksi luokiteltuja jätteitä.
Käsittely- ja varastointikenttä on tehty louhitulle ja tasatulle alueelle. Kentän
pohjarakenne muodostuu alhaalta lukien tasatusta ja muotoillusta pohjamaasta
(irtolouhinta 500 mm, louhittu kallion pohja), jakavasta kerroksesta (1 000–1 500
mm), kantavasta kerroksesta (150 mm, 0–32 mm murske), tiivisasfaltista (ABT16
50 mm) ja kulutuskerrosasfaltista (AB16 50 mm).
Kentällä muodostuvat pintavedet kerätään ja ohjataan tasausaltaiden kautta jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi.
Vaarallisen jätteen käsittelykenttä (varaus)
Teollisuusjätekeskuksen eteläreunalla on noin 0,5 ha varaus vaarallisen jätteen
käsittely- ja varastokentälle (kuva 4-6, alue 4), mutta aluetta ei ole vielä rakennettu ja otettu tähän käyttöön. Vaarallisen jätteen käsittely- ja varastokenttä on
suunniteltu rakennettavaksi samanlaisin rakentein ja vesienhallinta järjestettäväksi samalla tavoin kuin tavanomaisen ja pysyvän jätteen käsittely- ja varastokentällä.
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4.4.5 Kaatopaikka- ja kenttäalueiden laajennukset
Kaatopaikkojen laajennus
Jätekeskuksen alueelle on suunniteltu rakennettavaksi uusia kaatopaikka-alueita
sekä korotettavaksi nykyisiä kaatopaikka-alueita. Aluevaraukset (laajennusalueet
A ja D sekä korotettavat alueet B ja C) on esitetty kuvassa 4-7.
Jätekeskuksen nykyisiä kaatopaikka-alueita voidaan nykyisen ympäristöluvan
puitteissa korottaa aina tasolle +116 m saakka (mukaan lukien pintarakenteet).
Laajennushankkeeseen liittyen kaatopaikka-alueiden enimmäistäyttökorkeudeksi
lopullisine pintarakenteineen on hankevaihtoehdoissa VE1 ja VE2 suunniteltu tasoa +117…133 m mpy.

Kuva 4-7. Hankevaihtoehtojen VE1 ja VE2 mukaiset kaatopaikka- ja kenttäalueet
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Hankevaihtoehtojen VE1 ja VE2 mukaisten kaatopaikka-alueiden pinta-alat ja
täyttötilavuudet ovat seuraavat:
-

tavanomaisen jätteen kaatopaikka, kokonaispinta-ala 6,8 ha, kokonaistäyttötilavuus 1 281 000 m3 (kuva 4-7, alueet A ja B)

-

vaarallisen jätteen kaatopaikka, kokonaispinta-ala 2,9 ha, kokonaistäyttötilavuus 635 000 m3 (kuva 4-7, alue C)

-

laajennusalue (tavanomaisen tai vaarallisen jätteen kaatopaikka), kokonaispinta-ala 2,0 ha, kokonaistäyttötilavuus 270 000 m3 (kuva 4-7, alue D)

Kaatopaikkojen laajennusalueilla tehdään ensin esirakentaminen (kaivut, louhinnat, täytöt), jonka jälkeen kaatopaikka-alueiden pohjarakenteet toteutetaan valtioneuvoston asetuksen kaatopaikoista (331/2013) vaatimusten mukaisesti. Pohjarakenteet toteutetaan kaatopaikan käyttötarkoituksen mukaan joko tavanomaisen tai vaarallisen jätteen kaatopaikan rakentein. Pohjarakenne muodostuu
mineraalisesta tiivistyskerroksesta, keinotekoisesta eristeestä ja kuivatuskerroksesta. Kaatopaikka-alueiden rakenteissa voidaan hyödyntää kohteeseen soveltuvia jäte- tai uusiomateriaaleja taikka teollisuuden sivutuotteita.
Jätetäyttö nykyisillä täyttöalueilla sekä laajennusalueilla tehdään lohkoittain kerrostäyttönä. Jätetäyttöä peitetään puhtailla tai lievästi pilaantuneilla taikka muilla tarkoitukseen soveltuvilla aineksilla täytön etenemisen mukaan.
Vaihtoehdossa VE1 kaatopaikkojen kapasiteetin arvioidaan riittävän noin 35 vuodeksi ja vaihtoehdossa VE2 noin 25 vuodeksi.
Kaatopaikkojen laajennusalueiden rakentamista ja rakenteita sekä kaatopaikkojen käyttöä kuvataan tarkemmin YVA-selostuksessa.
Käsittely- ja varastokenttien laajennus
Jätekeskuksen alueelle on suunniteltu rakennettavaksi uusia jätteen käsittely- ja
varastointikenttiä. Hankevaihtoehtojen VE1 ja VE2 mukaiset aluevaraukset, johon
sisältyvät sekä nykyisen ympäristöluvan mukaiset aluevaraukset että suunnitellut
laajennusalueet, on esitetty kuvassa 4-7 (alue E).
Kenttärakenteissa huomioidaan toiminnan luonne. Kentät tiivistetään tarvittaessa tiivisasfaltilla tai asfaltilla ja vesienhallinta järjestetään samalla tavoin kuin
edellä kuvatulla tavanomaisen ja pysyvän jätteen käsittely- ja varastokentällä.
Mikäli kenttiä ei asfaltoida, ne päällystetään kulutuskerroksella, esimerkiksi
murskeella. Kenttien tukikerroksessa, jakavassa kerroksessa ja kantavassa kerroksessa voidaan hyödyntää kohteeseen soveltuvia jäte- tai uusiomateriaaleja
taikka teollisuuden sivutuotteita.
Käsittely- ja varastokenttien laajennusalueiden rakentamista ja rakenteita sekä
kenttäalueiden käyttöä kuvataan tarkemmin YVA-selostuksessa.
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4.4.6 Jätteiden käsittelymenetelmät
Jätekeskuksessa esikäsitellään ja käsitellään, loppusijoitetaan, hyödynnetään ja
toimitetaan muualla hyödynnettäväksi erityyppisiä jätteitä. Jätteet pyritään ensisijaisesti ohjamaan hyötykäyttöön. Tarvittaessa vastaanotettavia jätteitä esikäsitellään tai välivarastoidaan ennen niiden hyödyntämistä tai käsittelyä. Hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet loppusijoitetaan kaatopaikalle.
Nykyisin käytössä olevia jätteiden käsittelymenetelmiä ovat erilaiset mekaaniset
käsittelyt, kuten esim. murskaus, seulonta, lajittelu, kuivaaminen, stabilointi ja
kiinteytys sekä kierrätyspolttoaineen valmistus. Ympäristöluvan mukaisesti voidaan ottaa käyttöön myös alipainekäsittely, biologinen käsittely (kompostointi,
sienikäsittely) ja kasvualustan valmistus sekä luokittelu ja metallien erottaminen,
mutta ko. käsittelymenetelmiä ei ole vielä otettu käyttöön. Tulevaisuudessa saatetaan ottaa käyttöön myös muita käsittelymenetelmiä, joiden käyttöön ottamiseksi haetaan tarpeen mukaan lupa.
Varastointi
Jätejakeita voidaan välivarastoida ennen niiden käsittelyä tai toimittamista muualle hyötykäyttöön, käsittelyyn tai loppusijoitukseen. Jätteitä varastoidaan niiden
määrän ja ominaisuuksien (esim. haisevat, pölyävät) mukaisesti kasoissa/aumoissa kenttäalueilla, halleissa, altaissa, siiloissa, säiliöissä tai muissa tarkoitukseen sopivissa astioissa. Kentällä varastokasat ja -aumat tarvittaessa peitetään
tai kastellaan pölyämisen estämiseksi. Peittämistarve arvioidaan huomioiden
mm. jätteen laatu, haitta-aineet ja sääolosuhteet.
Murskaus
Murskausta käytetään tarvittaessa erilaisten jäteainesten (mm. betoni, tiili, kiviaines, puujäte) palakoon pienentämiseen jätteen hyödyntämistä tai loppusijoitusta varten. Mikäli murskattavan jätteen määrä on suuri, käytetään murskauksessa erillistä, alueelle siirrettävää murskausyksikköä. Materiaalin siirto murskaimeen tehdään esim. kaivinkoneella, pyöräkuormaajalla tai kahmarilla. Vähäisempiä kertaeriä esim. betonia voidaan murskata mm. iskuvasaralla tai seulamurskaimella, joka voidaan liittää kaivinkoneeseen tai pyöräkuormaajaan. Vähäisiä määriä betonia voidaan myös pulveroida kaivinkoneeseen liitettävällä pulveroijalla. Jätteiden murskaus tehdään joko päällystetyllä käsittelykentällä tai tarvittaessa murskausta voidaan tehdä myös hallissa. Murskatut materiaalit toimitetaan ensisijaisesti hyötykäyttöön (esim. betoni- ja tiilijäte maarakennuskohteisiin
tai jätekeskuksen rakenteisiin). Hyötykäyttöön soveltumattomat jakeet toimitetaan käsiteltäväksi muualle tai sijoitetaan jäteluokituksen kaatopaikalle.
Seulonta
Seulonnan avulla poistetaan jätemateriaalista (esim. maa-aines, rakennus- ja
purkujätteet, karkeat kuonat) liian suuret kappaleet tai materiaalia, joka esim. estää jätteen hyötykäytön. Jätteitä voidaan myös seuloa esikäsittelynä ennen muuta käsittelyä. Pilaantuneen maa-aineksen joukosta poistettavat kappaleet voivat
olla esim. jätettä (esim. rakennusjätettä) tai suuria kiviä, joita ei sijoiteta kaatopaikalle.
Copyright © Pöyry Finland Oy

Fortum Waste Solutions Oy
Kuopion teollisuusjätekeskuksen laajentaminen, YVA-ohjelma
29 (114)

Seulonta voidaan tehdä joko maanrakennuskoneiden seulakauhoilla tai siirrettävillä seulontalaitteilla. Materiaalin syöttö seulalle tehdään pyöräkuormaajalla tai
kaivinkoneella. Seulonta toteutetaan joko päällystetyllä käsittelykentällä tai tarvittaessa seulontaa voidaan tehdä myös hallissa. Seulotut materiaalit toimitetaan
mahdollisuuksien mukaan hyötykäyttöön (esim. puujäte ja muovit energiantuotantoon ja metallit kierrätykseen). Hyötykäyttöön soveltumattomat jakeet toimitetaan käsiteltäväksi muualle tai sijoitetaan jäteluokituksen kaatopaikalle.
Lajittelu
Lajittelua käytetään erityyppisten jätejakeiden toisistaan erottamiseen esim. jätteen hyötykäyttöä varten. Lajittelua tehdään silmämääräisesti, poimimalla ja
erottelemalla esim. rakennus- ja purkujätteen tai pilaantuneiden maa-ainesten
joukosta muita jätejakeita, kuten muovia, puuta, metalleja, jne. Työ tehdään
pääasiassa koneellisesti, käyttäen tavanomaisia maarakennuskoneita, kuten
esim. kaivinkonetta. Pienempien erien lajittelua voidaan tehdä myös käsin. Lajittelua tehdään pääasiassa päällystetyillä kenttäalueilla. Lajitellut hyötykäyttökelpoiset jätejakeet toimitetaan hyötykäyttöön. Hyötykäyttöön soveltumattomat jakeet sijoitetaan jäteluokituksen ja kaatopaikkakelpoisuuden mukaisesti kaatopaikalle.
Kuivaus
Kuivausta käytetään märkien jätteiden, kuten lietteiden, sedimenttien ja teollisuuden sakkojen, esikäsittelymenetelmänä. Kuivauksessa jätteistä poistetaan
vettä mekaanisesti laskeuttamalla, puristamalla, linkoamalla tai lämmittämällä.
Kuivaus voi tapahtua esimerkiksi suotonauhapuristimella tai lietelingolla. Kuivatut jätteet analysoidaan ja tarvittaessa jatkokäsitellään muilla menetelmillä ennen hyödyntämistä tai loppusijoittamista kaatopaikalle. Kuivauksessa muodostuvat vedet johdetaan jätekeskuksen tasausaltaille
Stabilointi ja kiinteytys
Stabilointia tehdään parantamaan jätemateriaalin kaatopaikkakelpoisuutta tai
hyötykäyttömahdollisuutta. Stabilointia voidaan tehdä orgaanisilla ja/tai epäorgaanisilla haitta-aineilla pilaantuneille maa-aineksille, teollisuuden prosessijätteille, sakoille, tuhkille ja lietteille. Käytettäviä stabilointimenetelmiä ovat sideainestabilointi ja kemiallinen stabilointi. Stabiloinnissa käsiteltävään massaan lisätään side- ja lisäaineita, jotka pienentävät haitta-aineiden liukoisuutta ja massan
vedenläpäisevyyttä, ja jotka kiinteyttävät massan monoliittiseksi rakenteeksi. Side-/lisäaineena voidaan käyttää sementtiä, kalkkia, bitumia, tuhkia, hapettavia
tai pelkistäviä yhdisteitä taikka muita soveltuvia materiaaleja. Käytettävät side- ja
lisäaineet valitaan ennen stabilointikäsittelyä tehtävien tutkimusten perusteella
ja stabiloidun massan hyötykäyttö- tai sijoituskohteen vaatimusten mukaisesti.
Stabilointikäsittelyä tehdään panostoimisesti jätekeskuksen käsittelykentällä. Käsiteltävät massat varastoidaan aumoissa tai suurissa siiloissa. Kuhunkin siiloon ja
aumaan varastoidaan yleensä samasta lähteestä peräisin olevaa massaa. Ennen
käsittelyä jätteistä poistetaan seulomalla yli 40–100 mm:n kivet ja muut kappaleet. Stabiloidut massat hyödynnetään jätekeskusalueen rakenteissa tai toimitetaan muualla hyödynnettäviksi.
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Kierrätyspolttoaineen valmistus
Kierrätyspolttoaineen valmistukseen otetaan kaupan ja teollisuuden sekä jätteenkäsittelyn toiminnoista peräisin olevia pysyviä tai tavanomaisia jätteitä. Niitä
ovat mm.:
-

maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä ja kalastuksessa syntyvät muovijätteet,

-

kierrätykseen tarkoitetun paperin ja kartongin lajittelussa syntyvät jätteet,

-

rakentamisessa ja purkamisessa syntyvä puujäte ja muovijäte sekä sekalaiset
jätteet

-

jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvä paperi- ja kartonkijäte, muovi- ja
kumijäte, tekstiilijätteet ja palava jäte (jäteperäiset polttoaineet).

Kierrätyspolttoaineen valmistuksessa jätemateriaaleja käsitellään lajittelemalla,
murskaamalla, repimällä ja seulomalla. Käsittely toteutetaan siirrettävillä laitteilla
tavanomaisen ja pysyvän jätteen käsittely- ja varastokentällä. Toiminnassa ei käytetä kemikaaleja eikä vettä.
Prosessoidut jätteet pakataan ja toimitetaan kierrätyspolttoaineena (REF) rinnakkaispolttoon tai materiaalihyötykäyttöön: paperi paperin valmistukseen, pahvi
kartongin valmistukseen, muovit ja metallit materiaalihyötykäyttöön, tekstiilit
materiaalihyötykäyttöön tai polttoon, kierrätyspolttoaine ja puuhake polttoon
sekä hiekanerotuskaivojen liete hiekan kierrätykseen. Hyötykäyttöön kelpaamattomat ainekset loppusijoitetaan teollisuusjätekeskuksessa tai toimitetaan loppukäsittelyyn. Jätteen mukana mahdollisesti kulkeutuva vaarallinen jäte pakataan ja
ohjataan asianmukaiseen jatkokäsittelyyn.
Luokittelu
Nykyisen ympäristöluvan mukaisesti jätekeskuksessa voidaan tehdä jätemateriaalien luokittelua, jossa erotellaan syklonilla erilaisten voimalaitosten tuhkasta ja
savukaasun puhdistusjätteistä partikkelikooltaan erilaisia jakeita, tavoitteena
erottaa geoteknisiltä ja ympäristönlaatuominaisuuksiltaan hyötykäyttökelpoinen
sekä loppusijoitukseen ohjattavat jakeet erilleen.
Metallien erottelu
Nykyisen ympäristöluvan mukaisesti jätekeskuksessa voidaan tehdä metallien
erottelua voimalaitoskuonista, jätteenpolton jätteistä ja pilaantuneista maista.
Käsittelylaitteistoon kuuluvat välppä (esim. täryvälppä), seulat, magneetti (esim.
hihna- tai rumpumagneetti), pyörrevirtaerottelija sekä induktioon perustuva sensorierottelija ja materiaalin siirtoon tarvittavat kuljettimet/liukuhihnat.
Alipainekäsittely
Nykyisen ympäristöluvan mukaisesti jätekeskuksessa voidaan tehdä jätteiden alipainekäsittelyä. Alipainekäsittely soveltuu pilaantuneille maa-aineksille ja haihtuvia aineita sisältäville materiaaleille. Menetelmää voidaan käyttää myös useita
erityyppisiä yhdisteitä sisältävien jätteiden yhtenä käsittelyvaiheena.
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Käsittelyssä VOC-yhdisteet haihdutetaan jätteistä alipaineella. Alipaine synnytetään imulla. Käsittely toteutetaan tiivispohjaisessa hallissa tai peitetyissä aumoissa. Jätteistä höyrystyneet VOC-yhdisteet kerätään aktiivihiileen, johdetaan katalyyttiseen polttimeen tai käsitellään muulla tavoin. Käsittelyn jälkeen käsitellyt
massat toimitetaan hyötykäyttöön, jatkokäsittelyyn tai loppusijoitettavaksi kaatopaikalle.
Biologinen käsittely – kompostointi, sienikäsittely ja kasvualustan valmistaminen

Nykyisen ympäristöluvan mukaisesti jätekeskuksessa voidaan tehdä jäteainesten
(pilaantuneet maat ja ruoppausmassat, lietteet, vesipitoiset jätteet, teollisuusjätteet) biologista käsittelyä. Käsittelymenetelmiä ovat haitallisten aineiden vähentäminen kompostoimalla ja sieni-käsittelyllä sekä kasvualustan valmistaminen.
Biologinen käsittely parantaa jätteen soveltuvuutta hyötykäyttöön tai loppusijoitukseen vähentämällä biologisesti hajoavien haitallisten aineiden kuten öljyhiilivetyjen määrää, hygienisoimalla tai parantamalla biologista stabiilisuutta. Käsittelyn jälkeen käsitellyt massat toimitetaan hyötykäyttöön esimerkiksi kaatopaikan
peittomassoiksi tai loppusijoitetaan kaatopaikalle.
4.4.7 Jätteiden hyötykäyttö käsittelykeskuksessa
Käsittelykeskuksen rakenteissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan jäte- tai
uusiomateriaaleja taikka teollisuuden sivutuotteita. Ko. materiaaleja voidaan
hyödyntää mm. jätekeskuksen käsittelykenttien ja kaatopaikkojen eri rakennekerroksissa sekä työmaateissä. Hyödynnettäviä materiaaleja ovat mm. betoni- ja
tiilijätteet, pilaantuneet maa-ainekset, tuhkat ja kuonat sekä erilaiset teollisuuden jätteet ja sivutuotteet. Ennen hyötykäyttöä jäteainekset tarvittaessa käsitellään hyötykäyttökohteen edellyttämällä tavalla. Hyötykäytöstä laaditaan aina
tarkemmat suunnitelmat ennen rakentamista.
4.4.8 Vesien hallinta ja jätevesien käsittely
Jätekeskusalueella muodostuvien puhtaiden ja likaisten vesien johtaminen on
esitetty kuvassa 4-8.
Puhtaat vedet
Jätekeskusalueella muodostuu hule- ja suotovesiä, jotka on käsiteltävä ennen
niiden johtamista ympäristöön. Käsiteltävän vesimäärän pienentämiseksi ympäröiviltä alueilta muodostuvien puhtaiden vesien pääsy jätekeskuksen käsittelykenttien ja kaatopaikkojen alueille estetään aluetta kiertävillä ympärysojilla.
Jätekeskusalueen puhtaat pintavedet (mm. käyttämättömiltä ja puhdistetuilta
kenttäalueilta) ja alueen ulkopuolelta tulevat puhtaat vedet, joihin ei pääse sekoittumaan likaisia vesiä, kerätään ja johdetaan alueen ulkopuolelle. Puhtaat vedet kerätään jätekeskuksen ja Selluntien välissä kulkevaan ojaan, josta vedet virtaavat edelleen luoteispuolella sijaitsevaan Kuikkalampeen. Myös rakennusten
katoille satava vesi sekä muille kuin käsittelykäytössä oleville alueille satava vesi
ohjataan ympärysojaan. Pohjarakenteiden alapuoliset puhtaat vedet johdetaan
salaojakaivojen kautta Kuikkalampeen johtavaan ojaan.
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Likaiset vedet
Käsiteltäviä vesiä muodostuu jätekeskuksen käytössä olevilta kenttäalueelta sekä
kaatopaikka-alueilta. Likaiset vedet sisältävät erityisesti kiintoainesta ja voivat sisältää jonkin verran myös orgaanista ainesta ja haitta-aineita (esim. metallit, hiilivedyt). Jätekeskuksessa muodostuvat likaiset vedet kerätään viemäreiden, salaojien ja ojien kautta vuonna 2013 rakennettuihin tasausaltaisiin (2 x 1 000 m3) tai
johdetaan suoraan Powerflute Oy:n jätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi. Tasausaltaiden vesiä voidaan käyttää hyödyksi jätekeskuksen toiminnassa jätteiden
käsittelyssä tai varastoitujen jätemateriaalien kasteluun.
YVA-selostuksessa kuvataan tarkemmin jätekeskusalueella muodostuvien vesien
määriä ja laatuja sekä käsittelyä, kuormituksia ja vaikutuksia.

Kuva 4-8. Jätekeskuksen puhtaiden ja likaisten vesien johtaminen nykytilanteessa
sekä tilanteessa, jossa jätekeskuksen likaiset vedet mahdollisesti johdetaan Finnpulp Oy:n jätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi.
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Jätevesien käsittely jätevedenpuhdistamolla

Powerflute Oy:n jätevedenpuhdistamon prosessi koostuu esiselkeytyksestä, esiilmastuksesta, biologisesta käsittelystä (aktiivilieteprosessi) ja jälkiselkeytyksestä
sekä tertiäärivaiheen flotaatiosta. Jätevedenpuhdistamolla käsiteltävä jätevesimäärä on noin 2 miljoonaa m3/a, josta suurin osa on kartonkitehtaan vesiä ja vain
pieni osa teollisuusjätekeskuksen vesiä. Jätevedenpuhdistamolla käsitellyt vedet
johdetaan Kallaveteen, Sorsasalon eteläkärkeen.
Mikäli Sorsasaloon suunniteltu Finnpulp Oy:n havusellutehdashanke toteutuu,
sellutehtaalle tullaan rakentamaan oma jätevedenpuhdistamo, jonne myös jätekeskuksen sekä Powerflute Oy:n kartonkitehtaan jätevedet todennäköisesti johdettaisiin. Finnpulp Oy:n jätevedenpuhdistamon prosessiksi on suunniteltu mekaanis-biologinen käsittely, jonka päävaiheet ovat jäähdytys, esiselkeytys, tasaus,
biologinen käsittely (aktiivilieteprosessi) ja jälkiselkeytys. Puhdistetut jätevedet
johdetaan purkuputkella Sorsasalon eteläpuolelle Kelloselälle.
Vesistökuormituksen vaikutuksia Kallaveteen tarkkaillaan Kallaveden yhteistarkkailun mukaisesti.
Jätevesien esikäsittely jätekeskuksessa
Jätekeskuksessa voidaan tehdä jätevesien tehostettua käsittelyä ennen jätevedenpuhdistamolle johtamista, mikäli viemäröinnille asetetut raja-arvot ylittyvät
tasausaltaasta lähtevissä vesissä. Jätekeskuksen aiemmassa toiminnassa muodostuneet vedet ovat alittaneet raja-arvot, eikä vesiä ole tarvinnut esikäsitellä
ennen jätevedenpuhdistamolle johtamista.
Mikäli jätevesien esikäsittelyä tarvitaan, käsiteltävät jätevedet pumpataan tasausaltaista vesienkäsittelyyn, joka perustuu kemialliseen käsittelyyn ja suodatukseen.
Kemiallinen käsittely soveltuu liuenneiden epäorgaanisten haitta-aineiden, kuten
raskasmetallien poistoon vedestä. Natriumhydroksidia, kalkkia tai rikkihappoa
käytetään pH:n säätöön. Vedestä saostetaan haitta-aineet niukkaliukoiseen muotoon käyttäen esimerkiksi ferrosulfaattia, ferrisulfaattia, ferrikloridia tai alumiinisulfaattia. Vedenpuhdistuskemikaalien ja flokkulantin (polymeerit) avulla nopeutetaan ja parannetaan saostumista. Puhdistettu vesi erotetaan laskeutuksella ja
suodatuksella (suodatinhiekka, aktiivihiili). Käsittelyssä muodostuva sakka kerätään talteen ja toimitetaan loppusijoitukseen.
Hiekkasuodatuksella poistetaan kiintoaines. Ajoittain hiekka huuhdellaan ja
huuhtelun sakka toimitetaan jatkokäsittelyyn ja hiekka voidaan käyttää uudelleen. Tarvittaessa käytetään lisäksi aktiivihiilisuodatusta. Aktiivihiilisuodatuksella
voidaan poistaa vedestä erityyppisiä haitta-aineita, erityisesti orgaanisia haittaaineita. Käytetty aktiivihiili toimitetaan käytön jälkeen joko regenerointiin tai hävitettäväksi.
Käsittelyä voidaan tarvittaessa täydentää siirrettävillä yksiköillä käsiteltävän veden laadun, määrän ja puhdistustavoitteen mukaan. Mahdollisia käytettäviä menetelmiä voivat olla mm. biologinen käsittely orgaaniselle kuormalle tai erilaiset
kalvosuodatustekniikat.
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Käsittelyn jälkeen tehostetusti puhdistetun veden laatu mitataan, jonka jälkeen
vesi puretaan jatkokäsiteltäväksi jätevedenpuhdistamolle tai pumpataan käyttövedeksi jätekeskuksen prosesseihin.
4.4.9 Liikenne
Jätteet ja muut materiaalit toimitetaan jätekeskukseen pääosin rekkaautokuljetuksina maanteitse sekä Sorsasalon alueen sisäisenä liikenteenä. Maantiekuljetusten reitti tulee valtatieltä 5 Sorsasalon liittymää pitkin Selluntielle, ja
siitä eteenpäin jätekeskusalueelle. Sorsasalon yritysalueella tapahtuvat jätteiden
kuljetukset tapahtuvat alueen pääväyliä pitkin, pääosin Powerflute Oy:n tehtaan
suunnasta. Alueen liikennereittejä ja niiden liikennemääriä on kuvattu kappaleessa 6.9.
Nykytilanteessa jätekeskukseen suuntautuva liikenne on noin 8 000 ajoneuvoa/a
(noin 22 ajoneuvoa/vrk) ja ulos lähtevä liikenne noin 1 500 ajoneuvoa/a. Luvut
pitävät sisällään sekä yksittäiset ajoneuvot että ajoneuvoyhdistelmät. Powerflute
Oy:n kuormia em. jätekeskukseen suuntautuvasta liikenteestä (Sorsasalon sisäistä liikennettä) on ollut noin 4 400 ajoneuvoa/a. Henkilöautoliikennettä on keskimäärin noin 3-4 ajoneuvoa/vrk.
Hankevaihtoehdossa VE1 (jätteiden enimmäisvastaanottomäärä 150 000 t/a) jätekeskukseen suuntautuva liikennemäärä on noin 16 000 ajoneuvoa/a (noin 44
ajoneuvoa/vrk, noin 6-7 ajoneuvoa/tunti jätekeskuksen aukiolotunteina). Henkilöautoliikennettä on keskimäärin noin 4-5 ajoneuvoa/vrk.
Hankevaihtoehdossa VE2 (jätteiden enimmäisvastaanottomäärä 300 000 t/a) jätekeskukseen suuntautuva liikennemäärä on noin 32 000 ajoneuvoa/a (noin 88
ajoneuvoa/vrk, noin 14 ajoneuvoa/tunti jätekeskuksen aukiolotunteina). Henkilöautoliikennettä on keskimäärin noin 4-5 ajoneuvoa/vrk.
Jätteitä on mahdollista tuoda alueelle myös rautateitse ja vesiteitse, mutta ko.
kuljetusreittien kautta liikennemäärät eivät ole olleet tai ennakoida jatkossakaan
olevan merkittäviä.
4.4.10 Toiminta-ajat
Kuopion teollisuusjätekeskus on avoinna jätteen vastaanottoa varten pääasiassa
arkisin (maanantai-perjantai) kello 7-16. Tarvittaessa ja sopimuksen mukaan jätteitä vastaanotetaan myös em. aukioloaikojen ulkopuolella. Jätteitä käsitellään
alueella arkisin klo 7-22. Jätekeskuksen muita toimintoja ohjaavat mm. melutasosta annetut rajoitukset ja niitä voidaan tehdä myös jätteiden vastaanottoajoista poiketen.
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Toiminnasta muodostuvat päästöt

4.5.1 Päästöt maaperään ja pohjavesiin
Jätekeskuksen kenttä- ja loppusijoitusalueiden tiiviillä pohja-/eristysrakenteilla
estetään haitallisten aineiden pääsyä maaperään ja pohjavesiin. Loppusijoitusalueet täyttävät rakentamisajankohtana voimassa olleiden säädösten mukaiset
kaatopaikkojen pohjarakenteiden vaatimukset. Eristysrakenteiden alapuolisia salaojituskerroksia käytetään alueen peruskuivatuksen lisäksi myös tiivistyskerroksen toimivuuden tarkkailuun. Päästöt maaperään ja pohjaveteen ovat mahdollisia lähinnä eristysrakenteiden rikkoutumistilanteessa, jolloin maaperään ja pohjaveteen voisi kulkeutua suotovesiä kaatopaikka- ja kenttäalueilta. Jätekeskuksen
laajennusalueiden rakentaminen muuttaa alueen topografiaan, mutta rakentamisesta ei aiheudu merkittäviä päästöjä maaperään tai pohjaveteen.
4.5.2 Päästöt pintavesiin
Jätekeskuksen toiminnasta ei aiheudu suoria jätevesipäästöjä vesistöön. Alueella
muodostuvat likaantuneet vedet kerätään tasausaltaisiin ja käsitellään Powerflute Oy:n jätevedenpuhdistamolla ennen niiden johtamista Kallaveteen. Mikäli Sorsasaloon suunniteltu Finnpulp Oy:n havusellutehdashanke toteutuu, jätekeskuksen käsiteltävät vedet mahdollisesti johdetaan Finnpulp Oy:n jätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi. Vain jätekeskuksen alueella syntyvät puhtaat pintavedet ja
pohjarakenteiden alapuoliset vedet johdetaan vesistöön, samalle purkureitille MReal Oy:n vanhan kaatopaikan suotovesien kanssa. Pintavesien laadun kuvaus on
esitetty tarkemmin purkuvesistöä käsittelevässä luvussa 6.6.5.
Taulukoissa 4-5 ja 4-6 on esitetty jätekeskuksen käsittelykentillä muodostuvien,
jätevedenpuhdistamolle johdettavien vesien laadun keski- ja ääriarvot vuosina
2015-2018. Taulukossa on esitetty vertailun vuoksi myös M-Real Oy:n suljetun
kaatopaikan vedenlaatutietoja. Pisteet K1 ja K4 edustavat jätteenkäsittelykentillä
muodostuvia vesiä, kun taas pisteen K5/2 vedenlaatuun vaikuttavat myös MRealin kaatopaikan vedet.
Jätekeskuksen alueelta jätevedenpuhdistamolle johdettavissa kaatopaikkavesissä
(K1, K4 ja K5/2) on ollut kohonneita pitoisuuksia ravinteita ja orgaanista ainesta
sekä sähkönjohtavuutta nostavia suoloja. Kaatopaikkavesille tyypillisesti ammoniumtypen pitoisuudet ovat olleet koholla. Jätealueita kerättävissä vesissä on kuitenkin ollut kohtalaisesti happea ja vesien pH-taso on ollut lievästi emäksinen tai
neutraalin tuntumassa (taulukko 4-5). Vesissä on todettu lievästi ja ajoittain selvästi kohonneita pitoisuuksia raskasmetalleja. Näytteistä K4 ja K5/K2 määritetyt
öljyhiilivetypitoisuudet ovat olleet pieniä (taulukko 4-6).
Vertailuna viereisellä M-Real Oy:n suljetulla kaatopaikalla sisäinen vesi (S1) on ollut lähes hapetonta, ja siinä on ollut muita pisteitä selvästi korkeampia pitoisuuksia ravinteita ja orgaanista ainesta sekä sähkönjohtavuutta nostavia suoloja. Pintarakenteilla suljetulla alueella vesi ei pääse laimenemaan samalla tavalla kuin
pintarakenteettomilla täyttöalueilla. Kaatopaikan sisäisen veden arseeni- ja raskasmetallipitoisuudet eivät olleet kuitenkaan muita kaatopaikkavesiä suurempia.
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Taulukko 4-5. Kaatopaikkavesien laatu vuosina 2015-2018 tarkkailuaineistojen
perusteella (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy).
Piste

n= Lt
Happi Happi% pH Sähkönj. Väri
ºC
mg/l Kyll %
mS/m
mg/l Pt
Tavanomaisen jätteen kaatopaikan suotovesi
keskiarvo 2015-18 K1
15 10,3 6,5
57
7,5 1093
55
min
K1
5,5 2,0
18
7,0 730
26
maks
K1
11,9 10,2 87
7,9 1500
190
Vaarallisen jätteen kaatopaikan suotovesi
keskiarvo 2015-18 K4
15 9,5 10,1 89
8,0 299
28
min
K4
0,1 6,9
63
7,6 30
<5
maks
K4
24,8 11,6 120
8,6 660
130
Jätekeskuksen suoto- ja valumavedet
keskiarvo 2015-18 K5/K2 9 10,7 10,3 105
8,0 559
87
min
K5/K2
0,5 5,2
58
7,8 150
49
maks
K5/K2
21,2 14,3 150
8,2 1200
140
Täytön sisäinen vesi, M-real Oyj:n suljettu kaatopaikka (vertailu)
keskiarvo 2015-18 S1
5 15,1 0,0
0,0
7,0 790
1675
min
S1
14,2 0
0
7,0 760
1400
maks
S1
16,0 0,0
0,0
7,0 810
1900
Tavanomaisen jätteen kaatopaikan alap. salaojan vesi (kokoojakaivo)
keskiarvo 2015-18 PV6
7 7,5 3,4
28
6,4 137
20
min
PV6
6,7 2,7
22
6,1 130
9
maks
PV6
8,6 4,2
35
6,7 150
30
Vaarallisen jätteen kaatopaikan alap. salaojan vesi (kokoojakaivo)
keskiarvo 2017
PV7_2 2 7,0
6,8 215
min
PV7_2
6,3
6,7 210
maks
PV7_2
7,6
6,9 220
Vaarallisen jätteen kaatopaikan alap. salaojan vesi (kokoojakaivo)
keskiarvo 2015-17 PV7_3 6 5,8 12,1 94
6,0 169
6
min
PV7_3
1,5 12,1 94
5,1 94
6
maks
PV7_3
9,2 12,1 94
7,4 240
6

TOC CODMn CODCr BOD7 ATU Kok. P Kok. N
mg/l mg/l O2 mg/l O2 mg/l O2 µg/l
µg/l

NH4-N
µg/l

Sulfaatti Kloridi
mg/l
mg/l

59
17
170

4093
1000
13000

5546
690
8400

329
120
510

64
41
100

4
1,2
22

1781 23400
220
15000
16000 36000

50
< 30
120

3,7
1,2
15

44
27
61

2692
777
< 2000 200
9000
2300

1148
64
3500

339
4,8
1400

68
38
100

8,3
3,4
17

207
89
330

12400
7600
20000

2215
560
4100

178
110
280

2000
1900
2100

35
27
48

10750 635000 585000 61
10000 620000 580000 3
11000 650000 600000 200

113
100
120

9,0 5,9
7,0 3,8
11,0 7,1

<1
<1
1,5

18
9
34

1174
910
1600

580
500
670

73
26
340

12
11
13

<1
<1
<1

14
6
21

2250
1700
2800

1100
1100
1100

3,9
3,7
4,0

<1
<1
2,1

178
19
650

6217
1600
16000

947
460
1500

15
10
29

15
2,3
35

9
8,5
9

8,2
6,6
9,7

5,7 6,2
1,7 1,7
15,0 14,0

3275
1700
5300

447
140
730

900
900
900

Taulukko 4-6. Kaatopaikkavesien laatu (haitta-ainepitoisuudet) vuosina 20152018 tarkkailuaineistojen perusteella (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy).
Piste

Öljy C10-C21 Syanidi Hg
As
Ni
Cu
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l µg/l µg/l
Tavanomaisen jätteen kaatopaikan suotovesi
keskiarvo 2015-18 K1
0,028 6,6 24
144
min
K1
< 0,005 2,5 18
44
maks
K1
0,078 16,0 28
360
Vaarallisen jätteen kaatopaikan suotovesi
keskiarvo 2015-18 K4
<0,05
< 0,005 1,7 13
58
min
K4
<0,05
< 0,005 0,9 6,6 8,2
maks
K4
<0,05
0,008 3,3 22
210
Jätekeskuksen suoto- ja valumavedet
keskiarvo 2015-18 K5/K2 <0,05
8
< 0,005 1,6 21
30
min
K5/K2 <0,05
<5
< 0,005 1,0 16
7
maks
K5/K2 0,091
24
0,012 2,5 30
90
Täytön sisäinen vesi, M-real Oyj:n suljettu kaatopaikka (vertailu)
keskiarvo 2015-18 S1
8,5 9,9 0,34
min
S1
8,5 9,9 0,34
maks
S1
8,5 9,9 0,34
Tavanomaisen jätteen kaatopaikan alap. salaojan vesi (kokoojakaivo)
keskiarvo 2015-18 PV6
<0,005 0,36 63
1,7
min
PV6
<0,005 0,31 48
1,0
maks
PV6
<0,005 0,40 73
2,5
Vaarallisen jätteen kaatopaikan alap. salaojan vesi (kokoojakaivo)
keskiarvo 2017
PV7_2
<0,005 1,5 630 18
min
PV7_2
<0,005 1,4 520 17
maks
PV7_2
<0,005 1,6 740 18
Vaarallisen jätteen kaatopaikan alap. salaojan vesi (kokoojakaivo)
keskiarvo 2015-17 PV7_3
0,004 49 2478 76
min
PV7_3
<0,005 3,7 490 31
maks
PV7_3
0,007 85 5100 130
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Pb
µg/l

Ba
µg/l

Cd
µg/l

Co Cr
Cr 6+ Fe
µg/l µg/l µg/l µg/l

2,9
0,5
9,9

75
61
110

0,22
0,13
0,33

2,2
0,62
2,9

47
37
60

0,12
0,02
0,25

0,71 4,3
0,39 0,50
1,50 11,0

117
96
130

91 250 129
1,3 6,4 81
270 1200 240

0,62
0,11
2,6

70
51
96

0,13
0,06
0,22

4,1
3,8
4,2

2,1 < 5
0,5 < 5
11,0 < 5

1500
1500
1500

17
17
17

111
24
290

< 0,05 1100 < 0,1
< 0,05 1100 < 0,1
< 0,05 1100 < 0,1

32
32
32

11
11
11

630
630
630

27
27
27

~1,4 < 0,5
~1,4 < 0,5
~1,4 < 0,5

0,04 40
<0,05 40
0,12 40

0,16
0,08
0,25

2,8
2,8
2,8

0,23
0,20
0,25

1200
1200
1200

1,9 11
1,9 8
1,9 15

0,10
<0,05
0,18

1,1
1,0
1,2

0,52
0,28
0,75

415
310
520

4,1
0,9
14

3,5
0,7
7,9

29
0,6
130

3136
180
8100

2,4
0,5
7,0

V
Zn
µg/l µg/l

4370 47
150
27
16000 78

290
180
450

Mo
µg/l
145
130
160

46
46
46

1,2
1,2
1,2
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Pisteet PV6 ja PV7_2 edustavat jätekeskuksen pohjarakenteiden alapuolisia salaojavesiä. Vaarallisen jätteen kaatopaikan salaojavesiä tarkkaillaan pisteessä
PV7_1, mutta ko. tarkkailupisteeseen ei pääsääntöisesti ole kertynyt vesiä ja se
on ollut kuiva. Pisteeseen PV7_3 johdetaan kenttävesiä. Em. pisteissä on todettu
selvästi kohonneita sähkönjohtavuusarvoja ja sulfaattipitoisuuksia. Korkeimmat
kloridipitoisuudet on todettu tavanomaisen jätteen kaatopaikan salaojavesissä.
Ravinnepitoisuudet ovat olleet koholla erityisesti kokoojakaivossa PV7_3. Arseeni-, nikkeli-, kupari- ja sinkkipitoisuudet ovat olleet koholla erityisesti vaarallisen
jätteen kaatopaikan alapuolisissa pisteissä.
Jätekeskuksen laajennuksen myötä kaatopaikkavesien laadun ei arvioida merkittävästi muuttuvan nykyisestä.
Arvio jätekeskuksen kuormituksesta jätevedenpuhdistamolle ja kuormituksen
osuus vesistöön kohdistuvasta kokonaiskuormituksesta tullaan esittämään YVAselostusvaiheessa.
4.5.3 Päästöt ilmaan
Jätekeskuksen toiminnassa muodostuu ilmapäästöjä (pöly, haihtuvat yhdisteet,
hajut) jätteistä, niiden vastaanotosta, välivarastoinnista, käsittelystä ja läjityksestä. Toimintaan liittyvästä liikenteestä ja työkoneista aiheutuu pakokaasupäästöjä.
Haihtuvien yhdisteiden päästöjä voi aiheutua mm. haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä (VOC-yhdisteet) pilaantuneiden jätteiden tai maa-ainesten vastaanoton ja
käsittelyn yhteydessä. Päästöjen vähentämiseksi VOC-yhdisteitä sisältävät jätteet
käsitellään peitetyissä aumoissa tai alipaineistetussa hallissa, jonka poistoilma
voidaan puhdistaa katalyyttipolttimella tai aktiivihiilisuodattimilla.
Mahdollisesti hajua aiheuttavia jätteitä varastoidaan ja käsitellään hallissa. Hajuja
voi ajoittain aiheutua myös kenttäalueella tehtävässä lietteiden kalkkistabiloinnissa, aumojen kääntämisvaiheessa.
Jätekeskuksen toiminnassa pölyämistä aiheuttavat jätteiden vastaanotto- ja käsittelytoiminnot sekä toimintaan liittyvä liikennöinti. Pölyämistä tapahtuu myös
hajapäästöinä käsittelykeskuksen kenttä- ja loppusijoitusalueiden pinnoilta. Käsittelymenetelmistä mm. seulonta ja murskaus tuottavat hiukkaspäästöjä. Stabilointi on suljettu prosessi, josta ei synny merkittäviä päästöjä ilmaan. Pölypäästöjen määrään vaikuttavat monet tekijät, kuten käsiteltävä materiaali ja käsittelymenetelmä, käsiteltävän materiaalin kosteus ja hienojakoisuus, säätila, ilman
suhteellinen kosteus, alueen tuuliolot sekä vuodenaika. Pölyämistä torjutaan
mm. pölyävien varastokasojen ja läjitysten peittämisellä, varastokasojen ja liikennealueiden kastelemisella tai suolaamisella sekä kenttäalueiden puhtaanapidolla. Seulonnan ja murskauksen aiheuttamaa pölyämistä rajoitetaan tarvittaessa
koteloinnein ja materiaalin kostutuksella. Pölyävät jätteet, kuten tuhkat, kuljetetaan säiliöautoilla ja johdetaan putkia pitkin suoraan siiloihin. Tuhkan pölyämistä
vähentää ennen läjitysalueelle sijoittamista tehtävä kalkkistabilointi.
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Tavanomaisen jätteen kaatopaikan lohkoja suljettaessa rakennetaan kaatopaikan
pintarakenteeseen tarvittaessa kaasunkeräyskerros, jonka avulla täyttöalueella
muodostuvat kaasut voidaan kerätä ja johtaa edelleen käsiteltäviksi. Vaarallisen
jätteen kaatopaikalle ei sijoiteta kaatopaikkakaasuja tuottavia massoja, eikä alueella tarvita kaatopaikkakaasujen keräystä.
Käsittelykeskuksen laajennusalueiden rakentamisen yhteydessä alueella muodostuu pölypäästöjä mm. hajapäästöinä rakentamisalueilta, louhinnoista ja liikennöinnistä. Rakentamiseen liittyvästä liikenteestä ja työkoneista aiheutuu pakokaasupäästöjä. Pölyämistä voidaan vähentää mm. kastelulla ja pakokaasupäästöjä välttämällä turhaa ajoneuvojen ja koneiden liikennöintiä ja joutokäyntiä.
4.5.4 Melu ja tärinä
Jätekeskuksen toiminnassa ajoittaisia melupäästöjä aiheuttavat liikennöinti, käsittelykeskuksen alueella käytettävät työkoneet sekä jätteiden käsittelytoiminnot.
Käsittelykeskuksen laajennusalueen rakentamisesta aiheutuu tavanomaiselle
maanrakennustyömaalle tyypillistä melua. Minkään melulähteen vaikutus ei ole
jatkuvaa ja rajoittuu pääasiassa jätekeskuksen päivittäiseen toiminta-aikaan, pääsääntöisesti klo 7-20 väliseen aikaan. Myös rakennustyöt tehdään pääsääntöisesti
päiväaikaan. Jätekeskuksen toiminta ja rakennustyöt eivät ajoitu yöaikaan.
Käsittelykeskuksen toiminnoista ei normaalitilanteissa aiheudu merkittävää tärinää jätekeskusalueen ulkopuolelle. Käsittelykeskuksen laajennusalueen rakentamisen yhteydessä alueella tehdään myös louhintatöitä, joista aiheutuu tavanomaiselle maanrakennustyömaalle tyypillistä louhintatärinää. Rakentamisen yhteydessä tehtävästä kiviainesten murskauksesta aiheutuu tärinää lähinnä murskauksen toiminta-alueelle ja sen välittömään läheisyyteen.
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5

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY (YVA-MENETTELY)

5.1

Arviointimenettelyn sisältö ja tavoitteet
Fortum WS:n Kuopion jätekeskuksen laajennus edellyttää YVA-menettelyä YVAlain (252/2017) liitteen 1 hankeluettelon kohdan 11) perusteella: jätehuolto a)
vaarallisen jätteen käsittelylaitokset, joihin vaarallista jätettä otetaan poltettavaksi, käsiteltäväksi fysikaalis-kemiallisesti tai sijoitettavaksi kaatopaikalle, sekä
sellaiset biologiset käsittelylaitokset, jotka on mitoitettu vähintään 5 000 tonnin
vuotuiselle vaarallisen jätteen määrälle sekä b) muiden jätteiden kuin vaarallisen
jätteen polttolaitokset tai fysikaalis-kemialliset käsittelylaitokset, joiden mitoitus
on enemmän kuin 100 tonnia jätettä vuorokaudessa, sekä biologiset käsittelylaitokset, jotka on mitoitettu vähintään 20 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle.
YVA-menettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tavoitteena on
myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Hankkeen
ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa arviointimenettelyssä ennen kuin ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin. Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen
rinnastettavaa päätöstä ennen arvioinnin päättymistä. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi. YVA-menettelyssä ei ratkaista hanketta koskevia lupa-asioita.
YVA-menettelyyn sisältyy ohjelma- ja selostusvaihe (Kuva 5-1). Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on suunnitelma ympäristövaikutusten arviointimenettelyn järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään hankkeen ominaisuudet, tekniset ratkaisut sekä arviointimenettelyn tuloksena muodostettu arvio hankkeen vaikutuksista.
Arviointiohjelmavaihe

ARVIOINTIOHJELMAN
LAATIMINEN

• SEURANTARYHMÄTYÖSKENTELY

ARVIOINTIOHJELMA
YHTEYSVIRANOMAISELLE
ARVIOINTIOHJELMA
NÄHTÄVILLÄ JA
LAUSUNNOILLA

• KUULUTUS
• YLEISÖTILAISUUS
• LAUSUNNOT
• MIELIPITEET

YHTEYSVIRANOMAISEN
LAUSUNTO

Arviointiselostusvaihe

ARVIOINTI, VERTAILU
ARVIOINTISELOSTUKSEN
LAATIMINEN

•SEURANTARYHMÄTYÖSKENTELY

ARVIOINTISELOSTUS
YHTEYSVIRANOMAISELLE
ARVIOINTISELOSTUS
NÄHTÄVILLÄ JA
LAUSUNNOILLA
YHTEYSVIRANOMAISEN
LAUSUNTO
JATKOSUUNNITTELU,
LUPAHAKEMUKSET

Kuva 5-1. YVA-menettelyn vaiheet.
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Arviointiohjelma (YVA-ohjelma)
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan
YVA-ohjelma. YVA-ohjelmassa esitetään perustiedot hankkeesta ja arvioitavista
toteutusvaihtoehdoista, hankeaikataulu sekä kuvataan hankealueen nykytila. Ohjelmaan sisältyy suunnitelma (työohjelma) siitä, mitä vaikutuksia selvitetään, millä tavoin selvitykset tehdään sekä suunnitelma tiedottamisesta hankkeen aikana.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa virallisesti, kun hankkeesta vastaava toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomaiselle. Tässä hankkeessa yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
(ELY-keskus). Yhteysviranomainen kuuluttaa hankkeesta ja YVA-ohjelman nähtävillä olosta. Arviointiohjelma on nähtävillä 1–2 kuukauden ajan. Nähtävilläoloaikana arviointiohjelmasta voi esittää yhteysviranomaiselle mielipiteitä. Yhteysviranomainen myös pyytää lausuntoja ohjelmasta eri viranomaisilta. Yhteysviranomaisen julkaisemassa kuulutuksessa kerrotaan, missä arviointiohjelma on nähtävillä sekä mihin sitä koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa. Yhteysviranomainen myös järjestää hankkeen vaikutusalueella tarvittavat tiedotustilaisuudet, joissa kansalaiset ja yhteisöt voivat esittää kysymyksiä ja mielipiteitään
arvioinnin kohteena olevasta hankkeesta. Ohjelmasta annettujen lausuntojen,
mielipiteiden, tiedotustilaisuuksissa esille tulleiden seikkojen ja muun lisätiedon
pohjalta yhteysviranomainen antaa ohjelmasta oman lausuntonsa viimeistään
kuukauden kuluttua nähtävillä olon päättymisestä.
Arviointiselostus (YVA-selostus)
Varsinainen ympäristövaikutusten arviointityö tehdään arviointiohjelman ja siitä
saadun yhteysviranomaisen lausunnon perusteella, huomioiden myös muut YVAmenettelyn aikana annetut lausunnot ja mielipiteet. Arviointityön tulokset esitetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (YVA-selostus). YVA-selostuksessa esitetään muun muassa:












YVA-ohjelmassa esitetyt tiedot tarkistettuina
arvioitavat vaihtoehdot
hankkeen kuvaus ja tekniset tiedot
ympäristön nykytilan kuvaus
hankkeen vaihtoehtojen ja nollavaihtoehdon ympäristövaikutukset ja niiden merkittävyys
selvitys hankkeen suhteesta oleellisiin suunnitelmiin ja ohjelmiin
arvioitujen vaihtoehtojen vertailu
haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja lieventämiskeinot
ehdotus ympäristövaikutusten seurantaohjelmaksi
kuvaus vuorovaikutuksen ja osallistumisen järjestämisestä YVAmenettelyn aikana
kuvaus yhteysviranomaisen lausunnon huomioimisesta arviointiselostuksen laadinnassa.
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Yhteysviranomainen kuuluttaa arviointiselostuksesta ja järjestää tiedotustilaisuudet vastaavasti kuin arviointiohjelmavaiheessa. Arviointiselostus on nähtävillä
1–2 kuukauden ajan, jolloin viranomaisilta pyydetään lausunnot ja asukkailla sekä
muilla intressiryhmillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen kokoaa selostuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet ja
antaa niiden perusteella oman lausuntonsa viimeistään kahden kuukauden kuluttua nähtävillä olon päättymisestä. YVA-menettely päättyy kun yhteysviranomainen antaa lausuntonsa (perusteltu päätelmä) YVA-selostuksesta.
Lupaviranomaiset ja hankkeesta vastaava käyttävät arviointiselostusta ja yhteysviranomaisen siitä antamaa lausuntoa oman päätöksentekonsa perusaineistona.
Lupia tai niihin rinnastettavia päätöksiä haettaessa arviointiselostus ja viranomaisen siitä antama lausunto liitetään hakemuksiin. Hanketta koskevasta lupapäätöksestä on käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja siitä annettu lausunto on päätöksessä otettu huomioon.
5.2

Arviointimenettelyn ja osallistumisen järjestäminen
YVA-menettely on avoin prosessi, johon voivat osallistua kaikki ne, joiden oloihin
tai etuihin, kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai
muihin elinoloihin, hanke voi vaikuttaa. Lähialueen asukkaat ja muut asianomaiset voivat osallistua hankkeeseen esittämällä näkemyksensä yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Savon ELY-keskukselle sekä myös hankkeesta vastaavalle
(Fortum Waste Solutions Oy) tai YVA-konsultille (Pöyry Finland Oy). Osallistumisen yhtenä keskeisenä tavoitteena on eri osapuolten näkemysten kokoaminen ja
hyödyntäminen YVA-menettelyn aikana.

5.2.1 Ennakkoneuvottelu
Ennen ympäristövaikutusten arviointiohjelman toimittamista 23.4.2019 järjestettiin hankkeesta vastaavan pyynnöstä YVA-lain 8 §:n mukainen ennakkoneuvottelu. Ennakkoneuvotteluun osallistuivat hankevastaavan (Fortum Waste Solutions
Oy) ja YVA-konsultin (Pöyry Finland Oy) lisäksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen, ItäSuomen aluehallintoviraston, Kuopion kaupungin, Siilinjärven kunnan ja PohjoisSavon liiton edustajat. Ennakkoneuvottelun tavoitteena on mm. edistää eri lakien
mukaisten menettelyjen yhteensovittamista sekä parantaa hankkeesta vastaavan
ja eri viranomaisten välistä tiedonvaihtoa. Ennakkoneuvottelu ei ole osa YVAmenettelyä. YVA-menettely alkaa vasta sen jälkeen, kun hankkeesta vastaava
toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomaisena toimivalle ELY-keskukselle.
5.2.2 Ohjausryhmä
Ympäristövaikutusten arviointityön ohjausta varten hankkeelle muodostetaan
ohjausryhmä, jonka tarkoitus on edistää tiedonkulkua ja -vaihtoa hankkeesta vastaavan, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Ohjausryhmän edustajat
seuraavat ympäristövaikutusten arvioinnin kulkua sekä esittävät mielipiteitään
ympäristövaikutusten arviointiohjelman, arviointiselostuksen ja sitä tukevien selvitysten laadinnasta.
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Ohjausryhmän kokoonpanon tavoitteena on, että sen jäsenet edustavat keskeisesti niitä kansalaisia ja ryhmiä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa.
Ohjausryhmään on suunniteltu kutsuttavaksi hankkeesta vastaavan (Fortum WS)
ja yhteysviranomaisen (Pohjois-Savon ELY-keskus) sekä YVA-konsultin (Pöyry Finland Oy) lisäksi seuraavat tahot:










Kuopion kaupunki, ympäristöpalvelut
Kuopion kaupunki, kaavoituspalvelut
Siilinjärven kunta, ympäristöpalvelut
Siilinjärven kunta, kaavoituspalvelut
Mondi Powerflute Oy
Vuorelan kylätoimikunta
Ranta-Toivala-Uuhimäen Kylätoimikunta
Päivärannan Asukasyhdistys ry
Kettulanlahden asukastoimikunta

Ohjausryhmää voidaan tarvittaessa laajentaa YVA-menettelyn kuluessa.
Ensimmäinen ohjausryhmän kokous pidetään YVA-ohjelman nähtävilläoloaikana
taikka yhteysviranomaisen YVA-ohjelmasta antaman lausunnon valmistuttua. Ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa esitellään hanketta ja YVA-menettelyä
sekä arviointiohjelmaa ja arviointityötä. Toisessa ohjausryhmän kokouksessa käsitellään YVA-selostus -luonnosta ja esitellään laaditut arviot hankkeen ympäristövaikutuksista. Tarvittaessa voidaan järjestää useampia tapaamisia hankkeen
niin vaatiessa. Ohjausryhmällä on tilaisuuksissa mahdollisuus esittää näkemyksiään ympäristövaikutusten arviointityöstä sekä saada tietoa ja keskustella YVAmenettelystä hankkeesta vastaavan, yhteysviranomaisen ja YVA-ohjelman laatineiden asiantuntijoiden kanssa.
5.2.3 Yleisötilaisuudet
Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista järjestetään yleisölle avoin tiedotusja keskustelutilaisuus, kun YVA-ohjelma on asetettu nähtäville. Yhteysviranomaisen koolle kutsumassa tilaisuudessa esitellään hanketta ja laadittua YVAohjelmaa, sekä käydään läpi YVA-menettelyn vaiheet ja vaikuttamismahdollisuudet. Yleisöllä on mahdollisuus tuoda tilaisuudessa esiin näkemyksiään ja esittää
kysymyksiä, saada tietoa sekä keskustella hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista hankkeesta vastaavan, yhteysviranomaisen ja YVA-ohjelman laatineiden asiantuntijoiden kanssa.
YVA-selostuksen valmistumisen jälkeen järjestetään toinen yleisölle avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus. Siinä esitetään laadittujen arviointien keskeiset tulokset ja yleisöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään tehdystä ympäristövaikutusten arvioinnista ja sen riittävyydestä. Yleisötilaisuus pidetään YVA-selostuksen
nähtävillä oloaikana.
Arvioinnin kuluessa on mahdollista järjestää myös muita yleisölle avoimia keskustelutilaisuuksia, mikäli niihin ilmenee tarvetta.
Copyright © Pöyry Finland Oy

Fortum Waste Solutions Oy
Kuopion teollisuusjätekeskuksen laajentaminen, YVA-ohjelma
43 (114)

5.2.4 Muu viestintä

YVA-hankkeeseen liittyen hankavastaava on suunnitellut järjestävänsä lähialueiden asukkaille mahdollisuuden vierailla jätekeskuksessa ja hankealueella. Vierailun yhteydessä hankevastaava esittelee jätekeskuksen toimintaa ja alueita sekä
kertoo jätekeskuksen laajennushankkeesta.
Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista tiedotetaan myös hankkeesta vastaavan internet-sivujen välityksellä. Internet-sivujen välityksellä on mahdollisuus myös lähettää YVA-hankkeeseen liittyviä kysymyksiä ja kommentteja hankevastaavalle.
YVA-menettelyn kuluessa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa seurataan paikallisten sidosryhmien näkemystä tiedonsaannin riittävyydestä. Hankkeesta ja sen
YVA-menettelystä tiedottamista pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan niin,
että se vastaa mahdollisimman hyvin tiedon tarpeeseen.
5.3

Arvio YVA-menettelyn aikataulusta
Kuvassa 5-2 on esitetty Fortum WS:n teollisuusjätekeskuksen laajennushankkeen
YVA-menettelyn alustava aikataulu. YVA-menettely on aloitettu keväällä 2019
YVA-ohjelman laatimisella ja YVA-menettely käynnistyy virallisesti, kun YVAohjelma jätetään yhteysviranomaiselle kesäkuun puolivälissä 2019. Viranomainen
kuuluttaa ohjelman kesä-elokuussa 2019 ja viranomaisen lausunto YVAohjelmasta valmistuu arviolta syyskuun alkupuolella 2019. Ympäristövaikutusten
arviointiselvitykset tehdään ja YVA-selostus laaditaan kesän sekä loppuvuoden
2019 aikana. Tavoitteena on jättää YVA-selostus yhteysviranomaiselle joulukuun
alussa 2019. Viranomainen kuuluttaa YVA-selostuksen vuodenvaihteen aikoihin
(30–60 vrk) ja hankkeen YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon
arviolta huhtikuussa 2020.
YVA-menettelyn vaihe
1

2

3

4

5

2019
6
7

YVA-ohjelma
Arviointiohjelman laadinta
Arviointiohjelma yhteysviranomaiselle
Arviointiohjelma nähtävillä
Yhteysviranomaisen lausunto
YVA-selostus
Arviointiselostuksen laadinta
Arviointiselostus yhteysviranomaiselle
Arviointiselostus nähtävillä
Yhteysviranomaisen lausunto
Osallistuminen ja vuorovaikutus
Yleisötilaisuudet
Ennakkoneuvottelu
Ohjausryhmän kokoukset

Kuva 5-2. YVA-menettelyn alustava aikataulu.
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6

YMPÄRISTÖN NYKYTILA
Ympäristön nykytila on kuvattu olemassa olevan aineiston sekä YVAohjelmavaiheessa tehtyjen selvitysten perusteella. Aineistot ja selvitykset, joiden
pohjalta kuvaus ympäristön nykytilasta on tehty, on esitetty YVA-ohjelman lopussa olevassa lähdeluettelossa.

6.1

Sijainti ja maankäyttö
Sijainti ja alueen nykyiset toiminnot
Kuopion teollisuusjätekeskus sijaitsee Kuopion kaupungissa Sorsasalon saaressa,
valtatien 5 itäpuolella, noin 8 km etäisyydellä Kuopion keskustasta pohjoiseen
(Kuva 4-1). Siilinjärven keskusta sijaitsee noin 14 kilometriä jätekeskuksesta pohjoiseen. Sorsasalon saaren eteläpuolella aukeaa Kallaveden Kelloselkä ja koillispuolella on kapea Virtasalmi. Sorsasalo rajautuu luoteesta valtatiehen 5 sekä
päärataan (Kuopio - Iisalmi).
Jätekeskuksen nykyinen toiminta sijaitsee Sorsasalon yritysalueella, pääosin kiinteistöllä 297-430-1-280 (omistaja Fortum Waste Solutions Oy). Jätekeskuksen
luoteiskulma sijoittuu osin kiinteistölle 297-22-21-12 (omistaja Kuopion kaupunki). Teollisuusjätekeskuksen pinta-ala on nykytilanteessa noin 10 ha. Suunniteltujen laajennusalueiden koko on noin 8 ha. Laajennusalueet ovat tällä hetkellä osin
vielä hakkaamatonta metsäaluetta ja osin Powerflute Oy:n puuvarastokenttää.
Suunnitellun laajennusalueen kaakkoisosa sijoittuu osin M-Real Oy:n vanhan suljetun kaatopaikan alueelle. Laajennusalueet sijoittuvat Powerflute Oy:n omistamalle kiinteistölle 297-430-1-97. Ennen jätekeskuksen laajennusten rakentamista
Fortum WS hankkii tarvittavat laajennusalueiden maa-alueet omistukseensa.
Hankealueen lounais- ja eteläpuolelle sijoittuu Powerflute Oy:n aallotuskartonkitehdas siihen kuuluvine voimalaitoksineen, varastoineen, jätevedenpuhdistamoineen ja satamineen sekä raideyhteyksineen. Jätekeskusalueen itäpuolelle sijoittuu M-Real Oy:n vanha maisemoitu kaatopaikka.
Sorsasalon pohjoisosissa on useita teollisuus- ja liikerakennuksia. Jätekeskusalueen pohjoispuolelle on suunniteltu sijoittuvaksi Finnpulp Oy:n havusellutehdas.
Suunnitellun sellutehtaan alue on noin 100 ha ja sinne sijoittuisi mm. sulfaattisellutehdas, kuorimo ja hakettamo, kuoren kuivaus- ja kaasutuslaitos, voimalaitos,
vedenpuhdistamo ja jätevedenpuhdistamo sekä varastorakennuksia, -alueita ja kenttiä. Suunnitellun sellutehtaan alue on nykytilanteessa vielä pohjoisosaltaan
rakentamatonta varastoaluetta, itäosaltaan louhosta ja länsiosaltaan osittain
avointa metsämaata.
Sorsasalon eteläosan pääkatuna toimii Selluntie. Sorsasalon pohjoisosan rakennetun alueen pääkatuna toimii Lukkosalmentie. Sorsasalon saaren eteläosaan sijoittuu myös aallotuskartonkitehtaalle tuleva 110 kV sähkölinja. Sorsasalon saaren eteläosaan johtaa teollisuusraide Kuopio-Iisalmi-pääradalta. Raideyhteys jakautuu aallotuskartonkitehtaan alueella useaan haaraan, joista itäisin johtaa Sorsasalon eteläkärkeen, missä sijaitsee Powerflute Oy:n teollisuuslaituri. Teollisuuslaiturille johtaa 4,3 metrin laivaväylä.
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Lähialueen asutus sekä oppilaitokset ja päiväkodit on esitetty kuvassa 6-1. Lähimmät vakituisessa asuinkäytössä olevat yksittäiset kiinteistöt Kuopion puolella
sijaitsevat noin 700-800 metrin etäisyydellä hankealueen pohjois- ja koillispuolilla
sekä noin 600-900 metrin etäisyydellä länsipuolella. Lähimmät loma-asunnot sijaitsevat noin 600-800 metrin etäisyydellä hankealueen koillis- ja itäpuolilla sekä
noin 300-600 metrin etäisyydellä hankealueen etelä- ja lounaispuolilla. Sorsasalon lounaisrannalla sijaitsevat sauna- ja lomarakennukset ovat Powerflute Oy:n
omistamia, mutta muut lomarakennukset ovat yksityisessä omistuksessa.
Hankealueen lähimmät Siilinjärven puolelle sijoittuvat vakituiset asunnot sijaitsevat noin 1,2 km pohjoiseen Virtasalmen mantereen puoleisella rannalla ja lähimmät lomarakennukset samalla alueella noin 1 km etäisyydellä.
Lähimmät asuintaajamat Kuopiossa sijaitsevat Sorsasalon luoteisosassa Lakuniemen sekä Saamaislahden alueilla, valtatien 5 ja pääradan länsipuolella noin 2 km
etäisyydellä hankealueesta. Hankealueesta noin 2-2,5 kilometriä eteläänlounaaseen ovat Kettulanlahden ja Päivärannan asuinalueet valtatien 5 molemmin puolin. Siilinjärven puolella hankealueesta noin 2,7 kilometriä pohjoiseen sijaitsee Vuorelan asuinalue ja noin 3,5 kilometriä pohjoiseen Toivalan asuinalue.
Kettulanlahdessa Iso-Valkeisen rannalla on hotelli, laavu ja uimaranta. Kettulanlahdessa ja Päivärannassa on urheilu- ja virkistyspalveluita ja Sorsasalon luoteisosassa on mm. ratsastukseen liittyviä virkistyspalveluita. Hankealuetta lähinnä
olevat virkistysalueet ulkoilureitteineen sijoittuvat alueen pohjois- ja itäpuolille.
Alueet ovat nykyisellään metsävaltaista aluetta tai ranta-aluetta.
Hankealueesta noin 2,5 km ja 3,7 km luoteeseen Siilinjärven kunnan puolella sijaitsevat Simpan ja Kunnonpaikan uimarannat. Siilinjärven Vuorelan alueella sijaitsee kaksi päiväkotia, joista lähin hankealueesta noin 2,6 kilometriä pohjoiseen. Vuorelan koululle on hankealueelta matkaa noin 3,2 km. Vuorelan alueella
on lisäksi neuvola ja terveysasema. Hankealueesta noin 4 km pohjoiseen Toivalan
alueella on päiväkoti ja kaksi koulua.
Kuopiosta Tahkolle Kallansiltoja pitkin kulkee ”Tahkon vääntöä” – pyöräreitti.
Kettulanlahdelta ajetaan suotuisina talvina kuntohiihtolatuja itään Ukko-Kaason
kautta Karhonsaareen. Päivärannasta on kuntolatuyhteys pohjoiseen Sorsasalon
laavulle ja Vuorelaan. Kuopion keskustan tuntumasta Karhonsaaren kautta pohjoiseen kulkee talvella moottorikelkkareitti. Sorsasalon-Vaajasalon melontareitti
kiertää miltei koko Sorsasalon jatkuen Virtasalmen kautta kaakkoon. Sorsasalon
länsiosassa on melojille suunnattuja palveluita, kuten taukopaikka ja grillikatos.
Ranta-Toivalassa, lähimmillään noin 1,3 km etäisyydellä hankealueesta koilliseen
sijaitsee Halmetojan luontopolku. Luontopolku on pituudeltaan noin 2 km ja sijaitsee pääosin Natura-alueella (Kuopion kaupunki 2019).
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Kuva 6-1. Lähiseudun asutus sekä oppilaitokset ja päiväkodit.
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Maakuntakaava
Hankealueella voimassa oleva Kuopion seudun maakuntakaava (Kuva 6-2) on
vahvistettu ympäristöministeriössä 3.7.2008 ja Pohjois-Savon maakuntakaava
2030 on vahvistettu 7.12.2011. Pohjois-Savon maakuntakaavaan on vahvistettu
muutoksia lisäksi 15.1.2014 (mm. tuulivoima-alueet). Pohjois-Savon maakuntakaava täydensi Kuopion seudun maakuntakaavatyötä.

Kuva 6-2. Ote Pohjois-Savon maakuntakaavojen yhdistelmästä.
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Maakuntakaavassa hankealue on pääosin merkitty teollisuus- ja varastoalueeksi
(T), jolla osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät teollisuus- ja varastoalueet. Alueelle, yhdys- tai sivuradan päähän, saa sijoittaa myös maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. Alueella on mahdollisuus jäteperäisten polttoaineiden energiakäyttöön rinnakkaispolttona. Suunnittelumääräyksen mukaan alueen käytön ja
sen lähiympäristön suunnittelussa tulee huomioida vaarallisten kemikaalien käytöstä ja varastoinnista aiheutuvat ympäristöriskit (t/kem). Tällä merkinnällä (kohdenumero 11.802) tarkoitetaan Powerflute Oy:n tehdasta.
Hankealueen kaakkoispuolelle on varaus tavaraliikenteen terminaalialueeksi
(LM), jolla osoitetaan seudullisesti tai maakunnallisesti tärkeät tavaraliikenteen
logistisia toimintoja palvelevat alueet. Terminaalialueelle on osoitettu vene-, laiva- tai uittoväylä. Hankealueen itäpuolella Sorsasalon rannassa oleva alue on
osoitettu maakuntakaavan mukaan satama-alueeksi (LV). Merkinnällä osoitetaan
matkustaja- ja /tai tavaraliikenteen käytössä olevat satamat ja uiton toimintapaikat.
Hankealueen kaakkoispuolella sijaitseva Potkunsaari osoitettu maakuntakaavassa
retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR) ja hankealueen koillisen puoleisella vastarannalla
on matkailupalvelujen kohde tai alue (vihreä kolmio, RM). Alueen ympäristössä
on luonnonsuojelualueita (SL) ja vesistöalueelle on osoitettu moottorikelkkailureittejä.
Siilinjärven kunnan puolella Kuopion seudun maakuntakaavassa on osoitettu valtatien 5 läheisyyteen työpaikka-alue (TP-1) sekä yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta (A, taajamatoimintojen alue).
Pohjois-Savon maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 7.12.2011.
Pohjois-Savon maakuntakaavassa Sorsasalon alueelle on lisätty uusi merkintä ej
(kohdenumero 11.792), ja t/kem-merkinnän kuvausta on muutettu (kohdenumero 11.802 Powerflute Oy - Savon Sellu). Merkinnällä on osoitettu jätteenkäsittelyalueet Fortum WS:n Kuopion teollisuusjätekeskukselle. Kaavassa ei ole varsinaisesti hankealueeseen kohdistuvia määräyksiä.
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Sorsasalossa on voimassa oikeusvaikutteinen Keskeisen kaupunkialueen yleiskaava. Kuopion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan 11.12.2000 (Kuva 6-3) ja
se on tullut voimaan oikeusvaikutteisena kaupunginhallituksen päätöksellä
13.8.2001. Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa hankealue on osoitettu aluevarauksilla teollisuus- ja varastoalueiksi (T). Hankealueen läheisyyteen on osoitettu rautatieliikenteen ohjeellinen alue (LR) sekä maa-ainesten läjitys- ja käsittelyalue (eo-2). Sorsasalon kaakkoisrannan alue on osoitettu vesiliikenteen alueeksi
(LV). Hankealueen pohjois-koillispuoleisen Virtasalmen ranta on osoitettu virkistysalueeksi (V) ja oleviksi loma-asuntoalueiksi (RA-1). Hankealueen kaakkoispuolella Potkunsaaressa on kaavassa osoitettu luonnonsuojelualue (SL) ja olemassa
oleva loma-asuntoalue (RA-2). Hankealueen luoteispuolella aivan valtatien 5 vieressä on virkistysalueeksi (V) osoitettu alue. Sorsasalon lounaisosan ranta on
osoitettu merkinnällä m-1, suojametsä, jonka mukaan alue tulee säilyttää rakentamattomana ja alueen metsänhoitotoimenpiteissä tulee ottaa huomioon puuston suojametsämerkitys. Päivärannantien ja Selluntien risteyksen eteläpuolinen
alue on osoitettu erityisalueeksi (E).

Kuva 6-3. Ote keskeisen kaupunkialueen yleiskaavasta.
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Kuopion alueella Virtasalmen pohjoisrannalla, Ranta-Toivalan alueella, on voimassa 28.10.1994 hyväksytty Maaseudun yleiskaava, Itäranta (Kuva 6-4). Suurin
osa kaava-alueesta on osoitettu maa- ja metsätalousalueiksi (M). Hankealueen
pohjois-kaakkoispuolen vastarannalle on yleiskaavassa osoitettu maa- ja metsätalousalue, loma-asutusta (M-2) ja oleva loma-asuntoalue (RA-1). Lomaasuntoalueita (RA-1) on osoitettu myös Tervasaareen ja Myhkyrin saarelle sekä
muille ranta-alueille. Sekä Ranta-Toivalan alueella että Karhonsaaressa on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja alueita (SL). Osa Karhonsaaresta on retkeilyaluetta (VR). Muutamille saarille tai rantamille on osoitettu maa- ja metsätalousalue, rantavyöhyke, jolla on ympäristöarvoja ja ulkoilukäyttöä (MU-2). RantaToivalan rannalla on maaseudun venevalkama (LV-3), jolle voi sijoittua veneiden
rantapaikkoja, laituri ja autopaikkoja. Ranta-Toivalan alueella on myös ohjeellinen ulkoilureitti, rakennussuojelukohde (SR) ja julkisten palvelujen ja hallinnon
alue (PY).

Kuva 6-4. Ote Kuopion kaupungin Maaseudun yleiskaavasta Itäranta (Kurkiharju,
Ranta-Toivala, Jännevirta).
Siilinjärven kunnan raja sijaitsee hankealueen pohjoispuolella Virtasalmen keskellä. Etelä-Siilinjärven yleiskaava-alueella on voimassa Jännevirran osayleiskaava,
jonka kunnanvaltuusto hyväksyi 8.5.1989 ja ympäristöministeriö vahvisti pohjoiselta osaltaan 14.5.1990. Alue on rakentunut sekä pohjois- että eteläosastaan
yleiskaavaa noudattaen.
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Etelä-Siilinjärven yleiskaavassa (Kuva 6-5) Sorsasalon vastarannalla Siilinjärven
puolella oleva alue on osoitettu pääosin pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP-2)
ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Hieman etäämmällä pohjoisessa sijaitsee
työpaikka-alue (TP). Yleiskaavassa on lisäksi osoitettu valtatien 5 varteen julkisten
palveluiden ja hallinnon alue (PY) ja uhanalaisten eläinlajien esiintymisalue (s1).
Virtasalmen poikki ja Siilinjärven puoleisille ranta-alueille on osoitettu melualue
(me), jonka mukaan tarkemmassa kaavoituksessa tulee selvittää melun vaikutukset.

Kuva 6-5. Ote Etelä-Siilinjärven yleiskaavasta.
Asemakaava
Jätekeskus sijaitsee Kuopion Sorsasalossa, asemakaavoitetulla alueella (Sorsasalon itäosan asemakaava, asemakaavan voimaantulo 19.1.2018, kaavaote kuvassa
6-6). Nykyinen alue ja laajennusalue sijoittuvat kaavassa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle (kaavamerkintä T/kem-2) ja siellä rakennusalalle, jolle
saa
sijoittaa
teollisuusjätteen
käsittelyja
kierrätyskeskuksen loppusijoitusalueineen
sekä
toiminnan
vaatimat
kentät, laitteistot, rakennelmat ja rakennukset (kaavamerkintä tkk-1).
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M-Real Oy:n vanhan kaatopaikan alueella kaavassa on et-6 -merkintä, jota koskevan asemakaavamääräyksen mukaan kyseessä on alueen osa, jolla kasvillisuutta
tulee käsitellä siten, että suljetun kaatopaikka-alueen pintarakennekerrokset säilyvät ehjinä. Mikäli alueeseen joudutaan kajoamaan, edellyttää se ympäristöviranomaisen lupaa.

Kuva 6-6. Kaupunginvaltuuston 5.9.2016 hyväksymä asemakaava
6.3

Ilmasto ja ilmanlaatu
Ilmasto
Kuopion seutu kuuluu eteläboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen. Vuoden keskilämpötila Kuopiossa on 3,5 °C (vuosien 1981-2010 keskiarvo). Kylmin kuukausi on
tammikuu, keskimäärin -8,8 °C ja lämpimin heinäkuu, keskimäärin 17,3 °C. Vuosisadanta Kuopiossa on keskimäärin 633 mm/a. Kesäaikaan sataa eniten ja sateisin
kuukausi on heinäkuu (79,5 mm). Keväisin taas on kuivinta ja vähäsateisimman
kuukauden, huhtikuun, keskimääräinen sadanta on ollut 30,2 mm. Lumi sataa
Kuopioon marras-joulukuussa ja sulaa huhti-toukokuussa. (Ilmatieteenlaitos,
2019)
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Kuopion lentoasemalla vallitsevat tuulensuunnat ovat kaakko, etelä, lounas ja
länsi (kuva 6-7). Harvimmin tuulee koillisesta ja pohjoisesta. Tuulen nopeus on
alueella varsin kohtuullinen. Esimerkiksi vuonna 2018 korkein mitattu tuulennopeus Savilahden mittausasemalla oli 8,5 m/s, mikä yltää luokittelultaan juuri ja
juuri navakaksi tuuleksi. (Ilmatieteenlaitos, 2019)

Kuva 6-7. Kuopion lentoaseman mittausasema, Siilinjärvi
Ilmanlaatu
Kuopion ilmanlaatuun vaikuttavat merkittävimmin tieliikenne, teollisuus sekä
energiantuotanto. Yksittäisistä päästölähteistä merkittävimpiä ovat Kuopion
Energian Haapaniemen voimalaitokset sekä Powerflute Oy:n kartonkitehdas ja
voimalaitos. Myös tieliikenne on huomattava päästölähde etenkin keskustan alueella. Kiinteistökohtainen lämmitys on merkittävä hiilimonoksidi-, hiilivety- ja
hiukkaspäästölähde ja hajapäästöt taas merkittävin hiukkas- ja hiilivetypäästölähde. Vuonna 2017 rikkidioksidin päästöt Kuopiossa olivat 270 t, typen oksidien
päästöt 2 400 t, hiukkaspäästöt 7 900 t, hiilimonoksidipäästöt 4 900 t ja hiilivetyjen päästöt 1 800 t vuositasolla. (Kuopion kaupunki, 2017)
Kuopion kaupunkialueen ilmanlaatu on ollut vuonna 2017 pääosin hyvä. Heikointa ilmanlaatu oli Sorsasalon teollisuusalueella, missä hengitettävien hiukkasten
pitoisuustaso ylitti raja-arvon sulanmaan kaudella keväällä ja kesällä. Kohonnut
pitoisuustaso aiheutuu pääosin alueella liikkuvan raskaan liikenteen nostamasta
katupölystä. Osa alueen teistä on päällystämättömiä. (Kuopion kaupunki, 2017)
Vuonna 2017 hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuudet vuorokausikeskiarvona määritettynä olivat Sorsasalossa välillä 17–115 µg/m3. Hiukkasten vuorokausiohjearvo 70 µg/m3 ylittyi maalis-, kesä-, heinä- ja lokakuussa. Ohjearvot
(VNa 480/1996) määrittävät pitoisuuksien terveysperusteisen tavoitetason. Vuorokausikeskiarvoa koskeva raja-arvo 50 µg/m3 ylittyi Sorsasalossa useita kertoja
(28 kertaa) vuoden 2017 aikana. Raja-arvon katsotaan ylittyneen, mikäli tasoa
korkeampia pitoisuuksia havaitaan yli 35 kertaa vuoden aikana, ts. raja-arvo ei
vuonna 2017 ylittynyt Sorsasalossa. Raja-arvon ylittyminen edellyttäisi toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. Hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvo oli 18
µg/m3, mikä on aikaisempia vuosia alhaisempi ja alittaa selvästi vuosiohjearvon
40 µg/m3. (Kuopion kaupunki, 2017)
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Sorsasalon teollisuusalueen mittauspisteessä rikkidioksidipitoisuudet olivat
vuonna 2017 alhaisia, vuosikeskiarvon ollessa 1,7 µg/m3. Rikkidioksidin vuosirajaarvo on 20 µg/m3. Rikkidioksidin kuukauden toiseksi korkeimmat vuorokausikeskiarvot olivat välillä 2,6–13 µg/m3, eli matalat verrattuna rikkidioksidin vuorokausiohjearvoon 80 µg/m3. Sorsasalossa havaitut rikkidioksidipitoisuudet ovat peräisin pääasiassa Powerflute Oy:n tuotantolaitokselta ja osin myös Selluntien raskaasta liikenteestä. Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden pitoisuudet olivat tasolla 0,5–
1,8 µg/m3 vuorokausikeskiarvona, mikä on selvästi alle ohjearvon 10 µg/m3.
(Kuopion kaupunki, 2017)
Haju
Kuopion teollisuusjätekeskuksen hajupäästöjä sekä hajujen leviämistä on selvitetty vuonna 2018 (Ramboll, 2018). Selvityksessä arvioitiin toiminnoista ympäristöön kohdistuvan hajun voimakkuutta, laatua, leviämistä ja esiintymistiheyttä sekä asukkaiden altistumistasoa. Selvityksen aikana jätekeskuksessa tehtiin lietteen
kalkkistabilointia ja lietteen siirtoja ja toiminta oli muutoin tavanomaista. Teollisuusjätekeskuksen toiminnasta aiheutuva haju levisi alueen pohjoiskoillispuolelle 700‒2000 metrin etäisyydelle laimentuen nopeasti (taulukko 6-1 ja
kuva 6-8). Toiminnasta aiheutuvia hajuhavaintoja jätekeskuksen ympäristössä
tehtiin Lukkosalmentien, Lukkokujan, Konkelontien sekä Halmejoentien kiinteistöillä. Havainnoinnin aikaisissa olosuhteissa toiminnasta aiheutuvan hajun ei havaittu kulkeutuvan toiminta-alueelta luoteeseen Saamaislahden ja Lakuniemen
asuinalueille.
Taulukko 6-1. Ympäristöilman hajupitoisuuden ja hajun leviämisen havainnoinnin
havaintopaikat ja hajupitoisuudet Kuopion teollisuusjätekeskuksen ympäristössä
(havainnointiaika 22.3.2018 klo 11:30–14:00). (Ramboll, 2018)
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Kuva 6-8. Ympäristöilman hajupitoisuuden ja hajun leviämisen havainnoinnin havaintopaikat ja hajupitoisuudet Kuopion teollisuusjätekeskuksen ympäristössä
(havainnointiaika 22.3.2018 klo 11:30–14:00). (Ramboll, 2018)
6.4

Maa- ja kallioperä
Sorsasalon kallioperä on muodostunut Svekofennisen orogenian aikaan, noin
1930–1780 miljoonaa vuotta sitten. Kivilajina alueella on pääosin tonaliitti, joka
koostuu plagioklaasista (An25–35), kvartsista, biotiitista ja sarvivälkkeestä. Hankealueen lounaisosalla kallioperä on pääosin biotiitti paragneissiä (kiilleliuske/kiillegneissi). Kiillegneissit ja -liuskeet ovat alun perin meren pohjalle kerrostuneiden savien ja savensekaisten hiekkojen metamorfoituneita vastineita. Kiillegneissi koostuu päämineraalien, biotiitin, kvartsin ja plagioklaasin, lisäksi myös
paikoin granaatista (Lukkarinen, 2008). Hankealueen kallioperä on laadultaan sellaista, ettei se sisällä esimerkiksi kohonneita raskasmetallipitoisuuksia tai sulfidimineraaleja (ei esimerkiksi mustaliusketta). Kiillegneissin rikkipitoisuus on kuitenkin selvästi korkeampi kuin tonaliitin.
Alueen kallioperässä on pieniä siirroksia, ruhjeita ja rakoja eli rikkonaisuusvyöhykkeitä. Alueella irtomaalajit täyttävät kallioperän ruhjeita (Ramboll Finland
Oy, 2009). GTK:n maankamara-karttapalvelun aineiston perusteella jätekeskusalueen koillispuolella sekä loppusijoitusalueen lounaissivun kohdalta kulkee ruhjevyöhykkeet (Kuva 6-9). Hankealueen läpi kulkevien ruhjeiden tarkkaa sijaintia ei
ole kartoitettu geofysikaalisin tutkimuksin tai kallioperäkairauksin.
Kalliopohjavesi liikkuu kallioperän raoissa ja ruhjeissa, mutta myös rikkonaisuusvyöhykkeisiin voi varastoitua merkittäviä määriä pohjavettä. Kallioperän vedenjohtavuudesta alueella ei ole tarkempaa tietoa.
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Kuva 6-9. Alueen maaperän yleispiirteet sekä alueella kulkevat kallioperän siirrokset. Hankealueen likimääräinen rajaus on merkitty karttaan.
Sorsasalon maaperän muodoissa on havaittavissa alueen kallioperän rakenne, sillä paikoitellen maakerrokset ovat ohuita ja kallio on paljastunut. Kalliomaiden välissä ja reunoilla on moreenikerroksia, joiden väliin on jäänyt savi ja liejusavialueita. Kuopion kaupunki on tehnyt alueella pohjatutkimuksia. Kairauksista saatujen
maaperätietojen mukaan maaperän pintakerroksen paksuus on 0-4 metriä ja se
koostuu vaihtelevasti turpeesta, savesta, hiekasta, paikoitellen mukana on myös
silttiä. Syvemmällä vallitsevana maalajina on sora.
Teollisuusjätekeskus sijoittuu luode-kaakko-suuntaisen kallioselänteen lounaisrinteeseen ja rajautuu lounaisreunaltaan luode-kaakko-suuntaiseen notkelmaan.
Alueen koillisreunassa maaperä on ohutta moreenia, jossa on paikoin kalliopaljastumia. Notkelmaan kerrostuneet turve- ja silttikerrokset on kaivettu pois ja
korvattu moreenilla.
Jätekeskusalueen pohjoispuolella suunnitellun Finnpulp Oy:n havusellutehtaan
alueella maaperää on voimakkaasti muokattu maa-aineksen ottotoiminnan seurauksena. Alueella on harjoitettu kalliokiviaineksen ja moreenin ottotoimintaa.
Ottotoiminta on osalla alueesta päättynyt ja alue on tasattu teollisuustontiksi.
Hankealueelle ei sijoitu arvokkaita kallio- tai moreenimuodostumia eikä ranta- tai
tuulikerrostumia.
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Happamien sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys on hankealueella hyvin
pieni. Happamia sulfaattimaita esiintyy erityisesti muinaisen Litorinameren korkeimman rannan alapuolisilla alueilla, jotka ovat nousseet kuivalle maalle maankohoamisen seurauksena. Karkeasti ottaen happamia sulfaattimaita esiintyy
Suomen rannikkoalueilla Pohjois-Suomessa noin 100 metrin ja Etelä-Suomessa
noin 40 metrin korkeuskäyrän alapuolella. Hankealue sijaitsee noin tasolla +100
mpy. Alueen kallioperä ei sisällä mustaliusketta.
Alueella ei ole nykytilanteessa tiedossa pilaantuneen maaperän kohteita, joissa
olisi havaittu pilaantunutta maa-ainesta.
6.5

Pohjavesi
Hankealue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Lähimmät pohjavesialueet
ovat Kallavedessä sijaitseva Reposaari (0829703) noin 5 km hankealueesta lounaaseen, Jälänniemi (0874903) noin 9 km pohjoiseen, Jänneniemi (0829705) noin
7 km koilliseen ja Kotkatniemi (0829708) noin 6 km itään (Kuva 6-10).

Kuva 6-10. Lähimmät pohjavesialueet. Hankealueen likimääräinen sijainti on
merkitty karttaa sinisellä rajauksella.
Sorsasalossa on sekä pysyvää asutusta että loma-asutusta. Kuopion kaupunki on
teettänyt alueelle runkovesijohdon, johon kaikki kiinteistöt, myös loma-asunnot,
ovat olleet velvoitettuja liittymään. Kiinteistöillä ei tiettävästi ole kaivoja käytössä
esimerkiksi kasteluveden ottoon, vaan vesi kiinteistöille tulee runkovesijohdosta.
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Pohjaveden pinnan taso seuraa alueen topografiaa ja vaihtelee sademäärien sekä
vuodenaikojen mukaan. Alueella tehtyjen havaintojen ja tutkimusten perusteella
pohjavesi sijaitsee noin yhden metrin syvyydessä maanpinnasta. Esimerkiksi alueella sijaitsevassa pohjavesiputkessa PV1 vesipinta oli 25.4.2018 putken päästä
mitattuna 1,71 m syvyydellä ja 29.10.2018 vastaavasti 2,30 m syvyydellä eli N60tasolla +88,55 ja +87,95 (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 2019).
Pohjaveden virtaussuunta (kuva 6-11) alueella on kalliorinteiltä alas kohti teollisuusjätekeskuksen länsipuolella olevaa ojaa, jossa pohjavesi purkautuu pintavedeksi tai virtaa irtomaakerroksen täyttämässä notkelmassa luoteeseen kohti
Kuikkalampea tai kaakkoon kohti Kallavettä.
Kohdealueella pohjaveden tarkkailua toteutetaan nykyisellään kahdeksasta pisteestä. Tarkkailupisteiden sijainti ilmenee kuvasta 6-11. Tarkkailupisteistä neljä
on pohjavesiputkia (PVP1, PV3-PV5) ja yksi on porakaivo (PV2). Muut tarkkailupisteet ovat kuivatausojan kaivo (PV6), tarkkailukaivo (PV7) ja tarkkailusalaoja
(PV8). Jätekeskuksen alapuolisia pohjavesiä tarkkaillaan pohjavesiputkista PV1 ja
PV3. Tavanomaisen jätteen kaatopaikan pohjarakenteen alapuolisia puhtaita kuivatusvesiä tarkkaillaan kaivosta PV6. Vaarallisen jätteen kaatopaikan alapuolen
salaojien vettä tutkitaan kokoojakaivosta PV7 1. M-Real Oy:n vanhan kaatopaikan
alapuolisia pohjavesiä tarkkaillaan putkista PV4 ja PV5. Jätekeskuksen ja vanhan
kaatopaikan yläpuolisia pohjavesiä tarkkaillaan porakaivosta PV2. Tarkkailutuloksista laaditaan yhteenveto vuosittain. Viimeisin yhteenveto on vuodelta 2018
(Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 2019).

Kuva 6-11. Hankealueen ympäristössä sijaitsevat pohjaveden tarkkailupisteet.
Kuvan on merkitty myös arvioidut pohjavesien virtaussuunnat alueella.
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Pohjaveden laatuominaisuuksia jätekeskusalueen ympäristön tarkkailuputkista
pitemmältä ajalta on esitetty taulukossa 6-2. Taulukossa on viitearvoina myös talousvesinormit (STM 683/2017) ja pohjaveden ympäristölaatunormit (VNa
341/2009), vaikka alueen pohjavettä ei hyödynnetä talousvetenä eikä alue ole
myöskään pohjavesialuetta.
Taulukko 6-2. Pohjaveden laatu hankealuetta lähimmissä tarkkailupisteissä.
NäytePvm

HavPaik

STM 683/2017
Vna 341/2009
keskiarvo
min
maks
keskiarvo
min
maks
keskiarvo
min
maks
keskiarvo
min
maks
keskiarvo
min
maks

porakaivo
porakaivo
porakaivo
PV1
PV1
PV1
PV3
PV3
PV3
PV4
PV4
PV4
PV5
PV5
PV5

NäytePvm

HavPaik

keskiarvo
min
maks
keskiarvo
min
maks
keskiarvo
min
maks
keskiarvo
min
maks
keskiarvo
min
maks

porakaivo
porakaivo
porakaivo
PV1
PV1
PV1
PV3
PV3
PV3
PV4
PV4
PV4
PV5
PV5
PV5

n= Lt
ºC

Happi
mg/l
13 6,1
1,4
5,2
1,0
7,5
2,0
4 3,6
8,1
1,6
7,4
6,0
8,7
13 6,7
2,0
0,8
1,2
11,2 2,8
5 7,4
1,2
6,7
0,0
8,1
2,8
5 8,6
0,4
7,0
0,0
9,8
0,6

Hg liuk
µg/l
1
0,06
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005

Happi%
Kyll %
11
8
16
64
57
70
16
9,8
23
9,6
0,0
23
3,1
0,0
4,8

As liuk
µg/l
10
5
0,09
< 0,1
0,14
0,6
0,3
0,8
0,38
0,31
0,47
1,3
1,3
1,3
1,9
1,9
1,9

pH

Sähkönj.
mS/m
6,5-9,5 250
7,5
28
7,3
26
7,6
31
78
4,9
57
4,6
92
5,2
28
4,7
23
4,4
38
5,1
64
5,4
47
4,7
98
5,8
83,5
6,2
76,0
5,8
87,0
6,4

Cr liuk
µg/l
50
10
0,040
<0,05
0,089
0,9
0,5
1,3
0,7
0,5
1,0
1,7
1,7
1,7
3,1
3,1
3,1

Cu liuk
µg/l
2000
20
8,5
0,6
40
10,9
8,0
16,0
24
13
38
5,2
5,2
5,2
6,5
6,5
6,5

Väri
mg/l Pt
*
13
10
19
17
15
18
24
18
28
187
57
550
533
340
890

Cd liuk
µg/l
5
0,4
<0,01
<0,01
<0,01
0,3
0,2
0,5
0,41
0,27
0,54
0,0
0,0
0,0
0,035
0,035
0,035

TOC
mg/l
*
1,8
1,7
2,0
11,7
9,8
15,0
11
9
13

Co liuk
µg/l
2
0,15
0,15
0,15

13
13
13
2,5
2,5
2,5

BOD 7ATU
mg/l O2
<1
<1
1,4
<1
<1
1,3
<1
<1
1,8
1,3
<1
3,8
1,9
1,4
3,1

Ni liuk
µg/l
20
10
1,0
0,40
3,6
41
24
52
22
14
31
9,2
9,2
9,2
9,7
9,7
9,7

Kok. N
µg/l
66
< 50
150
27250
13000
32000
3925
740
9400
2038
600
4800
6075
4600
7400

Pb liuk
µg/l
10
5
0,14
<0,05
0,42
0,07
<0,05
0,11
0,32
0,17
0,54
0,2
0,2
0,2
0,25
0,25
0,25

NH4-N
µg/l
500
200
3
<2
7

Kok. P
µg/l
6
<5
12
10
27
<5
< 1000 16
30
19
<5
9
97
40
74
715
18
13
2400 170
1015 64
350
25
1900 120

CODMn
mg/l O2
5
1,1
0,69
1,6
7,9
6,0
9,9
8,7
6,8
10
23
11
53
95
70
140

Sulfaatti
mg/l
250
150
38
30
48
280
220
330
91
61
140
273
150
500
273
230
310

Kloridi
mg/l
250
25
3,5
2,7
4,4
4,5
4,0
5,2
9,1
1,9
28
9,1
6,1
14
21
19
23

Zn liuk
µg/l
60
14,5
2,7
70,0
20
10
27
64
40
93
3,7
3,7
3,7
35
35
35

V liuk
µg/l
0,05
0,05
0,05

Ba liuk
µg/l
24,0
24,0
24,0

Fe liuk
µg/l
200
95
95
95

Mo liuk
µg/l
1,0
1,0
1,0

120
120
120
49
49
49

4200
4200
4200
17000
17000
17000

1,4
1,4
1,4
1,0
1,0
1,0

4,5
4,5
4,5
9,8
9,8
9,8

Pohjavesiputkissa monet fysikaalis-kemialliset vedenlaatuparametrit ovat koholla. Kokonaistypen pitoisuus on koholla etenkin pisteessä PV1, mutta myös muissa
pisteissä lievemmin lukuun ottamatta porakaivoa, joka sijoittuu kaatopaikkojen
yläpuolelle pohjaveden virtaussuuntaan nähden. Myös sulfaatin pitoisuus, kemiallisen hapenkulutuksen arvot ovat koholla, samoin väriluku etenkin pisteessä
PV5. Pohjavesi on lievästi hapanta lukuun ottamatta porakaivoa, jossa vesi on
neutraalia. Alkuaineiden (metallit) pitoisuudet ovat pääosin pieniä. Nikkelin pitoisuus on lievästi koholla pisteessä PV1, samoin rautapitoisuus pisteessä PV5.
Jos pitoisuuksia (PV1, PV3-PV5) verrataan esimerkiksi talousvesinormeihin (STM
683/2017) eivät havaitut pitoisuudet täytä talousveden laatuvaatimuksia tai tavoitteita mm. pH-arvon, kemiallisen hapenkulutuksen, sulfaatin sekä osin myös
ammoniumtypen, nikkelin ja raudan osalta. Porakaivon (PV2) vesi täytti kaikilta
osin talousvesinormit ja myös ympäristölaatunormit.
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Yhteenvetona voidaan todeta että alueen pohjavedessä havaitaan paikallisesti
toimintojen vaikutusta (suotovedet) lähinnä fysikaalis-kemiallisissa vedenlaatuparametreissa. Pohjaveden laadussa ei ole seurannan perusteella tapahtunut
viime vuosina olennaisia muutoksia. Pohjavesissä havaittavat vaikutukset ovat
pitkälti peräisin alueella pidempään sijainneesta M-Real Oy:n vanhasta kaatopaikasta. Alueen (ohut) maaperä on huonosti vettä johtavaa, joka osaltaan rajoittaa
vaikutusten leviämistä kohdealueen ympäristössä. Alueen pohjavettä ei myöskään hyödynnetä millään tavoin.
6.6

Pintavedet

6.6.1 Yleiskuvaus
Purkuvesistönä on Kallavesi, joka jakaantuu Kallansiltojen yläpuoliseen PohjoisKallaveteen ja alapuoliseen Keski-Kallaveteen. Jätekeskus sijaitsee Sorsasalon
saarella Keski-Kallaveden pohjoisosassa. Saaren erottaa mantereesta Virtasalmi,
Siilinsalmi, Lukkosalmi ja Kelloselkä. Alue sijoittuu Vuoksen vesistöalueen Kallaveden vesistöalueella (4.272, F = 31059,85 km2, L = 12,54 %), joka käsittää Kallan
siltojen alapuolisen Keski-Kallaveden, Sotkanselän ja Koiruksen. Vuoksen vesistö
laskee Laatokkaan. Pintavesityyppiluokittelussa Kallavesi kuuluu suuriin humusjärviin (Sh), jonka tilaa ei ole voimakkaasti muutettu (SYKE 2019a).
6.6.2 Hydrologia
Keski-Kallaveden pohjoisosassa on kahden suuren vesireitin yhtymäkohta, johon
vettä virtaa Iisalmen reitiltä luoteesta sekä Nilsiän reitiltä pohjoisesta. Sorsasalon
edustalla merkittävimmät virtauksiin vaikuttavat tekijät ovat virtaamien (Iisalmen
reitti keskivirtaama 88,8 m3/s ja Nilsiän reitti 55,2 m3/s) lisäksi tuuliolosuhteet
sekä lisäksi Powerflute Oy:n vedenoton sekä jäte- ja jäähdytysvesipäästöjen virtaamat (0,5 m3/s) (YVA Oy 2013).
Kallaveden syvyyssuhteet sekä yhteistarkkailun näytepisteet (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 2015) Sorsasalon edustalla on esitetty kuvassa 6-12. Sorsasalon länsipuolella rannan lähellä syvyyttä on vain muutama metri, mutta Virtasalmen puolella rannan profiili on jyrkempi ja syvyyttä on salmen keskiosassa yli 10
metriä. Sorsasalon eteläpuolella ranta syvenee melko jyrkästi ja noin 500 metrin
etäisyydellä syvyyttä on jo noin 25–31 metriä. Kallaveden keskisyvyys on 8,6 metriä (Hublin 1982).
Kallaveden säännöstely on aloitettu vuonna 1972. Sitä harjoitetaan tulvasuojelun, vesivoiman ja vesiliikenteen vuoksi ja se on melko lievää puhtaasti voimataloudellisiin säännöstelyihin verrattuna (www. järviwiki.fi). Kuopion Itkonniemen
asteikolla Kallaveden keskivedenkorkeus on ollut säännöstelyn alkamisen jälkeen
NN+ 81,56 m, keskimääräisen vuotuisen vedenkorkeusvaihtelun ollessa 83 cm
(Korhonen & Haavanlammi 2012, Järviwiki 2015). Kallavesi on viime vuosina jäätynyt marraskuun lopun ja tammikuun puolivälin välillä ja jäät ovat lähteneet
huhtikuun lopun ja toukokuun alun välillä (www. järviwiki.fi). Sorsasalon alueella
on melko voimakas virtaama ja jäät voivat ajoittain olla heikkoja.
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Kuva 6-12. Kallaveden syvyyssuhteet sekä yhteistarkkailun näytepisteiden sijainti
Sorsasalon lähialueella.
6.6.3 Lähivaluma-alue
Jätekeskuksen alueella syntyvät puhtaat pintavedet ja pohjarakenteiden alapuoliset vedet johdetaan jätekeskuksen ja Selluntien välissä kulkevaan ojaan, josta vedet virtaavat edelleen luoteispuolella sijaitsevaan Kuikkalampeen (kuva 4-8).
Kuikkalampi on pieni ja matala metsän ympäröimä lampi. Sen pinta-ala on 1,1 ha,
keskisyvyys 2,4 m ja suurin syvyys 5,5 m. Kuikkalampi laskee Kallansiltojen itäpuolelle Uitukka-nimiseen lahteen Kallaveden vesistöön. Jätekeskuksen itäpuolella sijaitsevan M-Real Oy:n vanhan suljetun kaatopaikan alueelta pintavedet laskevat kaakkoon ja luoteeseen. Kaakkoon laskeva oja purkaa vedet Kallaveteen ja
luoteeseen päin laskeva oja purkaa vedet Kuikkalampeen.
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6.6.4 Kuormitus
Keski-Kallaveden kuormitus koostuu yläpuolisilta reiteiltä Kallasiltojen ja Jännevirran kautta tulevasta kuormituksesta, lähivaluma-alueen ja laskeuman aiheuttamasta kuormituksesta sekä pistekuormituksesta. Vuonna 2018 KeskiKallaveden kokonaiskuormitukseksi arvioitiin yhteensä 302 kg/d fosforia ja 8 924
kg/d typpeä. Fosforin ainevirtaamasta noin 90 % ja typen ainevirtaamasta noin
76 % tulee Keski-Kallaveden yläpuolisilta reiteiltä. Lähivaluma-alueen ja laskeuman osuus on fosforin osalta noin 6 % ja typen osalta noin 5 %. Pistekuormituksen osuudeksi arvioitiin noin 3 % fosforikuormituksesta ja noin 19 % typpikuormituksesta. Merkittävimmät pistekuormittajat Keski-Kallavedellä ovat Powerflute Oy, Kuopion kaupungin Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo, Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuron sekä Kuopion Energia Oy:n Haapaniemen
voimalaitos. Kallaveteen tulevasta fosforista arvioidaan pidättyvän sedimenttiin
noin 23 % ja typestä 14 % (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 2019b).
6.6.5 Vedenlaatu
Purkuoja ja Kuikkalampi
Jätekeskuksen lähialueen pintavesivaikutuksia tarkkaillaan jätekeskuksen tarkkailuohjelman mukaisesti. Pintavesipisteet sijaitsevat jätekeskuksen yläpuolisessa
ojassa (P5), jätekeskuksen kaakkoispuolisessa ojassa (P4), jätekeskuksen alapuolisessa Kuikkalampeen laskevassa ojassa (P2) sekä Kuikkalammessa (P1) (kuva 613). Pintavesipisteiden vedenlaatu vuosina 2015–2018 on esitetty taulukoissa 6-3
ja 6-4. Samalle purkureitille tulee vesiä myös M-Real Oyj:n vanhan suljetulta kaatopaikalta vaikuttaen Kuikkalammen ja siihen laskevan ojan vedenlaatuun.

Kuva 6-13. Pintavesien tarkkailupisteet jätekeskusalueen ympäristössä. Kuvaan
on merkitty myös hankealueen rajaus.
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Taulukko 6-3. Vedenlaatu pintavesipisteissä P5, P4, P2 ja P1 vuosina 2015-2018
sekä käsittelykentän tarkkailupisteessä P9 vuonna 2018 (tarkkailuaineistojen lähde: Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy).
Piste n= Lt
ºC
keskiarvo P1
15 10,4
min
P1
0,7
maks
P1
22,6
keskiarvo P2
14 8,3
min
P2
0,10
maks
P2
19,8
keskiarvo P4
4 17,2
min
P4
13,5
maks
P4
23,2
keskiarvo P5
9 5,6
min
P5
0,10
maks
P5
15,3
13.11.2018 P9
4,8

Happi
mg/l
9,0
7,3
11,4
6,2
3,2
10,9
8,6
4,3
12,1
8,9
5,5
10,6
7,4

Happi%
Kyll %
87
54
130
56
22
100
86
50
120
74
55
89
58

pH
7,2
6,3
8,0
7,1
6,8
7,2
7,7
7,5
7,8
5,5
4,9
6,3
8,7

Sähkönj.
mS/m
55
15
78
179
51
320
75
62
88
14
12
22
46

Väri
TOC BOD7 ATU
mg/l Pt mg/l mg/l O2
77
14
4,5
47
6,1 1,7
120
18
12
142
22
3,5
65
15
1,4
260
30
7,8
80
4,3
44
4,1
160
5,0
63
13
1,2
52
11
<1
79
14
2,1
130*
170 170
*suodatetusta näytteestä

Kok. N
µg/l
2100
500
3100
9571
6100
17000
4675
3400
5600
2988
990
5200
58000

NH4-N
µg/l
335
<2
1000
5145
800
10000
1408
220
3900
53
<5
120
6300

Kok. P
µg/l
30
18
49
99
49
270
102
62
160
19
6
39
2400

CODMn
mg/l O2
16
6,7
24
23
16
32
15
12
18
15
11
18
210

Sulfaatti
mg/l
187
49
270
713
130
1500
150
120
180
44
29
63
50

Kloridi
mg/l
13
3,2
25
45
6
83
16
3,7
40
1,8
1,0
3,7
7,9

Taulukko 6-4. Vedenlaatu (haitta-ainepitoisuudet) pintavesipisteissä P5, P4, P2 ja
P1 vuosina 2015-2018 sekä käsittelykentän tarkkailupisteessä P9 vuonna 2018
(tarkkailuaineistojen lähde: Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy).
Piste
keskiarvo
min
maks
keskiarvo
min
maks
keskiarvo
min
maks
keskiarvo
min
maks
13.11.2018

P1
P1
P1
P2
P2
P2
P4
P4
P4
P5
P5
P5
P9

Hg
µg/l
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
0,006

As
Cr
Cu
Cd
Co
Ni
µg/l µg/l µg/l µg/l
µg/l µg/l
0,28 0,36 1,6
0,02
0,39 18
0,16 0,14 0,3
<0,01 0,39 8,3
0,32 0,64 3,5
0,08
0,39 37
0,54 0,82 4,0
0,063
58
0,25 0,30 1,4
< 0,01
12
0,90 1,4 7,7
0,120
260
0,9
0,23 0,26 <0,01 0,75 2,4
0,9
0,23 0,26 <0,01 0,75 2,4
0,9
0,23 0,26 <0,01 0,75 2,4
<0,005 0,21 0,54 2,1
0,11
3,7
<0,005 0,15 0,49 1,1
0,09
2,0
<0,005 0,28 0,59 3,9
0,14
4,6
0,032 2,4
14
28
0,55
13
Vaal.sininen = liukoisia pitoisuuksia

Pb
µg/l
0,05
< 0,05
0,12
0,11
0,06
0,45
<0,05
<0,05
<0,05
0,10
0,06
0,13
28

Ba
µg/l
60
60
60
66
66
66
100
100
100

Fe
µg/l
220
220
220
700
700
700
2000
2000
2000

Mo
µg/l
0,80
0,80
0,80
4,5
4,5
4,5
0,89
0,89
0,89

Zn
µg/l
14
2,1
63
38
15
110
1,2
1,2
1,2
18
15
25
210

V
µg/l
0,39
0,39
0,39
0,96
0,96
0,96
0,6
0,6
0,6

Jätekeskuksen kaakkoispuolisessa ojassa (P4) touko-kesäkuun vaihteessa vuosina
2015–2018 otetuissa näytteissä oli selvästi havaittavissa kaatopaikkavesien vaikutukseen viittaavia vedenlaatumuutoksia. Veden pH-taso oli korkeampi kuin pisteessä P5, ja veden sähkönjohtavuus, sulfaatti-, kloridi- ja ravinnepitoisuudet olivat selvästi koholla luonnonvesiin nähden. Ojan happitilanne on ollut keskimäärin
hyvä, vaikkakin ajoittain happitilanne on ollut välttävää tasoa. Toukokuussa 2015
ojavesi oli rautapitoista ja veden bariumpitoisuus oli luonnontasoa korkeampi,
mutta muutoin ojan arseeni- ja raskasmetallipitoisuudet olivat alhaisia.
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Kaatopaikkavesien vaikutus näkyy selvästi toimintojen alapuolella sijaitsevassa
Kuikkalampeen laskevassa ojassa (P2) kohonneina sähkönjohtavuusarvoina sekä
sulfaatti-, kloridi- ja ravinnepitoisuuksina. Kokonaistypen ohella ammoniumtyppipitoisuus on ollut usein korkea. Kuikkalampeen laskevassa ojassa myös veden
pH-taso on korkeampi kuin pisteessä P5. Ojan happitilanne on ollut viime vuosina
keskimäärin välttävää tasoa eli heikompi kuin kaatopaikka-alueiden yläpuolella.
Vesi on ollut keskimäärin myös tummempaa ja veden biologinen ja kemiallinen
hapenkulutus suurempaa kuin kaatopaikka-alueiden yläpuolella.
Kuikkalammen (P1) vedenlaatu on ollut pääosin parempi kuin siihen laskevassa
ojassa. Lammen veden sähkönjohtavuus sekä ravinne- ja sulfaatti- ja kloridipitoisuudet viittaavat kuitenkin vielä kaatopaikkavesien vaikutukseen. Lammen keskimääräinen happitilanne on ollut hyvä. Veden pH on ollut neutraalin tuntumassa
eli samaa tasoa kuin siihen jätekeskuksen suunnasta laskevassa ojassa. Väriluvun
ja CODMn-arvojen perusteella vesi on humuspitoista.
Kuikkalammen ja siihen laskevan ojan arseeni- ja raskasmetallipitoisuudet ovat
olleet monilta osin alhaisia (taulukko 6-4). Liukoisen nikkelin pitoisuudet ovat kuitenkin olleet selvästi koholla molemmissa pisteissä, mutta erityisesti Kuikkalampeen laskevassa ojassa. Nikkelipitoisuudet ovat vaihdelleet ojassa välillä 12-260
µg/l (ka. 58 µg/l) ja Kuikkalammessa välillä 8,3-37 µg/l (ka. 18 µg/l). Myös sinkkija bariumpitoisuudet sekä ojan molybdeenipitoisuudet ovat olleet lievästi koholla
viime vuosina. Rautapitoisuus on ollut jonkin verran korkeampi ojapisteessä kuin
Kuikkalammessa.
Kallavesi
Kallavedellä on tehty velvoitetarkkailua alueen kuormittajien yhteistarkkailuna
vuodesta 1975 lähtien. Alla oleva vedenlaadun kuvaus perustuu Savo-Karjalan
Ympäristötutkimus Oy:n tekemään tarkkailuun, josta viimeisimpänä on raportoitu v. 2018 tarkkailu (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 2019b). Sorsasalon lähialueella (havaintopaikat 333, 338A ja 345, kuva 6-12) Kallaveden laatua tarkkaillaan neljä kertaa vuodessa. Lähihavaintopaikkojen vedenlaadun keski- ja ääriarvot vuosilta 2015–2018 on esitetty taulukossa 6-5.
Sorsasalon etäpuolella Kallaveden syvänteessä (338A) on havaittu kevättalvisin
heikentyneitä happitilanteita happikyllästyksen laskiessa noin 4-30 %:iin (taulukko 6-5). Täydellistä hapettomuutta ei ole kuitenkaan esiintynyt. Syvänteiden hapetus pohjailmastimilla on parantanut alusveden happipitoisuutta. Etelämpänä
Kelloselän pisteellä 345 alusveden happitilanne ei ole ollut yhtä heikko: kyllästysaste on ollut minimissään 41 %. Sorsasalon lähialueen tarkkailupisteillä (333,
338A ja 345) Kallaveden pintakerroksen happitilanne on ollut hyvä tai erinomainen.
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Sorsasalon edustalla Kelloselällä (338A ja 345) pintakerroksen typpipitoisuudet
ovat olleet keskimäärin tyydyttävällä (700–740 µg/l) ja fosforipitoisuudet hyvällä
(24-25 µg/l) tasolla (taulukko 6-5). Kallansiltojen kautta tuleva vesi (333) on ollut
keskimäärin hieman typpipitoisempaa (760 µg/l) ja selvästi fosforipitoisempaa
(33 µg/l) kuin Sorsasalon edustalla. Loppukesän ravinnepitoisuuksien perusteella
vesistö on typen suhteen rehevä ja fosforin suhteen lievästi rehevä tai rehevä.
Kelloselän kesäajan a-klorofyllipitoisuudet ovat olleet keskimäärin noin 10 µg/l eli
reheville vesille tyypillisiä.
Päällysveden keskimääräinen sähkönjohtavuus on ollut luonnonvesille tyypillisen
alhainen (noin 5 mS/m) ja pH neutraalin tuntumassa. Kemiallinen hapenkulutus
(CODMn) on vaihdellut päällysvedessä lievästi humusvaikutteisille järville tyypillisellä tasolla, noin 13–14 mg/l. Kallaveden näkösyvyys vaihtelee puolestatoista
metristä neljään metriin. Merkittävää päällysveden hygieenisen laadun heikentymistä ei ole esiintynyt.
Alusveden laatu on vaihdellut enemmän ja pääsääntöisesti pitoisuudet ovat olleet pintaa korkeampia. Ravinteiden pitoisuuksiin vaikuttaa selvästi mm. alusveden happitilanne. Sorsasalon edustalla Powerflute Oy:n purkuvesien vaikutus on
havaittavissa Sorsasalon eteläkärjen lähialueilla selvimmin alusveden happitilanteen heikkenemisenä sekä kokonais- ja ammoniumtyppipitoisuuksien kohoamisena ja lievästi myös sulfaattipitoisuuksissa ja sähkönjohtavuudessa. Vesistövaikutukset ovat olleet selvimmin havaittavissa yleensä lopputalven näytteenottokerroilla. Powerflute Oy:n kuormituksen vaikutukset vähenevät ulompana Kelloselällä, mutta ovat edelleen havaittavissa syvemmissä vesikerroksissa kerrostuneisuusaikoina, varsinkin talvella. Kelloselän vedenlaatuun vaikuttaa myös Kallansiltojen kautta Iisalmen reitiltä tulevan vedenlaatu.
Taulukko 6-5. Kallaveden vedenlaadun keski- ja ääriarvot vuosina 2015–2018 Sorsasalon lähialueella (SYKE 2019b).
Paikan nimi pvm

Lt
°C

Kallavesi 333
pinta 1 m keskiarvo 8,3
minimi
0,6
maksimi 21,6
Kallavesi 338A
pinta 1 m keskiarvo 12,2
minimi
0,1
maksimi 24,6
pohja -1m keskiarvo 6,8
minimi
2,0
maksimi 13,1
0-2 m
keskiarvo (VI-IX)
15,7
minimi
12,4
maksimi 17,9
Kallavesi 345
pinta 1 m keskiarvo 12,4
minimi
0,2
maksimi 24,9
pohja -1m keskiarvo 5,2
minimi
1,3
maksimi
9,1
0-2 m
keskiarvo (VI-IX)
15,3
minimi
11,7
maksimi 17,9

O2
O2 pH Sähkönj. Sulfaatti Väriluku CODMn Kok.P PO4-P Kok.N NH4-N NO23-N Klorof.-a Kiintoa. Sameus Kolif.bakt. Esch.coli
mg/l kyll.%
mS/m
mg/l
mg/l Pt mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
FNU kpl/100ml kpl/100ml
10,6
8,1
12,5

89
82
110

6,9
6,7
7,2

5,1
4,8
5,7

10,6
8,1
13,0
7,4
0,5
11,7

92
82
110
61
4
91

6,9
6,7
7,2
6,7
6,6
6,8

5,2
4,8
5,5
6,2
5,0
9,7

7,1
6,0
8,0
10,3
8,6
13,0

95
62
130

14
12
17

33
18
57

84
62
110
87
64
130

13
12
15
14
12
17

25
17
37
37
18
77

3
1
6
12
7
17

757
540
1000

12
1
110

740
540
1000
1001
660
2100

30
2
99
204
6
970

261
160
490

2,1
0,5
3,5
1,4
1,2
1,5

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

2,7
1,6
5,4

2,0
1,5
2,6

10,1
2,3
20,0
10,5
7,1
12,8
8,7
5,1
11,4

91
74
110
68
41
92

6,9
6,5
7,2
6,5
6,4
6,6

5,1
4,7
5,4
5,4
5,0
6,4
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6,8
5,8
7,3
7,1
5,7
8,4

84
61
120
88
61
120

13
12
16
14
12
17

24
15
41
29
14
45

3
1
6

704
420
900
805
640
1000

25
2
140
33
2
320

230
170
320

10,1
3,2
19,0

4
0
24
4
0
16

3
0
22
3
0
18
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6.6.6 Kasviplankton
Kallavedellä
kasviplanktonin
määrää
tarkkaillaan
vuosittaisten
aklorofyllimääritysten lisäksi määrävuosin tehtävillä kasviplanktonin biomassan ja
lajistorakenteen määrityksillä. Tutkimus on tehty edellisen kerran kesällä 2016
(Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 2017). Hankealueen yläpuolelta näytteitä
otettiin pisteeltä 330. Lähimmät hankealueen alapuoliset näytteenottopaikat olivat vesistötarkkailupisteet 338A ja 345.
Kasviplanktonnäytteiden biomassat viittasivat kesä-elokuussa lähinnä lievään rehevyyteen ja tyydyttävään ekologiseen tilaan. Haitallisiksi luokiteltuja, sopivissa
olosuhteissa kukintoja muodostavia ja potentiaalisesti toksisia leviä esiintyi kesäkuussa vähän. Heinä- ja elokuussa esiintyvyys oli kaikilla pisteillä kuitenkin suhteellisen runsasta: 35–69 % näytteiden levistä kuului haitallisiin lajeihin. TPIrehevyysindeksitulokset viittasivat selvään rehevyyteen ja välttävään-huonoon tilaan. Kokonaisuutena hankealueen lähimmillä pisteillä ekologinen tila oli kesän
2016 näytteiden perusteella lähinnä välttävä. Ympäristöhallinnon virallisen luokittelun mukaan Kallaveden ekologinen ja biologinen tilaluokka on hyvä. Ympäristöhallinnon kasviplanktonrekisterin tietojen mukaan kesällä 2016 hankealueen
lähipisteillä havaitut biomassamäärät olivat samaa tasoa kuin jaksolla 2008–2012
havaitut biomassat.
6.6.7 Pohjaeläimet
Kallaveden yhteistarkkailussa pohjaeläinseurantaa on tehty vuodesta 1977 lähtien (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 2017c). Pohjaeläimistön tiheys on ollut
keskimäärin Kallavedellä 2000-luvulla nouseva, mikä selittyy pääasiassa sulkasääsken toukkien (Chaoborus flavicans) runsastumisella (kuva 6-14). Ilman sulkasääsken toukkien huomioimista, pohjaeläimistön tiheys ei ole noussut niin paljoa (kuva 6-15). Sulkasääskien runsas esiintyminen ei välttämättä tarkoita että
syvänteiden tila olisi heikko, vaan yksi syy voi olla veden runsas humuspitoisuus
joka estää valon pääsyn järven syvänteisiin. Erityistä on että useilla näytepisteillä
rehevän pohjan lajit esiintyvät rinnakkain vaateliaampien lajien kanssa. Alueen
pistekuormituksen vaikutukset pohjaeläimistöön näkyvät selvimmin kuormituksen läheisillä syvännealueilla.
Kallaveden Sorsasalon lähistön pohjaeläimistön tilaa kuvaava Chironomidiindeksi (CI) oli vuonna 2016 hieman pienempi kuin Kallaveden keskiosassa (kuva
6-16). Indeksissä arvo 1 vastaa hyvin rehevää ja arvo 5 hyvin karua pohjaa. Pohjaeläimistön kokonaisbiomassa koostui lähes joka näyteasemalla, syvänteitä lukuun ottamatta, suurimmaksi osaksi sulkasääskistä, mutta myös surviaissääskistä
(Chironomidae), äyriäisistä (Crustacea), harvasukasmadoista (Oligochaeta) ja
simpukoista (Bivalvia).
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Kuva 6-14. Tutkimusalueen syvänteiden pohjaeläintiheys vuosina 1989–2016.

Kuva 6-15. Tutkimusalueen syvänteiden pohjaeläintiheys ilman sulkasääsken
toukkia vuosina 1989–2016.

Kuva 6-16. Kallaveden alueen Chironomi-indeksit (CI) syvyyksittäin vuonna 2016.
Indeksi voi saada arvoja välillä 1-5 (hyvin rehevä- hyvin karu).
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Kallaveden Sorsasalon lähistön pohjaeläimistön ekologinen tila vuonan 2016
vaihteli tyydyttävän ja erinomaisen välillä riippuen käytettävästä ekologisen tilan
indeksistä (taulukko 6-6). Pohjaeläimistön ekologinen tila laskee Kallavedellä yleisesti siirryttäessä 20 metristä syvänteisiin. Kallaveden syvännepohjaeläimistön
ekologinen tila on luokiteltu viranomaisten toimesta hyväksi (PICM=hyvä ja
PMA=erinomainen). Luokittelussa ei kuitenkaan ole mukana pistekuormittajien
lähimpiä pohjaeläinnäytepisteitä.
Taulukko 6-6. Kallaveden Sorsasalon lähistön syvännepohjaeläimistön ekologinen
tila PICM ja PMA indekseillä laskettuna vuonna 2016.
2016
Näytepiste PICM
PMA
330 Tyydyttävä
Hyvä
338BH Tyydyttävä Erinomainen
338A Tyydyttävä
Hyvä
345
Hyvä Erinomainen

6.6.8 Kalasto ja kalatalous
Tietoja Etelä-Kallaveden kalastosta on saatu Powerflute Oy:n ja Kuopion kaupungin Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon kalataloudellisen yhteistarkkailun raportista (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 2018c). Kalataloudellinen tarkkailu on
käsittänyt mm. verkkokoekalastuksia ja koetroolauksia. Tietoja Etelä-Kallaveden
kalastuksesta on saatu Etelä-Kallaveden kalastustiedustelusta (Pohjois-Savon kalatalouskeskus 2008) ja ammattikalastusselvityksestä (Pöyry Finland Oy 2015c),
jossa ammattikalastajat (nyk. kaupalliset kalastajat) haastateltiin henkilökohtaisesti.
Etelä-Kallavedellä tehtyjen Nordic-verkkokoekalastusten mukaan Sorsasalon lähialueella Kelloselän ja Iso-Telkon alueella keskimääräinen yksikkösaalis oli v.
2018 pieni eli 10 kpl ja 264 g verkkoa kohden. Kalasto oli pääasiassa ahventa,
jonka osuus biomassasta oli keskimäärin noin puolet. Särkikalojen osuus biomassasta oli viidennes. Kuhan osuus saaliista oli vähäinen, ja muikkua ei esiintynyt
saaliissa ollenkaan. Yläpuolisella vertailualueella, Pohjois-Kallavedellä, yksikkösaalis oli yli kaksinkertainen, ja siellä valtalajeja olivat ahven, hauki ja särkikalat.
Kalaston perustella tehdyn viitteellisen ekologisen luokittelun mukaan Kelloselkä
luokittui tyydyttävään luokkaan ja eteläisemmät alueet hyvään luokkaan. Powerflute Oy:n edustalla ja etelämpänä Kelloselällä tehtyjen koetroolausten mukaan
yksikkösaalis oli v. 2018 kohtalainen. Saalis oli pääasiassa muikkua, jonka osuus
saaliin biomassasta oli keväällä 98 % ja syksyllä neljännes-kaksi kolmannesta (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 2018c).
Puutossalmen pohjoispuolisella Etelä-Kallavedellä (kuva 6-17) on tehty kalastustiedustelu viimeksi vuodelta 2006 (Pohjois-Savon kalatalouskeskus 2008). Tiedustelu tehtiin yleisen tiedustelukäytännön mukaisesti alueelle kalastuslupia lunastaneille henkilöille, joten kalastajamäärä ja kokonaissaalis ovat todellisuudessa
hiukan suurempia kuin mitä seuraavassa on esitetty.
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Etelä-Kallavedellä kalasti tiedustelun mukaan noin 1500 taloutta. Tärkeimpiä
pyydyksiä olivat harvat verkot, muikkuverkot, katiskat ja erilaiset vapavälineet.
Kalastusalueella on suosittu viehekalastusalue, joka luo hyvät edellytykset hauen,
kuhan ja taimenen viehekalastukselle. Kokonaissaalis oli noin 117 t, josta haukea
oli vajaa neljännes, ahventa reilu viidennes ja kuhaa vajaa viidennes. Näiden lisäksi saatiin merkittävästi muikkua ja madetta, joiden osuus oli 10-15 % kokonaissaaliista. Taimenta ja siikaa saatiin vajaa 3 t eli pari prosenttia kokonaissaaliista. Särkikalojen osuus oli kalakannan rakenne huomioon ottaen kokonaisuudessaan pienehkö eli noin 10 % kokonaissaaliista. Kuhakannat ovat Etelä-Kallavedellä
vahvistuneet, ja on ilmeistä, että nykyisin kuhan suhteellinen osuus saaliissa on
edellä mainittua suurempi. Talouskohtainen saalis oli kotitarve- ja virkistyskalastuksen luonne huomioon ottaen varsin korkea eli 80 kg. Kallaveteen istutetaan
vuosittain huomattavia määriä kuhan, siian ja järvitaimenen poikasia.

Kalastusta eniten haittaavina tekijöinä kalastajat pitivät Etelä-Kallavedellä pyydysten ajoittaista limoittumista ja vähäarvoisen kalan suurta määrää. Kalojen
makuvirheitä ei pidetty ongelmana.
Ammattikalastusselvityksen (Pöyry Finland Oy 2015c) mukaan Etelä-Kallavedellä
oli 6 ammattikalastajaa, jotka kalastivat troolilla, rysillä, verkoilla ja katiskoilla.
Kaikki kalastajat olivat oman ilmoituksensa mukaan silloisia pääammattikalastajia
ja kuuluivat ammattikalastajarekisteriin (nyk. kaupallisten kalastajien rekisteri).
Troolausta harjoitettiin keväällä ja alkukesällä Sorsasalon läheisellä Kelloselän
alueella. Kesällä ja syksyllä troolaus keskittyi Säyneensalon eteläpuolelle, EteläKallaveden keski- ja eteläosiin. Rysäkalastus sijoittui kokonaan ja verkkokalastus
lähes kokonaan Säyneensalon eteläpuoliselle alueelle.
Ammattikalastajien kokonaissaalis oli v. 2014 noin 64 t, josta muikkua oli noin
puolet ja kuhaa kolmannes. Hauen ja mateen osuus kokonaissaaliista oli 7-8 % ja
ahvenen sekä siian vastaavasti 2 %. Kalastajakohtainen keskimääräinen saalis oli
vajaa 11 t. Ammattikalastus (nyk. kaupallinen kalastus) Etelä-Kallavedellä perustuu kuhan ja muikun pyyntiin kuhan ollessa taloudellisesti selvästi muikkua merkittävämpi saalislaji. Rysäkalastuksessa ja verkkokalastuksessa etenkin kesällä on
kalastajien mukaan ongelmana särkikalojen, etenkin lahnan, suuri määrä. Verkkojen ja rysien limoittumista ei pidetty erityisen suurena ongelmana.
6.6.9 Ekologinen tila
Ympäristöhallinnon virallisen luokittelun (2. suunnittelukausi) mukaan Kallaveden
ekologinen (kuva 6-17) ja biologinen tilaluokka on hyvä. Myös haittaainepitoisuuksiin perustuva veden kemiallinen tila on arvioitu Kallavedessä hyväksi (SYKE 2019a). Luokittelu koskee kuitenkin lähinnä ulappa-alueiden tilaa,
lahtialueiden tila voi olla paikoin heikompi.
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Kuva 6-17. Kallaveden ekologinen tila (SYKE 2019c). Sininen = erinomainen ekologinen tila, vihreä = hyvä tila, keltainen = tyydyttävä tila. Hankealueen likimääräinen sijainti on merkitty kuvaan punaisella ympyrällä.
6.6.10 Vesistön ja rantojen käyttö
Keski-Kallaveden alueella on pääasiassa tavanomaista virkistyskäyttöä sekä kotitarve- ja virkistyskalastusta. Hankealueen lähialueella on loma-asutusta, matkailua, veneilyä ja kalastusta. Lähin uimaranta Kallavedellä sijaitsee hankealueesta
noin 1,5 kilometrin luoteeseen (Kunnonpaikan uimapaikka). Muut uimarannat sijaitsevat yli kolmen kilometrin etäisyydellä.
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Kuopion Veden Hietasalon vedenottamo sekä Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo sijaitsevat hankealueesta noin 10 kilometriä etelään. Kuopion veden Itkonniemen pintavesilaitos, joka sijaitsee noin viisi kilometriä etelään, käyttää pääasiassa Hietasalosta tulevaa tekopohjavettä, mutta myös pienen määrän Kelloselän
vettä. Sen määrä on noin 5 % kokonaisvesimäärästä. Kokonaan Kelloselän vettä
käytetään silloin kun Hietasalon vedenottamossa on huoltokatko. Kuopion veden
Jänneniemen vedenottamo ja vesilaitos sijaitsevat hankealueesta noin seitsemän
kilometriä koilliseen. Se tuottaa noin 65 % koko Kuopion Veden juomavedestä.
Hankkeella ei ole vaikutusta Jänneniemen vedenottamoon.
6.7

Kasvillisuus, eläimistö ja luonnonsuojelualueet

6.7.1 Yleispiirteet ja Sorsasalon itäosan kasvillisuus ja eläimistö
Kuopio sijaitsee eteläboreaalisen metsäkasvillisuusvyöhykkeen Järvi-Suomen osaalueella (SYKE 2019). Alueen pinnanmuodot ovat vaihtelevia, vesistöjä on runsaasti ja metsät ovat enimmäkseen havupuuvaltaisia. Kuopion seudulla kasvillisuus on kuitenkin tavanomaista rehevämpää, sillä se on Pohjois-Savon lehtokeskuksen ydinaluetta. Kallioperän ravinteikkuus näkyy lehtokeskuksissa vaateliaan
lehtokasvillisuuden esiintymisenä ja lehtojen runsautena.
Sorsasalon saari, jonka itäosaan jätekeskus sijoittuu, on suurelta osin rakentamisen ja muun muassa maa-ainesten oton muuttamaa aluetta. Saaressa on kuitenkin myös melko laajoja metsäisiä alueita. Karkeasti arvioiden noin puolet saaren
pinta-alasta (6 km2) on rakennettua ympäristöä ja puolet metsiä. Teollisuusjätekaatopaikan pohjoispuolelle suunnitellun Finnpulp Oy:n havusellutehtaan mahdollinen rakentaminen tulee vähentämään jonkin verran metsäisten alueiden
pinta-alaa Sorsasalon itäosassa.
Sorsasalon itäosan kasvillisuutta ja eläimistöä on selvitetty Finnpulp Oy:n havusellutehtaan YVA- ja lupamenettelyjen yhteydessä vuosina 2015 ja 2016 (Pöyry
Finland Oy 2015c, Pöyry Finland Oy 2016). Lisäksi alueelta on olemassa muuta
selvitystietoa (ks. luku 10). Selvitysten perusteella Sorsasalon eteläosassa on
metsiä rannoilla ja korkeimmilla mäkialueilla. Joukossa on sekä järeäpuustoisia
kallioselänteen männiköitä ja varttuneita lehtomaisen kankaan kuusikoita että
taimikoita ja nuorempia metsiä. Uhanalaisiksi vuonna 2008 (Raunio ym. 2008) arvioiduista luontotyypeistä alueelta on löytynyt lehtokorpea, tuoretta keskiravinteista lehtoa ja kosteaa runsasravinteista lehtoa. Niitä esiintyy pienialaisesti Kuikkalammen ympäristössä ja saaren itäkärjessä (kuva 6-18). Vuoden 2019 uhanalaisuusarvioinnissa kaikki edellä mainitut luontotyypit on arvioitu vaarantuneiksi
Etelä-Suomessa ja koko maassa, paitsi lehtokorvet, joka on arvioitu EteläSuomessa erittäin uhanalaiseksi (Kontula & Raunio 2018).
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Kuva 6-18. Finnpulp Oy:n havusellutehtaan YVA:ssa mainitut luontokohteet Sorsasakon itäosassa. Teollisuusjätekeskus ja sen laajennus sijoittuvat kartalle lisätyn
punaisen ympyrän kohdalle (likimäärinen sijainti). (Luontokohdekartta: Pöyry Finland Oy 2015c)
Sorsasasalon itäosan pesimälinnusto on melko monipuolinen, sillä metsälajien lisäksi tavataan rakennettujen alueiden ja vesistöjen lajeja (Pöyry Finland Oy 2015,
Pöyry Finland Oy 2015c). Vuonna 2015 havaituista pesimälajeista ovat vuoden
2019 uhanalaisuusarvioinnin (Hyvärinen ym. 2019) mukaan erittäin uhanalaisia
(EN) hömötiainen ja viherpeippo, vaarantuneita (VU) pensastasku ja silmälläpidettäviä (NT) pikkutylli, kuovi, taivaanvuohi, kiuru ja punavarpunen. EU:n lintudirektiivin I liitteessä mainittuja lajeja (EU) tavattiin vuonna 2015 kaikkiaan kolme:
palokärki sekä lepäilijöiksi tulkitut pikkulokki ja kalatiira. Huomionarvoisimpia lintualueita olivat saaren itäkärjen rantametsä ja pohjoisosan tasainen kenttä, joka
keräsi lokkilintuja ja kahlaajia. Kuikkalammella havaittiin tavi, telkkäpoikue, taivaanvuohi ja metsäviklo. Koko alue on ihmistoimintojen vaikutuspiirissä, ja lintujen elinympäristöjen suojelun kannalta sen arvo arvioitiin vähäiseksi.
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Sorsasalo on mahdollinen esiintymisalue EU:n luontodirektiivin IV (a) liitteen lajeille liito-oravalle, viitasammakolle ja lepakoille. Liitteen lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulailla
(49 §). Vuonna 2007 Sorsasaloon itäosaan sijoittui kolme liito-oravien elinpiiriä:
yksi pohjoisrannalle, yksi itäkärkeen ja yksi länsipuolen rantametsään (Pöyry Environment Oy 2007) (kuva 6-18). Myöhempinä vuosina alueelle on tehty tarkistuksia, joissa liito-oravia ei ole havaittu (mm. Ympäristötutkimus Yrjölä 2014). Lajin
esiintyminen saaressa on kuitenkin mahdollista. Liito-orava arvioitiin viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa vaarantuneeksi (VU) lajiksi (Hyvärinen ym. 2019).
Viitasammakoita havaittiin keväällä 2016 Kuikkalammen pohjoispuolella pienessä
nimettömässä lammessa (Pöyry Finland Oy 2016) (kuva 6-18). Kutevia sammakoita oli alle 10 yksilöä. Kuikkalampi on lajin potentiaalinen elinympäristö, mutta
siellä viitasammakoita ei havaittu.
Sorsasalosta on edellä mainittujen havaintojen lisäksi tiedossa vain hyvin vanhoja
ja epätarkkoja tietoja uhanalaista lajeista (Pöyry Finland Oy 2015c).
6.7.2 Hankealueen kasvillisuus ja eläimistö
Nykyisen teollisuusjätekeskuksen alue (noin 10 ha) on luonnontilaltaan voimakkaasti muuttunutta aluetta, jossa ei ole jäljellä juurikaan alueen alkuperäistä kasvillisuutta tai eläimistöä. Jätteiden käsittely- ja läjitysalueilla kasvaa jonkin verran
ruderaattiympäristöille (joutomaille) tyypillisiä pioneerikasvilajeja. Lisäksi joihinkin osiin aluetta on levinnyt jättipalsamia, joka on luokiteltu Suomessa haitalliseksi vieraslajiksi (Vieraslajit.fi 2019). Jättipalsamin leviämistä on pyritty torjumaan mm. kasvustoja peittämällä. Jätekeskuksessa käy satunnaisesti ruokailemassa lintuja mm. pääskyjä ja lokkeja, mutta suuria määriä lintuja alue ei kerää.
Teollisuusjätekeskukselle suunniteltu laajennusalue on pinta-alaltaan noin 8 ha ja
sijoittuu nykyisen toiminta-alueen kaakkois-, etelä- ja lounaispuolille. Kaakkoispuolinen alue on M-Real Oy:n vanhan suljetun kaatopaikan aluetta. Etelä- ja lounaispuolisella alueella on nykytilanteessa Powerflute Oy:n tukkivarastokenttä sekä kangasmetsää. Toukokuussa 2019 tehdyn maastokäynnin perusteella osa metsäalueesta on varttunutta tai varttuvaa mänty- tai kuusivaltaista sekametsää ja
osa kuusitaimikkoa ja hakkuualuetta (kuva 6-19). Aluskasvillisuudessa on tuoreen
ja kuivahkon kankaan kasvilajeja. Lisäksi sinne on levinnyt kulttuuriympäristöjen
lajistoa. Lounaiskulman kallioisella selänteellä kasvaa pensaskerroksessa runsaasti terttuseljaa. Terttuselja kuuluu Suomessa haitallisiin vieraslajeihin (Vieraslajit.fi
2019). Kevään maastokäynnin perusteella alueelle ei sijoitu uhanalaisia luontotyyppejä tai muita arvokkaita tyyppiluontokohteita.
Teollisuusjätekeskuksen suunnitellulla laajennusalueella tai muualla lähiympäristössä ei havaittu keväällä 2019 merkkejä liito-oravasta.
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Kuva 6-19. Harvennettua kuusivaltaista sekapuustoa jätekeskuksen ja Selluntien
välissä ja järeitä mäntyjä ja terttuseljaa Selluntien eteläpuolen selänteellä.
6.7.3 Natura 2000 -alueet, luonnonsuojelualueet ja muut arvokkaat luontokohteet
Noin viiden kilometrin säteellä teollisuusjätekeskuksesta sijaitsevat seuraavat Natura 2000 -verkoston kohteet, luonnonsuojelualueet, valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteet (kuva 6-20) (SYKE 2019):
Halmejoki–Karhonsaari–Potkunsaari -Natura-alue (FI0600007, SAC, 23 ha) ja
luonnonsuojelualueet. Neliosainen Natura-alue koostuu Halmejoen lehdosta,
Karhonsaaren luonnontilaisista kalliomänniköistä ja Potkunsaaren lehmusmetsiköstä (Pohjois-Savon ELY-keskus 2013a). Halmejoen lehto sijaitsee 1,2 kilometrin
päässä teollisuusjätekeskuksesta koilliseen Virtasalmen toisella puolella. Potkunsaari sijaitsee 1,2 kilometrin ja Karhonsaari on 2,5 kilometrin päässä kaakossa.
Kaikki Natura-alueen neljä erillistä osa-aluetta on suojeltu yksityismaiden luonnonsuojelualueina (YSA086478, YSA083030, YSA086464, YSA086453, YSA082961,
YSA080098 ja YSA086460). Halmejoella ja Karhonsaaren eteläisen metsän alueella luonnonsuojelualuerajaukset ovat Natura-aluerajausta laajempia. Osa Halmejoen lehdosta sisältyy valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan.
Puijon Natura-alue (FI0600001, SAC, 171 ha) ja luonnonsuojelualueet. Puijon
Kaksiosainen Natura-alue koostuu selänteen eteläpään ja lakialueen vanhasta
kuusikosta ja selänteen itärinteelle sijoittuvasta kuusivaltaisesta lehtoalueesta
(Pohjois-Savon ELY-keskus 2013b). Alueen eteläosa on rauhoitettu luonnonsuojelualueena jo vuonna 1928 (YSA080024), ja loput alueet on perustettu yksityismaiden luonnonsuojelualueiksi 2000-luvulla (YSA086480 ja YSA086459). Naturaalueen pohjoisempi osa-alue sijaitsee 3,3 kilometrin ja eteläisempi 4,2 kilometrin
päässä teollisuusjätekeskuksesta lounaaseen Kelloselän toisella puolella.
Uuhimäen ja Honkamäen luonnonsuojelualueet. Uuhimäellä sijaitsee kaksi pientä yksityismaiden luonnonsuojelualuetta (YSA083063 ja YSA204049) 2,6 ja 3,6 kilometrin päässä teollisuusjätekeskuksesta koilliseen.
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Kuva 6-20. Hankealueen ympäristössä sijaitsevat Natura 2000 -alueet, luonnonsuojelualueet, kansallisesti tärkeät FINIBA-lintualueet ja maakunnallisesti tärkeät
MAALI-lintualueet.
Muita valtakunnallisesti arvokkaita tai maakunnallisesti arvokkaita luontokohteita alle viiden kilometrin etäisyydellä ovat seuraavat:
Kuopion seudun selkävedet -FINIBA-lintualue. Kuopion ympäristön selkävesialueiden muodostama kokonaisuus kuuluu Suomen kansallisesti tärkeisiin FINIBAlintualueisiin (Leivo ym. 2002). Alue on tärkeä pesimäalue mm. selkälokille ja kalatiiralle. Lähimmäksi teollisuusjätekeskusta ulottuu Pohjois-Kallaveden pienten
saarten alue 3,2 kilometrin päähän luoteeseen. Muut osa-alueet sijaitsevat yli
viiden kilometrin päässä.
Kallansillat -MAALI-lintualue. Kallansiltojen itäpuolelle muodostuu keväällä sulaalue, joka kerää runsaasti lokkilintuja ja vesilintuja. Alue (125 ha) on arvioitu
maakunnallisesti tärkeäksi muutonaikaiseksi lintualueeksi (Koponen ym. 2018).
Se sijaitsee Sorsasalon eteläpuolella 0,6 kilometrin päässä teollisuusjätekeskuksesta lounaaseen.
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Puijo -MAALI-lintualue. Puijon alueen metsät (486 ha) on arvioitu maakunnallisesti tärkeäksi lintujen pesimäalueeksi (Koponen ym. 2018). Rajaus ulottuu 2,8 kilometrin päähän teollisuusjätekeskuksesta lounaaseen.
Toivalannotko -MAALI-lintualue. Peltoalue (22 ha) on arvioitu maakunnallisesti
tärkeäksi muutonaikaiseksi lintualueeksi (Koponen ym. 2018). Se sijaitsee 4,3 kilometrin päässä teollisuusjätekeskuksesta pohjoiseen.
6.8

Maisema ja kulttuuriympäristö
Maisemamaakunta
Ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnössä Suomi on jaettu
luonnon- ja kulttuurimaiseman piirteiden perusteella kymmeneen maisemamaakuntaan (Ympäristöministeriö 1993). Maisemamaakuntajaossa hankealue kuuluu
Itäisen Järvi-Suomen maisemamaakuntaan ja tarkemmassa seudullisessa jaottelussa Pohjois-Savon järviseutuun.
Pohjois-Savon järviseutu on Itäisen Järvi-Suomen jyrkkäpiirteisintä aluetta. Ruhjelaaksojen muovaamaan vaihtelevaan korkokuvaan liittyy myös laaja-alaisia jyrkkärinteisiä kohoutumia. Järvet ovat suuria ja komeita, niillä on sekä tiuhoja saaristoja että avaria selkävesiä, kuten muun muassa Kallavedellä. Metsiä on paljon
ja valtapuuna on yleisimmin kuusi. Koko Itäinen Järvi-Suomi kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Kuopiosta Nilsiään ulottuu maisemaan yleistä
rehevyyttä tuova Kuopion alueen eli Pohjois-Savon lehtokeskus. (Ympäristöministeriö 1993; Kuopion seudun maakuntakaava YM vahv. 3.7.2008)
Suurmaisema ja maisemarakenne
Alueen suurmaiseman rakennetta ja maisemakuvaa luonnehtivat metsäiset selänteet, avoimet järvenselät muutamine kookkaine, metsäisine saarineen sekä
kallioperästä johtuva maiseman suuntautuneisuus. Sorsasalon maisemarakenne
erityisesti valtatien 5 itäpuolella on voimakkaasti suuntautunutta luoteesta kaakkoon. Suuntautuneisuus jatkuu Sorsasalosta edelleen kaakkoon Potkunsaaren ja
Karhonsaaren suuntaan. Maisemarakenteen perustasoksi alueella voidaan nähdä
Kallaveden Kelloselkä, jonka keskivedenkorkeus on 81,8 mmpy.
Sorsasaloa rajaa koillispuolella murroslaaksoon tai kallioperän ruhjevyöhykkeeseen syntynyt Virtasalmen vesireitti, jonka itäpuolella kohoavat Luvemäen, Ruskeamäen ja Uuhimäen pyöreäprofiiliset, jyrkähköt selänteet Kallaveden pinnasta
jopa 120 metrin korkeuteen. Sorsasalon eteläpuolella avautuu Kallaveden Kelloselän laaja, avoin järvimaisema. Suurmaisemassa merkittävin muodostuma on
Puijo, joka kohoaa paikoin jopa yli 140 metriä Kallaveden pintaa korkeammalle.
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Lähimaisema ja maisemakuva

Sorsasalon maisemakuva on osin metsäistä, osin teollisuus- ja varasto- tai
maanottoalueiden leimaamaa. Rantojen ilme on pääosin metsäinen ja eheä, ja
rannoilla on muutamia yksittäisiä asuin- ja loma-asuinrakennuksia. Sorsasalon
eteläpuolella avautuu Kallaveden Kelloselän laaja, avoin järvimaisema muutamine suurine, metsäisine saarineen. Suurimmat saaret Potkunsaari ja Karhonsaari
sijaitsevat Sorsasalosta kaakkoon. Merkittävä elementti hankealuetta ympäröivässä maisema- ja kaupunkikuvassa on valtatie 5 ja Kallansillat, jotka muodostavat Kuopion keskustan, Suosaaren, Tikkalansaaren ja Sorsasalon välille rakennetun liikennevyöhykkeen. Valtatien länsipuoleisessa osassa Sorsasaloa on metsäisiä selänteitä, loma-asutuksen luonnehtimaa metsäistä rantaa sekä muutamia
pieniä lampia. Alueella on myös jonkin verran asutusta ja julkisia rakennuksia sekä ravirata-alue ja siirtolapuutarha Virranniemessä.
Jätekeskusalueen kenttä- ja läjitysalueilla maanpinta vaihtelee nykytilanteessa
noin korkeustasoilla 90-110 metriä meren pinnan yläpuolella (m mpy). Jätekeskusaluetta ympäröi pohjois-, etelä- ja länsipuolilla puustoinen metsämaa. Jätekeskuksen itäpuolelle sijoittuu M-Real Oy:n vanha suljettu kaatopaikka. Maaston
korkeussuhteet jätekeskuksen lähiympäristössä vaihtelevat karkeasti määriteltyinä tasolla 90–110 metriä meren pinnan yläpuolella. Noin 200 m hankealueen
pohjoispuolella maasto kohoaa noin 130 metriä meren pinnan yläpuolelle (noin
50 metriä Kelloselän yläpuolelle).
Sorsasalossa hankealueella ja sen eteläpuolella maisema- ja kaupunkikuvaa hallitsevana elementtinä ovat nykyisin olemassa oleva Powerflute Oy:n kartonkitehdas sekä teollisuusjätekeskus. Kartonkitehtaaseen kuuluvat mm. voimalaitos,
noin 70 metriä korkea piippu, varastorakennukset ja satama. Tehdasalueella ja
sen tuntumassa on lisäksi raideyhteys ja voimalinja. Voimalinjakäytävä myötäilee
Sorsasalon lounaisrantaa ja yhdistyy saaren länsiosassa pohjois-eteläsuuntaiseen
voimajohtokäytävään. Jätekeskus koostuu mm. punnitusasemasta, jätteiden vastaanottoalueesta, käsittely- ja varastointialueista sekä loppusijoitusalueista.
Powerflute Oy:n laitokset ja piippu näkyvät selkeästi ympäristöönsä Kelloselän yli
metsäistä taustaa vasten erityisesti etelän-lounaan väliseltä sektorilta tarkasteltuja sekä Kallansiltojen suunnasta. Muilta suunnilta, mm. pohjoisen-luoteen väliseltä sektorilta Vuorelasta, sekä pohjoisen-koillisen suunnalta Virtasalmen pohjoispuolelta tarkasteltuna, kartonkitehtaan alue jää metsäisten selänteiden taakse, mutta piipusta nouseva vesihöyry näkyy monin paikoin. Jätekeskusalueen
ympäristön maastonmuodot ja metsäalueet vähentävät jätekeskusalueen näkyvyyttä ympäröiville alueille.
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Kuva 6-21. Vinovalovarjostekartta kuvaa hankealueen maiseman rakennetta ja
topografiaa. Hankealueen likimääräinen sijainti on kuvassa punaisella rajauksella.
Maiseman ja kulttuuriympäristön arvot
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja valtakunnallisesti merkittävät
rakennetut kulttuuriympäristöt
Hankealueella tai sen välittömässä ympäristössä ei ole valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita (valtioneuvoston periaatepäätös 1995) tai valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY 2009) eikä Kuopion seudun maakuntakaavassa (YM vahv. 3.7.2008) tai Pohjois-Savon maakuntakaavassa
(YM vahv. 7.12.2011) osoitettuja kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen
kannalta valtakunnallisesti tärkeitä alueita (Kuva 6-22).
Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue on Puijon maisemakokonaisuus,
joka sijaitsee lähimmillään hankealueesta noin 2,5 km lounaaseen. Puijon alue on
Kuopion seudun maakuntakaavassa (YM vahv. 3.7.2008) osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeäksi alueeksi
(MA-v). Puijon maisemakokonaisuus on Kuopion ja koko Pohjois-Savon maakunnan tunnetuin maisemallinen symboli. Se näkyy Kuopiota lähestyttäessä lähes joka suunnasta jopa kymmenien kilometrien päästä. Puijolla lähimaisema on näkymiltään sulkeutunutta; tärkein tekijä on sankka puusto, valtaosin vanha ja järeä
kuusikko. Puijo tunnetaan parhaiten tornista avautuvasta näkymästä Kallaveden
yli. (Pohjois-Savon liitto & Pohjois-Savon ympäristökeskus 2010)
Museovirasto on laatinut inventoinnin valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä (RKY 2009). Hankealueen läheisyydessä alle kahden
kilometrin etäisyydellä ei ole RKY 2009 -inventoinnin mukaisia kohteita. Lähimmät RKY-alueet sijaitsevat 6 km etäisyydellä hankealueesta: Niuvanniemen sairaala-alue lounaassa ja useita kohteita Kuopion keskustassa.
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Kuva 6-22. Maiseman ja kulttuuriympäristön valtakunnallisesti, maakunnallisesti
ja paikallisesti arvokkaat kohteet hankealueen ympäristössä (Museovirasto 2019,
Maanmittauslaitos 2019, Pohjois-Savon Liitto 2015)
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Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt
Hankealueella tai sen läheisyydessä ei ole Kuopion seudun maakuntakaavassa
(YM vahv. 3.7.2008) tai Pohjois-Savon maakuntakaavassa (YM vahv. 7.12.2011)
osoitettuja kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeitä alueita tai kohteita (Kuva 6-22). Lähimmät maakunnallisesti arvokkaat alueet sijaitsevat yli 5 km etäisyydellä hankealueesta: Väänälänranta-KehvoRäimän maisema-alue luoteessa ja Kuopion keskustan kulttuuriympäristö etelässä. Kuopion seudun maakuntakaavassa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeistä kohteista nk. Sandelsin tykkiasema sijaitsee noin 1,4 km etäisyydellä hankealueesta itään ja Karhonsaaren huvilat noin
3 km etäisyydellä kaakkoon. Sandelsin tykkiasema on myös muinaisjäännös. Hankealueesta noin 3 km etäisyydellä lounaaseen sijaitsevat maakuntakaavassa osoitetut Päivärannan ja Iso-Valkeisen ryhmäpuutarha-alueet.
Muinaisjäännökset
Hankealueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu tiedossa olevia kiinteitä muinaisjäännöksiä (Kuva 6-22). Lähimmät tunnetut kiinteät muinaisjäännökset sijaitsevat
hankealueesta 1,5-2 km itään Halmejoen länteen viettävällä rinteellä (Halmejoki,
mj-tunnus 297010026) sekä Pökösenmäellä (Pökösenmäki, mj-tunnus
1000007074, ja Leppäkorpi, mj-tunnus 1000029345). Halmejoen kohteessa on
kyseessä kivikautinen asuinpaikka, joka on pahasti tuhoutunut hiekanotossa. Pökösenmäen kohde on Suomen sodan aikainen puolustusvarustus; mäen lounaisrinteessä sijaitsee kaksi nk. Sandelsin tykkiasemaa. Leppäkorven kohde sijaitsee
raivatulta vaikuttavalla tasanteella ja se arvioitu kivikautiseksi asuinpaikaksi. Noin
2 km etäisyydellä hankealueesta koilliseen on löydetty vuonna 2014 tykkiaseman
itäpuolisesta metsästä erilaisia metalliesineitä, joiden löytöpaikat on merkitty
muinaisjäännösrekisteriin muinaisjäännösten alakohteiksi. (Museovirasto 2019)
Hankealueen läheisillä vesialueilla on joitakin hylkyjä. Virtasalmen koillisrannalla,
hankealueesta noin 1 km koilliseen on Ranta-Toivolan kaksi hylkyä. Molemmat
hylyt ovat peräisin 1900-luvulta (muu kohde, ei kiinteä muinaisjäännös).
Luonnonympäristöltään merkittävät maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet
Hankealueesta lähimmillään noin 1,3 km kaakkoon sijaitsee HalmejoenKarhonsaaren-Potkunsaaren Natura 2000 -alue, joka koostuu useasta alueesta ja
jolla on myös maisemallista suojeluarvoa. Karhonsaaren alue (hankealueesta
noin 2,5 km kaakkoon) muodostuu kahdesta erillisestä kallioisesta metsäalueesta
saaren pohjois- ja etelärannoilla. Karhonsaaren metsät ovat luonnontilaisia kalliomänniköitä, joilla on huomattava maisemallinen merkitys muun muassa saarta
kiertävälle järvimatkailureitille. Halmejoen-Karhonsaaren-Potkunsaaren Naturaalueen pohjoisempi osa-alue (Pökösenmäki) on historiallisesti erittäin tunnettu
Suomen sodan aikainen tähystyspaikka, jossa sijaitsee myös muinaisjäännös (historiallinen puolustusvarustus, tykkiasema). Virtasalmen itäpuolella on Halmejoen
lehdon suojelualue, jossa on edustavaa boreaalista lehtoa. Pienialaisia ja paikallisesti arvokkaita kohteita ovat Natura-alueella esiintyvät lehdot, jotka vaikuttavat
myös alueen maiseman luonteeseen (Suunnittelukeskus Oy 2003).
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Paikallisesti merkittävät maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön kohteet

Sorsasalon maisemallisesti arvokkaimpiin alueisiin lukeutuvat muun muassa hankealueen pohjoispuolella luode-kaakkoissuuntainen selänne jyrkkine rinnemetsineen. Kaukomaisemaan erottuvat lakialueiden ylispuumänniköt (Suunnittelukeskus Oy 2003). Sorsasalon asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostuksen
(Kuopion kaupunki 2008) mukaan saaren rantavyöhykkeet ovat maisemallisesti
tärkeitä ja ne tulisi pääsääntöisesti säilyttää rakentamattomina lukuun ottamatta
satama-alueita.
Hankealueesta noin kilometri länteen sijaitsee asemakaavalla suojeltu asuinrakennus (ns. Nervanderin huvila) Päivärannantien ja nykyisen teollisuusraiteen
tuntumassa. Sorsasalossa on aikaisemmin sijainnut merkittävä huvilayhdyskunta.
Muutamia rakennuksia on säilynyt nykyisellä teollisuusalueella. Merkittävin on
Nervanderin huvila, joka edustaa säilynyttä esimerkkiä Sorsasalon aiemmasta,
huomattavasta huvilarakentamisesta. Sorsasalossa ei ole muita suojeltuja rakennuksia.
6.9

Liikenne
Maantieliikenne
Hankealue sijoittuu valtatien 5 (E5) itäpuolelle. Sorsasalon alue yhdistyy valtatiehen 5 eritasoliittymällä, josta on tieyhteys hankealueelle Selluntietä pitkin. Selluntiellä pääosa liikenteestä aiheutuu Powerflute Oy:n sellutehtaan sekä Fortum
WS:n jätekeskuksen liikenteestä.
Nykytilanteessa jätekeskukseen suuntautuva raskasliikenne on noin 8 000 ajoneuvoa/a (noin 22 ajoneuvoa/vrk). Powerflute Oy:n tehtaan kuormia em. jätekeskukseen suuntautuvasta liikenteestä (Sorsasalon sisäistä liikennettä) on noin 4
400 ajoneuvoa/a (noin 12 ajoneuvoa/vrk). Jätekeskuksesta ulos lähtevä liikenne
on noin 1 500 ajoneuvoa/a (noin 4 ajoneuvoa/vrk). Jätekeskukseen suuntautuu
lisäksi henkilöliikennettä noin kolme (3) ajoneuvoa vuorokaudessa. Powerfluten
tehtaalla käy arkisin noin 40 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa. Kevytautoliikenne on arkisin noin 250 ja viikonloppuisin noin 100 ajoneuvoa vuorokaudessa (Savon Sellu Oy 2016). Em. liikennemäärät ovat kaksinkertaisia kun huomioidaan
myös paluumatkat.
Edellä mainitun perusteella jätekeskuksen ja Powerfluten tehtaan toimintaan liittyvän kokonaisliikennemäärän Selluntiellä teollisuusalueen ja valtatien 5 välillä
arvioidaan olevan edestakainen liikenne huomioiden arkisin noin 614 ajoneuvoa
vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen kuljetuksia on noin 108 vuorokaudessa
(18 %). Lisäksi Sorsasalon sisäistä raskasta liikenne jätekeskuksen ja Powerfluten
tehtaan välillä on noin 24 ajoneuvoa/vrk paluumatkat huomioiden. Selluntietä
käyttävät myös Sorsasalon etelärannan vapaa-ajan asuntojen käyttäjät.
Valtatien 5 Sorsasalo-Vuorela–laskentapisteellä vuoden 2018 keskimääräinen
vuorokausiliikennemäärä oli yhteensä 32 137 ajoneuvoa, josta raskasta liikennettä oli 1 687 ajoneuvoa (5 %). (Väylävirasto 2019).
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Valtatie 9 liittyy valtatiehen 5 Sorsasalon pohjoispuolella. Valtatiellä 9 keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä Toivalassa oli vuonna 2018 yhteensä 9 394 ajoneuvoa, josta raskasta liikennettä oli 583 ajoneuvoa (6 %) (Väylävirasto 2019).
Rautatieliikenne
Sorsasalon keskiosasta, valtatien 5 suuntaisesti, kulkee Savon rata, josta on raideyhteys Powerflute Oy:n alueelle. Ko. teollisuusrataa pitkin viedään tehtaan
tuotteita noin 15–30 rautatievaunua päivittäin sekä tuodaan puuta (Savon Sellu
Oy 2016). Raideyhteyden kohdalla pääradalla junien nopeusrajoitus on 80 km/h,
mutta muuten rataosuuden nopeusrajoitus on 120 km/h.
Pääradalla Sorsasalon raideyhteyden kohdalla etelään päin kulkee noin 11 junaa
vuorokaudessa ja pohjoiseen noin 12 junaa vuoden 2015 tietojen mukaan. Ennustetilanteen 2035/2050 mukaan junamäärät tulevat kasvamaan noin 35 % nykyisestä. (VR 2015)
Laivaliikenne
Powerflute Oy:n tehtaan alueelle on vesiliikenneyhteys. Tehdasalueella Kallaveden rannalla sijaitsee teollisuussatama. Satamaan johtaa 4,3 metrin syvyinen väylä, josta vastaa Liikennevirasto. Sataman edustalla on saman syvyinen alusten
kääntöpaikka. Powerflute Oy:n laivakuljetusten (puuraaka-aine) määrä vaihtelee
suuresti vuosittain. Viime vuosina laivauksia on ollut 0–30 kpl vuodessa. (Savon
Sellu Oy 2016).
Lentoliikenne
Lähin lentokenttä sijaitsee Siilinjärven kunnan eteläosassa, Rissalassa, noin 6,5 kilometriä hankealueelta koilliseen. Kuopion lentoaseman lentoliikenne on pääosin
Ilmavoimien koulutustoimintaa ja reittiliikenteen aikataulun mukaisia lentoja.
6.10 Melu ja tärinä
Melu
Sorsasalon alueella melua muodostuu nykytilassa pääasiassa valtatien 5 tieliikennemelusta, Savon radan raideliikennemelusta sekä Powerflute Oy:n toiminnoista.
Melua syntyy jonkin verran myös Fortum WS:n teollisuusjätekeskuksen toiminnoista. Noin 6,5 km etäisyydellä hankealueesta sijaitseva Kuopion lentoaseman
lentoliikenne aiheuttaa ajoittain melua Sorsasalon alueella. Tulevaisuudessa alueen melutilanteeseen tulee vaikuttamaan myös mahdollisesti toteutuva Finnpulp
Oy:n sellutehdashanke.
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Fortum WS:n jätekeskuksen, Powerflute Oy:n kartonkitehtaan sekä Finnpulp Oy:n
havusellutehtaan ympäristölupapäätöksissä on annettu toimintojen meluhaittoja
ja -vaikutuksia koskevia lupaehtoja (Itä-Suomen aluehallintovirasto 2015, 2016,
2017). Lupaehtojen mukaan eri toimijoiden toiminnoista aiheutuva melu, yhdessä alueen muiden teollisten toimintojen kanssa, ei saa ylittää ympäristön asuinalueilla päivällä (klo 07–22) keskiäänitasoa (LAeq) 55 dB(A) eikä yöllä (22–07) 50
dB(A). Loma-asumiseen käytettävillä alueilla ovat keskiäänitasot päivällä enintään
50 dB(A) ja yöllä 45 dB(A). Finnpulp Oy:n luvassa tavoitteeksi on asetettu, että
melutaso ei ylitä päivällä (klo 7–22) loma-asumiseen käytettävillä alueilla keskiäänitasoa (LAeq) 45 dB(A) eikä yöllä (klo 22–7) 40 dB(A). Jos melu sisältää iskumaista tai kapeakaistaista melua mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista raja-arvoon.

Powerflute Oy:n ympäristössä on mitattu ympäristömelutasoja viimeksi vuonna
2013 (Ambiotica 2013). Tällöin tarkoituksena oli saada selville tehtaan kuorimon
aiheuttamat ympäristömelutasot lähimmillä häiriintyvillä kohteilla. Mittauksia
suoritettiin kolmessa pisteessä, jotka sijaitsivat loma-asunnon läheisyydessä. Yksi
piste sijaitsi noin 600 metrin etäisyydellä tehdasalueesta Potkunsaaressa. Kaksi
muuta pistettä sijaitsivat Toivalansalmen rannalla Koulupolulla ja Halmejoentiellä. Mittaustulosten mukaan merkittävin vaikutus oli havaittavissa Potkunsaaren
mittauspaikalla, johon etäisyys tehtaan kuorimolta on noin 600 metriä. Potkunsaaren mittauspisteessä keskiäänitaso oli noin 50 dB(A). Koulupolun ja Halmejoentien mittauspaikoille kuului yksittäisiä, vaimeita kolauksia kuorimotoiminnasta.
(Ambiotica 2013)
Sorsasaloon suunnitellun Finnpulp Oy:n havusellutehtaan YVA-menettelyn yhteydessä laaditussa melumallinnuksessa mallinnettiin myös alueen melun nykytilanne (v.2015; kuvat 6-23 ja 6-24). Laskennan mukaan tieliikennemelun nykytila
on valtatien 5 läheisyydessä varsin korkea, joka näkyy etenkin tien lähellä olevissa pisteissä Siilinjärven puolelle Konkelontielle sekä Kuopion puolelle Saamaislahdelle ja Lakuniemelle, missä päivä- ja yöajanajan tieliikenteen ympäristömelun
ohjearvot ylittävät ohjearvot 55 ja 50 dB(A).
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Kuva 6-23. Päiväajan melun nykytila, LAeq klo 07-22 (Pöyry Finland Oy 2015)

Kuva 6-24. Yöajan melun nykytila, LAeq klo 22-07 (Pöyry Finland Oy 2015)
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Powerflute Oy:n toimintojen teollisuusmelu vaikuttaa enimmäkseen Sorsasalon
eteläpuolelle Potkunsaareen ja Kuopion keskustaan päin. Etelä-Siilinjärven yleiskaavassa on osoitettu melualueena tieliikennemelun (ennuste 2020 päivä 55
dBA) ja raideliikennemelun (ennuste 2020 yö 50 dBA) muodostama alue (kuva 625). Lentomelusta kaavakartalle on osoitettu kaksi vyöhykettä 55–60 dBA ja yli 60
dBA.

Kuva 6-25. Etelä-Siilinjärven yleiskaavaselostuksessa havainnollistetut tie-, raideja lentomelualueet Siilinjärvellä. Hankealueen sijainti on merkitty kuvaan punaisella nuolella.
Alueen melutilannetta sekä tehtyjä meluselvityksiä kuvataan tarkemmin YVAselostuksessa.
Tärinä
Tärinää eli maanpinnan aaltoliikettä aiheutuu seismisten aaltojen etenemisestä
maankuoressa. Seismisiä aaltoja voivat aiheuttaa muun muassa maanjäristykset,
räjäytykset, paalutukset ja liikenne. Tärinän voimakkuuteen vaikuttavat sekä
maa- että kallioperäolosuhteet. (Vuolio & Halonen 2012)
Sorsasalon alueella ei nykytilanteessa ole ympäristöön merkittävää tärinää aiheuttavia toimintoja. Alueen raskaasta liikenteestä sekä raideliikenteestä syntyy
jonkin verran tärinää lähiympäristöön.
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7
7.1

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA LAADITTAVAT SELVITYKSET
Arviointitehtävä
Tehtävänä on arvioida jätekeskuksen laajennuksesta ja toiminnoista aiheutuvat
ympäristövaikutukset kohteessa ja sen ympäristössä YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla ja tarkkuudella.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä mm.:

7.2

-

rajataan tarkasteltavan hankkeen toteutusvaihtoehdot

-

kuvataan hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut

-

kuvataan hankkeen vaikutusalueen ympäristön nykytila ja ominaispiirteet

-

arvioidaan hankevaihtoehdoista odotettavissa olevat ympäristövaikutukset

-

selvitetään haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuudet

-

selvitetään hankkeen toteuttamiskelpoisuus

-

vertaillaan eri hankevaihtoehtoja

-

esitetään ehdotus hankkeen vaikutusten seurantaohjelmaksi

-

järjestetään osallistuminen sekä kuullaan asukkaita ja muita hankkeen vaikutuspiirissä olevia tahoja.

Arvioitavat vaikutukset
Arvioinnissa tarkastellaan hankkeeseen liittyvien rakentamisvaiheen, toimintavaiheen sekä sulkemisvaiheen (jälkihoitovaihe) ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankealueella ja sen ympäristössä hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Jätteiden toisaalla tapahtuvan hyötykäytön ja sen vaikutusten arviointi ei sisälly tähän ympäristövaikutusten arviointiin.
YVA-lain mukaan arvioinnissa tulee tarkastella hankkeen aiheuttamia ympäristövaikutuksia:
f) ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
g) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen
h) yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan
ja kulttuuriperintöön
i)

luonnonvarojen hyödyntämiseen

j)

a–d alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin
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Arvioinnissa tarkastellaan ns. nollavaihtoehdon vaikutuksia sekä kaikkia toteutusvaihtoehtoja siltä osin kuin ne eroavat toiminnoiltaan ja vaikutuksiltaan toisistaan. Myös hankkeen mahdollisia yhteisvaikutuksia suunnitteilla olevien muiden
hankkeiden kanssa arvioidaan.
Ympäristövaikutuksia selvitettäessä painopiste asetetaan merkittävimmiksi arvioituihin vaikutuksiin. Tekijät, joihin hankkeella ei havaita olevan merkittäviä vaikutuksia, käydään läpi yleispiirteisemmin. Riskien ja poikkeustilanteiden arviointi
huomioidaan ja tehdään riittävällä tarkkuudella.

Tässä hankkeessa arviointi painottuu erityisesti ilmaan, vesiin, melutilanteeseen,
liikenteeseen, maisemaan ja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten sekä ympäristöriskien arviointiin. Arviointityön lopullinen painottuminen varmistuu arviointityön
edetessä.
7.3

Tarkastelu- ja vaikutusalueiden alustava rajaus
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan jätekeskuksen toimintojen ja
hankealueen ulkopuolelle ulottuvien toimintojen ympäristövaikutuksia rakentamisen ja käytön sekä sulkemisvaiheen aikana. Hankealueen ulkopuolelle ulottuvaa toimintaa ovat esimerkiksi jätekeskuksen laajennuksen rakentamisen aikainen ja jätekeskuksen toimintaan liittyvä liikenne.
Vaikutusalueella tarkoitetaan aluetta, jolla ympäristövaikutuksen arvioidaan ilmenevän. Vaikutusalueiden rajaus tarkentuu selvitystyön yhteydessä, kun hankkeen eri vaihtoehdoista aiheutuvat vaikutukset on arvioitu.
Tarkastelualueella tarkoitetaan kullekin vaikutustyypille määriteltyä aluetta, jolla
kyseistä ympäristövaikutusta selvitetään ja arvioidaan. Tarkastelualueen laajuus
riippuu tarkasteltavasta ympäristövaikutuksesta. Ympäristövaikutuksia tarkastellaan arvioitua vaikutusaluetta laajemmalla alueella. Tarkastelualueet pyritään
määrittelemään niin suureksi, ettei merkityksellisiä ympäristövaikutuksia voida
olettaa ilmenevän alueen ulkopuolella. Tarkastelualueita tullaan tarvittaessa laajentamaan ympäristövaikutusten arviointityön aikana, mikäli vaikutusten havaitaan ulottuvan alustavaa arviota laajemmalle. Näin varsinainen vaikutusalueiden
määrittely tehdään arviointityön tuloksena ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.
Tarkastelualueiden alustavat rajaukset eri vaikutusten suhteen ovat seuraavat
(Kuva 7-1):


Maankäyttö, kaavoitus ja rakennettu ympäristö: Hankkeen välittömiä
maankäyttövaikutuksia tarkastellaan varsinaisilla jätekeskuksen ja sen
toimintojen vaatimilla alueilla sekä noin 1 km leveällä vyöhykkeellä niiden ympärillä. Tarkastelualue on Sorsasalon teollisuusaluetta lähiympäristöineen, moottoritien itäpuoleisella alueella. Tarkasteluvyöhyke on rajattu siten, että maankäyttöön suoranaisesti vaikuttavat fyysiset tekijät,
kuten melu- ja ilmanlaatuvaikutukset jäävät todennäköisesti aluerajauksen sisälle.
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Maisema: Maisemavaikutusten aluerajausta tarkastellaan pääosin visuaalisen vaikutusalueen mukaisesti. Tarkastelu ulotetaan sille etäisyydellä, mihin jätekeskusalue voi maksimiläjitysaluekorkeuksilla näkyä. Maisemavaikutusten tarkastelualueen laajuudeksi on arviointiohjelmavaiheessa alustavasti määritelty noin 2,5 km, jolloin maisemavaikutusten
arvioinnissa otetaan huomioon mm. Uuhimäen, Luvemäen ja Ruskeamäen selänteet alueen koillispuolella, Potkunsaari ja Karhonsaaren luoteisranta, Kelloselän eteläpuolen ranta-alue (Kettulanlahti, Kelloniemi)
sekä vaikutukset valtatien 5 varrelta Kallansilloilta tarkasteltuna. Tarkastelualuetta voidaan laajentaa tarvittaessa, mikäli arvioinnissa havaitaan
merkittäviä vaikutuksia muihin, kauemmas sijoittuviin kohteisiin.



Ilmanlaatu ja melu: Hankkeen vaikutuksia ilmanlaatuun ja meluun tullaan tarkastelemaan niin laajalle, kuin vaikutukset ulottuvat. Tarkastelualueen laajuudeksi on arviointiohjelmavaiheessa alustavasti määritelty
noin 2 km jätekeskuksesta. Melua ja ilmapäästöjä (mm. pöly, pakokaasut) muodostuu lähinnä jätekeskuksen laajennuksen rakennustöistä, jätteiden vastaanotosta ja käsittelystä jätekeskuksessa sekä toimintaan liittyvästä liikenteestä. Hajapäästöjä ilmaan voi aiheutua myös tuulieroosion vaikutuksesta.



Vesistöt, vesieliöt ja kalatalous: Vaikutuksia vesistöjen vedenlaatuun ja
käyttöön arvioidaan päästöarvioiden perusteella. Alustavan arvion mukaan hankkeesta ei aiheudu merkittäviä vesistövaikutuksia ja tarkastelualueen arvioidaan ulottuvan noin 1 km etäisyydelle jätekeskuksesta. Vaikutuksia purkuvesistön kalastoon ja kalastukseen tarkastellaan siinä laajuudessa, kuin mitä hankkeen vesistövaikutusarvio osoittavat hankkeesta aiheutuvan vaikutuksia.



Maaperä- ja pohjavesi: Maaperävaikutusten arviointi painottuu lähinnä
jätekeskusalueelle ja sen välittömään läheisyyteen sekä pohjavesivaikutusten arviointi Sorsasalon alueelle Vt5 itäpuolelle, noin 1 km säteelle
hankealueesta.



Kasvillisuus ja eläimistö: Vaikutuksia kasvillisuuden, eläimistön ja huomioitavien lajien esiintymien osalta tarkastellaan hankealueella ja sen
lähiympäristössä. Vaikutuksia suojelualueisiin arvioidaan niihin suojelualueisiin, jotka sijaitsevat hankealueen läheisyydessä, sekä joiden suojeluperusteisiin hankkeesta mahdollisesti arvioidaan kohdistuvan vaikutuksia. Alustavan arvion mukaan tarkastelualueen arvioidaan ulottuvan
noin 1-2 km etäisyydelle jätekeskuksesta.



Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset: Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan sillä alueella, jolle hankkeen mahdolliset vaikutukset (muun muassa melu-, ilmanlaatu-, vesistö- ja maisemavaikutukset) ulottuvat. Vaikutuksia arvioidaan yksityiskohtaisimmin hankkeen lähialueilla, missä
hanke vaikuttaa konkreettisimmin.
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Liikenne: Liikennevaikutuksia tarkastellaan laitosalueelle johtavien liikenneväylien ympäristössä Sorsasalossa Selluntien ja valtatien 5 Sorsasalon liittymän kohdalla sekä pohjoiseen että etelään suuntautuvan liikenteen osalta.

Kuva 7-1. Tarkastelualueiden (1-2 km tarkastelualueet) alustava rajaus
7.4

Arvioinnin toteutus ja käytettävä aineisto
Arvioinnin toteutuksen ja aineistojen hankinnan osalta ympäristövaikutusten arviointi tulee perustumaan:
-

arviointityön aikana tarkentuviin hankesuunnitelmiin,

-

olemassa oleviin ympäristön nykytilan selvityksiin sekä hankealueella ja sen
ympäristössä nykytilanteessa olevan toiminnan vaikutusten tarkkailuihin,

-

meneillään oleviin ja arviointimenettelyn aikana tehtäviin lisäselvityksiin

-

vaikutusarviointeihin,

-

kirjallisuuteen,
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-

tiedotus- ja yleisötilaisuuksissa ilmeneviin asioihin sekä

-

lausunnoissa ja mielipiteissä esitettäviin seikkoihin.

Arviointityön osana tehdään seuraavat lisäselvitykset tukemaan olemassa olevaa
aineistoa.:
-

jätekeskuksen laajennuksen yleissuunnitelma

-

melun leviämismallinnus

-

ilmapäästöjen (pöly) leviämismallinnus

-

kasvillisuus- ja luontotyyppikartoitus

-

liito-orava- ja viitasammakkokartoitukset

-

maisemavaikutusten havainnollistaminen kuvasovittein (noin 5 kpl)

-

asukaskysely

Arvioinnissa kuvataan jätekeskuksen laajennuksen ja toimintojen vaikutukset sekä niiden tuomat muutokset alueen olosuhteisiin, huomioiden myös hankealueen
läheisyydessä sijaitsevien ja alueelle suunniteltujen muiden toimintojen (mm.
Finnpulp Oy:n havusellutehdashanke) vaikutukset. Käsittelykeskuksen teknistä
suunnittelua tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana, ja suunnittelusta saatava tieto huomioidaan arviointityössä. Vastaavasti arviointityö voi
tuottaa selvitettäviä kysymyksiä ja suunniteltavia ratkaisuja esimerkiksi hankkeen
haitallisten ympäristövaikutusten vähentämistoimiin.
Vaikutuksia tullaan arviointiselostuksessa kuvaamaan ja vertailemaan tekstein,
taulukoin, laskelmin, valokuvin, havainnekuvin, grafiikkana sekä teemakartoin.
Arviointityötä ja tehtäviä selvityksiä on kuvattu tarkemmin seuraavissa luvuissa.
7.5

Rakennusvaiheen vaikutukset
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan ja arvioidaan jätekeskuksen laajennuksen rakentamisesta aiheutuvat vaikutukset, jotka poikkeavat ajalliselta
kestoltaan ja myös muilta piirteiltään jätekeskuksen toiminnan aikaisista vaikutuksista.
Jätekeskuksen laajennuksen rakentaminen vaatii maanrakennustyötä ja yhdyskuntatekniikan rakentamista. Kaatopaikka- ja kenttäalueille rakennetaan tiiviit
pohjarakenteet sekä vesien keräily- ja johtamisjärjestelmät, joilla estetään jätekeskuksen toiminnassa aiheutuvaa kuormitusta maaperään tai pohjaveteen. Rakentamisen yhteydessä alueella tehdään paikoitellen maaperän kaivuja, kalliokiviainesten louhintaa ja murskausta sekä paikoitellen täyttöjä louheella, maaaineksilla tai kierrätysmateriaaleilla. YVA-menettelyn aikana laaditaan louhinta- ja
maansiirtotöiden ns. massabalanssitarkastelu, jonka tuloksena voidaan arvioida
tarkemmin tarvittavia kaivu- ja louhintatöitä sekä syntyvien massojen käyttökohteita.
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Rakentamisen aikana aiheutuu ympäristövaikutuksia lähinnä rakentamiseen, työkoneisiin ja liikennöintiin liittyvistä melu- ja ilmapäästöistä (pöly, pakokaasut) sekä louhintatärinästä. Ko. vaikutukset rajoittuvat pääosin rakentamisalueelle ja
niiden välittömään läheisyyteen, ja vaikutukset ovat väliaikaisia. Lisäksi rakennusvaiheessa hankkeella on vaikutuksia suoraan kasvillisuuteen ja eläimistöön.
Rakentamisen aikainen kuormitus vesistöihin on ennalta arvioiden vähäistä, koska rakentaminen tapahtuu maa-alueella ja rakentamisen aikainen vesienhallinta
järjestetään asianmukaisesti.

YVA-selostuksessa kuvataan rakennustyöt ja rakentamisen aikaiset liikennejärjestelyt ja -määrät, arvioidaan rakentamisen aiheuttamat päästöt ja ympäristövaikutukset sekä niiden ajoittuminen. Rakentamisesta aiheutuvat vaikutukset arvioidaan asiantuntija-arviona mm. hankesuunnitelmien sekä jätekeskuksen aiemmista rakennushankkeista ja muista vastaavista rakennushankkeista saatujen kokemusten pohjalta.
7.6

Toiminnan aikaiset vaikutukset

7.6.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
Jätekeskuksen laajennusvaihtoehdot VE1 ja VE2 sijoittuvat teollisuusalueelle,
toiminnassa olevan jätekeskuksen välittömään yhteyteen. Alueen nykytilan kuvaus, sisältäen mm. vaikutusaluetta koskevat tiedot nykyisestä maankäytöstä sekä voimassa ja vireillä olevat kaavat, laaditaan saatavilla olevan aineiston perusteella.
YVA-selostuksessa esitetään arvio teollisuusjätekeskuksen laajentamisen soveltumisesta olemassa olevaan alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön,
verkostoihin (mm. liikenneyhteyksiin) sekä tiedossa oleviin tuleviin rakentamisalueisiin. Hankkeen vaikutusmekanismit kuvataan ja vaikutukset arvioidaan toiminnan laajuus- ja sijoittelutietojen pohjalta, vertaamalla alueen nykyistä tilaa
suunniteltuihin toimintoihin ja niiden aiheuttamiin muutoksiin.
Hankkeen vaikutuksia tutkitaan eri aluetasoilla: Onko hankkeen toteuttamisella
vaikutuksia Sorsasalon aluerakenteeseen, lähiympäristön maankäyttöön tai yksittäisiin kohteisiin välittömällä vaikutusalueella. Vastaavasti tutkitaan hankkeen
suhde voimassa ja vireillä oleviin kaavoihin ja muihin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, joita ovat mm. valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, Kuopion seudun
maakuntakaava, Pohjois-Savon maakuntakaava, Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaava, Etelä-Siilinjärven yleiskaava sekä alueella tai lähiympäristössä
voimassa tai vireillä olevat asemakaavat.
Hankkeen maankäyttövaikutukset voivat olla joko välittömiä tai välillisiä. Välillisiä
vaikutuksia voi syntyä esim. ympäristön häiriötekijöiden muutoksista, liikenteen
muutoksista, kaupunkikuvallisista vaikutuksista tai muista vastaavista muutoksista. Erityishuomio arvioinnissa kiinnitetään hankealueiden läheisyydessä sijaitseviin häiriintymiselle alttiisiin kohteisiin, kuten asutus-, loma-asutus-, suojelu-, palvelu- ja virkistysalueisiin.
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Hankkeen vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön tarkastellaan
asiantuntija-arviona. Arvioinnin tueksi kuullaan erityisesti Kuopion kaupungin ja
Siilinjärven kunnan kaavoitustoimen edustajia sen varmistamiseksi, että tiedot ja
tulkinnat nykyisestä maankäytöstä sekä kaavoitustilanteesta ovat oikeita. Nykytila ja arvioidut vaikutukset kuvataan sekä havainnollistetaan karttaesitysten avulla. Mahdolliset maankäytön ristiriidat ja kaavojen muutostarpeet osoitetaan ja
kuvataan.
7.6.2 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Maisema on elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmistoiminnan vaikutuksesta
syntynyt kokonaisuus, jonka osatekijöitä ovat mm. maa- ja kallioperä, kasvillisuus, ilmasto-olot, vesisuhteet ja ihmisen toiminnan merkit. Maisemaan liittyy
myös ei-aineellisia tekijöitä: alueen historia sekä ihmisten kokemukset, toiveet,
arvostukset ja asenteet vaikuttavat maiseman kokemiseen. Arviot samasta maisemasta tai uuden hankkeen aiheuttamien maisemavaikutusten merkittävyydestä voivat edellä mainitusta syystä poiketa toisistaan merkittävästikin.
Maisemavaikutus koostuu muutoksista maiseman rakenteessa, luonteessa ja
laadussa. Visuaaliset vaikutukset ovat yksi maisemavaikutusten osajoukko. Tietoisuus maisemakokonaisuuden osa-alueiden luonteen muutoksista voi vaikuttaa
maiseman kokemiseen myös niillä alueilla, joilta ei avaudu näkymiä kohti hankealuetta. Haitallisen maisemavaikutuksen merkittävyyttä voivat puolestaan vähentää alueella jo valmiiksi esiintyvät häiriötekijät, kuten savu, melu tai haju.
(mm. Ympäristöministeriö 2006)
YVA-selostuksessa kuvataan alueen maiseman ja kulttuuriympäristön nykytila.
Nykytilan kuvaus, sisältäen mm. alueen maiseman perusrakenne, maisemakuva
ja kulttuuriympäristön keskeiset piirteet sekä niiden arvot, laaditaan saatavilla
olevien selvitys- ja inventointiaineistojen, rekisteritietojen (mm. Museoviraston
muinaisjäännösrekisteri), kartta-aineistojen ja ilmakuvien sekä maastokäyntien
perusteella.
Hankevaihtoehtojen vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäristöön hahmotetaan alueen nykyisen tilan ja hankesuunnitelmien avulla. Hankesuunnitelmista
saadaan arvioinnin kannalta riittävässä laajuudessa jätekeskuksen alueiden ja rakenteiden sijainnit, korkeudet sekä laajuudet. YVA-selostuksessa arvioidaan hankevaihtoehtojen vaikutuksia ja sopeutumista alueen maisemaan ja kulttuuriympäristöön sekä tehdään arviot alueista, joille vaikutukset tulevat kohdistumaan.
Vaikutusten arvioinnissa selvitetään hankkeen suhdetta olemassa olevaan rakennuskantaan ja infrastruktuuriverkkoon sekä vaikutuksia rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteisiin tai maisemallisesti edustaviin kohteisiin. Lisäksi arvioidaan hankkeen vaikutukset hankealueen ympäristössä oleviin muinaisjäännöksiin. Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota muutoksen tarkasteluun eli siihen, miten alue muuttuu hankkeen vaikutuksesta.
Hankkeen vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäristöön tarkastellaan asiantuntija-arviona. Nykytila ja arvioidut vaikutukset kuvataan tekstein sekä havainnollistetaan karttaesitysten, valokuvien ja/tai valokuvasovitteiden avulla.
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7.6.3 Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon

Ympäristövaikutusten arviointiin liittyen kuvataan alueen nykytila, hyödyntäen
saatavilla olevia tietoja alueen ilmanlaatuun vaikuttavista päästölähteistä sekä
alueen ilmanlaadun seurantatietoja.
Jätekeskuksen laajennusalueelle suunnitellaan vastaavia toimintoja kuin alueella
on jo nykyisin. Myös toiminnasta ilmaan kohdistuvat päästöt tulevat vastaamaan
nykyisen toiminnan päästöjä, merkittävimpien päästöjen ollessa pöly ja pakokaasut. Myös hajupäästöjä voi ajoittain esiintyä.
Pöly
Pölyä muodostuu jätteiden vastaanotosta, käsittelystä, välivarastoinnista, loppusijoituksesta alueelle sekä alueelle tulevien ja sieltä poistuvien ajoneuvojen ja
alueella toimivien työkoneiden rengaspölynä.
Kuljetusten ja työkoneiden aiheuttaman rengaspölyn määrää arvioidaan kaivosteollisuuden toimintaan kehitetyn MINERA-hankkeen laskentakaavoja hyödyntäen (Kauppila ym. 2013). Rengaspölyn osalta mallin laskentakaavat soveltuvat hyvin myös muuhun kuin kaivostoimintaan.
Jätteen esikäsittelymenetelmiä ovat mm. murskaus, seulonta, kuivaus ja stabilointi. Käsiteltävän jätteen laatu ja kosteus vaikuttavat muodostuvan pölyn määrään, haitallisuuteen ja hiukkaskokojakaumaan. Seulonta ja murskaus toteutetaan avoimilla laitteistoilla, joissa pölypäästön muodostuminen vaihtelee voimakkaammin ja riippuu myös sääolosuhteista. Murskauksen ja seulonnan päästöjen arvioinnissa hyödynnetään mittauksia ja kokemuksia vastaavasta toiminnasta
sekä kaivostoimintaan kehitettyä MINERA-mallia kiviaineksen tuotannossa muodostuvien päästömäärien laskentaan. Arvio soveltuu hyvin mineraaliaineksesta
koostuvan jätemateriaalin käsittelyssä syntyvän pölymäärän arviointiin, mutta
esimerkiksi puun murskauksesta muodostuvaa pölymäärää se yliarvioisi. Jätteiden kuivauksessa ei muodostu hiukkaspäästöjä. Stabiloinnin pölypäästöjä arvioidaan vastaavasta toiminnasta käytettävissä olevan mittaustiedon perusteella.
Väli- ja loppuvarastoinnin pölyn muodostumista arvioidaan käyttäen MINERAmallin mineraaliaineksen varastoinnissa tuulieroosion aiheuttaman pölypäästöt
laskentaan kehitettyä kaavaa. Kaava soveltuu hyvin mineraaliaineksesta koostuvalla jätteelle, mutta rajallisesti muun tyyppiselle jätteelle. Arvioinnissa huomioidaan alueella välivarastoitavat olennaiset jakeet, kuten esimerkiksi tuhka, kuona
ja sementtimurska, joista voi aiheutua pölyn muodostumista.
Muodostuvan pölyn määrän arvioinnissa huomioidaan käytössä olevat ja suunnitellut pölyn hallintamenetelmät, kuten teiden ja kasojen peittäminen sekä kostutus.
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Pölyvaikutukset arvioidaan hengitettävien hiukkasten PM10 ns. maksimipäästötarkasteluna huomioiden kaikkien mahdollisesti hiukkaspäästöjä aiheuttavien
toimintojen samanaikainen toteutuminen alueella. Pölyn leviämistä arvioidaan
mallintamalla nykytilanteen ja hankkeen laajennusvaihtoehdon VE1 ja VE2 mukaiset kokonaistilanteet. Mallinnukseen sisällytetään olennaisimmat alueella sijoittuvat pölyn muodostumista aiheuttavat toiminnot sekä alueelle tuleva ja sieltä lähtevä raskas liikenne. Mallinnuksissa käytettävät tuuli- ja maastotiedot haetaan Ilmatieteenlaitoksen ja Maanmittauslaitoksen avoimista tietokannoista.
Mallinnuksella laskettuja pölypitoisuuksia verrataan ilmanlaadun ohje- ja rajaarvoihin.
Pölyn laatua arvioidaan jätteistä tehtyjen analyysien pohjalta huomioiden merkittävimmät jätejakeet, joista voi muodostua ympäristöön leviävää pölyä. Laadun
osalta tarkastellaan erikseen asbestipitoisia jätteitä.
Haju
Jätteen käsittelyssä hajua muodostuu käsiteltäessä haisevia massoja, kuten teollisuuden lietteet ja sakat, sekä hajua aiheuttavilla haitta-aineilla pilaantuneita
maa-aineksia. Hajun muodostumista toiminnassa sekä hajuvaikutuksia ympäristöön arvioidaan alueelta kerätyn ja vastaavasta toiminnasta saadun kokemuksen
ja mittausten perusteella.
Muut ilmapäästöt
Alueella käsiteltävistä, välivarastoitavista ja sijoitettavista orgaanisista jätteistä ja
lietteistä sekä tietyillä haitta-aineilla pilaantuneista maa-aineksista voi ilmaan
päätyä haihtuvia yhdisteitä. Avoimilla kentillä ja altaissa käsitellään vain jätteitä,
joissa haihtuvien yhdisteiden määrä on vähäinen. Jätteet, joissa on helposti haihtuvia haitta-aineita tai runsaasti haihtuvia yhdisteitä otetaan vastaan alipaineistettuun halliin, missä niiden käsittely toteutetaan. Hallin poistoilma käsitellään
aktiivihiilisuodatuksella tai katalyyttisellä poltolla, jolloin ilmapäästöt jäävät pieniksi.
YVA-menettelyssä toiminnassa ilmaan päätyvien haihtuvin yhdisteiden määrää ja
vaikutuksia arvioidaan aiemmasta toiminnasta ja vastaavasta toiminnasta muualta saadun kokemuksen ja mittausten perusteella. Kuljetusten ja työkoneiden pakokaasupäästöt arvioidaan VTT:N kehittämän LIPASTO-mallin päästökertoimia
hyödyntäen (VTT 2009). Päästömäärien suuruusluokkaa havainnollistetaan vertaamalla ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin.
Ilmastovaikutukset
Jätteenkäsittelyn ilmastovaikutukset aiheutuvat kasvihuonekaasuista (metaani,
hiilidioksidi), joita muodostuu liikenteestä, työkoneista sekä orgaanisen jätteen
loppusijoituksesta ja anaerobisesta hajoamisesta. Ilmastoon kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan laskennallisten kasvihuonekaasupäästöjen avulla. Liikenteen ja
työkoneiden hiilidioksidipäästöt arvioidaan LIPASTO-mallin kertoimilla sekä jätteen loppusijoituksen metaani- ja hiilidioksidipäästöt alueelle sijoitettavan orgaanisen jätemäärän ja orgaanisen jätteen hajotessa tyypillisesti muodostuvien
päästöjen perusteella.
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Hankkeen vaikutuksia ilmanlaatuun ja ilmastoon sekä hajuhaittojen esiintymiseen tarkastellaan asiantuntija-arviona.
7.6.4 Melu- ja tärinävaikutukset
Alueen melun nykytila arvioidaan saatavilla oleviin mittaustuloksiin sekä saatavilla oleviin muihin selvityksiin ja aineistoihin pohjautuen.

Jätekeskuksen nykyisessä ja suunnitellussa toiminnassa jätteiden purkaminen,
lastaus ja käsittely jätekeskusalueella sekä toimintaan liittyvät työkoneet ja liikennöinti aiheuttavat melupäästöjä. Hankkeesta aiheutuva melu ei ole jatkuvaa.
Jätekeskustoiminnan melupäästöt myös muodostavat melko pienen osuuden
alueen kokonaismelusta, johon vaikuttavat etenkin läheisen Vt 5:n moottoritieliikenteen sekä Sorsasalon teollisuusalueen muiden toimintojen melupäästöt.
Hankevaihtoehtojen toteutuksesta aiheutuvien melupäästöjen vaikutuksia alueen melutilanteeseen arvioidaan pohjautuen mm. alueen nykyisiä melutasoja
koskeviin tietoihin, hankkeen suunnittelutietoihin (mm. jätekeskustoiminnot, liikennemäärät), aiemmasta toiminnasta saatuihin kokemuksiin ja tarkkailutietoihin sekä muualla vastaavista toiminnoista kertyneeseen kokemukseen. Arvioinnissa huomioidaan alueen muut nykyiset (mm. Vt 5:n liikenne ja Sorsasalon teollisuusalueen toiminnot) sekä suunnitellut (Finnpulp Oy:n havusellutehdas) melulähteet (yhteisvaikutukset).
Arviointityössä hyödynnetään melun leviämismallinnusta, jonka avulla mallinnetaan jätekeskuksen meluvaikutukset lähialueilla (määritetään melun leviämisalueet) eri hankevaihtoehdoissa. Melumallinnukset tehdään käyttäen SoundPlan ohjelmaa ja siinä olevaa pohjoismaista teollisuusmelun laskentamallia. Mallinnukset tehdään Ympäristöministeriön meluohjeen 2007 mukaisesti (Meluttahankkeen loppuraportti). Melumallinnus perustuu käytettävissä oleviin tietoihin
toiminnasta, sen melupäästöistä ja alueen nykyisestä melutilanteesta. Nykyistä
melutilannetta arvioidaan alueen nykyisten toimintojen ja liikenteen aiheuttaman melun sekä olemassa olevien melumittaus ja -mallinnustulosten perusteella.
Arvioinnin ja melumallinnuksen tulokset esitetään YVA-selostuksessa ja havainnollistetaan karttapohjilla, joilla esitetään jätekeskuksen toimintojen ja siihen liittyvän liikennöinnin tuottamat melun leviämisvyöhykkeet LAeq7-22 ja LAeq22-7.
Laskettuja melutasoja verrataan valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista (993/1992) annettuihin melun ohjearvoihin. Mallinnuksen tulosten tarkastelussa kiinnitetään huomiota erityisesti herkkiin kohteisiin, kuten asutukseen,
virkistysalueisiin ja häiriintyviin luontokohteisiin.
Tärinän osalta arvioinnissa tarkastellaan toiminta-aikaisista kuljetuksista aiheutuvia tärinävaikutuksia. Tärinän voimakkuutta arvioidaan suhteessa etäisyyteen tärinälähteestä saatavilla olevan tiedon ja aiempien kokemusten perusteella. Arvioinnissa huomioidaan hankealueen läheisyydessä sijaitsevat rakennukset sekä
ihmisten mahdollisesti kokemat häiriövaikutukset.
Hankkeen melu- ja tärinävaikutuksien arviointi sekä melumallinnus tehdään asiantuntijatyönä.
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7.6.5 Vaikutukset vesistöihin
Alueen pintavesiolosuhteita, pintavesien ekologista tilaa ja vedenlaatua sekä vesikasvillisuutta, vesieliöitä, kalastoa, kalataloudellista arvoa, kalastusta ja vesien
muuta käyttöä kuvataan olemassa olevien aineistojen ja tietojen perusteella. Nykytilan kuvauksessa hyödynnetään mm. olemassa olevia tarkkailuraportteja sekä
muuta tarkkailuaineistoa ja ympäristöhallinnon ylläpitämiä järjestelmiä (mm.
Hertta ja vesistömallijärjestelmä).
Laajennusalueille rakennettaville kenttä- ja loppusijoitusalueille tehdään tiiviit
pohjarakenteet sekä vesien keräily- ja johtamisjärjestelmät. Jätekeskusalueella ja
suunnitelluilla laajennusalueilla muodostuvat käsittelyä vaativat vedet ohjataan
käsiteltäviksi (Powerflute Oy:n jätevedenpuhdistamolle; jatkossa mahdollisesti
Finnpulp Oy:n jätevedenpuhdistamolle), joten hankevaihtoehdoista ei aiheudu
suoria jätevesipäästöjä vesistöön, eikä laajennushankkeesta ennalta arvioiden aiheudu nykytilanteeseen verrattuna oleellista lisäkuormitusta vesistöihin. Pintavesiin voi kuormitusta aiheutua myös hulevesien kautta sekä mahdollisissa häiriötai onnettomuustilanteissa. Eri kulkeutumisreittejä pitkin aiheutuva kuormitus
vesistöihin arvioidaan. Kuormituksen arviointi tehdään mm. jätevedenpuhdistamon nykyisen toiminnan tarkkailutietojen, sadanta- ja valuntatietojen, toimintaalueiden pinta-alojen sekä alueella käsiteltävän ainesten laatutietojen perusteella. Toiminnassa muodostuvat muut päästöt (mm. pölypäästöt) hallitaan niin, ettei niistä aiheudu merkittää vesistökuormitusta.
Hankevaihtoehtojen toteutuksesta aiheutuvan kuormituksen vaikutuksia vesistöjen vedenlaatuun sekä käyttöön arvioidaan nykytilatietojen ja hanketta koskevien
suunnitelmien perusteella (mm. alueiden käyttö ja vesienhallinta), hyödyntäen
toiminnasta aiemmin saatuja kokemuksia ja tarkkailutietoja sekä muualla vastaavista toiminnoista kertynyttä kokemusta. Arvioinnissa tarkastellaan myös mahdollisten onnettomuus-, poikkeus- tai häiriötilanteiden (esim. häiriöt vesien keräilyssä ja johtamisessa) todennäköisyyksiä sekä niiden mahdollisia vaikutuksia vesistöissä. Hankkeen vaikutukset valuma-alueisiin tehdään laatimalla valumaaluetarkastelut. Vaikutukset vesiekologiaan, kalastoon, kalastukseen ja vesien
käyttöön arvioidaan vesistövaikutusarviointeihin pohjautuen. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan purkuvesistöjen ominaispiirteet kuten luonnontilaisuus,
hydrologia ja vesistön käyttötarkoitukset. Lisäksi huomioidaan muut lähialueen
kuormituslähteet (yhteisvaikutukset).
Hankkeen vesistövaikutuksia tarkastellaan asiantuntija-arviona.
7.6.6 Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen
Alueen maa- ja kallioperän yleispiirteet sekä pohjavesiolosuhteet ja pohjavesien
käyttö kuvataan olemassa olevien aineistojen ja tietojen perusteella. Nykytilan
kuvauksessa hyödynnetään alueella tehtyjen maa- ja kallioperätutkimusten sekä
pohjavesitarkkailujen tuloksia, Geologian tutkimuskeskuksen ja ympäristöhallinnon maaperä- sekä pohjavesiaineistoja sekä maanmittauslaitoksen aineistoja.
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Hankevaihtoehtojen vaikutuksia maaperään sekä pohjaveden muodostukseen,
tasoon, virtauksiin ja laatuun arvioidaan hanketta koskevien tietojen ja suunnitelmien perusteella (mm. alueiden käyttö, maaperän suojarakenteet, vesienhallinta), hyödyntäen toiminnasta aiemmin saatuja kokemuksia ja tarkkailutietoja
sekä muualla vastaavista toiminnoista kertynyttä kokemusta. Mahdollisista onnettomuus-, poikkeus- tai häiriötilanteista (esim. tiivistysrakenteiden rikkoutuminen tai häiriöt vesien keräilyssä ja johtamisessa) maaperään ja pohjaveteen aiheutuvien päästöjen todennäköisyydet sekä vaikutukset arvioidaan.
Hankkeen vaikutuksia maaperään ja pohjaveteen tarkastellaan asiantuntijaarviona.
7.6.7 Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimistöön ja luonnonsuojelualueisiin
YVA-selostuksessa kuvataan alueen luonnonympäristön nykytila sekä arvioidaan
ne vaikutukset, joita hankkeen eri vaihtoehtojen toteuttamisella on kasvillisuuteen, eläimistöön, luontotyyppeihin, uhanalaisiin ja huomionarvoisiin lajeihin sekä Natura 2000-alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja muihin luontokohteisiin. Lisäksi tarkastellaan laajemmin vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ja vuorovaikutussuhteisiin kuten ekologisiin yhteyksiin.
Arvioinnissa otetaan huomioon sekä suorat että epäsuorat vaikutukset ja arvioidaan vaikutusten merkittävyys. Luontovaikutusten arviointia ja vaikutusalueen
rajaamista varten ovat käytettävissä arviointityön aikana laadittavat muut vaikutusarvioinnit. Ennakkoon arvioiden hankkeen suorat vaikutukset luontoon ovat
melko vähäisiä, sillä toiminnot sijoittuvat nykyiselle jätekeskuksen alueelle ja laajennusalueelle sen välittömään lähiympäristöön. Laajennusalueella nykyistä metsäistä aluetta häviää rakentamisen tieltä, mutta ennakkoon arvioiden alueen
luontoarvot ovat vähäiset. Luontovaikutuksia voi lisäksi aiheutua esimerkiksi melusta ja vesistökuormituksesta. Arvioinnissa otetaan huomioon myös yhteisvaikutukset Finnpulp Oy:n havusellutehtaan kanssa.
Luontovaikutusten arviointia varten ovat käytettävissä Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelun (SYKE 2019) tiedot lähimmistä Natura-alueista, luonnonsuojelualueista ja muista luontokohteista. Lisäksi käytettävissä on muuta valtakunnallista ja maakunnallista luontotietoa. Sorsasalon itäosan kasvillisuus ja eläimistö
on kartoitettu melko kattavasti vuosina 2015 ja 2016 Finnpulp Oy:n havusellutehtaan YVA- ja lupamenettelyjen yhteydessä (Pöyry Finland Oy 2015a, 2015c ja
2016).
Teollisuusjätekeskuksen YVA-menettelyn aikana tehdään luontoselvitys jätekeskuksen laajennusalueelle ja sen lähiympäristöön. Siinä kartoitetaan alueen kasvillisuus ja eläimistö pääpiirteissään sekä selvitetään, onko alueella arvokkaita luontokohteita tai haitallisten vieraslajien esiintymiä. Luontoselvityksen ensimmäinen
maastokäynti tehtiin toukokuussa 2019, ja silloin kartoitettiin myös liito-oravan ja
viitasammakon esiintyminen. Toinen maastokäynti tehdään heinäkuussa. Muita
lajistoselvityksiä ei pidetä tarpeellisina.
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Luontokohteisiin ja lajeihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon luontovaikutusten arviointia koskeva ohjeistus (Söderman 2003, Ympäristöministeriö 2019). Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa otetaan huomioon
luontokohteiden ominaispiirteet ja herkkyys ja lajien elinympäristö- ja kasvupaikkavaatimukset (mm. Nieminen & Ahola 2017) sekä viimeisimmät arvioinnit luontotyyppien ja lajien uhanalaisuudesta Suomessa (Kontula & Raunio 2018, Hyvärinen ym. 2019). Natura 2000 -alueiden osalta arvioidaan luonnonsuojelulain 65
§:n mukaisen Natura-arvioinnin tarpeellisuus. Lisäksi arvioinnissa annetaan suosituksia haitallisten vaikutusten lieventämisestä ja vaikutusten seurannasta. Luontovaikutusten arvioinnin ja luontoselvityksen tekee biologi.
7.6.8 Liikennevaikutukset
Nykytilakuvauksessa esitetään hankealueen vaikutuspiirissä olevan liikenneverkon nykytila (tieyhteydet, väylien nykytila, liikenteen rakenne, liikennemäärät)
olemassa olevien aineistojen ja tietojen perusteella.
Hankkeeseen liittyvä liikennöinti tapahtuu pääosin kuorma-autokuljetuksina
maanteitse, joten hankkeen liikennevaikutusten arviointi painottuu tieliikennevaikutusten arviointiin. Arvioinnissa selvitetään jätekeskuksen laajennushankkeen eri hankevaihtoehtojen aiheuttamat liikennemäärät, liikenteen rakenne sekä kohdistuminen eri tieosuuksille. Maantieliikenteen osalta tarkastellaan vaikutuksia liikennemääriin, liikenneturvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen Sorsasalossa Selluntiellä ja valtatiellä 5 Sorsasalon liittymän kohdalla sekä pohjoiseen että etelään suuntautuvan liikenteen osalta. Vaikutuksia arvioidaan suhteessa teiden nykyiseen ja ennustettuun liikenteeseen. Yhteisvaikutukset Finnpulp Oy:n
tehdashankkeen kanssa arvioidaan ko. hankkeen arvioitujen liikennemäärien
pohjalta.
Liikenteen aiheuttamat vaikutukset melutasoon, tärinään, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen arvioidaan hankkeen aiheuttamien liikenteellisten muutosten perusteella Sorsasalon alueella. Erityistä huomiota kiinnitetään kuljetusreittien varrella
mahdollisesti sijaitseviin herkkiin kohteisiin, kuten asutukseen sekä virkistysalueisiin. Kuljetuksista aiheutuvien päästöjen arviointimenetelmät on esitetty luvussa
7.6.3 ja melu ja tärinävaikutusten arviointimenetelmät luvussa 7.6.4.
Hankkeen vaikutuksia liikenteeseen tarkastellaan asiantuntija-arviona. Nykytila ja
arvioidut vaikutukset (mm. kuljetusreitit ja muutokset liikennemäärissä) kuvataan tekstein sekä havainnollistetaan karttaesitysten avulla.
7.6.9 Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
Hanke sijoittuu olemassa olevalle teollisuusalueelle, jossa ei tiettävästi harjoiteta
luonnonvarojen hyödyntämistä, kuten marjastusta, sienestystä, metsästystä tai
kalastusta. Hankkeen mahdollisia vaikutuksia lähialueiden virkistyskäyttöön ja
siihen liittyvään luonnonvarojen hyödyntämiseen arvioidaan ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin liittyen.
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Jätekeskuksessa harjoitettavalla jätteiden käsittelyllä ja hyötykäytöllä sekä materiaalien toimittamisella muualla hyödynnettäväksi voidaan osittain korvata uusiutumattomien maa- ja kiviaineksien käyttöä rakentamisessa. YVA-selostuksessa
arvioidaan hyötykäytöllä saavutettavaa neitseellisten maa- ja kiviaineksien säästöä.
7.6.10 Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA) on vuorovaikutteinen prosessi.
Siinä arvioidaan ennalta sellaisia yksilöön, yhteisöön tai yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten elinoloissa, viihtyvyydessä,
hyvinvoinnissa tai hyvinvoinnin jakautumisessa. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset
liittyvät muihin hankkeen aiheuttamiin vaikutuksiin joko välittömästi tai välillisesti. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi yhdistää terveysvaikutusten arvioinnin (TVA) ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin (SVA). Osana ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia arvioidaan myös hankkeen vaikutuksia virkistyskäyttömahdollisuuksiin, elinkeinoihin, alueen talouteen sekä työllisyyteen. Lisäksi arvioidaan koettuja vaikutuksia eli miten ihmiset kokevat edellä mainitut vaikutukset. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi tuottaa tietoa eri sidosryhmien
tarpeista arviointiprosessin aikana sekä hankkeen myöhemmissä vaiheissa ja
toimii myös tiedon jakamisen kanavana.
Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset voivat tyypillisesti
johtua hankkeeseen liittyvistä ympäristövaikutuksista, vaikutuksista virkistys- ja
liikkumismahdollisuuksiin, muutoksista alueiden viihtyisyydessä, turvallisuudessa
tai arvostuksessa sekä vaikutuksista talouteen, työllisyyteen ja elinkeinoihin.
Hankkeen vaikutukset voivat olla sekä positiivisia että negatiivisia. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten voimakkuus ja vaikutusten kokeminen ovat hyvin yksilöllisiä.
Arviointityössä käytetään tausta-aineistona hankealuetta kuvaavia tietoja, kuten
asutuksen, loma-asutuksen, virkistysalueiden ja muiden ympäristön toimintojen
ja alueiden sijoittumista. Arvioinnissa kartoitetaan lähialueen herkät kohteet, kuten vakinainen asutus ja loma-asutus, päiväkodit, koulut ja vanhainkodit sekä
muut vapaa-ajan toiminnot (mm. virkistysalueet), jotka ovat herkempiä mahdollisille haittavaikutuksille. Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään muissa arviointiosioissa syntyviä laskennallisia ja laadullisia arvioita. Arviointityössä hyödynnetään myös kirjallisuutta, kartta-aineistoja, yleisötilaisuuksissa saatuja tietoja ja
arviointiohjelmasta annettuja mielipiteitä. Lisäksi hyödynnetään mediassa esitettyä hankkeen kannalta oleellista hanketta koskevaa tietoa ja keskustelua.
YVA-selostuksessa käsitellään hankkeen yleistä hyväksyttävyyttä sekä mahdollisia
hankkeeseen liittyviä pelkoja ja huolenaiheita. Arvioinnin kattavuuden ja laadun
varmistamiseksi ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiprosessiin pyritään
osallistamaan mahdollisimman laaja joukko eri sidosryhmien edustajia (mm. ohjaus-/seurantaryhmätyöskentely).
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Arvioinnin tueksi toteutetaan asukaskysely. Kysely toteutetaan mahdollisimman
korkean vastausmäärän ja alueellisen kohdennuksen vuoksi postikyselynä lähettämällä kyselylomakkeet postitse hankkeen lähivaikutusalueella sijaitseville vakinaisille talouksille ja vapaa-ajan asukkaille. Kysely lähetetään yhteensä noin 500
talouteen. Kyselyn avulla on mahdollista tiedottaa hankkeesta sekä kartoittaa eri
sidosryhmien yleistä suhtautumista hankkeeseen sekä siihen mahdollisesti liittyviä omakohtaisia huolenaiheita ja näkemyksiä vaikutuksista. Kyselyllä myös selvitetään alueen nykyistä käyttöä ja arvioidaan hankkeen mahdollisia vaikutuksia
sekä etsitään vaikutusten lieventämiskeinoja. Kyselyillä kerättävää kokemusperäistä tietoa voidaan peilata muilla menetelmillä mitattuihin tuloksiin. Kyselylomake sisältää avoimia ja strukturoituja kysymyksiä ja sen mukana asukkaille lähetetään tiivistelmä ja karttakuvat hankkeesta. Kyselyaineiston analyysissä hyödynnetään keskeisiä tilastollisen aineiston analyysimenetelmiä, kuten ristiintaulukointia ja erilaisia korrelaatioita, sekä tuloksia täsmentäviä laadullisen aineiston
analyysimenetelmiä.
Terveyteen kohdistuvia vaikutuksia saattavat yleisellä tasolla aiheuttaa esimerkiksi liikenne, melu, pöly, ilmapäästöt sekä vaikutukset pinta- ja pohjavesiin. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tullaan selvittämään kuormitusten määriä ja laatua sekä leviämisen laajuutta. Arviointityön pohjalta tunnistetaan toiminnan
mahdollisesti aiheuttamia välittömiä ja välillisiä terveyshaittoja sekä mahdolliset
altistuvat henkilöryhmät (lähialueen asukkaat ja ns. herkät kohteet) ja altistusreitit. Arvioinnissa hyödynnetään esim. ilmanlaatuun ja meluun liittyviä suosituksia,
ohjearvoja ja tunnuslukuja, joiden ylittyminen voi aiheuttaa terveyshaittoja.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa pääpaino kohdistuu hankealueen
lähiympäristöön, koska merkittävimpien vaikutusten oletetaan kohdistuvan
hankkeen lähialueelle. Hankkeen yhteiskunnallisia vaikutuksia arvioidaan lähinnä
työllisyysvaikutusten kautta. Arvioinnissa tunnistetaan ne väestöryhmät tai alueet, joihin vaikutukset erityisesti kohdistuvat. Arviointityössä etsitään myös keinoja mahdollisten haittavaikutusten poistamiseen tai lieventämiseen.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointityöstä vastaa niiden arviointiin perehtynyt asiantuntija.
7.6.11 Onnettomuus- ja häiriötilanteiden vaikutukset
YVA-selostuksessa arvioidaan ja kuvataan jätekeskuksen laajentamiseen ja toimintaan liittyvät mahdolliset ympäristöriskit ja häiriötilanteet sekä niiden todennäköisyydet ja vaikutukset ympäristöön. Lisäksi esitetään toimenpiteitä ja keinoja
häiriö- ja onnettomuustilanteiden estämiseksi tai seurausten lieventämiseksi. Arvioinnissa hyödynnetään hankkeeseen liittyviä suunnittelutietoja sekä alueella
aiemmin tehtyjä selvityksiä (mm. riskien ja vahingonvaarojen arvioinnit sekä toimintaohjeet poikkeustilanteiden varalle).
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Toiminnan jälkeiset vaikutukset

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan ja arvioidaan jätekeskuksen toiminnan päättymisen jälkeiset vaikutukset. Vaikutuksia aiheutuu jätekeskuksen
sulkemiseen ja jälkihoitotoimenpiteisiin liittyvistä purkutöistä ja rakentamisesta,
joihin kuuluvat mm. rakennusten ja rakenteiden purkaminen sekä loppusijoitusalueiden pintarakenteiden rakentaminen ja alueen maisemointi. Lisäksi arvioidaan suljetulta jätekeskusalueelta (mm. suljetut loppusijoitusalueet) aiheutuvia
ympäristöpäästöjä ja niiden vaikutuksia ympäristöön, maisemavaikutuksia sekä
ympäristöriskejä. Arviointi tehdään jätekeskuksen alustavien sulkemissuunnitelmien perusteella.
7.8

Yhteisvaikutusten arviointi
Jätekeskus ja sen suunnitellut laajennusalueet sijoittuvat Sorsasalon teollisuusalueelle, alueen muiden toimijoiden välittömään läheisyyteen. Jätekeskuksen aiheuttama ympäristökuormitus ja -vaikutukset eivät ole kaikilta osin erotettavissa
teollisuusalueen muista toiminnoista aiheutuvasta ympäristökuormituksesta ja vaikutuksista. Esimerkiksi jätekeskusalueen pinta- ja suotovesiä käsitellään Powerflute Oy:n kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamolla (tulevaisuudessa mahdollisesti Finnpulp Oy:n havusellutehtaan jätevedenpuhdistamolla), eivätkä eri toimijoiden vesistökuormitus ja -vaikutukset ole siten täysin eroteltavissa toisistaan.
Vastaavasti melun osalta jätekeskustoimintoihin liittyvä työkoneiden ja liikennöinnin melu ei merkittävästi poikkea ominaisuuksiltaan muusta teollisuusalueen
työkoneiden ja liikennöinnin melusta, eivätkä eri toimijoiden meluvaikutukset ole
siten täysin eroteltavissa toisistaan ja alueen muun liikennöinnin melusta.
Yhteisvaikutuksia alueen muiden toimintojen, kuten olemassa olevan Powerflute
Oy:n kartonkitehtaan kanssa, tarkastellaan osana vaikutusten arviointia. Alueelle
suunnitellun Finnpulp Oy:n havusellutehtaan ympäristölupa on tällä hetkellä
KHO:n käsittelyssä, ja sellutehdashankkeen toteutuminen on vielä epävarmaa.
YVA-menettelyn yhteydessä arvioidaan jätekeskuksen laajennushankkeen vaikutukset kunkin arvioitavan ympäristövaikutuksen osalta tilanteessa, jossa Finnpulp
Oy:n havusellutehdashanke toteutuu, sekä tilanteessa, jossa ko. tehdashanke ei
toteudu. Arvioinnissa hankkeen vaikutusten suuruusluokka suhteutetaan alueen
muista toiminnoista aiheutuviin vastaaviin vaikutuksiin.
Jätekeskuksen laajennushankkeella ei tässä vaiheessa ole tunnistettu olevan yhteisvaikutuksia muiden tiedossa olevien tulevien hankkeiden kanssa.

7.9

Vaihtoehtojen vertailu ja toteuttamiskelpoisuus
YVA-menettelyn tarkoituksena on tuottaa ympäristöä koskevaa tietoa päätöksenteon pohjaksi ja parantamiseksi. Vaihtoehtojen vertailussa tiivistetään, jäsennetään ja tulkitaan YVA-menettelyn aikana tuotettua informaatiota päätöksentekoa
varten. Vertailua tehtäessä arvioidaan vaikutusten merkittävyyttä.
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Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyyden arviointi tehdään tasapuolisesti kaikkien hankevaihtoehtojen ja arvioitavien vaikutusten kesken. Vaihtoehtoja vertaillaan suhteessa nykytilaan sekä suhteessa toisiinsa. Tavoitteena on selvittää, onko
joku vaihtoehdoista toista parempi ympäristövaikutusten suhteen, vai ovatko ne
vaan erilaisia. Vaikutusten merkittävyyden ja vaihtoehtojen vertailun pohjalta arvioidaan vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tullaan keskittymään erityisesti merkittävimpiin vaikutuksiin, jolloin tärkeää on vaikutusten merkittävyyden arviointi. Arvioinnissa hyödynnetään soveltuvin osin EU:n LIFE+IMPERIA -hankkeessa kehitettyjä niin sanotun monitavoitearvioinnin käytäntöjä ja työkaluja vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa (Imperia 2015).
Hankkeen vaikutusten merkittävyyden arvioimiseksi kunkin vaikutuksen osalta
arvioidaan sekä kohteena olevan alueen herkkyys nykytilassaan että hankkeen
aiheuttaman muutoksen suuruus. Näiden perusteella muodostetaan kokonaisarvio kyseisen vaikutuksen merkittävyydestä. Sekä kohteen herkkyyden että muutoksen suuruuden arviointi tehdään kuvassa 7-2 esitettyjä osatekijöitä tarkastelemalla.

Kuva 7-2. Vaikutuksen merkittävyyden osatekijät. (Imperia 2015)
Vaikutuskohteen herkkyys kuvaa vaikutuskohteen tai -alueen ominaispiirteitä.
Sen osatekijöitä ovat vaikutukseen liittyvä lainsäädännöllinen ohjaus, alueen tai
asian yhteiskunnallinen merkitys sekä kohteen alttius muutoksille. Muutoksen
suuruus kuvaa hankkeen aiheuttaman muutoksen ominaispiirteitä, jossa muutoksen suunta voi olla joko kielteinen tai myönteinen. Suuruus koostuu muutoksen voimakkuudesta ja suunnasta, alueellisesta laajuudesta ja kestosta (vaikutuksen ajallinen kesto sekä palautuvuus ja pysyvyys).
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Vaikutusten merkittävyyttä arvioidaan edellä kuvattujen vaikutuskohteen herkkyyden ja hankkeen aiheuttaman muutoksen suuruuden perusteella. Arvioinneissa hyödynnetään viitteellistä taulukkoa (taulukko 7-1), jossa punainen väri kuvaa
haitallista ja vihreä väri myönteistä vaikutusta. Ympäristövaikutusten merkittävyyden arvioinnissa huomioidaan YVA-menettelyn yhteydessä eri tahoilta saadut
näkemykset arviointityön laadusta ja riittävyydestä sekä näkemykset vaikutusten
merkittävyydestä.
YVA-selostuksessa vaikutusten merkittävyyden osatekijöitä ja kokonaismerkittävyyttä kuvataan havainnollisin yhteenvetotaulukoin sekä tiivistelmätekstein jokaisen vaikutusarvio-osion yhteydessä. Arvioinnissa esitetään havainnollisella ja
yhdenmukaisella tavalla vaihtoehtojen keskeiset, niin myönteiset, kielteiset kuin
neutraalitkin ympäristövaikutukset. Ympäristövaikutusten arvioinnin tulosten perusteella arvioidaan myös hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta mm. tekniseltä, maankäytölliseltä ja ympäristönsuojelulliselta kannalta.

Arviointiselostuksessa esitettävä vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyyden arviointi pyritään tekemään mahdollisimman selkeästi ja niin, että arviointityön tulokset ja eri hankevaihtoehtojen väliset erot välittyvät mahdollisimman selkeässä
muodossa lukijalle.
Taulukko 7-1. Viitteellinen taulukko vaikutuksen kokonaismerkittävyydestä. (Imperia 2015)

7.10 Haittojen ehkäisy ja lieventäminen
Arviointityön yhteydessä selvitetään mahdollisuuksia ehkäistä ja lieventää hankkeesta mahdollisesti aiheutuvia haittavaikutuksia suunnittelun ja toteutuksen
keinoin. Haittojen vähentämiskeinot voivat liittyä mm. toimintojen sijoitteluun
alueella (mm. laitteistojen ja varastokasojen sijoittelu), toiminnan ajoitukseen
(toiminnan vuodenaikainen tai vuorokaudenaikainen ajoittaminen), toimintatapoihin (mm. päästöjen hallintamenetelmät), vastaanotettavien ja käsiteltävien jäteainesten laadunvalvontaan sekä toimenpiteisiin onnettomuus- ja häiriötilanteissa (mm. varautuminen häiriöpäästöihin). Mahdollisia haittojen ehkäisemis- ja
lieventämistoimenpiteitä esitetään tarkemmin YVA-selostuksessa.
7.11 Epävarmuustekijät
Ympäristövaikutusten arviointiin ja hankkeen suunnitteluun liittyy se epävarmuus, joka liittyy käytettyyn tietoon ja menetelmiin.
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Jätekeskuksen laajennushankkeesta aiheutuvien ympäristövaikutusten arviointi
perustuu mm. hanketta koskeviin suunnitelmiin, alueella aikaisemmin tehtyihin
tutkimuksiin ja selvityksiin, YVA-hankkeen aikana tehtäviin lisäselvityksiin sekä
muista vastaavista hankkeista saatujen kokemusten soveltamiseen. Arvioinnissa
otetaan huomioon myös alueen asukkaiden ja muiden intressiryhmien mielipiteet sekä asiantuntijalausunnot.
Suunniteltu jätekeskusalueen laajennus sijoittuu Sorsasalon teollisuusalueelle,
jossa päästöjä ja niiden ympäristövaikutuksia on seurattu vuosikymmenten ajan.
Alueelta on olemassa runsaasti tutkimustietoa ympäristön tilasta. Lisäksi alueella
tullaan tekemään YVA-hankkeen yhteydessä mm. täydentäviä luontoselvityksiä.
Arviointityössä käytettävät lähtötiedot ympäristöolosuhteiden osalta ovat siten
kattavat, mikä vähentää arviointiin sisältyvää epävarmuutta.
Käytössä oleviin ympäristötietoihin ja vaikutusten arviointiin liittyy aina myös oletuksia ja yleistyksiä. Käytettävissä olevat hanketta koskevat tekniset tiedot ovat
vielä alustavia ja voivat hankeen suunnittelun edetessä vielä muuttua. Myös vaikutusten merkittävyyden arviointi on usein arvosidonnaista ja ihmisten vaikutuksiin liittyvät kokemukset subjektiivista. Ihmisten kokemukset hankkeesta saattavat myös muuttua hankkeen edetessä. Muun muassa em. seikat tuovat vaikutusten tunnistamiseen ja arviointiin epävarmuutta.
Arviointityön aikana tunnistetaan mahdolliset hankkeeseen ja arviointimenetelmiin liittyvät epävarmuustekijät mahdollisimman kattavasti sekä arvioidaan niiden merkitys vaikutusarvioiden luotettavuudelle. Nämä asiat kuvataan arviointiselostuksessa.
7.12 Vaikutusten seuranta
Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten tarkkailua koskevat velvoitteet annetaan hankkeen ympäristölupapäätöksen lupaehdoissa. Lupaehdoissa
määrätään tyypillisesti, että hankkeen vaikutuksia ympäristöön on tarkkailtava
ympäristöviranomaisen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuohjelma laaditaan lupahakemusvaiheessa taikka lupapäätösten saamisen jälkeen ja
hyväksytetään ympäristöviranomaisilla.
Tarkkailuohjelma on suunnitelma tietojen keräämisestä säännöllisin aikavälein
hankkeen aiheuttamasta ympäristöpäästöistä, ympäristövaikutuksista sekä ympäristön muutoksista hankkeen vaikutusalueella. Tarkkailu alkaa ennen rakennustöiden aloitusta, jatkuu koko toiminta-ajan sekä useita vuosia toiminnan päättymisen jälkeen. Tarkkailun tuloksista raportoidaan määräajoin ympäristöviranomaisille. Raportit ovat julkisia asiakirjoja.
Tarkkailutulosten perusteella saadaan tietoa ympäristöön kohdistuvien haittojen
ehkäisyyn käytettyjen toimien tehokkuudesta. Tämän perusteella toimintaa voidaan kehittää ja toimenpiteitä suunnata ympäristövaikutusten minimoimiseksi.
Tarkkailujen ja seurannan tärkeänä tehtävänä on mahdollistaa tarvittavien toimenpiteiden käynnistäminen, mikäli havaitaan merkittäviä, ennakoimattomia
haittoja.
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Tarkkailujen ja seurannan tavoitteita ovat:


tuottaa tietoa hankeen ympäristövaikutuksista,



selvittää, mitkä ympäristön tilan muutokset ovat seurauksia hankkeesta
ja mitkä aiheutuvat muista tekijöistä,



selvittää, miten ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset vastaavat todellisuutta,



selvittää, miten haittojen lieventämistoimet ovat onnistuneet,



käynnistää tarvittavat toimet, jos esiintyy ennakoimattomia haittoja.

YVA-selostuksessa esitetään ehdotus ympäristövaikutusten seurantasuunnitelman sisällöksi.
8

HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT, SUUNNITELMAT JA PÄÄTÖKSET
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn päätyttyä hanke etenee lupavaiheisiin.
Hankkeesta vastaava päättää YVA-menettelyn tuloksiin sekä muihin suunnitelmiin, jatkotutkimuksiin ja -selvityksiin perustuen, mille vaihtoehdolle lupia haetaan. Tässä YVA-menettelyssä tuotettava YVA-selostus sekä siitä annettava yhteysviranomaisen lausunto (perusteltu päätelmä) liitetään lupahakemuksiin. Seuraavissa luvuissa on kerrottu, mitä lupia ja päätöksiä jätekeskuksen laajennushanke edellyttää.

8.1

Kaavoitus
Nykyinen jätekeskus ja suunniteltu jätekeskuksen laajennus etelän-lounaan suuntaan, nykyisen jätekeskusalueen ja Powerflute Oy:n kartonkitehtaan väliselle alueelle, sijoittuvat voimassa olevassa asemakaavassa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle (kaavamerkintä T/kem-2) ja siellä rakennusalalle, jolle saa
sijoittaa teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksen loppusijoitusalueineen
sekä toiminnan vaatimat kentät, laitteistot, rakennelmat ja rakennukset (kaavamerkintä tkk-1).
Jätekeskusalueen suunniteltu laajennus kaakon suuntaan sijoittuu osin M-Real
Oy:n vanhan suljetun kaatopaikan alueelle. M-Real Oy:n vanhan kaatopaikan alueella asemakaavassa on et-6 -merkintä, jota koskevan asemakaavamääräyksen
mukaan kyseessä on alueen osa, jolla kasvillisuutta tulee käsitellä siten, että suljetun kaatopaikka-alueen pintarakennekerrokset säilyvät ehjinä. Mikäli alueeseen
joudutaan kajoamaan, edellyttää se ympäristöviranomaisen lupaa.
Suunnitellun hankkeen suhde voimassa tai valmisteilla oleviin maankäytön suunnitelmiin ja mahdollinen kaavan tai kaavamuutoksen laatimisen tarve esitetään
tarkemmin ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.
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8.2

Ympäristövaikutusten arviointi
YVA-lain (252/2017) mukaan hankkeisiin, joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, tulee soveltaa YVA-lain mukaista arviointimenettelyä. Jätekeskuksen laajennus edellyttää YVA-menettelyä YVA-lain (252/2017) liitteen 1 hankeluettelon kohdan 11) perusteella: jätehuolto a) vaarallisen jätteen
käsittelylaitokset, joihin vaarallista jätettä otetaan poltettavaksi, käsiteltäväksi fysikaalis-kemiallisesti tai sijoitettavaksi kaatopaikalle, sekä sellaiset biologiset käsittelylaitokset, jotka on mitoitettu vähintään 5 000 tonnin vuotuiselle vaarallisen
jätteen määrälle sekä b) muiden jätteiden kuin vaarallisen jätteen polttolaitokset
tai fysikaalis-kemialliset käsittelylaitokset, joiden mitoitus on enemmän kuin 100
tonnia jätettä vuorokaudessa, sekä biologiset käsittelylaitokset, jotka on mitoitettu vähintään 20 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle.
Hankevastaava on aloittanut jätekeskuksen laajennushanketta koskevan YVAmenettelyn laatimalla tämän YVA-ohjelman. YVA-selostus ja yhteysviranomaisen
siitä antama lausunto ovat edellytyksenä hanketta koskevien lupien (mm. rakennuslupa ja ympäristölupa) saamiselle YVA-menettelyn päätyttyä.
Teollisuusjätekeskuksen nykyisen toiminnan ympäristövaikutukset on aiemmin
arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994,
YVA-laki) mukaisessa YVA-menettelyssä vuosina 2009–2010. YVA-selostus on
valmistunut 10.11.2009 (Ramboll Finland Oy 2009) ja sitä koskeva yhteysviranomaisen lausunto (Dnro POSELY/11/07.04/2010) on annettu 23.2.2010.

8.3

Ympäristölupa
Kaatopaikan rakentaminen ja kaatopaikkatoiminnan harjoittaminen edellyttää
ympäristölupaa (ympäristönsuojelulaki 527/2014; Valtioneuvoston asetus ympäristösuojelusta, 713/2014). Lisäksi kaatopaikkojen suunnittelua, perustamista, rakentamista, käyttöä, hoitoa, käytöstä poistamista ja jälkihoitoa sekä jätteen sijoittamista ohjaa Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (VNa 331/2013).
Teollisuusjätekeskuksen toiminnalla on voimassa oleva Itä-Suomen aluehallintoviraston 27.9.2016 myöntämä ympäristölupa nro 47/2016/1 vastaanottaa, välivarastoida, käsitellä ja loppusijoittaa sekä hyödyntää tai toimittaa hyödynnettäväksi
tavanomaiseksi tai vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavaa jätettä (Itä-Suomen aluehallintovirasto 2016).
Hankevaihtoehtojen VE1 ja VE2 mukainen jätekeskuksen laajentaminen ja suunnitellut toiminnan muutokset edellyttävät olemassa olevan ympäristöluvan
muuttamista ennen laajennuksen rakentamista ja muuttuvien toimintojen käynnistämistä. Lupaviranomaisena hankkeessa toimii Itä-Suomen aluehallintovirasto
(AVI). Ympäristölupa tulee myöntää, mikäli toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Edellytyksenä luvan myöntämiselle on muun muassa, ettei hankkeesta aiheudu yksinään eikä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista eikä maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Hanke ei myöskään saa
olla ristiriidassa alueen kaavoituksen kanssa. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn on oltava loppuun suoritettu ennen lupahakemuksen käsittelyä.
Copyright © Pöyry Finland Oy

Fortum Waste Solutions Oy
Kuopion teollisuusjätekeskuksen laajentaminen, YVA-ohjelma
107 (114)

Euroopan komissio julkaisi 17.8.2018 päätelmät parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta jätteidenkäsittelyssä (WT BAT, Best Available Technology for Waste
Treatment). WT BAT -päätelmät ja niiden velvoitteet koskevat jätteenkäsittelyn
direktiivilaitoksia. Kuopion teollisuusjätekeskus luokitellaan ympäristönsuojelulain mukaan direktiivilaitokseksi. Uusien BAT-päätelmien vuoksi myös Kuopion
teollisuusjätekeskuksen nykyinen ympäristölupa on tulossa tarkistettavaksi. Lupaviranomaisena toimii Itä-Suomen AVI, joka käsittelee hakemuksen ja tekee lupamääräyksiin tarvittavat muutokset.
8.4

Rakentamisen edellyttämät luvat
Uudet rakennukset tai rakennelmat edellyttävät Kuopion kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta haettavaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista rakennus- tai toimenpidelupaa.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupa haetaan kaikille uudisrakennuksille. Rakennuslupaviranomainen tarkistaa lupaa myöntäessään, että
suunnitelma on vahvistetun asemakaavan ja rakennusmääräysten mukainen. Rakennuslupa tarvitaan ennen rakentamisen aloittamista. Rakennusluvan myöntäminen edellyttää, että ympäristövaikutusten arviointimenettely on loppuun suoritettu.
Hankealueen maanrakennus- ja louhintatöiden aloittaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista maisematyö- tai toimenpidelupaa.
Maisematyölupaa tulee hakea ennen rakennusluvan voimassaoloa tehtäville toimille, jotka muokkaavat maisemaa, kuten esimerkiksi puuston kaadolle tai maaaineksen poistamiselle. Maisematyölupaa ei kuitenkaan tarvita yleis- ja asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten tai myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen.
Työmaalla voi olla toimintoja, jotka edellyttävät ympäristönsuojelulain mukaisia
lupia. Ympäristölupaa edellyttävät muun muassa kivenmurskaamo, joka toimii
alueella yli 50 vrk. Nämä lupahakemukset käsittelee Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen.
Melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, joka ei edellytä ympäristölupaa, tulee tehdä erillinen kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Lisäksi rakennustyömaa-aikaisten räjähdeaineiden ja kemikaalien käyttöön sekä
varastointiin liittyy erillisiä lupia ja ilmoituksia.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten lupien sekä muiden lupien tarve selvitetään ennakolta ja luvat haetaan ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.
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9

SANASTO JA LYHENTEET
YVA-ohjelmassa on käytetty seuraavia termejä ja lyhenteitä:
LYHENNE

SELITYS

Biologinen käsit- Käsittely, jossa orgaaniset ja biologisesti hajoavat jätteet
tely
voidaan muuttaa haitattomaksi.

dB(A)

LAeq

Desibeli, äänen voimakkuuden yksikkö. Kymmenen desibelin
(= 1 beli) nousu melutasossa tarkoittaa äänen energian
kymmenkertaistumista. Melumittauksissa käytetään eri taajuuksia eri tavoin painottavia suodatuksia. Yleisin on ns. Asuodatin, jonka avulla pyritään kuvaamaan tarkemmin äänen vaikutusta ihmiseen.
Ympäristömelun häiritsevyyden arviointiin käytetään äänen
A-äänitasoa. A-painotus on tarkoitettu ihmisen kokeman
meluhäiriön arviointiin. Kun pitkän ajanjakson aikana esiintyvää vaihtelevaa melua ja ihmisen kokemaa terveys- tai
viihtyvyyshaittaa kuvataan yhdellä luvulla, käytetään keskiäänitasoa. Keskiäänitason muita nimityksiä ovat ekvivalentti A-äänitaso ja ekvivalenttitaso, ja sen tunnus on LAeq.
Keskiäänitaso ei ole pelkkä melun äänitason tavallinen keskiarvo. Määritelmään sisältyvä neliöön korotus merkitsee,
että keskimääräistä suuremmat äänenpaineet saavat korostetun painoarvon lopputuloksessa.

ELY-keskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

FINIBA-alue

Kansallisesti arvokas lintualue

Hankealue

Teollisuusjätekeskuksen ja sen laajennuksen sijaintialue
Kuopion Sorsasalossa.

Jäte

Aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä.

Jätteen käsittely

Toiminta, jonka tarkoituksena on jätteen vaarattomaksi tekeminen tai lopullinen sijoittaminen esimerkiksi kaatopaikalle.

Loppusijoitusalue

Jätteen käsittelypaikka, jossa jätettä sijoitetaan maan päälle
tai maahan.

Natura -2000

Euroopan unionin (EU) hanke, jonka tavoite on tukea luonnon monimuotoisuutta. Hanke turvaa EU:n luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä.
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Pilaantuneet
maat

Maa-aines, joka sisältää haitta-aineita yli ohjearvojen (Vna
214/2007)

PM10

Aerodynaamiselta halkaisijaltaan alle 10 µm (alle 0,01 mm)
suuruiset hiukkaset, ns. hengitettävät hiukkaset.

SCI-alue

Luontodirektiivin perusteella Natura 2000-verkostoon valittu alue (Site of Community Importance)

SPA -alue

Natura-alue jonka suojeluperusteena ovat EU:n lintudirektiivin lintulajit (Special Protection area)

Stabilointi

Stabiloinnilla tarkoitetaan tässä yhteydessä jätteenkäsittelymenetelmää, jossa esimerkiksi maa-aines kiinteytetään
side- ja apuaineilla kiinteäksi kappaleeksi tai jäykäksi massaksi. Stabiloinnin tarkoituksena on vähentää haittaaineiden liukoisuutta.

Suotovesi

Kaatopaikalle sijoitetun jätteen läpi suotautuva tai muu kaatopaikalla muodostuva likaantunut neste.

SVA

Sosiaalisten vaikutusten arviointi

Tavanomainen
jäte

Jäte, joka ei ole vaarallista jätettä

Teollisuusjäte

Teollisuusjätteellä tarkoitetaan tässä yhteydessä teollisuuden prosesseissa jätteitä kuten esimerkiksi lietteitä, sakkoja,
kuonia, pölyjä, pesuvesiä ja siivousjätteitä.

Vaarallinen jäte

Jätelainsäädännön mukaisesti jätettä, joka voi aiheuttaa
vaaraa sekä ihmisille että ympäristölle.

Valuma-alue

Alue, jolta pinta- ja pohjavedet laskevat tiettyyn järveen tai
tiettyyn uoman kohtaan.

VNA, VNp

Valtioneuvoston asetus, Valtioneuvoston päätös

YVA-asetus

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (277/2017)

YVA-laki

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017)

YVA-menettely

Ympäristövaikutusten arviointimenettely, jossa selvitetään
ja arvioidaan hankkeeseen liittyviä ympäristövaikutuksia sekä kuullaan hankkeen eri osapuolia.

YSL

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
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