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TIIVISTELMÄ 

Hankkeesta vastaava, hankkeen tausta ja tarkoitus 

FREYR Battery ("Freyr") pyrkii tarjoamaan teollisen mittakaavan puhtaita akkuratkaisuja maailman-

laajuisten päästöjen vähentämiseksi. New Yorkin pörssissä listatun Freyrin tehtävänä on tuottaa 

vihreitä akkukennoja nopeuttamaan energia- ja kuljetusjärjestelmien hiilenpoistoa (eng. decar-

bonization) maailmanlaajuisesti. Freyr on aloittanut ensimmäisen suunnitellun tehtaansa rakenta-

misen Norjan Mo i Ranaan ja ilmoittanut teollisen mittakaavan akkukennotuotannon mahdollisesta 

kehittämisestä Georgiassa Yhdysvalloissa ja Vaasassa. FREYR aikoo asentaa 50 GWh akkukenno-

kapasiteettia vuoteen 2025 mennessä, 100 GWh vuosikapasiteetin vuoteen 2028 mennessä ja 200 

GWh vuosikapasiteetin vuoteen 2030 mennessä.  

 

Vuonna 2020 FREYR teki lisenssi - ja huoltosopimuksen 24M Technologies, Inc:n ("24M") kanssa 

käyttääkseen heidän SemiSolid-litiumioniakkukennoteknologiaa™. Freyr aikoo tuottaa kennoja 

24M-teknologialla käytettäväksi energian varastointisovelluksissa, kaupallisessa liikkuvuudessa, ja 

henkilösähköautojen markkinoilla. Yhdistämällä 24M-teknologia puhtaan, edullisen uusiutuvan 

energian saatavuuteen ja Norjan korkeasti koulutettuun työvoimaan FREYR on hyvässä asemassa 

toimittaakseen turvallisia ja korkealaatuisia, puhtaita akkuja.  

 

Tämä YVA-ohjelma koskee Freyrin katodimateriaalitehdasprojektia (CAM-tehdas, Cathode Active 

Material). Hankkeen päätavoitteena on rakentaa Vaasan Laajametsän alueelle katodiaktiivista ma-

teriaalia valmistava tehdas, joka toimittaa Norjan Giga Arctic -tehtaalle sekä muille asiakkaille ka-

todimateriaalia akkukennojen tuotannon tukemiseksi. Lisäksi Laajametsän alueelle suunnitteilla 

oleva akkukennotehdas on tulevaisuudessa katodiaktiivimateriaalin käyttäjä. 

 

Laitoksella valmistettava katodiaktiivinen materiaali on litiumrautafosfaattia, ns. LFP-materiaalia. 

LFP-materiaali on kriittinen osa litiumioniakkukennojen tuotantoa, joten toimitusketjun turvaami-

nen on ensiarvoisen tärkeää. 

 

YVA-menettely, aikataulu ja tarvittavat luvat. YVA-lain mukaan kemianteollisuuden integroi-

tuihin tuotantolaitoksiin, joissa valmistetaan teollisessa mittakaavassa aineita kemiallisilla muunto-

prosesseilla ja joissa tuotetaan mm. epäorgaanisia kemikaaleja, sovelletaan ns. YVA-menettelyä 

(YVA-laki 252/2017). YVA-menettelyn tavoitteena on tunnistaa, arvioida ja kuvata tällaisen hank-

keen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset. Tavoitteena on saada tämä YVA-menettely 

päätökseen julkaisemalla YVA-selostus maaliskuussa 2023, jolloin YVA-yhteysviranomaisen perus-

teltu päätelmä selostuksesta saataisiin viimeistään heinäkuussa 2023. Laitoksen on määrä aloittaa 

tuotanto vuoden 2024 lopulla. 

 

Laitoksen rakentaminen, käyttöönotto ja käyttö edellyttävät useita lupia, joista tärkeimmät ovat 

rakennuslupa, ympäristölupa ja kemikaalilupa. Lisäksi tarvitaan muutamia erillisiä teknisiä lupia ja 

sopimuksia, kuten korkeimpien rakenteiden lentoestelupia. 

 

Hankkeen yleiskuvaus ja vaihtoehdot. Tehdas on tarkoitus perustaa tontille, joka sijaitsee Vaa-

san lentoaseman itäpuolella, noin 8 kilometrin etäisyydellä Vaasan keskustasta. Tontin koko on noin 

51 hehtaaria. Tuotantokapasiteetin ollessa 60 000 tonnia vuodessa on toimintojen vaatima alustava 

pinta-ala noin 31 hehtaaria. Tehdaskokonaisuus käsittää mm. yhdestä kolmeen tuotantoraken-

nusta, varastot, kemikaalien ja jätteiden varastoinnin, hyödykerakennuksia, vedenkäsittelytoimin-

not, sähköaseman, valvomon, toimistorakennuksen, huoltotilat, pysäköintialueet ja rakentamisen 

tukialueet. 
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Tehtaan päätuote on katodiaktiivinen materiaali (CAM), jota käytetään sähköautojen sekä sähkön 

varastointisovelluksiin liittyvissä akuissa. YVA-menettelyssä arvioitavat tuotantokapasiteetit ovat 

20 000 ja 60 000 tonnia vuodessa. Tontti mahdollistaa myös laajemman tuotannon, mutta se suun-

nitellaan myöhemmin eikä sisälly tähän menettelyyn. 

 

CAM-tuotantoprosessi koostuu kuudesta osaprosessista, jotka ovat jauhatus I, jauhatus II, ruisku-

kuivaus, sintraus, suihkumylly ja sekoitus sekä pakkaus. Tarvittavat raaka-aineet laitetaan reakto-

riin, jossa valmistetaan litiumrautafosfaattiliete. Kun reaktio on päättynyt, materiaali kuivataan 

kiinteäksi jauheeksi ja prosessoidaan edelleen sintrausyksikössä. Sintrauksessa muodostuu haluttu 

litiumrautafosfaatin kidefaasi ja hiilipinnoite. Jet-jauhimessa varmistetaan, että tuotteen hiukkas-

koko täyttää sille asetetut vaatimukset. Viimeisessä vaiheessa mahdolliset vierasesineet ja mag-

neettiset aineet poistetaan ja valmis tuote pakataan 500 kg suursäkkeihin tai siiloihin. 

 

Tehtaan prosessijätevedet käsitellään tehtaan omassa jätevedenkäsittelylaitoksessa puhtausta-

soon, joka täyttää vaatimukset kaupungin jätevesijärjestämään johdettavalta teollisuusjätevedeltä.  

Hulevesistä huolehditaan asemakaavamääräysten mukaisesti, ne kerätään ja viivästetään tontilla 

ja johdetaan hallitusti ojastoon. 

 

Ilmaan kohdistuvat päästöt ovat alustavan arvion mukaan hyvin vähäisiä (pienhiukkaset sekä rikki- 

ja typpioksidit). Mahdollisia kaasunpuhdistustekniikkoja ovat korkean erotusasteen hiukkassuodat-

timet (HEPA) ja pesurit. Tarvittavat kaasunpuhdistustekniikat tarkentuvat suunnittelun edetessä.  

 

Melupäästölähteet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että meluvaikutukset ympäristöön, kuten lä-

himpään asutukseen, noudattavat asemakaavamääräyksiä enimmäismelutasosta päivällä ja yöllä. 

Tämä varmistetaan melumallinnuksella. Ympäristöriskien arviointi laaditaan tunnistamalla mahdol-

lisia onnettomuus ja häiriötilanteita, ja arvioimalla niiden todennäköisyyttä ja seurausvaikutuksia. 

Myös riskienhallinta- ja korjaavia toimenpiteitä osoitetaan. 

 

Tässä YVA-menettelyssä arvioidaan seuraavia vaihtoehtoja: vaihtoehto VE0 – hankkeen toteutta-

matta jättäminen, ja vaihtoehto VE1 – hanke toteutetaan perustamalla tuotantolaitos Vaasan Laa-

jametsän alueelle. Vaihtoehdossa VE1 arvioidaan kaksi tuotantokapasiteettia: CAM-tuotanto 20 000 

ja 60 000 tonnia vuodessa. 

 

Arvioitavat vaikutukset. Arviointiin sisällytetään YVA-lain tarkoittamat vaikutukset kuitenkin si-

ten, että hankkeen arvioinnissa keskitytään alustavan tarkastelun pohjalta erityisesti seuraaviin 

arvioitaviin vaikutuksiin: meluvaikutukset, hulevesien vaikutukset, riskit ja poikkeustilanteet, vai-

kutukset ihmisiin ja yhteiskuntaan sekä vaikutukset maisemaan, maankäyttöön ja yhdyskuntara-

kenteeseen. Hankkeesta aiheutuu sekä kielteisiä että myönteisiä vaikutuksia – paikkakunnalle, alu-

eelle ja globaalisti. 

 

Arviointimenetelmät. Vaikutusarvioinnit laaditaan tarkasteltavasta vaikutuksesta riippuen erilai-

silla menetelmillä, esim. olemassa olevan ja kirjallisuuden analysointi, kartta-analyysi (GIS), paik-

katutkimukset, kenttätutkimukset ja näytteenotto, mallinnus (esim. melu, ilma), maisema-arviointi 

(sisältäen näkyvyysanalyysi), ympäristöriskinarviointi, asiantuntija-arviot ja tilastolliset tarkastelut. 

 

Haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpiteitä kartoitetaan ottamalla huomioon lainsää-

dännön vaatimukset, alan parhaita käytäntöjä koskevat standardit, soveltuvat kansainväliset stan-

dardit, muista projekteista saadut kokemukset sekä asiantuntija-arviot. Esimerkkejä mahdollisista 

lieventämistoimenpiteistä ovat toimintojen sijoittaminen, päästöjen vähentämistekniikat ja suoja-

vyöhykkeet/esteet. 
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Osallistuminen ja vuorovaikutus perustuvat julkiseen ja avoimeen YVA-menettelyyn. YVA-yh-

teysviranomainen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, varmistaa, että menettely järjestetään ja neu-

vottelut, mukaan lukien kuulemisajat, toteutetaan lain mukaisesti. Hankkeesta vastaava ja konsultti 

osallistuvat YVA:n yleisötilaisuuksien järjestämiseen. 
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SAMMANFATTNING 

Den projektansvarige, beskrivning av projektet och syfte 

 

FREYR Battery (”Freyr”) ämnar tillhandahålla rena batterilösningar i industriell skala för att minska 

de globala utsläppen. Företaget är noterade på New York-börsen, och deras mål är att producera 

gröna battericeller för att påskynda utfasning av fossila bränslen i energi- och transportsystem 

globalt. Freyr har börjat bygga den första av sina planerade fabriker i Mo i Rana, Norge, och har 

meddelat om potentiell utveckling för tillverkning av battericeller i industriell skala i Georgien, USA 

och Vasa, Finland. FREYR avser installera 50 GW i battericellskapacitet till år 2025, samt 100 GWH 

årlig kapacitet till 2028 och 200 GWH årlig kapacitet till 2030. 

 

I 2020 ingick FREYR i ett licens- och serviceavtal med 24M Technologies, AB (”24M”) för att använda 

deras SemiSolid™ litium-jon battericellteknologi. Freyr planerar att tillverka celler med 24M platt-

formen för användning på ESS- och personbilsmarknaden och på marknaden för kommersiell mo-

bilitet. Genom att kombinera 24M-plattformen med tillgång till ren och billig förnybar energi och 

Norges högkvalificerade arbetskraft är Freyr väl positionerade för att leverera säkra, rena batterier 

av hög kvalitet. 

 

Detta MKB-program innefattar Freyrs projekt för en katodmaterialfabrik (CAM-fabrik, Cathode Ac-

tive Material).  Projektets huvudsakliga mål är att bygga en fabrik för tillverkning av katodaktivt 

material i Långskogen, Vasa. Fabriken ska leverera katodmaterial till Norges Giga Arctic-fabrik och 

andra kunder för att stöda battericellsproduktion. Även battericellsfabriken som planeras i Lång-

skogens område kommer i framtiden vara en användare av katodaktivt material.  

 

Det katodaktiva materialet som kommer produceras i anläggningen är litiumjärnfosfat, s.k. LFP-

material. LFP-materialet är en kritisk del i produktionen av litiumjonbattericeller, så det är av yt-

tersta vikt att säkra leverandskedjan.  

 

MKB-förfarande, tidsplan och nödvändiga tillstånd. Enligt MKB-lagen ska integrerade kemiska 

anläggningar för tillverkning i industriell skala av ämnen med användning av kemiska omvandlings-

processer, där det framställs bl.a. oorganiska kemikalier, omfattas av ett MKB-förfarande (MKB-lag 

252/2017). Syftet med MKB-förfarandet är att identifiera, bedöma och beskriva de sannolika bety-

dande miljökonsekvenserna av ett sådant projekt. Målet är att avsluta detta MKB förfarandet genom 

att publicera MKB-rapporten i mars 2023, då kontakmyndighetens motiverade slutsats fås senast i 

juli 2023. Anläggningen väntas börja produktionen i slutet av 2024.  

 

Byggandet, driftsättningen och driften av anläggningen kräver flera tillstånd, varav de viktigaste är 

bygglov, miljötillstånd och kemikalietillstånd. Förutom dessa krävs ett antal separata tekniska till-

stånd och avtal, t.ex. flyghindertillstånd för de högsta byggnaderna. 

 

Beskrivning av projektet och dess alternativ. Fabriken ska uppföras på en tomt som ligger 

öster om Vasa flygplats, cirka 8 kilometer från centrum av Vasa. Tomtens storlek är cirka 51 hektar. 

Vid en produktionskapacitet på 60 000 t/a k är den preliminära ytan som krävs för verksamheten 

cirka 31 ha. Fabrikshelheten omfattar bl.a. en till tre produktionsbyggnader, lagerlokaler, kemikalie- 

och avfallslager, råvarubyggnader, anläggningar för behandling av vatten, elstation, kontrollrum, 

kontorsbyggnad, underhållsanläggningar, parkeringsområden och stödområden för byggandet. 

 

Fabrikens huvudprodukt är katodaktivt material (CAM), som används i batterier för elbilar och lag-

ring av el. Produktionskapaciteten som bedöms i MKB-förfarandet är 20 000 – 60 000 ton per år. 
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Det finns även möjlighet att utöka produktionen på området, men detta kommer att planeras i ett 

senare skede och ingår inte i detta förfarande.  

 

CAM-produktionsprocessen består av sex delprocesser: malning I, malning II, spraytorkning, sint-

ring, jetkvarn, blandning och packning. De råvaror som behövs läggs i en reaktor, där litiumjärn-

fosfat-slam tillverkas. När reaktionen är avslutad torkas materialet till ett fast pulver och bearbetas 

i en sintringsenhet. Sintringen producerar den önskade litiumjärnfosfatets kristallstruktur och kol-

beläggning. I jetkvarnen säkerställs att produktens partikelstorlek uppfyller kraven. I sista skedet 

avlägsnas eventuella främmande föremål och magnetiska material och den färdiga produkten 

packas i 500 kg storsäckar eller silon.  

 

Anläggningens processavloppsvatten behandlas i anläggningens egna reningsverk till en renhets-

grad som uppfyller kraven för industriellt avloppsvatten som släpps ut i stadens avloppssystem. 

Dagvatten hanteras i enlighet med detaljplanebestämmelser, det samlas upp och fördröjs på plat-

sen för att sedan kontrollerat avledas till diken.  

 

Luftutsläppen beräknas preliminärt vara mycket låga (småpartiklar samt svavel- och kväveoxider). 

Möjliga tekniker för gasrening är bland annat högeffektiva partikelfilter (HEPA) och skrubber. De 

nödvändiga gasreningsteknikerna kommer att specificeras när planeringen fortskrider. 

 

Källorna för bullerutsläpp kommer att planeras och genomföras på ett sådant sätt att bullerpåverkan 

på miljön, t.ex. närmaste bosättningen, följer detaljplanens bestämmelser om maximala bullerni-

våer under dag och natt. Detta kommer att säkerställas genom bullermodellering. Bedömningen 

om miljörisken utarbetas genom att identifiera potentiella olyckor och incidenter, och bedöma deras 

sannolikhet och konsekvenser. Riskhanterings- och korrigerande åtgärder kommer också att iden-

tifieras. 

 

I detta MKB-förfarande bedöms följande alternativ: alternativ ALT0 – projektet genomför inte, och 

alternativ ALT1 – projektet genomförs genom att en produktionsanläggning byggs i Långskogen, 

Vasa. I alternativ ALT1 bedöms två produktionskapaciteter: CAM-produktion på 20 000 och 60 000 

ton per år.  

 

Konsekvenser som ska bedömas. Bedömningen kommer att omfatta de konsekvenser som de-

finieras i lagen om miljökonsekvensbedömning, men kommer baserat på en preliminär bedömning 

att fokusera på följande konsekvenser i synnerhet: buller, dagvatten, risker och oförutsedda hän-

delser, konsekvenser för människor och samhälle samt konsekvenser för landskap, markanvänd-

ning och samhällsstruktur. Projektet kommer att ha både negativa och positiva effekter lokalt, reg-

ionalt och globalt. 

 

Bedömningsmetoder. Beroende på vilken typ av inverkan som undersöks, kommer konsekvens-

bedömningen att utföras med olika metoder: t.ex. litteraturanalys, kartanalys (GIS), platsstudier, 

fältundersökningar och provtagning, modellering (t.ex. buller, luft), landskapsbedömning (inklusive 

synlighetsanalys), miljöriskanalys, expertutlåtanden och statistisk analys. 

 

Åtgärder för att förebygga och lindra konsekvenser kommer att identifieras genom att ta 

hänsyn till lagstiftningen, standarder för bästa industriella praxis, tillämpning av industriella stan-

darder, erfarenhet från andra projekt samt expertbedömningar. Exempel på möjliga lindrande åt-

gärder är placering av verksamheten, utsläppsreducerande teknik och skyddszoner / barriärer.  
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Deltagande och samverkan baseras på ett offentligt och öppet MKB-förfarande. MKB-kontakt-

myndigheten, NMT-centralen i Södra Österbotten, säkerställer att förfarandet organiseras och hö-

randen (inklusive besvärstid) genomförs i enlighet med lagen. Den ansvariga för projektet och kon-

sulterna kommer att delta i organiseringen av MKB:s offentliga evenemang.  
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1. JOHDANTO 

1.1 Hankkeen tausta 

Freyr Battery on Luxemburgissa sijaitseva yritys, joka on listattu New Yorkin pörssissä. Sen tavoit-

teena on tarjota teollisen mittakaavan puhtaita akkuratkaisuja maailmanlaajuisten päästöjen vä-

hentämiseksi. Freyr pyrkii perustamaan litiumioniakkukennotehtaansa Mo i Ranaan, Norjaan ja 

Georgiaan, Yhdysvaltoihin, ja mahdollisesti ottamaan aseman arvoketjussa kennotehtaan ylä- ja 

alavirtaan. Akkukennotuotannon aikana LFP (litiumrautafosfaatti), jota kutsutaan myös katodiaktii-

viseksi materiaaliksi (CAM), on yksi prosessin tärkeimmistä tekijöistä. CAM:n hankinta on siksi erit-

täin tärkeää akkukennojen tuotannossa, ja CAM:n suuren kysynnän vuoksi akkutehtaalla, Freyr 

näkee mahdollisen edun materiaalin valmistuksessa itse. Tuottamalla CAMia akkutehtaan lähialu-

eilla, ja käyttämällä puhdasta ja uusiutuvaa energiaa, Freyr voi parantaa LFP-tuotteen kestävyyttä 

ja mahdollistaa ympäristöystävällisemmän akkukennojen tuotannon. 

1.2 Tarkoitus ja tavoitteet 

CAM-hankkeen päätavoite on rakentaa Pohjoismaihin katodiaktiivista materiaalia valmistava teh-

das, joka toimittaa Giga Artic -tehtaalle ja muille asiakkaille katodimateriaalia akkukennojen tuo-

tannon tukemiseksi. Tässä YVA-menettelyssä tarkastellaan laitosta, joka tuottaa 20 000 - 60 000 

tonnia LFP-materiaalia vuodessa.  

1.3 Ympäristövaikutusten arviointi 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (ns. YVA-menettely) perustuu ympäristövaikutusten arvi-

ointimenettelystä annettuun lakiin (252/2017) ja valtioneuvoston asetukseen ympäristövaikutusten 

arviointimenettelystä (277/2017).  

  

YVA-menettelyn tarkoitus on tuottaa tietoa hankkeen vaikutuksista ympäristöön, helpottaa ympä-

ristöasioiden huomioon ottamista suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseissa sekä lisätä kansalais-

ten ja muiden toimijoiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia.   

  

YVA-menettely koostuu kahdesta vaiheesta, joista ensimmäisessä laaditaan ympäristövaikutusten 

arviointiohjelma (YVA-ohjelma) ja toisessa vaiheessa arvioinnin tulokset kootaan ympäristövaiku-

tusten arviointiselostukseen (YVA-selostus). YVA-ohjelma (tämä asiakirja) on suunnitelma, kuinka 

hankkeen aiheuttamat vaikutukset suunnitellaan arvioitavan. Toisessa vaiheessa, vaihtoehtojen 

vaikutukset arvioidaan ja tulokset esitetään YVA-selostuksessa. Molemmissa vaiheessa järjestetään 

nähtävillä olo ja yleisötilaisuus. Arvioinnissa keskitytään hankkeen todennäköisesti merkittäviin vai-

kutuksiin.  

  

Hankkeet, joihin sovelletaan YVA-menettelyä, ovat muun muassa:  
“6) kemianteollisuus […]:  

(c) kemianteollisuuden integroidut tuotantolaitokset, joissa valmistetaan teolli-

sessa mittakaavassa aineita kemiallisilla muuntoprosesseilla ja joissa tuotetaan  

[…] - epäorgaanisia kemikaaleja, (YVA-laki 252/2017)  

1.4 Arvioitavat vaikutukset ja arviointimenetelmät 

YVA-lain mukaan YVA-menettelyssä tulee tunnistaa, arvioida ja kuvata tiettyjen hankkeiden toden-

näköisesti merkittävät ympäristövaikutukset. Menettelyssä tarkastellaan seuraavia vaikutusluokkia 

sekä niiden välisiä vuorovaikutuksia:  
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Kuva 1-1 Arvioitavat vaikutukset YVA-lain (252/2017) mukaan. 

Riippuen tutkittavasta vaikutuksesta, vaikutusten arviointiin käytetään useita menetelmiä, esimer-

kiksi:  

• kenttätutkimuksia ja näytteenottoa  

• kartta-analyysejä (GIS)  

• mallinnusta (melu, ilmanlaatu)  

• kirjallisuutta  

• ympäristöriskien analysointia ja mallinnusta  

• osallistavia menetelmiä  

• asiantuntijaryhmän aiempia kokemuksia  

• lausunnoissa ja mielipiteissä esille nousseiden kysymysten analysointia  

1.5 Jatkosuunnittelu ja lupamenettelyt 

Ensimmäisessä vaiheessa Vaasan tehtaalle suunnitellaan 20 000 - 60 000 tonnin vuotuista tuotan-

tokapasiteettia. Tontti mahdollistaa myös tuotannon laajentamisen. Laajennuksen kapasiteetti 

määräytyy seuraavien vuosien markkinoiden kehityksen mukaan. 

 

Hanke edellyttää muun muassa eri viranomaisilta haettavia ympäristö- ja kemikaalilupia, jotka voi-

daan käsitellä samaan aikaan. Hanke vaatii näiden lupien lisäksi Vaasan kaupungin rakennuslupa-

viranomaisen rakennusluvat rakennuksille ja rakenteille. Lisäksi korkeimmille rakenteille voidaan 

vaatia erilliset tekniset luvat (lentoestelupa). 

1.6 Arviointiohjelman laatijat 

YVA-lain 33 § mukaisesti hankkeesta vastaavan on varmistettava, että sillä on käytettävissään 

riittävä asiantuntemus ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja -selostuksen laadintaan. Yhteys-

viranomaisen arvioi ja todentaa asiantuntemuksen. Hankkeesta vastaavana toimii Freyr ja YVA-

konsulttina Ramboll. YVA-ohjelman laatimiseen osallistuneet henkilöt on esitetty seuraavassa: 

Arvioitavat 

vaikutukset

Väestö, ihmisten 
terveys, elinolot ja 

viihtyvyys

Maaperä, vesi, ilma, 
ilmasto, kasvillisuus, 

eliöt ja luonnon 
monimuotoisuus

Yhdyskuntarakenne, 
aineellinen omaisuus, 

maisema, 
kaupunkikuva ja 
kulttuuriperintö

Luonnonvarojen 
hyödyntäminen
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Henkilö Rooli 

Ramboll Finland 

Antti Lepola 
YVA-projektipäällikkö 

Antti Lepolalla (MMM) on yli 30 vuoden koke-
mus ympäristötutkimuksesta ja suunnitte-
lusta. Ydinosaamisaluetta ovat hankkeiden 
ympäristövaikutusten arviointi (YVA) sekä 
vesi- ja ympäristölupahakemukset ja niihin 

liittyvät selvitykset. Hänellä on laaja kokemus 
teollisuuden ja energiatuotannon ympäristö-
asioiden konsultoinnista. Hän on osallistunut 
asiantuntijana lähes 100 YVA-menettelyyn ja 
projektipäällikkönä yli 30 YVA-menettelyyn. 

Nea Ferin 
YVA-projektikoordinaattori, ilmasto 

Nea Ferinillä (DI) on muutamien vuosien ko-
kemus YVA-menettelyistä erityisesti suurissa 
teollisuusprojekteissa. Tyypillisesti hän työs-
kentelee YVA-projektikoordinaattorina, ja hä-
nen toinen ydinosaamisensa on ilmastoon liit-

tyvissä aiheissa, kuten ilmastovaikutusten ar-
vioinnissa ja kasvihuonekaasulaskennassa 
(tuote- ja yritystasolla). 

Teemu Koskinen 
vesihuolto 

Teemu Koskisella (M.Sc. kemian prosessitek-
niikka) on 24 v. kokemus vesihuollon prosessi- 
ja laitossuunnittelusta. Hänellä on pitkä koke-

mus myös vesihuoltoon liittyvistä luvituksista. 
Lisäksi Koskisella on kokemusta vesilaitosten 
urakoinnista.  

Mats Strömbäck 
rakennus- ja rakennesuunnittelu 

Mats Strömbäckillä (RI) on yli 18 vuoden koke-
mus rakenne- ja rakennussuunnittelusta sekä 

suunnittelun että projektien johtamisesta. Hä-

nellä on laaja kokemus julkisten ja teollisuuden 
rakennushankkeiden konsultoinnista ja johta-
misesta niin Suomessa kuin kansainvälisesti-
kin. 

Harri Ruokola, 

LVIA 

Harri Ruokolalla (LVI-ins.) on yli 30 vuoden ko-

kemus LVIA-suunnittelusta ja näistä noin 20 

vuotta pelkästään teollisuuden hankkeista, ko-

timaassa ja ulkomailla. Ydinosaamiseen liittyy 

hankkeiden vienti esisuunnittelusta, hankinto-

jen vastaamisesta ja työmaavalvonnasta val-

miin tehtaan vastaanottoon. 

Soile Bäckström, 
energia 

Soile Bäckström (DI) toimii Energiatiimissä asi-
antuntijana Ramboll Finland Oy:llä. Bäckström 
on työskennellyt erilaisissa kotimaisissa ja kan-

sainvälisissä energiantuotantoon liittyvissä 
projekteissa ja selvityksissä. Suunnittelukoke-

musta hänellä on 4 vuoden ajalta. 
 

Antti Miettinen 
GIS-asiantuntija 

Antti Miettisellä (MMM) on yli 15 vuoden koke-
mus GIS-asiantuntijana toimimisesta. Hän on 
ollut mukana monessa YVA-hankkeessa GIS-

vastaavana ja kokemusta hänellä on monelta 
eri toimialalta, mm. infraan ja energiaan liitty-
vissä projekteissa. 
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2. HANKKEESTA VASTAAVA 
 

Freyr on Luxemburgiin rekisteröity yritys, jolla on toimipaikat Norjan Oslossa, Mo i Ranassa ja 

Trondheimissa, Bostonissa sekä Fukuokassa ja se on perustanut tytäryhtiön Suomeen Suomen toi-

mintaa varten. Freyr Battery pyrkii tarjoamaan teollisen mittakaavan puhtaita akkuratkaisuja maa-

ilmanlaajuisten päästöjen vähentämiseksi ja kustannuskilpailukykyisimpiä puhtaita akkuja nopeasti 

kasvaville markkinoille. Freyrin Customer Qualification Plant (CQP) rakentaminen Mo i Ranassa, 

Norjassa, etenee tasaisesti ja näytekennojen tuotannon arvioidaan lisääntyvän vuoden 2023 en-

simmäisen kvartaalin aikana. 

 

Freyrin ensimmäiset tuotantolaitokset perustuvat litiumrautafosfaatti (LFP) kemiaan. Freyrin nopeat 

suunnitelmat akkutuotannon kehittämiseksi lisäävät katodiaktiivisen materiaalin (CAM) kysyntää 

kennotuotannossa. LFP-tuote on merkittävä komponentti akkujen valmistuksessa ja se käsittää yli 

50 % akkuun käytettävästä materiaalista. Freyr tutkii siksi mahdollisuuksia kehittää oma CAM-

tehdas Vaasaan vastaamaan LFP-materiaalin tarpeeseen akkutuotannossa sekä Freyrin Norjan Giga 

Factoryssä että mahdollisesti muille toimijoille akkumarkkinoilla kysynnän kasvaessa. Tarpeiden 

täyttämiseksi CAM-tehdas on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2024 ja sen tuotantokapasiteetti olisi 

tuolloin 20 000–60 000 tonnia LFP-materiaalia vuodessa. 

 

 

 

Kuva 2-1. Freyrin strategiaan kuuluu ottaa haltuun myös tuotantoketjun alkupään (ylävirta) valmistusta paikallis-

tamalla toimitusketjua. 
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3. VAIHTOEHDOT 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:  

• Vaihtoehto 0 (VE0) – hanketta ei toteuteta  

• Vaihtoehto 1 (VE1) – hanke toteutetaan perustamalla CAM-laitos Laajametsän 

alueelle Vaasaan  

 

VE 0: Toteuttamatta jättäminen 

CAM-tehdasta ei toteuteta Vaasaan. Nollavaihtoehto tarkastellaan ympäristön nykytilan kuvauksen 

pohjalta (luku 6), jota tarkennetaan tulevassa YVA-selostuksessa. Hankkeen toteuttamiseen liitty-

viä toimia, mukaan lukien rakennus- ja asennustyöt ja laitoksen käyttö, ei toteutettaisi, eikä täten 

niistä myöskään aiheutuisi ympäristövaikutuksia.   

 

VE 1: Laitoksen sijoittaminen Vaasaan 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioidaan CAM-hankkeen ympäristövaikutuksia (=vaihtoehto 

VE 1). Arviointi suoritetaan kahdelle eri tuotantokapasiteetille: 

• Tuotantokapasiteetti 20 000 t/a 

• Tuotantokapasiteetti 60 000 t/a 

 

Ensimmäisessä vaiheessa toteutettava kapasiteetti voi myös olla jotain edellä mainittujen kapasi-

teettitasojen väliltä, esimerkiksi 40 000 t/a. Kortteli 16 mahdollistaa myös toiminnan huomattavan 

laajentamisen tulevaisuudessa.  Tämä edellyttää laitoksen lisäsuunnittelua sekä liitännäisinfrastruk-

tuurin suunnittelua ja investointeja sekä todennäköisesti omaa YVA-menettelyä tulevaisuudessa. 
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4. HANKEKUVAUS 

4.1 Sijainti ja maan tarve 

Tehdashanke on suunniteltu rakennettavan tontille, joka sijaitsee Vaasan lentoaseman itäpuolella. 

Hankealueen suora etäisyys Vaasan keskustaan on noin 8 km. Hankealueen sijainti on esitetty ku-

vassa 4-1 ja 4-2. Tontti sijaitsee alueella 42, korttelissa 16, tontilla 1. Tontin koko on noin 51 

hehtaaria. 20 000 tonnin vuosituotantokapasiteetti aputoimintoineen vaatii noin 19 hehtaarin pinta-

alan. Tuotantokapasiteettia nostettaessa tasolle 60 000 tonnia vuodessa on toimintojen vaatima 

alustava pinta-ala noin 31 hehtaaria. Tontin ylimääräinen vapaa pinta-ala mahdollistaa tuotannon 

laajentamisen myöhemmin. 

  

 

 

Kuva 4-1. Hankealueen sijainti Vaasassa. 
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Kuva 4-2. Hankealue Vaasassa, Laajametsän alueelle suunnitteilla olevalla teollisuusalueella.  

 

Kortteli 16 
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4.2 Rakentaminen 

Tontin maaperää on tutkittu aiempien hankkeiden yhteydessä. Tontilla on tehtävä maapohjan leik-

kaus- ja täyttötöitä sekä osalla tonttia myös massanvaihtoja ja paalutusta, väliaikaisia työmaa/ra-

kennusteitä sekä yleistä työmaan valmistelua. Alustavien tietojen mukaan kallioperän louhintatar-

vetta esiintyy tontilla vain vähäisessä määrin tontin itäreunalla. 

 

Seuraavat rakenteet toteutetaan osana hankkeen ensimmäistä tuotantokapasiteettia: 

• Tuotantorakennus, joka koostuu: 

o Saapuvan logistiikan purkuasema 

o Prosessireaktorivaihe 

o Kuivaus- ja kovetusvaihe 

o Valmistuotevaihe 

o Lähtevän logistiikan lastausasema 

• Toimistorakennus (ml. ruokala, väestönsuoja) 

• Valvomo (ml. sosiaalitilat) 

• Sähköasema 

• Vedenkäsittely- ja hyödyketoiminnot 

• Kemikaalien ja jätteiden varastointi 

• Varastot 

• Varaus huoltorakennukselle 

• Pysäköintialue 

 

Tuotantorakennuksen alustava maksimikorkeus on 33 m maanpinnasta sekä alustava pituus ja le-

veys vastaavasti 158 m ja 147 m. Laitossuunnittelun edetessä tuotantorakennuksen dimensiot tar-

kentuvat. 

 

Tuotantokapasiteetin noustessa yli 20 000 tonniin vuodessa rakennetaan lisää tuotantorakennuk-

sia, lukumäärä riippuu toteutettavasta laajennuskapasiteetista, joka voi olla 60 000 tonnia vuo-

dessa. Laitosalueen alustava layout on esitetty alla (Kuva 4-1). Layoutissa on otettu huomioon 

vuosittainen tuotantokapasiteetti 60 000 tonniin asti. 
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Kuva 4-1 Laitosalueen alustava layout. 

4.3 Hankkeen yleiskuvaus 

4.3.1 Tuotteet ja tuotantotaso 

Vaihtoehdossa VE1 laitoksen tuotantokapasiteetti on 20 000 – 60 000 t/a LFP-katodiaktiivimateri-

aalia (CAM). 

 

Tuotannossa syntyy lisäksi lietettä ja prosessijätettä, jotka on esitelty tarkemmin luvussa 3.3.2.7 

Kierrätys ja jätehuolto. 
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4.3.2 Prosessit 

4.3.2.1 CAM-tuotantoprosessin kuvaus 

Litium-rautafosfaatin (LFP) tuotantolinja koostuu kuudesta osaprosessista: jauhatus I (raaka-ainei-

den valmistus, reaktio ja karkea jauhanta), jauhatus II (hieno jauhanta ja dispersio), ruiskukuivaus, 

sintraus, jet-jauhatus ja sekoitus sekä seulonta ja pakkaus.   

 

 

 

Kuva 4-3. Yksinkertaistettu vuokaavio CAMin tuotantoprosessista.  

 

LFP-tuotannon osaprosessit ovat: 

 

Jauhatus I 

Fosforihappo ja rautajauhe syötetään reaktiosäiliöön, jossa tapahtuva reaktio viimeistelee 

rautafosfaattiesiasteen. Tarvittavat litiumyhdisteet (LiOH/Li2CO3) ja fruktoosi punnitaan oi-

keassa suhteessa ja syötetään reaktiosäiliöön, jossa ne sekoitetaan litium-rautafosfaattiin. 

Reagoinut liete jauhetaan kuulajauhantakoneella (engl. ball milling machine). Kuulajauhan-

nan jälkeen sekoitettu liete johdetaan Jauhatus II -yksikköön hienojauhantaa varten. 

 

Jauhatus II 

Jauhatus I:stä tuleva litiumrautafosfaatti säädetään vaadittuun hiukkaskokoon kuulajauhan-

takoneessa. Primäärihiukkasten muodostumisen jälkeen sekoitettu litiumrautafosfaatti vii-

meistellään. Materiaali johdetaan ruiskukuivausasemalle (engl. spray drying station). Ase-

malla varmistetaan, että lietteen partikkelikoko ja homogeenisuus vastaavat asetettuja vaa-

timuksia, ja materiaali siirretään seuraavaan ruiskukuivausyksikköön. 

 

Ruiskukuivain (engl. spray dryer) 

Sekoitettu liete on kuivattava kiinteäksi jauheeksi ennen sintrausta. Kuivaus toteutetaan 

ruiskukuivauksena. 
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Sintraus 

Sintraus on ydinprosessi litium-rautafosfaattimateriaalien syntetisoimisessa. Sintrausuuni 

on suojattu typellä litium-rautafosfaattituotteiden syntetisoimiseksi korkeassa lämpötilassa. 

Syntetisoinnissa vapautuu kaasuja, kuten hiilidioksidia ja vesihöyryä, ja nämä kaasut joh-

detaan ulos polttoyksikön ja piipun kautta. Typpivirtausta säädetään siten, että uunin hap-

pipitoisuus on alle 100 ppm. Kuiva jauhe siirretään kuivausasemalta ja sillä täytetään polt-

tokotelot (engl. sagger). Täytetty polttokotelo siirretään korkean lämpötilan uuniin sintrauk-

seen, mikä viimeistelee kidefaasin ja litiumrautafosfaatin hiilipinnoitteen. Sintrauksen jäl-

keen materiaali siirretään väliaikaiseen puskurisäiliöön ja seulotaan paakkujen hajotta-

miseksi ennen toimitusta suihkujauhantaprosessiin (eng. jet milling process). 

 

Suihkujauhatus (engl. jet mill) 

Sintrauksen jälkeen litiumrautafosfaattimateriaali jauhetaan prosessin vaatimaan hienora-

keisuuteen suihkujauhannassa, jotta materiaali vastaa sille asetettuja vaatimuksia partikke-

likoosta.  

 

Seulonta, sähkömagneettinen erotin ja pakkaus 

Vaaditun hiukkaskokojakauman täyttävä materiaali käy läpi seulonta- ja sähkömagneet-

tierotinprosessin. Valmis jauhe seulotaan pakkaamista ja lähetystä varten. Tuote pakataan 

500 kg suursäkkeihin tai varastoidaan siiloihin. Säkit toimitetaan valmiiden tuotteiden va-

rastoon.  

4.3.2.2 Prosessin syöttöaineet (raaka-aineet) 

Jauhemaiset raaka-aineet varastoidaan päävarastorakennuksessa hyödyntäen lavoja ja hyllyjä. 

Fosforihappo varastoidaan erillään isommissa säiliöissä, joiden viilennykseen käytetään vesivaip-

paa. 

Taulukko 1 Pääraaka-aineiden enimmäiskulutusmäärät vuositasolla. 

 CAM tuotantokapasiteetti 

 20 000 t/a 60 000 t/a 

Aine Enimmäiskäyttömäärä, t/a Enimmäiskäyttömäärä, t/a 

Fosforihappo (75 %) 17 800 53 400 

Rautajauhe 8 300 24 900 

Litiumhydroksidi 5 500 16 500 

Litiumkarbonaatti 1 100 3 300 

Fruktoosi 1 900 5 700 

Vanadiumoksidi 

(V2O5) 
95 

285 

 

Muita kemikaaleja, esimerkiksi pinnankäsittelyainetta, käytetään laitoksella pienempiä määriä.  

4.3.2.3 Käyttöhyödykkeiden kuvaus 

 

Kaasujärjestelmät: 

Paineilma toimitetaan laitoksella olevasta keskuskompressorijärjestelmästä. Paineilmaa käytetään 

useissa yksikköprosesseissa: 
• Jauhatus 1 & 2 

• Ruiskukuivain 

• Sintraus 

• Suihkujauhatus & pakkaus 

Keskuskompressorijärjestelmä koostuu kompressorista, suodattimista, puskurisäiliöistä jne. 
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Instrumentti-ilma toimitetaan myös laitoksen keskuskompressorijärjestelmästä. Instrumentti-il-

maa käytetään kaikkialla prosessissa: 
• Jauhatus 1 & 2 

• Ruiskukuivain 

• Sintraus 

• Suihkujauhatus & pakkaus 

Typpeä käytetään sintrauksessa happipitoisuuden säätämiseksi. Sitä käytetään myös prosessilait-

teiston puhdistamiseen suihkujauhatuksessa ja pakkausvaiheessa. Typpi voidaan kuljettaa laitos-

alueelle nesteenä ulkopuolisen toimijan toimesta tai vaihtoehtoisesti, se voidaan tuottaa tehtaalla. 

 

Nesteytetty maakaasu (LNG). Kaasu toimitetaan Laajametsän alueelle nesteytettynä ja höyrys-

tetään maakaasuksi (NG) joko tehdastontilla (välivarasto ja kaasuasema) tai tehdastontin pohjois-

puoleisella energiahuollon korttelialueella, josta se toimitetaan tehdastontille jakeluputkessa. 

 

Polttoainejärjestelmät 

Keskeisin osa polttoainejärjestelmää on ruiskukuivain, joka vaatii polttoainetta ilman lämmittämi-

seen. Lisäksi uunit tarvitsevat polttoainetta uunista poistuvien haihtuvien yhdisteiden polttoon. 

 

Varavirta 

Dieseliä tarvitaan ainoastaan varageneraattoreihin ja hätäpalovesipumppuihin. Dieseliä varastoi-

daan noin 30 m3 säiliössä laitosalueella, kun tuotantokapasiteetti on 20 000 t/a. Siten 60 000 tonnin 

vuosituotannolla varavoimaa ja öljysäiliöitä on kolminkertainen määrä (3 × 30 m3) verrattuna 

20 000 tonnin vuosituotantoon. 

 

UPS-järjestelmällä varmistetaan sähkökatkon sattuessa varavirta kriittisimmille prosessilaitteille, 

kuten myllyjärjestelmä, instrumentit jne. 

 

Jäähdytysjärjestelmä 

Jäähdytysjärjestelmäratkaisua ei ole vielä päätetty. Vaihtoehtoja on kaksi. Tässä vaiheessa ensisi-

jainen jäähdytysjärjestelmä on ilmajäähdytys lämmön talteenotolla. Suunnitteilla on mahdollisuus 

hyödyntää keskitettyä jäähdytysjärjestelmää, joka on suunnattu palvelemaan koko Laajametsän 

teollisuusalueen käyttötarpeita. 

 

Ilmajäähdytys lämmöntalteenotolla. Jäähdytyksen ylimääräinen lämpö hyödynnetään proses-

sirakennusten lämmittämisessä ja kuuman veden tuottamisessa. Jäähdytys toteutetaan tehdaston-

tilla. Jos jäähdytyksen ylimääräistä lämpöä ei voida hyödyntää taloudellisesti, ylimääräinen lämpö 

voidaan jäähdyttää ulkoilmaan ilmajäähdyttimillä. Ilmajäähdyttimissä ulkoilma jäähdyttää jäähdy-

tysvettä ja jäähdytysvesijärjestelmä on suljettu kierto. Tällainen järjestelmä on hyvin tyypillinen 

jäähdytysratkaisu useimmissa jäähdytettävissä rakennuksissa. Veden lisätarve on vähäinen; lisä-

vettä tarvitaan vain vuotojen peittämiseen ja suljetun järjestelmän täyttämiseen. Lisää jäähdytys-

vettä hankitaan kaupungin vesiverkostosta. 

 

Keskitetty vesijäähdytys lämmöntalteenotolla. GigaVaasan alueelle on alustavasti suunniteltu 

keskitettyä jäähdytysratkaisua, joka toimittaa jäähdytysvettä teollisuusalueen toimijoille. Keski-

tetty jäähdytys perustuu suljettuun piiriin, jossa toimitetaan jäähdytysvettä tehtaiden prosesseihin 

ja otetaan tehokkaasti talteen veden lämpöä. Jäähdytysvesi- ja lämmöntalteenottojärjestelmään 

tulee mm. laajamittainen matalalämpöinen jäähdytysvesivarasto, lämpöpumput kaukolämpöä tuot-

tamaan, jäähdytysveden jakeluverkko GigaVaasan alueelle (ml. jakelupumput) sekä korkean läm-

pötilan puskurisäiliö kaukolämmön tuotannon tasoittamiseksi. Matalalämpövarasto suunnitellaan 

GigaVaasan alueen läheisyyteen. Jäähdytysvesijärjestelmä on suljettu järjestelmä; siksi lisäveden 
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tarve on vähäinen. Tarvittaessa lisävettä voidaan hankkia juomavesiliittymästä tai joen raakave-

destä. 

 

Rakennusten lämmittäminen 

Laitoksen operointiaikana rakennusten lämmittämiseen voidaan hyödyntää prosessissa syntyvää 

lämpöä, joka otetaan talteen kompressoreilla. Myös prosessin polttoainejärjestelmän hyödyntämi-

nen rakennusten lämmittämiseen on mahdollista. Operointiajan ulkopuolella, esim. huoltoseisok-

kien aikana, rakennusten lämmitykseen käytetään kaukolämpöä, jonka toimittaa ulkoinen palvelun 

tarjoaja. Lopullinen lämmitysjärjestelmä päätetään suunnittelun edetessä. 

4.3.2.4 Käyttöhyödykkeet 

Prosessissa käytettävät hyödykkeet on esitetty seuraavassa (Taulukko 2). 

Taulukko 2 Tarvittavien käyttöhyödykkeiden määrä. 

 CAM tuotantokapasiteetti 

 20 000 t/a 60 000 t/a 

Käyttöhyödykkeet   

Paineilma 83 000 000 Nm3 249 000 000 Nm3 

Typpi 42 000 000 Nm3 126 000 000 Nm3 

LNG 14 000 t 42 000 t 

4.3.2.5 Vesihuollon järjestäminen ja hallinta 

Alustavien suunnitelmien mukaan Vaasan kaupungin vesilaitoksella on mahdollisuus syöttää Laaja-

metsän teollisuusalueelle talousvettä noin 2 000 m3 vuorokaudessa. Tämän vesimäärän toimitta-

minen vaatii kuitenkin jonkin verran prosessin tehostamista Pilvilammen vesilaitoksella, sekä oman 

yhdysvesijohdon rakentamisen vesilaitokselta Laajametsään. Myös alueella muodostuvien jäteve-

sien johtamiseksi kaupungin viemäriverkostoon tulee toteuttaa uusi paineviemäriyhteys. Vesilai-

tokselta saatujen tietojen mukaan kaupungin verkostoon voitaisiin näiden muutosten jälkeen vas-

taanottaa jätevettä noin 4 000 m3 vuorokaudessa. Mikäli jätevesimäärä on suurempi, tulee suun-

nitelmia tarkistaa. 

 

Tehdas käyttää vettä eri tarkoituksiin ja eri laatuisena. Tehtaan alustava vesitase on esitetty ku-

vassa 3-1.  
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Kuva 4-2. Tehtaan alustava vesitase.  

Talousvesi. Vaasan Vesi toimittaa kohteeseen talousveden. Talousvettä puhdistetaan prosessin 

tarpeisiin puhtaammaksi, esimerkiksi ionivaihdetuksi vedeksi. Tehtaalle voidaan rakentaa pienem-

piä puskurivesisäiliöitä, mikäli tehtaan jotkut osaprosessit tarvitsevat hetkellisesti suurempaa vesi-

virtausta, mitä kaupungin talousvesiverkostosta pystytään toimittamaan. 

 

Ionivaihdettua vettä (ns. demivesi) valmistetaan pääasiassa talousvedestä. Käsitellyn prosessi-

jäteveden, sadeveden sekä muun prosessista talteen otetun veden hyödyntämistä ionivaihdetun 

veden valmistamiseksi tarkastellaan laitoksen talousveden kulutuksen pienentämiseksi. 

 

Jäähdytysvettä käytetään prosessilaitteiden jäähdytykseen. Laitteille menevän veden lämpötila 

on +25°. Lämpö johdetaan rakennuksen tai prosessin lämmitykseen tai ulkoilmaan, riippuen siitä 

missä lämpöä tarvitaan ja mikä on poistettavan lämmön määrä. Jäähdytysvettä kierrätetään sulje-

tussa putkijärjestelmässä, johon kuuluvat lämmönvaihtimet, jäähdytyskompressorit kesäkäyttöön, 

kiertovesipumput ja paisunta-astiat. Jäähdytyskompressorit ovat sähkökäyttöisiä, kylmäaine vali-

taan, kun tehontarve, ympäristökriteerit ja toimintalämpötilat ovat selvillä. Kiertopiirin täyttöön 

käytetään talousvettä. 
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Kylmennettyä vettä käytetään jauhimien ja ilmanvaihdon jäähdytykseen. Laitteille menevän ve-

den lämpötila on +7 °C. Lämpö johdetaan rakennuksen tai prosessin lämmitykseen tai ulkoilmaan, 

riippuen siitä missä lämpöä tarvitaan ja mikä on poistettavan lämmön määrä. Kylmennettyä vettä 

kierrätetään suljetussa putkijärjestelmässä, johon kuuluvat jäähdytyskompressorit, kiertovesipum-

put ja paisunta-astiat. Jäähdytyskompressorit ovat sähkökäyttöisiä, kylmäaine valitaan, kun tehon-

tarve, ympäristökriteerit ja toimintalämpötilat ovat selvillä. Kiertopiirin täyttöön käytetään talous-

vettä.  

 

Saniteettijätevesi ohjataan kunnalliseen viemäriin. 

 

Prosessijätevesi voidaan esikäsitellä useilla erilaisilla koetuilla yksikköprosesseilla paikallisen ve-

silaitoksen vaatimalle tasolle. Mitä todennäköisimmin käsittely tulee koostumaan mekaanisen ja 

kemiallisen käsittelyn yhdistelmästä sisältäen jätevesien tasauksen, mekaanisen välppäyksen tai 

esisiivilöinnin, pH:n säädön, koagulaatio- ja flokkausvaiheet sekä painovoimaisen selkeytyksen. 

Tarvittaessa prosessiin voidaan syöttää jauhemaista aktiivihiiltä poistamaan erilaisia haitta-aineita 

jätevedestä. Prosessissa muodostuva kemiallinen liete tiivistetään ja kuivataan koneellisesti ennen 

lietteen johtamista jatkokäsittelyyn tai loppusijoitukseen. Lietteenkäsittelyssä muodostuvat rejek-

tivedet kierrätetään takaisin vesiprosessiin. 

 

Vedenkulutuksen optimointi. Tuotantoprosessin tarkentuessa prosessin sisäistä vedenkäyttöä 

voidaan optimoida. Veden kierrättämisen mahdollisuuksia tarkastellaan laitoksella sisäisesti: mm. 

jäähdytys- ja kuivatusprosessien veden talteenotto sekä käsitellyn prosessijäteveden kierrätys. Näi-

den mahdollisesti talteen otettavien vesijakeiden hyödyntämistä voidaan tarkastella mm. demive-

den valmistuksessa. Samassa yhteydessä tarkastellaan myös mahdollisuuksia lämmöntalteenotolle. 

 

Hulevedet. Sade- ja sulamisvedet kerätään hulevesijärjestelmään ja johdetaan öljynerotinjärjes-

telmien kautta hulevesien viivytysjärjestelmiin ja edelleen alueen ympärysojiin. Sade- ja sulamis-

vesien hyödyntämistä laitoksen raakavetenä tarkastellaan.  

 

Sammutusvesi on vesijohtovettä. Laitos tarvitsee kaksi erillistä järjestelmää: sprinklauksen ja 

maanalaisen palopostijärjestelmän. Sprinklaus mitoitetaan myöhemmässä suunnitteluvaiheessa. 

Sammutusvesisäiliön koko riippuu tarvittavasta sammutusalueesta ja kunnallisen vesijärjestelmän 

kapasiteetista. 

  

Palopostijärjestelmä on suunniteltu maanalaisena vesisammutusputkistona koko tehtaan ympärille 

palokaivoineen. Palokaivot sijoitetaan 25–50 metrin päähän palokunnan pääsaapumissuunnasta.  

Sammutusveden kapasiteetti on 80 litraa sekunnissa yhdestä ulostulosta (paloposti/palokaivo). 

Tässä vaiheessa katsotaan sopivimmaksi käyttää palokaivoja tehtaan ympärillä olevan liikenteen 

vuoksi, mutta myös palopostien käyttö on mahdollista. Asiasta päätetään varhain seuraavassa vai-

heessa. 

 

Sammutusjätevesien talteenottoa varten tullaan jätevesiviemärit varustamaan näytteenotto- ja 

sulkukaivoilla, joilla estetään sammutusjätevesien päätyminen kunnalliseen jätevesijärjestelmään. 

Piha-alueelle päätyvät sammutusjätevedet kulkeutuvat hulevesiviemäreiden kautta hulevesien ve-

sijärjestelmään, jonka mitoituksessa varaudutaan kaikkina aikoina sammutusvesimäärän virtaa-

maan ja keräystilavuuteen. Näin varmistetaan, että kontaminoituneet käytetyt sammutusvedet ei-

vät pääse ympäristöön. 

 

Sammutusjätevedet rakennusten sisältä ja jätevesiviemäreistä pumpataan hulevesijärjestelmään 

ja sieltä edelleen, käsittelytarpeen selvityksen jälkeen, joko paikalla tai muualla tehtävään käsitte-

lyyn. 
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Suunnitelmat tehtaan sammutusjärjestelmistä ja sammutusvesien hallinnasta laaditaan ympäristö- 

ja kemikaalilupaprosessien aikana ennen tehtaiden toiminnan käynnistymistä. 

 

4.3.2.6 Energiatehokkuus 

Teollisuuslaitoksen suunnittelussa ja laitteiden hankinnassa huomioidaan energiatehokkuus, sillä 

energia on huomattava kustannuserä tuotannossa. CAM-tuotantoprosessi kuluttaa keskimäärin 21 

MW sähköä tuotantokapasiteetin ollessa 20 000 t/a ja vastaavasti 63 MW tuotantokapasiteetin 

noustessa tasolle 60 000 t/a. Alustavan arvion mukaan sintraus käyttää lähes puolet laitoksen säh-

könkulutuksesta. 

 

Lämpö, jota vapautuu jäähdytettävistä prosessilaitteista otetaan talteen kylminä vuodenaikoina, 

jos on tarvetta lämmittää rakennuksia, prosessivettä tai yleistä tehdasvettä. 

4.3.2.7 Kierrätys ja jätehuolto  

Tiedot ja laskelmat prosessista syntyvistä jätteistä esitetään ympäristövaikutusten arviointiselos-

tuksessa. Tietoja ovat mm. jätteen alkuperä, jätetyyppi, jätteen välivarastointipaikka, enimmillään 

varastoitava määrä, vuosittain muodostuva jätemäärä ja jätteen käsittelymenetelmä.  

 

Tehtaalla syntyvä jäte lajitellaan ja käsitellään alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti yhdessä jät-

teenkäsittelijöiden kanssa. Teollisuusjätteet toimitetaan jätteenkäsittelijöille, joilla on asiaankuulu-

vat luvat kyseessä olevien jätteiden käsittelyyn. Toimistoalueella syntyvä yhdyskuntajäte toimitaan 

paikalliselle yhdyskuntajätteen käsittelylaitokselle käsiteltäväksi.   

 

Suunnittelussa ja YVA:ssa tarkastellaan CAM-tuotannossa muodostuvan lietteen käsittelyä. Tehtaan 

jätevedenkäsittelylaitoksesta syntyy vuodessa noin 2 100 tonnia lietettä. Lietteestä on kiintoainetta 

noin 25 % (500 t/a) ja vettä noin 75 % (1 600 t/a). Kiintoaine sisältää pieniä määriä epäpuhtauksia. 

Lietteen käsittelemiseksi tutkitaan kuivatusta alueella esim. geotuubi/dewatering- tai prässimene-

telmillä. Vesi kierrätetään käsittelyn jälkeen tehtaan prosessiin. Kiintoainerejekti viedään ulkopuo-

liseen käsittelyyn, ja pyritään hyödyntämään kiertotalousratkaisuna betonirakenteissa tai teiden ja 

pihojen kantavissa/jakavissa kerroksissa (MARA). Lisäksi prosessissa muodostuu kiinteätä proses-

sijätettä, joka toimitetaan tällaisen materiaalin käsittelyyn ja hyödyntämiseen erikoistuneelle toi-

mijalle. Prosessijätteen määrä ja ominaisuudet tarkennetaan YVA-selostuksessa. 
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4.3.2.8 Liikenne ja logistiikka 

Raaka-aineet ja käyttöhyödykkeet kuljetetaan tehdasalueelle raskailla ajoneuvoilla, yhtä lailla kuin 

tuote kuljetetaan pois alueelta asiakkaille. Tulevaisuudessa on mahdollista, että Laajametsän teol-

lisuusalueella on runsaasti laajamittaista teollista toimintaa, ja CAM-tuotetta voidaan käyttää pai-

kallisesti samalla teollisuusalueella. Hankealueelle kohdistuvan ja sieltä lähtevän liikenteen määrä 

on arvioitu seuraavassa (Taulukko 3). 

Taulukko 3 Alustavat liikennemäärät tehdasalueelle ja sieltä pois tuotantokapasiteetin ollessa 20 000 t/a ja 60 000 

t/a. 

 CAM tuotantokapasiteetti 

 20 000 t/a 60,000 t/a 

Ajoneuvon tyyppi Päivittäinen liikenne Päivittäinen liikenne 

Kevyet ajoneuvot 60 autoa 180 autoa 

Raskaat ajoneuvot 
5 kuorma-autoa 

 
15 kuorma-autoa Suursäkit / säiliöt 

4.3.2.9 Päästöt ja niiden käsittely 

Maaperä ja pohjavedet. Hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, eikä pohjaveden 

muodostumisalueella. Tehdasalueen piha- ja varastoalueet päällystetään, jolla estetään normaali-

toiminnan aikainen maaperän ja pohjaveden pilaantuminen. Kemikaalien käsittely tehdasalueella 

suunnitellaan, ohjeistetaan ja toteutetaan huolellisesti, jolloin minimoidaan operoinnista aiheutuvat 

onnettomuus- ja vuotomahdollisuudet. 

 

Jäteveden purku  

Laitokselle tulee oma jätevedenkäsittelylaitos, missä prosessijätevesi käsitellään ennen johtamista 

kunnalliseen viemäriverkostoon. CAM-laitoksella ei ole suoraa purkuputkilinjaa pintavesistöön. Jä-

teveden käsittely tullaan suunnittelemaan siten, että se vastaa kaupungin teollisuusjätevesille aset-

tamia vesilaatuvaatimuksia ja vähentää mahdollisia päästöjä pintavesistöön. Tuotannosta ei ai-

heudu natriumsulfaattipäästöjä. 

 

Hulevesien purku  

Hulevedet johdetaan laitoksen tontilla sijaitseviin viivytysaltaisiin. Viivytysaltaiden koko ja yksityis-

kohdat suunnitellaan YVA-menettelyn aikana. 

 

Ilmanlaatu. Suurin osa laitoksen ilmapäästöistä tulee sintrausprosessista. Suunnittelun varhai-

sessa vaiheessa ilmapäästöjä on arvioitu syntyvän vain pieniä määriä. Mahdolliset ilmapäästöt si-

sältävät esimerkiksi rikki- ja typpioksideja sekä hiukkasia. Ilmapäästöt, niiden määrät ja vaikutuk-

set, tarkastellaan tarkemmin YVA-selostusvaiheessa. 

 

Melu ja tärinä. Ilmapäästöjen tapaan, melu- ja tärinälähteet tunnistetaan ja kuvataan YVA-selos-

tuksessa; äänen voimakkuuden enimmäislähtötaso, päästölähteen korkeus ja tyyppi, sekä melun 

kestoaika. Melua tuottavat prosessit ja laitteet suunnitellaan niin, että ympäristömelu lähiasutuk-

sessa alittaa asemakaavan vaatimukset sekä päivä- että yöaikana. 

 

Valosaaste. Rakennusvaiheen ja toiminnan aikaista valosaastetta rajataan kohdistamalla valaistus 

suoraan työskentelyalueelle. Tämä vähentää ympäristön häiriintymisestä valosta huomioiden myös 

lähellä sijaitseva lentokenttä.  

4.3.2.10 Riskit ja varautuminen 

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa mahdolliset häiriötilanteet ja niistä aiheutuvat vaiku-

tusketjut päästöineen huomioidaan ja häiriöpäästötilanteista mahdollisesti aiheutuvat seuraukset 

arvioidaan. Ne riskit, jotka voivat aiheuttaa vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön, vesiin tai ilmaan 
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arvioidaan. Tunnistettuja riskejä ovat riskit liittyen vaarallisten kemikaalien käsittelyyn (kuten kul-

jetus, täyttö- ja tyhjennystilanteet, varastointi, käyttö), tulipaloihin, vuotoihin ja rankkasateisiin. 

Ympäristöriskiarviointi toteutetaan analysoimalla mahdollisia onnettomuuksia ja häiriöpäästötilan-

teita, seurausvaikutuksia ja mahdollisesti näiden tilanteiden todennäköisyyttä. YVA-selostukseen 

kootaan myös toimenpide-ehdotuksia riskien vähentämiseksi ja tilanteen korjaamiseksi. Erityisesti 

arvioinnissa keskitytään YVA-asetuksen (277/2017) ja kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) mukai-

sesti riskeihin, jotka liittyvät vaarallisten kemikaalien varastointiin ja käsittelyyn; suuronnettomuus-

vaarat ja tarvittavat toimenpiteet.   

4.4 Suunnittelutilanne ja aikataulu 

Hankkeen alustava aikataulu on esitetty seuraavassa. 

Taulukko 4-1. Projektin alustava aikataulu. 

Toimintavaihe Vuosi 

Konseptisuunnittelu 2022 

YVA ja luvat 2022–2023 

Tontin valmistelu 2023 

Rakentaminen 2023–2024 

Käyttöönotto 2024 

4.5 Liittyminen muihin suunnitelmiin  

CAM-tehtaalla tuotetaan LFP-materiaalia, jota toimitetaan Freyrin Norjassa rakenteilla olevalle Giga 

Arctic-tehtaalle sekä muille asiakkaille. Giga Arctic pystyy käyttämään kaiken tässä YVA-menette-

lyssä arvioidun CAM-tuotannon. 

 

Freyrillä on tulevaisuuden laajennussuunnitelmia Giga Vaasan alueelle koskien sekä tonttia 16 että 

17. Näihin sisältyy akkukennojen tuotanto sähkövarastointijärjestelmiin (käyttäen 24M-tekniikkaa, 

LFP-kemia) sekä akkukennojen tuotanto autoteollisuutta varten (LFP-kemia). Jatkossa CAM-teh-

taan tuotantoa voidaan käyttää katodimateriaalin paikalliseen toimitukseen tuleville Vaasan alueen 

tehtaille. 

 

Vaasan kaupunki sekä GigaVaasa-alueen eteläosaa kehittävä Mustasaaren kunta ovat yhdessä ke-

hittämässä aktiivisesti Laajametsän sekä myös Mustasaaren puolen Granholmsbacken II-kaava-

alueen teollisuusalueen infrastruktuuria. Se sisältää esimerkiksi kaavoituksen, tieverkoston, sähkö-

liitännät, laajemmat vesihuolto- ja viemäröintikapasiteetit sekä keskitetyt jäähdytysratkaisut. 

Nämä helpottavat merkittävästi alueen tulevia teollisia investointeja. 

4.6 Toiminnan päättyminen 

Mikäli tehtaan toiminnot lopetetaan tai laitteistot tulevat käyttöikänsä loppuun, laitos suljetaan täl-

löin voimassa olevan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Toimenpiteet voivat sisältää tehtaan 

käytöstä poiston, rakennusten ja laitteistojen purun ja maaperän kunnostuksen toimivaltaisen vi-

ranomaisen ohjeistuksen mukaisesti.  
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5. ARVIOINTIMENETTELY JA OSALLISTUMINEN 

5.1 Arviointimenettely  

5.1.1 Arviointimenettelyn tavoitteet  

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että hankkeen ympä-

ristövaikutukset tulevat etukäteen arvioitua ja nämä vaikutukset otetaan huomioon hankkeen suun-

nittelussa sekä päätöksenteossa. Lisäksi YVA-menettelyssä pyritään arvioimaan ja vertailemaan 

erilaisia realistisia hankevaihtoehtoja. Samalla YVA-menettelyn tarkoitus on lisätä kansalaisten 

osallistumista ja tiedon saantia.  

5.1.2 YVA-lainsäädäntö 

YVA-menettelystä säädetään laissa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017), ns. 

YVA-laki, sekä valtioneuvoston asetuksessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

(277/2017), ns. YVA-asetus.  

 

YVA-lain liitteessä 1 luetellaan hankkeet, joihin sovelletaan YVA-menettelyä. Kemianteollisuuden 

osalta luetteloon kuuluvat ns. pakollisina YVA-hankkeina ”kemianteollisuuden integroidut tuotanto-

laitokset, joissa valmistetaan teollisessa mittakaavassa aineita kemiallisilla muuntoprosesseilla ja 

joissa tuotetaan […] epäorgaanisia kemikaaleja” (YVA-laki, luku 1, momentti 3). 

5.1.3 YVA-menettelyn osapuolet 

YVA-menettelyn osapuolet tässä hankkeessa ovat: 

• Hankkeesta vastaava: FREYR 
• Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) yhteysvi-

ranomaisena, joka huolehtii siitä, että hankkeen arviointimenettely täyttää YVA-

lainsäädännön vaatimukset;  

• Muut viranomaiset ja ne, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, mukaan lukien 

yleisö.  

5.1.4 YVA-menettely ja aikataulu 

YVA-menettely käynnistyy virallisesti, kun hankkeesta vastaava jättää arviointiohjelman (YVA-oh-

jelma) yhteysviranomaiselle. Menettelyn ensimmäinen vaihe päättyy, kun yhteysviranomainen an-

taa lausuntonsa YVA-ohjelmasta hankevastaavalle.  

  

Toisena seuraa selostusvaihe. Kun vaikutukset on arvioitu, tulokset kootaan arviointiselostukseen 

(YVA-selostus). YVA-menettely päättyy, kun yhteysviranomainen antaa YVA-selostuksesta perus-

tellun päätelmänsä.  

  

YVA-menettely ei ole päätöksentekoprosessi. Hankkeen luvat haetaan ja käsitellään erillislakien 

perusteella. Jos hanke edellyttää YVA-menettelyä, lupaviranomainen ei voi myöntää lupaa ennen 

kuin se on saanut YVA-selostuksen ja yhteysviranomaisen perustellun päätelmän siitä. Tarvittavia 

lupia on käsitelty luvussa 10.  

  

Yhteysviranomainen pyytää muilta viranomaisilta ja kyseeseen tulevilta kunnilta lausunnot YVA-

ohjelmasta. Julkinen kuulutus YVA-ohjelman nähtäville tulosta julkaistaan sähköisesti ja hankkeen 

oletetun vaikutusalueen sanomalehdissä. YVA-menettelyn aikataulu on esitetty kuvassa (Kuva 5-1). 
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Kuva 5-1 YVA-menettelyn alustava aikataulu. 

 

YVA-ohjelma on nähtävillä tammikuusta helmikuulle 2023. Yleisötilaisuus järjestetään YVA-ohjel-

man nähtävillä olon aikana tammikuussa. Viranomaiset ja muut osalliset voivat nähtävillä oloajan 

loppuun mennessä jättää lausuntonsa tai mielipiteensä YVA-ohjelmasta yhteysviranomaiselle. 

 

Yhteysviranomainen lukee lausunnot ja mielipiteet ja laatii oman lausuntonsa YVA-ohjel-

masta yhden kuukauden kuluessa nähtävillä olon päättymisestä.  

5.1.5 Arvioinnin rajaus 

YVA-menettelyssä arvioitava hanke koostuu seuraavista toiminnoista: 

• Tehtaan rakentaminen 

• Tehtaan käyttö 

• Tehtaan käytöstä poisto 
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YVA-selostuksessa arvioidaan vaikutukset edellä mainituista toiminnoista, keskittyen rakentami-

seen ja erityisesti laitoksen käyttövaiheeseen. 

5.2 Osallistuminen ja vuorovaikutus 

Yksi YVA-menettelyn tärkeä tavoite on edistää tiedonsaantia hankkeesta ja parantaa kansalaisten 

osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettely toteutetaan vuorovaikutteisesti viranomaisten, eri si-

dosryhmien ja yleisön kanssa.  

  

Viranomaisyhteistyö  

YVA-ohjelman valmisteluvaiheessa on keskusteltu hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista 

keskeisten viranomaisten kanssa. YVA-selostuksen valmistelun aikana järjestetään tarvittavat neu-

vottelut arviointien tukemiseksi ja tiedottamiseksi.  

Yleisötilaisuudet 
YVA-ohjelman ja -selostuksen nähtävillä olon aikana järjestetään yleisötilaisuudet, joissa esitellään 

arviointimenettelyä ja asiakirjoja. Kokouksia johtaa yhteysviranomainen.  

Muu viestintä 

YVA-menettelyn asiakirjat ja lausunnot julkaistaan ELY-keskuksen verkkosivuilla.  

5.3 Suunnittelun ja arvioinnin liittymäkohdat 

Hankkeen suunnittelu etenee YVA-menettelyn aikana. Arviointia päivitetään suunnittelun edistymi-

sen myötä. Näin ollen arviointi tuottaa tietoja suunnittelun tueksi esimerkiksi haitallisten ympäris-

tövaikutusten lieventämiseksi.   
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6. YMPÄRISTÖN NYKYTILA 

Ympäristön nykytila toimii lähtökohtana hankkeen vaikutusten arvioinnille. Seuraavassa esitellään 

Vaasan hankealueen ympäristön nykytila. Sisältö kattaa aiheet, joiden katsotaan olevan olennaisia 

hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä.   

6.1 Maa- ja kallioperä 

Hankealueen maaperä on pääosin kivikkoista hiekkamoreenia. Hankealueen luoteisreuna ja pieni 

alue itäreunalla on liejusavea. Lisäksi hankealueen pohjoisosassa on pieni alue liejuhiesua. Alueen 

korkeustaso vaihtelee välillä 5–19 metriä merenpinnan yläpuolella (m mpy). Hankealueen pohjois-

osan puusto on poistettu, ja suurimpia kivenlohkareita on murskattu aiemman projektin yhtey-

dessä. Pintamaat on poistettu noin 30 ha alueelta. Hankealueen eteläosassa on edelleen alueelle 

tyypillistä havu- ja sekametsää. Hankealueen ja sen lähiympäristön maaperä on esitetty karttaku-

vassa (Kuva 6-1).  

 

 

Kuva 6-1 Hankealueen maaperä. 

  

Hankealue sijaitsee kahden kalliomuodostuman risteyskohdassa. Hankealueen kallioperä on pää-

asiassa biotiittiparagneissiä. Hankealueen pohjoisosa on granodioriittiä. Hankealueen läheisyydessä 

ei sijaitse arvokkaita tai suojeltavia kallioperän muodostumia. Hankealueen ja sen lähiympäristön 

kallioperä on esitetty kartalla (Kuva 6-2).  
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Kuva 6-2. Kallioperä hankealueella. 

  

Geologisen tutkimuskeskuksen aineiston (2021) perusteella happamien sulfaattimaiden todennä-

köisyys alueella on pääosin pieni. Happamien sulfaattimaiden todennäköisyys on kuitenkin suuri 

pienellä alueella hankealueen luoteisreunalla ja vielä pienemmällä alueella itäreunalla (Kuva 6-3).  
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Kuva 6-3. Happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys hankealueella. 

6.2 Pohjavedet 

Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita. Lähin luo-

kiteltu pohjavesialue on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (luokka 1) Vanha Vaasa 

(1090501), joka sijaitsee noin kaksi kilometriä länteen hankealueesta. Lähin pohjavesialue on esi-

tetty kartalla (Kuva 6-4). 
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Kuva 6-4. Hankealuetta lähinnä sijaitsevat pohjavesialueet. 

6.3 Pintavedet 

Hankealueen eteläpuolella, noin 1,5 kilometrin etäisyydellä virtaa Laihianjoki (Kuva 6-5), jonka va-

luma-alue on pinta-alaltaan 504 km2. Joki kuuluu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren ve-

sienhoitoalueeseen. Laihianjoen alaosa on pintavesityypiltään keskisuuri turvemaiden joki, joka las-

kee Eteläiseen kaupunginselän lahteen. Joen ekologinen tila on välttävä ja kemiallinen tila hyvää 

huonompi. Laihianjoen kemiallista tilaa heikentävät kadmium- ja nikkelikuormitus. Kadmiumin pi-

toisuus (keskiarvo) on 0,23 µg/l ja nikkelin vastaavasti 8,7 µg/l, joihin vaikuttavat pääasiallisesti 

esiintyvät happamat sulfaattimaat. (Syke, 2017; Westberg et al., 2022) 

 

Peltojen läpi luoteeseen virtaa oja, johon suurin osa hankealueen pintavesistä laskee. Alueen itä-

puolen pintavedet laskevat toiseen ojaan, joka sijaitsee hankealueen itäpuolella. Molemmat ojat 

laskevat lopulta Laihianjokeen. Ko. ojat on merkitty alla olevaan kuvaan violetilla (Kuva 6-5) 
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Kuva 6-5. Hankealue ja sen lähimmät (> 1,5 km) pintavesimuodostumat. Ojat, joihin suurin osa hankealueen pin-

tavesistä laskee on merkitty violetilla. Hankealue on korostettu vaaleanoranssilla. 

 

Lisäksi hankealueen pohjoispuolella noin 2,5 kilometrin etäisyydellä hankealueesta sijaitsee Pilvi-

lampi, joka on keinotekoinen pintavesimuodostuma. Pilvilammen tila suhteessa parhaaseen saavu-

tettavissa olevaan tilaan on hyvä (Westberg et al., 2022). Vaasan Vedelle ja täten koko Vaasan 

seudulle Pilvilampi toimii tärkeänä raakavedenottopaikkana. 

6.4 Kalat ja kalastus 

Eteläisen kaupunginselän lahtialueelle laskee sulfidimaiden usein happamoittama Laihianjoki, jossa 

ainakin takavuosina olivat kalakuolemat lähes vuosittain toistuva ilmiö (Sutela et al., 2012). Kala-

kuolemien ja happamien vesien takia Vaasan eteläinen kaupunginlahti on menettänyt merkittävän 

osan kalataloudellisesta arvostaan.  
  

Vaasan kaupungin eteläpuolella oleva merenlahti, nimeltään Eteläinen kaupunginselkä, on ympä-

ristöhallinnon VELMU-kartta-aineistossa (VELMU, 2021) esiteltävien kalalajien esiintymistodennä-

köisyysmallinnusten tulosten perusteella erittäin suotuisaa ahvenen ja kuoreen lisääntymisaluetta. 

Mallinnuksen mukaan alue on myös suotuisa lisääntymisalue kuhalle, silakalle ja tokoille. Lahtialu-

een suulla Vaskiluodon ympäristössä lisääntyvät myös merikutuiset siiat, joiden lisääntymisestä 
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Vaasan saaristossa on tehty myös erillinen tutkimus (Hudd ym. 2013). Todennäköisesti myös monet 

särkikalat käyttävät suojaisaa lahtialuetta lisääntymisalueenaan.  
  

Vaasan saariston alueelta pyydetään Suomen merialueen kaupallisen kalastuksen suurimmat siika-

saaliit, parhaiden siikasaaliiden painottuessa Merenkurkun merialueelle (Veneranta ym. 2016).  

6.5 Kasvillisuus, eliöstö ja luonnon monimuotoisuus 

Kaavoituksen yhteydessä vuosina 2017–2018 selvitettiin Laajametsän alueen kasvillisuutta, eliös-

töä ja luonnon monimuotoisuutta perusteellisesti myös korttelin 16 osalta. Selvitysten jälkeen osaa 

Laajametsän alueesta on muokattu tulevaisuuden mahdollista teollista toimintaa varten. Korttelista 

16 on kaadettu lähes kaikki puut (havu- ja sekametsä) lukuun ottamatta hankealueen eteläisintä 

reunaa. Puunkaadon lisäksi alueella on poistettu pintamaita (noin 30 ha) sekä murkattu suurimpia 

kivenlohkareita. Em. teollisuutta varten valmisteltu hankealue ei ole enää luonnontilassa, mikä 

luonnollisesti suuresti vaikuttaa alueen kasvillisuuteen, eliöstöön ja luonnon monimuotoisuuteen. 

 

Vuoden 2017 kartoitukset sisälsivät luontotyypit ja kasvillisuuden, pesimälinnuston sekä liito-ora-

van, viitasammakon ja lepakot. Luontoselvitystä täydennettiin vuotta myöhemmin tarkentamalla 

selvitystä liito-oravan ja viitasammakon esiintymisen osalta (Vaasan kaupungin kaavoitus 2018). 

Laajametsän liito-orava- ja viitasammakkoseurantaa tehdään edelleen säännöllisesti. Viimeisin seu-

rantakäynti ja siihen liittyvä raportointi on toteutettu toukokuussa 2022. 

 

Liito-orava kuuluu Euroopan unionin luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteen IV (a) lajeihin, joiden 

lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Vuoden 2017 in-

ventoinneissa selvitysalueelta löytyi yksi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka sekä toinen 

mahdollinen lisääntymis- ja levähdyspaikka. Molemmat reviirit sijaitsivat selvitysalueen pohjoisreu-

nassa, noin 1,5 km hankealueesta itään. Lähimmät liito-oravan mahdolliset lisääntymis- ja leväh-

dyspaikat olivat 100 metrin päässä hankealueen itäpuolella, lähellä Kivimetsäntietä. Vuoden 2022 

maastokartoituksessa ei löytynyt enää merkkejä liito-oravan asumisesta alueella. Vuonna 2017 löy-

dettyjen kolopuiden alla, eikä muista seuranta-alueen metsänosista löytynyt liito-oravan papanoita. 

On kuitenkin mahdollista, että laji voi käyttää aluetta lisääntymis- ja levähdyspaikkana tulevaisuu-

dessa, sillä selvitysalueelta on puustoinen yhteys laajemmille metsäalueille. (Vaasan kaupunki, 

2017; Vaasan kaupunki, 2022a) 

 

Euroopan luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteen IV (a) lajeihin lukeutuu myös viitasammakko. Laa-

jametsän alueella toteutettiin viitasammakkoselvitys vuoden 2017 toukokuussa. Selvitykseen sisäl-

tyi maastokäynti, jonka aikana havainnointiin ääntelevät viitasammakkokoiraat. Maastokäynnin 

pohjalta todettiin, että Laajametsän alueella on kolme viitasammakon lisääntymisaluetta, joissa 

havaittiin useamman viitasammakon soidinääni. (Vaasan kaupunki, 2017) 

 

Vuoden 2022 tiedon mukaan, asemakaavaan merkittyjen viitasammakon lisääntymis- ja levähdys-

paikka, että mahdollinen lisääntymis- ja levähdyspaikka toimivat edelleen viitasammakon kutualu-

eina. Luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan näiden alueiden luonnontilaa ei saa hävittää tai heikentää. 

Alueet on huomioitu MY-aluevarausmerkinnällä asemakaavassa. (Vaasan kaupunki, 2022a) 

 

Selvitysalueelle tehdyssä lepakkokartoituksessa ei löydetty luonnonsuojelulain 49 §:n mukaisia le-

pakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikkoja. Kaavan selvitysalueelta on tiedossa vuodelta 2009 

kaksi lepakoille tärkeää aluetta (tärkeitä ruokailualueita tai siirtymäreittejä), mutta näiltä alueilta 

ei havaittu syksyn 2017 inventoinneissa juurikaan lepakoita.  
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6.6 Suojelualueet 

Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse suojelualueita. Lähin Natura 2000 -alue on 

Södra Stadsfjärden–Söderfjärden–Öjen, (FI0800057, SAC/SPA), joka koostuu kolmesta erillisestä 

alueesta (Sundominlahti, Öjenin metsäalue ja Söderfjärdenin peltoaukea). Södra Stadsfjärden–Sö-

derfjärden–Öjenin kokonaispinta-ala on 2855 ha. Suojelualueelta löytyvät suojelun perusteina ole-

vat luontotyypit ovat jokisuistot (575,6 ha), vaihettumissuot ja rantasuot (15 ha), boreaaliset luon-

nonmetsät (200 ha), maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät 

(5,6 ha), boreaaliset lehdot (5 ha), Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet (6 ha) sekä puustoi-

set suot (40 ha). Suojelun perusteina lajeja suojelualueella on lähes 70. (Ympäristöhallinto, 2019) 

 

Hankealuetta lähin Södra Stadsfjärden–Söderfjärden–Öjenin alue on Sundominlahti, joka sijaitsee 

noin 3 kilometrin etäisyydellä hankealueen länsipuolella. Sundominlahti käsittää Vaasan Eteläisen 

kaupunginselän eteläosan, johon laskevat mm. Laihianjoki ja Sulvanjoki. Vesialue on hyvin matalaa, 

kasvilajien lukumäärä on melko suuri ja pesivä linnusto on monipuolista. Runsain linturyhmä alu-

eella on vesilinnut, jonka lisäksi alueella on myös laaja lokkiyhdyskunta. Pesimäalueen lisäksi Sun-

dominlahti toimii muuttolintujen levähdysalueena. Lahden itäreunalla on metsäalue, jossa esiintyy 

silmällä pidettävä korkkikerroskääpä. Alueen virkistyskäytön merkitys on suuri. (Ympäristöhallinto, 

2019) 

 

Sundominlahti on kansainvälisesti arvokas lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Sundominlahden itä-

rannalla sijaitseva vanhan metsän kuvio sisältyy vanhojen metsien suojeluohjelmaan. (Ympäristö-

hallinto, 2019) 
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Kuva 6-6. Suojelualueet hankealueen lähiympäristössä. 

6.7 Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 

Hankealue sijoittuu Laajametsän kaupunginosaan Vaasan kaupungin kaakkoisosaan Mustasaaren 

kunnan rajalle. Vaasan keskustaan on hankealueelta noin 9 kilometriä, Mustasaaren keskustaan 

noin 8 kilometriä, Laihian keskustaan noin 22 kilometriä ja Maalahden keskustaan noin 20 kilomet-

riä. Hankealue sijoittuu Seinäjoki–Vaasa -radan, Vaasan ja Mustasaaren kunnanrajan sekä Vaasan 

lentoaseman rajaamalle alueelle. 

 

Maankäyttöä kuvaavassa CORINE 2018 -aineistossa hankealue on pääasiassa sekametsäaluetta 

(Kuva 6-7). Hankealueen luoteisosa on luokiteltu pienipiirteiseksi maatalousmosaiikiksi ja hyvin 

pienet osat peltoalueiksi. Nykyään suurin osa hankealueen metsästä on raivattu, kiinteistön etelä-

osaa lukuun ottamatta. 
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Kuva 6-7. Hankealue ja lähiympäristön maankäyttö CORINE 18 -aineiston mukaisesti. 

 

Lentoaseman ja hankealueen välinen alue on hyvin harvaan asuttua. Lähin asuinrakennus sijaitsee 

hankealueen lounaispuolella yli 250 metrin etäisyydellä hankealueen lounaisreunasta (Kuva 6-8). 

Hankealueen pohjoispuolella sijaitsee muutama teollisuusrakennus, joista lähin on runsaan 210 

metrin etäisyydellä hankealueen pohjoisreunasta.  
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Kuva 6-8. Hankealue ja lähialueen asuin-, loma- ja liikerakennukset sekä julkiset ja teolliset rakennukset. 

 

Maakuntakaava 

Hankealue sijoittuu Pohjanmaan maakuntakaavassa 2040 (Kuva 6-9) Vaasan kaupunkikehittämisen 

vyöhykkeelle. Merkinnällä osoitetaan yhtenäisen Vaasan kaupunkiseudun alue. Alueella on tarvetta 

kuntien yhteistoimintaan alueidenkäytön suunnittelussa ja hankkeiden yhteensovittamisessa. Han-

kealueen pohjoispuolella sijaitsee kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakun-

nallisesti arvokas alue (valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö Höstveden 

raitti). Hankealueen luoteispuolella on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maa-

kunnallisesti arvokas alue (Norra Grundfjärden ja Vaasan vanha hautausmaa).   

  

Pohjanmaan maakuntakaava 2040 hyväksyttiin 11.9.2020. Pohjanmaan maakuntakaavassa 2040 

hankealue on osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi, jolla on/jolle saa sijoittaa merkittävän, vaa-

rallisia kemikaaleja valmistavan laitoksen (T/kem). Hankealueen eteläpuolelle on osoitettu logis-

tiikka-alue, -keskus tai liikenneterminaali (LM). Hankealue kuuluu lentoliikenteen estevapaaseen 

vyöhykkeeseen (sv). Hankealueen eteläpuolelle lounais-koillissuunnassa on merkitty raideliiken-

teen yhteystarve.  



YVA-ohjelma – CAM-tehdas Vaasa   
 

 

  

 

41/62 

 

 

Kuva 6-9. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta 2040, johon hankealue on merkitty punaisella rajauksella. 

 

Yleiskaava 

Hankealue sijoittuu Laajametsän osayleiskaavan alueelle (voimaantulo 14.9.2018) (Kuva 6-10). 

Osayleiskaavassa hankealueelle on osoitettu teollisuus- ja varastoalueita, jolle saa sijoittaa merkit-

tävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen (T/kem). Pieniä osia hankealu-

een kaakkois- ja itäosissa sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaisille alueilla. Tontin 16 eteläosassa on 

osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokas kohde (luo-2, arvokas elinympä-

ristö, jolla sijaitsee viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikka, jota tulee selvittää tarkemmin 

asemakaavoituksen yhteydessä).  
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Kuva 6-10 Ote Laajametsän osayleiskaavasta. Hankealueen sijainti on merkitty sinisellä katkoviivalla. 

 

Asemakaava 

Hankealue sijoittuu voimassa olevan Laajametsän suurteollisuusalueen asemakaavan alueelle 

(Kuva 6-11). Alkuperäinen asemakaava tuli voimaan 28.11.2018. Asemakaava tarkistettiin ja tar-

kistus hyväksyttiin 29.3.2021, jonka jälkeen asemakaava tuli voimaan 18.5.2021. Asemakaavan 

tarkistuksessa nostettiin tehokkuusluku 0,3:sta 1,3:een ja muutettiin tonttien rajoja hieman. Ase-

makaavassa hankealue on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi, joille saa 

sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen (T/kem). Han-

kealueen eteläosissa on alueen osa, joka on mahdollisesti luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella 

suojeltu viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikka (s-6). Alueen luontoarvot tulee tarkistaa ja 

ottaa huomioon ennen rakentamista. Hankealueen itäpuolinen alue on osoitettu lähivirkistysalu-

eeksi (VL), jonka sisällä on osoitettu alueen osa liito-oravan elinpiiriksi (s-1). Alueella suoritettavat 

toimenpiteet ja puuston käsittely eivät saa heikentää liito-oravan elinympäristöä. Hankealueen ete-

läpuolinen alue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). 

Hankealueen länsipuolinen alue on asemakaavassa osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolle voi 

sijoittaa tilapäisiä hulevesien viivytys- ja tulva-alueita (M). Hankealueen pohjoispuolelle on osoitettu 

energiahuollon korttelialue (EN) ja maa-aineisten läjitysalue (E/M), jotka molemmat on merkitty 

asemakaavaan vaaleanpunaisella. Näiden itäpuolinen alue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi 

(M). 
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Kuva 6-11. Ote Laajametsän suurteollisuusalueen asemakaavasta. Hankealue on merkitty otteeseen sinisellä ra-

jauksella. 

6.8 Elinkeinoelämä 

Vaasan väkiluku oli runsaat 67 600 asukasta vuonna 2021. Väkiluku oli kasvanut edellisestä vuo-

desta 0,1 %. Työttömien osuus työvoimasta vuoden 2022 lopussa oli 6 % (Vaasan kaupunki, 

2022b). Vuonna 2020 Vaasassa oli työpaikkoja reilu 34 600, joista 0,4 % oli alkutuotannossa, 26,4 

% jalostuksessa ja 72,1 % palvelualoilla. Vaasan työpaikkaomavaraisuus vuonna oli 2020 oli 124,4, 

mikä tarkoittaa, että alueella on enemmän työpaikkoja kuin alueella asuu työvoimaa. (Tilastokes-

kus, 2021) Suurimmat työnantajat ovat Vaasan kaupunki, Wärtsilä, Vaasan sairaanhoitopiiri, ABB 

ja Danfoss. (Vaasan kaupunki, 2019)  

 

Suurin osa Vaasan seudun työpaikoista on yksityisellä sektorilla, erityisesti EnergyVaasassa, joka 

on pohjoismaiden suurin energiateknologian klusteri. Tähän energiakeskittymään kuuluu 160 yri-

tystä, joissa on yhteensä noin 12 000 työntekijää. Yritysten yhteenlaskettu vuosittainen liikevaihto 

on 5 miljardia euroa. (EnergyVaasa, 2022) 

 

Hankealueella ei nykytilassa ole palveluja tai yrityksiä, mutta se on asemakaavoitettu teollisuusalu-

eeksi. Lähin yritys sijaitsee Nosturinkadulla noin 200 metriä hankealueelta pohjoiseen. Vaskiluodon 
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Voima Oy:n Runsorin tuhkankaatopaikka on noin 500 metriä hankealueen eteläpuolella. Muut lä-

himmät olemassa olevat yritykset ja palvelut löytyvät Vaasan lentokentältä ja sen läheisyydessä 

sijaitsevasta Vaasa Airport Parkista, jossa toimivat mm. Wärtsilä, Vacon/Danfoss, VEO ja Switch. 

6.9 Maisema ja kulttuuriympäristö 

Hankealue on entistä hyvin kivikkoista metsäaluetta, josta suurin osa puustosta on kaadettu ja 

suurimmat kivenlohkareet murskattu. Hankealueella ja sen välittömässä läheisyydessä ei esiinny 

rakennetun ympäristön alueita (RKY) tai valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita (VAM). 

 

Vaasassa sijaitsee useita rakennetun kulttuuriympäristön alueita (RKY). Näistä lähin on hankealu-

een pohjois-luode-puolella sijaitseva Höstveden raitti, jonka lyhyin etäisyys hankealueelle on vajaa 

900 m. Höstveden raitin rakennuskanta, Klockar-, Lassas- ja Sabbelsbackenin maatilat ja Hög-

backenin pienasumukset ja niiden sijoittuminen kuvastavat maatalousyhteisön sosiaalista hierar-

kiaa. Högbackenin talot ovat pieniä asuinrakennuksia pienillä kivikkoisilla tonteilla, jotka muodos-

tavat mielenkiintoisen rykelmän raitin molemmille puolille. Näiden itäpuolella, raitin varrella sijait-

sevat talonpoikaiset pihapiirit Klockarbackenilla, Lassasbackenilla ja Sabbelsbackenilla. (Museovi-

rasto, 2009) 

 

Yli kahden kilometrin etäisyydellä hankealueesta luoteeseen sijaitsevat valtakunnallisesti merkittä-

vät rakennetut kulttuuriympäristöt Vanha Vaasa ja Mustasaaren kirkko. Korsholman linna ja sen 

vieressä sijaitseva Vanha Vaasan kaupunki on toiminut Pohjanmaan hallinnollisena keskuksena 

1300-luvulta aina 1800-luvun puoliväliin asti. Alueen asuinrakennukset ovat pääosin 1930-1950 -

luvuilta, johtuen 1852 tapahtuneesta kaupunkipalosta. Entinen Vaasan hovioikeuden talo muutettiin 

Mustasaaren kirkoksi vuoden 1852 kaupunkipalon jälkeen.  Kirkoksi muutettu Vaasan hovioikeuden 

talo oli Suomenlinnan ohella Suomen merkittävin 1700-luvun julkinen rakennushanke.  (Museovi-

rasto, 2009) 

 

Vanha Vaasa on osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (VAM) nimeltä Vanhan Vaasan 

kulttuurimaisema. Kulttuurimaisema alkaa noin 1,6 km etäisyydellä hankealueesta. Entinen hovioi-

keuden talo puukujineen ja ympäröivine metsäalueineen jakaa maisematilan kaupunkimaiseen ja 

maaseutumaiseen maisemaan. Kaupunkimaiseman rakennukset ovat pääasiassa 1-2 -kerroksia 

asuinrakennuksia. Näiden lisäksi alueella on muutamia kookkaita kivirakenteisia, julkisia rakennuk-

sia, koulutila sekä joitakin uusia liike- ja teollisuusrakennuksia. Maaseutumaisen maiseman keskei-

set elementit reunustavat Korsholman koulutilan viljelemää peltolaaksoa. Maisema-alueen pohjois-

osassa vallitsee vanha ruutukaava-alue, jonka reunassa sijaitsee rauniopuisto. (Ympäristöministe-

riö, 2020) 

 

Hankealueen kaakkoisreunalla sijaitsee kaksi kulttuuriperintökohdetta. Kohteet ovat vanhoja kiviai-

toja nimeltään Kyan 1 (40 m) ja Kyan 2 (170 m). Kyan 1 on vajaan metrin korkuinen ja noin 120 

m pitkä luonnonkiviaita, joka on mahdollisesti ollut kahden tilan välinen raja/karja-aita. Kyan 2 on 

pienempi, noin metrin korkuinen ja levyinen luonnonkiviaita. Hankealueen ja sen lähiympäristön 

mahdollisia muita muinaisjäännöksiä selvitettiin tarkemmin kaavoituksen yhteydessä, eikä muita 

kohteita tunnistettu. (Museovirasto, 2009) 

6.10 Liikenne 

Hankealue sijaitsee Vaasan kaupungin kaakkoispuolella Vaasan lentokentän ja rautatien välisellä 

alueella. Alue on osa GigaVaasan teollisuusaluetta, minkä vuoksi alueella on hyvät edellytykset 

toimivien ja turvallisten liikennejärjestelyjen luomiselle. Alueella ei nykyisellään ole junaraiteita. 

Teollisuusraiteelle on esitetty aluevaraus asemakaavassa ja suunnittelutyötä on edistetty yhdessä 
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Mustasaaren kunnan ja Väylän kanssa, mikä mahdollistaa tulevaisuudessa raiteen sijoittamisen tar-

peen mukaan palvelemaan alueelle kehittyvä teollisuutta. 

Hankealueen pohjois-itäpuolella kulkee Höstvedentie (tienumero 717) lähimmillään lähes 900 met-

rin etäisyydellä. Hankealueen eteläpuolella alle 3 kilometrin etäisyydellä on valtatie 3. Valtatien 3 

parantamisesta Mustasaaren, Helsingbyn ja Laihian välillä on toteutettu ympäristövaikutusten ar-

viointi ja yleissuunnittelua ollaan käynnistämässä. Hankealueen ja valtatien 3 väliin jää lisäksi Lai-

hiantie, joka sijaitsee alle 2 kilometrin etäisyydellä hankealueesta.  

Hankealueen pohjois-itäpuolella kulkevan Höstvedentien keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) 

oli 2 742 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen (KVLRAS) osalta 140 ajoneuvoa vuoro-

kaudessa vuonna 2021. Hankealueen lounais-eteläpuolella kulkevalla Tuovilan tiellä, lähellä Tuovi-

lantien liittymistä Laihiantiehen, keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) oli 1 425 ajoneuvoa vuo-

rokaudessa ja raskas liikenne (KVLRAS) 177 ajoneuvoa vuorokaudessa vuonna 2021. Valtatiellä 3, 

Rantatien liittymän kohdalla, keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) oli 10 209 ajoneuvoa vuo-

rokaudessa ja raskaan liikenteen (KVLRAS) osalta 763 ajoneuvoa vuorokaudessa vuonna 2021. 

(Väylävirasto, 2022) Liikennemäärät hankealueen läheisillä teillä on esitetty kuvassa (Kuva 6-12). 

 

 

Kuva 6-12. Hankealue ja lähiympäristön liikennemäärät vuonna 2021. 

Vaasan satamaan matkaa on noin 18 kilometriä. Vaasan satama käsittelee pääasiassa polttoainei-
den, maataloustuotteiden ja projektilastien tuontia ja vientiä. Satamassa on osaamista ja resurs-
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seja käsitellä vaativia projektilasteja sekä seudun energia-, konepaja- ja metalliteollisuuden kulje-
tuksia. Satamasta on säännöllinen, päivittäinen ja ympärivuotinen laivaliikenne Uumajaan, josta 
on säännöllistä laiva- ja raideliikennettä laajasti Eurooppaan, sekä projektiliikennettä mm. Ant-
werpeen ja muihin Euroopan satamiin. Varastotilaa satamassa on noin 50 000 m2. (Kvarken Ports, 
2022).  
 

Hankealueelta satamaan tullaan liikennöimään alkuvaiheessa todennäköisesti valtatietä 3 pitkin 

Vaasan keskustan kautta. Vaasan Satamasta valtatielle 3, ns. Satamatiestä, on laadittu aikaisem-

min alustava yleissuunnitelma, missä ajoyhteys satamasta valtatielle 3 on esitetty useampia vaih-

toehtoisia reittejä pitkin (Error! Reference source not found.). Hankealueen eteläpuolelle on 

käynnissä tiesuunnitelman laadinta Vikby–Martoinen (valtatie 3 – maantie 717) välille. Molemmat 

tiehankkeet toteutuessaan parantaisivat tämän hankkeen liikenteen sujuvuutta sekä turvallisuutta. 

 

 

Kuva 6-13 Vaasan Satamatien alustava yleissuunnitelma. 

 

6.11 Melu ja tärinä 

Vaasan lentokenttä sijaitsee hankealueen länsipuolella noin 500 metrin etäisyydellä. Muita melun-

lähteitä ovat hankealueen pohjoispuolella sijaitseva Höstvedentie (maantie 717) ja alle 3 kilometriä 

hankealueen eteläpuolella sijaitseva valtatie 3. Hankealue on vielä rakentamatonta, osittain teolli-

seen toimintaan valmisteltua (pintamaiden poisto, suurimpien kivenlohkareiden murskaus) aluetta, 

jossa ei nykytilassa sijaitse merkittäviä melu- tai tärinälähteitä. 

6.12 Ilmanlaatu 

Hankealuetta lähimpänä sijaitsevat ilmanlaadun tarkkailuasemat ovat Vaasan Vesitornin ja Vaasan-

puistikon tarkkailuasemat. Mittausasemat sijaitsevat Vaasan keskustassa noin kymmenen kilomet-

riä hankealueesta luoteeseen, joten ne eivät kuvaa kovin hyvin metsäisen hankealueen ilmanlaatua. 

Hankealueen ilmanlaatuun vaikuttavat todennäköisesti eniten liikenne ja lentokenttä, joka sijaitsee 

lähimmillään noin 500 metriä länteen hankealueesta. 

Vaasan seudun kokonaispäästöt ilmaan vuonna 2020 on esitetty alla olevassa taulukossa. Koko-

naispäästöarvio kuvaa lähialueen ilmanlaadun nykytilaa, mutta ei juuri hankealueen ilmanlaatua. 
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Suurin osa ilmapäästöistä liittyy Vaasan seudun energiatuotantoon, teollisuuteen ja sataman toi-

mintoihin. Arvio perustuu toiminnanharjoittajien ilmoittamiin tietoihin, kiinteistötietoihin sekä 

LIISA-laskentajärjestelmään. (Johnson, et al., 2021) 

Taulukko 4 Vaasan seudun kokonaispäästöarvio ilmaan vuonna 2020. 

 SO2 

(t/a) 

NOx 

(t/a) 

Hiukkaset 

(t/a) 

CO2 

(t/a) 

Kokonaispäästöt yh-

teensä 

277 1 635 56 929 935 

Joista      

a) tieliikenne 0,4 % 18,3 % 14,3 % 13,5 % 

b) energiantuotanto, teolli-

suus, satama 

93,9 % 67,4 % 28,6 % 75,3 % 

 

Vaasassa on käytössä HSY:n ympäristötoimiston kehittämä ilmanlaatuindeksi, jonka perusteella 

ilmanlaatu Vaasassa oli vuonna 2020 yleisimmin hyvää (52,8 % päivistä). Ilmanlaatu oli tyydyttävä 

39,2 %, välttävä 6,1 %, huono 1,6 % ja erittäin huono 0,3 % mitatuista päivistä. Yhteensä mit-

tauksia toteutettiin 362 päivänä. Parhaimmillaan ilmanlaatu oli kesällä ja huonoimmillaan keväällä. 

Talviaikaan ilmanlaatua huononsivat typpidioksidin ja hiukkasten pitoisuudet. (Johnson, et al., 

2021) 

6.13 Ilmasto 

Vaasa kuuluu ns. Hinku-kuntiin, jotka ovat sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 

80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 päästötasosta (Canemure-hanke, 2021). Hinku-kun-

tien päästövähennystavoitteiden edistymistä seurataan Hinku-laskentamenetelmällä, joka keskittyy 

päästöihin, joihin kunta voi vaikuttaa. Täten laskentamenetelmä ei huomioi mm. kuorma-, paketti- 

ja linja-autojen läpiajoliikennettä. Hinku-laskentamenetelmän mukaan vuonna 2020 Vaasan koko-

naispäästöt olivat laskeneet 53 % vuoden 2007 päästötasosta ja laskentamenetelmään sisältyvät 

teollisuuden kasvihuonekaasupäästöt puolestaan hieman yli 62 % (Syke, 2021). 

 

Tieliikenne muodostaa merkittävän osan, yli viidesosan, Suomen kokonaiskasvihuonekaasupääs-

töistä.  Vuonna 2021 tieliikenteen päästöt Vaasassa olivat 57 519 t CO2-ekvivalenttia VTT:n LIISA-

laskentamenetelmällä laskettuna. Näistä kasvihuonekaasupäästöistä noin 21 % muodostui kuorma-

autoliikenteestä, jonka oletetaan myös tämän hankkeen myötä kasvavan. (LIPASTO, 2021) 

6.14 Elinolot ja viihtyvyys 

Hankealue sijaitsee metsätalousalueella ja ympäristön asutus on kylä- tai haja-asutusta. Lähimmät 

kylät ovat pohjoisessa Höstvedentien varrella sijaitseva Höstvesi (noin 1,2 km) sekä lännessä len-

tokentän toisella puolella sijaitseva Runsorintien varrella sijaitseva Runsor (noin 1 km). Lisäksi kaa-

kossa Mustasaaren kunnan puolella sijaitsee Tuovilan (Toby) kylä (noin 2 km). Alueen välittömässä 

läheisyydessä ei sijaitse herkkiä kohteita, vaan lähimmät yksittäiset kohteet ovat Tuovilan koulu ja 

päiväkoti (yli 1,5 km). Vanhan Vaasan alueella yli 3 km etäisyydellä sijaitsee useampia herkkiä 

kohteita mm. kouluja.  

 

Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse virallisia virkistysreittejä. Virkistys- ja 

vapaa-ajan kohteet, kuten kuntoradat, leikkipuistot, luontokohteet, sijaitsevat hankealueen luoteis-

puolella Vanhan Vaasan alueella, koillispuolella Tuovilassa tai esimerkiksi Höstvedentien pohjois-

puolella yli 2 km etäisyydellä.  

 

Vaikka varsinaisella hankealueella ei ole merkittyjä reittejä tai alueita, käytetään alueen metsiä 

esimerkiksi metsästykseen ja muussa luonnossa liikkumiseen. Hankealueen lähiympäristössä toimii 
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kolme metsästysseuraa (Höstvesi, Runsor ja Tuovila). Metsästysseurojen toiminta Laajametsän alu-

eella on ollut aktiivista ja lähialueita käytetään mm. hirvien ja pienriistan metsästykseen.  

 

Hankealueen eteläpuolella sijaitsee motocrossrata, joka tulee väistymään, kun kaavanmukaisen 

teollisuustoiminnan valmistelevat työt aloitetaan. 
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7. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET JA ARVIOINTIMENETELMÄT 

Ympäristövaikutusten arviointi on prosessi, jossa tunnistetaan ja arvioidaan hankkeen todennäköi-

set vaikutukset ja niiden aiheuttaman muutoksen suuruus hankevaihtoehtojen fyysiseen, biologi-

seen ja sosioekonomiseen ympäristöön. Jos merkittäviä vaikutuksia arvioidaan syntyvän, kehite-

tään ja esitetään lieventäviä toimenpiteitä hankkeen haitallisten seurausten välttämiseksi, minimoi-

miseksi tai vähentämiseksi.  

7.1 Ehdotus vaikutusalueen rajauksesta 

Tutkimusalueen laajuus riippuu arvioitavasta ympäristövaikutuksesta. Tutkimusalueella tarkoite-

taan aluetta, johon ympäristövaikutusten oletetaan arvioinnissa rajautuvan. Varsinaiset vaikutus-

alueet ovat todennäköisesti pienempiä kuin tutkimusalueet, ja ne määritetään arviointityön tulok-

sena YVA-selostukseen. Ehdotus vaikutusalueen rajauksesta on esitetty alla (Kuva 7-1). Vaikutus-

alueen laajuus vaihtelee riippuen arvioitavasta vaikutusluokasta. 

 

 

Kuva 7-1. Ehdotus vaikutusalueen rajaukseksi. 
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7.2 Arvioitavat vaikutukset 

YVA-lain (2 §) mukaan menettelyssä arvioidaan vaikutuksia, jotka kohdistuvat:  
a) väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen  

b) maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin 

ja luonnon monimuotoisuuteen, erityisesti niihin lajeihin ja luontotyyppeihin, 

jotka on suojeltu luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 

suojelusta annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja luonnonvaraisten lin-

tujen suojelusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2009/147/EY nojalla;  

c) yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunki-

kuvaan ja kulttuuriperintöön;  

d) luonnonvarojen hyödyntämiseen; sekä  

e) a–d alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin  

 

Vaikka kaikki vaikutusryhmät eivät ole relevantteja tämän hankkeen osalta, ne esitellään YVA-oh-

jelmassa. On huomattava, että lain mukaan YVA-menettelyn tarkoituksena on tunnistaa, arvioida 

ja kuvata tiettyjen hankkeiden todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset. Vastaavasti YVA-

selostuksessa on annettava yhtenäinen arvio hankkeen todennäköisistä merkittävistä ympäristö-

vaikutuksista. Perusteltu päätelmä on YVA-yhteysviranomaisen tekemä johtopäätös hankkeen mer-

kittävistä ympäristövaikutuksista.  Merkittävyyden arviointia tässä YVA:ssa kuvataan luvussa 7.3. 

 

Arvioitavat vaikutukset määritetään jokaisessa menettelyssä hankekohtaisesti. Tämän hankkeen 

osalta alustavan tarkastelun perusteella erityisesti arvioitavaksi tulevat seuraavat vaikutukset:  

• Hulevesien vaikutukset 

• Riskit ja poikkeustilanteet 

• Vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntaan  

• Meluvaikutukset  

7.2.1 Vaikutukset maa- ja kallioperään 

Vaikutukset maa- ja kallioperään arvioidaan asiantuntija-arviona olemassa olevan maa- ja kallio-

perätiedon perusteella. Rakentamisen aikaisia vaikutuksia arvioitaessa huomioidaan tehdyt ja vielä 

tarvittavat maanmuokkaustoimet (louhinta, tasoitus) ja rakentamistekniikka (esim. paalutus). Li-

säksi mahdollisten happamien sulfaattimaiden esiintyminen kartoitetaan olemassa olevan kartta-

aineiston perusteella, ja esitetään niiden hallintatoimenpiteet. 

 

Tehtaan normaalin toiminnan aikana ei aiheudu kielteisiä vaikutuksia maa- ja kallioperään. 

7.2.2 Vaikutukset pohjavesiin 

Hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, eikä pohjaveden muodostumisalueella. Tuotan-

tolaitoksen normaalin toiminnan aikana ei synny päästöjä, jotka vaikuttaisivat pohjaveteen. Mah-

dolliset vaikutukset syntyvät pääasiassa rakentamisvaiheen aikana tai poikkeus- tai onnettomuus-

tilanteen seurauksena. Vaikutukset pohjavesiin arvioidaan asiantuntija-arviona hyödyntäen ole-

massa olevaa tietoa lähialueen pohjavesialueista ja pohjaveden laadusta. 

7.2.3 Vaikutukset pintavesiin 

Hankkeen yhteydessä ei ole tarkoitus rakentaa omaa, erillistä jäte- tai jäähdytysvesien purkuputkea 

mereen. Pintavesiin kohdistuvat vaikutukset muodostuvat pääasiassa hulevesistä, jotka viivytetään 

kiinteistöllä ja johdetaan ojastoon. Vaikutusten arviointi toteutetaan asiantuntija-arviona huomioi-

den alueella syntyvien hulevesien määrä ja laatu sekä vastaanottava ympäristö. 
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7.2.4 Vaikutukset kalastoon ja kalastukseen 

Kalastoon ja kalastukseen mahdollisesti kohdistuvat vaikutukset arvioidaan alueen nykyisen vesis-

tön tilan ja hankkeen siihen mahdollisesti kohdistamien muutosten, kuten hulevesikuormituksen 

kautta. 

7.2.5 Vaikutukset kasvillisuuteen, eliöstöön ja luonnon monimuotoisuuteen 

Hankealueen aiempi luonnontila on selvitetty kattavasti kaavoituksen yhteydessä. Laajametsän alu-

eella toteutettiin myös luonto- ja maisemaselvitys (2018), joka kattoi kokonaisuudessaan hanke-

alueen. Laajametsän alueella toteutetaan säännöllistä seurantatarkkailua liito-oravan ja viitasam-

makon osalta. Kerätty aineisto yhdistettynä karttatarkasteluun ja kirjallisuuslähteisiin nähdään riit-

tävän laajaksi pohjatiedoksi kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvien 

vaikutusten arvioimiseen asiantuntijan toimesta. Jos hankealueen ulkopuolelle rakennetaan infra-

struktuuria, arvioidaan mahdollisten lisäselvitysten tarve aluekohtaisesti. 

7.2.6 Vaikutukset suojelualueisiin 

Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse suojelualueita. Kauempana sijaitseville suojelu-

alueille ei ole tarpeellista toteuttaa erillistä maastokäyntiä. Luonnonsuojeluun kohdistuvat vaiku-

tukset arvioidaan ympäristöviranomaisten tietokannoista kerätyn ajankohtaisen tiedon ja hankkeen 

päästöarvioiden avulla. Jos leviämismalli todetaan tarpeelliseksi ilmanlaatuun kohdistuvien vaiku-

tusten arvioinnin yhteydessä, hyödynnetään mallin tuloksia myös suojelualueiden osalta. 

7.2.7 Vaikutukset yhteiskuntarakenteeseen ja maankäyttöön 

YVA-selostuksessa arvioidaan suunnitellun hankkeen soveltuvuus olemassa olevaan yhdyskuntara-

kenteeseen, maankäyttöön, toimintoihin ja verkostoihin (sisältäen esim. liikenneyhteydet, lento-

kentän ja energiainfrastruktuurin). Arvioinnissa selvitetään, miten laitoksen sijainti vaikuttaa han-

kealueen ja sen lähiympäristön nykyiseen ja tulevaan maankäyttöön. Erityistä huomiota kiinnite-

tään hankealueen läheisyydessä sijaitseviin häiriintymiselle alttiisiin kohteisiin, kuten lähialueen 

asutukseen sekä suojelu- ja virkistysalueisiin. Arvioinnin yhteydessä tarkastellaan alueen nykyinen 

kaavoitus asiantuntija-arviona. Arvioinnissa hyödynnetään tietoja maakunta-, yleis- ja asemakaa-

voituksesta, tehdyistä tutkimuksista ja karttoja.    

7.2.8 Vaikutukset elinkeinoelämään 

Elinkeinoelämään kohdistuvat vaikutukset arvioidaan hankkeen synnyttämien tai mahdollistamien 

suorien ja välillisten työpaikkojen kautta rakentamisen ja toiminnan aikana. Lisäksi vaikutusten 

arvioinnissa huomioidaan mm. Vaasan seudun nykyinen työllisyysaste sekä elinkeinojakauma. 

7.2.9 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

Maisemavaikutukset liittyvät pääasiassa tuotantorakennuksen korkeimpiin osiin ja rakenteisiin. Mai-

semavaikutukset arvioidaan asiantuntija-arviona kuvaten nykytilaan kohdistuvat muutokset. Mai-

semavaikutuksissa huomioidaan erityisesti arvokkaat maisema-alueet sekä rakennettu kulttuuriym-

päristö. 

 

Maisemaan kohdistuvien vaikutusten suuruutta arvioidaan aikaisemmin alueella tehtyjen selvitys-

ten, valokuvien sekä ilmakuva- ja karttatarkastelun perusteella. Arviointia tukemaan laaditaan nä-

kymäalueanalyysi. Kuvasovitteita laaditaan havainnollistamaan hankkeen visuaalista muutosta 

maisemassa. 

7.2.10 Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen 

Luonnonvaroihin kohdistuvat vaikutukset muodostuvat rakentamisen ja toiminnan aikaisesta luon-

nonvarojen kulutuksesta. Vaikutusten arviointi toteutetaan asiantuntija-arviona, joka perustuu lai-

toksen materiaalivirtoihin ja käytettyihin energialähteisiin. 
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7.2.11 Liikennevaikutukset 

Hanketta suunnitellaan kehittymässä olevalle teollisuusalueelle, missä nykyisellään on lähinnä inf-

rastruktuurin rakentamiseen ja maanmuokkaustöihin liittyvää liikennettä. Vaikutusten arvioinnissa 

huomioidaan hankkeeseen liittyvä työmatkaliikenne sekä raaka-aine-, kemikaali- ja tuotekuljetuk-

set. Liikennemäärissä tapahtuvien muutosten perusteella arvioidaan hankkeen vaikutukset liiken-

teen sujuvuuteen ja turvallisuuteen sekä pohditaan mahdollisia vaikutusten lieventämiskeinoja. Lii-

kennevaikutusten arviointi tehdään asiantuntija-arviona hyödyntäen mm. Väyläviraston maantie- 

ja rataverkkoa koskevaa avointa tietoa, onnettomuustilastoja sekä olemassa olevia selvityksiä. 

7.2.12 Melu- ja tärinävaikutukset 

Laajamittaisessa teollisessa toiminnassa on useita eri prosessiin liittyviä melulähteitä (esim. komp-

ressorit, jäähdytysvesitornit), jotka tunnistetaan ja niiden melutasot määritetään suunnittelutieto-

jen tarkkuudella. Näiden perusteella arvioidaan meluvaikutukset lähimpiin häiriintyviin kohteisiin 

melumallinnusta hyödyntäen. Prosessilaitteiston lisäksi vaikutusten arvioinnissa huomioidaan hank-

keen myötä alueella lisääntyvä liikenne. 

 

Tehtaiden toiminta ei itsessään aiheuta merkittävää tärinää. Rakennusvaiheeseen tärinää aiheutuu 

mahdollisesta lisälouhinnasta, paalutuksesta ja raskaasta liikenteestä. Tärinä ja sen vaikutukset 

arvioidaan asiantuntija-arviona rakennuspaikan tyypin ja maaperän olosuhteiden mukaan.  

7.2.13 Vaikutukset ilmanlaatuun 

Tehtaan ja tarvittavien oheistoimintojen (esim. energiantuotanto) päästöt ilmaan arvioidaan käy-

tettävissä olevien suunnittelutietojen perusteella. Huomioon otettavat päästöt ovat vesihöyry, hiuk-

kaset (PM10), rikkidioksidit (SO2), typen oksidit (NO2:na) ja hiilimonoksidi (CO). Vaikutusten arvi-

oinnissa arvioidaan ympäristölle ja terveydelle haitallisten ilmapäästöjen mahdollisuutta proses-

siolosuhteiden ja samankaltaisista kohteista saatujen kokemusten perusteella. Normaalitoiminnan 

ilmapäästöjen osalta arvioidaan pitoisuuslisäys ympäristössä ja verrataan olemassa olevaan mitat-

tuun tietoon ja ilmanlaadun pitkän aikavälin kehitykseen Vaasan seudulla. Vaikutusten arvioinnin 

tueksi laaditaan leviämismallinnus, jos se arvioidaan tarpeelliseksi toiminnasta aiheutuvien ilma-

päästöjen määrän ja laadun tarkentuessa. Hankkeeseen liittyvän raskaan liikenteen päästöjen vai-

kutusta ilmanlaatuun arvioidaan liikenteen päästökertoimien avulla.  

7.2.14 Vaikutukset ilmastoon 

Vaikutusten arviointi toteutetaan asiantuntija-arviona noudattaen ympäristöministeriön ohjeistusta 

ilmastovaikutusten arvioinnista (2021). Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan hankkeen ilmasto-

vaikutukset rakentamisen ja tuotannon aikana. Hankealue on lähes kokonaan raivattu, alueen ete-

läosaa lukuun ottamatta. Toiminnan aikaisia vaikutuksia arvioidaan suunnittelun sallimalla tark-

kuustasolla. Myös muut tehdyt vaikutusten arvioinnit otetaan ilmastovaikutusten arvioinnissa huo-

mioon, esim. liikenteestä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, ilmanlaadun tarkastelussa esille 

nousseet kasvihuonepäästöt sekä mahdolliset tulvariskialueet. 

 

Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan hankkeen ilmastovaikutusten lisäksi ilmastonmuutoksen luo-

mat vaikutukset hankkeelle. Tällaisia ilmastonmuutoksen seurausvaikutuksia ovat mm. yleistyneet 

äärisääolosuhteet, kuten rankkasateet, helleaallot ja tulvariski. 

 

Ilmastonmuutoksen luomia vaikutuksia arvioidaan hankealueen sijainnin ja siihen kohdistuvien 

mahdollisten vaikutusten kautta. Arviointi toteutetaan karttatarkasteluna sekä hyödyntäen ole-

massa olevaa tutkimustietoa ilmastonmuutoksen aiheuttamista vaikutuksista ja paikallisista muu-

toksista ja niihin liittyvistä riskeistä. Arvioinnissa otetaan huomioon myös hankkeen sopeutumis-

kyky ilmastonmuutokseen luomiin riskeihin. 
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7.2.15 Terveysvaikutukset 

Hankkeen vaikutuksia terveyteen arvioidaan asiantuntijatyönä. Vaikutukset arvioidaan ilma- ja ve-

sipäästöjen sekä käsiteltävien kemikaalien terveysvaaraa aiheuttavien ominaisuuksien kautta. 

7.2.16 Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen 

Vaikutusten arvioinnissa käytetään olemassa olevaa sosioekonomista aineistoa, arviointiohjelmasta 

saatavia lausuntoja ja mielipiteitä, yleisötilaisuudessa esille nousseita mielipiteitä ja tietoa, hank-

keen muiden vaikutusten arviointien tuloksia (mm. melu, ilmanlaatu, liikenne) sekä alueelle aiem-

min tehtyjä YVA-menettelyjä. Elinoloihin ja viihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä arvioidaan eri tekijöi-

den muodostamana kokonaisuutena, jolloin vaikutuksen voimakkuus, laajuus, kesto, todennäköisyys 

ja osallisten arvioima tärkeys otetaan huomioon.  

7.2.17 Riskit ja poikkeustilanteet 

Hankkeeseen ja sen rakennusvaiheeseen liittyvät mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistu-

vat riskit tunnistetaan. Ympäristöriskit, niiden todennäköisyydet sekä seurausvaikutukset arvioi-

daan alustavassa suuronnettomuusvaarojen arvioinnissa hankkeesta vastaavan sekä YVA-konsultin 

asiantuntijoiden kesken. Tunnistetut riskit ja niiden seurausvaikutukset kuvataan arviointiselostuk-

sessa. Tunnistettujen riskien mahdollisia seurausvaikutuksia arvioidaan tarvittaessa mallinnusten 

avulla. Lisäksi esitetään keinoja riskien tai seurausten lieventämiseksi hyväksyttävälle tasolle.   

7.2.18 Yhteisvaikutukset 

Yhteisvaikutuksia aiheutuu, kun samalla vaikutusalueella olevat eri toiminnot aiheuttavat yhdessä 

suuremman vaikutuksen kuin yksittäin tarkasteltuna. Yhteisvaikutusten arvioinnissa otetaan huo-

mioon mennyt, nykyinen ja tuleva (siltä osin kuin tietoa arviointiin on saatavilla) ihmistoiminta. 

Yhteisvaikutukset tarkastellaan tarvittavilta osin kaikkien vaikutuskategorioiden osalta, keskittyen 

kuitenkin hankkeen osalta keskeisimmiksi/merkittävimmiksi tunnistettuihin vaikutuksiin. Vaasassa 

yhteisvaikutuksia voi aiheutua lähelle sijoittuvasta teollisuudesta ja lähialueella sijaitsevasta lento-

asemasta (melu). 

7.3 Vaihtoehtojen vertailumenetelmä 

 

Vaikutusten merkittävyys 

Hankkeen aiheuttamat mahdolliset suorat ja epäsuorat ympäristövaikutukset tunnistetaan ja arvi-

oidaan järjestelmällisesti YVA-menettelyn aikana. Vaikutuksella tarkoitetaan muutosta ympäristön 

tilassa. Muutoksen suuruutta arvioidaan suhteessa ympäristön nykytilaan ja sen herkkyyteen. Vai-

kutusten arviointimenetelmässä huomioidaan vaikutuksen luonne, tyyppi, palautuvuusaste, muu-

toksen suuruus sekä vaikutuskohteen nykytila ja herkkyys. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnin 

viitekehys on esitetty seuraavassa (Kuva 7-2). 

 

 

Kuva 7-2. Periaate vaikutusten merkittävyyden arvioimiseksi. 
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Vaikutuskohteen herkkyys kuvaa sen alttiutta hankkeen aiheuttamalle muutokselle. Herkkyyden 

määrittämisessä käytetään useita kriteereitä, joita ovat mm. kyky sietää muutosta, sopeutuvuus, 

harvinaisuus, monimuotoisuus, arvo muille vaikutuskohteille, luonnollisuus ja haavoittuvuus.  Vai-

kutuskohteen herkkyyden kriteerit jaetaan neljään luokkaan ja esitetään herkkyystaulukossa vai-

kutuskohteittain.   

  

Muutoksen suuruus on mitta hankkeen aiheuttaman, nykytilaan kohdistuvan muutoksen voimak-

kuudesta, suunnasta, alueellisesta laajuudesta ja kestosta. Yleisesti tietyn vaikutuksen laajuutta 

voidaan arvioida paikallisena, alueellisena, kansallisena tai rajat ylittävänä. Vaikutuksen kesto voi-

daan luokitella väliaikaiseksi, lyhytaikaiseksi tai pitkäkestoiseksi. Muutoksen suuruus arvioidaan 

vaikutuskohteittain ja esitetään taulukossa.  

  

Vaikutuksen merkittävyys arvioidaan vaikutuskohteen muutosherkkyyden ja hankkeen aiheutta-

man muutoksen suuruuden muodostamassa viitekehyksessä. Seuraavassa (Kuva 7-3) on esitetty 

aiemmin mainittujen herkkyyttä ja muutoksen suuruutta kuvaavien tekijöiden ristiintaulukointi.  

 

Kuva 7-3. Arviointikehikko vaikutusten merkittävyyden määräytymisestä. 
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8. OLETUKSET JA EPÄVARMUUDET 

Käytettyihin tietoihin ja menetelmiin liittyvät epävarmuustekijät vaikuttavat hankkeen suunnitte-

luun ja ympäristövaikutusten arviointiin. On aina seurausvaikutuksia, jotka ovat monitulkintaisia tai 

mahdottomia mitata. Arvioinnin epävarmuustekijöitä kuvataan ja arvioidaan niiden merkitystä. Ar-

vioinnissa selvitetään, miten epävarmuus voi vaikuttaa hankkeen arvioinnin tuloksiin ja tätä kautta 

hankkeen toteuttamiskelpoisuuteen.   
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9. HAITTOJEN LIEVENTÄMINEN 

Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen on tärkeä osa hankkeen suunnittelua. Ensisijaisena ta-

voitteena on estää tunnistetut merkittävät haittavaikutukset. Jos vaikutuksen estäminen on mah-

dotonta (esimerkiksi, jos mikään muu tekninen vaihtoehto ei ole käytettävissä), suunnitellaan lie-

vennystoimenpiteitä.  

  

Ehkäiseviä ja lieventäviä toimenpiteitä tässä hankkeessa voidaan toteuttaa YVA-menettelyn, yksi-

tyiskohtaisen suunnittelun, rakentamisen ja käytön aikana. Lievennystoimenpiteet tunnistetaan tar-

kastelemalla oikeudellisia vaatimuksia, parhaita teollisia käytäntöjä (standardeja), soveltuvia kan-

sainvälisiä standardeja, kokemuksia muista projekteista sekä asiantuntija-arvioita.  
  

Esimerkkejä mahdollisista lieventämistoimista ovat:  

• toimintojen sijoittaminen  

• päästöjenvähennysmenetelmät  

• suojavyöhykkeet, esteet  
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10. HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT, LUVAT JA 

PÄÄTÖKSET 

Hankkeen toteuttaminen edellyttää useita jäljempänä kuvattuja lupia, päätöksiä ja suunnitelmia. 

10.1 Kaavoitus - asemakaavoitus 

Kunnissa maankäyttö on järjestetty ja ohjattu yleis- ja asemakaavoilla. Yleiskaavassa osoitetaan 

maankäytön yleiset periaatteet kunnassa. Asemakaavassa määrätään, miten kunnan osa-alueita 

käytetään ja miten alueilla rakennetaan. Kaavat on valmisteltava vuorovaikutuksessa sellaisten 

henkilöiden ja tahojen kanssa, joiden olosuhteisiin tai etuihin kaavalla voi olla olennaisia vaikutuk-

sia. Asemakaava esitetään kartalla, joka sisältää karttamerkintöjen selitykset ja kaavamääräykset. 

Kaavaan sisältyy kaavaselostus, jossa esitetään tarvittavia tietoja, kuten kaavan ja sen vaikutusten 

arviointi. 

 

Perusedellytys uuden teollisen tuotantolaitoksen sijoittamiselle on, että alueen kaavoitus mahdol-

listaa sijoittamisen. Kohteen tulee olla osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi, jolloin kaavamerkin-

tänä on useimmiten ”T”. Kaavamerkintää ”T/kem” suositellaan laitoksille, joiden toimintaan liittyy 

suuronnettomuuden vaara (teollisuus- tai varastorakennusten alue, jolle saa sijoittaa merkittävän, 

vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen). Seveso 3 -direktiivin mukaan alueen 

käyttö em. tarkoitukseen on saatettava yleisön tietoon maankäytön suunnitteluprosessissa. 

 

Vaasan Laajametsän hankealueen yleiskaava ja asemakaava soveltuvat hankkeeseen. Hankealueen 

kaavoitusmerkintä on ”T/kem” sekä yleiskaavassa että asemakaavassa. 

10.2 Rakennuslupa 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan laitosrakennusten sekä tarvittavan infrastruktuu-

rin ja tilojen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa. Vaasan kaupunki on lupaviranomainen. 

 

Ennen laitoksen rakentamisen aloittamista tietylle infrastruktuurirakentamiselle (esim. hakkuu, kai-

vaminen, paalutus) voidaan hakea lupaa maankäyttö- ja rakennuslain 149d §:n mukaisesti.  

 

Pienemmille rakennuksille, esimerkiksi konteille, kuljettimille, tilapäisvarastorakennuksille jne., voi-

daan tarvita erilliset toimenpide- tai rakennusluvat. 

10.3 Ympäristölupa 

Laitos on ympäristönsuojelulain (527/2014) ja asetuksen (713/2014) mukaisen ympäristöluvan 

alainen: 

Luvanvaraiset toiminnat: […] 

 

5) […] kemikaalien tai polttoaineiden varastointi tai käsittely 

d) terveydelle tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien varastot, joissa 

tällaisen kemikaalin varastointi on vähintään 100 m3 […] 

 

Mahdollisesti myös jotkin muut tontille sijoittuvat toiminnot voivat edellyttää ympäristölupaa. 

 

Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, että toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toimin-

nan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: 

1. terveyshaittaa; 

2. merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, 

3. kiellettyä seurausta (esim. maaperän ja pohjaveden pilaantuminen), 
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4. erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta 

tärkeän tai muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, tai 

5. naapuruussuhdelain mukaista kohtuutonta rasitusta 

 

Toimintoja ei voi sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lupakäsittelyä varten tarvitaan paikan perus-

tilaselvitys (maaperä ja pohjavesi). 

 

YVA-selostus ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä otetaan huomioon ennen lopullisen pää-

töksen tekemistä luvasta. Lupaviranomainen (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) voi antaa 

säännöksiä ehdotetun hankkeen ympäristövaikutusten minimoimiseksi. 

 

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) 

Teollisuuden päästödirektiivi (IED, 2010/75/EU) ja ympäristönsuojelulaki (527/2014) edellyttävät, 

että päästöjen raja-arvojen, tarkkailun sekä muiden lupaehtojen tulee perustua parhaisiin käyttö-

kelpoisen tekniikan päätelmiin. BAT-päätelmät ovat vertailuasiakirjoissa (BREF) esitettyjä päätel-

miä, jotka koskevat tekniikkaa, sen soveltuvuutta, päästötasoja, tarkkailua ja kulutusta. 

 

Akkumateriaalitehdas luokitellaan ns. direktiivilaitokseksi. EU ei ole toistaiseksi asettanut BAT-vii-

teasiakirjaa koskien juuri tällaista toimintaa. Tehtaan suunnitteluvaiheessa BAT-näkökohdat ohjaa-

vat prosessin ja laitteiden valintaa. BAT-tasot asetetaan vähimmäistasoksi. Ympäristölupahake-

muksessa tehtaan toiminta arvioidaan parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukaisesti. 

10.4 Kemikaaliturvallisuuslain mukaiset luvat ja ilmoitukset 

Vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavilta tuotantolai-

toksilta edellytetään Tukesin (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) myöntämä lupa. Luvan laajuus 

määräytyy paikalla varastoitujen kemikaalien määrän ja vaarallisuuden mukaan. Lupa asettaa toi-

minnalle ehtoja ja laitos tarkastetaan ennen sen käyttöönottoa. Asiaa käsitteleviä säädöksiä ovat 

kemikaalilaki (599/2013) ja siihen liittyvät asetukset, erityisesti valtioneuvoston asetus vaarallisten 

kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015) sekä valtioneuvoston asetus vaaral-

listen kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012). Kemi-

kaaliturvallisuudesta säädetään laissa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisesta käsitte-

lystä ja varastoinnista (390/2005) sekä useissa muissa asetuksissa, kuten valtioneuvoston asetuk-

sessa vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015 ja valtioneuvoston 

asetuksessa vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 

856/2012. 

 

Kemikaalien määrästä ja vaarallisuudesta riippuen voidaan myös tarvita suuronnettomuuksien eh-

käisyyn liittyviä asiakirjoja ja turvallisuusselvitys. Tukesille on tehtävä aina ilmoitus ennen laitoksen 

merkittäviä laajennuksia tai olennaisia muutoksia. Tukes suorittaa myös määräaikaisia tarkastuksia 

seuraavasti: 

• vuosittain turvallisuusselvityslaitoksissa  

• joka kolmas vuosi toimintaperiaateasiakirjalaitoksissa   

• joka viides vuosi muissa lupalaitoksissa. 

 

Kemikaalilupahakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot ja arviot:  

• yleiskuvaus laitoksesta ja sen toiminnasta; erityisesti vaarallisten kemikaalien varastointi 

ja käsittely,  

• prosessiturvallisuuden riskinarvio,  

• kemikaaleihin liittyviä suuronnettomuuksia koskeva riskinarvio ja mahdolliset vaikutukset 

laitokselle ja sen ympäristöön,  



YVA-ohjelma – CAM-tehdas Vaasa   
 

 

  

 

59/62 

 

• toiminnanharjoittajan on nimettävä johtotehtävissä oleva vastuuhenkilö, jonka tehtävänä 

on huolehtia siitä, että tehtaassa toimitaan toimintaperiaatteiden mukaisesti,  

• kemikaaliluettelo sisältäen kemikaalien viralliset nimet, CAS-numerot, vaaraluokitukset, 

kemikaalien määrät, säiliöiden koot sekä kemikaalien kokonaismäärät laitoksella,  

• laitoksessa käytettävien vaarallisten kemikaalien käyttöturvatiedotteet,  

• aluepiirustus, josta käy ilmi 2 kilometrin säteellä kaikki rakennukset ja muut kohteet, joissa 

voi oleskella ihmisiä,  

• kaavoitustilanne,  

• laitoksen suunnitteluperiaatteet ja pelastusvalmius sisältäen sisäisen pelastussuunnitel-

man. 

10.5 Muut luvat ja suunnitelmat 

Ilmailulain (864/2014) 158 §:n mukaan laitteen, rakennuksen, rakennelman tai merkin asettami-

seen tarvitaan lentoestelupa, jos este voi aiheuttaa vaaraa lentoliikenteelle. Ennen lentoesteluvan 

hakemista, lentoesteen asettavan henkilön tulee hankkia ilmaliikennepalvelun tarjoajan (Fintraffic) 

lausunto. Ilmailumääräyksen AGA M3-14 mukaan toiminta on vapautettu velvollisuudesta hakea 

lupaa Traficomilta lentoesteen asettamiselle, jos estettä koskevassa lausunnossa vahvistetaan, että 

esteellä ei ole vaikutusta lentoturvallisuuteen. Tässä tapauksessa estettä koskeva lausunto on riit-

tävä lentoesteen asettamiseksi ja Traficomin lupaa ei tarvita. Mikäli jokin hankealueelle pystytettävä 

rakennelma saattaa aiheuttaa vaaraa lentoliikenteelle, tulee lentoestelupa hakea Traficomilta. 

 

Kohteen vesijohdot, viemäriputket ja sähköjohdot voivat edellyttää kaivamista teiden alta. Kyseiset 

toimenpiteet edellyttävät kaupungilta kaivuutyölupaa, jossa ilmoitetaan kaivuutyöstä ja mahdolli-

sista tilapäisistä liikennejärjestelyistä. 

 

Yllä mainitut lupamenettelyt ovat suhteellisen yksinkertaisia ja vaativat muutaman viikon käsitte-

lyajan. Kyseiset lupa-asiat on kuitenkin hoidettava ennen kuin rakentaminen voi alkaa.   
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SANASTO 

 

Lyhenne/termi Määritelmä 

VE Vaihtoehto 

VE0 Vaihtoehto 0 YVA-menettelyssä (hankkeen toteuttamatta jättäminen) 

VE1 Vaihtoehto 1 YVA-menettelyssä 

BAT Paras käyttökelpoinen tekniikka (Best Available Technology) 

BREF BAT-referenssidokumentti 

CAM Katodiaktiivinen materiaali (Cathode active material) 

CO2 Hiilidioksidi  

dB Desibeli, äänenvoimakkuuden yksikkö 

YVA Ympäristövaikutusten arviointi 

ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

GIS Paikkatietojärjestelmä 

LFP Litium-rauta-fosfaatti katodiaktiivinen materiaali 

Natura 2000 EU:n laajuinen luonnonsuojelualueiden verkosto, perustettu 1992 

Nm3 Normaalikuutiometri, kuutiometri kaasua normaalipaineessa ja 0 °C lämpötilassa 

NOX Typen oksidit  

RKY Rakennettu kulttuuriympäristön  

SAC Erityisten suojelutoimien alue (Special Area of Conservation) 

SOX Rikin oksidit 

SPA Lintudirektiivin perusteella perustettu erityisten suojelutoimien alue (Special Protec-

tion Area) 

SYKE Suomen ympäristökeskus 

Tukes Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

t/a Tonnia vuodessa 
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