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TIIVISTELMÄ 

Hankekuvaus ja -vaihtoehdot 

Jervois Finland Oy:n suunnittelee Kokko-
lan suurteollisuusalueelle uuden koboltti-
jalostamon rakentamista. Hankealue si-
jaitsee noin 2,5 km Kokkolan keskus-

tasta länteen.  

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioin-
nissa (YVA) tarkastellaan kahta toteu-
tusvaihtoehtoa sekä niin sanottua nolla-
vaihtoehtoa (VE0), jossa hanketta ei to-
teuteta. Molemmissa hankevaihtoeh-
doissa (VE1) ja (VE2) koboltin vuosituo-
tantomäärä on 10 000 tonnia ja laitok-
selle rakennetaan jätevesikäsittely-yksi-
köt ja purkuputki mereen. Vaihtoehdot 
liittyvät purkuputken sijaintiin. Vaihtoeh-
dossa VE1 purkupiste sijaitsee KIP-
eteläisen vesialtaan purkupisteen yhtey-
dessä ja vaihtoehdossa VE2 noin 700 m 

ulkomerelle päin. 

Markkinoilla, erityisesti akkuarvoket-
juissa, on kasvava kysyntä vastuullisesti 
tuotetulle koboltille. Tehtaan päätuot-
teena on sekä kobolttisulfaattiliuos että 
kobolttisulfaattikiteet. Lisäksi voidaan 
valmistaa myös muita koboltti- ja nikke-
lituotteita.  

Laitoksella muodostuvat jätteet ovat 
pääasiassa rautasakkaa ja jäteveden 
puhdistuksessa syntyvää vesienkäsitte-
lysakkaa. Sakat käsitellään ja toimite-

taan asianmukaisille kaatopaikoille.  

Kyseessä on hydrometallurginen pro-
sessi, jonka eri vaiheissa syntyy jäteve-
siä. Kaikki prosessijätevedet kerätään ja 
käsitellään ja puhdistettu vesi johdetaan 
purkuputken kautta mereen. 

Yhteenveto hankkeen ympäris-

töstä 

Hankealue sijaitsee suurteollisuusalu-
eella, jossa on voimassa T/Kem asema-
kaava. Hankealue ei sijaitse pohjavesi-
alueella eikä sen välittömässä läheisyy-

dessä sijaitse luonnonsuojelualueita, 

muinaisjäännöksiä tai valtakunnallisesti 
merkittäviä rakennettuja kulttuuriympä-

ristöjä. Lähin vakituinen asuinrakennus 
sijaitsee Ykspihlajan alueella, noin 
400 m etäisyydellä etelään hankealu-
eesta.   

YVA-menettely 

Hankkeen ympäristövaikutukset on sel-
vitettävä YVA-lain (252/2017) mukai-
sessa arviointimenettelyssä ennen kuin 
ryhdytään ympäristövaikutusten kan-
nalta olennaisiin toimiin. YVA-
menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia 
päätöksiä eikä ratkaista sitä koskevia 
lupa-asioita, vaan sen tavoitteena on 
tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi. 

Tämä asiakirja on ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn arviointiohjelma 
(YVA-ohjelma), jossa esitetään: 

• Hankkeen perustiedot, sen vaih-
toehdot sekä tekninen kuvaus, 

• Hankkeen ja YVA-menettelyn ai-
kataulu sekä suunnitelma osallis-
tumisen ja tiedottamisen järjestä-
misestä, 

• Hanke- ja tarkastelualueiden ny-
kytilan kuvaus sekä suunnitelma 

siitä, mitä vaikutuksia arvioidaan 
ja millä menetelmillä arvioinnit 
tehdään. 

YVA-menettelyn toisessa vaiheessa laa-
ditaan YVA-ohjelman ja siitä annettujen 
mielipiteiden ja lausuntojen sekä tehty-
jen selvitysten perusteella YVA-selostus, 
jossa esitetään hankkeen ympäristövai-
kutukset, niiden merkittävyys sekä arvi-
oitujen vaihtoehtojen vertailu ja haital-
listen vaikutusten lieventämiskeinot. Yh-
teysviranomainen (Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskus) tarkistaa YVA-selostuksen 
riittävyyden ja laadun sekä laatii tämän 

jälkeen perustellun päätelmänsä hank-
keen merkittävistä ympäristövaikutuk-
sista. 

Tämän hankkeen ympäristövaikutusten 
arvioinnin laatimisesta vastaa konsultti-
työnä AFRY Finland Oy. 
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Osallistumis- ja tiedotussuunni-

telma 

YVA-menettely on avoin prosessi, johon 
asukkailla ja muilla intressiryhmillä on 
mahdollisuus osallistua. Asukkaat ja 
muut asianomaiset voivat osallistua 
hankkeeseen esittämällä näkemyksensä 
yhteysviranomaisena toimivalle Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskukselle, hank-
keesta vastaavalle tai YVA-konsultille. 

Ympäristövaikutusten arviointiohjel-
masta järjestetään yleisölle tiedotus- ja 
keskustelutilaisuus ohjelman nähtävillä 
olon aikana. Yleisölle avoin tiedotus- ja 
keskustelutilaisuus järjestetään myös 
ympäristövaikutusten arviointiselostuk-
sen valmistuttua.  

Hankkeen ja YVA-menettelyn ai-

kataulu 

Hanke on tällä hetkellä esisuunnittelu-
vaiheessa. Hankkeen YVA-menettely on 
käynnistetty YVA-lain 8 §:n mukaisella 

ennakkoneuvottelulla 14.12.2022. Val-
mistunut YVA-ohjelma jätettiin yhteysvi-
ranomaiselle eli Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskukselle tammikuussa 2023. YVA-
ohjelman yleisötilaisuus järjestetään 
22.2.2023 Ykspihlajan Toimitalolla, 
osoitteessa Satamakatu 40, 67900 Kok-
kola.  

Ympäristövaikutusten arviointityö teh-
dään kevään 2023 aikana. YVA-selostus 
jätetään alustavan aikataulun mukaan 
yhteysviranomaiselle keväällä 2023, ja 
yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä 
on odotettavissa syksyllä 2023. Tämän 

jälkeen hankkeen voidaan hakea tarvit-
tavat luvat. Laitoksen arvioitu käynnisty-
misajankohta on tämän vuosikymmenen 
toisella puoliskolla. 

Arvioitavat ympäristövaikutukset 

ja arviointimenetelmät 

Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan 
hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välil-
lisiä vaikutuksia ympäristöön. YVA-lain 
mukaisesti arvioinnissa tarkastellaan 
hankkeen aiheuttamia ympäristövaiku-
tuksia: 

• Väestöön sekä ihmisten tervey-
teen, elinoloihin ja viihtyvyyteen,  

• Maahan, maaperään, vesiin, il-
maan, ilmastoon, kasvillisuuteen 
sekä eliöihin ja luonnon moni-
muotoisuuteen,  

• Yhdyskuntarakenteeseen, aineel-
liseen omaisuuteen, maisemaan, 
kaupunkikuvaan ja kulttuuriperin-

töön,  
• Luonnonvarojen hyödyntämiseen 

sekä 
• Näiden tekijöiden keskinäisiin 

vuorovaikutussuhteisiin. 

Ympäristövaikutuksia selvitettäessä pai-
nopiste asetetaan merkittäviksi arvioitui-

hin ja koettuihin vaikutuksiin, joita tässä 
hankkeessa arvioidaan alustavasti ole-
van erityisesti vesistövaikutukset Kokko-
lan edustan merialueella sekä melun että 
liikenteen yhteisvaikutukset. Muita mah-
dollisesti merkittäviksi koettuja tai muu-
ten olennaisia vaikutuksia pyritään tun-

nistamaan YVA-menettelyn aikana selvi-
tysten, lausuntojen, mielipiteiden ja si-
dosryhmätyöskentelyn kautta.  

Vaikutusten arviointi toteutetaan asian-
tuntija-arviona olemassa olevan aineis-
ton pohjalta sekä osin pohjautuen erilli-
siin hankkeen aikana tehtäviin selvityk-

siin.   
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SAMMANFATTNING 

Projektbeskrivning och alternativ 

Jervois Finland Oy planerar att bygga ett 
nytt koboltraffinaderi på storindustriom-
rådet i Karleby. Projektområdet ligger 
cirka 2,5 km västerut från Karleby cent-

rum.  

I projektets miljökonsekvensbedömning 
(MKB) granskas två genomförandealter-
nativ och ett så kallat nollalternativ 
(ALT0) där projektet inte genomförs. I 
båda projektalternativen (ALT1) och 
(ALT2) är produktionsmängden 10 000 
ton kobolt per år och för anläggningen 
byggs reningsenheter för avloppsvatten 
och utloppsrör i havet. Alternativen gäl-
ler placeringen av utloppsröret. I alter-
nativ ALT1 ligger utloppspunkten i an-
slutning till utloppspunkten för KIP:s 
södra vattenmagasin och i alternativ 

ALT2 cirka 700 m mot det öppna havet. 

Det finns en växande efterfrågan på 
marknaden, särskilt inom batterivärde-
kedjan, gällande kobolt som producerats 
ansvarsfullt. Fabrikens huvudprodukter 
är både koboltsulfatlösning och kobolt-

sulfatkristaller. Dessutom kan även 
andra kobolt- och nickelprodukter tillver-
kas.  

Det avfall som uppstår på anläggningen 
är i huvudsak järnrester och vattenre-
ningsfällning som uppstår när avlopps-
vattnet renas. Fällningen behandlas och 

förs till adekvata avstjälpningsplatser.  

Det är fråga om en hydrometallurgisk 
process, där det uppstår avloppsvatten i 
olika skeden av processen. Allt process-
avloppsvatten samlas in och behandlas, 
och det renade vattnet leds ut i havet 

via ett utloppsrör. 

Sammanfattning om projektets 

miljö 

Projektområdet ligger på storindustriom-
rådet, för vilket detaljplanen T/Kem gäl-
ler. Projektområdet ligger inte på något 

grundvattenområde och det finns inga 
naturskyddsområden, fornminnen eller 

byggda kulturmiljöer av riksintresse i 
dess omedelbara närhet. Den närmaste 
byggnaden med permanent boende finns 
på Yxpila område, cirka 400 m söderut 
från projektområdet.   

MKB-förfarande 

Projektets miljökonsekvenser ska utre-
das i ett bedömningsförfarande i enlighet 
med MKB-lagen (252/2017) innan man 
vidtar åtgärder som är väsentliga för 
miljökonsekvenserna. I MKB-förfarandet 
fattas inte beslut om projektet eller av-
görs inte tillståndsärenden som gäller 
det, utan dess syfte är att producera in-
formation som beslutsfattandet kan 
grunda sig på. 

Detta dokument utgör programmet för 
miljökonsekvensbedömningsförfarandet 
(MKB-programmet) och innehåller föl-

jande: 

• Grundläggande information om 
projektet, dess alternativ och en 
teknisk beskrivning, 

• Tidtabell för projektet och MKB-
förfarandet och en plan för ord-

nandet av deltagande och inform-
ation, 

• Beskrivning av det aktuella läget 
för projekt- och observationsom-
rådena samt en plan för vilka 
konsekvenser som bedöms och 
med vilka metoder dessa bedöm-
ningar genomförs. 

Under MKB-förfarandets andra fas utar-
betar man en MKB-beskrivning utifrån 
MKB-programmet, åsikter som uttryckts 
och utlåtanden som getts om program-
met och genomförda utredningar. Be-
skrivningen redogör för projektets miljö-

konsekvenser, deras betydelse, en jäm-
förelse av de bedömda alternativen och 
metoder för att mildra de skadliga kon-
sekvenserna. Kontaktmyndigheten 
(NTM-centralen i Södra Österbotten) 
kontrollerar att MKB-beskrivningen är 
adekvat och av god kvalitet och utarbe-
tar sedan en motiverad slutsats om pro-

jektets betydande miljökonsekvenser. 
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Projektets miljökonsekvensbedömning 
genomförs av AFRY Finland Oy som kon-
sultarbete. 

Deltagande- och informations-

plan 

MKB-förfarandet är en öppen process i 
vilken invånare och andra intressegrup-
per kan delta. Invånare och andra be-
rörda kan delta i projektet genom att 
presentera sina synpunkter till NTM-
centralen i Södra Österbotten som är 
projektets kontaktmyndighet, till den 
projektansvarige eller till MKB-
konsulten. 

Ett informations- och diskussionsevene-
mang gällande MKB-programmet ordnas 

för allmänheten under den tid som pro-
grammet är framlagt. Ett informations- 
och diskussionsevenemang som är öppet 
för allmänheten ordnas också efter att 
MKB-beskrivningen har färdigställts.  

Tidsplan för projektet och MKB-

förfarandet 

Projektet är för närvarande i den preli-
minära planeringsfasen. Projektets MKB-
förfarande inleddes 14.12.2022 med för-
handsöverläggning i enlighet med 8 § i 
MKB-lagen. Det färdigställda MKB-
programmet lämnades till kontaktmyn-
digheten, dvs. NTM-centralen i Södra 
Österbotten, i januari 2023. Ett möte för 
allmänheten enligt MKB-programmet 
hålls 8.2.2023 i allaktivitetshuset i Yx-
pila, på adressen Hamngatan 40, 67900 
Karleby.  

Arbetet med miljökonsekvensbedöm-
ningen utförs under våren 2023. Enligt 
den preliminära tidtabellen lämnas MKB-
beskrivningen in hos kontaktmyndig-
heten på våren 2023, och kontaktmyn-
dighetens motiverade slutsats kan för-
väntas under hösten 2023. Efter detta 

kan nödvändiga tillstånd sökas för pro-
jektet. Anläggningen uppskattas starta 
under andra halvan av detta årtionde. 

 

Miljökonsekvenser som bedöms 

och bedömningsmetoder 

Med miljökonsekvenser avses projektets 
direkta och indirekta konsekvenser för 
miljön. I enlighet med MKB-lagen grans-
kas projektets miljökonsekvenser för: 

• befolkningen och människornas 
hälsa, levnadsförhållanden och 
trivsel,  

• marken, jordmånen, vattnet, luf-
ten, klimatet, växtligheten, org-
anismer och naturens mångfald,  

• samhällsstrukturen, de materiella 
tillgångarna, landskapet, stadsbil-
den och kulturarvet,  

• utnyttjande av naturresurserna 
samt 

• växelverkan mellan dessa fak-
torer. 

När miljökonsekvenserna utreds ligger 
tyngdpunkten på konsekvenser som be-
döms och upplevs vara betydliga. I detta 
projekt uppskattas sådana konsekvenser 
preliminärt vara i synnerhet konsekven-

ser för vattendrag i havsområdet utanför 
Karleby samt samverkande konsekven-
ser av buller och trafik. Man strävar efter 
att identifiera andra potentiellt bety-
dande eller på annat sätt relevanta kon-
sekvenser under MKB-förfarandet genom 
utredningar, utlåtanden, åsikter och ar-

bete med intressentgrupper.  

Konsekvensbedömningen genomförs 
som en expertbedömning utifrån befint-
ligt material och delvis med grund i se-
parata utredningar som genomförs un-
der projektet. 
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YVA-TYÖRYHMÄ 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatimisesta on vastannut konsulttityönä 

AFRY Finland Oy. YVA-työryhmän asiantuntijat on esitetty oheisessa taulukossa 
1-1. 

Taulukko 1-1. YVA-konsultin työryhmä ja heidän pätevyytensä. 

KOULUTUS NIMI ROOLI KOKEMUS 

FM Geologia Maarit Korhonen Projektipäällikkö >12 vuotta 

ins. 
AMK 

Ympäristötek-
nologia 

Nina Vuontisjärvi Projektikoordi-
naattori 

9 vuotta 

FT Akvaattinen 
ekologia (FM 
geologia) 

Mikko Tolkkinen Projektin laadun 
varmennus 

15 vuotta 

FT Limnologi Anne Liljendahl Vesistö, vesistön 
ekologinen tila 

20 vuotta 

DI Konetekniikka Tapio Lukkari Melu ja tärinä 3 vuotta 

FM Geologia Teea Penttinen Maa- ja kallioperä 
ja pohjavedet 

18 vuotta 

FM Ympäristöeko-
logia 

Johanna Pollari Kasvillisuus, luon-
totyypit, linnusto 

5 vuotta 

FT Biologia Hanna Valolahti  Natura ja muut 
suojelualueet  

>5 vuotta  

Ins. 
YAMK 

Yhdyskunta 
suunnittelu 

Ida Montell Kaavoitus, maan-
käyttö ja maisema 

8 vuotta 

DI Systeemi- ja 
operaatiotutki-
mus  

Arto Heikkinen Ilmapäästöt ja 
vaikutusten arvi-
ointi 

yli 30 vuotta 

DI Ympäristötek-
niikka 

Henna Tihinen Liikenne 2 vuotta 

DI Teollisuuden 
ympäristötek-
niikka 

Maiju Lahtinen Ilmasto ja kasvi-
huonekaasut 

5 vuotta 

FK Ympäristötek-
niikka 

Tanja Lambe Sosiaalisten vai-
kutusten arviointi, 
asukaskysely 

20 vuotta 

FK Prosessi- ja 
ympäristötek-
niikan kandi-
daatti  

Tiia  
Sundbäck 

Paikkatietoai-
neisto, Kartat 

1 vuosi  
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TERMIT JA LYHENTEET 

YVA-ohjelmassa on käytetty seuraavia termejä ja lyhenteitä (Taulukko 1-2):  

Taulukko 1-2. Käytetyt termit ja lyhenteet.  

TERMI SELITE 

BAT Paras käyttökelpoinen tekniikka (Best Available Techniques). 

CO2 Hiilidioksidi. 

dB(A),  
desibeli 

Äänenvoimakkuuden yksikkö. Kymmenen desibelin nousu meluta-
sossa tarkoittaa äänen energian kymmenkertaistumista. Melumit-
tauksissa käytetään eri taajuuksia eri tavoin painottavia suoda-
tuksia. Yleisin on niin sanottu A-suodatin, jonka avulla pyritään 
kuvaamaan tarkemmin äänen vaikutusta ihmiseen. 

ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

FINIBA-
alue 

Kansallisesti tärkeä lintualue (Finnish Important Bird Area). 

Flokkulantti 

 

Aine (polymeeri), joka aiheuttaa flokkulaation. Flokkulaatiossa 
esim. neste ja kiintoaines erottuvat toisistaan, jolloin kiintoaineen 
kerääminen nesteestä helpottuu. Flokkulantti voi olla esimeriksi 
kemikaali tai luonnontuote. Flokkulantteja käytetään yleisesti 

muun muassa jäteveden puhdistuksessa.  

IBA-alue Kansainvälisesti tärkeä lintualue (Important Bird and Biodiversity 
Area). 

Hankealue Hankealueella tarkoitetaan tässä YVA-ohjelmassa aluetta, tehdas 
sijoitetaan.  

Hankkeesta 

vastaava 

Toiminnanharjoittaja (esim. yritys) tai muu taho, joka on vas-

tuussa hankkeen valmistelusta tai toteuttamisesta. 

KIP Kokkola Industrial Park, Kokkolan suurteollisuusalue  

KIP-
Eteläinen 

Suurteollisuusalueen eteläosa  

LAeq Ympäristömelun häiritsevyyden arviointiin käytetään äänen A-ää-
nitasoa. A-painotus on tarkoitettu ihmisen kokeman meluhäiriön 
arviointiin. Kun pitkän ajanjakson aikana esiintyvää vaihtelevaa 
melua ja ihmisen kokemaa terveys- tai viihtyvyyshaittaa kuvataan 
yhdellä luvulla, käytetään keskiäänitasoa. Keskiäänitason muita 
nimityksiä ovat ekvivalentti A-äänitaso ja ekvivalenttitaso, ja sen 
tunnus on LAeq. 

Keskiäänitaso ei ole pelkkä melun äänitason tavallinen keskiarvo. 
Määritelmään sisältyvä neliöön korotus merkitsee, että keskimää-
räistä suuremmat äänenpaineet saavat korostetun painoarvon 
lopputuloksessa. 

MAALI-alue Maakunnallisesti tärkeä lintualue. 
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Osallistu-
minen 

Hankkeesta vastaavan, yhteysviranomaisen, muiden viranomais-
ten ja niiden, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, 
sekä yhteisöjen ja säätiöiden, joiden toimialaa hankkeen vaiku-
tukset saattavat koskea, välistä vuorovaikutusta ympäristövaiku-
tusten arvioinnissa (YVA-laki 252/2017, 2 § kohta 7. 

SAC-alue Luontodirektiivin perusteella Natura 2000-verkostoon valittu alue 
(Special Areas of Conservation). 

SPA-alue Lintudirektiivin perusteella Natura 2000-verkostoon valittu alue  

(Special Protection Area). 

SVA Sosiaalisten vaikutusten arviointi. 

Tukes Tuvallisuus- ja kemikaalivirasto. 

YVA Ympäristövaikutusten arviointi. 

YVA-
ohjelma 

YVA-ohjelmassa esitetään hankealueen nykytila sekä suunnitelma 
siitä mitä vaikutuksia YVA-selostusvaiheessa selvitetään ja miten 

selvitykset tehdään. 

YVA-

selostus 

YVA-selostuksessa esitetään vaikutusarvioiden tulokset ja vertail-
laan niitä hankevaihtoehdoittain. Selostuksessa esitetään myös 
ympäristövaikutusten lieventämiskeinot sekä kuvaus vaikutusten 
seurannasta.  

Yhteysvi-
ranomai-
nen 

Viranomainen, joka huolehtii siitä, että hankkeen ympäristövaiku-
tusten arviointimenettely järjestetään. Yhteysviranomaisena toimii 
ELY-keskus. 

Ympäristö-
vaikutus 

Hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaiku-
tuksia. 
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1 JOHDANTO 

Jervois Finland Oy valmistaa vientimarkkinoille kobolttikemikaaleja ja -hienopulve-
reita, jota käytetään mm. kovametalleissa, katalyyteissä, ladattavissa akuissa sekä 

useissa eri kemianteollisuuden sovelluksissa. Yritys toimii Kokkolan suurteollisuus-
alueella ja työllistää noin 200 henkilöä ja lisäksi noin 60 kesätyöntekijää.  

Jervois Finland Oy suunnittelee toiminnan laajentamista uudella kobolttilaitoksella 
Kokkola Industrial Park (KIP) -suurteollisuusalueelle, jossa toimii useita kemian- ja 
metallienjalostusteollisuuden yrityksiä. Toiminta on suunniteltu sijoitettavaksi suur-
teollisuusalueen eteläiselle puolelle (KIP etelä), kiinteistön 272-44-1-22 eteläkul-

maan. Hankealue sijaitsee noin 2,5 km Kokkolan keskustasta länteen ja noin 1,5 
km päähän yrityksen nykyisestä toiminnasta. Kuvassa (Kuva 1-1) on nähtävissä 
hankealueen sijainti teollisuusalueella sekä Kokkolan keskusta.  

 

Kuva 1-1. Hankealueen sijainti.  

Suomi pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Jotta fossii-
lisista polttoaineista voidaan luopua, tarvitaan uutta vihreää siirtymää tukevaa tek-
nologiaa ja raaka-aineita tämän teknologian valmistamiseksi. Vastuullisesti tuote-
tun koboltin kysyntä on kasvanut voimakkaasti, sillä sitä käytetään muun muassa 
sähköautojen akkujen valmistuksessa. Jervois Finland Oy haluaa vastata tähän ky-

syntään, luomalla samalla lisää työpaikkoja Kokkolan alueelle. Uuden 
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kobolttilaitoksen rakentaminen tukee merkittävästi vihreän siirtymän tavoitteita, 
joten sillä on laajempi yhteiskunnallinen sekä EU-tasoinen merkitys.  

1.1 Hankkeesta vastaava, Jervois Finland Oy 

Jervois Finland Oy valmistaa vientimarkkinoille kobolttikemikaaleja ja -hienopulve-
reita, joita käytetään mm. kovametalleissa, katalyyteissä, ladattavissa akuissa 
sekä useissa eri kemianteollisuuden sovelluksissa. Yritys toimii Kokkolan suurteolli-
suusalueella ja työllistää keskimäärin noin 200 henkilöä ja lisäksi noin 60 kesätyön-
tekijää. Jervois Finland Oy:n 100 % omistaja on australialainen, Australian pörs-
sissä (‘ASX’) noteerattu julkinen yhtiö Jervois Global Limited. Emoyhtiön osaketun-

nus on JRV.ASX. 

Jervois Finland Oy:n harjoittama tuotantotoiminta on alkanut nykyisellä paikalla 
Kokkolassa vuonna 1968 Outokumpu Oy:n toimesta. Jervois Finland Oy on synty-
nyt viimeisimmän omistajavaihdoksen seurauksena vuonna 2021, jolloin Jervois 
Global hankki Freeport Cobalt Oy:n omistukseensa. Sitä ennen vuonna 2019 ta-
pahtui osittaisjakautuminen, jossa osa Freeport Cobalt Oy:n toiminnoista siirtyi yri-
tyskaupan seurauksena belgialaisen Umicoren omistukseen. Osittaisjakautumisen 
jälkeen nykyinen Jervois Finland Oy on ostanut koboltin liuotus- ja puhdistuspalve-
lun Umicore Finland Oy:ltä ja jatkojalostaa syntyneet välituotteet myytäviksi loppu-
tuotteiksi omissa prosesseissaan. 

2 HANKKEEN KUVAUS JA ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT 

2.1 Hankkeen tausta ja tavoitteet 

2.1.1 Kansalliset tavoitteet 

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ongelma, jota ratkaistaan vähentämällä 
maapallon lämpenemistä aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä. Kansainvälisen il-
mastopolitiikan ydin on YK:n ilmastosopimus. Euroopan unioni on merkittävä il-
mastopolitiikan toimija, jonka sisällä määritellään unionin omat, myös Suomea vel-

voittavat ilmastopoliittiset tavoitteet. Lisäksi Suomi tekee omaa kansallista ilmasto-
politiikkaansa. (Ympäristöministeriö 2020a) 

EU:n uusiutuvan energian direktiivin (RES) mukaan vuoteen 2020 mennessä uusiu-
tuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus nostetaan EU:ssa 20 prosenttiin 
energian loppukulutuksesta. Uusiutuvan energian direktiivissä on sovittu 32 pro-
sentin uusiutuvan energian tavoitteesta vuodelle 2030. Euroopan komissio julkaisi 

vuonna 2011 ns. tiekartan vähähiiliseen talouteen 2050, jossa muun muassa esite-
tään tavoitteita siitä, miten EU voi saavuttaa tavoitteensa kasvihuonekaasupäästö-
jen leikkaamisesta 80 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. 
(Ympäristöministeriö 2020b) 

Työ- ja elinkeinoministeriön (2020) mukaan Suomen pitkän aikavälin tavoitteena 
on hiilineutraali yhteiskunta. Ilmastolakiin on kirjattu kansallinen pitkän aikavälin 
kasvihuonekaasujen päästövähennystavoite vuoteen 2050 mennessä, joka on vä-
hintään 80 % vuoden 1990 tasosta. Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa 
2016 (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017a) on linjattu, että uusiutuvan energian 
käyttöä lisätään niin, että sen osuus energian loppukulutuksesta nousee yli 50 pro-
senttiin 2020-luvulla. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että energiajärjestelmä 
muuttuu hiilineutraaliksi ja perustuu vahvasti uusiutuviin energialähteisiin. Suomen 
hallitus on laatinut 3.2.2020 tiekartan hiilineutraaliin Suomeen vuonna 2035 (Val-
tioneuvosto 2020).  
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2.1.2 Maakunnalliset tavoitteet 

Kokkolan strateginen aluerakenneyleiskaava 2040- ehdotus hyväksyttiin 7.3.2022.  
KIP:n alue, jossa hankealue sijaitsee, on kaavassa määritetty työpaikka-alueeksi. 
Aluetta kehitetään suurteollisuuden monipuolisena toimintaympäristönä, jossa toi-
mii korkeatasoinen teollinen infrastruktuuri ja palvelutarjonta. Alueen kehittämi-
sellä on todettu olevan merkittävä taloudellinen vaikutus. Kaavoituksen lähtökoh-
tana ovat olleet kaupungin strategian lisäksi valtakunnalliset alueiden-käyttötavoit-
teet sekä niitä ilmentävä Keski-Pohjanmaan maakuntakaava. 

2.1.3 Hanketoimijan tavoitteet 

Uuden kobolttijalostamon rakentaminen tukee merkittävästi vihreää siirtymää sekä 
edistää kiertotaloutta, joten sillä on laajempi yhteiskunnallinen sekä EU-tasoinen 
merkitys. Markkinoilla, erityisesti akkuarvoketjuissa, on kasvava kysyntä vastuulli-
sesti tuotetulle koboltille. 

Jervois Finland Oy:n toimintaan kuuluu raaka-aineiden hankinta, metallisen kobol-
tin, kobolttioksidin sekä epäorgaanisten ja orgaanisten koboltti- sekä nikkelikemi-
kaalien valmistus. Jervois Finland Oy:n nykyinen jalostuskapasiteetti rajoittaa tuot-
teiden valmistusta ja myynnin kasvua. Uusi jalostamo lisää Jervois Finland Oy:n 
käytössä olevaa koboltinjalostuskapasiteettia ja varmistaa näin ollen yhtiön mah-
dollisuudet vastata markkinoiden kasvavaan kysyntään.  

Uusi kobolttilaitos käsittää raaka-aineiden käsittelyn, raaka-aineiden liuotuksen ja 
puhdistuksen sekä lopputuote valmistuksen. Uusi laitos mahdollistaa valmistetta-

vien tuotteiden suoramyynnin asiakkaille. Laitoksen suunnittelussa tavoitellaan 
korkeaa energiatehokkuutta. 

2.2 Arvioitavat vaihtoehdot 

Taulukko 2-1 on esitetty YVA:ssa tarkasteltavat hankevaihtoehdot VE1 ja VE2 sekä 
VE0-vaihtoehto, jossa hanketta ei toteuteta.   

Taulukko 2-1. YVA-menettelyssä tarkasteltavat hankevaihtoehdot. 

Vaihtoehto Kuvaus 

VE0 

Hanketta ei toteuteta.  

Ympäristön nykytila ei muutu. Jervois Finland Oy ei rakenna 
suunniteltua kobolttilaitosta. 

VE1 

Hanke toteutetaan suunnitellusti. 

Uusi kobolttilaitos rakennetaan kiinteistön 272-44-1-22 etelä-
kulmaan. Tehtaan koboltin tuotantokapasiteetti on 10 000 t/a. 
Tehtaalle rakennetaan jätevesikäsittely-yksiköt ja purkuputki 
mereen. Purkuputken pää sijaitsee KIP-eteläisen hulevesialtaan 
purkupisteen yhteydessä. 

VE2 
 

Hanke toteutetaan muuten kuten vaihtoehdossa VE1, mutta 
käsiteltyjen prosessijätevesien purkupiste sijaitsee noin 700 
metriä ulkomerelle päin KIP-eteläisen altaan ulkoreunasta. 

 

Kuva 2-1 on nähtävissä hankevaihtoehdot VE1 ja VE2.  Hankevaihtoehdossa VE1 
purkupiste sijaitsee KIP-Eteläisen altaan ylivuotokynnyksen yhteydessä ja vaihto-

ehdossa VE2 noin 700 m päässä VE1 pisteestä ulkomerelle päin.  
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Kuva 2-1. Purkuputken vaihtoehdot. 

2.3 Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin 

Uuden kobolttilaitoksen rakentaminen tukee merkittävästi vihreää siirtymää sekä 
edistää kiertotaloutta, joten sillä on laajempi yhteiskunnallinen sekä EU-tasoinen 
merkitys. Markkinoilla ja erityisesti akkuarvoketjuissa on kasvava kysyntä vastuul-

lisesti tuotetulle koboltille.  

Suunnitteilla olevalla uudella toiminnalla ja Jervoisin olemassa olevalla toiminnalla 
ei ole prosessin kannalta toiminnallista yhteyttä toisiinsa, mutta uuden laitoksen 
kobolttisulfaattiliuosta voi olla mahdollista käyttää hyödyksi olemassa olevassa lai-
toksessa. Uusi rakennettava laitos ja nykyinen laitos KIP-pohjoisen alueella ovat 
toisistaan erillisiä toimintoja. Molemmilla tehtailla tulee olemaan omat erilliset ve-

sien käsittelyt sekä ympäristöntarkkailut. 

3 HANKKEEN KUVAUS  

3.1 Hankkeen sijainti 

Hanke sijaitsee Kokkolan kaupungissa, Kokkola Industrial Park (KIP) -suurteolli-
suusalueella, missä toimii useita kemian- ja metallienjalostusteollisuuden yrityksiä 
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(Kuva 3-1). Suurteollisuusalue sijaitsee Ykspihlajan kaupunginosassa noin 5 km 
Kokkolan keskustasta luoteeseen. Teollisuusalueen pinta-ala on noin 700 hehtaa-
ria.  

Jervois Finland Oy:n kobolttilaitoksen toimintaa suunnitellaan Kokkola Industrial 
Parkin eteläiselle puolelle (KIP etelä), KIP Infra Oy:n vuokraaman kiinteistön 272-
44-1-22 eteläkulmaan. Hankealue on ollut metsittynyt alue, josta metsä kaadettiin 
kiinteistön maaperän kunnostusta varten. Hankealueen pinta-ala on noin 4 ha. 

 

Kuva 3-1. Hankealueen sijainti teollisuusalueella. 

3.2 Rakentaminen 

Laitoksen rakentaminen edellyttää maanrakennustöitä sekä teollisuusrakentamista.  
Lisäksi purkuputken rakentaminen edellyttää putkilinjan rakentamisesta laitokselta 
mereen. Mikäli hankkeessa päädytään vaihtoehtoon VE02, edellyttää se myös vesi-
rakentamista. Ennen meren pohjaan tehtäviä rakenteita tulee tehdä pohja- ja sedi-
menttitutkimuksia. Rakentamisen aikaiset työvaiheet aiheuttavat tavanomaista ra-
kennustyömaan melua.  
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3.3 Prosessikuvaus 

Laitos on kobolttijalostamo, jossa raaka-aineet käsitellään, liuotetaan ja puhdiste-
taan ja valmistetaan lopputuotteeksi. Prosessin tuotanto tapahtuu sisätiloissa.  

Prosessin ensimmäisessä vaiheessa vastaanotetut raaka-aineet liuotetaan ja niistä 
erotetaan epäpuhtaudet sekä kiintoaine. Liuotuksessa käytetään puhdasta vettä ja 
lisäksi tehtaan omia kiertovesiä. Varsinainen liuotus voidaan tehdä raaka-aineesta 
riippuen joko normaalissa ilmanpaineessa tai paineautoklaavissa.  

Liuotuksen jälkeen liuos johdetaan raudan poistoon. Liuosta hapetetaan tarvitta-

essa ja sen pH nostetaan tasolle, jossa liuoksessa olevat epäpuhtaudet saostuvat. 
Kiinteässä muodossa olevat epäpuhtaudet erotetaan liuoksesta laskeuttamalla sa-
keuttimessa.  

Sakeuttimen rautasakka-alite johdetaan suodatukseen pestäväksi ja stabiloita-
vaksi. Kaatopaikkakelpoisuudet täyttävä sakka toimitetaan loppusijoitukseen toimi-
jalle, jolla on ympäristölupa kyseisen jätteen vastaanottoon. 

Raudanpoiston ylite johdetaan edelleen puhdistettavaksi kuparin poistoon. Tässä 
prosessivaiheessa liuoksen pH säädetään sopivaksi kuparin saostamiseksi. Liuok-
seen lisätään saostuskemikaalia, joka saostaa liukoisessa muodossa olevan kupa-
rin. Muodostunut sakka erotetaan laskeutuksen jälkeen omaksi myytäväksi tuot-
teeksi.  

Uutoissa jatketaan liuosten puhdistamista. Kuparinpoiston ylitteestä poistetaan 
neste-nesteuutossa viimeisetkin epäpuhtaudet lopputuotteen korkean laadun var-
mistamiseksi. Epäpuhtaudet poistetaan uuton eri vaiheissa ja johdetaan käsiteltä-
väksi koboltin- sekä nikkelintalteenottoon. Uuton tuotteena on akkukemikaalilaatui-
nen kobolttisulfaattiliuos. Kobolttisulfaattiliuoksen jalostusastetta voidaan myös 
nostaa valmistamalla siitä erillisiä lopputuotteita, kuten kobolttisulfaattikiteitä. 

Uutossa erotettujen epäpuhtauksien joukkoon jää jonkin verran myös kobolttia, 
joka otetaan talteen. Koboltti erotetaan liuoksesta omassa prosessivaiheessa ja 
johdetaan takaisin prosessiin hyödynnettäväksi. Koboltista puhdistettu jätevesi joh-
detaan käsiteltäväksi jätevesien käsittelyyn, minne johdetaan myös muutkin laitok-
sessa syntyvät prosessijätevedet ennen niiden johtamista eteenpäin. 

Uuton nikkelipitoinen jäteliuos johdetaan käsiteltäväksi erilliseen nikkelinpoistoon. 
Tässä prosessissa nikkeli saostetaan kiinteään olomuotoon ja erotetaan liuoksesta 

laskeuttamalla. Sakeuttimen alite johdetaan suodatukseen ja lopputuloksena saa-
daan myytävää nikkelisakkaa.  

Prosessissa käytetään Kokkolan teollisuusveden tuottamaa talousvettä ja lisäksi 
puhdistettua vettä. Prosessissa pyritään mahdollisimman hyvään vesitalouteen, jo-
ten prosessin omia kiertovesiä pyritään myös hyödyntämään mahdollisuuksien mu-
kaan mahdollisimman laajasti liettovesinä. Merivettä ei myöskään hyödynnetä 
jäähdytysvetenä vaan jäähdytys tapahtuu jäähdytystorneissa, joissa jäähdytysvesi 

kierrätetään.  

Pääprosessin kuvaus on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 3-2).  
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 Kuva 3-2. Tuotteen valmistuksen prosessikaavio. 

3.3.1 Raaka-aineet 

Laitos käyttää raaka-aineinaan teollisesti valmistettuja kobolttirikasteita ja -raaka-
aineita sekä jäte- ja kierrätysraaka-aineita. Osa teollisista rikasteista tuotetaan ku-
parikaivosten sivutuotteina (ns. Crude Cobalt Hydroxide -materiaalit). Jäte- ja kier-
rätysraaka-aineet ovat tyypillisesti peräisin esimerkiksi kovametalli-, katalyytti- ja 
akkukierrätyksestä. Näiden koboltti- ja nikkelipitoisten raaka-aineiden hyödyntämi-
nen tukee kiertotaloutta. Raaka-aineiden hankintaketjut ovat globaaleja. Suurin 
osa markkinoilla tarjolla olevista raaka-aineista tulee Afrikasta, mutta myös eu-
rooppalaisia raaka-aineita pyritään hyödyntämään saatavuuden mukaan.  

Kobolttiraaka-aineet laivataan Kokkolan satamaan ja varastoidaan sataman lähei-
syydessä olevaan varastoon. Osa raaka-aineista voi saapua myös autokuljetuksina. 
Varastosta suursäkkeihin pakatut raaka-aineet kuljetetaan jalostamolle, jossa niitä 
varastoidaan tuotannon tarvitsema määrä. 
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3.3.2 Tuotteet ja sivuvirrat 

Laitoksen tuotantokapasiteetti on koboltiksi laskettuna 10 000 tonnia vuodessa. 
Tehtaan päätuotteena on sekä kobolttisulfaattiliuos että kobolttisulfaattikiteet. Li-
säksi voidaan valmistaa myös muita koboltti- ja nikkelituotteita. Prosessissa muo-
dostuu myös kuparisakkaa sekä nikkelisakkaa, jotka ovat teollisuudessa hyödyn-
nettäviä prosessin sivuvirtoja. 

Laitoksen kobolttisulfaattiliuos ja kidemuotoinen tuote myydään suoraan asiak-
kaalle tai käytetään Jervois Finland Oy:n toisen tuotantolaitoksen raaka-aineina.  

3.4 Muodostuvat jätteet 

Laitoksella muodostuu sekä rautasakkaa ja jäteveden puhdistuksessa syntyvää ve-
sienkäsittelysakkaa. Sakat käsitellään kaatopaikkakelpoisuudet täyttävään muo-
toon ja toimitetaan kaatopaikalle, jolla on ympäristölupa vastaanottaa kyseisiä jät-
teitä. Näiden lisäksi muodostuu uutossa jätesakkaa sekä raaka-ainetoimitusten 
pakkausjätettä, jotka toimitetaan vaarallisen jätteen käsittelylaitokseen. Alustava 
arvio syntyvistä jätemääristä on esitetty alla (Taulukko 3-1). Määrät tarkentuvat 
jalostamon suunnittelun edetessä ja tarkennetut jätemäärät esitetään YVA-
selostuksessa.   

Taulukko 3-1. Laitoksella muodostuvat pääasialliset jätteet ja niiden alustavat 
määrät. 

Jäte Määräarvio (tonnia/vuosi) 

Rautasakka 10 000 t 

Vesienkäsittelysakka 20 000 t  

Uutossa muodostuvat jätesakat  10–20 t 

Suursäkkijäte –raaka-ainetoimitusten pak-
kausjäte  

100–200 t 

3.5 Kemikaalit ja varastointi 

Laitos käyttää raaka-aineinaan teollisesti valmistettuja kobolttirikasteita ja muita 
prosessin apuaineita. Kemikaalit toimitetaan laitokselle sekä laiva-, maantie- että 
putkitoimituksina suurteollisuusalueen muilta toimijoilta. Kuivat, jauheena olevat 
kemikaalit varastoidaan suursäkeissä tai siiloissa ja nestemäiset kemikaalit niille 
sopivissa IBC-konteissa tai varastosäiliöissä. Kaikki nestemäisten kemikaalien 
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varastosäiliöt sijoitetaan vaatimusten mukaisiin varoaltaisiin, joissa on sulkuventtii-
lit vuotojen varalta tai altaissa, joita ei ole viemäröity.  

Taulukko 3-2) on nähtävissä pääasialliset laitoksella käytössä olevat kemikaalit 
vuosikulutusarvioineen. Käytettävät kemikaalit ja niiden varastointi- ja käyttömää-
rät tarkentuvat YVA-selostusvaiheessa.  

Taulukko 3-2. Laitoksella käytettävät kemikaalit ja arvioidut vuosikulutusmäärät.  

Kemikaali Käyttö (tonnia/vuosi) 

Lipeä 25 000 

Emäkset (pois lukien lipeä) 7 100 

Hapot 53 000 

Vetyperoksidi 700 

Happi 5 000 

Typpi 300 

Hiilidioksidi 300 

Pelkistimet 1 000 

Saostuskemikaalit 2 000 

Palavat nesteet 300 

3.6 Toiminta-ajat 

Laitos on suunniteltu toimimaan ympärivuotisesti ja sen toiminta-aika on ympäri-
vuorokautista. Laitoksella työskennellään vuorotyössä ja työmatkaliikenne painot-
tuu vuoronvaihtojen aikaan.  

3.7 Liikenne 

Jalostamolla käytettävät raaka-aineet saapuvat Kokkolan satamaan, satamassa 
noin kerran viikossa käyvän laivan mukana. Osa raaka-aineesta voi saapua myös 
autokuljetuksina. Sataman läheisyydessä sijaitsevasta varastosta raaka-aineet siir-
retään jalostamolle rekkakuljetuksina arviolta kaksi kertaa päivässä. Kemikaalit tu-
levat joko teollisuusalueen ulkopuolelta rekkakuljetuksina tai teollisuusalueen 
muilta toimijoilta.  Osa kemikaaleista voidaan saada putkitoimituksina teollisuus-
alueen muilta toimijoilta.  



   

 
 

Jervois Finland Oy 
Kokkolan koboltti  

YVA-ohjelma 

 

 

Copyright © AFRY Finland Oy   Tammikuu 2023 

21 

 

Valmiit tuotteet kuljetetaan pääosin maanteitse ja kuljetuksia voisi olla kaksi päi-
vässä. Prosessissa syntyvät jätteet kuljetetaan maanteitse luvanvaraisiin vastaan-
ottopaikkoihin. Arvio liikennemääristä on esitetty alla (Taulukko 3-3). 

Taulukko 3-3. Arvio liikennemääristä.  

 

Kokkolan sata-
maan saapuvat 
raaka-ainelähe-
tykset  

Ulkopuolinen 
rekkaliikenne  

Teollisuusalu-
een sisäinen 
rekkaliikenne  

Raaka-ainekul-
jetukset 

1 kuljetus / vk  2 kuljetusta / 
viikko 

2 kuljetusta / 
päivä 

Kemikaalikulje-
tukset 

 3 kuljetusta / 
päivä 

3 kuljetusta / 
viikko 

Tuotekuljetuk-
set 

 2 kuljetusta / 
päivä 

2 kuljetusta / 
päivä 

Prosessijättei-
den kuljetukset 

 2 kuljetusta / 
päivä 

 

3.8 Päästöt 

3.8.1 Jätevedet 

Prosessissa muodostuu jätevesiä uuton ja liuotuksen sekä sakkojen kuivauksen 
seurauksena. Kaikki prosessijätevedet kerätään puskurisäiliöön, josta ne johdetaan 

käsiteltäväksi laitoksen omaan jätevesien käsittelyyn. Likaantuneiden alueiden hu-
levedet hyödynnetään prosessissa tai johdetaan käsiteltäväksi jäteveden käsitte-
lyyn.  

Puhdistettu jätevesi sekä puhdistettu hulevesi johdetaan purkuputkeen, josta ne 
johdetaan mereen. Myös mahdolliset muut puhtaat hule-, jäähdytys- ja tiivistysve-
det johdetaan pidätysrakenteiden kautta purkuputkeen. Purkuputken pää sijaitsee 
joko nykyisen KIP-eteläisen altaan purkupisteen kohdalla tai suoraan merialueella 

noin 700 m nykyisestä purkupisteestä länteen. 

Laitoksessa muodostuvat saniteettijätevedet johdetaan KIP-eteläisen alueella ole-
vaan saniteettijätevesiviemäriin, jota pitkin saniteettijätevedet johdetaan Kokkolan 
Veden puhdistamolle käsiteltäväksi. Saniteettijätevesijärjestelmä ja viemäröinti 
eriytetään prosessijätevesistä, joten prosessikemikaaleja ei päädy yhdyskuntajäte-
vesien puhdistamolle. 

3.8.1.1 Jätevesien käsittely 

Jätevesien käsittelyssä jätevedessä olevat metallit saostetaan hydroksidisakaksi 
pH:n noston avulla, jolloin ne saadaan poistettua jätevesistä tehokkaasti. Jätevesi 
johdetaan sakeuttimeen, jossa aines laskeutetaan sakeuttimen pohjalle (alite) flok-
kulantin avulla. Alite suodatetaan, jolloin vesi ja kiintoaines saadaan erotettua toi-
sistaan ja tuloksena syntyy jätevesien käsittelysakkaa. Sakeuttimen ylite jatkaa 
puhdistusprosessissa seuraavaan vaiheeseen, jossa mahdollinen jäljellä oleva 
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kiintoaine erotetaan vielä ns. kirkassuodatuksen avulla. Suodatettu neste ohjataan 
käsittelyn viimeiseen vaiheeseen, jossa veden pH säädetään vielä tarvittaessa.  

Jätevesien käsittelystä muodostuvan sakan laatua seurataan erillisen tarkkailuoh-
jelman mukaisesti. Sakan kaatopaikkakelpoisuus varmistetaan ennen sen toimitta-
mista loppusijoitettavaksi kaatopaikalle, jolla on ympäristölupa kyseisen jätteen 
vastaanottoon. 

Laitoksella varaudutaan mahdollisiin prosessihäiriöihin ja jätevesien käsittelyjärjes-
telmän häiriöihin rakentamalla riittävä määrä puskurisäiliöitä prosessin ja jäteve-
den käsittelyn eri vaiheisiin. Näin varmistetaan, että prosessi pystytään ajamaan 
turvallisesti alas myös poikkeustilanteissa.  Ns. likaantuneiden alueiden hulevedet 
johdetaan puhdistettavaksi jätevesien käsittelyyn tai ne voidaan hyödyntää proses-
sissa liettovesinä. 

3.8.1.2 Prosessijätevesien laatu 

Puhdistettu jätevesi ohjataan purkuputkeen ja sen kautta mereen. Puhdistetun, 
purkuputkeen johdettavien jäteveden laatua seurataan jatkuvatoimisella virtaus-

mittarilla ja automaattisella näytteenottimella, myöhemmin laadittavan tarkkai-
luohjelman mukaisesti. Purkuputkeen johdettavien prosessijätevesien keskimääräi-
sen jätevesivirtaaman arvioidaan olevan 70–200 m3/h väliltä. Myös osa kiinteistön 
hulevesistä puretaan purkuputken kautta, mutta määrän ei arvioida olevan merkit-
tävä eikä sen arvioida lisäävän jätevesimäärää. 

Puhdistetun purkuputkeen johdettavan jäteveden pH on noin 9 ja sen se sisältämä 

sulfaatin vuosikuormitus noin 30 000–40 000 t. Jätevesien metallikuormituksen 
osalta puhdistusprosessissa päästään BAT-päästöraja-arvoihin (BREFF (EU) 
2016/1032; Muita kuin rautametalleja käyttävää metalliteollisuutta varten) 
(Taulukko 3-4). 

Taulukko 3-4. Jätevesien metallikuormituksen BAT-päästöraja-arvot (BREFF (EU) 
2016/1032; Muita kuin rautametalleja käyttävä metalliteollisuus. 

Nikkeli/ ja tai Koboltin tuotanto 

Aine BAT päästöraja mg/l 

Koboltti 0,1-0,5 

Nikkeli ≤2 

Kupari ≤0,5 

3.8.1.3 Jäähdytysvedet 

Prosessin jäähdytykseen käytetään jäähdytystorneja eli jäähdytysvesi kierrätetään. 
Pieni määrä puhdasta jäähdytystornien vettä johdetaan purkuputken kautta me-
reen veden vaihtuvuuden varmistamiseksi. 
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3.8.1.4 Sammutusjätevedet 

Sammutusjätevesien vaatima kapasiteetti tullaan huomioimaan jalostamon suun-
nittelussa. Sammutusjätevesille varataan riittävä kapasiteetti ja niiden pääsy ym-
päristöön estetään suunnitteluratkaisuilla. Järjestelmä rakennetaan siten, että 
mahdollisessa palotilanteessa syntyvät mahdollisesti likaantuneet sammutusvedet 
pystytään keräämään talteen teollisuusalueen sisällä. Mahdolliset sammutusjäteve-
det tutkitaan huolellisesti ja käsitellään asianmukaisesti. 

3.8.2 Päästöt ilmaan 

Laitoksella ei synny savukaasuja, mutta prosessissa syntyy jätekaasuja, jotka käsi-
tellään. Ilmapäästöjä hallitaan BAT-päätelmien mukaisella tekniikalla kytkemällä 
kanavoidut päästölähteet puhdistusjärjestelmien piiriin. Puhdistusjärjestelmässä 
käytetään tunnettua tekniikkaa, jolla voidaan tehokkaasti hallita ilmapäästöjä. Vas-
taavat puhdistusjärjestelmät on todettu hyviksi toiminnanharjoittajan muilla laitok-
silla. Uuttojen eri vaiheisiin tulee yleisilmanvaihtolaitteet, joista mitataan VOC-
päästöt tarkkailuohjelman mukaisesti. 

Laitoksella ei ole savupiippua, mutta kaasunpesureilla on omat poistokaasuput-
kensa. Laitokseen tulee arviolta 5-10 kanavoitua ilmapäästökohdetta, joiden kor-
keudet tarkentuvat suunnittelun edetessä. Tyypillisesti poistokaasut johdetaan noin 
5-15 metriä rakennuksen kattoa korkeammalle. Laitoksen alustavasti arvioidut il-
mapäästöt on esitetty alla (Taulukko 3-5). 

Taulukko 3-5. Laitoksen alustavasti arvioidut ilmapäästöt. 

Päästöarvio 

Aine Vuosipäästöarvio 
(t/v) 

Vuosipäästö maksi-
missaan (t/v) 

Koboltti 0,15 0,5 

Nikkeli <0,05 0,2 

Kupari <0,05 0,2 

VOC 2 6 

H2S <0,2 1 

 

3.8.3 Melu ja tärinä 

Suurin osa toiminnasta on sijoitettuna sisätiloihin, jolloin rakennukset rajoittavat 
merkittävästi melun leviämistä ympäristöön. Prosessiin liittyvää melua aiheutuu 
pääosin puhaltimista, pesureista sekä muista ulos sijoitetuista laitteista. Näiden li-
säksi melua vois syntyä myös liikenteestä.  

Hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä meluvaikutuksia. Kuljetusten lisäksi teh-
dasalueella on tarvittaessa käytössä työkoneita (esim. pyöräkuormaajat). 
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Tehdasalueelta poispäin suuntautuva liikenne muodostuu pääosin jätteen kuljetuk-
sista sekä jonkin verran tuotteiden kuljetuksista. Raaka-aineet kuljetetaan pääosin 
tehdasalueen sisällä. 

3.8.4 Energian käyttö 

Laitoksen ja sen prosessien tarvitsema energia ja lämmitys toteutetaan kaukoläm-
mön, sähkölämmityksen ja lisäksi höyryn avulla. Kaukolämpö ja höyry toimitetaan 
laitokselle putkistoja pitkin paikalliselta energiayhtiöltä. Laitoksen suunnittelussa 
tavoitellaan korkeaa energiatehokkuutta. 

3.9 Riskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet 

YVA-menettelyssä tunnistetaan hankkeeseen liittyvät ympäristöriskit sekä arvioi-
daan riskien mahdolliset vaikutukset ympäristöön ja yleiseen terveyteen.  

Tunnistetut riskit ja niiden seurausvaikutukset kuvataan ja arvioidaan arviointi-
selostuksessa. Tarvittaessa esitetään keinoja riskien tai seurausten lieventä-
miseksi. 

Ympäristöriskien arvioinnissa tarkastellaan ja arvioidaan kemikaalien, merkittävim-
pien prosessihäiriöiden, tulipalojen, sääolosuhteiden ja logistiikkaan liittyvät riskit. 
Hankkeen läheisyydessä olevien toimintojen mahdolliset hankkeeseen kohdistuvat 
riskit huomioidaan. 

Lupavaiheessa tehtaalle laaditaan ennaltavarautumissuunnitelma ja pelastussuun-

nitelma, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti riskit ja niihin varautuminen sekä toi-
minta onnettomuus- ja poikkeustilanteissa. 

3.10 Toimintaa koskevat BAT-päätelmä ja BREF-
vertailuasiakirja 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla 
(Best Available Techniques, BAT) tarkoitetaan mahdollisimman tehokkaita ja kehit-
tyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusme-
netelmiä sekä toiminnan suunnittelu, rakentamis-, ylläpito- ja käyttötapoja, joilla 
voidaan ehkäistä tai vähentää ympäristön pilaantumista.  

Tekniikka on toteuttamiskelpoista silloin, kun se on toimialalla yleisesti käyttöön 
saatavilla ja käyttöönotettavissa taloudellisesti ja teknisesti kannattavasti ottaen 
huomioon saatavat ympäristönsuojelulliset hyödyt. Siihen, miten paras saavutetta-

vissa oleva ympäristönsuojelun taso määritellään kullekin yksittäiselle laitokselle 
vaikuttaa useat eri tekijät. 

Euroopan komission IPPC-toimisto organisoi teollisuuden ja viranomaisten välillä 
tietojen vaihtoa parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta. Tietojen vaihdon tulokset 
julkaistaan BAT-vertailuasiakirjoina (BAT Reference Document, BREF). Teollisuuden 
päästödirektiivi (IED, 2010/75/EU) ja ympäristönsuojelulaki edellyttävät, että di-

rektiivilaitosten päästöjen raja-arvojen, tarkkailun sekä muiden lupaehtojen tulee 
perustua päätoimialaa koskevan BREF-vertailuasiakirjan BAT-päätelmiin.  

Jervoisin kobolttijalostamo on direktiivilaitos ympäristönsuojelulain 527/2014 liit-
teen 1 taulukon 1 kohdan 2c (muiden kuin rautametallien tuotanto malmista, rikas-
teista tai sekundaarisista raaka-aineista metallurgisilla, kemiallisilla tai elektrolyysi-
menetelmillä) sekä 4a ja 4b (kemianteollisuus; teollisessa mittakaavassa tapah-

tuva, alla mainittujen aineiden tai aineryhmien kemiallinen tai biologinen 
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jalostaminen - epäorgaanisten kemikaalien valmistus ja - orgaanisten kemikaalien 
valmistus) ja kohdan 13d (jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä 
jätevesien käsittely - vaarallisten jätteiden käsittely, kun kapasiteetti ylittää 10 
tonnia vuorokaudessa ja joka sisältää yhden tai useamman seuraavista toimin-
noista – fysikaalis-kemiallinen käsittely) nojalla.  

Toimintaa koskee Komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/1032 liitteessä 
esitetyt BAT-päätelmät. ((EU) N:o 2016/1032; Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2010/75/EU mukaisten parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) 
koskevien päätelmien vahvistamisesta muita kuin rautametalleja käyttävää metalli-
teollisuutta varten). Toimintaa koskeva BREF-viiteasiakirja on Non-Ferrous Metals 

(NFM). Arviointiselostuksessa tarkastellaan soveltuvia BREF-asiakirjoja, mutta var-
sinainen BAT-selvitys esitetään osana ympäristölupahakemusta. 

3.11 Hankkeen aikataulu 

Kobolttijalostamolle on tehty alustava prosessisuunnittelu sekä siihen liittyvät mal-
linnukset. Käynnissä olevin laboratoriokokein kerätään tarkempaa tietoa suunnitel-
lun tarkentamiseksi. Kokeista sekä tarkemmasta suunnittelusta saadaan lisää tie-
toa myös YVA-selostusvaihetta varten. Hankkeen prosessisuunnittelu on käynnisty-
nyt vuonna 2022. Tehtaan toiminnan on suunniteltu käynnistyvän tämän vuosi-
kymmenen toisella puoliskolla. Hankkeen arvioitu aikataulu on esitetty kuvassa 
(Kuva 3-3).  

 

Kuva 3-3. Hankkeen arvioitu aikataulu. Hankkeen prosessisuunnittelu, mallinnukset 
ja laskelmat ovat parhaillaan käynnissä.  

4 YVA-MENETTELY 

4.1 YVA-menettelyn peruste ja osapuolet 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on YVA-lakiin (252/2017) ja YVA-
asetukseen (277/2017) perustuva menettely. YVA-menettelyä sovelletaan hankkei-
siin ja niiden muutoksiin, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuk-

sia.  

YVA-menettelyä sovelletaan hanketyypistä ja kokoluokasta riippuen joko suoraan 
YVA-asetuksen hankeluettelon perusteella tai yksittäistapauksessa tehtävän pää-
töksen pohjalta.  

Tässä hankkeessa YVA-menettelyä sovelletaan YVA-lain 3 §:n 1 momentin ja liit-
teen 1 kohdan 6 c ja 11 a kohtien perusteella. 
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Kyseessä on:  

o kemianteollisuuden integroitu tuotantolaitos, jossa valmistetaan teollisessa 

mittakaavassa aineita kemiallisilla muuntoprosesseilla ja joissa tuotetaan epä-
orgaanisia tai orgaanisia kemikaaleja (kohta 6 c) 

o Jätteenkäsittelylaitos, jossa käsitellään vaarallista jätettä kemiallisesti (kohta 
11 a) 

Hankevastaavana tässä hankkeessa toimivat Jervois Finland Oy ja yhteysviran-
omaisena Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Tämän ympäristövaikutusten arviointioh-
jelman laatimisesta on vastannut konsulttityönä AFRY Finland Oy, jonka YVA-

työryhmä on esitetty taulukossa 1-1. 

4.2 YVA-menettelyn tavoite ja sisältö 

YVA-menettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja arvioin-
nin yhtenäistä huomioon ottamista hankkeen suunnittelussa, päätöksenteossa sekä 
lisätä kaikkien osapuolten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-

menettelyn yhteydessä tuotetaan tietoa hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa päätöksentekoa ja lupaprosessia varten. 
Varsinaisen YVA-menettelyn yhteydessä ei tehdä hallinnollisia päätöksiä. 

YVA-menettely on jaettu YVA-ohjelmavaiheeseen sekä YVA-selostusvaiheeseen. 
YVA-menettelyn keskeiset vaiheet on esitetty alla (Kuva 4-1).  
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Kuva 4-1. YVA-prosessin kulku. YVA-prosessi koostuu sekä arviointiohjelmavai-
heesta, että arviointiselostusvaiheesta. Sekä arviointiohjelma, että arviointiselostus 
kuulutetaan. Kuulutusvaiheessa on mahdollisuus ottaa kantaa hankkeeseen sekä 
osallistua hanketta koskeviin yleisötilaisuuksiin.   
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4.2.1 Ennakkoneuvottelu 

YVA-menettelystä voidaan järjestää ennakkoneuvottelu hankkeesta vastaavan ja 
keskeisten viranomaisten kanssa menettelyn sujuvoittamiseksi, selvitysten käytet-

tävyyden parantamiseksi sekä tiedonvaihdon parantamiseksi. 

Tässä hankkeessa ennakkoneuvottelu pidettiin 14.12.2022. Yhteysviranomaisen 
kanssa pidettyyn ennakkoneuvotteluun osallistui yhteysviranomaisen, hankkeesta 
vastaavan ja YVA-konsultin lisäksi lupaviranomaisen (Länsi- ja Sisä-Suomen AVI), 
Tukesin ja Kokkolan kaupungin edustajat. 

4.2.2 YVA-ohjelma 

YVA-menettelyn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten arvioin-
tiohjelma (YVA-ohjelma), joka on suunnitelma (työohjelma) YVA-menettelyn jär-
jestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä.  

Tässä YVA-ohjelmassa esitetään seuraavat tiedot: 

 

YVA-ohjelma jätetään yhteysviranomaisena toimivalle Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskukselle, joka tiedottaa YVA-ohjelmasta kuuluttamalla.  

4.2.3 YVA-selostus 

YVA-menettelyn seuraavassa vaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten arviointi-
selostus (YVA-selostus), mikä laaditaan arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen 
siitä antaman lausunnon pohjalta.  

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

− Tiedot hankkeesta vastaavasta sekä arvio hankkeen suunnittelu- ja toteutta-
misaikataulusta. 

− Hankkeen toteutusvaihtoehdot ja nollavaihtoehto. Tämän hankkeen toteutus-
vaihtoehdoiksi on lähtökohtaisesti etsitty ratkaisut, mitkä aiheuttaisivat mah-
dollisimman vähän haittaa, mutta olisivat kuitenkin tuotannollisesti ja taloudel-
lisesti kannattavat ja ennalta arvioiden toteuttamiskelpoiset.  

− Tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista. 

− Kuvaus todennäköisen vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja kehityksestä. 

− Ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista ympäristövaikutuksista (ml. yhteisvaiku-
tukset muiden hankkeiden kanssa). 

− Tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityk-
sistä sekä aineiston hankinnassa ja arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja 
niihin liittyvistä oletuksista. 

− Tiedot arviointiohjelman laatijoiden pätevyydestä. 

− Suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämi-
sestä sekä näiden liittymisestä hankkeen suunnitteluun. 

− Arvio arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta. 
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Tämän hankkeen YVA-selostuksessa esitetään seuraavat tiedot:  

 

YVA-selostuksesta kuulutetaan samalla tavoin kuin arviointiohjelmasta.  

4.2.4 Perusteltu päätelmä 

Yhteysviranomainen tarkistaa YVA-selostuksen asianmukaisuuden ja antaa perus-
tellun päätelmänsä hankkeen merkittävimmistä ympäristövaikutuksista YVA-

selostuksen perusteella kahden kuukauden kuluessa kuulutusajan päättymisestä. 

− Kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista, koosta, maankäyttötar-
peesta, ja tärkeimmistä ominaisuuksista ottaen huomioon hankkeen rakenta-
mis- ja käyttövaiheet sekä mahdollinen purkaminen ja poikkeustilanteet. 

− Tiedot hankkeesta vastaavasta, hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikatau-
lusta, toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastetta-
vista päätöksistä sekä hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin. 

− Selvitys hankkeen ja sen toteutusvaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunni-
telmiin sekä hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäris-
tönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin. 

− Kuvaus vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja sen todennäköisestä kehityk-
sestä, jos hanketta ei toteuteta. 

− Arvio ja kuvaus hankkeen ja sen toteutusvaihtoehtojen todennäköisesti merkit-

tävistä ympäristövaikutuksista. Todennäköisesti merkittävien ympäristövaiku-
tusten arvio ja kuvaus kattaa hankkeen välittömät ja välilliset, kasautuvat, ly-
hyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin pysyvät ja väliaikaiset, myönteiset ja kiel-
teiset vaikutukset sekä yhteisvaikutukset muiden olemassa olevien ja hyväk-
syttyjen hankkeiden kanssa. 

− Arvio mahdollisista onnettomuuksista ja niiden seurauksista. 

− Toteutusvaihtoehtojen ja nollavaihtoehdon ympäristövaikutusten vertailu. 

− Tiedot toteutusvaihtoehdon valintaan johtaneista pääasiallisista syistä, mukaan 
lukien ympäristövaikutukset. 

− Ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnis-
tettuja merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. 

− Ehdotus mahdollisista merkittäviin haitallisiin ympäristövaikutuksiin liittyvistä 
seurantajärjestelyistä. 

− Selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen ja liittymi-
sestä hankkeen suunnitteluun. 

− Luettelo lähteistä, joita on käytetty selostukseen sisältyvien kuvausten ja arvi-
ointien laadinnassa, kuvaus menetelmistä, joita on käytetty merkittävien ym-
päristövaikutusten tunnistamisessa, ennustamisessa ja arvioinnissa sekä tiedot 
vaadittuja tietoja koottaessa todetuista puutteista ja tärkeimmistä epävar-

muustekijöistä. 

− Tiedot arviointiselostuksen laatijoiden pätevyydestä. 

− Selvitys siitä, miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on otettu 
huomioon. 

− Yleistajuinen ja havainnollinen tiivistelmä. 
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Perustellussa päätelmässä esitetään yhteenveto YVA-selostuksesta annetuista 
muista lausunnoista ja mielipiteistä. Yhteysviranomainen huolehtii päätelmän tie-
doksiannosta. 

Hanketta koskevaan lupahakemukseen liitetään ympäristövaikutusten arviointi-
selostus ja perusteltu päätelmä. 

4.3 YVA-menettelyn alustava aikataulu 

YVA-menettelyn keskeiset vaiheet ja alustava aikataulu on esitetty kuvassa (4-2. ). 
YVA-menettelyn ohjelmavaiheessa pidettiin hankkeen ennakkoneuvottelu joulu-

kuussa 2022. YVA-selostuksen laadinta aloitetaan heti ohjelmavaiheen jälkeen. 
YVA-menettelyn on tarkoitus saattaa päätökseen syyskuussa 2023. Aikatauluun voi 
tulla muutoksia esimerkiksi lausuntomenettelyn johdosta.  

 

Kuva 4-2. Hankkeen YVA-menettelyn suunniteltu alustava aikataulu.  

4.4 Osallistuminen, vuorovaikutus ja tiedotus 

YVA-menettelyn yhtenä tavoitteena on lisätä kaikkien osapuolten tiedonsaantia ja 
osallistumismahdollisuuksia sekä koota eri osapuolten näkemykset.  

YVA-lain mukainen osallistuminen on määritetty YVA-lain 2 § kohdassa 7. Tyypilli-

sesti   YVA-menettelyyn   osallistuu   hankkeesta vastaavan ja viranomaistahojen 
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lisäksi myös hankkeen vaikutusalueella asuvat ja harrastavat henkilöt sekä muut 
toiminnanharjoittajat. Kuva 4-3 on kuvattu YVA-menettelyyn osallistuvia tahoja.  

 

 

Kuva 4-3. YVA-menettelyyn osallistuvia tahoja. 

4.4.1 Arviointiohjelmasta kuuluttaminen ja nähtävillä olo 

YVA-ohjelma jätetään yhteysviranomaisena toimivalle Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskukselle, joka tiedottaa YVA-ohjelmasta kuuluttamalla verkkosivuillaan.  Kuulu-
tusaika on YVA-lain mukaisesti 30 päivää ja erityisestä syystä enintään 60 päivää. 

Kuulutuksessa kerrotaan, missä YVA-ohjelma on nähtävillä kunnissa sekä mihin 
mennessä ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa. 

Hankkeen kuulutusaikana lähialueen asukkaat ja muut asianomaiset voivat esittää 
mielipiteensä YVA-ohjelmasta yhteysviranomaiselle. Mielipiteet voivat koskea esi-
merkiksi hankkeen vaikutusten arvioinnin selvitystarpeesta sekä siitä, ovatko YVA-
ohjelmassa esitetyt tiedot ja suunnitelmat riittäviä. Yhteysviranomainen myös pyy-

tää lausuntoja ohjelmasta eri viranomaisilta. Yhteysviranomainen kokoaa ohjel-
masta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antaa niiden perusteella oman lausun-
tonsa hankkeesta vastaavalle kuukauden kuluessa nähtävillä olon päättymisestä. 

YVA-selostuksesta kuulutetaan samalla tavoin kuin arviointiohjelmasta. Kuulutus-
aika on YVA-lain mukaisesti 30–60 päivää, jonka aikana selostukseen on mahdol-
lista esittää mielipiteet tai antaa lausunto yhteysviranomaiselle. Viranomainen huo-

mio omassa perustellussa päätelmässään annetut lausunnot ja mielipiteet. 

4.4.2 Tiedottaminen ja osallistuminen 

4.4.2.1 Yleisötilaisuudet 

Kuulutusaikana YVA- ohjelmasta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa 
hanke ja arviointiohjelma esitellään kaikille asiasta kiinnostuneille. 
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Yleisötilaisuudessa on mahdollista esittää mm. näkemyksiään hankkeesta, ympä-
ristövaikutusten arviointiohjelmasta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

Toinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään ympäristövaikutusten arviointi-
selostuksen valmistuttua. Yleisötilaisuuksien   ajankohdasta   ja   paikasta   tiedo-
tetaan   YVA-ohjelman   ja   YVA-selostuksen kuulutuksissa YVA-hankkeiden verk-
kosivuilla. 

4.4.2.2 Asukaskysely 

YVA-menettelyn yhteydessä, osana sosiaalisten vaikutusten arviointia, toteutetaan 

asukaskysely, jonka tarkoituksena on selvittää hankkeen lähiseudun asukkaiden ja 
loma-asukkaiden suhtautumista hankkeeseen. Asukaskyselyn avulla hankevas-
taava saa tietoa eri asukasryhmien yleisestä suhtautumisesta ja mahdollisista huo-
lenaiheista hankkeeseen liittyen. Asukaskysely toteutetaan Maptionnaire -verkko-
kyselyllä YVA-ohjelman nähtävillä oloajan aikana. 

4.4.2.3 Muu viestintä 

Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista tiedotetaan myös ympäristö-
hallinnon sekä hankkeesta vastaavan internet-sivujen välityksellä.  

YVA-menettelyn ohjelmavaiheessa pidettiin hankkeen ennakkoneuvottelu 
14.12.2022. Neuvottuluun osallistuivat hankkeesta vastaavan, konsultin ja Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskuksen lisäksi Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston, 
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sekä Kokkolan kaupungin edustajia. Ennakko-
neuvottelussa hanke ja YVA-ohjelman pääasiallinen sisältö esiteltiin sekä käytiin 
aktiivista vuoropuhelua viranomaisten ja hankkeesta vastaavan välillä. Viranomais-
tahojen lisäksi hankkeesta vastaava on keskustellut muun muassa Ykspihlajan asu-
kasyhdistyksen kanssa hankesuunnitelmasta sekä kuullut myös muiden sidosryh-
mien näkemyksiä hankkeeseen ja mahdollisiin yhteisvaikutuksiin liittyen. YVA-
menettelyn kuluessa seurataan asukkaiden sekä muiden paikallisten sidosryhmien 
näkemystä tiedonsaannin riittävyydestä. Hankkeesta ja sen YVA-menettelystä tie-
dottamista pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan niin, että se vastaa mahdolli-

simman hyvin tiedon tarpeeseen. 

5 YMPÄRISTÖN NYKYTILA 

5.1 Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö  

Hanke sijaitsee Kokkolan kaupungissa, Kokkola Industrial Park (KIP) -suurteolli-
suusalueella, missä toimii useita kemian- ja metallienjalostusteollisuuden yrityksiä. 
Suurteollisuusalue sijaitsee Ykspihlajan kaupunginosassa noin 5 km Kokkolan kes-
kustasta luoteeseen. Alueella on pitkä historia teollisuusalueena. Vuonna 1945 
suurteollisuusalueelle rakennettiin ensimmäiset kemianteollisuuden laitokset. 

Kokkolan satama rakennettiin vuonna 1825 sen nykyiselle paikalle ja rautatieyh-
teys satamaan valmistui vuonna 1885. Nykyisin Kokkolan satama on jaoteltu kol-
meen osaan; Syväsatamaan, Kantasatamaan ja Hopeakiven satamaan. Hankealu-
etta lähimpänä, noin 900 m etäisyydellä sijaitsee Kantasataman alue. Kokkolan sa-
tamassa käsitellään paikallisten ja transitoliikenteen asiakkaiden kuivabulkki-, 
kontti-, öljy- ja kappaletavaralasteja. Suurin osa tavaraliikenteestä viedään tai tuo-
daan satamaan raideliikennettä pitkin. 

Kokkolan satamaa ja satamaan johtavaa väylää syvennettiin Väyläviraston hank-
keena 2018-2020. Väylän syvyyttä kasvatettiin 14,0 metrin kulkusyvyyden 
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vaatimusten mukaiseksi. Väylän haraussyvyys väylän ulko-osalla on -16,2 m 
(N2000) sekä sisäosalla ja satama-altaassa -15,7 m (N2000). (Väylävirasto 2022a) 

5.1.1 Asutus, alueen muut toiminnot ja elinkeinot 

Keski-Pohjanmaan maakuntakeskuksen Kokkolan asukasluku syyskuussa 2022 oli 
47 981 asukasta. Väestöennusteen mukaan Kokkolan asukasluvun kehitys on las-
kusuuntainen. Vuonna 2021 Kokkolasta muutettiin eniten Pohjois-Pohjanmaalle.  

Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse asuinrakennuksia. Hankealuetta 
lähin asutusalue sijaitsee noin 300 m päässä junaradan eteläpuolella, etelä- kaakko 

-suunnassa (Kuva 5-1).  

Lähin yksittäinen asuinrakennus sijaitsee noin 400 m päässä laitosalueelta. Lähim-
mät loma-asutukset sijaitsevat noin 2 km päässä, joten hankealueen läheisyydessä 
ei sijaitse loma-asutusta (Kuva 5-2). 

 

Kuva 5-1. Hankealue ja lähin asuinalue. 
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Kuva 5-2. Hankealueen lähimmät asuin- ja lomarakennukset 1 km ja 2 km säteellä 
sekä säteiden ulkopuolella.  

Kokkolan suurteollisuusalueella on käynnissä useampia YVA-menettelyiden piiriin 
kuuluvia hankkeita. Muun muassa 2018 alueen lähiasukkaille on kohdistettu asu-
kaskysely Keliber Oy:n litiumkemiantehtaan YVA-menettelyn yhteydessä. Asukas-
kyselyssä arvioitiin alueen herkkyys muutoksille vähäiseksi, mutta kysely nosti 
esille asukkaiden erityisen huolen liikennemäärien kasvusta teollisuusalueen ja 
asutuksen lähistöllä. Myös hankkeiden yhteisvaikutukset ympäristöön nousivat ky-
selyn vastauksissa esiin. Samoja huolenaiheita on noussut esiin Jervoisin tavatessa 

Ykspihjalan asukasyhdistyksiä syyskuussa 2022. Hankkeen vaikutus liikennemää-
riin, meluun ja hajuun nousi keskusteluissa esiin. Näiden tekijöiden vaikutus tulee 
huomioida myös yhteisvaikutusten arvioinnissa.  

5.2 Voimassa ja vireillä olevat kaavat ja muut maan-
käytön suunnitelmat  

5.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto päätti valtakun-
nallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017 ja ne tulivat voimaan 1.4.2018. 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden to-
teuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja 

valtion viranomaisten toiminnassa.  
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Uudistetut tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat:   

• Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

• Tehokas liikennejärjestelmä 
• Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
• Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Tämä hanke liittyy kokonaisuuteen, toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
sekä terveellinen ja turvallinen elinympäristö. Hanke tukee edellytyksiä vähähiili-
selle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti 
olemassa olevaan rakenteeseen. Arviointiselostuksessa valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet ja hankkeen suhde niihin kuvataan tarkemmin.  

5.2.2 Maakuntakaavat 

Keski-Pohjanmaalla on voimassa viisi vaihekaavaa. Hankealuetta koskee maakun-
takaavan 5 vaihekaava, joka on hyväksytty maakuntavaltuustossa 29.11.2021 ja 
päätös tuli lainvoimaiseksi 3.1.2022. Hankealue sijaitsee alueella TT, joka on ym-

päristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alue. Hankealue sijoittuu 
myös kaupunkikehittämisen kohdealueeseen (kk), jonka suunnittelumääräyksen 
mukaan suurteollisuutta tulee kehittää nykyisellä paikallaan sataman ja rataverkon 
läheisyydessä (Kuva 5-3). 

 

Kuva 5-3. Ote maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta (Keski-Pohjanmaan liitto 

2022b). 
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5.2.3 Yleiskaavat ja asemakaavat 

Alueella on voimassa Kokkolan yleiskaava 2010 (hyväksytty 13.1.1992) sekä 
23.10.1995 hyväksytty Suurteollisuusalueen osayleiskaava. Kaavassa hankealue 

sijoittuu teollisuus- ja varastoalueeksi (T) osoitetulle alueelle (Kuva 5-4). 

 

Kuva 5-4. Hankealueen sijainti yleiskaavassa, teollisuus- ja varastoalueella (T).  

Asemakaavassa (272, 44/5, hyväksytty 2.7.2003) laitos sijoittuu teollisuus- ja va-
rastorakennusten korttelialueelle, jonne saa sijoittaa vaarallisia kemikaaleja val-
mistavan tai varastoivan laitoksen (T/kem) (Kuva 5-5). 
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Kuva 5-5. Hankealueen sijainti asemakaavassa. Toiminta sijoittuu teollisuus- ja va-

rastorakennusten korttelialueelle. 

5.2.4 Vireillä olevat yleis- ja asemakaavat 

Kokkolan strateginen aluerakenneyleiskaava 2040- ehdotus hyväksyttiin 7.3.2022 
ja sen on määrä tulla lainvoimaiseksi vuoden 2022 aikana.  Suurteollisuusalue, 
jossa hankealue sijaitsee, on kaavassa määritetty työpaikka-alueeksi, joka osoite-

taan osaksi joukkoliikenteen laajennusaluetta. Aluetta kehitetään suurteollisuuden 
monipuolisena toimintaympäristönä, jossa toimii korkeatasoinen teollinen infra-
struktuuri ja palvelutarjonta. Alueen kehittämisellä on todettu olevan merkittävä 
taloudellinen vaikutus. Kaavoituksen lähtökohtana ovat olleet kaupungin strategian 
lisäksi valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä niitä ilmentävä Keski-Pohjan-
maan maakuntakaava. 

Hankealueen välittömässä läheisyydessä on aloitusvaiheessa oleva asemakaavoi-

tushanke (kaavamuutos, 16. Suurteollisuusalue – itäinen) (Kuva 5-6). Kaavamuu-
toksella tutkitaan korttelirakenne ja alueen käyttötarkoitukset siten, että alueelle 
voidaan sijoittaa tehokkaammin uusi tehdasyksikkö, katualueen siirto ja Kokkolan 
Voiman varastokentät sekä muut esiin tulevat tarkistukset. (Kokkolan kaavoitus-
katsaus 2023) 
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Kuva 5-6. Kaavamuutosalue suurteollisuusalue itäinen. (Kokkola.fi, Kaavoituskat-
saus 2023) 

5.3 Maisema ja kulttuuriympäristö  

5.3.1 Maiseman yleispiirteet 

Alue on vanhaa meren pohjaa ja uutta maata syntyy matalilla ranta-alueilla nope-
asti. Perämeren eteläosassa maankohoaminen on nopeinta Suomessa, mikä muut-
taa luontoa jatkuvasti. Hankealue sijaitsee teollisuusalueella. Alueen teollinen toi-
minta, infrastruktuuri ja asutus ovat myös muokanneet maisemaa voimakkaasti.  

Kohdekiinteistöllä sijaitseva metsä on nykyisin pääosin kaadettu pilaantuneen maa-

perän kunnostustöiden vuoksi. Puustoa on jätetty kiinteistön ja tiealueen väliin. 

5.3.2 Maiseman ja kulttuuriympäristön arvotetut alueet 

Hankealueella tai välittömässä läheisyydessä ei sijaitse muinaisjäännöksiä tai valta-
kunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai arvokkaita raken-
nettuja kulttuuriympäristöjä tai rakennusperintökohteita.  



   

 
 

Jervois Finland Oy 
Kokkolan koboltti  

YVA-ohjelma 

 

 

Copyright © AFRY Finland Oy   Tammikuu 2023 

39 

 

Lähin Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY-alue) sijait-
see noin 2,2 km päässä hankealueelta lounaaseen. Kyseessä on Palman huvila-
asutus, joka edustaa Pohjanmaan rannikkokaupunkien liepeille jo 1800-luvun en-
simmäiseltä puoliskolta lähtien syntynyttä vauraan kaupunkiporvariston kesänviet-
toon liittyvää kulttuurihistoriallista ilmiötä. Kuva 5-7 on nähtävissä lähimmät RKY-
alueet. 

 

Kuva 5-7. Muinaisjäännökset ja valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuu-
riympäristöt. 

5.3.3 Arkeologinen kulttuuriperintö 

Teollisuuden arkeologiseen kulttuuriperintöön kuuluvavia tuotantolaitoksen jään-
nöksistä lähin jäännös on noin 800 m päässä Sahaniemen etelärannalla. Kohteen 
nimi on Ykspihlaja Sahaniemi 2. Kyseessä on matalassa vedessä oleva metallisista 

kiskoista ja puusta koostuva noin 30 m pitkä ja 7 m leveä rakenne. Rakenne on 
osittain näkyvissä myös pinnalle.  Se alkaa rantavedestä ja jatkuu syvemmälle ve-
teen yli 2 m syvyyteen. Metalliset kiskot on tuettu alta päin järeillä puurakenteilla, 
jotka on perustettu luonnonkivistä ladotulla vallilla. 

Noin 1,5 km päässä Ykspihlajan eteläosassa Potti -lahdelle johtavan kanavan länsi-
puolella rantavedessä sijaitsee kohde Ykspihlaja Sahaniemi 1. Veden pohjassa on 

järeätekoinen ristikkomainen rakenne noin 20 metrin etäisyydellä nykyisestä 
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rantaviivasta. Rakenne koostuu pääasiassa puupalkeista, mutta myös metallisia 
osia kuuluu kokonaisuuteen. Paikalla on ollut alueella toimineen sahan vanha hi-
naajatelakka. 

Kohdekiinteistöä lähin hylky on vuonna 1909 haaksirikkoutunut Frimodigsgrundet, 
joka sijaitsee noin 1,5 km päässä kohteesta merialueella noin 900 m päässä ran-
nasta. Kuva 5-7 on nähtävissä hankealuetta lähimmät muinaisjäännökset. 

Lähin muinaisjäännös purkuputken läheisyydessä on aallonmurtajan kohdalla oleva 
1900 –luvun hylky, jonka oletetaan olevan vuonna 1948 uponnut kolmimastoinen 
moottorikuunari Svanen. Hylkyalue jatkunee murtajan kivimassojen alla.  

5.4 Kasvillisuus, eläimistö ja luontoarvoltaan merkit-
tävät kohteet 

5.4.1 Kasvillisuus 

Kasvimaantieteellisesti metsäkasvillisuudeltaan hankealue kuuluu keskiboreaali-

seen Pohjanmaan (3a) vyöhykkeeseen.  

Kantakaupungin yleiskaavoituksen yhteydessä, kohdekiinteistön alueella ja sen lä-
hiympäristössä on tehty luontoselvitys vuonna 2010. Hankealue sisältyi Santahaan 
osa-alueen luontokartoituksen lounaiskulmaan.  

Hankekiinteistö sijaitsi Santahaan kartoitetuista alueesta alueella, jossa kasvoi har-
vaa, nuorta tai keski-ikäistä kasvatusmännikköä. Metsätyyppi oli kuiva kangas. 

Pensaskerros on enimmäkseen erittäin harvaa. Kenttäkerroksen valtalajeina ovat 
puolukka, variksenmarja ja mustikka. Paikoin kasvoi yleisesti jäkäliä sekä ruoho-
kasvillisuutta.  

Metsässä havaittiin runsaasti puustovaurioita. Metsä oli tavallista talousmetsää eikä 
luonnon muotoisuuden kannalta tärkeitä piirteitä löytynyt. Kohdekiinteistöllä sijait-
seva metsä on nykyisin pääosin kaadettu pilaantuneen maaperän kunnostustöiden 

vuoksi, mutta puustoa on jätetty hieman kiinteistön ja tiealueen väliin (Kuva 5-8). 
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Kuva 5-8. Hankealueen rajaus ilmakuvassa. Metsä on kaadettu pilaantuneen maa-
perän kunnostuksen toimenpiteiden takia (Google Maps/ Airbus, CNES).  

5.4.2 Linnusto 

Hankealueen puusto kaadettu pilaantuneen maan kunnostustöiden vuoksi, joten 
hankealueen pesimälinnustollinen arvo on vähäinen.  

Alueen läheisyydessä ei ole myöskään vanhan metsän alueita, kuusikoita tai mer-
kittävissä määrin kolo- ja lahopuita, jotka voisivat parantaa alueen linnustollista ar-
voa. Hankealuetta ei voida myöskään pitää linnuston osalta merkittävänä muuton-
aikaisena levähdys- tai ruokailualueena (Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistys ry 
2003). 

Keskipohjanmaan lintutieteellinen yhdistys on koonnut osana BirdLife MAALI-

hankkeessa maakunnallisesti tärkeitä lintualueita. Hanketta lähin tärkeä lintualue 
on Ykspihlajan lampi (MAALI 740034). Lampi on osana teollisuuden lauhdevesial-
taita. Se on rehevä ja rannoiltaan laajan ruovikon peitossa. Lampi on erityisesti ve-
silintujen suosima pesimäalue. Pesimälajistoa ovat mm. ristisorsa, punasotka, tuk-
kasotka ja nokikana. Kohde ei ole suojeltu. 

5.4.3 Muu suojelullisesti arvokas eläimistö 

Hankealue ei sovellu uhanalaisten ja luontodirektiivinlajien (liitteen II ja/tai IV), 
kuten liito-oravan, viitasammakon, lepakoiden tai saukon elinympäristöksi. Ykspih-
lajan teollisuusalueella on yleisesti vahva metsäjäniskanta, jonka vuoksi alueella 
viihtyy myös kettuja. Oravia, pienpetoja, supikoiraa, mäyrää ja metsäkaurista voi 
liikkua alueella ja sen läheisyydessä sekä ajoittain myös hirviä (Pohjanmaan ve-
siensuojeluyhdistys ry 2003).   
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Luonnonvarakeskuksen luonnonvaratieto -järjestelmän mukaan alueella tai 5–10 
km säteellä hankealueesta ei ole tehty syyskaudella 2022 havaintoja karhuista, su-
sista, ilveksistä tai ahmoista tai villisioista. Hankealue sijaitsee teollisuusalueella, 
joten siellä arvioidaan esiintyvän tavanomaisia muokattujen elinympäristöjen eläin-
lajistoa. Alueen hirvitiheydeksi vuonna 2021 on arvioitu noin 3 (3,03) hirveä 1000 
ha kohden.  

Teollisuusalueella on tehty muiden toimijoiden ympäristövaikutusten arvioinnin yh-
teydessä lepakkoselvityksiä. Vuonna 2022 tehdyssä luontoselvityksessä lepakoiden 
lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei ole havaittu lähiympäristössä (Envineer 2022).  

5.4.4 Suojelualueet ja muut luontoarvoltaan merkittävät kohteet 

Hankealue ei sijaitse luonnonsuojelualueella tai Natura 2000 alueella, eikä sen vä-
littömässä läheisyydessä ole luontoarvoltaan merkittäviä kohteita. Lähimmät luon-
nonsuojelualueet sijaitsevat noin kolmen kilometrin päässä hankealueelta koilli-
seen, jotka ovat nähtävissä Kuva 5-9. Perämeren rannikolla sijaitsee sekä yksityi-
nen luonnonsuojelualue (Kokkolan saaristo ja Harrinniemi, tunnus YSA205025) ja 
Natura2000 Erityinen suojalualue/ Erityisten suojelutoimien alue Rummelön – 

Harrbådan (Natura tunnus FI1000003). 

 

Kuva 5-9. Hankealueen lähimmät suojelualueet.  
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5.5 Maa- ja kallioperä sekä pohjavesi  

5.5.1 Maaperä 

Kokkolan keskusta-alueen halkaisee harjumuodostuma (Patamäen maa-ainesmuo-
dostuma, tunnus 232211-010-272) pohjois-eteläsuunnassa. Harju on rantavoimien 
muokkaama ja jäänteitä vanhoista rantavalleista ja dyyneistä esiintyy alueella.  

Myös kohdealue sijaitsee harjualueella. GTK:n Maaperä 1:20 000 aineiston mukaan 
kohdealueen pinta- ja pohjamaalaji on hiekka (Hk). Hankealueen maalaji karkeara-
keista, jonka päälajitetta ei ole selvitetty (Kuva 5-10).  

Hankealueella on tehty pilaantuneen maaperän tutkimus (Ramboll Finland Oy 
2021). Siinä hankealueella todettiin Vna 214/2007 ylemmän ohjearvon ylityksiä 
koboltilla, arseenilla, elohopealla, kuparilla, nikkelillä ja sinkillä. Pitoisuudet todet-
tiin pintamaassa ja heti sen alapuolisessa täyttömaakerroksessa. Hankealueella 
tehdään pilaantuneen maaperän kunnostustöitä kesällä 2023. Ympäristönsuojelu-
lain mukainen maaperän- ja pohjaveden perustilaselvitys tullaan tekemään ympä-

ristövaikutusten arviointivaiheessa alueen nykytilan kuvauksen osalta niillä tie-
doilla, mitä kunnostuksesta on sillä hetkellä saatavilla. Maaperän kunnostuksesta 
vastaavalta taholta pyydetään kunnostussuunnitelma sekä mahdollisuuksien mu-
kaan alustavat tutkimustulokset ja tiedot jäännöspitoisuuksista. Perustilaselvitys 
liitetään myös hankkeen ympäristölupahakemukseen.  

 

Kuva 5-10. Hankealueen maalaji karkearakeista, jonka päälajitetta ei ole selvi-

tetty.  
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5.5.2 Happamat sulfaattimaat  

Kokkolan suurteollisuusalue kokonaisuudessaan sijaitsee alueella, jossa happamien 
sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys on määritelty kohtalaiseksi (Geologian 

tutkimuskeskus happamat sulfaattimaat -karttapalvelu).  

GTK on selvittänyt happamien sulfaattimaiden esiintymistä suurteollisuusalueella, 
mutta Jervoisin hankealueella ei ole suoritettu kairauksia. Sulfaattimaiden esiinty-
mistä hankealueella ei voida sulkea pois. Niiden esiintymiseen voidaan varautua ra-
kennusvaiheessa, koska rakentamistoimet happamilla sulfaattimaa-alueilla voivat 
aiheuttaa maaperän happamoitumista ja happaman metallipitoisen valunnan muo-
dostumista sekä rakenteiden korroosiota. Rakentamisen aikana haittavaikutusten 
hallinta perustuu happamien sulfaattimaiden hapettumisen minimointiin ja muo-
dostuvan happamuuden neutralointiin (Ympäristöministeriö 2022).  

5.5.3 Kallioperä 

Kokkolan alue kuuluu noin 1 900 miljoonan vuoden ikäiseen Pohjanmaan svekofen-
niseen liuskealueeseen (Lehtinen et al. 1998). GTK:n kallioperäkarttojen (1:200 
000) mukaan hankealueen kallioperän kivilajina on kiilleliuske (metagrauvakka) 
(Kuva 5-11). Hankealueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse arvokkaita geologisia 
muodostumia.  

 

Kuva 5-11. Hankealueen kallioperän kivilajina on kiilleliuske (metagrauvakka). 
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5.5.4 Pohjavesi 

Hanke ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue on Patamäen 1-
luokan pohjavesialue (1027251) vajaan kilometrin etäisyydellä (Kuva 5-12). Pata-
mäen pohjavesialue sijaitsee vettä keräävällä harjumuodostumalla Kokkolan raken-
netun kaupunkikeskustan alla. Kokonaisuudessaan harjujakso ulottuu meren ran-
nalta Kaustisille saakka ja sieltä aina Veteliin asti. Patamäen pohjavesialue ulottuu 
Kokkolan Pohjanlahden rannan suurteollisuusalueelta Kruunupyyhyn saakka, miltei 
Kokkola-Pietarsaaren lentoasemalle asti. Lentokenttää ennen pohjavesialue muut-
tuu Storåsenin pohjavesialueeksi. 

Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 26,78 km2, josta muodostumisalueen pinta-
ala on 21,18 km2. Muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 11 000 m3/d.  

Pohjavesialueella on kolme vedenottamoa, joista tällä hetkellä on käytössä vain Pa-
tamäen ja Saarikankaan vedenottamot. Hankealue ei sijaitse veden ottamoiden 
lähi- tai kaukosuojavyöhykkeellä. Patamäen vedenottamolle etäisyyttä hankealu-
eelta on noin 2,5 km ja Saarikankaalle noin 9 km. Patamäen vedenottamon koko-

naisottomäärä on ollut vuosina 2016–2020 keskimäärin noin 6 985 m3/d. 

Hankealueella pohjaveden päävirtaussuunta on poispäin luokitetusta pohjavesialu-
eesta meren suuntaan, lounaaseen päin (GTK 2009). Patamäen pohjavesialueen 
geologisen rakenteen selvityksessä olevan GTK:n aineiston perusteella hankealu-
een pohjoisosan kallionpinnantaso on noin 15–10 mpy. 

 

Kuva 5-12. Hankealuetta lähin pohjavesialue. 
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Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen pohjavesien toimenpideohjelmassa 
(2022–2027) Patamäen pohjavesialueen kemiallinen tila on luokiteltu huonoksi ja 
määrällinen tila hyväksi. Alue on luokiteltu riskialueeksi, jonka riskeiksi on määri-
tetty teollisuus, asutus, pilaantuneet maat, liikenne ja jätevedenpuhdistamo. Tilaa 
heikentäviä aineita ovat ammonium, arseeni, kadmium, kloridi, koboltti, kromi, ku-
pari, nikkeli, sinkki, sulfaatti, öljyjakeet ja liuottimet. 

Patamäen pohjavesialuetta on tarkkailtu enemmän tai vähemmän systemaattisesti 
jo 1990-luvulta lähtien. Yhteistarkkailuohjelma on päivitetty viimeksi vuonna 2020. 
Vuonna 2021 yhteistarkkailussa havaintopisteitä oli yhteensä 63, joista valtaosa 
pohjavesiputkia. Pohjavesinäytteet otetaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa.  

Vuonna 2021 Patamäen pohjavesialueen yhteistarkkailussa oli mukana 18 toimijaa, 
joista kymmenellä on vesi‐ tai ympäristölupaan perustuva tarkkailuvelvoite ja kah-
deksan on mukana oma‐aloitteisesti.  

Patamäen pohjavesialueen tarkkailutuloksissa, on suurta vaihtelua tarkkailupisteen 
sijainnin mukaan. KIP eteläisen alueella sijaitsee 2 tutkimuspistettä varsinaisen 
pohjavesialueen ulkopuolella (vesi1108 ja KIP1). Näytepiste KIP1 on hankealuetta 

lähempi (etäisyys noin 500 m) pohjaveden tutkimuspiste. Näytepisteessä KIP1 vesi 
on ollut lähellä neutraalia (pH 6,5–7,3), mutta EQS‐arvon ylittäviä pitoisuuksia 
sinkkiä (pitoisuus välillä 32–400 μg/l) on havaittu. Fluoridipitoisuus oli vuonna 
2021 taustapitoisuutta korkeampia (Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry 2022a).   

5.6 Pintavedet 

Hankealueelta noin 900 m länteen sijaitsee Perämeri, joka on yksi Suomen pääve-
sistöalueista (SYKE). Kokkolan edustan merialue on avointa ja matalaa. Perämeren 
vesi on murtovettä ja suolaisuus enimmillään 3,5 ‰. Hankealue sijoittuu Peräme-
ren rannikkoalueen päävaluma-alueelle (84) kuuluvan välialueen (84V044) va-
luma-alueelle, jonka pinta-ala on noin 24,55 km2.  

Suunnitellun hankkeen purkuputken pääasiallinen vaikutusalue on Kokkolan edusta 
-niminen vesimuodostuma, joka avautuu avomerelle Tankarin vesimuodostumaan. 

Kokkolan edustan koillispuolella on Kälviä-Kokkolan vesimuodostuma ja Tankarin 
länsipuolella Luodon saariston vesimuodostuma. 

Kokkolan edusta kuuluu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalu-
eeseen, jota koskee kyseisen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 
2022–2027. 

Ykspihlajan sataman alueella pysyvä jääpeite syntyy noin joulukuun puolen välin 
tienoilla (17.12, mediaani arvo) ja katoaa noin huhtikuun loppupuolella (24.4, me-
diaani arvo). Todellisten jääpäivien lukumäärä on tilastojen mukaan 194 (Ilmatie-
teenlaitos 2022) 

5.6.1 Merialueen nykytila 

Kokkolan edustan merialuetta on tarkkailtu yhteistarkkailuna vuodesta 1975 läh-
tien. Tarkkailun tavoitteena on selvittää Kokkolan edustalle johdettavien jäte-, 
jäähdytys- ja hulevesien vaikutuksia merialueen tilaan, kalastoon ja kalatalouteen. 
Tarkkailualue sijaitsee eteläisellä Perämerellä ja kattaa Kokkolan edustan merialu-
een Öjan saariston ja Trullevinniemen väliseltä alueelta ulottuen pohjoisessa Tan-
karin–Harrbådan ja Munakarin väliselle linjalle. Tarkkailu sisältää 13 meripistettä 
sekä Suntin pisteen (Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry 2021). 
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Vuonna 2021 Kokkolan edustan merialueelle johdettujen puhdistettujen jätevesien 
sekä jäähdytysvesien kokonaismäärä oli 114 049 m3/d, mikä vastasi viimeisen 10 
vuoden jakson keskimääräistä jätevesimäärää, mutta oli aavistuksen vuotta 2020 
suurempi. Vuonna 2021 Typen ja orgaanisen hiilen (TOC) kuormitus lisääntyivät 
hieman edeltävästä vuodesta, mutta BOD:n, fosforin ja kiintoaineen kuormituksen 
muutokset olivat hyvin vähäisiä edelliseen vuoteen verrattuna (Pohjanmaan vesi ja 
ympäristö ry 2022b).  

Osana merialueen tarkkailuohjelmaa merivedestä tutkitaan myös metallipitoisuudet 
(koboltti, sinkki, nikkeli, kadmium, arseeni ja elohopea (lisäksi litium, kun Keliberin 
litiumkemiantehdas aloittaa toimintansa alueella) (Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry 

2021). Vuonna 2021 kaikkien merivedestä tutkittujen raskasmetallien liukoisten pi-
toisuuksien vuosikeskiarvot alittivat ympäristölaatunormit (EQS) ja haitattoman pi-
toisuuden raja‐arvot (PNEC) (Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry 2022b). 

Rannikkovesien ekologinen luokitus perustuu pääasiassa kasviplanktonin klorofylli 
a:n pitoisuuteen, pohjaeläinindeksiin sekä rakkohaurun (ent. rakkolevä, Fucus ve-
siculosus) kasvusyvyyteen (Aroviita ym. 2019). Lisäksi tilaluokittelua tehtäessä fy-
sikaalis-kemialliset vedenlaatutekijät ja hydro-morfologiset tekijät huomioidaan. 
Kokkolan edustan rannikkoveden vesimuodostumien ekologinen tila on tyydyttävä 
uusimmassa, 3. suunnittelukauden luokittelussa (Kuva 5-13).   

 

Kuva 5-13. Kokkolan seudun rannikkovesien ekologinen tila. 



   

 
 

Jervois Finland Oy 
Kokkolan koboltti  

YVA-ohjelma 

 

 

Copyright © AFRY Finland Oy   Tammikuu 2023 

48 

 

5.6.1 Vesikasvillisuus 

Kokkolan edustan merialueen ulkosaaristo muuttuu sisäsaaristoksi vaiheittain. 
Myös vesikasvillisuus muuttuu vähitellen kallioluotojen rihmaleväkasvustoista lieju-

pohjien vesikasviyhdyskuntiin.  

Alueella kasvaa niukasti merellisiä vesikasvilajeja ja lajisto koostuu pääasiassa suo-
laisuutta sietävistä makeanveden lajeista.  Alueen maankohoaminen vaikuttaa 
myös vesikasvillisuuteen. Maan kohotessa vesikasveille ilmaantuu uusia kasvupaik-
koja, mutta toisaalta osa entisistä kasvupaikoista siirtyy kuivalle maalle. Myös kas-
vupaikan luonne puuttuu tyrskyisistä rannoista suojaisammiksi kasvupaikoiksi 

(Styrman 1991, Kekäläinen ym. 1992.). 

Kokkolan edustan makroleviä ja vesikasvillisuutta on tutkittu viimeksi vuonna 
2017. Ensimmäisen kerran tutkimuksia on alueella tehty vuonna 1988. Tutkimuksia 
on 2000-luvulla tehty yhteensä kolme kertaa. Isokokoisten levien ja vesikasvien on 
todettu ilmentävän ympäristön ravinnetasoa (Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry 
2019). 

Vuoden 2017 tutkimusten perusteella runsasravinteisten lajien peittävyys laski vii-
dellä tutkimuslinjalla ja lisääntyi neljällä tutkimuslinjalla. Runsasravinteiset lajit oli-
vat lisääntyneet sisempänä saaristossa ja vähentyneet pääsääntöisesti uloimpana 
saaristossa (Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry 2018). 

Vuonna 2017 tutkimuksissa havaittiin makrolevistä viherahdinpartaa (Cladopho-
raglomerata), Suolilevää (Ulva, entinen Enteromorpha), Merihauraa (Zannichellia), 

Tähkä‐ärviää (Myriophyllumspicatum) ja Kalvasärviää (Myriophyllumaibiricum). Si-
säsaariston pisteillä makeavaikutus näkyi selviten ja lajistossa ahvenvita ja järvi-
ruoko olivat yleisiä (Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry 2018). 

5.6.2 Sedimentti 

Kokkolan edustan merialueen sedimenttien haitallisuutta eliöille on tutkittu useana 
vuonna (2005, 2011, 2020) sedimentti- sekä pohjaeläinnäytteiden avulla sekä KIP 
pohjoisen alueen osalta vuonna 2015 Chironomus-toukkien avulla. Toksisuustes-
teissä Kokkolan edustan sedimenteillä ei ole voitu osoittaa selkeitä toksisuusvaiku-
tuksia. Epämuodostuneita surviaissääsken toukkia on havaittu merialueella tutki-
musjakson aikana eniten Kaustarinlahdella (tutkimuspiste J), minne oli 1980-lu-
vulla läjitetty ruoppausmassoja. Vuonna 2020 haittavaikutuksia ei ollut enää ha-
vaittavissa suhteessa alueen tausta-arvoihin (Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry 
2021).  

Kokkolan edustan sedimenttien metallipitoisuuksia sekä metallien biosaatavien 
osuuksia on edellisen kerran tutkittu vuonna 2020. Tutkimuksissa sedimenttinäyt-
teistä määritettiin arseenin, elohopean, kadmiumin, koboltin, kromin, kuparin, nik-
kelin, lyijyn, sinkin, raudan, mangaanin, antimonin, uraanin, vanadiinin ja litiumin 
kokonaispitoisuudet. Lisäksi määritettiin sinkin, kuparin, arseenin, antimonin, ko-
boltin, nikkelin, lyijyn, kadmiumin, elohopean ja litiumin biosaatavat pitoisuudet 

(SEM-AVS-menetelmä). Lisäksi sedimenteistä analysoitiin raekoostumus, savipitoi-
suus, kokonaishiili (TOC), kuiva-aine, hehkutushäviö sekä kokonaistyppi ja fosfori. 
Osasta havaintopisteiden C, D, E ja H näytteistä määritettiin myös organotina 
(Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry 2021). 

Näytepiste E on KIP-Eteläisen purkuputken vesien lähin tutkimuspiste. Sedimentti-
näytteiden pitoisuuksia verrattiin valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 (ns. PIMA-
asetus) esitettyihin ekologisten riskien tai terveysriskien perusteella määritettyihin 
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kynnys ja ohjearvoihin ja lisäksi normalisoituihin ruoppaus- ja läjitysohjeen raja-
arvoihin (YM 2015). (Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry 2020). 

Näytepisteessä E Organotinojen (tributyylitina ja trifenyylitina summapitoisuus), 
kromin, kuparin, lyijyn ja nikkelin pitoisuuksien todettiin olevan alle VNa 214/2007 
kynnysarvon. Arseenipitoisuus ylitti kynnysarvon ja sinkin pitoisuus ylitti VNa 
214/2007 ylemmän ohjearvopitoisuuden. Normalisoitujen pitoisuuksien osalta näy-
tepistettä E edustavat sedimentit todettiin olevan meriläjityskelvottomia korkeiden 
sinkki ja TBT pitoisuuksien vuoksi (Tason 2). Myös muiden havaintopisteiden sedi-
menttinäytteet olivat meriläjityskelvottomia (Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry 
2020). 

KIP eteläisen edustan sedimenteissä oli vähiten (2 %) orgaanista ainetta muihin 
havaintopisteisiin verrattuna ja pienin hehkutushäviö (12 g/kg) Sedimentin koko-
naistyppipitoisuus oli toiseksi pienin (2,1 g/kg) ja fosforipitoisuus muihin tutkimus-
pisteisiin verrattaessa melko keskimääräisellä tasolla (0,92 g/kg) (Pohjanmaan vesi 
ja ympäristö ry 2020). 

Kuva 5-14 on nähtävissä näytepisteet E, D ja H kartalla sekä purkuputkivaihtoeh-
tojen sijainnit.  

 

Kuva 5-14. Näytepiste E lähellä purkuputkivaihtoehdon 2 sijoituspaikkaa. Lisäksi 
kuvassa nähtävillä näytepisteet D ja H. 
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5.6.1 Kalat 

Velmun karttapalvelun mukaan Kokkolan suurteollisuusalueen merialueen edustalla 
ei ole kalojen poikashavaintoja. KIP-eteläisen puolen altaiden edusta on arvioitu 
pääosin suotuisaksi ahvenen ja kuoreen ja merikutuisen siian sekä tokkojen poi-
kastuotanto alueeksi. Ahvenen, Kuoreen ja merikutuisen siian osalta altaiden lähei-
syydessä on myös erittäin suotuisaksi merkittyjä kohtia. Kuhan ja muikun poikas-
tuotantoalueiden osalta alue on pääosin epäsuotuisaa. KIP-Eteläisen altaan meri-
alueen edustaa ei ole arvioitu hauen tai särjen lisääntymisalueeksi (Velmun kartta-
palvelu 2022). 

Vuonna 2021 valtaosa kaupallisten kalastajien saaliista Kokkolan merialueella oli 
noin 30 % edellisten vuosian tapaan siikaa. Toiseksi eniten, noin 10 % oli lahnaa. 
Seuraavaksi eniten saatiin saaliiksi ahventa, säyneä ja haukea (Pohjanmaan vesi ja 
ympäristö ry 2022b).  

Osana merialueen tarkkailua Ykspihlajan alueen kaloista tutkitaan prioriteettiai-
neluetteloon sisältyvien metallien (elohopea, kadmium, lyijy, nikkeli) pitoisuudet 
viiden vuoden välein tarkkailuohjelman mukaisesti. Metallimäärityksissä käytetään 

purkualueiden lähialueelta ja Ykspihlajanlahdelta pyydettyjä ahvenia. Vuonna 2018 
ahventen kokoomanäytteistä (kokooma 1 ja kokooma 2) mitatut organotinayhdis-
teiden pitoisuudet olivat pieniä. Pommisaaren läheltä pyydettyjen ahventen tribu-
tyyli‐ ja trifenyylitinapitoisuudet (2,8–4,4ng/gtp) olivat selvästi pienemmät kuin 
THL:n ja RKTL:n referoimat avomeripitoisuudet (noin 20ng/gtp). Tutkimukset suo-
ritettiin ennen alueelle tehtyjä ruoppaustöitä. Kalojen prioriteettiainetutkimukset 
toteutetaan ohjelman mukaisesti vuonna 2023. (Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry 

2019).  

5.6.1 Pohjaeläimet 

Kokkolan edustan pohjaeläimistöä on seurattu säännöllisesti vuodesta 1976 läh-
tien. Pohjaeläinseurantaa toteutetaan osana yhteistarkkailua vuosittain suppeana 
ja vähintään kuuden vuoden välein laajennettuna seurantana. Viimeisin laajennettu 
seuranta on ollut vuonna 2017 (Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry 2018. 

Ekologinen luokitus on tarkkailun aikana vaihdellut voimakkaasti huonon ja erin-
omaisen välillä, mutta pitkän aikavälin tarkastelussa näyteasemien tila on kuitenkin 
keskimäärin hieman kohentunut.  

Vuonna 2021 merialueelle tehtiin suppea pohjaeläinseuranta. Pohjaeläintarkkailun 
tuloksista laskettiin rannikon pintavesien luokitteluun käytetty pohjaeläinindeksi 

BBI. Merialueen ekologinen tila vuonna 2021 oli pohjaeläin BBI indeksin mukaan 
joko erinomainen tai hyvä, riippuen näyteasemien sijainnista (KVVY Tutkimus Oy 
2022).  

Vuoden 2021 pohjaeläinseurannassa pohjaeläimistöä kaikilla tarkkailuasemilla hal-
litsi pääasiassa vieraslaji amerikansukasjalkainen (Marenzelleria). Laji on ollut val-
litsevana alueella jo vuodesta 2014 lähtien. Herkistä lajeista havaittiin jonkin ver-

ran raakkuäyriäisiä (Ostracoda), sekä valkokatkoja (Monoporeia affinis). Surviais-
sääskistä yleisin oli Procladius. Vuonna 2021 ei havaittu reheville pohjille yleistä 
Chironomus plumosus-toukkaa, mitä aikaisemmin tarkkailuissa oli alueella myös 
havaittu. Muista lajeista esiintyi jonkin verran mm. viherlimamatoja (Cyanopht-
halma obscura) ja vieraslaji vaeltajakotiloa (Potamopyrgus antipodarum) ja yksit-
täin kilkkiä (Saduria entomon) ja jäännemassiaista (Mysis relicta) (KVVY Tutkimus 
Oy 2022). 
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Vuosittaisessa tarkkailussa lähin tutkimuspiste sijaitsi noin 2 km päässä KIP eteläi-
sen altaista. Laajennetussa tarkkailussa KIP alueen altaita lähin näyteasema E si-
jaitsi noin 700 m päässä KIP etelän altaista (Kuva 5-14). 

Vuoden 2017 pohjaeläinseuranta sijoittui kolmeen eri vesimuodostumaan ja kattoi 
yhteensä 14 havaintopaikkaa.  Vuonna 2017 vuosittaisen seurannan näyteasemien 
(C, D, H ja J) luokka oli pohjaeläinindeksin perusteella hyvä. Erinomainen luokka 
mitattiin vertailuasemalla L (Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, 2018). 

Laajennetun seurannan havaintopaikoista erinomaisessa luokassa olivat havainto-
pisteet E ja Isokari. Hyvässä luokassa olivat havaintopisteet B, P ja Långskärsgrun-
det. Tyydyttävässä luokassa olivat havaintopaikat R, U ja Tankarkubborna ja vält-
tävässä luokassa havaintopaikka T.   

Vuonna 2017 KIP alueen altaita lähimmällä näyteasemalla E oli edelliseen mittaus-
kertaan verrattuna lisääntynyt huomattavasti amerikansukasjalkainen ja har-
vasukasmadot olivat selvästi vähentyneet. Amerikansukasjalkaisten jälkeen seu-
raavaksi runsaslukuisimpia olivat harvasukasmadot ja raakkuäyriäiset. Pohjaeläin-

tiheys oli kohtalainen ja Biomassa melko alhainen. 

5.7 Ilmasto 

Kokkola sijaitsee Perämeren rannalla, jossa vallitsee usein ns. maamerituuli ilmiö, 
joka voi  kääntää tuulen suuntaa vuorokauden aikana jopa 180°. Kylmä 
mantereellinen ilmavirtaus alkutalvesta lämpimän meren yllä aiheuttaa hyvin 
epävakaan tilanteen. Loppukeväästä tilanne on päinvastainen, jolloin lämmin 

virtaus mantereelta kylmälle merelle voi aiheuttaa hyvinkin stabiilin tilanteen 
synnyttäen sumua ja voimakkaita inversiotilanteita (Kokkolan kaupunki 2021).  

Vuoden 2020 keskilämpötila oli Ykspihlajan mittausasemalla 6,5 °C, joka on pitkän 
ajan keskiarvoa (2004 - 2019) hieman viileämpi (6,2 °C) Ykspihlajassa. vallitseva 
tuulensuunta on viime vuosina ollut mittausten mukaan lounaasta (Kokkolan 
kaupunki 2021).  

5.7.1 Ilman laatu 

Kokkolan ilmanlaatua tarkkaillaan yhteistarkkailuna kahdella mittausasemalla, 
keskustassa ja Ykspihlajan suurteollisuusalueella. Ykspihlajassa mitataan 
jatkuvatoimisesti typen oksideja (NOx), rikkidioksidia (SO2), hengitettäviä 
hiukkasia (PM10) ja pienhiukkasia (PM2,5) mukaan lukien hiukkasten PM1-fraktiot. 
(Kokkolan kaupunki, 2021) 

Vuonna 2020 Kokkolassa pääosin hyvä ilmanlaatu. Ilmanlaatu luokiteltiin hyväksi 
Kokkolan keskustassa 87 % ajasta ja Ykspihlajassa hyväksi 89 % ajasta. 
Valtioneuvoston yhdyskuntailmalle asettamat vuosiraja-arvot alitettiin selvästi 
(Kokkolan kaupunki 2021). 

Vuonna 2021 Ykspihlajan ilmanlaatu oli hieman parempi kuin Kokkolan 

keskustassa. Teollisuusalueen typpidioksidin vuosipitoisuus oli 4 µg/m3, 
rikkidioksidin vuosipitoisuus 1,8 µg/m3 ja hengitettävien hiukkasten (PM10) 
vuosipitoisuus 11 µg/m3. Edellä mainitut pitoisuudet olivat hieman alemmat 
teollisuusalueella, mitä keskustassa. Valtioneuvoston yhdyskuntailmalle asettamat 
vuosiraja-arvot alittuivat kaikkien mitattavien epäpuhtauksien osalta.  

Hengitettävienhiukkasten vuorokausiraja-arvo (50 µg/m3) saa ylittyä 35 kertaa 

vuodessa. Vuonna 2020 vuorokausiraja-arvo ylittyi keskustassa 2 kertaa, mutta 
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Ykspihlajassa ylityksiä ei tapahtunut. Vuorokausiraja-arvojen ylitykset sijoittuvat 
usein kevät aikaan ja liittyvät katujen pölyämiseen ja hiekoituksen poistamiseen. 
Talvikausina pientaloalueilla puunpolton päästöt voivat heikentää ajoittain merkit-

tävästi ilmanlaatua (Kokkolan kaupunki 2021).  

Kokkolassa teollisuudesta, energiantuotannosta ja liikenteestä aiheutuu edellä mai-
nittujen päästökomponenttien lisäksi mm. häkä-, hiilidioksidi-, hiilivety-, rikkivety- 
ja metallipäästöjä. Alailmakehän otsonia muodostuu lähinnä tausta-alueilla ja haih-
tuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) vapautuu ilmaan mm. Ykspihlajan teollisuusalu-
eelta (Kokkolan kaupunki 2021). 

Kokkolan teollisuusalueen laitoskohtaisesti raportoidut ilmaan johdetut metallipääs-
töt ovat laskeneet vuodesta 1991 reilusti vuoteen 2003 saakka, jonka jälkeen 
päästöt ovat laskeneet maltillisemmin. Vuosien 2015 - 2020 yhteenlasketuista me-
tallipäästöjen määristä eniten ilmaan päätyy sinkkiä (76 %) ja toiseksi eniten ko-
bolttia (18 %). Alumiinin osuus tulee kolmantena 4 % -osuudella (Kokkolan kau-
punki 2021). 

Ilmanlaatua on seurattu Kokkolan alueella 1970-luvulta lähtien myös bioindikaatto-
rien avulla. Vuoden 2018 seurannassa Kokkolan ja Pietarsaaren seudulla tutkituista 
bioindikaattorilajeista oli selkeästi havaittavissa ihmistoiminnan vaikutuksia. Tar-
kasteltaessa sekä alkuainepitoisuuksia että jäkälälajiston kuntoa, Kokkolassa eni-
ten muuttuneet alueet sijaitsivat Ykspihlajan alueella (Eurofins Ahma Oy 2019). 

Teollisuusalueen päästöt vaikuttavat jäkälälajiston koostumukseen ja kuntoon. Jä-

kälät reagoivat kuormitustasoissa tapahtuviin muutoksiin viiveellä. Laitosten lähei-
syydessä lajiston kunto oli huonompi ja lajisto köyhtyneempää kuin tausta-alueilla.  
Tarkastelujakson aikana jäkälälajisto on ollut keskimäärin huonokuntoisinta ja neu-
lasten rikkipitoisuudet korkeimmillaan vuonna 2006. Vuonna 2012 jäkälälajiston 
kunto ja neulasten rikkipitoisuus palasivat lähemmäksi vuoden 2002 tasoa, mutta 
vuonna 2018 jäkälälajiston kunnossa havaittiin heikkenemistä ja neulasten rikkipi-
toisuus oli hieman noussut vuoteen 2012 verrattuna (Eurofins Ahma Oy 2019). 

Neulasten rikki- ja typpipitoisuudet kuvasivat sekä ilman kautta leviävää kuormi-
tusta, että metsiköiden ravinnetilaa. Ykspihlajan alueella raskasmetallien pitoisuu-
det olivat kohonneita sekä humuksessa, sammalissa että neulasissa. Arseenin, 
kadmiumin, koboltin, elohopean, nikkelin ja sinkin korkeimmat pitoisuudet olivat 
sekä neulasissa, sammalissa ja humuksessa keskittyneet pääasiassa Ykspihlajan 
ympäristöön. Merkittävin yksittäinen ilman epäpuhtautena kulkeutuva metalli oli 
kokonaismäärässä mitattuna sinkki. 1990-luvun tasoon verrattuna sammalen me-

tallipitoisuudet ovat kuitenkin laskeneet Kokkolassa. Tutkimusalueen harvaan asu-
tuille seuduille jää vyöhykkeitä, joilla jäkälälajisto on luonnontilaista ja alkuaineiden 
pitoisuudet luonnontilaisten tausta-alueiden tasoa (Eurofins Ahma Oy 2019). 

5.7.2 Ilmastonmuutos  

Ilmastonmuutos, energiakriisi ja luontokato ovat koko maapalloa kohtaavia haas-
teita. Siirtyminen fossiilisten polttoaineiden käytöstä kestävämpiin energiaratkai-

suihin ja liikenteen sähköistyminen edesauttavat ilmastonmuutoksen hillitsemistä, 
mutta toisaalla ratkaisut vaativat luonnonvaroja kuten akkumineraaleja.  

Jervoisin kobolttijalostamon tavoitteena on tukea vihreän siirtymän tavoitteita ja 
vastata vastuullisesti tuotetun koboltin lisääntyneeseen kysyntään, joten hank-
keella on laajempi yhteiskunnallinen sekä EU-tasoinen merkitys. 
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Ympäristöministeriön opas ilmastovaikutusten arvioinnista (YM 2018) mukaan teol-
lisuushankkeen vaikutusten arvioinnissa tulee huomioida taulukossa esitetyt asiat 
(Taulukko 5-1).  

Taulukko 5-1. Teollisuushankkeen ilmastovaikutusarvioinnin viitekehys.  

Hankkeen vaikutukset ilmastonmuutokseen 

 Kasvihuone-
kaasupäästöt 

(+/-) rakenta-
misessa ja tuo-
tannossa 

Kasvihuonekaa-

supäästöt (+/-) 
tuotteiden käy-
tössä 

Vaikutukset hii-
linieluihin 

Kaikkia teollisia lai-
toksia koskevat vai-
kutukset  

Rakentamisen  
materiaalivalin-
nat vaikuttavat    

hiilijalanjälkeen. 

Tuotteiden elin-
kaaren  
tarkastelu 

Vaihtelevat han-
keen mukaan -
käytettävän 

energian tuotan-
totavoilla  
ja raaka-aineiden  
tuotantoketjuilla 
voi olla vaikutuk-
sia hiilinieluihin. 

Mahdollisuudet 

vaikuttaa hiilita-
seeseen energia-  
ja polttoaineva-
linnoilla, laitosten 
sisäisellä ener-
giatehokkuudella  
ja esim. hukka-
lämmön hyödyn-

tämisellä. 

  

Kemianteollisuus 
Suorat tuotan-
nosta, rakenta-
misesta ja liiken-
teestä aiheutuvat  
khk-päästöt. 

Mahdollisia posi-
tiivisia ilmasto-
vaikutuksia, mi-
käli  
tuotteilla voidaan 
korvata fossiilisia 
polttoaineita  
(esim. akkuteolli-
suus) tai neit-
seellisiä raaka-ai-
neita.   

Käytettävän 
energian tuotan-
totavoilla ja 
raaka- 
aineiden tuotan-
toketjuilla voi olla 
vaikutuksia  
hiilinieluihin. 

Kemikaalivalinto-
jen merkitys 

khk-päästöille. 
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Jervoisin kobolttijalostamon toiminnan aikana ilmastonmuutokseen vaikuttavia te-
kijöitä ovat:  

- Raaka-aineiden ja tarveaineiden rekkakuljetukset 
- Tuotteiden kuljetukset  
- Jätesakkojen kuljetukset (maantieliikenne)  
- Käytettävän energian alkuperä  
- Prosessin hiilidioksidipäästöt  
- Mahdollisuudet lämmöntalteenottoon  
- Kierrätysmateriaalien käytön edistäminen  
- Henkilöliikenne  

Rakentamisen aikana ja toiminnan päättymisen jälkeen ilmastonmuutokseen vai-
kuttavia tekijöitä ovat:  

- Rakennusmateriaalit  
- Materiaalien kuljetusmatkat ja -tavat  
- Laitoksen käyttö toiminnan päätyttyä 

- Laitoksen mahdollisesta purkamisesta aiheutuvat khk-päästö ja materi-
aalien uudelleenkäyttö  

Kokkolan kaupunki on liittynyt Hinku-verkostoon vuonna 2022. Verkoston jäsenenä 
Kokkola on sitoutunut vuoteen 2030 mennessä vähentämään päästöjään 80 % 
vuoden 2007 tasosta. Kaupungin strateginen kehittämistavoite on olla hiilineutraali 
vuoteen 2035 mennessä. (Kokkola.fi)  

Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia 2040 ja maakuntaohjelma 2022-2025 ta-
voitteena on, että vihreä siirtymä tukee Keski-Pohjanmaan kilpailukykyistä elinkei-
noelämää, yritystoimintaa ja teollisuutta sekä maa- ja metsätaloutta hiilineutraalia 
maakuntaa rakennettaessa. (Keski-Pohjanmaan liitto 2021)  

5.8 Liikenne 

Tehdasalueelta ulospäin suuntautuva liikenne kulkee Satamatien kautta.   

Vuonna 2021 hankealueen lähellä Satamatien keskimääräinen vuorokausiliikenne-
määrä oli 2394 ajoneuvoa vuorokaudessa ja keskimääräinen raskaan liikenteen 
vuorokausiliikenne oli 375 ajoneuvoa vuorokaudessa. Satamatieltä suoraan kierto-
liittymästä (kaakkoon) suuntautuva liikennemäärä oli 6149 ajoneuvoa vuorokau-
dessa. Raskaan liikenteen määrä kiertoliittymän kaakkoispuolella oli noin puolet 

suurempaa (645) mitä luoteispuolella. Satamatieltä Haukiojan kiertoliittymän 
kautta Pohjoisväylältä lounaaseen suuntautuva liikennemäärä oli 6534 ajoneuvoa 
vuorokaudessa ja koilliseen suuntautuva liikenne oli 4491 ajoneuvoa vuorokau-
dessa (Kuva 5-15). (Väylävirasto 2022b) 
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Kuva 5-15. Liikennemäärät hankealueen läheisyydessä. Suluissa on esitetty ras-
kaan liikenteen osuus. 

Liikenne suurteollisuusalueen sisällä on pääosin liikennettä sataman ja teollisuuslai-
tosten välillä, työmaaliikennettä sekä työntekijöiden työmatkaliikennettä. Alueen 
sisällä kemikaaleja kuljetetaan myös putkilinjoja pitkin, jonka avulla kemikaalien 
kuljetuksia maanteitse voidaan vähentää. 

Kokkolan satama on jaoteltu kolmeen osaan; Syväsatamaan, Kantasatamaan ja 
Hopeakiven satamaan. Kokkolan satamassa käsitellään paikallisten ja transitolii-
kenteen asiakkaiden kuivabulkki-, kontti-, öljy- ja kappaletavaralasteja (Kokkolan 
satama Oy 2022).  

Suomen satamaliiton tilastojen mukaan Kokkolan Sataman ulkomaan tavaralii-
kenne vuonna 2022 on ollut viimeisen 12kk aikana (rullaava 12kk tilasto) kokonai-
suudessaan 5,7 miljoonaa tonnia. Tuonnin osuus on ollut 1,5 miljoonaa tonnia 
(Suomen Satamaliitto ry 2022). 

Vuonna 2017 Kokkolan satama oli kuljetusmäärältään kolmanneksi suurin yleissa-
tama. Sataman kautta kuljetettiin 7,5 miljoonaa tonnia ulkomaankaupan kuljetuk-
sia, joista transitiota oli noin 4,4 miljoonaa tonnia. Viennin osuus kuljetuksista oli 
noin 74 % (Väylävirasto 2022a). 
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5.9 Melu ja tärinä 

Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 on annettu maankäytön ja rakentamisen, 
liikenteensuunnittelussa ja rakentamisen lupamenettelyissä sovellettavat yleiset 

melutasojen ohjearvot. Melutasojen ohjearvot on annettu erikseen päiväaikaiselle 
(klo 07–22) ja yöaikaiselle (klo 22–07) keskiäänitasoille. Esimerkiksi asumiseen 
käytettävillä alueilla ja taajamien virkistysalueilla päiväajan keskiäänitason oh-
jearvo on 55 dB ja yöajan ohjearvo on 45-50 dB. 

Kokkolan suurteollisuusalueella on tehty vuonna 2014 meluselvitys ja ennuste vuo-
delle 2030 osana Kokkolan kaupungin meluselvitystä. Selvityksen mukaan Ykspih-
lajan teollisuusalueen aiheuttama melu rajoittuu suurelta osin teollisuusalueiden si-
säpuolelle, eikä teollisuusalueen toimintojen melu aiheuta ohjearvotasojen ylityksiä 
asuinalueilla. Kokkolan alueen merkittävin ympäristömelun ja melualtistuksen ai-
heuttaja on tieliikenne ja seuraavaksi merkittävin on raideliikenne. (WSP Finland 
Oy, 2014). 

Kokkolan suurteollisuusalueella vuonna 2015 tehtyjen melumittauksen mukaan 
KIP:n alueelle sijoittuvissa mittauspisteissä MP1-MP4 keskiäänitasot vaihtelivat 
mittauksissa välillä 41-60 dB ja yöllä 41-58 dB välillä. Keskiäänitasot olivat samalla 
tasolla kuin vuonna 2010. KIP:n alueen toimijoiden yhteisvaikutuksesta päivä- ja 
yöajan keskiäänitasot ovat koholla KIP:n alueella, 55 dB melualue ei kuitenkaan 
juurikaan ulotu KIP:n alueen ulkopuolelle. (APL Systems, 2015). 

Teollisuusalueella tehdään lisäksi viiden vuoden välein melumittauksia, jotka toteu-
tetaan yhteishankkeena suurteollisuusalueen yritysten sekä Kokkolan Sataman 

kesken. Viimeisin mittauskierros on tehty joulukuussa 2020. Mittausten mukaan 
hankealuetta sekä hankkeen lähintä asuinaluetta lähimpänä olleiden mittauspistei-
den (MP5 ja MP6) päivä- tai yöajan keskiäänitasot eivät ylittäneet vakituisen asu-
tuksen ohjearvoja (päivä 55 dB(A)/yö 50 dB(A)) mittauksissa. (APL Systems Oy, 
2021) 

Hankealueen ja kohdetta lähimmän asuinalueen välissä puustoa ja suurteollisuus-

alueen itäisen osan kaavamuutoksessa radan ja asuinalueen väliin on esitetty me-
luesteen varaus. Alueen yleiseen melutasoon vaikuttaa myös hankealueen etelä-
puolella kulkeva rautatieosuus satamaan. Tärinää Ykspihlajan alueella arvioidaan 
nykytilassa tulevan pääosin raideliikenteestä ja pienemmissä määrin tieliiken-
teestä. 

6 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SIINÄ 

KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT 

6.1 Yleistä  

Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan YVA-lain mukaan hankkeen aiheuttamia välittö-
miä ja välillisiä vaikutuksia; 

• Väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen,  
• Maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin 

ja luonnon monimuotoisuuteen, 
• Yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunki-

kuvaan ja kulttuuriperintöön, 
• Luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä 
• Näiden tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. 
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Ympäristövaikutusten arviointi kohdennetaan hankkeen todennäköisesti merkittä-
viin ympäristövaikutuksiin. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan toiminnan aikais-
ten vaikutusten lisäksi rakentamistöiden sekä käytöstä poistamisen vaikutukset. 
Myös hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutukset arvioidaan (ns. nollavaihto-
ehto). Lisäksi hankkeen mahdollisia yhteisvaikutuksia alueella olevien tai suunnitel-
tujen muiden hankkeiden kanssa arvioidaan. Arvioinnissa tuodaan esille myös arvi-
ointiin liittyvät epävarmuustekijät ja haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpi-
teet. Vaikutusten arviointi toteutetaan asiantuntija-arvioina. Arviointityön perus-
tana käytetään olemassa olevia ja julkisista lähteistä saatavia aineistoja.  

6.2 Vaikutusten merkittävyyden arviointi ja 
vaihtoehtojen vertailu 

Ympäristövaikutusten merkittävyyttä arvioidaan vertaamalla ympäristön sietokykyä 
tarkasteltavan ympäristörasituksen suhteen alueen nykyinen ympäristökuormitus 
huomioon ottaen. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa on hyödynnetty sovel-
tuvin osin EU:n LIFE+ IMPERIA-hankkeessa (Marttunen ym. 2015) kehitettyjä ns. 
monitavoitearvioinnin käytäntöjä ja työkaluja.  

Vaikutusten merkittävyyteen vaikuttaa alueen herkkyys sekä hankeen aiheutta-
mien muutosten suuruus. Kuva 6-1 on esitetty IMPERIA-hankkeen mukaisia vaiku-
tuskohteen herkkyyden sekä muutosten suuruuden osatekijöitä. 

 

 

Kuva 6-1. IMPERIA-hankkeessa käytetty vaikutusten merkittävyyden arvioimistapa 
(Marttunen ym. 2015). 

Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa huomioidaan vaikutuksen ajallinen kesto 
ja laajuus sekä vaikutuskohteen herkkyys. Vaikutusten merkittävyyden arvioin-
nissa käytetään taulukossa 6–1 esitettyjä kriteerejä. 

 



   

 
 

Jervois Finland Oy 
Kokkolan koboltti  

YVA-ohjelma 

 

 

Copyright © AFRY Finland Oy   Tammikuu 2023 

58 

 

Taulukko 6-1. Vaihtoehtojen merkittävyyden arvioinnissa käytettävät kriteerit. 

Vaikutusten 
merkittävyys 

Suuri +++ 

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan myön-

teisen ja pitkäaikaisen muutoksen, joka vai-
kuttaa alueellisesti ihmisten päivittäiseen elä-
mään tai ympäröivään luontoon. 

Kohtalainen ++ 

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan myön-
teisen muutoksen, joka vaikuttaa paikallisesti 
ihmisten päivittäiseen elämään tai ympäröi-
vään luontoon. 

Vähäinen + 

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

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

Vähäinen - 

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

Kohtalainen -- 

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan kieltei-
sen muutoksen, joka vaikuttaa paikallisesti 
ihmisten päivittäiseen elämään tai ympäröi-
vään luontoon. 

Suuri --- 

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan kieltei-
sen ja pitkäaikaisen muutoksen, joka vaikut-
taa alueellisesti ihmisten päivittäiseen elä-
mään tai ympäröivään luontoon. 

 

Hankkeen myönteiset, kielteiset ja neutraalit ympäristövaikutukset kootaan vertai-

lua varten taulukkoon. Vaihtoehtoja VE0-VE2 vertaillaan siten, että vaihtoehtojen 
keskeiset ympäristövaikutukset tulevat huomioiduksi. Samalla arvioidaan hankkeen 
toteutettavuutta ympäristövaikutusten arvioinnin tulosten perusteella.  

Tässä hankkeessa keskeisimpiä vaikutuskokonaisuuksia ovat alustavasti arvioiden 
vaikutukset vesistöön sekä liikenteen yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 
sekä melun yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa. 

6.3 Tarkastelu- ja vaikutusalueiden rajaukset 

Vaikutuksia arvioidaan sekä kohdistuen hankealueelle että alueen ulkopuolelle. 
Tarkastelualue on kunkin vaikutustyypin alue, jolla kyseistä ympäristövaikutusta 
arvioidaan ja selvitetään. Alue määritellään niin suureksi, ettei merkityksellisiä ym-
päristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän alueen ulkopuolella. Vaikutusalue on 
alue, jolla ympäristövaikutusten arvioidaan ilmenevän. Vaikutus- ja tarkastelualuei-

den rajaukset määritetään lopullisessa arviointiselostuksessa. Alustavat vaikutus-
alueet ovat:  

- Maankäyttö: Hankealue, suurteollisuusalue ja noin 1-2 km leveä vyöhyke han-
kealueen ympärillä.  

- Maisema: Hankealueen ympäristö noin 500 metrin säteellä. Laitos sijoittuu suur-
teollisuusalueelle, sen ympäristö on pääosin vahvasti teollista.  
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- Kulttuuriympäristö: Hankealue, suurteollisuusalue ja noin 1-3 km leveä vyöhyke 
hankealueen ympärillä.  

- Kasvillisuus, eläimet ja suojelualueet: Hankealue sekä Rummelön-Harrbådan ja 
Kokkolan saaristo -natura-alueet.  

- Maa-, kallioperä ja pohjavesi: Maa- ja kallioperä sekä pohjavesivaikutuksia arvi-
oidaan hankealueella huomioiden sekä rakentamisen aiheuttamat vaikutukset 
että toiminnan aikana mahdollisten onnettomuuksien aiheuttaman vaikutuksen. 
Lisäksi arvioidaan vaikutukset Patamäen pohjavesialueeseen.  

- Pintavedet: Arvioidaan hankkeen vaikutukset Kokkolan merialueeseen, ekologi-
seen ja kemialliseen tilaan sekä kalastoon.  

- Ilmasto: Hankkeen vaikutuksia ilmanlaatuun arvioidaan mallinnuksella, arviointi-

alueena on mallinnuksen tulosten kattama alue.  
- Liikennevaikutukset: Tarkastellaan liikenteen aiheuttamia muutoksia sekä 

maantie- että laivakuljetusten osalta. Rekkaliikenteen osalta huomioidaan teolli-
suusalueen sisäinen liikenne, että ulospäin suuntautuva liikenne. Arviointialueen 
laajuus tarkentuu kuljetusreittien tarkennettua.  

- Melu ja tärinä: Rakentamisen aikainen melu ja tärinä arvioidaan hankealueella 
ja sen välittömässä läheisyydessä. Toiminnan melusta tehdään melumallinnus, 

jossa huomioidaan yhteisvaikutukset lähitoimintojen kanssa.  
- Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset: Arvioidaan liikenteen, melun ja ilmanlaadun 

vaikutukset Ykspihjalan asuinalueelle. Vaikutusarvioinnissa hyödynnetään verk-
kopohjaista asukaskyselyä (Maptionnaire), mikä toteutetaan YVA-selostuksen 
alkuvaiheessa.  

- Yhteisvaikutukset: Arvioidaan liikenteen ja melun sekä vesistökuormituksen yh-
teisvaikutuksia suurteollisuusalueen eteläisen osan toimijoiden kanssa.  

6.4 Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset arvioidaan jokaisen vaikutustyypin yhteydessä. 
Ne poikkeavat kestoltaan ja piirteiltään toiminnan aikaisista vaikutuksista, joskin 
ovat normaaleja rakennustoiminnan aiheuttamia vaikutuksia. Rakennustyöt aiheut-
tavat suurimmat vaikutukset hankealueen maa- ja kallioperään, pohjaveteen sekä 
kasvillisuuteen. Hankealueen ulkopuolelle rakennusaikaisista vaikutuksista ulottu-

vat rakennustarvikkeiden kuljetukset, melu ja mahdollinen pöly.  

6.5 Käytöstä poiston vaikutukset  

Laitoksen käytöstä poiston vaikutukset arvioidaan yleisellä tasolla YVA-lain edellyt-
tämän elinkaariajattelun mukaisesti. Vaikutuksia arvioidaan saatavilla olevien tieto-
jen perusteella.  

6.6 Hankkeessa tehtävät selvitykset 

Ympäristövaikutusten arviointityön osana tehdään lisäksi seuraavat selvitykset tu-
kemaan olemassa olevaa aineistoa: 

- Vesistömallinnus 
- Ilmapäästöjen leviämismallinnus  
- Melumallinnus  
- Maptionnaire -asukaskysely  

Edellä mainittujen selvitysten tulokset esitetään YVA-selostuksessa. 
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6.7 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyt-
töön ja rakennettuun ympäristöön  

Hankealueen maankäytön nykytila selvitetään ja siinä hyödynnetään kartta- ja il-
makuvatarkasteluita. Hankkeen ja sen vaikutusalueen voimassa ja vireillä olevat 
kaavat sekä muut maankäytön suunnitelmat tarkistetaan ennen arviointityötä. Vai-
kutusten arvioinnissa kuvataan hankkeen suhde nykyiseen ja suunniteltuun maan-
käyttöön, kaavoitukseen ja yhdyskuntarakenteeseen. Lisäksi arvioidaan hankkeen 
suhdetta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin.  

Vaikutukset selvitetään asiantuntija-arviona, jonka tekee kokenut maankäytön 

suunnittelija. 

6.8 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön  

6.8.1 Maisema ja kulttuuriympäristö 

Hankkeen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön arvioidaan hankkeen ra-
kentamisen, toiminnan aikana sekä toiminnan päättymisen jälkeen. Myös vaikutus-
alueen laajuutta tarkastellaan. Lähtökohtaisesti vaikutusalueen arvioidaan rajoittu-
van teollisuusalueelle ja sen lähivaikutusalueelle. 

Vaikutuksia arvioidaan valokuvien ja ilmakuvien sekä kartta- ja paikkatietoaineis-
ton perusteella sekä alueella aikaisemmin tehtyjen selvitysten perusteella. Vaiku-
tusten arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota mahdolliseen maisemaraken-

teen muutokseen ja vaikutusten suuruuteen sekä pitkäkestoisuuteen.  

Hankevaihtoehto VE2 edellyttää purkuputken rakentamisen merialueelle, jonka 
vuoksi purkuputken sijoitusreitiltä merenalainen kulttuuriperintö kartoitetaan Mu-
seoviraston muinaismuistorekisteristä. 

Vaikutukset arvioidaan asiantuntija-arviona.  

6.9 Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelu-
kohteisiin 

6.9.1 Kasvillisuus- ja luontotyypit 

YVA:n selostusvaiheessa arvioidaan hankkeen vaikutuksia hankealueen lähiympä-
ristön kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin. Arvioinnissa hyödynnetään julkisista läh-

teistä ja suurteollisuusalueen muista hankkeista saatavaa tietoa sekä tässä hank-
keessa tehtävistä mallinnuksista saatavaa tietoa. Hankealueen kasvillisuus on pois-
tettu alueella tehtävän pilaantuneen maaperän kunnostustyön vuoksi, näin ollen 
hankealueella ei suoriteta maastoselvitystä kasvillisuuden tai luontotyyppien osalta.  

6.9.2 Vaikutukset eläimistöön 

YVA:n selostusvaiheessa arvioidaan hankkeen vaikutuksia hankealueen lähiympä-

ristön eläimistöön ja purkuputken läheisen merialueen eläimistöön. 

Arvioinnissa huomioidaan eläinten elinympäristöjen muutos hankkeen läheisyy-
dessä esimerkiksi meluvaikutusten myötä. Arvioinnissa otetaan huomioon jo ole-
massa oleva teollinen toiminta, sekä muut toiminnat hankealueen läheisyydessä, 
joiden vuoksi hankkeesta aiheutuvat vaikutukset eläimiin arvioidaan jäävän melko 
vähäisiksi. 
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Arvioinnissa huomioidaan VE1 ja VE2 vaihtoehtoisten purkuputkien vesien vaikutus 
merialueen kaloihin ja pohjaeläimiin.  

6.9.3 Suojelukohteet 

Natura tarveharkinta 

Hankkeen mahdollisten vesistövaikutusten vuoksi YVA-selostusvaiheessa toteute-
taan Natura tarveharkinta. Tarveharkinnan tarkoituksena on selvittää luonnonsuo-
jelulain 65 §:n mukaisen Natura-arvioinnin tarve. Tarveharkinnasta sovitaan erilli-
nen ennakkoneuvottelu ELY-keskuksen kanssa YVA-selostusvaiheen alkupuolella. 

6.10 Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin  

Hankkeesta maahan, maaperään ja kallioon sekä pohjavesiin kohdistuvat vaikutuk-
set arvioidaan hankkeen koko elinkaaren ajalta eli rakentamisen ja toiminnan ai-
kana sekä toiminnan päättymisen jälkeen. Rakentamisen aikaisten vaikutusten ar-
vioinnissa huomioidaan alueella mahdollisesti esiintyvät happamat sulfaattimaat ja 
esitetään toimenpiteitä niiden vaikutusten ehkäisemiseksi. Arvioinnissa hyödynne-

tään aiemmin tehtyjä selvityksiä, eikä erillisille selvityksille arvioida olevan tar-
vetta. Vaikutusten arviointi tehdään asiantuntija-arviona. 

6.11 Vesistövaikutukset 

YVA-selostuksessa kuvataan hankkeen aiheuttama kuormitus Kokkolan merialuee-
seen ja arvioidaan kuormituksen vaikutukset. Toimintavaiheen vaikutukset arvioi-

daan kaikkien merkittävien purkuvedestä havaittavien haitta-aineiden osalta sekä 
VE1 että VE2 purkupaikkavaihtoehdolle. Kuormituksen aiheuttama pitoisuuksien 
nousu arvioidaan vedenlaatumallin avulla. Kuormitusten sekoittuminen veteen arvi-
oidaan kohteeseen sovitetulla 3d-hydrodynaamisella virtaus- ja kulkeutumismal-
lilla. Hydrodynaamiset laskentamallit perustuvat fysiikan virtausyhtälöihin, fysiikan 
säilymislakeihin ja niiden numeeriseen ratkaisemiseen. Virtaus- ja kulkeutumismal-
lit ovatkin hyvä ja paljon käytetty työväline sekä virtausten että virtausten mukana 
kulkeutuvien aineiden pitoisuuksien arviointiin. Mallin lähtötietoina käytetään saa-
tavilla olevia virtaamatietoja, alueen syvyystietoja, purkuputken suunnittelutietoja 
sekä säätietoja. Mallinnuksen tuloksena saadaan arvio purkuputken tuomien kuor-
mitusten kulkeutumisesta ja sekoittumisesta eri virtaama- ja säätilanteissa, sekä 
kuormituksen aiheuttamista pitoisuuksien noususta mallinnetulla vesialueella.  

Pitoisuusnousun vaikutukset arvioidaan asiantuntijatyönä. Vaikutusten arvioinnissa 
huomioidaan myös rakentamis- ja sulkemisvaiheen vesistövaikutukset asiantuntija-

arvioin. 

YVA-selostuksessa esitetään myös tarkennetut tiedot vaikutusalueen vesiekologi-
asta. Hankkeen vaikutuksia vesiekologiaan ja vesienhoidon tavoitteiden saavutta-
miseen tarkastellaan nykytilatiedon ja hankkeen vesistövaikutusarvion perusteella. 

6.12 Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon 

6.12.1 Vaikutukset ilmanlaatuun 

YVA-selostuksessa kuvataan tarkemmin sekä laitoksen että purkuputken rakennus-
työt sekä niiden vaikutukset ilmanlaatuun. Työssä arvioidaan hankevaihtoehtojen 
vaikutuksia ilmanlaatuun. Arviontiin kuuluvat lisäksi toiminnan aikaiset sekä päät-
tymisen jälkeisten vaikutusten arviointi. Arvioinnissa hyödynnetään aiemmin teh-
tyjä ilmanlaadun selvityksiä suurteollisuusalueelle sekä toiminnanharjoittajan 
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tietoja heidän olemassa olevilta vastaavilta laitoksilta. Arvioinnin tueksi laaditaan 
ilmapäästöjen leviämismallinnus, jossa huomioidaan prosessin päästöt ilmaan.  

Vaikutusten arvioinnissa eri hankevaihtoehtoja verrataan nykytilaan. Vaikutuksia 
ilmanlaatuun arvioidaan asiantuntija-arviona.  

6.12.2 Vaikutukset ilmastoon 

Hankkeesta ilmastovaikutusten arvioinnissa arvioidaan laadullisesti ja laskennalli-
sesti laitoksen merkittävimmät elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt raken-
tamisen, tuotantotoiminnan ja käytöstä poiston ajalta. Päästöjen lisäksi YVA-

selostuksessa kuvataan laadullisesti ilmastonmuutoksen vaikutukset hankkeelle, 
ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja ilmastomuutoksen hillintä. Lisäksi arvioidaan 
mahdollisia positiivisia ilmastovaikutuksia laitoksen valmistamien tuotteiden osalta. 
Tuloksia peilataan nykytilaan ja valtakunnallisiin ja alueellisiin ilmastotavoitteisiin. 

Hankkeella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta maankäytön hiilinieluihin- ja 
varastoihin, sillä hankealueella ei ole tällä hetkellä puustoa.  

Laskennallinen arvio toteutetaan soveltaen rakentamisen päästölaskennan standar-
dia SFS-EN 15978 (Sustainability of construction works. Assessment of environ-
mental performance of buildings). Rakentamisen merkittävimmiksi päästöiksi arvi-
oidaan materiaalit sekä työkoneiden ja työmaan energiankäyttö. Tuotantotoimin-
nan merkittävimmiksi vaikutuksiksi arvioidaan energian käyttö, kaatopaikoitettavat 
jätteet, raaka-aineet ja niiden kuljetukset. Tuotannon aikainen energian käyttö ar-
vioidaan tilanteissa, joissa käytetään uusiutuvaa energiaa tai alkuperävarmenta-

matonta verkkosähköä. Käytöstä poiston osalta merkittävimmät päästöt syntyvät 
työkoneiden ja työmaan energiankäytöstä.  

Vaikutusten arvioinnissa eri hankevaihtoehtoja verrataan soveltuvaan vertailukoh-
teeseen VE0-tilanteessa. VE0 tulee kuvaamaan nykytilannetta, jossa laitoksen 
tuote tuotetaan tavanomaisin keinoin, tai mikäli tietoa on saatavilla, vertaillaan sa-
manlaisen laitoksen elinkaaren hiilijalanjälkeen. 

YVA-selostuksessa kuvataan arvioinnin yhteydessä tehdyt oletukset, laskentatavat 
ja -parametrit, sekä epävarmuustekijät. Laskennan lähtötietoina käytetään hank-
keesta saatavia tietoja sekä tarpeen vaatiessa hyödynnetään tutkimustietoa. Las-
kennan yhtenä epävarmuustekijänä tulee olemaan etukäteisarvioidun lähtötiedon 
todenmukaisuus. 

6.13 Liikennevaikutukset 

Hanke lisää toteutuessaan jonkin verran raskasta liikennettä sekä muuta ajoneuvo-
liikennettä hankealueelle johtavilla reiteillä. Liikenne lisääntyy pääasiallisesti teh-
dasalueen sisäpuolella sekä satama-alueella.  

Rakentamisen aikana vaikutuksia liikenteeseen aiheutuu muun muassa työmatkalii-
kenteestä ja rakennusmateriaalien kuljetuksista. Toiminnan aikaiset vaikutukset lii-

kenteeseen aiheutuvat pääosin raaka-aine ja tuotekuljetuksista. Hankkeessa ei 
käytetä raideliikennettä, joten sitä ei sisällytetä vaikutusarviointiin. 

Liikennevaikutuksia tarkastellaan arvioimalla hankkeen kuljetusten määriä ja käy-
tettäviä reittejä hankealueelle johtavilla liikenneväylillä. Vaikutusten arvioinnissa 
huomioidaan laiva- ja maantieliikenne. Maantieliikenteen osalta huomioidaan muu-
tokset sekä raskaan liikenteen että henkilöliikenteen osalta. Erityistä huomiota kiin-

nitetään Kokkolan kaupunkialueella kuljetusreittien varrella mahdollisesti 
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sijaitseviin herkkiin kohteisiin kuten asutukseen, päiväkoteihin ja virkistysalueisiin.  
Vaikutuksia liikenteeseen arvioidaan asiantuntija-arviona. 

6.14 Meluvaikutukset 

Hankkeesta aiheutuvien meluvaikutusten arvioidaan rajoittuvan lähinnä hankealu-
eelle ja sen lähivaikutusalueelle. Vaikutusaluetta tarkennetaan YVA-selostuksessa 
melumallinnusten avulla. Hankkeen meluvaikutukset toiminnan aikana arvioidaan 
melumallinnuksen avulla. Mallinnuksessa huomioidaan laitokselle saapuvan ja 
sieltä lähtevän rekkaliikenteen aiheuttama melu. Melun tarkastelualue tarkentuu 
ennen mallinnuksen laatimista.  Laskettuja melutasoja verrataan valtioneuvoston 
melutason ohjearvoista antaman päätöksen (993/1992) mukaisiin melun ohjear-
voihin. Mallinnuksessa huomioidaan KIP-Eteisen alueen yhteismelu. Melumallinnuk-
sista laaditaan erillinen raportti, joka liitetään YVA-selostukseen ja tulokset kuva-
taan YVA-selostuksessa.  

Erillisille tärinämallinnuksille ei nähdä tarvetta.  

6.15 Vaikutukset ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen, 

terveyteen, alueen virkistyskäyttöön ja aineelli-
seen omaisuuteen  

Suunnitellun kobolttijalostamon vaikutuksia ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viih-
tyvyyteen arvioidaan hyödyntämällä muissa vaikutusarviointiosioissa syntyviä las-
kennallisia ja laadullisia arvioita. Tällaiset vaikutukset, muun muassa ilmanlaatu-, 

melu- ja liikennevaikutukset voivat olla suoria tai epäsuoria, ne voivat vaikuttaa 
yksilö, yhteisö tai yhteiskunta tasolla.  

Arviointien tuloksia tarkastellaan paikallisten asukkaiden elinolojen ja viihtyvyyden 
kannalta olennaisia elinympäristön muutoksia. Arvioinnissa huomioidaan alueen 
nykyinen käyttö ja tarkastellaan hankkeesta aiheutuvia muutoksia suhteessa alu-
een nykytilanteeseen. Tausta-aineistona käytetään hankealuetta kuvaavia tietoja, 
hankealueen ympäristöä koskevia keskeisiä tietoja, kuten esimerkiksi vakituisten- 

ja loma-asuntojen sekä koulujen sijoittumista, alueen taloudellisia ja sosiaalisia 
olosuhteita sekä virkistystoimintaa lähiympäristössä. Arvioinnissa hyödynnetään 
YVA-menettelyn aikana kerättäviä tietoja, kuten esimerkiksi YVA-menettelyn ylei-
sötilaisuudessa ja YVA-ohjelmasta saatua palautetta sekä hanketta koskevan asu-
kaskyselyn tuloksia.  

Jervois on tavannut Ykspihjalan asukasyhdistyksiä syyskuussa 2022 ja näissä kes-
kusteluissa huolenaiheina esiin on noussut mahdollinen liikenteen lisäys, melu ja 
mahdollinen hajuhaitta.  

Hankkeen terveyteen ja asumisviihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia saattavat ai-
heuttaa esimerkiksi liikenne, melu ja ilmanpäästöt sekä vaikutukset vesistöön. 
Näitä vaikutuksia arvioidaan vertaamalla hankkeen arvioituja vaikutuksia kunkin 
vaikutuksen terveysperusteiseen ohjearvoon tai suositukseen. Hankkeen YVA-
menettelyn yhteydessä pyritään tunnistamaan kaikki toiminnan mahdollisesti ai-
heuttamat välittömät ja välilliset terveyshaitat. Hankkeen riskinarvioinnissa huomi-
oidaan mahdollisesti poikkeustilanteet, jotka saattavat vaikuttaa ihmisten tervey-
teen.  

YVA-selostuksessa huomioidaan yleispiirteisesti hankkeen rakentamisen ja toimin-
nan aikaisia elinkeino- ja työllisyysvaikutuksia.  
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6.16 Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen 

YVA-selostuksessa kuvataan luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvat vaiku-
tukset, joita voi aiheutua sekä luonnonvarojen käytöstä että käytön estymisestä. 

Vaikutuksia syntyy rakentamisessa käytettävien maa- ja kiviainesten hyödyntämi-
sestä sekä hankkeen tarvitsemista materiaaleista yleisellä tasolla.  

6.17 Yhteisvaikutusten arviointi 

Kokkolan suurteollisuusalueella on parhaillaan käynnissä useita eri vaiheissa olevia 
hankkeita. Kobolttilaitoksen toiminnan sekä mahdollisten yhteisvaikutuksen kan-

nalta tunnistettuja toimijoita ovat KIP-eteläisen alueen yhteistarkkailuun osallistu-
vat toiminnanharjoittajat: 

• CABB Oy (hienokemikaalitehdas) 
• TETRA Chemicals Europe Oy (kalsiumkloriditehdas) 
• Yara Suomi Oy (kaliumsulfaattitehdas) 
• Yara Phosphates Oy (rehufosfaattitehdas) 
• Boliden Kokkola Oy (rikkihappotehtaan jäähdytys- ja hulevedet) 
• Oy Woikoski Ab (kaasut) 
• Kokkolan Satama Oy (Kantasataman, Syväsataman ja Hopeakiven sa-

taman toiminnot sekä syväsataman läjitysalue ja Hopeakiven laajen-
nusalue) 

KIP-eteläisen alueelle on suunnitteilla myös Keliber Oy:n litiumkemiantehdas. Keli-
ber Technology Oy:n tehtaan jäähdytysvedet on suunniteltu johdettaviksi KIP Inf-

ran omistamien viemäri- ja vesienjohtamisrakenteiden kautta mereen. 

KIP-pohjoisen alueella on YVA-ohjelmavaiheessa myös Umicore Finland Oy:n 
PCAM-tuotannon laajentaminen, jossa suunnitellaan uutta purkuputkea mereen. 
Purkuputken sijainti on kuitenkin noin 2 km päässä, purkuputken hankevaihtoeh-
doista riippuen.  

Yhteisvaikutukset huomioidaan arvioinneissa ja mallinnuksissa niiltä osin kuin se on 
mahdollista. Arvioinnissa otetaan huomioon myös liikenteen yhteisvaikutukset mui-
den hankkeiden kanssa. 

Kokkolan edustan merialueen tilaan vaikuttavat rannikon pistekuormittajien lisäksi 
osittain happamilla sulfaattimailla sijaitsevasta Perhonjoesta sekä Suntista ja Öjan-
järven makeavesialtaasta tuleva hajakuormitus sekä maankohoaminen.  

6.18 Nollavaihtoehdon vaikutukset  

Nollavaihtoehtona tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämistä eli tilannetta, 
jossa hanketta ei toteuteta.  

Arviointiohjelmassa esitetään kuvaus todennäköisen vaikutusalueen ympäristön 
nykytilasta ja kehityksestä. Arviointiselostuksessa esitetään tarkemmin vaikutus-

aluekohtaisesti hankkeen vaikutusalueen ympäristön nykytila ja sen todennäköinen 
kehitys tilanteessa, jossa hanketta ei toteuteta. 

6.19 Epävarmuustekijät 

Hankkeen suunnitteluun ja ympäristövaikutusten arviointiin liittyy aina epävar-
muustekijöitä. Arvioinnin epävarmuuteen vaikuttavat käytettävän aineiston tark-
kuus ja tiedonpuutteet, jotka voivat aiheuttaa epävarmuutta ja epätarkkuutta sel-

vitystyössä.  
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Arviointityön aikana tunnistetaan mahdolliset epävarmuustekijät mahdollisimman 
kattavasti, sekä arvioidaan niiden merkitys vaikutusarvioiden luotettavuudelle. 
Nämä asiat kuvataan arviointiselostuksessa.  

7 HAITTOJEN EHKÄISY, LIEVENTÄMINEN JA 

VAIKUTUSTEN SEURANTA 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhtenä tarkoituksena on selvittää mah-
dollisuuksia ehkäistä ja lieventää hankkeesta syntyviä haittoja. Arviointityön aikana 
selvitetään ja esitetään mahdollisuudet ehkäistä tai rajoittaa hankkeen haittavaiku-

tuksia esimerkiksi maankäyttöön, ihmisiin, maisemaan ja luontoon. 

Vaikutusten selvittämisen yhteydessä laaditaan ehdotus hankkeen ympäristövaiku-
tusten seurantaohjelman sisällöksi.  

8 HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT, SUUNNITELMAT 

JA PÄÄTÖKSET  

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn jälkeen hanke etenee lupavaiheisiin. Tar-
vittavat hakemukset ja ilmoitukset toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle YVA-
menettelyn päätyttyä. YVA-selostus sekä siitä annettu yhteysviranomaisen perus-
teltu päätelmä liitetään lupahakemuksiin.  

Tarvittavia lupia ja päätöksiä hankkeessa ovat muun muassa ympäristölupa, ra-
kennuslupa, vesilain mukainen lupa, kemikaaliturvallisuuslain mukaiset luvat ja il-

moitukset.  

Rakennuskohteessa on havaittu pilaantunutta maaperää, mikä kunnostetaan ennen 
laitoksen rakentamisen aloittamista. Kunnostus edellyttää ilmoitusta paikalliselle 
ELY-keskukselle 45 päivää ennen toiminnan aloittamista. Kunnostus on suunniteltu 
toteutettavan kesällä 2023. 

Lisäksi jos hanke edellyttää esimerkiksi erilaisten linjojen kaivamista tiealueella, 
hanke voi vaatia sijoituslupaa ELY-keskukselta ja kaivuu lupaa kaupungilta.  Lisäksi 
hanke voi edellyttää painelaitteiden rekisteröintiä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 
(Tukesin) ylläpitämään rekisteriin ja sijoitussuunnitelman laatimista ja tarkastuslai-
toksen suorittamaa tarkastamista painelaitelain (1144/2016) mukaisesti. Hankkeen 
vaatimien lupien tarve tarkentuu suunnittelun edetessä. 

8.1 Ympäristölupa 

Ympäristönsuojelulain tarkoituksena on muun muassa ehkäistä ympäristön pilaan-
tumista ja vähentää toiminnasta aiheutuvia päästöjä sekä poistaa pilaantumisesta 
aiheutuvia haittoja. Laki velvoittaa, että teolliseen toimintaan, josta aiheutuu tai 
josta saattaa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa on haettava ympäristölu-
paa.  

Hanke on ympäristöluvanvarainen ympäristönsuojelulain 89 §:n ja 27 §:n sekä liit-
teen 1 taulukon 1 kohtien 2 c), 4 a) ja 4 b) sekä 13 d) perusteella. 

Ympäristölupahakemusta voidaan valmistella YVA-menettelyn aikana. YVA-ohjelma 
ja YVA-selostus ja viranomaisen antama perusteltu päätelmä liitetään ympäristölu-
pahakemukseen. Näin ollen ympäristölupaa ei myönnetä ennen kuin YVA-selostus 
on valmistunut ja yhteysviranomainen on antanut siitä perustellun päätelmänsä.  
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Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei luvan mukaisesta toiminnasta ai-
heudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista, maaperän, 
pohjaveden tai meren pilaantumista eikä naapuruussuhdelain (26/1920) mukaista 
kohtuutonta rasitusta. Ympäristönsuojelulain mukaisen hakemuksen käsittelystä 
vastaa Kokkolan alueella Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI). Valvon-
taviranomaisena alueella toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. 

Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei luvan mukaisesta toiminnasta ai-
heudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista, maaperän, 
pohjaveden tai meren pilaantumista eikä naapuruussuhdelain (26/1920) mukaista 
kohtuutonta rasitusta. Ympäristönsuojelulain mukaisen hakemuksen käsittelystä 

vastaa Kokkolan alueella Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI). Valvon-
taviranomaisena alueella toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. 

8.2 Vesilain mukainen lupa 

Vesilaissa (587/2011) säädetään vesitaloushankkeiden luvanvaraisuudesta. Vesita-
loushanke tarkoittaa vesi- tai maa-alueilla toteutettavaa toimenpidettä tai raken-
nelman käyttämistä, joka voi vaikuttaa pinta- tai pohjaveteen, vesiympäristöön, 
vesitalouteen tai vesialueen käyttöön.  

Jätevesien purkuputken rakentaminen vaatii vesilain mukaisen luvan, joka ratkais-
taan Ympäristöluvan yhteydessä. 

8.3 Rakennuslupa 

Laitoksen rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain (MRL, 132/1999) 
mukaista rakennuslupaa, joka haetaan Kokkolan kaupungin rakennusvalvonnalta. 
Rakentamista valmistelevia toimenpiteitä, kuten puiden kaato, kaivamista ja paalu-
tusta vodaan tehdä ennen varsinaisen rakennustyön aloittamista. Tarvittaessa val-
mistelevia toimenpiteitä varten haetaan maisematyölupaa (MR L132/1999, 128 §). 
Pienemmille rakenteille, kuten säiliöille tai tilapäisille varastorakennuksille, voidaan 
tarvita erilliset toimenpideluvat, mikäli niitä ei ole sisällytetty rakennuslupahake-

mukseen.  

8.4 Kemikaaliturvallisuuslain mukaiset luvat ja ilmoi-
tukset 

Laitos on kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) mukainen laajamittainen kemikaa-
lien käsittelyä ja varastointia harjoittava laitos eli Seveso III -laitos, jonka toiminta 

edellyttää lupaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes). 

Kemikaaliturvallisuuslain mukaiseen laajamittaiseen kemikaalien käsittelyyn ja va-
rastointiin liittyen tulee laatia pelastussuunnitelma ja turvallisuusselvitys.  
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