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1. JOHDANTO 

1.1 Hankkeesta vastaava 

 

Norilsk Nickel Harjavalta Oy, myöhemmin NNH, toimii Suurteollisuuspuistossa nikkelimetallien ja -

kemikaalien jalostajana. NNH valmistaa vuosittain nikkelisisällöltään noin 65 000 tonnia nikkelituot-

teita. Tuotteet ovat metallista katodia, brikettiä ja pulveria sekä nikkelikemikaaleja kuten nikkeli-

sulfaattia, -hydroksidia ja -karbonaattia. Muita tuotteita ovat mm. kobolttisulfaatti, ammoniumsul-

faatti sekä kuparisulfidi.  

 

NNH:n hydrometallurgisella prosessilla valmistamat tuotteet kattavat merkittävän osan kaikista 

maailman puhtaista nikkelituotteista (Suurteollisuuspuiston turvallisuustiedote, 2021). Valmistet-

tuja tuotteita käytetään mm. teräksen valmistukseen, akku- ja patteriteollisuudessa, elektroniikka-

teollisuudessa, auto- ja lentokoneteollisuudessa, muovi-, teräs- ja pinnoiteteollisuudessa sekä pet-

rokemian teollisuudessa. 

1.2 Nikkelituotannon laajentaminen 

 

NNH suunnittelee nikkelituotannon kaksivaiheista laajentamista Harjavaltaan, minne on muodostu-

massa kiertotaloutta tukeva, merkittävä akkuklusteri. Suunnitteilla oleva akkuklusteri on merkit-

tävä niin Suomen kuin Euroopan tasolla. Nikkelituotannon laajentamisen kautta NNH toimisi huo-

mattavassa roolissa raaka-aineiden toimittajana muodostuvassa akkuklusterissa. Ensimmäinen laa-

jennusvaihe toteutetaan pääasiassa poistamalla tuotantoprosessin pullonkauloja. Laajennuksen toi-

sessa vaiheessa nikkelituotannon vuosikapasiteettia nostetaan siirtämällä olemassa olevia toimin-

toja, sekä integroimalla uusi prosessilaitteisto jo toiminnassa olevaan tuotantoprosessiin. Laajenta-

minen liittyy kiinteästi olemassa olevaan tuotantoon, eikä siihen liittyvä prosessilaitteisto pysty toi-

mimaan itsenäisenä yksikkönä. Laajennuksessa hyödynnetään mm. liuospuhdistusvaiheina toimi-

via, olemassa olevia uuttoprosesseja.  

 

Nykyisen ympäristöluvan mukainen nikkelin vuosituotanto on 60 000–90 000 tonnia nikkeliä vuo-

dessa. Ensimmäinen laajennusvaihe on tämän voimassa olevan ympäristöluvan mukaista toimintaa, 

ja käsittää tuotannon nostamisen tasolle < 90 000 tonnia nikkeliä vuodessa vuoden 2023 aikana. 

Laajennuksen ensimmäinen vaihe ei vaadi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. 

 

Toisessa laajennusvaiheessa tuotantokapasiteetti nousee tasolle 140 000 tonnia nikkeliä vuodessa, 

siten että kapasiteetin on tarkoitus olla käytössä vuonna 2025 ja >100 000 t Ni/a tuotanto saavu-

tetaan vuonna 2026. Laajennuksesta syntyvä tuote on nikkelisulfaattiliuos.  

 

Toisen vaiheen tuotantomäärä ylittää nykyisen voimassa olevan ympäristöluvan mukaisen vuosi-

tuotannon (90 000 t Ni) ja näin ollen toiselle laajennusvaiheelle on haettava uutta ympäristölupaa. 

Toiminta laajenee raaka-aineiden logistiikassa ja käsittelyssä, liuotuksessa sekä uutoissa. Varsinais-

Suomen ELY-keskuksen antaman päätöksen (Dnro VARELY/8868/2021) mukaan laajennuksen toi-

nen vaihe vaatii myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. 

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan NNH:n hankkeen vaikutukset YVA-lain 

(YVA-laki, 252/2017) ja -asetuksen (YVA-asetus, 277/2017) edellyttämällä tavalla ja tarkkuudella. 

YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeeseen liittyvien toimintojen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia, 

jotka kohdistuvat alla mainittuihin tekijöihin (Kuva 1-1) sekä niiden keskinäisiin vuorovaikutussuh-

teisiin. 
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Kuva 1-1. Arvioitavat vaikutukset YVA-lain mukaan. 

 

Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitava YVA-lain ja -asetuksen mukaisesti, sillä se luetaan 

YVA-lain liitteen 1 kohtaan: 

 

”12) 1-11 kohdassa tarkoitettuja hankkeita kooltaan vastaavat hankkeiden muutokset.” 

 

Tässä tapauksessa kohdalla 12 hanke rinnastetaan YVA-lain liitteen 1 kohtaan 4b), jonka mukaan 

YVA-menettelyä edellytetään laitoksilta, joissa tuotetaan muita kuin rautaraakametalleja malmista, 

rikasteista tai sekundaarisista raaka-aineista metallurgisilla, kemiallisilla tai elektrolyyttisillä mene-

telmillä. 
 

Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on luoda tietoa hankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ym-

päristöön sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Arviointi on edelly-

tys sille, että hankkeelle voidaan myöntää ympäristölupa. Tämä ympäristövaikutusten arviointioh-

jelma (YVA-ohjelma) on ympäristövaikutusten arvioinnin työohjelma, jossa kuvataan hanke, sen 

vaihtoehdot sekä hankkeen vaikutusten arvioimiseksi tarvittavat selvitykset ja arviointimenettelyn 

järjestäminen. Varsinainen arviointityö tehdään tämän arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen 

siitä antaman lausunnon mukaisesti ja tulokset kootaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen 

(YVA-selostus). 

Arvioitavat vaikutukset

Väestö, ihmisten 
terveys, elinolot ja 

viihtyvyys

Maaperä, vesi, ilma, 
ilmasto, kasvillisuus, 

eliöt ja luonnon 
monimuotoisuus

Yhdyskuntarakenne, 
aineellinen omaisuus, 

maisema, 
kaupunkikuva ja 
kulttuuriperintö

Luonnonvarojen 
hyödyntäminen
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2. HANKKEEN KUVAUS JA VAIHTOEHDOT 

2.1 Hankkeen yleiskuvaus ja sijainti 

 

NNH suunnittelee nikkelituotannon laajentamista tasolle 140 000 tonnia vuodessa. Tuotannon laa-

jentaminen tullaan toteuttamaan nostamalla erityisesti nikkelisulfaattiliuoksen vuosituotannon 

määrää. Tämä tuotannon laajentaminen ylittää nykyisen ympäristöluvan vuosituotannon luparajan, 

joka on 90 000 tonnia nikkeliä. Laajennuskapasiteetin on tarkoitus olla käytössä vuonna 2025 ja > 

100 kt Ni/a tuotanto saavuttaa vuonna 2026.  

 

Hankkeen tavoitteena on vastata Harjavaltaan muodostuvan akkuklusterin raaka-ainekysyntään 

nikkelin osalta. Toteutuessaan hanke vahvistaa Suomen asemaa akkumarkkinoilla. 

 

Hanke pitää sisällään tuotannon laajentamisen Suurteollisuuspuiston alueella. Kiinteistölle 79-203-

51-43 tullaan rakentamaan uusi liuottamorakennus, uuton laajennus ja aktiivihiilisuodatus sekä 

liuosvarasto ja lastauspaikka. Lisäksi kiinteistölle 79-203-51-48 sijoitetaan konttivaraston laajen-

nus sekä uusi kuparisakkavarasto ja pakkausalue. Nikkelituotannon laajentaminen tulee toteuttaa 

jo olemassa olevan tuotannon yhteyteen, sillä uusi prosessilaitteisto integroidaan olemassa olevan 

tuotannon kanssa eikä se pysty toimimaan itsenäisesti, erillisenä kokonaisuutena.  

 

2.2 Arvioitavat vaihtoehdot 

 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen eli NNH:n nikkelituotannon laajentamista 

tasolle 140 kt Ni/a toteuttamisen vaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia YVA-lain ja -asetuksen edel-

lyttämällä tavalla. Lisäksi tarkastelussa on vertailuna vaihtoehto, jossa hanke jätetään toteutta-

matta (vaihtoehto VE0).  

 

Vaihtoehdossa VE0 nikkelituotantoa ei laajenneta tasolle 140 kt Ni/a ja toimintaa jatketaan nykyi-

sen ympäristöluvan puitteissa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa vaihtoehdon VE0 vaikutukset ar-

vioidaan samalla tarkkuudella kuin varsinaisten toteuttamisvaihtoehtojen, jotta tuotettu tieto ym-

päristövaikutuksista on tasapuolista ja vertailukelpoista. 

 

Arvioitavat hankevaihtoehdot: 

• VE0 NNH:n nikkelituotantoa ei laajenneta tasolle 140 000 tonnia nikkeliä vuodessa ja toi-

mintaa jatketaan nykyisen ympäristöluvan puitteissa 

• VE1 NNH:n nikkelituotannon laajentaminen tasolle 140 000 tonnia nikkeliä vuodessa 

2.3 Alueen nykyinen toiminta 

 

Hanke sijoittuu Harjavallan Suurteollisuuspuistoon, jossa on ollut runsasta teollista toimintaa jo 

vuosikymmenien ajan. Alueella toimii nykyään parikymmentä yritystä, jotka ovat merkittäviä me-

tallurgian, kemianteollisuuden ja prosessienergian hyötykäytön osaajia sekä näitä toimintoja tuke-

vien alojen erityisosaajia. Näihin yrityksiin lukeutuvat NNH:n lisäksi mm. Boliden Harjavalta, Ke-

mira, Linde Gas ja Suomen Teollisuuden energiapalvelut – STEP Oy. (Suurteollisuuspuiston turval-

lisuustiedote, 2021) 

 

NNH toimii Suurteollisuuspuistossa nikkelimetallien ja -kemikaalien jalostajana. Nikkelituotteet val-

mistetaan hydrometallurgisella prosessilla, joka voidaan jakaa seuraaviin osakokonaisuuksiin: 
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Liuotus 

Nykyisessä prosessissa liuottamon kivilinjoille tuleva nikkelikivi jauhetaan ja liuotetaan kahdella 

eri liuotuslinjalla. Saatava kiviliete sekä muut raaka-aineet johdetaan kaksivaiheiseen atmosfääri-

liuotukseen, jota tehostetaan kaksivaiheisella paineliuotuksella. Liuotus tehdään käyttäen elektro-

lyysin hapanta paluuliuosta, rikkihappoa sekä happea. Liuottamon prosessissa nikkelistä ja kobol-

tista erotetaan kupari ja rauta. Kupari erotetaan prosessista kuparisulfidisakkana ja myydään asi-

akkaille ulos tai konsernin sisälle. Rauta erotetaan rautasakkana, joka läjitetään Torttilan läjitys-

alueelle. Tuotteena saatava nikkeliraakaliuos ohjataan liuospuhdistukseen neste-nesteuuttoon. 

 

Neste-nesteuutto 

Suurin osa liuottamon liuoksesta johdetaan kobolttiuuttoon. Liuottamolta tulevassa nikkeliraaka-

liuoksessa on merkittävämpänä epäpuhtautena kobolttia, joka poistetaan kobolttiuutossa liuok-

sesta. Koboltti uutetaan orgaaniseen liuokseen ja saadaan takaisinuutossa talteen kobolttisulfaat-

tiliuoksena, joka johdetaan koboltin puhdistusuuton kautta kemikaalitehtaalle kobolttikemikaalin 

tuotantoon. Osa kobolttiuutosta saadusta nikkeliliuoksesta johdetaan elektrolyysiin ja pelkistä-

möön jatkokäsiteltäväksi. Osa liuoksesta menee nikkeliuuttoon, jossa se puhdistetaan ja pumpa-

taan kemikaalitehtaalle.  
 

Osa liuottamon liuoksesta ohjataan kalsiumuuttoon. Kalsiumuutossa uutetaan eri epäpuhtauksia 

orgaaniseen liuokseen, jotka saadaan takaisinuutossa talteen metallikloridiliuokseen. Uuton me-

tallikloridiliuoksen sisältämä vapaa suolahappo neutraloidaan ja sen sisältämät metallit saostetaan 

soodalla metallikarbonaattisakaksi, joka sijoitetaan Torttilan läjitysalueelle. 

Elektrolyysi 

Puhdistetun nikkelisulfaattiliuoksen elektrolyyttinen saostaminen (electrowinning) suoritetaan käyt-

tämällä liukenemattomia lyijyanodeja. Nikkeli saostuu elektrolyysialtaissa katodeina toimivien sie-

menlevyjen pintaan. Haluttuun vahvuuteen kasvatetut nikkelikatodit nostetaan pois, leikataan ha-

luttuun palakokoon, pakataan ja toimitetaan asiakkaalle. Elektrolyysistä palaava nikkeliä ja rikki-

happoa sisältävä anolyyttiliuos johdetaan liuottamoon käytettäväksi liuotusprosessissa. 

Pelkistämö 

Nikkelipelkistämöllä suoritetaan kobolttivapaan ammoniumsulfaatti- ja ammoniakkipitoisen nikke-

lisulfaattiliuoksen vetypelkistys panoksittain autoklaaveissa korkeassa lämpötilassa ja vetypai-

neessa. Syntynyt nikkelipulveri erotetaan liuoksesta suodattamalla. Kuivauksen jälkeen osaa nik-

kelipulverista siirretään pakkaukseen. Pulveri myös briketoidaan koneellisesti ja briketit sintrataan 

eli lämpökäsitellään ja pakataan pelkistämön automaattipakkauslinjalla. Pelkistyksessä syntyy 

myös ammoniumsulfaattiraakaliuosta, joka johdetaan puhdistettavaksi nikkelikobolttisaostukseen 

ja sakka palautetaan liuottamolle. Puhdistettu ammoniumsulfaattiliuos johdetaan kiteytykseen ja 

tuotteena saadaan ammoniumsulfaattia. 

Kemikaalitehdas 

Kemikaalitehtaalla valmistetaan nikkelihydroksidia, nikkelihydroksikarbonaattia, nikkelisulfaattia 

sekä kobolttisulfaattia. Prosessien raaka-aineena on puhdas nikkeli- tai kobolttisulfaattiliuos. Nik-

kelisulfaattia valmistetaan nikkelisulfaattiliuoksesta ja kobolttisulfaattia vastaavasti kobolttisul-

faattiliuoksesta kiteyttämällä. Nikkelikarbonaatti saostetaan nikkelisulfaattiliuoksesta käyttämällä 

natriumkarbonaattia saostimena. Nikkelihydroksidia valmistetaan saostamalla nikkelisulfaattiliuok-

sesta käyttämällä natriumhydroksidia saostimena. Kemikaalitehtaalla valmistetaan myös PCAM 

tuotetta, joka on patterikemikaalituotteen esiaste, nikkelihydroksidisaostuksen kaltaisesti. Kaikki 

tuotteet pakataan asiakkaiden toivomusten mukaisiin pakkauksiin. 
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2.4 Hankkeen tekninen kuvaus  

2.4.1 Hankkeen toimintojen sijainnit 

 

Hanke koostuu pienemmistä osakokonaisuuksista, jotka on kuvailtu tarkemmin tässä kappaleessa. 

Uusien rakennusten sijainti Suurteollisuuspuiston alueella on havainnollistettu alla olevassa kuvassa 

(Kuva 2-1).  

 

Kuva 2-1 Suunniteltujen toimintojen sijoittuminen Harjavallan Suurteollisuuspuiston alueella.  

 

(1) Konttivarasto 

Laajennuksen myötä raaka-ainekonttien varastointiin tarvitaan lisää lämmintä varastotilaa nykyi-

sen varaston läheisyyteen. Lisäksi tarvitaan lisää konttien käsittelytilaa. 

 

(2) Uusi liuottamorakennus 

Nikkelituotantoa laajennettaessa alueelle rakennetaan uusi nykyistä liuottamon prosessia vastaava 

kolmas liuotuslinja sekä prosessin tarvitsemat kiintoainesiilot ja liuossäiliöt. Liuotuslinjan sekä sii-

lojen ja säiliöiden tarvitsema pinta-ala on > 3000 m2. Nykyistä jäähdytysvesitornia laajennetaan. 

 

(3) Kuparisakkavarasto ja pakkausalue 

Liuotusjäännöksenä syntyvän kuparisakan varastointi- ja pakkaustoiminnot siirretään nykyisen tuo-

tevaraston viereen rakennettaviin uusiin tiloihin, sillä sen nykyiselle paikalle suunnitellaan uutta 

liuottamorakennusta. Kuparisakan kierrätys siirtyy liuottamon alueella Vuoksentien läheisyyteen 

rakennettavaan uuteen halliin. 

 

 

 

KIERRÄTYSKUPARISAKKAHALLI 
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(4) Uutto ja aktiivihiilisuodatus 

Laajennus kytkeytyy olemassa olevaan prosessiin neste-nesteuutossa, jonka kapasiteetti tullaan 

täysin hyödyntämään. Laatutavoitteiden takia puhdistuskapasiteettia kasvatetaan hieman. Puhdis-

tuskapasiteetin nosto on kuitenkin niin pieni, että laajennus mahtuu nykyiseen rakennukseen. Li-

säksi tuoteliuokselle rakennetaan aktiivihiilisuodatus uuteen rakennukseen. Aktiivihiilisuodatus 

poistaa orgaanisia epäpuhtauksia adsorboimalla ne aktiivihiileen. 

 

(5) Liuosvarasto ja lastauspaikka 

Nikkelisulfaattiliuostuotannon laajentuessa tarvitaan tuoteliuokselle lisää varastointikapasiteettia. 

Tuotannon laajennuksesta syntyvä tuoteliuos varastoidaan kolmessa 300 m3 liuossäiliöissä pelkis-

tämön läheisyyteen sijoitettavan uuden autolastausaseman yhteydessä. 

 

 

Yllä esitettyjen suunniteltujen toimintojen ja rakennusten tarkemmat sijainnit on esitetty alla ole-

vissa kuvissa (Kuva 2-2 ja Kuva 2-3). 

 

 

Kuva 2-2 Nykyisten varastorakennusten lähettyville suunniteltujen toimintojen ja rakennusten sijainti Suurteolli-

suuspuistossa. 
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Kuva 2-3 Nykyisen liuottamon ympäristöön suunniteltujen toimintojen ja rakennusten sijainti Suurteollisuuspuis-

tossa. 

2.4.2 Rakentaminen 

Ennen rakentamista tehdään suunniteltujen toimintojen rakennussuunnittelu ja haetaan tarvitta-

vat luvat. Rakentaminen ajoittuu noin 31 kuukauden ajanjaksolle ja rakentamisen vaiheita ovat: 

 

- Vanhan kuparisakkahallin purku 

- Maarakennustyöt 

- Uudisrakennukset  

- Prosessilaitteiden asennus 

- Liittyminen muuhun infraan (viemäri, vesijohto, sähkö jne.) 

2.4.3 Raaka-aineet 

Raaka-ainekulutus 140 000 tonnin vuotuisessa nikkelituotannossa on noin 300 000 – 500 000 ton-

nia. Raaka-aineina käytetään nikkelikiviä sekä intermediaatteja (nikkelipitoisia suoloja, -sakkoja ja 

erilaisia sekundäärejä). Sekundäärisillä raaka-aineilla tarkoitetaan muiden laitosten sivutuotteita tai 

jätteeksi luokiteltuja raaka-aineita. Raaka-aineiden määrä ei kasva nykyisen ympäristöluvan mää-

rästä. 

 

Nykyisin jäteraaka-aineiden määrä on ollut hyvin vähäinen raaka-aineiden kokonaismäärään näh-

den (< 1 000 tonnia liuosta). Tulevaisuudessa kierrätysraaka-aineiden osuuden oletetaan kasva-

van, mutta pysyvän nykyisen ympäristöluvan rajoissa. Lisääntyneen sekundäärisen raaka-aineen 

käytön mahdolliset vaikutukset tuotannossa muodostuvien jätejakeiden laatuun ja määrään tul-

laan tarkastelemaan olemassa olevan tiedon nojalla YVA-selostusvaiheessa ja tarvittaessa tarken-

netaan lupavaiheessa. Nykyisessä ympäristöluvassa lueteltuihin, raaka-aineiksi sallittuihin jäteja-

keisiin (Taulukko 2-1) ei tällä hetkellä oleteta tulevan muutoksia.  
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Taulukko 2-1 VNa 197/2021 liitteen 4 jäteluettelon mukaiset jätenimikkeet epäorgaanisissa kemian prosesseissa 

syntyville jätteille, joita NNH:n on mahdollista hyödyntää raaka-aineina nykyisen ympäristöluvan mukaan. 

6 EPÄORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET 

06 03 suolojen ja suolaliuosten sekä metallioksidien valmistuksessa, sekoituk-

sessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 

06 03 13*  kiinteät suolat ja liuokset, jotka sisältävät raskasmetalleja 

06 03 15* metallioksidit, jotka sisältävät raskasmetalleja 

06 04 muut kuin nimikeryhmässä 06 03 mainitut metalleja sisältävät jätteet 

06 04 05* muita raskasmetalleja sisältävät jätteet 

11 METALLIEN JA MUIDEN MATERIAALIEN KEMIALLISESSA PINTAKÄSITTE-

LYSSÄ JA PINNOITTAMISESSA SEKÄ EI-RAUTAMETALLIEN HYDROMETAL-

LURGIASSA SYNTYVÄT JÄTTEET 

11 01 metallien ja muiden materiaalien kemiallisessa pintakäsittelyssä ja pinnoitta-

misessa (esimerkiksi galvanointi, sinkitys, peittaus, etsaus, fosfatointi, 

emäksinen rasvanpoisto ja anodisointi) syntyvät jätteet 

11 01 09* lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

11 02 ei-rautametallien hydrometallurgisissa prosesseissa syntyvät jätteet 

11 02 05* kuparin hydrometallurgiassa syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia ai-

neita 

11 02 07* muut jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 

 

2.4.4 Kemikaalit 

Laajennuksen myötä alueella ei aloiteta varastoida tai käyttää uusia kemikaaleja. Kuitenkin joi-

denkin liuottamolla käytettävien kemikaalien osalta arvioidaan niiden vuosittaisen käyttö- ja va-

rastointimäärän kasvua. Alla on esitetty alustava arvio käytettävien kemikaalien käyttö- ja enim-

mäisvarastointimääristä. Kemikaalimääriä tullaan tarkentamaan suunnittelun edetessä. 

Taulukko 2-2 Alustava arvio kemikaaleista ja niiden käyttö- ja enimmäisvarastointimääristä nykytilassa (VE0) ja 

tuotannon ollessa tasolla 140 kt nikkeliä vuodessa (VE1). 

Kemikaali Yksikkö Vuosittainen käyttömäärä Enimmäisvarastointimäärä 

 VE0 VE1 VE0 VE1 

Rikkihappo (>90%) t 55 000 >105 000 220 230 

Lipeä (50%) t 52 000 65 000 750 750 

Happi t 65 000 140 000 - - 

Typpi t 14 000 20 000 - - 

Suolahappo (33%) t 5 000 5 000 150 150 

 

Yllä esitettyjen kemikaalien lisäksi tuotantolaitoksella käytetään pienempiä määriä muita uuttoke-

mikaaleja ja flokkulantteja. 

2.4.5 Prosessit 

NNH:n nykyinen ja tuleva toiminta Suurteollisuuspuiston alueella koostuu useammasta osaproses-

sista. Näiden osaprosessien muodostama prosessikokonaisuus on havainnollistettu alla olevassa 

kuvassa (Kuva 2-4). 



Ramboll - Nikkelituotannon laajennuksen 

 

  

 

12/45 

 

 

Kuva 2-4 NNH:n Suurteollisuuspuiston toimintojen yksinkertaistettu prosessikaavio. 

Kuten yllä esitetty kuva havainnollistaa, tuotannon laajentamiseen tarvittavat prosessimuutokset 

koskevat vain osaa NNH:n prosesseista. Prosessinäkökulmasta suurimmat muutokset koskevat 

liuotusta ja neste-nesteuuttoja, joihin liittyvät muutokset on kuvattu alla. Mustalla merkittyihin 

prosesseihin ei kohdistu laajennuksen yhteydessä muutostoimenpiteitä. 

 

Muutokset liuotukseen 

Nykyisessä prosessissa liuottamon kivilinjoille tuleva nikkelikivi jauhetaan ja liuotetaan kahdella 

eri liuotuslinjalla. Osana tuotantokapasiteetin nostoa rakennetaan kolmas liuotuslinja sekä proses-

sin tarvitsemat kiintoainesiilot ja liuossäiliöt. Liuotus on kuvattu tarkemmin alueen nykyisen toi-

minnan yhteydessä (luku 2.3). 

 

Muutokset neste-nesteuuttoon 

Suurin osa liuottamon liuoksesta johdetaan kobolttiuuttoon. Liuottamolta tulevassa nikkeliraaka-

liuoksessa on merkittävämpänä epäpuhtautena kobolttia, joka poistetaan kobolttiuutossa liuok-

sesta. Osa liuottamon liuoksesta ohjataan kalsiumuuttoon. Kalsiumuutossa uutetaan eri epäpuh-

tauksia orgaaniseen liuokseen, jotka saadaan takaisinuutossa talteen metallikloridiliuokseen.  

 

Tuotantokapasiteetin noston yhteydessä nykyinen neste-nesteuuton kapasiteetti hyödynnetään 

täysin, minkä lisäksi puhdistuskapasiteettia tullaan kasvattamaan hieman. Neste-nesteuutto on 

kuvattu tarkemmin alueen nykyisen toiminnan yhteydessä (luku 2.3). 
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2.4.6 Tuotteet 

Tähän mennessä NNH on valmistanut vuosittain noin 65 000 tonnia nikkeliä ja nikkelikemikaaleja. 

Tuotteet ovat metallista katodia, brikettiä ja pulveria, sekä nikkelikemikaaleja kuten nikkelisulfaat-

tia, nikkelihydroksidia ja nikkelihydroksikarbonaattia. Muita tuotteita ovat mm. kobolttisulfaatti, 

ammoniumsulfaatti sekä kuparisulfidi. 

 

Tuotannon laajennuksen myötä NNH:n valmistamat edellä mainitut nikkelipitoiset tuotteet pysyvät 

samoina. Laajennuksen myötä erityisesti nikkelisulfaattiliuoksen tuotantomäärä kasvaa. 

2.4.7 Jätteet 

Tuotannosta syntyy prosessisakkoja; rautasakkoja sekä metallikarbonaattisakkaa. Sakkamäärät 

vaihtelevat raaka-aineiden koostumuksen mukaan. Molemmat sakat on luokiteltu vaaralliseksi jät-

teeksi. Sakat sijoitetaan Torttilan kaatopaikalle yhtiön omiin kaatopaikka-altaisiin. Kaatopaikka-al-

taista on nykyään kaksi käytössä. Kolmas kaatopaikka-allas otetaan käyttöön muutaman vuoden 

sisällä. Kaatopaikka-altaat vastaavat tuotannon tarpeita, laajennus mukaan lukien, ainakin seuraa-

vat 10 vuotta. 

 

Alla olevassa taulukossa (Taulukko 2-3) on esitetty arvio prosessisakkajätteen määrästä tuotannon 

laajentamisen jälkeen.  

Taulukko 2-3 Prosessissa syntyvä prosessisakkajäte nykyisellä tuotannolla sekä tuotantotasolla 140 kt Ni/a.  

Sakkajae Nykytilanne (t/a, kuiva-

painona) 

Tuotannon laajentamisen 

myötä muodostuva jäte-

määrä (t/a, kuivapainona) 

Rautasakka 4 400 9 600 

Metallikarbonaattisakka 100 230 

 

2.5 Toiminnasta muodostuvat päästöt ja liikenne 

2.5.1 Maaperä ja pohjavesi 

Normaalitoiminnassa ei aiheudu päästöjä, jotka voisivat vaikuttaa maaperän tai pohjaveden laa-

tuun.  

 

Mahdollisten häiriötilanteiden, kuten vuotojen varalta uudet tuotantotilat, säiliöalueet ja lastauspai-

kat rakennetaan kaksinkertaisen suojauksen vaatimusten mukaisesti. 

2.5.2 Pintavedet 

Liuottamolla ei synny prosessijätevesiä. Liuottamon jäähdytysvesikierron poistovedet (yhteensä 

noin 30 m3/h) sekä alueen hulevedet johdetaan Boliden Harjavalta Oy:n jätevedenpuhdistamolle. 

Uuden säiliöalueen ja lastauspaikan hulevedet johdetaan NNH:n omalle vedenpuhdistamolle.  

2.5.3 Ilmanlaatu 

Uuden liuottamon mahdollisia ilmapäästölähteitä ovat reaktorit, sakeuttimet, autoklaavit, pusku- ja 

muut säiliöt (hönkäkaasut) sekä raaka-aineen käsittely (hiukkaspäästöt). Ilmapäästöt estetään pe-

sureiden ja pussisuodattimien käytöillä.  

 

Hiukkaspäästöjä aiheutuu eniten raaka-aineiden käsittelystä ja siirtelystä. Raaka-aineiden käsittely 

tapahtuu kuitenkin pääasiassa suljetussa sisätilassa.  
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Neste-nesteuuton VOC-päästöt eivät tule kasvamaan merkittävästi. 

2.5.4 Melu ja tärinä 

Hankkeen suurimmat melulähteet ovat jäähdytysvesitornit, kaasuvirtausten säätö ja jauhatusmyl-

lyt. Myös putkistot ja lisääntyvä liikenne lisäävät jonkin verran melukuormitusta.  

Melua voidaan ehkäistä laitevalinnoin, laitteiden sijoittelulla ja melua aiheuttavien laitteiden eris-

tämisellä. Melun hallintaan kiinnitetään suunnittelussa huomiota siten, ettei toiminnasta aiheudu 

valtioneuvoston asetuksen (993/1992) mukaisten ohje arvojen ylityksiä normaalitoiminnassa.  

2.5.5 Liikenne 

Laajennuksen myötä raaka-aineiden junakuljetukset kasvavat enimmillään noin 9000 konttiin vuo-

dessa. 9000 konttia vastaisi 4500 junavaunua.  

 

Lipeän tarpeen kasvaessa lipeäautoliikenne tulee lisääntymään hieman. Rikkihappo ja kaasut toi-

mitetaan putkea pitkin. BASFin akkumateriaalitehtaan käynnistyessä liuostoimitukset BASFille ta-

pahtuu putkisiltaa pitkin, mutta jatkossa liuostoimituksia tullaan tekemään autolla tai junalla myös 

muille asiakkaille. Tämänhetkinen arvio on noin 10 ajoneuvoyhdistelmää vuorokaudessa. 

 

Lisäksi laajentumisen myötä tehdasalueen sisäinen liikenne kasvaa, mm. raaka-aineiden ja kupari-

sakan siirtojen osalta. 

2.5.6 Toiminnan päättyminen 

Toiminnan päättyessä siihen liittyvät päästöt loppuvat, tuotantorakennukset puretaan ja suorite-

taan lainsäädännön vaatimat kunnostustoimet. 

2.6 Hankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulu 

 

Suunnitellussa laajennuksessa tuotantomäärä nostetaan tasolle 140 000 tonnia nikkeliä vuodessa. 

Laajennuksen mahdollistaman kapasiteetin on tarkoitus olla käytössä vuonna 2025 ja >100 000 t 

Ni/a tuotanto saavuttaa vuonna 2026.  

 

Hankkeen vaatima YVA-menettely on aloitettu vuonna 2022 ja ympäristölupahakemus jätetään 

aluehallintovirastolle alustavien suunnitelmien mukaan vuoden 2023 alkupuolella. 

2.7 Liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin 

 

Merkittävistä hankkeista Harjavallan alueella, voidaan mainita ainakin BASF:n akkumateriaaliteh-

das, jonka ympäristövaikutusten arviointimenettely on saatu päätökseen maaliskuussa 2019. Tuo-

tantolaitokselle on haettu myös ympäristö- ja kemikaaliturvallisuuslupaa. 

 

Suurteollisuuspuiston välittömässä läheisyydessä on käynnissä myös Suomen Teollisuuden Ener-

giapalvelut – STEP Oy:n, myöhemmin STEP, rinnakkaispolttolaitoksen ympäristövaikutusten arvi-

ointimenettely. STEPin hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus oli nähtävillä 10.3.2022 

asti. STEPin hankkeen tarkoituksena on vastata Suurteollisuuspuiston lisääntyneeseen energiatar-

peeseen. 

 

Lisäksi Suurteollisuuspuiston alueelle on tehty suunnitelmia kehätien toteuttamisesta. Kehätie kul-

kisi kaarevasti Suurteollisuuspuiston pohjoispuolelta NNH:n, Boliden Harjavalta Oy:n ja Harjavallan 

kaupungin maiden läpi (Kuva 2-5). Hankkeen toteutuessa Suurteollisuuspuiston liikenne keskittyisi 

kehätielle ja lisäisi alueen liikenteen sujuvuutta. Alueella on kaavallinen valmius toteuttaa kehätie, 

mutta toteutusaikataulua ei ole vielä päätetty. 
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Kuva 2-5 Suunnitelma kehätien sijainnista Suurteollisuuspuiston pohjoispuolella. 
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3. ARVIOINTIMENETTELY JA OSALLISTUMINEN 

3.1 Arviointimenettelyn kuvaus 

 

Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (252/2017) ja asetukseen (277/2017) perustuva menet-

tely, jonka tarkoituksena on paitsi edistää ympäristövaikutusten arviointia ja ympäristövaikutusten 

huomioon ottamista jo suunnitteluvaiheessa, myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistu-

mismahdollisuuksia hankkeen suunnitteluun. Lisäksi YVA-menettelyn tärkeänä tavoitteena on pyr-

kiä ehkäisemään tai lieventämään haitallisten ympäristövaikutusten syntymistä. 

 

YVA-menettely ei itsessään ole lupahakemus, suunnitelma tai päätös hankkeen toteuttamiseksi, 

vaan sen avulla tuotetaan tietoa hanketta koskevaa päätöksentekoa ja lupaprosessia varten. YVA-

menettelyssä ei tehdä hallinnollisia päätöksiä, eikä menettelystä tai sen aikana laadittujen asiakir-

jojen sisällöstä voi valittaa menettelyn kuluessa. YVA-menettelyyn kuuluvien arviointiohjelman ja 

arviointiselostuksen riittävyyden arvioi yhteysviranomainen antaessaan ohjelmasta lausunnon ja 

selostuksesta perustellun päätelmän. Arviointiselostuksesta yhteysviranomaisen antama perusteltu 

päätelmä liitetään myöhemmin toiminnalle laadittavaan ympäristölupahakemukseen. 

 

Hanke edellyttää YVA-menettelyä YVA-lain 3 §:n ja liitteen 1 kohdan 12 perusteella: 

12) 1-11 kohdassa tarkoitettuja hankkeita kooltaan vastaavat hankkeiden muutokset. 

 

Tässä tapauksessa kohdalla 12 hanke rinnastetaan YVA-lain liitteen 1 kohtaan 4b): 

4b) metalliteollisuus: laitokset, joissa tuotetaan muita kuin rautaraakametalleja malmista, rikas-

teista tai sekundaarisista raaka-aineista metallurgisilla, kemiallisilla tai elektrolyyttisillä menetel-

millä. 
 

Hankkeesta vastaavana toimii Norilsk Nickel Harjavalta Oy ja yhteysviranomaisena Varsinais-Suo-

men ELY-keskus. YVA-konsulttina hankkeessa toimii Ramboll Finland Oy. 

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki ne kansalaiset, yhteisöt ja sää-

tiöt, joiden oloihin ja etuihin, kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai 

muihin elinoloihin toteutettava hanke saattaa vaikuttaa, sekä ne yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaa 

hankkeen vaikutukset saattavat koskea.  

3.2 Arviointiohjelman laatijat 

 

Hankkeesta vastaavan (NNH) toimeksiannosta YVA-konsulttina toimii Ramboll Finland Oy. YVA-oh-

jelman laatimiseen osallistuneet henkilöt ja heidän pätevyytensä on esitetty seuraavassa: 

 

Ramboll Finland Oy 

Asiantuntija Pätevyys 

Kare Päätalo 

YVA-projektipäällikkö 

FM, RI, Kare Päätalolla on yli 20 vuoden kokemus ympäristökon-

sultoinnista. Hän on vastannut useista teollisuuden YVA- ja ympä-

ristölupamenettelyiden johtamisesta Harjavallassa. 

Eero Parkkola 

Asiantuntija 

FM, ins., Eero Parkkola on työskennellyt vaikutusten arvioinneissa 

yli 20 vuoden ajan. Projektit ovat käsittäneet laajasti jätteiden 

käsittelyn, maa-ainesten oton, vesihankkeet ja energiatuotannon 

alueet. Osaamisalueeseen kuuluvat myös jätehuoltoon liittyvät 

suunnittelutehtävät. 
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Antti Lepola 

Asiantuntija 

MMM (metsätalouden suunnittelu), johtava asiantuntija Antti Le-

polalla on yli 30 vuoden kokemus ympäristötutkimuksesta ja – 

suunnittelusta. Ydinosaamisaluetta ovat teollisten sekä energian-

tuotannon hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi (YVA), vesi- 

ja ympäristölupahakemukset sekä niihin liittyvät selvitykset. Hän 

on osallistunut asiantuntijana lähes 100 YVA-menettelyyn. 

Nea Ferin 

YVA-projektikoordinaattori, asiantun-

tija 

DI (kemiantekniikka) Nea Ferinillä on muutaman vuoden kokemus 

erilaisista teollisuuden prosesseista ja niiden ympäristövaikutuk-

sista. Hänen työkuvaansa kuuluu erityisesti YVA-projektikoordi-

naattorina toimiminen sekä erilaiset vaikutusten arvioinnit. 

 

Hankkeesta vastaavan puolesta YVA-ohjelman laatimiseen ovat osallistuneet: 

 

NORILSK NICKEL HARJAVALTA OY 

Marko Mikkola 

Asiantuntija 

DI (kemiantekniikka), EHSQ- ja kehitysjohtaja. 20 vuoden työko-

kemus nikkelin tuotannosta Harjavallasta. 

Anu Valtonen 

Asiantuntija 

Insinööri (AMK), Ympäristöpäällikkö 

3.3 YVA-menettelyn aikataulu 

 

YVA-menettely käynnistyy virallisesti, kun hankkeesta vastaava jättää arviointiohjelman yhteysvi-

ranomaiselle. YVA-menettelyn ensimmäinen vaihe eli ohjelmavaihe päättyy, kun yhteysviranomai-

nen antaa lausuntonsa YVA-ohjelmasta. Jälkimmäinen vaihe on selostusvaihe. Kun hankkeen vai-

kutukset on arvioitu, kootaan tulokset arviointiselostukseen. YVA-menettely päättyy, kun yhteysvi-

ranomainen antaa selostuksesta perustellun päätelmänsä. 

 

Seuraavassa on esitetty hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn alustava aikataulu, 

joka tarkentuu hankkeen edessä. Menettely on jaettu arviointiprosessin mukaisiin ohjelma- ja se-

lostusvaiheisiin. Arviointiohjelma jätettiin yhteysviranomaiselle toukokuussa 2022 ja arviointiselos-

tus alustavan aikataulun mukaan lokakuussa 2022 (Kuva 3-1). 
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Kuva 3-1. Hankkeen YVA-menettelyn alustava aikataulu.  

Arviointiohjelman laadinta 

Arviointiohjelman kuulutus ja 

tiedottaminen, kansalaisten ja 

viranomaisten mielipiteet ja lau-

sunnot arviointiohjelmasta 

Tiedottaminen ja yleisötilaisuus 

Yhteysviranomaisen lausunto  

arviointiohjelmasta 

Arviointiselostuksen kuulutus ja 

tiedottaminen, kansalaisten ja 

viranomaisten mielipiteet ja lau-

sunnot arviointiselostuksesta 

Yhteysviranomaisen perusteltu 

päätelmä arviointiselostuksesta 
Päätös hankkeen käynnistämi-

sestä, lupahakemukset ja luvat 

Hankkeesta vastaavan tehtävät Yhteysviranomaisen tehtävät 

Tiedottaminen ja yleisötilaisuus 

Selvitysten laadinta, vaikutus-

ten arviointi ja vaihtoehtojen 

vertailu arviointiohjelman ja 

yhteysviranomaisen lausun-

non mukaisesti, ympäristövai-

kutusten arviointiselostuksen 

laatiminen 

Elokuu 2022 

Syyskuu 2022 

Tammikuu 2022 

Helmikuu 2022 

Maaliskuu 2022 

Huhtikuu 2022 

Toukokuu 2022 

Kesäkuu 2022 

Heinäkuu 2022 

Lokakuu 2022 

Marraskuu 2022 

Joulukuu 2022 

Tammikuu 2023 

Helmikuu 2023 
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3.4 Osallistuminen ja vuorovaikutus 

3.4.1 Ennakkoneuvottelu 

 

Arviointiohjelman laatimisen aikana (30.3.2022) pidettiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen edus-

tajien kanssa ennakkoneuvottelu, missä käytiin läpi hanke ja sen YVA-menettelyyn liittyvät asiat, 

kuten aikataulu ja osallistuminen. Ennakkoneuvotteluun osallistui hankkeesta vastaavan (NNH), 

konsultin (Ramboll Finland) ja yhteysviranomaisen (Varsinais-Suomen ELY-keskus) edustajat. 

3.4.2 Yleisötilaisuudet 

 

Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana järjestetään yleisötilaisuudet, joissa osallisille kerrotaan 

hankkeesta ja arvioinnista. Osalliset voivat tilaisuuksissa tuoda esille omia näkemyksiään mm. ar-

vioitavista vaikutuksista, toiminnoista ja niiden sijoittumisesta. 

 

Yleisötilaisuus järjestetään sekä arviointiohjelman että arviointiselostuksen kuuluttamisen jälkeen. 

Yleisötilaisuudesta tiedotetaan hankkeen kuulutuksen yhteydessä ja/tai erillisenä ilmoituksena pai-

kallislehdissä, kaupunkien ilmoitustauluilla ja verkkosivuilla. 

3.4.3 Tiedotus ja palautteet 

 

Hankkeesta ja YVA-menettelystä tiedottamisessa hyödynnetään ympäristöhallinnon internetsivuja 

(www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arvi-

ointi > YVA-hankkeet). Lisäksi kuulutukset julkaistaan paikallislehdissä ja kaupunkien ilmoitustau-

luilla tai internetsivuilla.  

 

Hankkeesta vastaava julkaisee hankkeeseen liittyviä tiedotteita omilla verkkosivuillaan 

(https://www.nornickel.fi/) sekä sosiaalisessa mediassa.  

 

Eri tavoin saatu palaute (esim. yleisötilaisuudet, verkkopalaute) analysoidaan osana sosiaalisten 

vaikutusten arviointia ja otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon suunnittelussa ja päätöksen-

teossa. 

 

 

 

http://www.ymparisto.fi/
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4. ARVIOINNIN RAJAUS JA PERIAATTEET 

4.1 Ehdotus vaikutusalueen rajauksesta 

 

Ympäristövaikutusten tarkastelualueen rajaus pyritään määrittämään ympäristövaikutusten arvi-

oinnin aikana niin laajaksi, ettei merkittäviä ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän tarkas-

teltavan alueen ulkopuolella. Mikäli ympäristövaikutusten arviointiprosessin aikana todetaan, että 

jollakin ympäristövaikutuksella onkin ennakoitua laajempi vaikutusalue, määritellään vaikutusalue 

uudelleen.  

 

Seuraavassa kuvassa (Kuva 4-1) on esitetty ehdotus hankkeen vaikutusalueen rajaukseksi. Jäljem-

pänä on tarkennettu vaikutusalueen kuvausta sekä laajuutta eri vaikutusosa-alueittain. 

 

 

Kuva 4-1. Ehdotus hankkeen vaikutusalueen rajauksiksi.  

 

Maa- ja kallioperä: Maa- ja kallioperään kohdistuvat vaikutukset rajautuvat hankealueeseen. 

(hankealue) 

Pohjavesi: Uudet toiminnot rakennetaan kaksinkertaisen suojauksen vaatimusten mukaisesti, 

mikä vähentää mahdollisia pohjaveteen kohdistuvia vaikutuksia. Vaikutusten arviointialue on noin 

puolen kilometrin säteellä Suurteollisuuspuistoon suunnitelluista toiminnoista. (500 m) 

Pintavesi: Toiminnasta aiheutuvat hulevedet Suurteollisuuspuiston alueella sekä jäähdytysve-

sikierron poisto vedet johdetaan läheisille jätevedenpuhdistamoille. Tarkastelu tehdään noin kilo-

metrin alueelle. (1 km) 

Kasvillisuus, eläimistö ja suojelualueet: Toiminnot sijoittuvat teollisuusalueelle eikä siellä ny-

kyisellään juuri ole kasvillisuutta tai eläimistöä, johon suunniteltu toiminta vaikuttaisi. Hankealue 

ei myöskään sijaitse välittömässä suojelualueen läheisyydessä. (hankealue) 
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Maankäyttö ja kaavoitus: Maakuntakaavassa suunnitellut uudet toiminnot on merkitty teollisuus- 

ja varastotoimintojen alueelle (T1), mikä mahdollistaa mm. vaarallisia kemikaaleja valmistavien tai 

varastoivien laitoksien sijoittamisen. (500 m) 

Maisema ja kulttuuriympäristö: Suurteollisuuspuistoon rakennettavat rakennukset ja säiliöt tu-

levat olemaan matalia verrattaessa olemassa oleviin korkeisiin savupiippuihin ja näin vaikutusten 

jäävän Suurteollisuuspuiston alueelle. Hankkeen mahdolliset vaikutukset Kokemäenjokilaakson 

kulttuurimaisemaan huomioidaan arvioinnissa. (500 m) 

Liikenne: Tuotannon laajentaminen lisää tehdasalueen sisäistä liikennettä. (1 km) 

Melu: Suurimmat prosessin melulähteet, kuten jauhatusmyllyt ja kaasuvirtausten säätö, sijoittuvat 

sisätiloihin estäen meluvaikutuksia leviämästä hankealueen ulkopuolelle. Jäähdytysvesitornien me-

luvaikutuksiin kiinnitetään huomiota suunnittelussa siten, että niiden meluvaikutukset eivät ylitä 

valtioneuvoston melu tason ohje arvoja lähimpien asuntojen kohdalla. (500 m) 

Ilmanlaatu: Suunnittelussa tullaan huomioimaan mahdolliset ilmanlaatuun vaikuttavat tekijät. Il-

mapäästöt estetään tarvittavilla pesureilla ja pussisuodattimilla. (2 km) 

Ilmasto: Ilmastoon kohdistuvia vaikutuksia syntyy mm. lisääntyneestä raaka-aineiden käytöstä, 

liikenteestä ja tuotannon energian kulutuksesta. (paikallinen tarkastelu) 

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset: Hankkeesta mahdollisesti ihmisiin kohdistuvat vaikutukset 

rajautuvat muutaman sadan metrin päässä sijaitseviin Kuparinkylän ja Kalevan asuinalueisiin han-

kealueen koillis-itäreunalla sekä länsipuolella sijaitsevaan Torttilan asuinalueeseen. (1 km) 

4.2 Vaikutusten ajoittuminen 

 

Hankkeen toteuttamisen vaikutukset ajoittuvat rakentamisen, toiminnan sekä toiminnan päättymi-

sen jälkeiseen aikaan. Ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioidaan hankkeen koko elinkaaren ai-

kaisia vaikutuksia. 

 

Rakentamisen aikana vaikutuksia aiheutuu lisääntyneestä raskaasta liikenteestä hankealueelle 

ja sieltä pois sekä rakentamisesta aiheutuvasta melusta. 

 

Toiminnan aikaisia mahdollisia vaikutuksia saattaa aiheutua tuotantoon liittyvästä melusta, mah-

dollisista ilmapäästöistä sekä lisääntyneestä raskaasta liikenteestä raaka-aine- ja tuotekuljetusten 

osalta. 

 

Toiminnan päättymisen jälkeen vaikutuksia saattaa syntyä mahdollisista purkutoimista esimer-

kiksi meluun liittyen. 

4.3 Vaihtoehtojen vertailumenetelmä 

 

Hankkeen aiheuttamat mahdolliset suorat ja epäsuorat ympäristövaikutukset tunnistetaan ja arvi-

oidaan järjestelmällisesti YVA-menettelyn aikana. Vaikutuksella tarkoitetaan suunnitellun toiminnan 

aiheuttamaa muutosta ympäristön tilassa.  

 

Vaikutuskohteen herkkyyttä arvioidaan sen perusteella, kuinka hyvin ympäristö sietää syntyvää 

vaikutusta. Tämän perusteella vastaanottavan ympäristön herkkyys voi olla vähäinen, kohtalainen 

suuri tai erittäin suuri. 

 

Muutoksen suuruudella tarkoitetaan vaikutuksen voimakkuutta, kesto ja laajuutta, minkä perus-

teella vaikutuksen suuruus voi olla pieni, keskisuuri, suuri tai erittäin suuri. 
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Vaikutuksen merkittävyyttä arvioidaan muutoksen suuruudella ja vastaanottavan ympäristön herk-

kyyden perusteella (Kuva 4-2). Vaikutusten merkittävyys määritetään ristiintaulukoimalla vaiku-

tuksen suuruus ja vaikutuskohteen herkkyys, jolloin vaikutukset voivat olla merkityksettömiä, vä-

häisiä, kohtalaisia, suuria tai erittäin suuria. 

 

 

Kuva 4-2. Periaate vaikutusten merkittävyyden arvioimiseksi. 

 

Vaihtoehtojen vertailu esitetään havainnollisesti taulukoituna ja värikoodein eroteltuna vaikutusten 

suunnan ja merkittävyyden suhteen (Kuva 4-3). Vaikutus voi olla myönteinen tai kielteinen. 

 

Lisäksi tarkastellaan vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta. Toteuttamiskelpoisuuden arvioinnissa 

huomioidaan tekninen toteutettavuus, maankäytöllinen toteutettavuus sekä arvioitujen ympäristö-

vaikutusten merkittävyys ja hyväksyttävyys.  
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Kuva 4-3. Arviointikehikko vaikutuksen merkittävyyden määräytymisestä. 

Vaikutuksen 
merkittävyyden 

arviointi

Vaikutusten 
suuruuden ja 

seurausten arviointi

Vaikutuskohteen 
herkkyyden/arvon 

määrittäminen
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5. YMPÄRISTÖN NYKYTILA JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

5.1 Alueen yleiskuvaus 

 

Suurteollisuuspuiston alueella on ollut teollista toimintaa jo yli 50 vuoden ajan. Nykyään alueella 

toimii parikymmentä yritystä metallurgian, kemianteollisuuden ja prosessienergian hyötykäytön 

parissa. Turvallisuusselvitysvelvollisia yrityksiä alueella ovat Oy AGA Ab, Boliden Harjavalta Oy, 

Kemira Oyj ja Norilsk Nickel Harjavalta Oy. Lisäksi alueella toimii toimintaperiaateasiakirjalaitos-

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy sekä Satakunnan pelastuslaitos. (Suurteollisuus-

puisto, 2021) 

5.2 Maa- ja kallioperä 

5.2.1 Nykytila ja kehitys 

Tehdasalueella maaperän rakenne on melko vaihtelevaa. Suurimmalla osalla rakentamatonta alu-

etta pintamaa on hyvin vettä läpäisevää hiekkaa, jossa esiintyy orsivettä. Hiekkakerroksen alapuo-

lella on lähes koko tehdasalueella heikosti vettä läpäisevä paksu savisilttikerros. Vettä pidättävä 

kerros vaihtuu alaspäin mentäessä hiekaksi ja soraksi. Tässä kerroksessa esiintyy varsinainen poh-

javesi. Hiekkakerroksen alla, kallion pinnan päällä on ohuehko muutaman metrin vahvuinen pohja-

moreenikerros. Kymmeniä vuosia alueella kestänyt teollinen toiminta on nähtävissä maaperässä: 

pintakerros on hapan ja metallipitoisuudet kohonneet. Maaperäolosuhteet hankealueella on esitetty 

alla olevassa kuvassa (Kuva 5-1). 

 

 

Kuva 5-1 Maaperäolosuhteet hankealueella. 
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Kallioperältään Suurteollisuusalue sijoittuu laajalle hiekkakivi- ja kiillegneissialueelle, joka luonneh-

tii koko Kokemäenjoen eteläpuolista aluetta jatkuen jokivarren pohjoispuolelle asti Lammaistenlah-

den länsipuolella.  

5.2.2 Vaikutusten arviointi 

Rakentamisen aikana maaperään kohdistuu normaaleja maanrakentamisen toimenpiteitä, kuten 

perustukset. Laajennuksen normaalitoiminnasta ei aiheudu päästöjä eikä vaikutuksia hankealueen 

maa- tai kallioperään. Onnettomuus- ja poikkeustilanteisiin varaudutaan kaksinkertaisen suojauk-

sen vaatimusten mukaisesti ja toiminnan laajentamisesta aiheutuvat mahdolliset riskit maa- ja kal-

lioperälle arvioidaan ympäristölupavaiheessa.  

 

5.3 Pohjavedet 

5.3.1 Nykytila ja kehitys 

Suurteollisuuspuisto sijoittuu Järilänvuoren I-luokan pohjavesialueelle (0207951). Pohjavesi virtaa 

harjun suunnassa luoteeseen ja purkautuu Kokemäenjokeen Harjavallan voimalaitoksen alapuo-

lella. Kokemäenjokeen on Suurteollisuuspuistosta noin yksi kilometri. Suurteollisuuspuiston ympä-

ristössä sijaitsee kaksi vedenottamoa: STEP Oy:n vedenottamo, sekä käytöstä poistettu Lammais-

ten vedenottamo. Lammaisten vedenottamo on asetettu käyttökieltoon vuonna 1980 pohjaveden 

kadmiumpitoisuuden ylitettyä sosiaali- ja terveysministeriön hyvälle talousvedelle asettaman laa-

tuvaatimuksen. 

 

Suurteollisuuspuistossa ja sen länsipuolella esiintyy vettä huonosti läpäisevä hienoainekerros, 

minkä alueella esiintyy orsivettä. Hienoaineskerroksessa esiintyy paikoittain hiekkaisempia alueita, 

joissa orsivedellä voi olla yhteys pohjaveteen. Suurteollisuuspuiston mahdolliset pohjavesivaikutuk-

set suuntautuvat kuitenkin lähinnä lounaispuolen orsivesialueeseen ja sitä kautta mahdolliseen poh-

javeteen. Orsivesi purkautuu pääsääntöisesti lounaaseen ja etelään pintavalunnan reittejä pitkin 

pelloille ja kosteikoille sekä edelleen Kurkelanojaan ja Kokemäenjokeen. Orsivettä pumpataan jä-

teveden puhdistamolle jatkuvasti kolmesta kaivosta, mikä vaikuttaa orsiveden pinnankorkeuksiin. 

 

Suunniteltujen toimintojen sijainti suhteessa Järilänvuoren pohjavesialueeseen, pohja- ja orsivesien 

virtaussuunnat sekä käsiteltyjen vesien nykyiset purkupisteet on esitetty alla olevassa kuvassa 

(Kuva 5-2). 
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Kuva 5-2 Pohja- ja orsivesiolosuhteet Suurteollisuuspuiston alueella ja lähiympäristössä. 

5.3.2 Vaikutusten arviointi 

Tuotannon laajentuminen ei aiheuta normaalitoiminnassa päästöjä tai arvioitavia vaikutuksia poh-

javeteen. Vaikutusten arvioinnin yhteydessä selvitetään kuitenkin mahdollinen haitta-aineiden kul-

keutuminen pohjavedenottamolle. Selvityksessä hyödynnetään olemassa olevia tarkkailutietoja ja 

nykyisten lupien sallimia vedenottomääriä. Lisäksi onnettomuus- ja poikkeustilanteisiin varaudu-
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taan kaksinkertaisen suojauksen vaatimusten mukaisesti. Orsiveden ja pohjaveden mahdolliset yh-

tymäkohdat tulee huomioida rakentaessa. Tarvittaessa tarkennetaan orsivesikerroksen rajausta li-

sätutkimuksin. 

5.4 Pintavedet 

5.4.1 Nykytila ja kehitys 

Suurteollisuuspuiston lähin merkittävä vesistö on Kokemäenjoki, jonka keskivirtaama on Harjaval-

lan kohdalla noin 200 m3/s ja valuma-alue on noin 27 000 km2. Kokemäenjoen veden yleislaatu on 

viime vuosina ollut tyydyttävä, mutta huonompiakin tilanteita esiintyy joen keski- ja alaosalla. Ve-

den laatu heikkenee ajoittain selvästikin hajakuormituksen takia laatuluokan laskiessa tällöin vält-

täväksi. Harjavallan teollisuuden jätevesien vaikutukset näkyvät patoaltaan alusveden konsentroi-

tumisena, mutta pintaveden tai patoallasta seuraavan aseman veden laatuun kuormituksella ei ole 

merkittävää vaikutusta. Suurteollisuuspuiston alueella esiintyy orsivettä, joka pääasiassa purkau-

tuu pelloille ja kosteikoille ja edelleen Kurkelanojaan ja Kokemäenjokeen. Kokemäenjokeen johde-

taan Suurteollisuuspuiston jätevedenkäsittelylaitoksilla puhdistetut vedet sekä puhdistamattomia 

jäähdytysvesiä.   

 

Kokemäenjoen suistoalue on mataloitunut ja rehevöitynyt maan kohoamisen ja joen kuljettaman 

kiintoaineksen vaikutuksesta. Pihlavanlahden pohjukan vesi on lähes kokonaan peräisin Kokemä-

enjoesta, minkä seurauksena se on sameaa ja runsasravinteista. Lisäksi sähkönjohtavuus on alhai-

sempi kuin merialueella, joten jokiveden leima alueella on vahva. Jokisuulla fosforipitoisuudet ovat 

noin kolminkertaisia puhtaaseen murtoveteen verrattuna, typen osalta ero on jopa viisinkertainen. 

5.4.2 Vaikutusten arviointi 

Vaikutusten arviointi toteutetaan asiantuntija-arviona perustuen olemassa olevaan tutkimus- ja 

kartta-aineistoon, tarkkailutietoihin ja ympäristöhallinnon tietokantoihin. Vastaanottavan vesistön 

ominaisuuksien perusteella arvioidaan hankkeesta aiheutuvan vesistökuormituksen vaikutuksia ve-

denlaatuun alapuolisissa vesistöissä. 

5.5 Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 

5.5.1 Nykytila ja kehitys 

Hanke sijoittuu voimakkaasti teollistuneelle alueelle, Harjavallan Suurteollisuuspuistoon. Suurteol-

lisuuspuistossa kasvillisuus on niukkaa eikä eläimistöä juuri esiinny. 

5.5.2 Vaikutusten arviointi 

Hankkeen rakentaminen sijoittuu teollisuustoiminnan muokkaamalle alueelle, jolloin eläimistöön ja 

kasvillisuuteen ei kohdistu rakentamisen aikaisia vaikutuksia. Alueen ympärillä on teollisuusaluetta, 

jolloin toiminnasta ei kohdistu vaikutuksia lähialueen kasvillisuuteen tai eläimistöön. Alueella ei 

nähdä tarvetta laajoille luontoselvityksille. Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön arvioidaan 

merkityksettömiksi eikä niitä käsitellä tarkemmin arviointiselostusvaiheessa. Kuitenkin ilmapäästö-

jen osalta tarkastellaan mahdolliset vaikutukset kauempina oleviin kohteisiin, jos se päästöjen pe-

rusteella nähdään tarpeelliseksi. 
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5.6 Suojelualueet 

5.6.1 Nykytila ja kehitys 

Hankealuetta lähimpänä oleva suojelualue on Natura 2000 -verkostoon kuuluva Pirilänkoski 

(FI0200045), joka on pinta-alaltaan 147 hehtaaria. Suojelualueen ja hankkeen Suurteollisuuspuis-

tossa lähimpänä suojelualuetta olevan rakennuksen (liuosvarasto) välinen etäisyys on noin 1,8 ki-

lometriä.  

 

Pirilänkoski on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon luontodirektiivin (92/43/ETY) mukaisena eri-

tyisten suojelutoimien alueena (SAC). Suojelualueelta löytyvät suojelun perusteina olevat luonto-

tyypit ovat Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (92,2 ha), vaihettumissuot ja rantasuot (1 ha), 

boreaaliset lehdot (44 ha) ja puustoiset suot (4 ha). Suojeluun johtavia eläinlajeja alueella ovat 

puolestaan vuollejokisimpukka, saukko ja liito-orava. (Ympäristöhallinto, 2020) Pirilänkosken si-

jainti on esitetty alla olevassa kuvassa (Kuva 5-3). 

 

 

Kuva 5-3 Suojelualueet hankealueen läheisyydessä. 

5.6.2 Vaikutusten arviointi 

Hankealue ei sijoitu välittömään luonnonsuojelualueen läheisyyteen eikä hankkeesta seuraa välit-

tömiä päästöjä luonnonsuojelualueelle. Tämän vuoksi Natura-arvioinnin tarveharkintaa ei katsota 

tarpeelliseksi suorittaa. Vaikutukset suojelualueisiin arvioidaan merkityksettömiksi eikä niitä käsi-

tellä tarkemmin arviointiselostusvaiheessa. 
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5.7 Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 

5.7.1 Nykytila ja kehitys 

Alueella on voimassa Harjavallan keskustaajaman osayleiskaava 2020, joka on saanut lainvoiman 

3.4.2007. Teollisuusalue sijoittuu osayleiskaavassa teollisuusrakennusten alueelle (TT) (Kuva 5-4). 

Alue rajautuu teollisuus- ja varastoalueisiin (TY), suojametsäalueisiin (EV/sv), rivitalojen ja erillis-

pientalojen korttelialueisiin (AR ja AO) sekä Huovintien historialliseen linjaukseen (sh). TT-alueilla 

on merkitty alueet, joilla saa käsitellä, varastoida ja sijoittaa teollisuuden jätteitä (ej) sekä useita 

sähkölinjoja. Tehdasalue sijoittuu kokonaisuudessaan tärkeälle pohjavesialueelle (pv). 

 

 

Kuva 5-4 Ote Harjavallan osayleiskaavasta ja suunniteltujen toimintojen sijoittuminen Suurteollisuuspuiston alu-

eelle. 

Hankealueella Suurteollisuuspuiston alueella on voimassa asemakaava numero 217, joka tuli lain-

voimaiseksi 27.5.2003. Tontin kaavamääräys on T-8, jonka mukaan alueen käyttötarkoitus on: 

”Suurteollisuus ja varastorakennusten sekä laitosten ja näitä palvelevien rakennusten sekä teolli-

suuden prosessissa syntyvän materiaalin varastointialueiden korttelialue’ (Kuva 5-5). 
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Kuva 5-5 Ote Harjavallan asemakaavasta ja suunniteltujen toimintojen sijoittuminen Suurteollisuuspuiston alu-

eelle. 

Tehdasalue on merkitty maakuntakaavaan teollisuus- ja varastotoimintojen alueeksi (T1) ja sitä 

ympäröi suojavyöhyke (sv) (Kuva 5-6). T1-merkinnällä osoitetaan merkittävät teollisuus- ja varas-

toalueet, joilla on tai joille saa sijoittaa vaarallisia kemikaaleja valmistavia tai varastoivia laitoksia 

ja joita koskee EU-direktiivi (96/82/EY) vaarallisten aineiden aiheuttamien suuronnettomuusriskien 

torjunnasta (SEVESO II -direktiivi). Alueen suunnittelussa on huomioitava alueella sijaitsevista lai-

toksista tai vaarallisten kemikaalien valmistuksesta, varastoinnista tai kuljetuksesta lähiympäris-

tölle ja asutukselle mahdollisesti aiheutuvat riskit. Alueella on merkintä sähköasemasta/uudesta 

sähköasemasta (en-z) sekä voimalinjasta. Koko tehdasalue sijaitsee yhdyskuntien vedenhankinnan 

kannalta tärkeällä pohjavesialueella (pv). 

 

Myös rautatien ja valtatie 2:n välinen alue on merkitty teollisuus- ja varastotoimintojen alueeksi 

(T2). Merkinnällä osoitetaan Harjavallan Suurteollisuusalueen teollisuus- ja varastoalueet, joille saa 

sijoittaa ja varastoida teollisuusprosesseissa syntyviä kiinteitä sivutuotteita sekä näiden käsittelyyn 

ja varastointiin liittyviä laitteita ja laitoksia. Tehdasalueen pohjoispuolella on taajamatoimintojen 

aluetta (A) ja Harjavallan keskusta on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C). 
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Kuva 5-6 Ote Satakunnan maakuntakaavasta ja suunniteltujen toimintojen sijoittuminen Suurteollisuuspuiston 

alueelle. 

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 hyväksyttiin 17.05.2019 ja tuli lainvoimaiseksi 01.07.2019. 

NNH: suunnitellut toiminnot sijoittuvat vaihemaakuntakaavassa 2 Teollisuus- ja palvelualueelle, 

joka on merkitty harmaalla (Kuva 5-7).  
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Kuva 5-7 Ote Satakunnan vaihemaakuntakaavasta 2, johon suunnitellut toiminnot on merkitty mustalla. 

 

Maankäyttöä kuvaavassa CORINE 2018 -aineistossa Suurteollisuuspuisto on teollisuuden ja palve-

luiden aluetta. Kaikki suunnitellut toiminnot sijaitsevat tällä samalla teollisuuden ja palveluiden 

alueella (Kuva 5-8). Suunnitelluista toiminnoista uusi liuottamorakennus sijaitsee em. alueen itä-

reunalla, lähellä väljästi rakennettua asuinaluetta. Uutta liuottamorakennusta lähinnä olevat 

asuinrakennukset sijaitsevat itä-kaakko-suunnassa noin 50 metrin etäisyydellä (Kuva 5-9). Muilla 

suunnitelluilla toiminnoilla lähimpiin asuinrakennuksiin on etäisyyttä yli 400 metriä. 
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Kuva 5-8 Suunnitellut toiminnot ja niiden lähiympäristö CORINE 2018 -aineiston mukaan. 

 

Kuva 5-9 Asuin-, loma-, liike ja julkiset sekä teolliset rakennukset muutaman kilometrin säteellä hankealueelta. 
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5.7.2 Vaikutusten arviointi 

Asiantuntijanatyönä arvioidaan ja kuvataan suunnitellun hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat vai-

kutukset alueen yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön. Myös alueen soveltuvuus kaavoituksen 

näkökulmasta arvioidaan perustuen olemassa oleviin kaavoihin, niiden taustatietoihin ja mahdolli-

sesti vireillä olevien kaavoitushankkeiden tietoihin. 

5.8 Elinkeinot ja palvelut 

5.8.1 Nykytila ja kehitys 

Harjavalta oli vuonna 2020 noin 6 900 asukkaan kunta. Vuonna 2019 Harjavallassa oli työpaikkoja 

reilu 3 600, joista alkutuotannossa 1,1 %, jalostuksessa 43,3 % ja palvelualoilla 54,8 %. Työttö-

mien osuus työvoimasta oli 11,4 %. (Tilastokeskus, 2021) 

 

Suurteollisuuspuiston alueella toimii parikymmentä yritystä, jotka työllistävät yli tuhat työntekijää. 

Yritykset ovat merkittäviä metallurgian, kemianteollisuuden ja prosessienergian hyötykäytön toimi- 

joita sekä näiden toimintoja tukevia osaajia. Lisäksi alueella on useiden alihankkijayritysten työn- 

tekijöitä. (Suurteollisuuspuisto, 2021) NNH:n nykyinen tuotanto Harjavallan Suurteollisuuspuis-

tossa työllistää suoraan noin 300 henkilöä ja välillisesti huomattavasti enemmän. Laajennuksen 

myötä työpaikkojen määrän arvioidaan alustavasti lisääntyvän 10 - 20 henkilöllä.  

5.8.2 Vaikutusten arviointi 

Asiantuntijatyönä arvioidaan suorat ja välilliset vaikutukset työllisyyteen ja elinkeinoelämään hank-

keen toteutuessa tai toteutumatta jäädessä. 

5.9 Maisema ja kulttuuriympäristö  

5.9.1 Nykytila ja kehitys 

Hanke sijoittuu Suurteollisuuspuistoon, missä on entuudestaan teollista toimintaa ja korkeita piip-

puja. Suunnitelluista toiminnoista uusi liuottamorakennus sijoittuu maakunnallisesti merkittäväksi 

kulttuuriympäristöksi merkitylle Outokummun ja Kemiran asuntoalueelle. Asuntoalueella on kuiten-

kin ollut teollista toimintaa yli 10 vuotta ja teollisuusalueella olevat rakennukset on jo purettu. 

Joitain asuinrakennuksia on jäljellä karttakuvaan (Kuva 5-10) merkityn asuinalueen pohjois- ja itä-

osissa. Hankealueelta kuljettaessa kohti Kokemäenjokea tulee vastaan valtakunnallisesti arvokas 

maisema-alue, Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisema. Hankealueen pohjoispuolella, noin kilo-

metrin etäisyydellä liuosvarastosta ja lastauspaikasta alkaa Lammaistenlahden kulttuurimaisema-

alue. Arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt on rajattu alla esitettyyn karttakuvaan 

(Kuva 5-10). 
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Kuva 5-10 Arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt hankealueen lähellä.  

5.9.2 Vaikutusten arviointi 

Johtuen pääasiassa vallitsevasta teollisesta ympäristöstä, maisema-alueet eivät aiheuta hankkeelle 

suuria arvioitavia vaikutuksia maisema- ja kulttuuriympäristön osalta. Asiantuntija-arvioinnissa 

mahdolliset vaikutukset Kokemäenjokilaaksoon huomioidaan. Hankkeeseen ei liity korkeita raken-

nuksia, jotka erottuisivat valmiiksi teollisesta maisemakuvasta. 

5.10 Luonnonvarojen hyödyntäminen 

5.10.1 Nykytila ja kehitys 

Kyseessä on laajennushanke, jonka myötä nykyisten vaikutusten painoarvo luonnonvaroihin mm. 

materiaalivirtojen kautta kasvaa. Nikkelituotannon laajennuksen toteutuessa mahdolliset kielteiset 
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ja myönteiset vaikutukset luonnonvaroihin voivat liittyä mm. raaka-aineiden ottoon ja liikenteen 

sähköistymisen edistämiseen. 

5.10.2 Vaikutusten arviointi 

Hanke vaikuttaa luonnonvarojen hyödyntämiseen välillisesti tuottaen nikkelipitoisia raaka-aineita 

mm. akkuteollisuudelle. Sähköautojen lisääntyessä vähenevät fossiilisia polttoaineita käyttävät ajo-

neuvot. Nikkelituotannon nostaminen lisää myös prosessiin tarvittavien raaka-aineiden, kuten nik-

kelikivien, kulutusta. Vaikutusten arviointi toteutetaan asiantuntija-arviona huomioiden mm. mate-

riaalivirrat. 

5.11 Liikenne 

5.11.1 Nykytila ja kehitys 

Harjavallan Suurteollisuusalueen vieritse kulkee valtatie 2 (Helsinki-Pori) ja rautatie (rataosuus Ko-

kemäki-Pori). Hankealueelle johtaa katu, Torttilantie, joka liittyy valtatiehen eritasoliittymässä ja 

risteää rautatien ylikulkusillan kautta. Hankkeeseen liittyvä raskas liikenne käyttää pääsääntöisesti 

valtatietä ja Torttilantietä (Kuva 5-11). 

 

Vuonna 2020 keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) valtatiellä 2 Torttilantien liittymän kohdalla 

oli 9317 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä oli 917 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Raskaan liikenteen osuus vastasi lähes 10 % keskimääräisestä kokonaisliikennemäärästä. Tortti-

lantien liittymän kohdalla valtatieliikenteen kasvu on ollut vuosittain noin 2-3%. Kasvu vastaa pää-

teiden keskimääräistä kasvua Länsi-Suomessa.    

 

 

Kuva 5-11 Raskaan liikenteen yhteydet hankealueelle sekä keskimääräinen vuorokausiliikenne. 
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5.11.2 Vaikutusten arviointi 

Hankkeen aiheuttaman liikennemäärän ja sen rakenteen vaikutusta lähialueisiin tullaan arvioi-

maan asiantuntija-arviona. Liikenteen vaikutuksia arvioidaan suhteessa tiestön nykyiseen ja en-

nustettuun liikenteeseen. Liikennemäärän merkittävyys arvioidaan suhteuttamalla siitä johtuva 

muutos alueen nykytilanteeseen. Arviossa huomioidaan risteyksien ja liittymien toimivuus. 

5.12 Melu ja tärinä 

5.12.1 Nykytila ja kehitys 

Hankealueelle ja sen ympäristöön aiheutuu nykytilanteessa melua Harjavallan Suurteollisuuspuis-

ton toiminnasta ja läheisiltä teollisilta rakennustyömailta. Suurteollisuuspuistossa on useita melun-

lähteitä; melua aiheutuu mm. teollisista prosesseista, liikenteestä sekä huolto- ja rakennustöistä. 

Poikkeus-, huolto-, rakennus- tms. tilanteet saattavat aiheuttaa voimakkaampia, lyhytaikaisia me-

luhäiriöitä.  

 

Tärinää aiheutuu Harjavallan Suurteollisuuspuiston alueella pääasiassa raskaan kaluston käytöstä 

ja sitä esiintyy lähinnä kulkuväylien välittömässä läheisyydessä. 

5.12.2 Vaikutusten arviointi 

Nikkelituotannon laajennuksesta aiheutuvat uudet melulähteet tunnistetaan ja melutasot määrite-

tään. Näiden perusteella arvioidaan asiantuntijan toimesta meluvaikutus lähimpiin häiriintyviin koh-

teisiin laskennallisesti. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös Suurteollisuuspuiston muu toi-

minta ja lisääntynyt liikenne. 

5.13 Ilmanlaatu 

5.13.1 Nykytila ja kehitys 

Harjavallassa prosessiteollisuus ja energiantuotanto ovat suurimmat ilmanlaatuun vaikuttavat teki-

jät. Vuonna 2021 Harjavallassa teolliset päästöt olivat rikkidioksidin osalta 2 410 t, typen oksidien 

90 t, hiukkasten 8 t sekä hiilidioksidin 82 960 t. Typen oksidien ja hiilidioksidin päästömäärät las-

kivat selvästi edellisvuodesta, mutta rikkidioksidin ja hiukkasten päästömäärät olivat edellisvuoden 

tasolla. Päästölähteet on laskettu Boliden Harjavalta Oy:n, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut 

(STEP) Oy:n, Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n sekä Ulefos Oy/Niemisen Valimon päästöistä. (Porin 

kaupunki, 2022) VTT:n LIISA-laskentajärjestelmän mukaan Harjavallan liikenteen aiheuttamat 

päästöt 2020 olivat typen oksidien osalta 29 t, hiukkasten 1 t ja hiilidioksidin 13 941 t. (VTT, 2021) 

 

Harjavallan ilmanlaatua tutkitaan säännöllisesti ilmanlaatumittauksilla. Harjavallassa mittauksia on 

tehty säännöllisesti vuodesta 1985 lähtien. Mittauksiin osallistuvat Harjavallan kaupungin lisäksi alu-

een suurteollisuus ja energiantuotantolaitokset. Harjavallassa on ilmanlaatua mitattu Kalevan ja 

Pirkkalan mittausasemilla vuodesta 2007 alkaen (Kuva 5-12).  
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Kuva 5-12 Harjavallan ilmanlaadun seuranta-asemat Pirkkala ja Kalevala.  

 

Kalevalan mittausasemalla arseeni ja nikkeli ylittivät vuonna 2021 valtioneuvoston asetuksen 

(113/2017) mukaiset vuosikeskiarvon tavoitearvot. Arseenin tavoitearvo on asetuksen mukaan 6 

ng/m3 ja nikkelin 20 ng/m3. Kalevalan mittausasemalla ko. pitoisuuksien mitattiin olevan 16 ng/m3 

(As) ja 60 ng/m3 (Ni). Pirkkalan mittausasemalla arseeni-, kadmium- ja nikkelipitoisuudet alittivat 

valtioneuvoston asetuksen (113/2017) mukaiset vuosikeskiarvon tavoitearvot. (Porin kaupunki, 

2022) 

5.13.2 Vaikutusten arviointi 

Vaikutusten arvioinnissa arvioidaan ympäristölle ja terveydelle haitallisten ilmapäästöjen mahdol-

lisuutta prosessiolosuhteiden ja vastaavista kohteista saatujen kokemusten perusteella. Ilmapääs-

töjen osalta arvioidaan mahdollinen pitoisuuslisäys ympäristössä ja verrataan olemassa olevaan 

mitattuun tietoon.  

 

Hankkeeseen liittyvän raskaan liikenteen aiheuttavien päästöjen vaikutusta ilmanlaatuun arvioi-

daan VTT:n kehittämällä liikenteen päästöjen laskentamallilla (LIPASTO-malli). 

5.14 Ilmasto 

5.14.1 Nykytila ja kehitys 

Harjavallassa on runsaasti teollista toimintaa, mikä näkyy alueen kasvihuonekaasupäästöissä 

sekä ilmanlaaturaportissa. Kasvihuonekaasupäästöt ja niiden vaikutus ilmastomuutoksen etene-

miseen on herättänyt runsaasti keskustelua. Keskustelun konkretisoimiseksi on ryhdytty myös 

toimenpiteisiin ilmastomuutoksen hillitsemiseksi. Esimerkkinä Harjavallan toimenpiteistä ilmas-

tomuutoksen hillinnän tukemiseksi voidaan mainita Harjavallan kuuluminen Hinku-verkostoon. 
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Ns. Hinku-kunnat ovat sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80 % vuoteen 2030 

mennessä vuoden 2007 päästötasosta (Canemure-hanke, 2021). Hinku-laskentamenetelmän mu-

kaan vuonna 2019 Harjavallan kokonaispäästöt olivat laskeneet 33 % vuoden 2007 päästötasosta, 

teollisuuden kasvihuonekaasupäästöt olivat puolestaan laskeneet 28 % (Syke, 2019).  

5.14.2 Vaikutusten arviointi 

Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan hankkeen ilmastovaikutukset rakentamisen ja tuotannon ai-

kana, sekä mahdolliset vaikutukset hiilinieluihin. Myös muut tehdyt vaikutusten arvioinnit otetaan 

ilmastovaikutusten arvioinnissa huomioon, esim. liikenteestä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, 

ilmanlaadun tarkastelussa esille nousseet kasvihuonepäästöt sekä mahdolliset tulvariskialueet. 

 

Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan hankkeen ilmastovaikutusten lisäksi ilmastomuutoksen luo-

mat vaikutukset hankealueelle. Tällaisia ilmastomuutoksen luomia vaikutuksia ovat mm. yleistyneet 

äärisääolosuhteet, kuten rankkasateet, helleaallot ja tulvariski. 

 

Ilmastomuutoksen luomat vaikutukset hankkeelle arvioidaan hankealueen sijainnin ja siihen koh-

distuvien mahdollisten vaikutusten kautta. Arviointi toteutetaan karttatarkasteluna sekä hyödyn-

täen olemassa olevaa tutkimustietoa ilmastomuutoksen aiheuttamista vaikutuksista ja paikallisista 

muutoksista ja niihin liittyvistä riskeistä. Arvioinnissa otetaan huomioon myös hankkeen sopeutu-

miskyky ilmastonmuutokseen luomiin riskeihin. 

 

5.15 Terveys 

5.15.1 Nykytila ja kehitys 

Suurteollisuuspuiston alueella ja lähipiirissä käsitellään runsaasti erilaisia kemikaaleja, jotka poik-

keustilanteessa (esim. vuodot, haihtuminen) saattavat vaikuttaa ihmisten terveyteen. Lisäksi alu-

een runsas prosessiteollisuus ja energiantuotanto vaikuttavat ilmanlaatuun (mm. raskasmetallipi- 

toisuuksiin), millä saattaa olla terveyteen vaikuttavia tekijöitä pitkällä aikavälillä. 

5.15.2 Vaikutusten arviointi 

Hankkeen aiheuttamat vaikutukset terveydelle arvioidaan asiantuntijatyönä. Vaikutukset arvioi-

daan mahdollisten ilmapäästöjen sekä käsiteltävien kemikaalien terveysvaaraa aiheuttavien omi-

naisuuksien kautta. 

5.16 Elinolot ja viihtyvyys 

5.16.1 Nykytila ja kehitys 

Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen voivat olla välittömiä tai välillisiä. Tämä tarkoittaa, että hank-

keen vaikutukset voivat kohdistua suoraan ihmisten terveyteen, elinoloihin, palveluihin tai viihty-

vyyteen (välittömät vaikutukset) tai epäsuorasti hankkeen aiheuttamien luonnon tai rakennetun 

ympäristön muutosten kautta (välilliset vaikutukset). Harjavalta ja erityisesti Suurteollisuuspuisto 

ovat tunnettuja vuosikymmeniä jatkuneesta teollisesta toiminnasta. Hankkeessa on kyse tuotan-

non laajentamisesta, jolloin tuotantoprosessi itse ja siihen liittyvät poikkeustilanteet ovat hyvin 

tunnettuja. Tämä edesauttaa turvallista toimintaa ja vähentää kielteisiä vaikutuksia elinoloihin ja 

viihtyvyyteen. 

5.16.2 Vaikutusten arviointi 

Vaikutusten arvioinnissa käytetään olemassa olevaa sosioekonomista aineistoa, esim. arviointioh-

jelmasta saatavia lausuntoja ja mielipiteitä, yleisötilaisuudessa esille nousseita mielipiteitä ja tietoa, 

muiden vaikutusten arviointien ja ympäristöseurantojen tuloksia (mm. melu, ilmanlaatu, liikenne, 
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pöly) sekä hiljattain alueelle tehtyjä muita YVA-menettelyjä. Elinoloihin ja viihtyvyyteen vaikuttavia 

tekijöitä arvioidaan eri tekijöiden muodostamana kokonaisuutena, jolloin vaikutuksen voimakkuus, 

laajuus, kesto, todennäköisyys ja osallisten arvioima tärkeys otetaan huomioon.  

5.17 Onnettomuus- ja poikkeustilanteet 

 

Mahdolliset onnettomuus- ja poikkeustilanteet tunnistetaan ja näiden ympäristövaikutukset arvioi-

daan suunnitellun laajennuksen ja siihen liittyvien aineiden ja niiden ominaisuuksien perusteella. 

Onnettomuus- ja poikkeustilanteita saattavat aiheuttaa mm. liikenneonnettomuudet ja prosessissa, 

varastoinnissa tai lastauksessa/purussa tapahtuvat vuodot. Vaikutuksia voi tällöin aiheutua esimer-

kiksi ilmanlaatuun, maaperään, pintavesiin ja/tai pohjaveteen.  

 

Onnettomuus- ja poikkeustilanteisiin varaudutaan huolellisella suunnittelulla. Niiden todennäköi-

syyttä vähennetään systemaattisella riskienhallinnalla, jossa hyödynnetään NNH:n vuosien koke-

musta nikkelipitoisten tuotteiden valmistamisesta. 

5.18 Todennäköisesti merkittävät vaikutukset 

 

Lain mukaan YVA-menettelyn tarkoituksena on tunnistaa, arvioida ja kuvata hankkeen todennäköi-

sesti merkittävät ympäristövaikutukset. YVA-selostuksessa on annettava yhtenäinen arvio hank-

keen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perusteltu päätelmä puolestaan on yh-

teysviranomaisen tekemä johtopäätös hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Merkittä-

vyyden arvioinnista on kerrottu aiemmin vaikutusten arvioinnin yhteydessä (Luku 4.3). 

 

Arvioinnissa keskitytään tarkastelemaan hankkeen kannalta keskeisimmiksi tunnistettuja vaikutuk-

sia, joita tässä hankkeessa ovat ilmanlaatuun, meluun ja pintavesiin liittyvät vaikutukset (Kuva 

5-13). 

 

 

Kuva 5-13. Hankkeen keskeisimmät tunnistetut vaikutukset. Vaikutuksen merkitystä on kuvattu värein; mitä tum-

mempi väri on, sitä keskeisempi merkitys kyseisellä vaikutuksella on. 

5.19 Yhteisvaikutukset 

 

Yhteisvaikutuksia aiheutuu, kun samalla vaikutusalueella olevat eri toiminnot aiheuttavat yhdessä 

suuremman vaikutuksen kuin yksittäin tarkasteltuna. Arvioinnissa selvitetään, voiko tarkastelta-

vista hankevaihtoehdoista suorien vaikutusten lisäksi aiheutua yhdessä muiden lähialueen olemassa 

olevien tai suunniteltujen (vähintään YVA- tai lupaprosessi käynnissä) toimintojen kanssa kumuloi-

tuvia tai toisiaan vahvistavia ympäristövaikutuksia. 

•Typpioksidien ja hiukkaspäästöjen vaikutus ilmanlaatuunIlmanlaatu

•Prosessilaitteistosta aiheutuvan melun ja lisääntyvän 
raskaan liikenteen vaikutus melutasoonMelu

•Käsiteltyjen vesien johtaminen KokemäenjokeenPintavedet

•Asuinrakennusten sijainti hankealueen läheisyydessäAsuinviihtyvyys
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5.20 Epävarmuustekijät 

 

Hankkeen suunnitteluun ja ympäristövaikutusten arviointiin vaikuttaa kaikki se epävarmuus, mikä 

liittyy arvioinnissa käytettyyn aineistoon, sen keräysmenetelmiin sekä vaikutusten arvioinnissa käy-

tettyihin menetelmiin. Arvioinnissa selvitetään, miten arvioinnin epävarmuus voi vaikuttaa hank-

keen toteuttamiseen ja eri vaihtoehtojen arviointiin sekä lisäksi se, kuinka merkittäviä esiintyvät 

epävarmuustekijät ovat suhteessa tehtyihin vaikutusarvioihin. 

5.21 Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen 

 

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

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

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

vennystoimenpiteitä. 

 

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

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

kastelemalla oikeudellisia vaatimuksia, parhaita teollisia käytäntöjä (standardeja) sekä asiantun-

tija-arvioita. 

 

Esimerkkejä mahdollisista lieventämistoimista ovat: 

• toimintojen sijoittaminen 

• päästövähennysmenetelmät 

• suojavyöhykkeet, esteet 

5.22 Vaikutusten seuranta 

 

YVA-selostukseen laaditaan ehdotus ympäristötarkkailuohjelmaksi perustuen eri vaikutuskohteiden 

arvioituihin vaikutuksiin ja niiden merkittävyyteen. Suunnitelmaa päivitetään kahdessa vaiheessa; 

ensin ympäristölupahakemusta laadittaessa ja sitten lupamääräysten mukaisesti. Kun lupa on lain-

voimainen, hyväksytty tarkkailuohjelma on olennainen osa hanketta. 

 

Tarkkailuohjelman sisältö suunnitellaan siten, että tulosten perusteella voidaan erottaa hankkeen 

aiheuttamat vaikutukset luonnossa esiintyvästä vaihtelusta. Tärkeä tarkkailun tavoite on arvioida, 

kuinka hyvin YVA- ja ympäristölupamenettelyssä arvioidut vaikutukset vastaavat seurannan tulok-

sia. 

 

Yleisellä tasolla hankkeen toiminnan tarkkailu voidaan jakaa seuraavasti: 

 

1) Käyttötarkkailu 

Käyttötarkkailu on normaalia prosessiteollisuudessa tehtävää tarkkailua, jolla huolehditaan laitok-

sen normaalista toiminnasta ja pyritään eliminoimaan häiriötilanteita. Toiminnan käyttötarkkailusta 

vastaa tuotantolaitoksen henkilökunta. 

 

2) Päästötarkkailu 

Päästötarkkailu perustuu pääosin itsetarkkailuun valvontaviranomaisten hyväksymän tarkkailu-

suunnitelman mukaisesti. Ympäristölupavaiheessa tehdään yksityiskohtainen tarkkailuohjelma, 

joka hyväksytetään lupaviranomaisella. 

 

3) Vaikutusten tarkkailu 
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Vaikutustarkkailua tehdään pääsääntöisesti toiminnanharjoittajan tekemänä velvoitetarkkailuna ja 

viranomaistarkkailuna tarkkailuohjelman mukaisesti. 
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6. HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT JA LUVAT 

6.1 Nykyiset luvat ja päätökset 

 

Aikaisemmin Harjavallan Suurteollisuuspuiston nikkelituotantoon liittyen on laadittu kaksi YVA-me-

nettelyä. Vuonna 2001 laadittiin nikkelikemikaalitehtaasta YVA, jolloin nikkelituotanto oli OMG:n 

nimissä. Vuonna 2009 laadittiin YVA tuotantoprosessiin kertyvän uraanin poistosta. Tällöin hank-

keesta vastaavana toimi NNH. NNH:n nykytuotannossa ei käytetä enää raaka-aineita, jotka edel-

lyttäisivät uraanin poistoa uuttoliuoksista.  

 

Vuonna 2011 NNH jätti hakemuksen nikkelituotannon, kemikaalitehtaan ja vaarallisten jätteiden 

kaatopaikan ympäristölupien lupamääräysten tarkistamisesta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

antoi ympäristölupamääräysten tarkistamista koskevan päätöksen 10.12.2014 (Dnr 

ESAVI/148/04.08/2011). Vaasan hallinto-oikeuden (VHO) päätös (Dnro 00028/15/5104) valituk-

sesta saatiin 5.12.2016. VHO on muuttanut lupamääräyksiä 20, 22, 54 ja 63. Lupapäätös on tois-

taiseksi voimassa. 

 

Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirastolta on saatu seuraavat päätökset: 

 

• AVIn päätös 20.1.2017 (Dnro ESAVI/10411/2015): Ympäristöluvan lupamääräyksissä 8 ja 

5 edellytetyt selvitykset. 

• AVIn päätös 29.12.2017 (Dnro ESAVI/7336/2017): Patterikemikaalin valmistusta koskeva 

koetoimintailmoitus. 

• AVIn päätös 19.10.2018 (Dnro ESAVI/10063/2018): Ympäristöluvan lupamääräyksessä 

51 määrätty selvitys (hajapäästöselvitys) 

• AVIn päätös 18.6.2019 (Dnro ESAVI/16686/2018): Ympäristöluvan lupamääräyksessä 68. 

määrätyn ilmanlaadun tarkkailun muuttaminen. 

• AVIn päätös 4.10.2019 (Dnro ESAVI/26506/2018): Ympäristöluvan lupamääräyksessä 11 

määrätty selvitys 

• AVIn päätös 1.3.2022 (Dnro ESAVI/33020/2021): Harjavallan tehtaiden ympäristöluvan 

muuttaminen Torttilan kaatopaikan pintarakenteen osalta 

 

Nykyisellä toiminnalla on myös kemikaaliturvallisuuslain mukaiset luvat, joita on päivitetty aina 

tarpeen vaatiessa, kuten merkittäviä prosessimuutoksia toteutettaessa. 

6.2 Tarvittavat luvat ja päätökset 

6.2.1 Ympäristölupa 

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) mukaan luvanvaraisen toiminnan olennaiseen muuttami-

seen tarvitaan myös lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvitse hakea, jos luvanvaraisen toiminnan muutos 

ei johda ympäristöön kohdistuvien päästöjen tai riskien lisääntymiseen eikä lupaa toiminnan muu-

toksen vuoksi ole tarpeen tarkistaa. Jos toiminnan muutoksen seurauksena laitos muuttuu direktii-

vilaitokseksi, on toiminnan muutos aina olennainen. 

 

Tuotannon laajentaminen tasolle 140 kt Ni/a ylittää nykyisen voimassa olevan luvan mukaisen vuo-

situotannon (90 kt nikkeliä) ja näin ollen nikkelituotannon laajentamiselle on haettava uutta ympä-

ristölupaa.  
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Ympäristölupaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojelulaki mää-

rittelee luvan myöntämisen edellytykset. Lupahakemuksen sisällöstä on yksityiskohtaiset määräyk-

set ympäristönsuojeluasetuksessa. Lupahakemukseen on mm. liitettävä ympäristövaikutusten ar-

viointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettu arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto.  

6.2.2 Rakennuslupa 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan hankkeen rakennusten, tarpeellisen infrastruk-

tuurin ja tilojen rakentaminen edellyttää rakennuslupaa. Rakennuslupa tuotannon lisärakennuksille 

tulee hakea Harjavallan kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta, joka toimii lupaviranomaisena 

rakennusluvan osalta. Ennen hankkeen rakentamisen aloittamista voi olla tarpeen hakea alueen 

infrastruktuurin rakentamista varten valmistelevia lupia (esim. puiden kaato, kaivaminen ja paalu-

tus) maankäyttö- ja rakennuslain 149d §:n mukaisesti. 

6.2.3 Kemikaaliturvallisuuslain mukaiset luvat ja ilmoitukset 

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) mukai-

sesti laitos tarvitsee kemikaaliturvallisuusluvan vaarallisten kemikaalien laajamittaiselle varastoin-

nille ja käsittelylle. Lupaviranomaisena toimii Tukes, joka myös toimii valvovana viranomaisena. 

 

Toiminnanharjoittaja, joka harjoittaa vaarallisten kemikaalien laajamittaista käsittelyä tai varas-

tointia tulee hakea myös tuotantolaitoksen muutokselle lupa, jos muutos on tuotantolaitoksen pe-

rustamiseen verrattavissa oleva laajennus tai muu vastaava muutos. (VNA 685/2015 41 §) 

 

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnan (685/2015) 

mukaan muissa kuin edellä kuvatuissa merkittävistä toiminnan muutoksista on tehtävä muutosil-

moitus. Toiminnanharjoittajan kirjallista muutosilmoitusta Tukesille oletetaan seuraavissa tapauk-

sissa: 

 

⎯  vaarallisten kemikaalien määrän merkittävä kasvu tuotantolaitoksessa 
⎯  käsiteltävien tai varastoitavien vaarallisten kemikaalien tai niiden ominai-

suuksien tai olomuodon merkittävä muutos 
⎯  valmistusmenetelmän tai käsittelytavan merkittävä muutos 
⎯  muu muutos, joka saattaa vaikuttaa merkittävästi onnettomuusriskiin 

 

Tuotannon laajentamisen yhteydessä voidaan hakea muutoslupaa uuden luvan sijasta riippuen 

mm. lopullisesta muutoksesta kemikaalimäärissä.  
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SANASTO 

Lyhenne / termi Määritelmä 

dB Desibeli, äänenvoimakkuuden yksikkö 

ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

EN IUCN-uhanalaisuusluokka erittäin uhanalainen (Endangered) 

Konsultointi-

vyöhyke 

Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavaa laitosta tai varastoa ympäröivä vyöhyke, jonka 

sisällä kaavoituksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota riskeihin ja suuronnetto-

muusvaaran torjuntaan. Konsultointivyöhykkeen määrittää Tukes. 

kV Kilovoltti, 1 000 volttia 

KVL Keskivuorokausiliikenne 

KVLras Keskivuorokausiliikenne, raskaat ajoneuvot 

µg Mikrogramma 

MRA Maankäyttö- ja rakennusasetus  

MRL Maankäyttö ja rakennuslaki 

Natura 2000 EU:n laajuinen luonnonsuojelualueiden verkosto, perustettu direktiivin 92/43/ETY pe-

rusteella 

ppm Parts per million = miljoonasosaa = mg/kg 

pH Liuoksen happamuutta tai emäksisyyttä kuvaava numeerinen asteikko 

RKY Rakennettu kulttuuriympäristö 

SAC Natura-alueet on jaoteltu SAC-, SPA- ja SCI-alueisiin. SAC-alueet ovat luontodirektiivin 

mukaisia erityisen suojelutoiminnan alueita. 

SPA SPA-alueet lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita. 

SVA Sosiaalisten vaikutusten arviointi 

SYKE Suomen ympäristökeskus 

TUKES Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

t/a Tonnia vuodessa 

VHO Vaasan hallinto-oikeus 

VPD EU:n vesipuitedirektiivi (VPD) 

VE Vaihtoehto 

VE0 Vaihtoehto 0 YVA-menettelyssä (hanketta ei toteuteta) 

VE1 Vaihtoehto 1 YVA-menettelyssä 

VNA Valtioneuvoston asetus 

VU IUCN-uhanalaisuusluokka vaarantunut (Vulnerable) 

YSL Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 

YVA Ympäristövaikutusten arviointi (laki 277/2017, asetus 252/2017) 
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