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CAM-tehdas, Vaasa

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 
ARVIOINTIOHJELMASTA

HANKETIEDOT

Hankkeen nimi ja sijainti
Freyr Battery Finland Oy, CAM-tehdas, Vaasa

Hankkeesta vastaava: Freyr Battery Finland Oy, yhteyshenkilönä Otto 
Erster Bergesen.

Konsulttina arviointiohjelman laatimisessa on toiminut Ramboll Finland 
Oy, yhteyshenkilöinä Antti Lepola ja Nea Ferin.

Yhteysviranomainen
Hankkeen yhteysviranomaisena on toiminut Etelä-Pohjanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

Hankkeesta vastaavan kuvaus hankkeesta ja sen vaihtoehdoista
Freyr Battery Finland Oy suunnittelee CAM-tehtaan rakentamista 
Laajametsän teollisuusalueelle Vaasan lentoaseman itäpuolella 
sijaitsevalle tontille noin 8 kilometriä Vaasan keskustasta kaakkoon. 
Tontin koko on noin 51 hehtaaria. Tehtaan päätuote on katodiaktiivinen 
materiaali (cathode active material, CAM), jota käytetään sähköautojen 
sekä sähkön varastointisovelluksiin liittyvissä akuissa. Laitoksella 
valmistettava katodiaktiivinen materiaali on litiumrautafosfaattia, ns. 
LFP-materiaalia. YVA-menettelyssä arvioitavat tuotantokapasiteetit ovat 
20 000 ja 60 000 tonnia vuodessa. CAM-tuotantoprosessi koostuu 
kuudesta osaprosessista, jotka ovat jauhatus I, jauhatus II, 
ruiskukuivaus, sintraus, suihkumylly ja sekoitus sekä pakkaus. Tehtaan 
prosessijätevedet käsitellään tehtaan omassa 



Dnro EPOELY/45/2023 2/18

jätevedenkäsittelylaitoksessa ennen vesien johtamista kunnalliseen 
viemäriverkostoon. 

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia 
hankkeen vaihtoehtoja:

VE0: hanketta ei toteuteta.

VE1: hanke toteutetaan perustamalla tuotantolaitos Vaasaan. 
Vaihtoehdossa VE1 arvioidaan kaksi tuotantokapasiteettia: CAM-
tuotanto 20 000 ja 60 000 tonnia vuodessa.

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN VIREILLETULO

Freyr Battery Finland Oy on 9.1.2023 saattanut vireille 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (jäljempänä arviointimenettely) 
toimittamalla Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukseen (jäljempänä ELY-keskus) CAM-tehtaan hanketta 
koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (jäljempänä 
arviointiohjelma).

Hankkeen arviointimenettelyn tarve määräytyy ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetun lain (jäljempänä YVA-laki) liitteen 1 
kohdan 6) c) kemianteollisuuden integroidut tuotantolaitokset, joissa 
valmistetaan teollisessa mittakaavassa aineita kemiallisilla 
muuntoprosesseilla ja joissa tuotetaan epäorgaanisia kemikaaleja 
perusteella. 

ENNAKKONEUVOTTELU

Yhteysviranomainen järjesti ennakkoneuvottelun 29.11.2022 
edistämään muun muassa hankkeen vaatimien arviointi-, suunnittelu- ja 
lupamenettelyjen kokonaisuuden hallintaa, sekä hankkeesta vastaavan 
ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa. Ennakkoneuvotteluun 
osallistuivat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Freyr Battery Finland Oy, 
Ramboll Finland Oy, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Vaasan 
kaupunki, Vaasanseudun Kehitys Oy, TUKES, Merinova Oy ja Vaasa 
Parks Oy (GigaVaasa-hanke).

ARVIOINTIOHJELMASTA TIEDOTTAMINEN JA KUULEMINEN

Yhteysviranomainen tiedotti arviointiohjelmasta ja sen nähtävillä olosta 
sekä mielipiteiden ja lausuntojen esittämisen mahdollisuudesta julkisella 
kuulutuksella 12.1. – 10.2.2023. Kuulutus ja arviointiohjelma julkaistiin 
ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-
pohjanmaa ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla 

https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset
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www.ymparisto.fi/freyrcamtehdasvaasaYVA. Ilmoitus kuulutuksesta on 
lähetetty Vaasan kaupungille ja Mustasaaren kunnalle julkaistavaksi 
niiden verkkosivuilla. Lisäksi arviointiohjelmasta ja sen nähtävillä olosta 
sekä mahdollisuudesta mielipiteiden ja lausuntojen esittämiseen on 
tiedotettu Ilkka-Pohjalainen ja Vasabladet lehdissä 12.1.2023 
julkaistuilla lehti-ilmoituksilla.

Arviointiohjelmaan on voinut tutustua kuulemisaikana paperimuodossa 
seuraavissa paikoissa: Vaasan kaupungin kansalaisinfo ja Mustasaaren 
virastotalo.

Arviointiohjelmasta järjestettiin yleisötilaisuus 18.1.2023 klo 17:00 
Futura I osoitteessa Yrittäjänkatu 17, Vaasa ja etäyhteydellä Teams-
sovelluksen välityksellä. Yhteysviranomaisen ja hankkeesta vastaavan 
edustajien lisäksi yleisötilaisuudessa oli läsnä noin 10 henkilöä ja 
mukana etäyhteydellä oli noin 46 kuulijaa. Yleisötilaisuudessa esiin 
nousseita asioita olivat mm. mistä raaka-aineet tehtaalle tulevat ja 
minne tuotettavaa katodimateriaalia tehtaalta toimitetaan, kuljetusten 
liikennevaikutukset ja Satamatien suunnitelmat, CAM-tehtaan hankkeen 
aikataulu ja hankkeen liittyminen Freyr Battery Finland Oy:n 
akkukennotehtaan suunnitelmiin sekä miten tehtaalla varaudutaan 
mahdollisiin vuotoihin.

ARVIOINTIOHJELMASTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET

Yhteysviranomainen pyysi lausunnot arviointiohjelmasta hankkeen 
vaikutusalueen kunnilta ja muilta viranomaisilta, joita asia 
todennäköisesti koskee. Lausunnot pyydettiin seuraavilta tahoilta: 
Finavia Oyj, Fintraffic Lennonvarmistus Oy, Liikenne- ja viestintävirasto 
Traficom, Luonnonvarakeskus, Länsirannikon ympäristöyksikkö / 
ympäristönsuojelu ja ympäristöterveys, Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirasto, Metsähallitus / Rannikon Luontopalvelut, Natur och 
miljö rf / Sydbotten Natur och Miljö rf, Mustasaaren kunta, Pohjanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan 
museo, Pohjanmaan Pelastuslaitos, Suomen luonnonsuojeluliiton 
Pohjanmaan Piiri ry, Suomen metsäkeskus, Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto, Vaasan kaupunki ja kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomainen, Vaasan ja Laihian yhteistoiminta-
alueen ympäristöterveydenhuolto, Varsinais-Suomen ELY-keskus / 
Kalatalous, Väylävirasto.

Asiantuntijakommentit pyydettiin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
Alueiden käyttö- ja pohjavesi-, Luonnonsuojelu-, Vesistö- ja 
Ympäristönsuojeluyksiköiltä, Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueelta 
sekä Etelä-Savon ELY-keskuksen vesihuoltoyksiköltä. 
Arviointiohjelmasta toimitettiin yhteysviranomaiselle 13 lausuntoa, 9 
asiantuntijakommenttia ja 4 mielipidettä. 

Seuraavassa on esitetty yhteysviranomaisen näkemys 
kuulemispalautteen keskeisestä sisällöstä. Annetut lausunnot, 

https://www.ymparisto.fi/
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asiantuntijakommentit ja mielipiteet ovat kokonaisuudessaan liitteessä 1 
poislukien henkilötiedoiksi katsotut tiedot.

Yhteenveto lausunnoista
Finavia Oyj:n lausunnon mukaan on arvioitava hankkeen mahdollisia 
vaikutuksia lentoliikenteeseen sekä huomioitava lentoliikenteestä 
mahdollisesti aiheutuvia rajoituksia alueen toiminnoille. Lentoesteluvan 
lupatarvetta arvioitaessa on otettava huomioon, että myös rakentamisen 
aikaiset laitteet ja rakenteet voivat tarvita lentoesteluvan.

Jos alueelle muodostuu vesialueita, jotka houkuttelevat lintuja 
lentoturvallisuutta vaarantavasti, ne tulee kattaa esim. verkoilla lintujen 
oleskelun estämiseksi. Rakentamisen ja toiminnan aikaisessa 
valaistuksen suunnittelussa on huomioitava lentoasema.

Mikäli alueelle suunnitellaan aurinkosähköntuotantoa, tulee sen 
vaikutukset lentoliikenteen turvallisuudelle tarkastella jo 
ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä. Pöly- ja muiden 
ilmapäästöjen sekä tärinän, onnettomuus- ja häiriötilanteiden 
vaikutuksia arvioitaessa on huomioitava Vaasan lentoaseman 
läheisyys.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom toteaa, että suunniteltu 
teollisuuslaitos sijaitsee Vaasan lentoaseman esterajoituspinnan 
(sisempi horisontaalipinta) alueella. Suunnittelualue sijaitsee myös 
ilmailulain 158 § määrittämällä alueella, jossa pysyvät sekä tilapäiset 
rakenteet edellyttävät lentoestelupaa, jos niiden korkeus ylittää 30 
metriä maanpinnasta. Suunnittelun yhteydessä tulee välttää avoimien 
vesialtaiden tai muiden lintuja houkuttavien kohteiden luomista alueelle.

Luonnonvarakeskus toteaa, että Vaasan Eteläinen Kaupunginselkä, 
johon vedet hankealueelta Laihianjoen kautta laskevat, on nykyisin 
tärkeä kevätkutuisten kalalajien lisääntymisalue. Vaasan Eteläisen 
Kaupunginselän tila ja kalanpoikastuotannon taso vaikuttavat 
kalakantojen runsauteen ja kalastusmahdollisuuksiin laajalla alueella 
Vaasan saaristossa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulisi ottaa 
huomioon nykyinen saatavilla oleva tutkimustieto Eteläisen 
Kaupunginselän merkityksestä kalojen lisääntymisalueena sekä 
huomioida myös mahdolliset toissijaiset vaikutukset Vaasan kaupungin 
jätevesien purkualueelle. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee 
arvioida, lisääkö hankealueelle suunniteltu maankäyttö maaperästä 
irtoavien happamuutta aiheuttavien yhdisteiden tai kaloille haitallisten 
metallien määrää, ja miten lisäkuormitus voidaan estää. Arvio tulee 
tehdä tehtaan rakentamisvaiheelle, toiminta-ajalle sekä toiminnan 
lopettamisvaiheelle. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee kuvata 
tarkemmin prosessijäteveden koostumus, suunniteltu prosessijäteveden 
käsittely sekä tehtaalta kunnalliseen jätevesiviemäriin johdettavan 
veden koostumus sekä arvioida, miten lisäkuormitus vaikuttaa Vaasan 
edustan purkualueeseen. Riskienarvioinnissa tulisi ottaa huomioon 
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mahdolliset häiriöt tehtaan jätevedenkäsittelylaitoksen toiminnassa ja 
niihin varautuminen.

Länsirannikon ympäristöyksikön mukaan akkuteollisuusalue tulee 
nähdä kokonaisuutena, jonka vaikutukset voivat ulottua laajemmalle 
kuin 0,5-2 km säteelle ja tämä tulee huomioida 
vaikuttavuustarkastelussa (esimerkiksi häiriintyvät kohteet 
Mustasaaressa). Vaarallisten kemikaalien kuljetusreitit tulee suunnitella 
siten, että poikkeustilanteissa aiheutuva mahdollinen vaara ympäristölle 
ja terveydelle jää mahdollisimman pieneksi. Mahdollisten 
ylijäämämaiden osalta tulee tehdä suunnitelma, mikäli määrä on suuri. 
Arvioinnissa tulee huomioida myös vaikutukset eläintiloihin, 
turkistarhoihin ja noin 2 km etäisyydellä sijaitsevan uimarannan laatuun.

Prosessivedenoton osalta tulee huomioida miten kuivuus ja vedenotto 
voivat vaikuttaa vesistöön. Laihianjoen tulvaherkkyys tulee huomioida 
hulevesien johtamisessa. Hule- ja sammutusvesien käsittelyä ja 
johtamista tulee selventää arviointisuunnitelmassa.

Länsirannikon ympäristöyksikkö pitää tärkeänä varautumista 
onnettomuusriskeihin erityisesti kemikaalien osalta. Tulee myös 
tarkastella, miten ilmastonmuutoksesta johtuvat myrskyt ja mm. pitkät 
sähkökatkokset voivat vaikuttaa tehtaaseen. Valosaasteen vaikutusta 
ihmisiin, eläimiin ja luontoon tulee tarkastella. Jos lähistöllä sijaitsee 
talousvesikaivoja, tulee tarkastella voiko prosessivedenotolla olla niihin 
vaikutusta.

Ilmanlaadun osalta voi olla tarpeen selvittää myös VOC-päästöjä. 
Vaikutukset tontilla esiintyviin viitasammakoihin tulee selvittää. 

Mustasaaren kunta pyytää tarkentamaan nykytilan kuvauksessa olevia 
tietoja mm. hankealueen lähellä sijaitsevien rakennusten osalta. Giga-
alue kokonaisuudessaan vaikuttaa laajempaan 
yhdyskuntarakenteeseen, joten sisällyttämällä YVA-selostukseen tietoa 
koko Giga-alueen kaavoitustilanteesta voidaan selkeyttää esimerkiksi 
Giga-alueen teollisuusraiteelle ja pääliittymälle tarkoitettua 
maankäyttöä.

Merkittäviksi tunnistettujen ympäristövaikutusten lisäksi myös muiden 
vaikutusten osalta on syytä valmistautua tarvittaessa tarkempaan 
selvitystasoon. Lisäksi ylijäämämassojen ja lentoaseman vaikutuksia 
voitaisiin tarkastella mahdollisina vaikutusalueina. Vaikutuksia tulee 
arvioida sekä paikallisesti että alueellisesti.

Hulevesien osalta tulee kiinnittää suurinta huomiota siihen, miten paljon 
pintavesi kuormittaa Tuovilanjokea/Laihianjokea ja lisää tulvariskiä. 
Tulvariskien vähentämiseksi tulisi selvittää putkitettu suora yhteys 
mereen viivytysaltaista. Mahdollisten sammutusvesien pääsy tontin 
ulkopuolelle tulee estää. Prosessiveden tarve ja vaikutukset tulee 
selvittää ja sähkönsiirto tehtaalle on otettava huomioon YVA:ssa. 
Vaarallisten kemikaalien kuljetusreitit tulee suunnitella siten, että 
vältetään onnettomuusriskin kannalta herkkiä alueita. Tehtaan 
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vaikutukset lentokentälle ja lento-onnettomuudesta aiheutuvat riskit 
tehtaalle tulee huomioida.

Pohjanmaan liiton mukaan alueen asemakaava mahdollistaa 
teollisuuden kehittymisen ja huomioi kasvavan liikenteen ja 
teollisuusraiteen tarpeen. Pohjanmaan liitto esittää, että liikenteen ja 
logistiikan osalta hankevaihtoehtojen tarkastelussa otetaan huomioon 
alueen mahdolliset raideyhteydet ja pistoraideyhteys.

Pohjanmaan museo ilmoitti, että sillä ei ole arviointiohjelmasta 
huomautettavaa tai siihen lisättävää.

Pohjanmaan Pelastuslaitos toteaa, että arviointiohjelmassa on 
tunnistettu kemikaalien käsittelyn vaativan Tukesin myöntämän luvan. 
Pelastuslaki edellyttää, että pelastuslaitos laatii ulkoisen 
pelastussuunnitelman, jos vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja 
varastointi on niin laajamittaista, että toiminnanharjoittajan tulee laatia 
turvallisuusselvitys. Tuotantotoiminnan, liikenteen ja rakennusten 
onnettomuusriskit ja mm. tulipaloihin varautuminen tulee selvittää. 
Pelastusviranomainen korostaa Satamatien tarvetta onnettomuusriskien 
hallinnassa.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan Piiri ry:n mukaan tulee 
selvittää tarkemmin hulevesien käsittelyyn suunnitellun altaan koko, 
kapasiteetti ja vesien johtaminen altaaseen. Myös altaan tiiveys ja 
ulkoalueiden päällystäminen tulee kuvata suunnitelmassa. 
Viitasammakon elinpiiri tulee huomioida mahdollisten laajennusten 
yhteydessä. Happamien sulfaattimaiden esiintyminen on 
todennäköisintä tontin luoteisreunalla, johon hulevesien keräilyallas on 
sijoitettu. Tulee selvittää, miten mahdollinen hapan sulfaattimaa 
käsitellään asianmukaisesti. Luonnonsuojeluliitto vaatii suunnitelmaa 
hulevesien imeytyskentäksi. Hankkeessa tulee huomioida lentokentältä 
ja muilta teollisuusalueilta tulevien hulevesien yhteisvaikutukset 
Laihianjokeen. Luonnonsuojelupiiri vaatii myös hulevesien haitta-
aineiden pitoisuuksien mittaamista, linnustoselvitystä Eteläisen 
Kaupunginselän alueelta sekä ekologisia kompensaatiotoimia 
hankealueen kasvillisuuden monimuotoisuuden muuttumisen johdosta.

Vaasan kaupungin lausunnon mukaan hanke on Laajametsän 
suurteollisuusalueen kehittämistavoitteiden mukainen. Alueen keskeisiä 
luontoarvoja ja ympäristövaikutuksia on tutkittu yleis- ja asemakaavojen 
laadinnan yhteydessä. 

Vaasan kaupunki arvioi, että vesijohtoverkoston kapasiteetti on riittävä, 
mutta jätevesiverkoston kapasiteettia pitää parantaa. Tehtaan jäteveden 
määrän aiheuttamaa kuormituksen tuntivaihtelua tulee kuvata YVA-
selostuksessa tarkemmin. Arviointiselostuksessa tulee esittää, mitä 
aineita ja pitoisuuksia tehtaan prosessijäteveden puhdistusprosessin 
tuloksena sitoutuu lietteeseen sekä mitkä ovat keskeiset aineet ja niiden 
arvioidut pitoisuudet kaupungin jätevesiverkostoon laskettavassa 
jätevedessä. Vedenoton vaikutukset Pilvilampeen tulee huomioida. 
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Käytettävien kemikaalien suurimmista varastomääristä on hyvä saada 
ennakkotietoa arviointiselostuksessa.

Vaasan kaupungin mukaan kevyet ajoneuvot ja tavaraliikenteen 
kuljetukset mahtuvat olemassa olevalle katuverkolle, mutta 
merikuljetusten osalta nykyiset ja tarvittavat kuljetusreitit ja kapasiteetti 
tulee selvittää. Kemikaalivuotoihin ja sammutusjätevesienhallintaan 
tulee varautua. Tontin hulevedet tulee viivyttää tonttialueella ennen 
niiden purkamista hulevesijärjestelmään. Suurjännitteisen 110 kV:n 
maakaapelin rakentaminen Laajametsän alueen sähköasemalta 
hanketoimijan omalle tonttikohtaiselle sähköasemalle vaatii 
Energiavirastolta haettavan hankeluvan.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut toteaa, että 
tehtaan vedenoton vaikutukset Pilvilampeen ja sen kalastoon tulee 
arvioida. Hulevesien metalli- ja haitta-ainepitoisuudet ja niiden 
vaikutukset kalakantoihin sekä Laihianjoessa että Eteläisellä 
Kaupunginselällä tulee myös arvioida. YVA-selostuksessa tulee 
arvioida, voiko kemikaali- tai öljyvuotoja aiheutua CAM-tehdasta 
ympäröiviin ojiin ja sitä kautta vesistöön. Mikäli alueella on happamia 
sulfaattimaita, tulee arvioida hankkeen vaikutusta alapuolisen vesistön 
pH-arvoihin ja kalastoon erityisesti rakennusvaiheessa. 
Arviointiselostuksessa tulee esittää CAM-tehtaan osalta 
kalataloudellinen haitta-arvio.

Väylävirasto toteaa, että liikennevaikutusten arviointi on esitetty YVA-
ohjelmassa riittävällä tasolla. Väylävirasto tuo esille, että 
liikennevaikutusten arvioinnin yhteydessä on tarkasteltava hankkeen 
vuoksi lisääntyvän liikenteen vaikutuksia läheisille väylille 
(kuljetusmäärät ja -reitit). Arvioinnissa on huomioitava väylien käyttö, 
liikenteen sujuvuus ja turvallisuus. Myös hankkeeseen liittyvien 
vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät riskit on arvioitava erityisen 
huolellisesti. Selostusvaiheessa on kuvattava alueen hulevesijärjestelyt. 
Hulevesistä ei saa aiheutua tulvimisen vaaraa esimerkiksi yleisille teille 
tai muille väylille.

Österbottens Fiskarförbund toteaa, että arviointiohjelmasta puuttuu 
yksityiskohtainen kuvaus prosessijätevesien osalta mm. mitä 
kemikaaleja jätevedet sisältävät ja miten puhdistusta seurataan. Riski 
puhdistamattoman jäteveden pääsystä viemäriverkostoon ja sen 
seurauksista tulee huomioida arvioinnissa. Hulevesien käsittely tulee 
kuvata tarkemmin eikä siitä saa aiheutua lisäkuormitusta vesistölle. 
Happamuushaitat Eteläisen Kaupunginselän osalta ovat pienentyneet 
10 vuoden aikana ja alue on merkittävä ahventen lisääntymisalue. 
Kalaston osalta tulee täydentää tietoja uusimpien raporttien ja 
tutkimusten perusteella. Laihianjoen osalta Österbottens fiskarförbund 
toteaa, että jokeen on istutettu meritaimenia ja sähkökoekalastuksissa 
vuosina 2021 ja 2022 on havaittu istutusten tuottaneen positiivisia 
tuloksia.
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Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueiden käytön ryhmä katsoo, ettei 
hanke todennäköisesti edellytä voimassa olevan yleis- tai asemakaavan 
päivittämistä, mutta hanke saattaa vaatia kaavatarkistuksia alueen 
ulkopuolella vedenhankinta-, sähkönsiirto- ja/tai lauhdevesijärjestelyjen 
osalta.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikennevastuualueen mukaan YVA-
ohjelmassa hankkeen eri tuotantokapasiteetille arvioituja päivittäisen 
liikenteen määriä ei ole perusteltu. Liikennearviota tulee avata ja 
täsmentää selostusvaiheessa sekä liikennemäärien että liikenteen 
suuntautumisen osalta.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen pohjaveden suojelun ryhmä toteaa, 
että YVA-ohjelman kartalla näkyvien hankealueen lähimpien 
pohjavesialueiden nimi, tunnus ja teksti tulee mainita tekstissä, vaikka 
hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse pohjavesialueita. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesien ja maatalouden 
ympäristönsuojeluryhmän mukaan tulee tehdä arvio, miten hulevesien 
aiheuttama virtaama lisääntyy ja voiko alapuolisiin uomiin aiheutua 
tulvavahinkoja. Jos tehtaalle otetaan vettä muualta kuin 
vesijohtoverkostosta, tulee vesimäärä ja sen vaikutukset sekä 
luvantarve arvioida.

Etelä-Savon ELY-keskuksen vesihuoltoyksikön mukaan hulevesien 
sisältämät haitta-aineet ja ravinteet tulee ottaa huomioon hulevesien 
hallinnassa ja vaikutusten arvioinnissa. Rankkasateiden vaikutukset 
hulevesiin tulee huomioida ja hulevesien käsittelyalueille tulee esittää 
mitoituslaskelmat sekä varmistaa alueiden riittävyys. Hulevesien 
käsittelyssä ja kuivatusjärjestelyissä tulee huomioida alueen 
ojitusyhteisöt. Vesihuoltolain 10 §:n mukaan vesihuoltolaitos saa 
kieltäytyä liittämästä laitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin, mikäli 
hanke vaikeuttaisi vesihuoltolaitoksen toimintaa. Vesihuollon ratkaisujen 
suunnittelu vaatii yhteydenpitoa ja sopimista Vaasan Veden kanssa.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesienhoidon kommentin mukaan 
hankealueella tulee tehdä kartoitus happamien sulfaattimaiden 
esiintymisestä ja arvioida kartoituksen tulosten perusteella 
vesistövaikutuksia. Jos alueella havaitaan happamia sulfaattimaita, 
tulee tehdä suunnitelma kaivuista aiheutuvien haittojen minimoimiseksi.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesistöyksikön mukaan 
hulevesipäästöjen vaikutus tulee arvioida asiantuntija-arviona 
huomioimalla vesimäärä, tulvariski ja veden laatu. Rankkasateiden, 
tulvatilanteiden ja ilmastonmuutoksen vaikutukset vesienhallinnan 
kannalta tulee ottaa huomioon arvioinnissa. Vesienjohtamisessa tulee 
huomioida hulevesien viivyttäminen alueella, vesienjohtaminen ja 
ojitusyhteisöt. Myös ilmastonmuutoksen aiheuttamat mahdolliset 
rankkasateet tai kuivuuden vaikutus vedenottoon tulee ottaa huomioon.
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Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikkö huomauttaa, 
että yksi aktiiviseksi todettu viitasammakon lisääntymis- ja 
levähdyspaikka sijaitsee hankealueella aluevarausmerkinnällä T/KEM. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen teollisuuden ja jätehuollon 
ympäristönsuojeluryhmä huomauttaa, että ohjelmassa ei ole esitetty 
mitä polttoaineita laitoksen toimintaan liittyvässä 
lämmöntuotantoyksikössä olisi tarkoitus käyttää. Ympäristövaikutusten 
arvioinnissa tulisi arvioida eri polttoainevaihtoehtojen vaikutukset 
ilmapäästöihin sekä niiden ilmastovaikutukset. Myös käytettävän 
sähkön alkuperä ja ilmastovaikutukset tulee arvioida. Ilmapäästöistä 
hanketoimija on ilmoittanut arvioivansa tyypillisten ilmapäästöjen 
vaikutukset. Ohjelmasta ei käy ilmi, muodostuuko prosessissa muita 
päästöjä, kuten VOC-päästöjä, ammoniakkipäästöjä, hajuyhdisteitä ja 
voiko toiminnasta aiheutuvien hiukkaspäästöjen mukana kulkeutua 
ympäristöön metalleja. Ilmapäästöjen leviämismallinnus tulee tehdä 
ympäristövaikutusten arvioinnin osalta vähintään 
energiantuotantoyksikön piipun korkeuden määrittämiseksi. Jätevesien 
määrä ja laatu tulee arvioida sekä niiden johtamisesta aiheutuvat 
vaikutukset. Viemäröintikapasiteetin riittävyys tulee selvittää. 
Hulevesien johtaminen ja vaikutukset tulee selvittää huomioiden mm. 
ilmastonmuutoksesta johtuvat sään ääri-ilmiöt.

Yhteenveto mielipiteistä
Arviointiohjelmasta jätettiin 4 mielipidettä. Kolmessa mielipiteessä 
esitettiin huolta liikenteen lisääntymisen vaikutuksista. Mielipiteissä 
otettiin kantaa siihen, että hankkeen rakentamiseen liittyvä liikenne ei 
saa lisääntyä Vanhan Vaasankatu – Lumivaarantie – Vesilaitoksentie -
reiteillä. Mielipiteissä pidettiin myös tärkeänä raskaan liikenteen 
ohjaamista pois asutusalueilta ja uusien tiejärjestelyiden toteuttamista 
ennen hankkeen rakentamisen aloittamista. Myös teiden kunto 
huolestuttaa.

Kaksi mielipiteistä koski hulevesien vaikutuksia. Rakennettavan 
tehdasalueen hulevesien pelätään lisäävän vesimäärää ja aiheuttavan 
tulvaa jo ennestään tulvaherkälle alapuoliselle vesistölle. Mielipiteissä 
vaadittiin selvittämään tarkemmin teollisuusalueen läheisten ja 
alapuolisten vesistöjen virtaamia ja rumpujen sekä muiden rakenteiden 
riittävyyttä lisääntyvälle vesimäärälle. Yhdessä mielipiteessä oltiin 
huolissaan myös siitä, että viljelysmaille voi aiheutua haittaa, mikäli 
rumpuihin tai vesienjohtamiseen liittyvät muutokset aiheuttavat alueella 
kaivuu- ja muutostöitä.

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO ARVIOINTIOHJELMASTA

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma kattaa YVA-asetuksen 3 §:ssä 
mainitut arviointiohjelman sisältövaatimukset ja arviointiohjelma on 
käsitelty YVA-lainsäädännön vaatimalla tavalla. 
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Arviointiohjelmassa esitetyn lisäksi arviointiselostusta ja siihen liittyviä 
selvityksiä laadittaessa tulee huomioida seuraavat yhteysviranomaisen 
esiin tuomat asiat (alla kohdat YV).

Hankekuvaus, hankkeen vaihtoehdot ja liittyminen muihin suunnitelmiin
Hankekuvauksessa on kuvattu hankkeen tarkoitus ja tavoitteet sekä 
CAM-tehtaan liittyminen Freyr Batteryn akkutuotannon tuotantoketjuun. 
Hankkeen sijainti, hankkeessa toteutettavat tuotantorakennukset ja 
tuotantoprosessi on esitetty. Hankkeen alustava aikataulu ja liittyminen 
muihin hankkeisiin on kuvattu. Arviointiohjelmassa on esitetty ns. 0-
vaihtoehto eli hankkeen toteuttamatta jättäminen sekä yksi vaihtoehto 
VE1, jossa tarkastellaan kahta eri tuotantokapasiteettia 20 000 t/a ja 
60 000 t/a.

YV: Hankekuvaus ja tuotantoprosessi on esitetty yleispiirteisesti ja niitä 
tulee tarkentaa selostusvaiheessa. YVA-menettelyn keskeisimpiin 
periaatteisiin kuuluu vaihtoehtotarkastelu, jonka tarkoituksena on tukea 
päätöksentekoa tuottamalla tietoa hankkeen vaihtoehtoisista 
ratkaisuista ja niiden ympäristövaikutuksista sekä vaikutusten 
eroavuuksista. Arviointiselostuksessa tulee esittää selkeästi, miten 
vaikutukset eroavat eri tuotantokapasiteeteilla. Yhteysviranomainen 
suosittelee tuotantokapasiteettien eriyttämistä erillisiksi vaihtoehdoiksi, 
koska tuotantokapasiteetit vaikuttavat mm. energiantarpeeseen, 
liikennemääriin, rakennettaviin rakennuksiin, vesitaseeseen, päästöihin 
ja jätemääriin.

Arviointiselostuksessa tulee esittää myös tarkemmin hankkeen 
vesitase, prosessi- ja jätevesien käsittelymenetelmät sekä arvio 
kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle johdettavan veden laadusta ja 
määrästä eri tuotantokapasiteeteilla. Lietteen sisältämät mahdolliset 
haitta-ainepitoisuudet ja jatkokäsittely/loppusijoitus tulee kuvata. 
Arviointiselostuksessa tulee kuvata myös prosessiveden määrä ja 
vedenjohtaminen laitokselle.

Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat
Arviointiohjelmassa on kerrottu hankkeen vaatimista luvista mm. 
rakennuslupa, ympäristölupa, kemikaaliturvallisuuslain mukaiset luvat ja 
ilmoitukset, sekä lentoestelupa. 

YV: Keskeiset tarvittavat luvat on esitetty arviointiohjelmassa selkeästi. 
Arviointiselostuksessa tulee huomioida Traficomin lausunto, että myös 
tilapäiset yli 30 m korkeat rakenteet vaativat lentoesteluvan sekä 
Vaasan kaupungin lausunto, jossa todetaan, että suurjännitteisen 110 
kV:n maakaapelin rakentaminen Laajametsän alueen sähköasemalta 
hanketoimijan omalle tonttikohtaiselle sähköasemalle vaatii 
Energiavirastolta haettavan hankeluvan.

YVA-menettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestäminen



Dnro EPOELY/45/2023 11/18

Arviointiohjelmassa on kuvattu arviointimenettelyn tavoitteet, osapuolet, 
tiedot YVA-menettelyn aikaisesta osallistumisesta ja vuorovaikutuksesta 
sekä arvio aikataulusta.

YV: Osallistaminen ja vuorovaikutus on suunniteltu YVA-menettelyyn 
riittävällä tavalla. Saadun palautteen huomioiminen arvioinnissa on 
tärkeää.

Arviointiohjelman laatijoiden pätevyys ja raportointi
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaan 
arviointiohjelmassa tulee esittää arviointiohjelman laatijoiden pätevyys. 

YV: Arviointiohjelmassa on esitetty ohjelman laadintaan osallistuneet 
henkilöt ja heidän koulutuksensa sekä työkokemuksensa. 
Arviointiselostuksessa laatijoiden pätevyys on suotavaa esittää myös 
arvioinnin eri osa-alueittain eriteltynä.

Ympäristön nykytila ja arviointimenetelmät
Arviointiohjelmassa on esitetty hankealueen ympäristön nykytila. 
Ohjelmassa on kuvattu selvitettävät YVA-lain mukaiset vaikutukset. 
Ehdotus vaikutusalueen rajaukseksi on esitetty arviointiohjelman 
kartalla. Tarkastelualueen laajuuden on todettu riippuvan arvioitavasta 
ympäristövaikutuksesta. Käytettävät arviointimenetelmät on esitetty 
kunkin osa-alueen kohdalla. Keskeisiksi arvioitaviksi 
ympäristövaikutuksiksi on alustavasti arvioitu ohjelman mukaan: 
hulevesien vaikutukset, riskit ja poikkeustilanteet, vaikutukset ihmisiin ja 
yhteiskuntaan sekä meluvaikutukset. Vaikutusten merkittävyyden 
arviointi suoritetaan arvioimalla vaikutusten herkkyyttä ja suuruutta.

YV: Selostuksessa tulee kuvata, miten vaikutusalueet on rajattu kunkin 
arvioitavan vaikutuksen osalta. Vaikutusalue tulee määritellä niin 
suureksi, ettei merkityksellisiä ympäristövaikutuksia voida olettaa 
aiheutuvan alueen ulkopuolelle. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee 
painottaa erityisesti hankkeen todennäköisesti merkittävien vaikutusten 
arviointia. Arviointiselostuksessa tulee huomioida myös nykytilan 
kehitys, mikäli hanketta ei toteuteta.

Arvioitavat vaikutukset
Pohjavedet, maa- ja kallioperä

Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luokiteltuja 
pohjavesialueita. Vaikutukset pohjavesiin arvioidaan asiantuntija-
arviona hyödyntäen tietoa lähialueen pohjavesialueista.

Hankealueella tai sen lähistöllä ei sijaitse arvokkaita tai suojeltavia 
kallioperän muodostumia. Geologisen tutkimuskeskuksen aineiston 
(2021) perusteella happamien sulfaattimaiden todennäköisyys alueella 
on pääosin pieni, mutta pienellä alueella hankealueen luoteis- ja 
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itäreunalla esiintymisriski on suuri. Arviointiohjelman mukaan 
vaikutukset maa- ja kallioperään arvioidaan asiantuntija-arviona ja 
happamien sulfaattimaiden esiintyminen kartoitetaan olemassa olevan 
kartta-aineiston perusteella.

YV: Yhteysviranomainen pitää pohjavesien osalta esitettyä vaikutusten 
arviointia riittävänä. Arviointiselostukseen tulee kuitenkin täydentää 
vaikutusalueella sijaitsevien pohjavesialueiden nimet ja tunnisteet. 
Yhteysviranomainen huomauttaa, että selvitettäessä vaikutuksia 
maaperään tulee huomioida myös maaperän muokkauksesta 
aiheutuvat vaikutukset pohjavesiin. Arvioinnissa tulee kuvata 
mahdollisten tontin rakentamisessa muodostuvien ylijäämämaiden 
sijoittaminen.

Useissa lausunnoissa mainitaan, että happamien sulfaattimaiden 
esiintymistä tulee selvittää ja esittää suunnitelma, miten rakentamisessa 
ja alueen kuivatuksessa varaudutaan happamuusriskiin. 
Yhteysviranomainen toteaa, että GTK:n happamien sulfaattimaiden 
esiintymistä koskeva kartta-aineisto on suuntaa-antava. Happamien 
sulfaattimaiden esiintymistä tulee selvittää siihen soveltuvalla 
menetelmällä. Arviointiselostuksessa tulee kuvata, miten happamien 
sulfaattimaiden esiintymistä on tutkittu, arvioida saatujen tulosten 
perusteella vaikutuksia ja kuvata, miten happamuusriskiä vähennetään. 
Arvioinnissa voi hyödyntää mm. Ympäristöministeriön julkaisua (2022) 
Happamien sulfaattimaiden kansallinen opas rakennushankkeisiin ja 
Suomen ympäristökeskuksen ”Happamien sulfaattimaiden riskikartoitus 
– keinoja vesistöjen happamuus- ja metallikuormituksen hallintaan” -
hankkeen Laihianjoen valuma-alueelle tehtyä happamuusriskiarvioita.

Pintavedet

Hankkeen yhteydessä ei ole tarkoitus rakentaa omaa, erillistä jäte- tai 
jäähdytysvesien purkuputkea mereen vaan jätevedet johdetaan 
puhdistamisen jälkeen Vaasan jätevedenpuhdistamolle. Hulevesien 
vaikutusten arviointi toteutetaan asiantuntija-arviona. 

YV: Hulevesien käsittely on nostettu esiin useissa lausunnoissa. Finavia 
Oyj ja Traficom huomauttavat, että alueelle mahdollisesti syntyvät 
vesialueet tulee varustaa Laajametsän suurteollisuusalueen 
kaavamääräysten mukaisesti niin, etteivät ne houkuttele lintuja ja 
vaaranna siten lentoturvallisuutta. Väylävirasto muistuttaa, että 
hulevesistä ei saa aiheutua tulvimisen vaaraa esimerkiksi yleisille teille 
tai muille väylille. Useissa lausunnoissa huomautetaan 
ilmastonmuutoksen ja sen myötä lisääntyneiden rankkasateiden 
vaikutuksista hulevesien määrään. Mielipiteissä ja lausunnoissa 
todetaan, että hankkeen vaikutukset alapuolisen vesistön virtaamiin, 
rumpujen ja muiden rakenteiden mitoitukseen ja tulvariskiin tulee 
selvittää ja arvioida. Hulevesien johtamisessa tulee huomioida alueen 
ojitusyhteisöt. Etelä-Savon ELY-keskuksen vesihuoltopalvelut 
huomauttaa, että hulevesien sisältämät haitta-aineet ja ravinteet tulee 
ottaa huomioon hulevesien hallinnassa ja vaikutusten arvioinnissa. 
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Yhteysviranomainen pyytää huomioimaan arvioinnissa edellä mainitut 
asiat.

Vesienhoidon kommenttien mukaan hankealueella tulee tehdä kartoitus 
happamien sulfaattimaiden esiintymisestä ja arvioida sen tulosten 
perusteella vesistövaikutuksia. Yhteysviranomainen yhtyy näkemykseen 
ja katsoo, että arvioinnissa tulee selvittää rakentamisesta ja 
peruskuivatuksesta mahdollisesti aiheutuvien happamien valumien 
vesistövaikutukset sekä esittää vaikutusten lieventämiseksi tehtävät 
toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus.

Arviointiohjelmassa ei ole esitetty, että prosessijätevesien vaikutuksia 
arvioitaisiin. Yhteysviranomainen katsoo, että arviointiselostuksessa 
tulee kuvata tarkemmin prosessijäteveden koostumus, suunniteltu 
prosessijäteveden käsittely sekä tehtaalta kunnalliseen 
jätevesiviemäriin johdettavan veden koostumus. Viemäröintikapasiteetin 
riittävyys ja jätevedenpuhdistamon kyky ottaa vastaan tehtaan jätevesiä 
tulee selvittää. Jäteveden lisäkuormituksen välilliset vaikutukset Vaasan 
edustan purkualueeseen tulee myös arvioida. 

Kalat ja kalastus

Arviointiohjelman mukaan kalastoon ja kalastukseen kohdistuvat 
vaikutukset arvioidaan alueen nykyisen vesistön tilan ja hankkeen 
siihen mahdollisesti kohdistamien muutosten kuten 
hulevesikuormituksen kautta.

YV: Useissa lausunnoissa nousi esille Eteläisen Kaupunginselän tärkeä 
merkitys kalastolle. Luonnonvarakeskus pyytää huomioimaan 
arvioinnissa saatavilla olevan tutkimustiedon Eteläisen Kaupunginselän 
merkityksestä kalojen lisääntymisalueena sekä mahdolliset vaikutukset 
Vaasan kaupungin jätevesien purkualueella. Varsinais-Suomen ELY-
keskus edellyttää huomioimaan hulevesien metalli- ja haitta-
ainepitoisuuksien sekä mahdollisten happamien sulfaattimaiden 
aiheuttamat muutokset veden pH-arvoihin ja niiden vaikutukset 
kalakantoihin sekä Laihianjoessa että Eteläisellä Kaupunginselällä. 
Yhteysviranomainen pyytää huomioimaan arvioinnissa edellä mainitut 
asiat.

Ilmanlaatu

Arviointiohjelman mukaan tehtaan ilmapäästöjen osalta otetaan 
huomioon vesihöyry, hiukkaset (PM10), rikkidioksidit (SO2), typen 
oksidit (NO2:na) ja hiilimonoksidi (CO). Ilmanlaadun vaikutuksia 
arvioidaan samankaltaisista kohteista saatujen kokemusten perusteella 
Vaasan seudun nykyisten ilmapäästöjen ja päästölisäyksen 
aiheuttaman muutoksen perusteella. Tarvittaessa vaikutusten arvioinnin 
tueksi laaditaan leviämismallinnus. Liikenteen päästöt arvioidaan 
liikenteen päästökertoimien avulla.

YV: ELY-keskuksen teollisuuden ja jätehuollon 
ympäristönsuojeluryhmän mukaan arviointiohjelmasta ei käy ilmi, 
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muodostuuko prosessissa VOC-päästöjä, ammoniakkipäästöjä, 
hajuyhdisteitä ja voiko toiminnasta aiheutuvien hiukkaspäästöjen 
mukana kulkeutua ympäristöön metalleja. Myös Länsirannikon 
ympäristöyksikön mukaan voi olla tarpeen selvittää VOC-päästöjä. 
Yhteysviranomaisen mukaan tehtaalta muodostuvia ilmapäästöjä tulee 
selventää arviointiselostuksessa, ilmapäästöjen arvioinnin tulee 
perustua leviämismallinnuksiin. Ilmapäästöjen vertailussa tulee 
huomioida Vaasan kaupungin sekä mahdollisuuksien mukaan 
Mustasaaren kunnan päästöt. Toiminnanaikaisten vaikutusten lisäksi 
tulee tarkastella rakentamisen vaikutuksia ilmanlaatuun ja mm. Vaasan 
lentoaseman toimintaan.

Ilmasto

Arviointiohjelman mukaan vaikutusten arviointi toteutetaan asiantuntija-
arviona noudattaen ympäristöministeriön ohjeistusta ilmastovaikutusten 
arvioinnista (2021). Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan 
ilmastovaikutukset rakentamisen ja tuotannon aikana. Arviointiohjelman 
mukaan arvioinnissa huomioidaan myös liikenteestä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt, ilmanlaadun tarkastelun tulokset sekä 
tulvariskialueet. Ilmastovaikutusten lisäksi tarkastellaan 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia hankkeeseen (mm. rankkasateet, 
helleaallot ja tulvariskialueet).

YV: Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee arvioida eri 
polttoainevaihtoehtojen vaikutukset ilmapäästöihin sekä niiden 
ilmastovaikutukset. Myös tuotannossa käytettävien raaka-aineiden 
hankinnan ilmastovaikutuksia tulee tarkastella.

Useissa lausunnoissa ja mielipiteissä nousi esiin, että tulee selvittää 
ilmastonmuutoksen vaikutusta hulevesiin. Arviointiselostuksessa tulee 
kuvata, miten esimerkiksi sään ääri-ilmiöihin varaudutaan hankkeen 
rakentamisen ja toiminnan aikana.

Ilmastovaikutusten arvioinnissa tulee eritellä eri vaiheiden ja toimintojen 
ilmastovaikutukset. Hankkeen ilmastovaikutukset tulee suhteuttaa myös 
alueellisiin ilmasto- ja päästövähennystavoitteisiin.

Luontotyypit, eliöt ja luonnon monimuotoisuus

Hankealueen luonnon tilaa on selvitetty alueen kaavoittamisen 
yhteydessä. Hankealueen tontin puusto on pääosin avohakattu. 
Arvioinnissa hyödynnetään aikaisempien tutkimusten tulokset sekä 
viitasammakon ja liito-oravan seurantatulokset, joiden pohjalta 
luontovaikutuksia arvioidaan asiantuntija-arviona. Arviointiohjelman 
mukaan lisäselvityksiä tehdään, mikäli hankealueen ulkopuolelle 
rakennetaan infrastruktuuria. Hankealueen välittömässä läheisyydessä 
ei sijaitse suojelualueita, joten luonnonsuojeluun kohdistuvia vaikutuksia 
arvioidaan olemassa olevan tiedon ja päästöarvioiden avulla.

YV: Useissa lausunnoissa nousi esiin, että viitasammakon esiintymät 
tulee huomioida. Vaasan kaupunki totesi, että alueen luontoarvoja on 
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selvitetty alueen kaavoituksen yhteydessä ja Luonnonsuojeluliiton 
Pohjanmaan Piiri mainitsee, että tontin läheisyydessä on ollut 
aikaisemmin liito-oravan esiintymiä. 

Yhteysviranomainen edellyttää, että viitasammakon ja liito-oravan 
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen nykytilatiedot hankealueella ja sen 
lähiympäristössä tulee esittää selkeästi sekä kartalla että sanallisesti. 
Arviointiselostuksessa tulee arvioida, onko hankkeella vaikutuksia 
viitasammakon ja liito-oravan elinympäristöihin.

Liikenne

Vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeeseen liittyvää 
työmatkaliikennettä sekä raaka-aine-, kemikaali- ja tuotekuljetuksia. 
Liikennemäärissä tapahtuvien muutosten perusteella arvioidaan 
liikenteen vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen sekä 
pohditaan vaikutusten lieventämiskeinoja.

YV: Useissa lausunnoissa ja mielipiteissä pidettiin tärkeänä 
liikennevaikutuksien tarkentamista ja arviointia. Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskuksen liikennevastuualueen mukaan liikennearviota tulee avata ja 
täsmentää selostusvaiheessa niin liikennemäärien kuin liikenteen 
suuntautumisen osalta. Väyläviraston mukaan on tarkasteltava 
hankkeen vuoksi lisääntyvän liikenteen vaikutuksia läheisille väylille 
(kuljetusmäärät ja -reitit). Vaasan kaupungin mukaan merikuljetusten 
reitit ja kapasiteetti tulee selvittää ja Pohjanmaan liitto esittää, että 
tarkastelussa otetaan huomioon alueen mahdolliset raideyhteydet ja 
pistoraideyhteys. Useiden lausuntojen mukaan vaarallisten kemikaalien 
kuljetusreitit tulee suunnitella siten, että poikkeustilanteissa aiheutuva 
mahdollinen vaara ympäristölle ja terveydelle jää mahdollisimman 
pieneksi. Mielipiteissä pidettiin tärkeänä raskaan liikenteen ohjaamista 
pois asutusalueilta ja uusien tiejärjestelyiden toteuttamista.

Yhteysviranomainen edellyttää, että liikennevaikutusten arviointi tulee 
ulottaa pääväylille ja satamaan saakka, mutta erityisesti Vaasan 
keskustaan aiheutuviin liikennevaikutuksiin. Mikäli raaka-aineita tai 
tuotteita on tarkoitus kuljettaa rauta- tai meriteitse, tulee arvioida 
vaikutukset rautatie- ja meriliikenteeseen. Vaarallisten aineiden 
kuljetukset tulee arvioinnissa huomioida erikseen.

Selostuksesta on käytävä ilmi mistä arvioidut liikennemäärät 
kokonaisuudessaan muodostuvat, millaisia vaikutuksia liikenteestä 
aiheutuu alueen asukkaille ja miten haitallisia vaikutuksia pyritään 
minimoimaan. Arvioinnissa on tarkasteltava eri liikennemuotojen 
suuntautumista sekä liikennemäärien kasvun vaikutuksia liikenteen 
sujuvuuteen ja turvallisuuteen sekä mahdollisia uusia 
liikenneyhteystarpeita. Toiminnan aikaisten vaikutusten lisäksi 
arvioinnissa tulee tarkastella rakentamisen aikaisia vaikutuksia 
erityisesti liikenneturvallisuuden ja alueen asukkaille aiheutuvien 
haittojen näkökulmasta. 

Yhdyskuntarakenne, maankäyttö, maisema ja kulttuuriperintö
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Hankealueen kaavatilanne on esitetty arviointiohjelmassa. Vaasan 
Laajametsän yleis- ja asemakaavan T/kem -merkintä mahdollistaa 
kemianteollisuuden sijoittamisen alueelle. Hankealueella tai sen 
välittömässä läheisyydessä ei esiinny rakennetun kulttuuriympäristön 
alueita (RKY) tai valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. 
Muinaisjäännöksiä on selvitetty kaavoituksen yhteydessä. Hankkeen 
maisemavaikutukset liittyvät pääosin tehdasrakennuksen korkeimpiin 
osiin ja rakenteisiin. Maisemavaikutukset arvioidaan asiantuntija-arviona 
ja arviointia tukemaan laaditaan näkymäalueanalyysi sekä 
kuvasovitteita hankkeen aiheuttaman muutoksen havainnollistamiseksi.

YV: Arvioinnissa tulee selvittää hankkeen vaatimat kaavoitustarpeet, 
sillä ELY-keskuksen alueidenkäyttöryhmän mukaan hanke saattaa 
vaatia kaavatarkistuksia varsinaisen hankealueen ulkopuolella 
vedenhankinta-, sähkönsiirto- ja/tai lauhdevesijärjestelyjen osalta.

Maisemavaikutusten havainnollistamiseksi yhteysviranomainen 
edellyttää esittämään arviointiselostuksessa kuvasovitteita merkittävistä 
katselusuunnista. Kuvauspisteiden valinnassa tulee huomioida mm. 
läheinen arvokas kulttuuriympäristö (Höstveden raitti) sekä läheiset 
asutusalueet.

Väestö, ihmisten terveys, elinolot ja viihtyvyys

Hankkeella voi olla vaikutusta ihmisten terveyteen esimerkiksi 
hankkeesta aiheutuvan melun, tärinän, ilmapäästöjen, lisääntyvän 
liikenteen tai mahdollisten poikkeustilanteiden aiheuttamien 
ympäristöriskien kautta. Arviointiohjelman mukaan meluvaikutuksia 
arvioidaan melumallinnusta hyödyntäen ja tärinän vaikutuksia 
arvioidaan asiantuntija-arviona. Terveysvaikutuksia arvioidaan ilma- ja 
vesipäästöjen sekä käsiteltävien kemikaalien terveysvaaraa 
aiheuttavien ominaisuuksien kautta. Vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja 
viihtyvyyteen arvioidaan eri tekijöiden muodostamana kokonaisuutena 
huomioiden YVA-menettelyssä mielipiteissä ja lausunnoissa esiin 
nousseet asiat.

YV: Vaikutuksia on tärkeää arvioida alueella syntyvien 
yhteisvaikutusten perusteella. Liikennemelussa tulee huomioida 
lähestymisteiden asutukselle aiheutuvat vaikutukset. Arvioinnissa tulee 
huomioida myös lentoasemasta aiheutuvat melun ja tärinän 
yhteisvaikutukset. Yhteysviranomainen yhtyy Länsirannikon 
ympäristöyksikön näkemykseen, jonka mukaan arvioinnissa tulee 
huomioida myös valo-olosuhteiden muutosten vaikutukset ihmisiin. 

Riskit ja poikkeustilanteet

Ympäristöriskit, niiden todennäköisyydet sekä seurausvaikutukset 
arvioidaan alustavassa suuronnettomuusvaarojen arvioinnissa ja 
kuvataan arviointiselostuksessa. Tunnistettujen riskien mahdollisia 
seurausvaikutuksia arvioidaan tarvittaessa mallinnusten avulla ja 
esitetään keinoja niiden lieventämiseksi hyväksyttävälle tasolle.
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YV: Onnettomuusriskien ja niiden arvioinnin merkitys on nostettu esiin 
useissa lausunnoissa. Arvioinnissa tulee huomioida Pohjanmaan 
pelastuslaitoksen lausunnossa esitetyt asiat mm. tuotantotoiminnan, 
liikenteen ja rakennusten onnettomuusriskit ja tulipaloihin varautuminen. 
Arvioinnissa tulee myös tunnistaa ympäristöriskeille herkät kohteet 
kuten läheiset asutusalueet, lentoasema ja vedenottoon käytettävä 
Pilvilampi. 

Vaasan kaupungin lausunnon mukaisesti kemikaalivuotoihin ja 
sammutusjätevesienhallintaan tulee varautua ja selostuksessa tulee 
kuvata varautumistoimia.  Riskien arvioinnissa tulee huomioida mm. 
toimenpiteet, joilla ehkäistään onnettomuuden seurauksena vaarallisten 
kemikaalien pääsy kaupungin jäte- ja talousvesijärjestelmiin tai 
hulevesiin. Yhteysviranomainen pyytää huomioimaan myös 
Luonnonvarakeskuksen lausunnon, jonka mukaan riskienarvioinnissa 
tulisi ottaa huomioon mahdolliset häiriöt tehtaan 
jätevedenkäsittelylaitoksen toiminnassa ja niihin varautuminen.

Yhteisvaikutukset

Arviointiohjelman mukaan yhteisvaikutuksia voi aiheutua muusta 
ihmistoiminnasta kuten lähelle sijoittuvasta teollisuudesta ja 
lentoasemasta. Yhteisvaikutusten arvioinnissa huomioidaan 
mahdollisuuksien mukaan myös alueen tulevaa toimintaa.

YV: Tarkasteltaessa mahdollisia tulevia yhteisvaikutuksia tulee 
huomioida hankealueen sijoittuminen laajalle teollisuusalueelle, joka 
muodostuu Vaasan Laajametsän ja Mustasaaren Granholmsbackenin 
alueista ja joille voidaan sijoittaa olemassa olevien kaavojen mukaan 
vaarallisia kemikaaleja valmistavia tai varastoivia laitoksia. Arvioinnissa 
tulee tarkastella myös muista lähialueen toiminnoista, kuten mm. 
liikenteestä ja lentoasemasta aiheutuvia yhteisvaikutuksia. 

Vaikutusten seuranta

YV: Arviointiohjelmassa ei ole esitetty kuinka arvioinnissa tullaan 
tarkastelemaan hankkeen haitallisten ympäristövaikutusten seurantaa.

Yhteysviranomainen toteaa, että arviointiselostuksessa tulee esittää 
ehdotus mahdollisten merkittävien haitallisten ympäristövaikutusten 
seurannasta. Seuranta tulee määrittää hankkeen vaikutusten ja niiden 
merkittävyyden perusteella. Esitykset tarvittavista seurannoista tulee 
rajata siten, että ne ovat toteutettavissa.

ARVIOINTIOHJELMALAUSUNNON TOIMITTAMINEN JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN

ELY-keskus toimittaa lausuntonsa ja kopiot arviointiohjelmasta 
saamistaan lausunnoista ja mielipiteistä hankkeesta vastaavalle. 
Lausunto toimitetaan samalla tiedoksi asianomaisille.

Arviointiohjelmalausunto julkaistaan viranomaisen verkkosivuilla 
osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa ja 

http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa
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ympäristöhallinnon verkkosivuilla 
www.ymparisto.fi/freyrcamtehdasvaasaYVA. 

SUORITEMAKSU, SEN MÄÄRÄYTYMINEN JA MAKSUA KOSKEVA 
OIKAISUMAHDOLLISUUS

Suoritemaksu on 8 000 euroa.

Arviointiohjelmasta annettavasta yhteysviranomaisen lausunnosta 
perittävä maksu on määritelty tavanomaisen hankkeen mukaisesti 
(11 - 17 henkilötyöpäivää). Maksu määräytyy ELY-keskusten maksuista 
annetun asetuksen perusteella.

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että arviointiohjelmalausunnosta 
perittävän maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia 
siihen oikaisua ELY-keskuksesta kuuden kuukauden kuluessa tämän 
perustellun päätelmän antamispäivästä.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017) 8, 16 ja 18 §

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
(277/2017) 3 §

Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8 §

Valtioneuvoston asetus (1357/2022) elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja 
hallintokeskuksen maksullista suoritteista vuonna 2023 (2 §)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ylitarkastaja Pia Jaakola 
ja ratkaissut johtava asiantuntija Elina Venetjoki.

Liitteet Lausunnot, mielipiteet ja asiantuntijakommentit
Maksua koskeva oikaisuvaatimusosoitus

Jakelu Freyr Battery Finland Oy
Ramboll Finland Oy
Vaasan kaupunki
Mustasaaren kunta

Tiedoksi Tahot, joilta on pyydetty lausuntoa

https://www.ymparisto.fi/


Tämä asiakirja EPOELY/45/2023 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument EPOELY/45/2023  har godkänts 
elektroniskt

Esittelijä Jaakola Pia 13.03.2023 13:20

Ratkaisija Venetjoki Elina 13.03.2023 13:12



MAKSUA KOSKEVA OIKAISUVAATIMUSOHJE

Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan
Maksun määräämistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua kirjallisesti Etelä-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus).

Viranomainen, jolle valituskirjelmä on toimitettava sekä oikaisuvaatimusaika
Asian käsittelystä perittävää maksua koskeva oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava Etelä-Pohjanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa ei antopäivää oteta lukuun. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatimusaika jatkuu
vielä seuraavana arkipäivänä.

Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava
 päätös, johon oikaisua vaaditaan
 millaista oikaisua vaaditaan (miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen

vaaditaan tehtäväksi)
 perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
 oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta
 postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan

toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän
nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
oikaisuvaatimuskirjelmä.

Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä
 päätös, johon oikaisua haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin

toimitettu viranomaiselle
 asiamiehen on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja (Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan

tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus niin määrää.)

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava ELY-keskuksen kirjaamoon. Oikaisuvaatimuskirjelmän voi tuoda perille
vaatimuksen tekijä itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuullaan lähettää myös postitse,
sähköpostitse, telekopiona tai toimittaa lähetin välityksellä. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen
toimittamisesta telekopiona tai sähköpostitse säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).

Yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

käyntiosoite: postiosoite:
Alvar Aallon katu 8, SEINÄJOKI PL 156, 60101 SEINÄJOKI
Wolffintie 35, VAASA PL 262, 65101 VAASA
Pitkänsillankatu 15, KOKKOLA PL 77, 67101 KOKKOLA
Aukioloaika: kello 8.00 – 16.15

puhelin: 0295 027 500
telekopio:  0295 020 341
sähköposti:  kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi

Sähköinen asiointi –lomake: www.ely-keskus.fi
Asioi verkossa > Sähköinen asiointi ja lomakkeet > ELY-keskusten yleinen asiointilomake yrityksille,
yhdistyksille ja toiminnanharjoittajille. Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia. Esim. skannatun lomakkeen voi
lähettää sähköisen palvelun kautta.

mailto:kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi
http://www.ely-keskus.fi/

