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TIIVISTELMÄ 

Hankkeen tarkoitus ja tausta 

Norilsk Nickel Harjavalta Oy, myöhemmin NNH, valmistaa Harjavallan Suurteollisuuspuistossa vuo-

sittain nikkelisisällöltään noin 65 000 tonnia nikkelituotteita. Käyttökohteita tuotteille löytyy laajasti, 

esimerkiksi teräksen valmistuksessa, akku- ja patteriteollisuudessa, elektroniikkateollisuudessa, 

auto- ja lentokoneteollisuudessa, muovi-, teräs- ja pinnoiteteollisuudessa sekä petrokemian teolli-

suudessa. 

 

NNH suunnittelee nikkelituotannon laajentamista Harjavaltaan, jonne on muodostumassa kiertota-

loutta tukeva, merkittävä akkuklusteri. Suunnitteilla oleva akkuklusteri on merkittävä niin Suomen 

kuin Euroopan tasolla.  

 

Hankkeen yleiskuvaus 

Nykyisen ympäristöluvan mukainen NNH:n tuotanto on 60 000–90 000 tonnia nikkeliä vuodessa. 

Ensimmäinen laajennusvaihe on tämän voimassa olevan ympäristöluvan mukaista toimintaa ja kä-

sittää tuotannon nostamisen tasolle < 90 000 tonnia nikkeliä (t Ni) vuodessa vuoden 2023 aikana. 

Laajennuksen ensimmäinen vaihe ei vaadi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. 

 

Laajennuksen toisessa vaiheessa nikkelituotannon vuosikapasiteettia nostetaan siirtämällä ole-

massa olevia toimintoja, sekä integroimalla uusi prosessilaitteisto jo toiminnassa olevaan tuotanto-

prosessiin. Laajentaminen liittyy kiinteästi olemassa olevaan tuotantoon, eikä siihen liittyvä proses-

silaitteisto pysty toimimaan itsenäisenä yksikkönä. Toisessa laajennusvaiheessa tuotantokapasi-

teetti nousee tasolle 140 000 tonnia nikkeliä vuodessa. Tuotantokapasiteetin on tarkoitus olla käy-

tössä vuonna 2027 ja yli 100 000 t Ni/a tuotanto saavutetaan vuonna 2028. Laajennuksesta syn-

tyvä keskeinen tuote on nikkelisulfaatti liuoksena (VE1) sekä kiteenä (VE2a ja VE2b). 

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely 

YVA-menettely perustuu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin (252/2017) 

ja asetukseen (277/2017). YVA-menettely ei ole päätöksentekoprosessi, vaan hankkeen luvat hae-

taan ja käsitellään erillislakien perusteella. Jos hanke edellyttää YVA-menettelyä, lupaviranomainen 

ei voi sitä ratkaista ennen kuin se on saanut YVA-selostuksen ja yhteysviranomaisen perustellun 

päätelmän. YVA-menettely on kaksivaiheinen ja koostuu ohjelma- ja selostusvaiheista (varsinainen 

arviointi). YVA-ohjelma on suunnitelma, jossa kuvataan, miten hankkeesta aiheutuvat vaikutukset 

tullaan arvioimaan. YVA-menettelyn toisessa vaiheessa arvioidaan hankevaihtoehtojen vaikutukset, 

ja tulokset esitetään YVA-selostuksessa. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen antaman päätöksen 

(Dnro VARELY/8868/2021) mukaan laajennuksen toinen vaihe vaatii ympäristövaikutusten arvioin-

timenettelyn. 

 

YVA-ohjelma toimitettiin ELY-keskukselle 25.5.2022. YVA-ohjelmasta järjestetttin yleisötilaisuus 

Harjavallassa 13.6.2022. YVA-ohjelmasta saatiin ELY-keskuksen lausunto 28.7.2022. Tämä YVA-

selostus toimitettiin ELY-keskukselle joulukuussa 2022. YVA-selostuksen yleisötilaisuus järjestetään 

tammikuussa 2023.  Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on odotettavissa keväällä 2023.  
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Arvioidut vaikutukset 

 

Maa- ja kallioperä 

Laajennusosat sijoittuvat pääosin alueille, jotka ovat jo nykyisin päällystettyjä ja osin rakennettuja. 

Rakentamisvaiheen vaikutukset maaperään aiheutuvat nykyisten päällysteiden ja mahdollisten ra-

kenteiden poistoon liittyvistä kaivuu- ja siirtotöistä sekä rakennusvaiheen edellyttämistä maan pin-

takerroksen tasoitustyöstä sekä muista normaaleista perustamistöistä. Kalliopinta on alueella sy-

vällä eikä laajennusosien rakentaminen edellytä kalliolouhintaa. Toimintavaiheessa potentiaalisen 

riskin aiheuttavat toiminnot toteutetaan teknisin ratkaisuin siten, että niistä ei aiheudu vaikutuksia 

maa- tai kallioperään edes poikkeustilanteissa. Rakentamisen sekä toiminnan aikaiset vaikutukset 

maa- ja kallioperään arvioidaan merkittävyydeltään vähäisiksi kielteisiksi. 

 

Pohjavesi 

Laajennukseen liittyvät uudet toiminnot sijoittuvat pohjaveden muodostumisalueelle. Rakentamis-

vaiheen vaikutukset pohjaveteen liittyvät perustamistöihin, maaperän mahdollisiin puhdistustöihin 

sekä käytettäviin työkoneisiin liittyviin mahdollisiin vuotoihin. Toimintavaiheessa potentiaalinen 

riski liittyy toiminnassa erityisesti poikkeustilanteissa tapahtuviin kemikaalivuotoihin. Potentiaalisen 

riskin aiheuttavat toiminnot toteutetaan teknisin ratkaisuin siten, ettei niistä aiheudu vaikutuksia 

pohjaveteen tai orsiveteen edes poikkeustilanteissa. Lieventämistoimenpiteet huomioitaessa arvi-

oidaan, että muutosta nykytilaan ei aiheudu rakentamisen, eikä toiminnan aikana pohja- ja orsive-

den osalta. 

 

Pintavedet 

Vastaanottavien vesistöjen herkkyys vaikutuksille on arvioitu enintään vähäiseksi. Suunnitellulla 

toiminnan laajenemisella (VE1, VE2a) ei ole eroa NNH:n vesistökuormitukseen nykytilanteessa 

(VE0).  

Nykytilanteessa, eli vaihtoehdossa VE0 sekä toiminnan laajentuessa vaihtoehdoissa VE1 ja VE2a 

voidaan Kokemäenjoen vedenlaadussa havaita sulfaatin, nikkelin ja ammoniumtypen osalta toimin-

nasta johtuvaa pitoisuusnousua. Pitoisuusnousu ei taustapitoisuus huomioiden ylitä annettuja ym-

päristönlaatunormeja. Vaikutuksen merkittävyyden arvioidaan olevan vähäinen kielteinen. 

Vaihtoehdossa VE2b kuormitus pienenee nykytilaan verrattuna. Sulfaatin ja ammoniumtypen osalta 

voidaan yhä havaita vedenlaadun vähäinen muutos taustapitoisuuteen verrattuna. Kuormituksen 

pienentyessä muutos vedenlaadussa on nykytilanteeseen verrattuna merkittävyydeltään vähäinen 

myönteinen. 

 

Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 

NNH:n teollisuusalueen herkkyys arvioitiin vähäiseksi eikä hankkeella arvioida olevan vaikutuksia 

teollisuusalueen, ihmisen voimakkaasti muokkaamalle, luonnolle. Harjavallan Suurteollisuuspuiston 

kasvillisuus on niukkaa, eikä eliöstöä juuri esiinny.  

 

Vesieliöstön osalta herkkyydeksi arvioitiin vähäinen (patoallas) / kohtalainen (patoaltaan alapuoli-

nen alue) / kohtalainen (merialue) ja muutoksen suuruudeksi pieni kielteinen vaihtoehdoissa VE0, 

VE1 ja VE2a ja vaikutuksen merkittävyydeksi vähäinen. Vaihtoehdossa VE2b muutoksen suuruu-

deksi arvioitiin pieni myönteinen ja merkittävyydeksi vähäinen myönteinen. Merialueelle kohdistu-

vat vaikutukset arvioitiin merkityksettömiksi. 

 

Kalat ja kalastus 

Kalaston ja kalastuksen herkkyys vaihtelee alueellisesti ja on patoaltaassa vähäinen, patoaltaan 

alapuolella Lammaistenlahdella suuri ja merialueella kohtalainen. Lammaistenlahdella merkittävyys 

nousee kohtalaiseksi kielteiseksi/myönteiseksi, koska alueen herkkyys on suuri. Muutoksen suu-
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ruus on kuitenkin vaihtoehdoissa VE0, VE1 ja VE2a pieni kielteinen ja vaihtoehdossa VE2b pieni 

myönteinen. 

 

Suojelualueet 

Natura-alueiden herkkyys on arvioitu suureksi. Muutoksen suuruudeksi arvioidaan Pirilänkosken 

Natura-alueella vaihtoehdoissa VE0, VE1 ja VE2a pieni kielteinen. VE2b kuormituksen pienenemi-

sellä on pieni myönteinen vaikutus Pirilänkoskella. Kokemäenjoen suiston Natura-alueella eri vaih-

toehdoilla ei ole käytännössä vaikutuksia. Toiminnan ei missään vaihtoehdoissa arvioida heikentä-

vän ekologisia arvoja, joiden perusteella alueet on valittu Natura 2000 -verkostoon. Vaihtoehdoissa 

mahdollinen kielteinen/myönteinen vaikutus Pirilänkosken Natura-alueella on hyvin pieni, vaikka 

merkittävyys nousee arviointimenetelmän vuoksi kohtalaiseksi. 

 

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 

Vaihtoehto VE0 ei aiheuta vaikutuksia nykytilaan.  

Vaihtoehdoilla VE1, VE2a ja VE2b vaikutus on merkittävyydeltään vähäinen myönteinen. Vaihtoeh-

dot toteuttavat hyvin kaikilla kaavatasoilla suunniteltua maankäyttöä. Vaihtoehdot käyttävät hy-

väksi olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja mahdollistavat nikkelituotannon laajentamisen jo 

rakentuneella teollisuusalueella. Alueen asemakaavassa ja sen päivityksessä suositellaan tulevai-

suudessa käyttämään aluevarauksena erityisesti T/kem-kaavamerkintää ja -määräystä. 

 

Elinkeinot ja palvelut 

Vaihtoehto VE0 ei aiheuta muutosta nykytilaan, sillä nykyinen toiminta jatkuu eikä muutoksia ny-

kyisiin suoriin tai välillisiin työpaikkoihin synny. Vaihtoehdossa VE0 tuotantoa nostetaan nykyisen 

luvan puitteissa. Vaihtoehdolla VE1 on myönteisiä vaikutuksia Harjavallan elinkeinoelämään. Toi-

minnan laajentaminen ja rakentamistyöt työllistävät määräaikaisesti useampia henkilöitä, minkä 

lisäksi toiminnan laajentamisella on pieni myönteinen vaikutus Harjavallan työllisyysasteeseen. 

Vaihtoehtojen VE2a tai VE2b toteutuessa määräaikaisilla työllisyysvaikutuksilla on rakentamisen 

ajan keskisuuria myönteisiä vaikutuksia. Lisäksi hanke luo toiminnan aikana uusia, vakituisia työ-

paikkoja Harjavaltaan, mistä aiheutuu pieniä myönteisiä vaikutuksia. 

 

Maisema ja kulttuuriympäristö 

Vaihtoehdoilla VE1, VE2a ja VE2b on maisemaan ja kulttuuriympäristöön vähäinen kielteinen vai-

kutus. Vaikutukset kohdistuvat erityisesti Teollisuuskadun eteläpuolella sijaitseviin entisiin johtajis-

ton asuinrakennuksiin. Uusi rakentaminen sijoittuu kuitenkin olemassa olevaan tehdasympäristöön 

tehtaan alueelle, joten muutos entiseen ei ole erityisen merkittävä. Inventoinneissa arvokkaaksi 

osoitettuja kohteita ei olla purkamassa. Harjavallassa maisema on suurimittakaavaista ja tasaista, 

eikä tehdasalue juurikaan näy maiseman arvoalueille piippua lukuun ottamatta. Maakunnallisesti 

merkittävä Outokummun ja Kemiran asuinalueet on rajaukseltaan vanhentunut eikä nykyisin jäljellä 

olevalle asuinalueelle tule tässä hankkeessa uutta rakentamista. Tehtaan asuinalueen herkkyys 

tehtaalla tapahtuville muutoksille on arvioitu pienemmäksi kuin erillisen asuinalueen tai muun ra-

kennetun kulttuuriympäristön arvoalueen herkkyys, joten vaikutukset jäävät vähäisiksi. 

 

Luonnonvarojen hyödyntäminen 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta eikä tuotantokapasiteetin nostoon liittyviä vaikutuksia 

synny. Vaihtoehdossa VE0 ei myöskään edistetä liikenteen sähköistymistä ja sitä kautta uusiutu-

mattomien luonnonvarojen käytön vähentämistä. Vaihtoehdossa VE1 vaikutuksia syntyy nikkeliki-

vien kulutuksesta, rakentamisesta sekä liikenteen sähköistämisen välillisestä edistämisestä. Vaih-

toehdon VE1 vaikutukset arvioidaan kokonaisuudessaan olevan merkittävyydeltään vähäisiä myön-

teisiä. Vaihtoehdoissa VE2a ja VE2b toiminnan aikaiset vaikutukset ovat vastaavat kuin vaihtoeh-
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dossa VE1. Vaikutukset arvioidaan merkittävyydeltään vähäiseksi myönteiseksi. Hankkeen vaiku-

tukset luonnonvaroihin syntyvät käytetyistä raaka-aineista sekä rakentamisen että laajennuksen 

toiminnan aikana. Lisäksi välillisiä vaikutuksia syntyy liikenteen sähköistymisen kautta, mikä muut-

taa käytettävien moottoriajoneuvojen polttoainekantaa. 

 

Liikenne 

Vaihtoehdoissa VE1 sekä VE2a ja VE2b tuotantoa kasvatetaan 140 000 tonniin nikkeliä vuodessa. 

Vaihtoehtojen välillä on eroja siinä, minkä tyyppisiä lopputuotteet ovat ja minkälaista tekniikkaa 

tuotannossa käytetään. Sekä maantie- että rautatiekuljetukset kasvavat. Maantieliikenteen osalta 

vaihtoehtojen VE1 sekä VE2a ja VE2b välillä ei ole suuria eroja. Kuitenkin liikenteen vaikutusten 

merkittävyys on kohtalainen kielteinen.  

 

Nykyinen 10–12 vaunua per juna on vaikutukseltaan varsin vähäinen ja junakohtaista vaunumäärää 

on mahdollista kasvattaa. Tällöin vaihtoehdoissa VE1, VE2a ja VE2b junien määrä ei kasva kulje-

tusmäärien suhteessa vaan pysyy joko nykyisellään tai kasvaa vain vähän. Muutoksen suuruus 

voidaan arvioida pieneksi kielteiseksi rautatieliikenteen osalta.   

 

Melu ja tärinä 

Melulaskennassa tarkastellut vaimentamattomat melulähteet aiheuttavat vaihtoehdoissa VE1, VE2a 

ja VE2b erittäin suuren meluvaikutuksen. Kaikissa vaihtoehdoissa melutaso kasvaisi paljon, yli 10 

dB nykytilasta liuottamon lähialueella, mikäli mitään lieventämistoimia ei toteutettaisi. Rajoitta-

malla melun leviämistä (esim. meluvalli) ja/tai asentamalla riittävät vaimentimet melulähteisiin, 

pystytään melutasoa laskemaan huomattavasti ja saavuttamaan 45 dB kokonaistaso. Tällöin vai-

kutus saadaan rajoitettua pieneksi. 

Laitosalueella ja ratapihalla ei aiheudu muutosta tärinän osalta. Ratapihan kaakkoispuoleisella taa-

jama-alueella tärinästä aiheutuva muutos on vähäinen kielteinen (VE1, VE2, VE2a). 

 

Ilmanlaatu 

Vaihtoehdossa VE0 toimintaa jatketaan nykyisen ympäristöluvan puitteissa. Ilmanlaatuvaikutukset 

jatkuvat nykyisen kaltaisina. Arvion mukaan toiminnasta ei aiheudu merkittäviä ilmanlaatuvaiku-

tuksia. Tuotannon laajentuessa vaihtoehdoissa VE1, VE2a ja VE2b tuotannon ilmapäästöt hieman 

kasvavat, mutta arvion mukaan toiminnalla ei ole merkittävää vaikutusta alueen ilmanlaatuun. Ar-

vion mukaan tuleva toiminta ei aiheuta ilmanlaadun raja-, ohje- tai tavoitearvojen ylityksiä lähim-

pien asuinkiinteistöjen alueella. Toiminnan päästöt ovat kuitenkin osa Harjavallan Suurteollisuus-

puiston kokonaispäästöjä, ja koko alueen kokonaispäästöt saattavat ajoittain vaikuttaa lähimpien 

asuinkiinteistöjen ilmanlaatuun (esim. liikenteen nostama katupöly). 

 

Ilmasto 

Vaikutusalueen herkkyys on määritelty suureksi, johtuen ilmastonmuutoksen etenemisestä ja kas-

vihuonekaasujen kriittisestä vähentämistarpeesta. Vaihtoehdossa VE0 toiminta jatkuu nykyisen 

ympäristöluvan puitteissa eikä liikenteen sähköistymistä edistetä merkittävästi, joten vaikutuksen 

merkittävyys on arvioitu pieneksi kielteiseksi. Vaihtoehdoissa VE1, VE2a ja VE2b syntyy kielteisiä 

vaikutuksia rakentamisen (rakennusmateriaalit, kuljetukset, energian tarve) aikana sekä toiminnan 

aikana erityisesti toimintaan liittyvistä kuljetuksista. Pitkällä aikavälillä hanke kuitenkin tukee lii-

kenteen sähköistymistä ja edistää liikenteestä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähene-

mistä, joten vaikutukset ovat merkittävyydeltään kohtalaisia myönteisiä. 

 

Terveys 

Vaihtoehdossa VE0 ei aiheudu muutosta terveysvaikutusten osalta alueen asukkaille.  
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Vaihtoehdossa VE1 päästöt ilmaan nousevat jonkin verran, kun taas ilman vaimennustoimia melu-

tasoissa etenkin liuottamon läheisyydessä voisi tapahtua huomattavaa kasvua. Vaikutukset pohja- 

ja pintaveteen jäävät vähäisiksi. Laitoksen toimiessa normaalisti, muutoksesta aiheutuvien terveys-

haittojen arvioidaan olevan suuria kielteisiä. Melun vaimennustoimien kanssa terveyshaitan arvioi-

daan olevan pieni kielteinen. 

Vaihtoehdoissa VE2a ja VE2b suurimmat terveyshaitat muodostuvat pääasiassa kasvaneista melu- 

ja ilmapäästöistä. Vaikutukset veteen jäävät pienemmiksi. Muutoksesta aiheutuvien terveyshaitto-

jen, jotka aiheutuvat ilman melun vaimennustoimista laitoksen toimiessa normaalisti, arvioidaan 

olevan suuria kielteisiä. Melun vaimennustoimien kanssa terveyshaitan arvioidaan olevan pieni kiel-

teinen. 

 

Ihmisten elinolot ja viihtyvyys 

Vaihtoehdossa VE0 nikkelituotantoa ei laajenneta ja hanke jätetään toteuttamatta, eikä vaikutuksia 

elinoloihin ja viihtyvyyteen muodostu. Vaihtoehdoissa VE1, VE2a ja VE2b laajennustoiminnot sijoit-

tuvat Suurteollisuuspuiston alueelle ja kytkeytyvät alueen muuhun teolliseen toimintaan, mutta 

kuitenkin sijoittuen lähelle Kalevan asuinaluetta. Lähiympäristössä ei ole merkittäviä virkistyskäyt-

tökohteita, joihin hankkeella olisi vaikutuksia. Keskeisistä elinoloihin ja viihtyvyyteen vaikuttavista 

tekijöistä melu- ja terveysvaikutukset on arvioitu suuriksi tai vähäisiksi kielteisiksi riippuen melun 

lievennyskeinoista ja liikennevaikutukset kohtalaisiksi kielteisiksi. Muilta osin vaikutukset (mm. il-

manlaatu, tärinä, maankäyttö, maisema, pintavesi, elinkeinoelämä) vaikutukset jäävät vähäisiksi 

tai muutosta ei aiheudu (pohjavesi). Keskeisenä erona vaihtoehtojen välillä on vaihtoehdon VE2a 

ja VE2b mukaiset toiminnot, jotka sijoittuvat Torttilan läheisyyteen aiheuttaen meluvaikutuksia 

asuinalueelle ilman melun vaimennustoimenpiteitä. Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioi-

daan suuriksi kielteisiksi, mikäli melua ei vaimenneta ja vähäisiksi kielteisiksi, jos melun lieventä-

miskeinot huomioidaan. 

 

Onnettomuus- ja poikkeustilanteet 

YVA-selostuksen yhteydessä laadittiin ympäristöriskinarvio, jossa kartoitettiin laitoksen nykyisen toi-

minnan suurimpia ympäristöriskejä, sekä riskitason muutosta tuotannon laajennuksen yhteydessä. 

Mahdolliset riskitapahtumat tunnistettiin ensin aiempien riskinarviointien ja sisäisesti raportoitujen 

poikkeustilanteiden perusteella. Tämän jälkeen tunnistettujen riskien listaa täydennettiin riskityöpa-

joissa NNH:n työntekijöiden kokemusten perusteella, sekä arvioitiin mahdollista muutosta riskita-

soon laajennuksen jälkeen. Riskityöpajojen aikana tunnistettiin useita riskiluokaltaan Merkityksetön 

tai Vähäinen-riskejä. Näitä liittyi eri osastojen toimintoihin eri puolella hankealuetta. Lisäksi tunnis-

tettiin 16 kpl Kohtalainen -riskiluokan riskiä, joista noin puolet liittyi alueen logistiikkaan. Merkittävä 

riskiluokan riskejä tunnistettiin 3 kpl. Sietämätön-riskiluokan riskejä ei tunnistettu lainkaan. 

 

Ehdotus seurantaohjelmaksi 

Ympäristölainsäädäntö edellyttää, että toiminnan päästöjä ja niiden vaikutuksia tarkkaillaan, ja toi-

minnanharjoittajalla on lisäksi velvollisuus olla selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista, ympäris-

töriskeistä ja niiden hallinnasta. Ympäristötarkkailut on mahdollista ryhmitellä kolmeen päätyyp-

piin; käyttötarkkailuihin, päästötarkkailuihin sekä vaikutustarkkailuihin. Tarkkailuohjelman sisältö 

suunnitellaan siten, että tulosten perusteella voitaisiin erottaa erilaisin laatumittarein hankkeen ai-

heuttamat vaikutukset luontaisen taustan muutoksista. Yksi tarkkailun tavoite on arvioida kuinka 

hyvin ympäristövaikutusten arvioinnin ja ympäristölupahakemuksen aikana tunnistetut ja arvioidut 

vaikutukset vastaavat tarkkailutuloksia. Yksityiskohtainen ympäristövaikutusten tarkkailuohjelma 

laaditaan ympäristölupahakemukseen, ja hankkeen ympäristövaikutuksia tullaan tarkkailemaan 

ympäristöluvan ehtojen mukaisesti. Tehtaan toiminnasta, päästöistä, niiden vaikutuksesta ja tark-

kailusta sekä jätehuollosta laaditaan vuosittain raportti, joka toimitetaan valvovalle viranomaiselle 
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seuraavan vuoden alkupuoliskolla. Päästötarkkailuvelvoitteet esitetään ympäristöluvan lupamäärä-

yksissä.  

 

 

Tarvittavat luvat ja päätökset 

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

seen tarvitaan myös lupa. Tuotannon laajentaminen tasolle 140 kt Ni/a ylittää nykyisen voimassa 

olevan luvan mukaisen vuosituotannon (90 kt nikkeliä) ja näin ollen nikkelituotannon laajentami-

selle on haettava uutta ympäristölupaa. Ympäristölupaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehal-

lintovirasto. Ympäristönsuojelulaki määrittelee luvan myöntämisen edellytykset. 

 

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.  

 

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

kaisesti laitos tarvitsee kemikaaliturvallisuusluvan vaarallisten kemikaalien laajamittaiselle varas-

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

Myös toiminnan muutokselle tulee hakea lupa, jos muutos on tuotantolaitoksen perustamiseen ver-

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

 

Mikäli kohteessa havaitaan pilaantunutta maaperää, toiminannaharjoittaja voi olla velvollinen kun-

nostamaan tai vaihtamaan pilaantuneen maaperän rakentamisen yhteydessä. Tämä edellyttää il-

moitusta paikalliselle ELY-keskukselle ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesti.  
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1. JOHDANTO 

1.1 Hankkeesta vastaava 

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

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

teita. Tuotteet ovat metallista nikkelikatodia, -brikettiä ja -pulveria, nikkelisulfaattia, -hydroksidia 

ja -hydroksikarbonaattia sekä kobolttisulfaattia ja kuparisulfidia (kuparisakka). Sivutuotteena tuo-

tetaan ammoniumsulfaattia. 

 

NNH:n hydrometallurgisella prosessilla valmistamat tuotteet kattavat merkittävän osan kaikista 

maailman puhtaista nikkelituotteista (Suurteollisuuspuiston turvallisuustiedote, 2021). Tuotteita 

käytetään mm. teräksen valmistukseen, akku- ja patteriteollisuudessa, elektroniikkateollisuudessa, 

auto- ja lentokoneteollisuudessa, muovi-, teräs- ja pinnoiteteollisuudessa sekä petrokemian teolli-

suudessa. 

 

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 100 000–140 000 tonnia nikkeliä 

vuodessa siten, että kapasiteetin on tarkoitus olla käytössä vuonna 2027 ja yli 100 000 t Ni/a tuo-

tanto saavutetaan vuonna 2028. Laajennuksesta syntyvä keskeinen tuote on nikkelisulfaatti liuok-

sena (VE1) sekä liuoksena ja kiteenä (VE2a ja VE2b). YVA-selostuksessa vaikutusten arvioinneissa 

käytetään 140 000 tonnia Ni/a. Ympäristölupahakemuksen laatimisen yhteydessä voidaan käyttää 

samaa tai hieman pienempää tuotantomäärää.  

 

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 arviointi-

selostus (YVA-selostus) on YVA-lain mukainen asiakirja, jossa on esitetty kuvaus hankkeesta ja sen 

vaihtoehdoista sekä arvio vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. 

YVA-selostus pohjautuu 25.5.2022 jätettyyn arviointiohjelmaan ja yhteysviranomaisen arviointioh-

jelmasta antamaan lausuntoon. Ympäristövaikutusten arvioinnin on tehnyt Ramboll Finland Oy No-

rilsk Nickel Harjavalta Oy:n toimeksiannosta.  

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 100 000–140 000 tonnia nikkeliä vuo-

dessa. Tuotannon laajentaminen tullaan toteuttamaan nostamalla erityisesti nikkelisulfaatin vuosi-

tuotannon määrää. Tämä tuotannon laajentaminen ylittää nykyisen ympäristöluvan vuosituotannon 

luparajan, joka on 90 000 tonnia nikkeliä. Laajennuskapasiteetin on tarkoitus olla käytössä vuonna 

2027 ja yli 100 kt Ni/a tuotanto saavuttaa vuonna 2028.  

 

Hankkeen tavoitteena on vastata Harjavaltaan muodostuvan akkuklusterin raaka-ainekysyntään 

nikkelin osalta sekä muuhun lähialueilla syntyvään akkumetallikysyntään ja näin välillisesti edistää 

liikenteen sähköistymistä. Toteutuessaan hanke vahvistaa Suomen asemaa akkumarkkinoilla. 

 

Hanke pitää sisällään tuotannon laajentamisen Suurteollisuuspuiston alueella. Vaihtoehdossa VE1 

kiinteistölle 79-203-51-43 rakennetaan uusi liuottamorakennus, valvomo, kierrätyskuparisakka-

halli, uuton laajennus ja aktiivihiilisuodatus sekä liuosvarasto ja lastauspaikka. Kiinteistölle 79-203-

51-48 sijoitetaan konttivaraston laajennus sekä uusi kuparisakkavarasto ja pakkausalue. Vaihtoeh-

doissa VE2a ja VE2b toimintojen lisäksi kiinteistölle 79-203-51-48 rakennetaan kemikaalitehtaan 

laajennus sekä uutto ja ammoniumsulfaatin kiteytys (AMS-kiteytys). Nikkelituotannon laajentami-

nen tulee toteuttaa jo olemassa olevan tuotannon yhteyteen, sillä uusi prosessilaitteisto integroi-

daan olemassa olevan tuotannon kanssa eikä se pysty toimimaan itsenäisesti, erillisenä kokonai-

suutena.  

2.2 Arvioitavat vaihtoehdot 

 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen eli NNH:n nikkelituotannon laajentamista 

tasolle 100–140 kt Ni/a toteuttamisen vaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia YVA-lain ja -asetuksen 

edellyttämällä tavalla. Lisäksi tarkastelussa on vertailuna vaihtoehto, jossa hanke jätetään toteut-

tamatta (vaihtoehto VE0). Vaihtoehdossa VE0 nikkelituotantoa ei laajenneta tasolle 100–140 kt 

Ni/a ja toimintaa jatketaan nykyisen ympäristöluvan puitteissa (max 90 000 kt Ni/a).  

 

Arvioitaviksi hankevaihtoehdoiksi on valittu: 

• VE0 NNH:n nikkelituotantoa ei laajenneta tasolle 100 000–140 000 tonnia nikkeliä vuo-

dessa. Toimintaa jatketaan nykyisen ympäristöluvan puitteissa 

• VE1 NNH:n nikkelituotannon laajentaminen tasolle 100 000–140 000 tonnia nikkeliä vuo-

dessa. Laajennus toteutetaan nestemäisellä lopputuotteella.  

• VE2a NNH:n nikkelituotannon laajentaminen tasolle 100 000–140 000 tonnia nikkeliä vuo-

dessa. Laajennus toteutetaan nestemäisellä ja kiinteällä lopputuotteella. Ammoniumsul-

faattituotannon lisääminen 140 000 tonnia vuodessa. (Tekniikkavaihtoehto 1) 

• VE2b NNH:n nikkelituotannon laajentaminen tasolle 100 000–140 000 tonnia nikkeliä vuo-

dessa. Laajennus toteutetaan nestemäisellä ja kiinteällä lopputuotteella. Ammoniumsul-

faattituotannon lisääminen 170 000 tonnia vuodessa. (Tekniikkavaihtoehto 2) 

 

Vaikutusten arvioinnit vaihtoehdoissa VE1, VE2a ja VE2b toteutetaan huomioiden suurin mahdolli-

nen tuotantokapasiteetti (140 000 t Ni/a). 

 

YVA-ohjelman julkaisemisen jälkeen, arvioitavia hankevaihtoja on lisätty. YVA-ohjelmassa laajen-

nus esitettiin toteuttavan pääasiassa liuoskapasiteettia nostamalla (VE1). YVA-selostuksessa tar-

kastellaan tämän lisäksi mahdollisuutta tuottaa myös kiinteää lopputuotetta (VE2a ja VE2b).  
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Nestemäisellä ja kiinteällä lopputuotteella on eri markkina-alueet, mikä luo joustavuutta yhtiön toi-

mintaan palvella asiakkaita. Erilaiset lopputuotteet mahdollistavat nopean sopeutumisen muuttu-

vaan markkinatilanteeseen ja edesauttavat markkinoiden heilahteluun varautumisessa.   

 

Kaikki tarkasteltavat vaihtoehdot edustavat laajennushanketta, joka hyödyntää olemassa olevaa 

prosessilaitteistoa. Laajennus on suunniteltu nykyisen, toiminnassa olevan tuotantolaitoksen yh-

teyteen, sillä laajentaminen toteutetaan integroimalla uusi laitteisto vanhan prosessilaitteiston yh-

teyteen.  

 

Jos laajennus toteutettaisiin muualle kuin kiinteästi liitettynä nykyiseen tuotantoon, jouduttaisiin 

osa olemassa olevasta prosessilaitteistosta rakentamaan myös uuteen sijaintiin. Liittämällä tuotan-

non laajennus kiinteäksi osaksi vanhaa tuotantolaitosta voidaan hyödyntää olemassa olevaa infra-

struktuuria, säästää luonnonvaroja, edesauttaa materiaalitehokkuutta ja vähentää liikenteestä ai-

heutuvia päästöjä kahden eri tuotantolaitoksen välillä.  

 

Hankkeen kapasiteetti perustuu NNH:n arvioon akkuteollisuuden markkinoiden kasvunopeudesta ja 

akkujen raaka-aineiden kysynnän kasvusta. NNH:lla on hyvä asiantuntemus olemassa olevista tuo-

tantolaitteista, joiden suoritusarvot tunnetaan. Tuotantokapasiteetin muutoksen suuruuteen vai-

kuttavat sekä saatavilla olevien raaka-aineiden määrät, että tuotantolinjojen teknistaloudellinen 

mitoitus. Tämän takia hankkeessa ei ole suunniteltu montaa eri laajuista kapasiteettilisäystä.  

 

Jätevesien määrät eivät muutu merkittävästi käsiteltävissä vaihtoehdoissa. Hankevaihtoehdossa 

VE1 ei tuoteta uutta jätevettä käsiteltäväksi. Vaihtoehdossa VE2a/b jätevesimäärän tilavuusvirran 

kasvu jää alle 2 %:iin nykyisestä tilavuusvirrasta, minkä takia muutoksen merkitys on vähäinen. 

Vesienkäsittelyvaihtoehtojen selvitykselle ei täten katsota olevan tarvetta.  

 

Jätevesien johtamista pidemmillä purkuputkilla ei pidetä toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona, koska 

pitkä purkuputki on sekä kallis rakentaa että hankala kunnossapitää. Pitkän purkuputken rakenta-

misen ja kunnossapidon aikana tulisi merkittävä määrä asianosaisia, joille aiheutuisi jonkin asteista 

haittaa purkuputkesta sekä putken rakentamisen aikana että putken kunnossapidon ja käytön ai-

kana. Merialueella on useita suojelualueita, minkä takia pitkällä purkuputkella Porin edustan meri-

alueelle ei voi odottaa saavutettavan merkittävästi muutoksia vesienkäsittelyn vaatimuksille. Tä-

män takia pidempää purkuputkea merelle ei ole selvitetty tai suunniteltu.   

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. Suurimpien Suurteollisuuspuis-

ton toimijoiden toimintojen sijainnit on esitetty alla (Kuva 2-1). Kuvaan on merkitty myös nyt YVA-

menettelyssä esitetyt uudet toiminnot, jotka on esitelty tarkemmin hankeen teknisen kuvauksen 

yhteydessä (luku 2.4). (Suurteollisuuspuiston turvallisuustiedote, 2021) 
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Kuva 2-1 Suurteollisuuspuiston suurimmat toimijat ja heidän toimintansa sijoittuminen Suurteollisuuspuistossa. 

 

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

mistetaan sulfaattipohjaisella hydrometallurgisella prosessilla, joka voidaan jakaa seuraaviin osa-

kokonaisuuksiin: 

 

Liuotus 

Nykyisessä prosessissa liuottamon kivilinjoille tuleva nikkelikivi jauhetaan ja liuotetaan kahdella eri 

liuotuslinjalla. Saatava kiviliete sekä muut raaka-aineet johdetaan kaksivaiheiseen atmosfääriliu-

otukseen, jota tehostetaan kaksivaiheisella paineliuotuksella. Liuotus tehdään käyttäen elektrolyy-

sin rikkihappopitoista paluuliuosta, väkevää rikkihappoa sekä happea. Liuottamon prosessissa nik-

kelistä ja koboltista erotetaan kupari ja rauta. Kupari erotetaan prosessista kuparisulfidisakkana ja 

myydään asiakkaille ulos tai konsernin sisälle. Rauta erotetaan rautasakkana, joka läjitetään Tort-

tilan läjitysalueelle. Tuotteena saatava nikkeliraakaliuos ohjataan liuospuhdistukseen neste-nes-

teuuttoon (uutto). 

 

Neste-nesteuutto (uutto) 

Suurin osa nikkeliraakaliuoksesta johdetaan kobolttiuuttoon. Liuottamolta tulevassa liuoksessa on 

merkittävämpänä epäpuhtautena kobolttia, joka poistetaan siitä uuttamalla orgaaniseen liuokseen. 

Koboltti saadaan talteen takaisinuuttamalla se orgaanisesta liuoksesta rikkihapolla. Saatu koboltti-

liuos johdetaan kemikaalitehtaalle kobolttikemikaalin tuotantoon. Osa kobolttiuutosta saadusta ko-

bolttivapaasta puhdistetusta nikkeliliuoksesta johdetaan elektrolyysiin ja pelkistämöön jatkokäsi-

teltäväksi. Osa liuoksesta menee nikkeliuuttoon, josta saatava erityispuhdas nikkeliliuos pumpataan 

kemikaalitehtaalle.  

 



Ramboll - Nikkelituotannon laajennuksen YVA 

 

  

 

17/217 

Osa liuottamon liuoksesta ohjataan kalsiumuuttoon. Kalsiumuutossa uutetaan eri epäpuhtauksia 

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

likloridiliuoksen sisältämä vapaa suolahappo neutraloidaan ja sen sisältämät metallit saostetaan 

soodalla metallikarbonaattisakaksi, joka sijoitetaan Torttilan läjitysalueelle. 

Elektrolyysi 

Puhdistetun nikkeliliuoksen elektrolyyttinen saostaminen (electrowinning) suoritetaan käyttämällä 

liukenemattomia lyijyanodeja. Nikkeli saostuu elektrolyysialtaissa katodeina toimivien siemenlevy-

jen pintaan. Haluttuun vahvuuteen kasvatetut nikkelikatodit nostetaan pois, leikataan haluttuun 

palakokoon, pakataan ja toimitetaan asiakkaalle. Elektrolyysistä palaava nikkeliä ja rikkihappoa 

sisältävä anolyyttiliuos johdetaan liuottamoon käytettäväksi liuotusprosessissa. 

Pelkistämö 

Pelkistämöllä suoritetaan ammoniumsulfaatti- ja ammoniakkipitoisen puhdistetun nikkeliliuoksen 

vetypelkistys panoksittain autoklaaveissa korkeassa lämpötilassa ja vetypaineessa. Syntynyt nik-

kelipulveri erotetaan liuoksesta laskeuttamalla ja suodattamalla. Kuivauksen jälkeen osaa nikkeli-

pulverista siirretään pakkaukseen. Pulveria myös briketoidaan koneellisesti ja briketit sintrataan 

korkeassa lämpötilassa ja pakataan. Pelkistyksessä syntyy ammoniumsulfaattiraakaliuosta, joka 

johdetaan puhdistettavaksi nikkelikobolttisaostukseen ja syntynyt sakka palautetaan liuottamolle. 

Puhdistettu ammoniumsulfaattiliuos johdetaan kiteytykseen ja tuotteena saadaan ammoniumsul-

faattia. 

Kemikaalitehdas 

Kemikaalitehtaalla valmistetaan nikkelihydroksidia, nikkelihydroksikarbonaattia, nikkelisulfaattia 

sekä kobolttisulfaattia. Prosessien raaka-aineena on erityispuhdas nikkeli- tai kobolttisulfaattiliuos. 

Nikkelisulfaattia valmistetaan nikkelisulfaattiliuoksesta ja kobolttisulfaattia vastaavasti kobolttisul-

faattiliuoksesta kiteyttämällä. Nikkelihydroksikarbonaatti saostetaan nikkelisulfaattiliuoksesta käyt-

tämällä natriumkarbonaattia. Nikkelihydroksidia valmistetaan saostamalla nikkelisulfaattiliuoksesta 

käyttämällä natriumhydroksidia. Kemikaalitehtaalla valmistetaan myös PCAM-tuotetta nikkelihyd-

roksidisaostuksen kaltaisesti. Kaikki tuotteet pakataan asiakkaiden toivomusten mukaisiin pakkauk-

siin. 

Kemikaalitehtaan yhteydessä on myös NNH:n käyttöveden valmistus sekä omien jäte- ja hulevesien 

käsittelylaitos. 

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 2-2). Sinisellä merkityt toiminnot kuvaavat toimintoja, jotka rakennetaan vaihtoehdossa VE1. 

Vaihtoehdoissa VE2a ja VE2b sinisellä karttaan merkittyjen toimintojen lisäksi suunnitellaan raken-

nettavaksi mustalla merkityt toiminnot (kemikaalitehtaan laajennus, uutto ja AMS-kiteytys, ammo-

niakkisäiliö). 
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Kuva 2-2 Suunniteltujen toimintojen sijoittuminen Harjavallan Suurteollisuuspuiston alueella.  

 

Vaihtoehto VE1 pitää sisällään yllä olevassa kuvassa (Kuva 2-2) sinisellä merkityt toiminnot: 

 

Konttivarasto 

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

sen varaston läheisyyteen. Lisäksi tarvitaan lisää konttien käsittelytilaa. 

 

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 että korjaamohallin tarvitsema pinta-ala on noin 4500 m2. Nykyisten jäähdytys-

vesitornien viereen rakennetaan kolme (3) uutta jäähdytysvesitornia. 

 

Kierrätyskuparisakkahalli 

Uusi liuottamorakennus rakennetaan nykyisen kierrätyskuparisakkahallin tilalle. Tämän vuoksi ny-

kyistä hallia pienempi kierrätyskuparisakkahalli on suunniteltu rakennettavaksi nykyisen liuottamo-

rakennuksen viereen Vuoksentien läheisyyteen. Sijainti edesauttaa kuparisakan tehokasta takaisin-

kierrätystä ja vähentää tehdasalueen sisäistä liikennettä. Kuparisakka otetaan ulos nykyisellä liu-

ottamolla sijaitsevilta suodattimilta siirtolavoille ja siirretään sakkahalliin, jonne sakka kipataan la-

valta. 

 

Kuparisakkavarasto ja pakkausalue 

Liuotusjäännöksenä syntyvän ulos myytävän kuparisakan varastointi- ja pakkaustoiminnot sijoittu-

vat tällä hetkellä samaan halliin kierrätyskuparisakan varastoinnin kanssa ja nyt vaihtoehdoissa 
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VE1, VE2a ja VE2b nämä toiminnot siirretään nykyisen tuotevaraston viereen rakennettaviin uusiin 

tiloihin. Ulos myytävä kuparisakka otetaan ulos nykyisellä liuottamolla sijaitsevilta suodattimilta 

siirtolavalle ja siirretään tehdasalueen sisäisiä reittejä pitkin uuteen varastoon, jonne sakka kipa-

taan lavalta. Varastossa kuparisakka varastoidaan kasoilla, joista sakka siirretään kauhakuormaa-

jalla pakkauslinjan syöttösuppiloon. Pakkauslinjalla sakka pakataan suursäkkeihin, jotka siirretään 

kuljetinlinjalla tuotevaraston puolelle. Tuotevarastossa suursäkkien siirrot tapahtuvat trukilla.  

 

Uutto ja aktiivihiilisuodatus 

Laajennus kytkeytyy olemassa olevaan prosessiin uutossa, jonka kapasiteetti tullaan täysin hyö-

dyntämään. Laatutavoitteiden takia puhdistuskapasiteettia kasvatetaan hieman. Puhdistuskapasi-

teetin nosto on kuitenkin niin pieni, että laajennus mahtuu nykyiseen rakennukseen. Lisäksi tuote-

liuokselle rakennetaan aktiivihiilisuodatus uuteen rakennukseen. Aktiivihiilisuodatus poistaa orgaa-

nisia epäpuhtauksia adsorboimalla ne aktiivihiileen. 

 

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. 

 

Valvomo 

Tuotannon laajentamisen yhteydessä rakennetaan myös uusi valvomorakennus kierrätyskuparisak-

kahallin viereen. Valvomorakennus on verrattavissa hallinnollisiin rakennuksiin sisältäen toimistoti-

lojen lisäksi prosessiin valvontaan käytettävän valvomon, sekä henkilöstön tauko- ja sosiaalitilat. 

 

Vaihtoehto VE2a ja Vaihtoehto VE2b käsittävät kaikki yllä esitetyssä kuvassa (Kuva 2-2) esite-

tyt toiminnot (sinisellä ja mustalla merkityt): 

 

Kemikaalitehtaan laajennus 

Kemikaalitehdasta laajennetaan nykyisen kemikaalitehtaan koillispuolelle. Kemikaalitehtaan uu-

dessa osassa tulee olemaan samoja, tekniikaltaan hyvin tunnettuja yksikköprosesseja kuin nykyi-

sessä kemikaalitehtaassa. Näitä yksikköprosesseja ovat esim. nikkelisulfaatin kiteytys. Raaka-ai-

neena käytetään nikkelisulfaattiliuosta, josta saadaan nikkelihydroksidia, nikkelihydroksikarbonaat-

tia ja nikkelisulfaattia sekä kobolttisulfaattiliuosta, josta saadaan vastaavasti kobolttisulfaattia. Laa-

jennus on pinta-alaltaan noin 2000 m2. 

 

Nikkeliuutto 

Nikkeliuutto laajennetaan uuteen uutto-osastoon, joka sijoittuu kemikaalitehtaan laajennuksen 

koillispuolelle. Tekniikaltaan nikkeliuutto vastaa nykyistä nikkeliuuttoa ja on siten tunnettu yksik-

köoperaatio. Samaan rakennukseen sijoittuu ammoniumsulfaatin kiteytys. Rakennuksen yhteyteen 

sijoittuu myös nikkeliliuoksen varastosäiliöt sekä ammoniumsulfaatin bulkkisiilo ja autolastaus-

asema. Laajennus on pinta-alaltaan noin 4000 m2. 

 

Ammoniakkisäiliö 

Hankevaihtoehdoissa VE2a ja VE2b ammoniakin käyttö kasvaa yli kaksinkertaiseksi. Tämän vuoksi 

tehdasalueelle tulee rakentaa uusi ammoniakkisäiliö (noin 700 m3) mahdollistamaan tarvittavan 

ammoniakin varastointikapasiteetin. Uusi ammoniakkisäiliö rakennettaisiin nykyisen ammoniak-

kisäiliön viereen. 

 

Ammoniumsulfaatin kiteytys 

Tuotantolaitoksella syntyy nykyisellään ammoniumsulfaattia (AMS), mutta laajennuksen myötä 

myös ammoniumsulfaatin tuotantokapasiteetti kasvaisi. Ammoniumsulfaatin tuotantokapasiteetin 
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nosto toteutetaan rakentamalla uusia kiteyttimiä nikkeliuuton yhteyteen. Ammoniumsulfaatti myy-

dään bulkkina siilosta.  

 

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

vissa kuvissa (Kuva 2-3 ja Kuva 2-4). 

 

 

Kuva 2-3 Nykyisten varastorakennusten lähettyville suunniteltujen toimintojen ja rakennusten sijainti Suurteolli-

suuspuistossa. Vaihtoehtoon VE1 kuuluvat toiminnot on kuvattu sinisellä. Vaihtoehtoihin VE2a ja VE2b kuuluvat 

sinisellä, että mustalla merkityt toiminnot. 
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Kuva 2-4 Nykyisen liuottamon ympäristöön suunniteltujen toimintojen ja rakennusten sijainti Suurteollisuuspuis-

tossa. 

2.4.2 Rakentaminen 

Ennen rakentamista tehdään suunniteltujen toimintojen rakennussuunnittelu ja haetaan tarvittavat 

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.) 

 

Aktiivisin rakennusvaihe kestää kaikissa vaihtoehdoissa noin 12 kk, jolloin on odotettavissa noin 

100 henkilön lisäys hankealueella työskenteleviin työntekijöihin. 

2.4.3 Raaka-aineet 

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

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

laisia 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.  
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Kierrätysraaka-aineille asetetut laatuvaatimukset ovat tiukat johtuen nikkelikivien jalostusprosessin 

luomista teknisistä vaatimuksista. Jalostusprosessiin sopimattomia kierrätysraaka-aineita ei ole tar-

koitus hankkia raaka-aineiksi, jolloin myös lisääntyneen kierrätysraaka-aineen aiheuttamat vaiku-

tukset jätejakeisiin jäävät merkityksettömiksi. Kierrätettävien akkumateriaalien tapauksessa mm. 

fluoridipitoisuutta valvotaan tarkasti sen aiheuttaman korroosioriskin hallitsemiseksi. 

 

Nykyisessä ympäristöluvassa lueteltuihin, raaka-aineiksi sallittuihin jätejakeisiin (Taulukko 1) ei 

tällä hetkellä oleteta tulevan muutoksia.  

Taulukko 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, sekoituksessa, 

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 PINTAKÄSITTELYSSÄ 

JA PINNOITTAMISESSA SEKÄ EI-RAUTAMETALLIEN HYDROMETALLURGIASSA 

SYNTYVÄT JÄTTEET 

11 01 metallien ja muiden materiaalien kemiallisessa pintakäsittelyssä ja pinnoitta-

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

sinen 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 
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2.4.4 Kemikaalit 

Laajennuksen myötä alueella ei aloiteta varastoida tai käyttää uusia kemikaaleja. Joidenkin käytet-

tävien kemikaalien vuosittaiset käyttö- ja varastointimäärät kasvavat. Alla on esitetty alustava arvio 

käytettävien kemikaalien käyttö- ja enimmäisvarastointimääristä. Kemikaalimääriä tullaan tarken-

tamaan suunnittelun edetessä. 

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

tuotannon ollessa tasolla 140 kt nikkeliä vuodessa (VE1). 

Vuosittainen käyttömäärä 

Kemikaali Yksikkö Olomuoto Vuosittainen käyttömäärä 

 VE0 VE1 VE2a VE2b 

Rikkihappo (>90 %) t neste 65 000 90 000 145 000 145 000 

Lipeä (50 %) t neste 35 000 37 000 40 000 15 000 

Happi t kaasu 90 000 170 000 170 000 170 000 

Typpi t neste 20 000 23 000 23 000 23 000 

Suolahappo (33 %) t neste 800 1 200 800 800 

Ammoniakki (100 

%) 

t neste 

25 000 25 000 60 000 70 000 

Vety t kaasu 1 500 1 500 1 500 1 500 

Sooda t kiinteä 4 500 5 500 4 500 4 500 

Kalkki t kiinteä 5 000 11 000 11 000 11 000 

Uuttoreagenssit t neste 90 90 170 170 

Uuttolaimentimet t neste 270 270 480 480 

Aktiivihiilet t kiinteä 900 1 000 1 200 1 200 

Enimmäisvarastointimäärä 

Kemikaali Yksikkö Olomuoto Enimmäisvarastointimäärä 

   VE0 VE1 VE2a VE2b 

Rikkihappo (>90 %) t neste 220 230 280 280 

Lipeä (50 %) t neste 750 750 750 750 

Happi t kaasu - - - - 

Typpi t neste - - - - 

Suolahappo (33 %) t neste 150 150 150 150 

Ammoniakki (100 

%) 

t neste 1000 1000 1500 1500 

Vety t kaasu 0 0 0 0 

Sooda t kiinteä 150 150 150 150 

Kalkki t kiinteä 50 50 50 50 

Uuttoreagenssit t neste 60 60 80 80 

Uuttolaimentimet t neste 40 40 70 70 

Aktiivihiilet t kiinteä 50 50 100 100 

 

Yllä esitettyjen kemikaalien lisäksi tuotantolaitoksella käytetään pienempiä määriä muita kemikaa-

leja, esim. flokkulantteja ja vesienkäsittelykemikaaleja.  

 

LNG:tä käytetään vedyn valmistuksen raaka-aineena sekä pienempiä määriä höyryvoimalaitoksen 

apupolttoaineena. Vety valmistetaan Suurteollisuuspuistossa erillisellä tehtaalla ja voimalaitosta 

operoi palveluyhtiö. 
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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 2-5). 

 

 

Kuva 2-5 NNH:n Suurteollisuuspuiston toimintojen yksinkertaistettu prosessikaavio. 

Kuten yllä esitetty kuva havainnollistaa, tuotannon laajentamiseen tarvittavat prosessimuutokset 

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

dossa VE1 koskevat liuotusta ja jossain määrin uuttoja. Vaihtoehdossa VE1 esitettyjen muutosten 

lisäksi vaihtoehdoissa VE2a ja VE2b prosessimuutokset kohdistuvat pääasiassa laajennettuun nik-

keliuuttoon ja nikkelikemikaalituotantoon. Sivutuotteena syntyy ammoniumsulfaattia. Nämä kes-

keisimmät prosessimuutokset on esitetty alla. Mustalla merkittyihin prosesseihin ei kohdistu laa-

jennuksen yhteydessä muutostoimenpiteitä. 

 

Muutokset liuotukseen 

Nykyisessä prosessissa liuottamon kivilinjoille tuleva nikkelikivi jauhetaan ja liuotetaan kahdella eri 

liuotuslinjalla. Osana tuotantokapasiteetin nostoa rakennetaan kolmas liuotuslinja sekä prosessin 

tarvitsemat kiintoainesiilot ja liuossäiliöt. Liuotus on kuvattu tarkemmin alueen nykyisen toiminnan 

yhteydessä (luku 2.3). 

 

Muutokset uuttoon 

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.  
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Tuotantokapasiteetin noston yhteydessä vaihtoehdossa VE1 nykyinen uuton kapasiteetti hyödyn-

netään täysin, minkä lisäksi puhdistuskapasiteettia tullaan kasvattamaan hieman. Uutto on kuvattu 

tarkemmin alueen nykyisen toiminnan yhteydessä (luku 2.3). 

 

Vaihtoehdoissa VE2a ja VE2b, edellisen lisäksi, kasvatetaan nikkeliliuoksen tuotantokapasiteettia 

rakentamalla uusi nikkeliuutto. Lisäksi ammoniumsulfaatille rakennetaan uusi kiteyttämö uuden 

nikkeliuuton yhteyteen. 

 

Nikkelikemikaalituotannon laajentaminen 

Nikkeliuutosta saatava nikkeliliuos voidaan myydä joko liuoksena tai se voidaan kiteyttää nikkeli-

sulfaatiksi. Nikkelisulfaatin kiteytys rakennetaan kemikaalitehtaan laajennukseen. 

2.4.6 Pohjaveden suojausperiaatteet 

Olennainen osa rakentamisen suunnittelua on kaksinkertaisen suojauksen vaatimusten täyttymisen 

varmistaminen uusien toimintojen suojarakenteissa siltä osin kuin toiminnot niitä vaativat. Suun-

nittelun pohjana on käytetty ELY-keskuksen julkaisua vuotojenhallinnan hyvistä käytännöistä ym-

päristösuojelun kannalta sekä Tukesin laatimaa opasta kemikaalivuotojen hallinnasta (Flood, 2018; 

Tukes, 2019).  

 

Alla on esitetty konseptitason kuvaukset vuotojenhallinnasta ja maaperän ja pohjaveden suojaa-

miseksi toteutettavista rakenteista. Kaksoissuojauksen periaate voidaan toteuttaa myös teknisesti 

muulla tavoin, mikäli yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa alla esitetyt periaateratkaisut eivät ole 

sovellettavissa suunnittelukohteeseen. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota rakenteiden mahdolli-

seen perustamistapaan sekä rakenteiden mahdolliseen painumiseen, siten että kaksoispidätyksen 

tiiveysvaatimus ei vaarannu.  

 

Tuotantorakennukset 

Uusien tuotantorakennusten vähintään 200 mm paksuiset betonilattiat toteutetaan allastettuina, 

siten, että mahdolliset vuodot jäävät rakennusten lattioiden muodostamiin altaisiin. Lattiat pinnoi-

tetaan kemikaaleja hyvin kestävällä pinnoitteella. Varsinaisen lattiakerroksen alle toteutetaan toi-

nen vähintään 200 mm vahvuinen betonikerros, joka myös pinnoitetaan kemikaalin kestävällä pin-

noitteella. Näin muodostuvan kaksoiskerrosrakenteen avulla mahdollinen vuoto lattian läpi on mah-

dollista havaita ja pysäyttää.  

 

Mahdollisten vuotojen havaitsemiseksi alemman kerroksen päälle toteutetaan salaojakerros, johon 

kertyvä vuoto valuu tarkastuskaivoihin, joissa on automaattiset vuodonilmaisimet, jotka ilmoittavat 

mahdollisesta vuodosta tehtaan automaatiojärjestelmään. Rakennukset perustettaan tarvittaessa 

pilareiden varaan. Tuotantorakennuksissa käytettävien pohjavedensuojausrakenteiden periaatteet 

on esitetty kuvassa 2-6. Perustamistapa, sekä suojauksen tekniset yksityiskohdat tarkentuvat 

suunnittelun edetessä.  
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Kuva 2-6 Tuotantorakennusten kaksoissuojauksen toteutusperiaate.  

 

Kemikaalisäiliö 

Kemikaalien varastosäiliöt sijoitetaan suoja-altaaseen. Suoja-allas on vähintään 200 mm paksuinen 

betonirakenteinen allas, joka on päällystetty kemikaaleja hyvin kestävällä pinnoitteella. Altaan ala-

puolelle rakennetaan toinen vähintään 200 mm paksuinen betoniallas, joka niin ikään päällystetään 

kemikaalinkestävällä pinnoitteella. Betonikerrosten väliin asennetaan salaojakerros, jonka avulla 

mahdolliset vuodot altaassa on mahdollista havaita ja pysäyttää. Salaojakerrokseen mahdollisesti 

päätyvä vuoto päätyy tarkastuskaivoon, joka on varustettu automaattisella vuodonilmaisimella. 

Näin suoja-altaan rakenteen tiiveyttä voidaan tarkkailla.  

 

Kemikaalisäiliöt ovat haponkestävää terästä. Säiliöt on varustettu ylitäytön estimillä ja ylärajahäly-

tyksillä, joiden avulla estetään säiliöiden ylivuodot suoja-altaaseen.  

 

 

Suoja-altaan pinnoitteen ja betonirakenteen kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti ja mahdolliset vau-

riot korjataan välittömästi. Myös säiliöiden sekä kaivojen ja antureiden kuntoa ja toimivuutta tark-

kaillaan säännöllisesti. Kuvassa 2-7 on esitetty säiliöalueen suojausrakenteiden periaatekuva. Tek-

niset yksityiskohdat sekä perustustapa tarkentuu suunnittelun edetessä. 
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Kuva 2-7 Säiliöalueen kaksoissuojauksen toteutusperiaatteet. 

 

Uudet putkisillat 

Nikkelituotannon laajennuksen yhteydessä tehdasalueelle lisätään uutta nikkelisulfaatti- sekä lipeä-

putkistoa. Uudet putkistot sijoitetaan maanpäällisille putkisilloille. Uusille putkisilloille asennetaan 

vuotojen varalle kemikaalin kestävästä materiaalista valmistettu tiivis vuotokaukalo, josta mahdol-

liset putkiston vuodot voidaan johtaa hallitusti esimerkiksi kemikaalisäiliöiden suoja-altaaseen  kaa-

doilla.  

 

Putkisillan vuotojenhallinnan toisena suojakerroksena toimii putkisiltojen alapuolella tiivisasfaltoitu 

piha-alue. Putkisiltojen alapuoliset hulevesiviemärit varustetaan tarkastuskaivoilla, joissa on johto-

kykymittarit. Järjestelmässä on hulevesikaivojen jälkeen automaattiset sulkuventtiilikaivot, jotka 

sulkeutuvat automaattisesti, mikäli hulevesikaivojen johtokykymittarit havaitsevat hulevesissä ke-

mikaaleja. Anturit ovat kytkettyinä tehtaan automaatiojärjestelmään.  

 

Kemikaalivuototilanteessa vuodot imeytetään imeytysaineeseen tai poistetaan imuautolla sulku-

venttiilikaivoista. 

 

Putkisillan sekä asfaltoinnin kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti ja mahdolliset vauriot korjataan vä-

littömästi. Myös kaivojen ja antureiden kuntoa ja toimivuutta tarkkaillaan säännöllisesti. Kuvassa 

2-8 on esitetty putkisiltojen suojausrakenteiden periaatekuva. Tekniset yksityiskohdat tarkentuvat 

suunnittelun edetessä. 
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Kuva 2-8. Uusien putkisiltojen kaksoissuojauksen toteutusperiaatteet. 

 

Lastauspaikka 

Nikkelisulfaatin lastauspaikalla vuotojen keräily toteutetaan kaksoispidätyksen periaatteita noudat-

taen. Lastauspaikka rakennetaan katokseen, jolloin sade- ja sulamisvedet on mahdollista erotella 

lastauspaikan mahdollisista vuodoista.  

 

Lastauspaikalle rakennetaan vähintään 200 mm vahvuinen betoniallastus, joka päällystetään kemi-

kaaleja hyvin kestävällä pinnoitteella. Lastausalueen mahdolliset vuodot johdetaan lastauspaikan 

vuotokaivojen kautta lastauspaikan viereen asennettavaan katastrofivuotosäiliöön, joka varuste-

taan automaattisella vuodonilmaisimella, joka on liitetty tehtaan automaatiojärjestelmään. Vuo-

tosäiliöön päätyvä neste poistetaan pumppuautolla asianmukaiseen käsittelyyn. Maanalaisen vuo-

tosäiliön perustuksen alapuolelle asennetaan HDPE-kalvo sekä bentoniittimatto, jolla varmistetaan, 

että kaksoispidätyksen periaatetta noudatetaan myös vuotosäiliön kohdalla.  

 

Lastauspaikan betonilattian alapuolelle tehdään toinen vähintään 200 mm vahvuinen betoniallas, 

joka pinnoitetaan kemikaalin kestävällä pinnoitteella. Altaan pohjalle toteutetaan salaojakerros, 

jonka avulla mahdollinen vuoto lastausalueen betonilattian ja pinnoitteen läpi voidaan havaita ja 

pysäyttää. Salaojakerrokseen mahdolliset vuodot johdetaan lastauspaikan viereiseen vuotosäiliöön. 

 

Lastauspaikan ympärillä hule- ja sulamisvedet kerätään hulevesijärjestelmään, joka vastaa putki-

sillan alueella esitettyä keräysjärjestelmää, jossa hulevesikaivoissa on johtokykymittaus sekä au-

tomaattiset sulkuventtiilikaivot. Kuvassa 2-9 on esitetty lastauspaikan suojausrakenteiden periaa-

tekuva. Tekniset yksityiskohdat ja perustamistapa tarkentuvat suunnittelun edetessä. 
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Kuva 2-9. Lastauspaikan kaksoissuojauksen toteutusperiaatteet. 

2.4.7 Tuotteet 

NNH toimii Suurteollisuuspuistossa nikkelimetallin ja -kemikaalien jalostajana. NNH valmistaa vuo-

sittain nikkelisisällöltään noin 65 000 tonnia nikkelituotteita. Tuotteet ovat metallista nikkelikatodia, 

-brikettiä ja -pulveria, nikkelisulfaattia, -hydroksidia ja -hydroksikarbonaattia sekä kobolttisulfaat-

tia ja kuparisulfidia (kuparisakka). Sivutuotteena tuotetaan ammoniumsulfaattia. Laitoksella val-

mistettavien tuotteiden vaaraominaisuuksia on kuvailtu alla olevassa taulukossa (Taulukko 3). 
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Taulukko 3 Laitoksella valmistettavat tuotteet. 

Tuote Olomuoto Vaaraominaisuudet 

Nikkelimetalli (katodi, briketit ja pul-

veri) 

kiinteä Voi aiheuttaa allergiaa ja pitkäaikaista terveyshaittaa. 

Nikkelipulveri on vesiympäristölle haitallista.   

Nikkelisuolat (nikkelihydroksidi, -hyd-

roksikarbonaatti ja -sulfaatti) 

kiinteä Voi aiheuttaa allergiaa ja pitkäaikaista terveyshaittaa 

hengitettynä ja toistuvassa altistumisessa. Erittäin 

myrkyllistä vesiympäristölle, pitkäaikaisia haittavai-

kutuksia. 

Nikkelisulfaattiliuos neste Voi aiheuttaa allergiaa ja pitkäaikaista terveyshaittaa 

hengitettynä ja toistuvassa altistumisessa. Erittäin 

myrkyllistä vesiympäristölle, pitkäaikaisia haittavai-

kutuksia. 

Kobolttisulfaatti kiinteä Voi aiheuttaa allergiaa ja pitkäaikaista terveyshaittaa 

hengitettynä ja toistuvassa altistumisessa.  Erittäin 

myrkyllistä vesiympäristölle, pitkäaikaisia haittavai-

kutuksia. 

Kobolttisulfaattiliuos neste Voi aiheuttaa allergiaa ja pitkäaikaista terveyshaittaa 

hengitettynä ja toistuvassa altistumisessa.  Erittäin 

myrkyllistä vesiympäristölle, pitkäaikaisia haittavai-

kutuksia. 

Kuparisulfidi  kiinteä Voi aiheuttaa allergiaa ja pitkäaikaista terveyshaittaa 

hengitettynä ja toistuvassa altistumisessa.  Erittäin 

myrkyllistä vesiympäristölle, pitkäaikaisia haittavai-

kutuksia.  

Ammoniumsulfaatti kiinteä Ei ole vaaraluokitusta  

Ammoniumsulfaattiliuos neste Saattaa syövyttää metallia 

Nikkelimetalli (katodi, briketit ja pul-

veri) 

kiinteä Voi aiheuttaa allergiaa ja pitkäaikaista terveyshaittaa. 

Nikkelipulveri on vesiympäristölle haitallista.   

 

Tuotannon laajennuksen myötä NNH:n valmistamat edellä mainitut tuotteet pysyvät samoina. Laa-

jennuksen myötä vaihtoehdossa VE1 erityisesti nikkelisulfaattiliuoksen tuotantomäärä kasvaa, vaih-

toehdoissa VE2a ja VE2b nikkelisulfaattiliuoksen, nikkelisulfaattikiteiden ja kiteisen ammoniumsul-

faatin tuotantomäärät kasvavat. 

2.4.8 Kierrätys ja jätehuolto 

Tuotannosta syntyy prosessisakkoja; rautasakkaa sekä metallikarbonaattisakkaa. Sakkamäärät 

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

teeksi. Sakat sijoitetaan Torttilan kaatopaikalle yhtiön omiin kaatopaikka-altaisiin. Alla olevassa 

taulukossa (Taulukko 4) on esitetty arvio prosessisakkajätteen määrästä tuotannon laajentamisen 

jälkeen.  

Taulukko 4 Prosessissa syntyvä prosessisakkajäte nykyisellä tuotannolla sekä arvio tuotantotasolla 140 kt Ni/a.  

Sakkajae Nykytilanne (t/a) Tuotannon laajentamisen 

myötä muodostuva jäte-

määrä (t/a) 

Rautasakka 5 000 11 000 

Metallikarbonaattisakka 300 450 
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Rauta-/metallikarbonaattisakka ja kalkki annostellaan, ja esisekoitetaan keskenään kaatopaikan 

alueella. Tämän jälkeen toteutetaan varsinainen sekoitus, jolla varmistetaan loppusijoitettavan ma-

teriaalin homogeenisuus. Sakan ja kalkin muodostaman sekoituksen pH mitataan, ja tarvittaessa 

kalkkia lisätään. Kun stabilointi on todettu ph-mittauksen mukaan onnistuneen, otetaan stabiloin-

tierästä kokoomanäyte. Stabilointierä loppusijoitetaan läjitysalueelle vasta kun kokoomanäytteen 

analyysitulokset on saatu, ja erä vastaa läjitettävälle materiaalille asetettuja laatuvaatimuksia. 

   

NNH:n kaatopaikka-altaista on nykyään kaksi käytössä. Allas IV on pinta-alaltaan noin 1,7 ha ja 

Allas V hieman suurempi ollen noin 2,2 ha. Torttilan kaatopaikka-alueella sijaitsee myös NNH:n 

kolmas kaatopaikka-allas (Allas III). Allasta III ei ole otettu vielä käyttöön, mutta on pinta-alaltaan 

samaa kokoluokkaa kuin Altaat IV ja V ollen noin 1,9 ha. Kaikkien kolmen kaatopaikka-altaan yh-

teenlaskettu tilavuus korotukset huomioiden on noin 467 000 m3. Käytössä olevien kaatopaikka-

altaiden (IV ja V) sekä myöhemmin käyttöönotettavan altaan (III) sijainnit on esitetty alla olevassa 

kuvassa (kuva 2-10). 

 

 

Kuva 2-10. Läjitysaltaiden II, III, IV ja V sijainti kartalla. 

 

Allas IV on täyttymässä lähivuosina siten, että alustavan arvion mukaan allasta voidaan alkaa peit-

tää vuoden 2024 tai 2025 aikana. Altaan III käyttöönotto riippuu Altaan IV peiton aikataulusta, 

mutta arvioidaan tässä vaiheessa suunnittelua alkavan viimeistään vuonna 2025. Altaan III käyt-

töönoton jälkeen kaatopaikka-altaiden kapasiteetti tulee vastaamaan, nyt esitelty laajennus (VE1, 

VE2a tai VE2b) mukaan lukien, tuotannon kapasiteettia vähintään seuraavat 10 vuotta.  

 

NNH:lla syntyvien läjitettävien sakkojen määrään vaikuttaa käytettävät raaka-aineet eli kuinka pal-

jon raaka-aineiden mukana tulee läjitettävää materiaalia. Tämän takia NNH voi arvioida riittävän 

luotettavasti lähivuosina syntyvien jätteiden määrät. Kun nykyistä läjityskapasiteetista on jäljellä 

noin viidelle vuodelle, aloitetaan tulevaisuuden läjitysalueen selvittäminen. Alustavina vaihtoeh-

toina voi olla uusi NNH:n oma läjitysalue ja läjityskapasiteetin ostaminen ulkopuoliselta. Jos ratkai-

suna läjitysalueen tarpeeseen on NNH:n oma, tullaan siitä laatimaan erillinen YVA-menettely. Tällä 
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hetkellä läjityskapasiteettia on jäljellä noin kymmenelle vuodelle, minkä takia uuden läjitysalueen 

suunnittelu tai YVA-menettely ei ole ajankohtainen.    

2.4.9 Logistiikka 

Raaka-aineena käytettävät nikkelikivet kuljetetaan hankealueelle pääasiassa junakuljetuksina. 

Vaihtoehtona raaka-aineiden junakuljetuksille on autokuljetukset satamasta. Kierrätysraaka-ai-

neet, kuten muiden laitosten sivutuotteet kuljetetaan Satakunnan alueelta tehtaalle pääasiassa 

kuorma-autoilla. Mahdollisesti kauempaa tulevat sekundaariset raaka-aineet voidaan toimittaa 

myös junalla. 

 

Kemikaaleista rikkihappo ja kaasut (happi, typpi ja vety) toimitetaan Suurteollisuuspuistossa toi-

mivilta tuottajilta tuotantoalueelle putkea pitkin eivätkä vaikuta alueen liikenteeseen. Lipeä ja suu-

rin osa muista prosessissa käytettävistä kemikaaleista tuodaan hankealueelle säiliöautolla tai 

muulla raskaalla ajoneuvolla. Poikkeuksen muodostaa ammoniakki, joka kuljetetaan alueelle ju-

nalla. Kemikaaleista johtuva raskas liikenne ja raideliikenne lisäävät hankealueelle kohdistuvaa lii-

kennettä.  

 

Tuotteet kuljetetaan asiakkaille sekä raskailla ajoneuvoyhdistelmillä konteissa satamaan laivatta-

vaksi ja maantiekuljetuksina pääosin puoliperävaunuyhdistelmillä suoraan asiakkaalle, että juna-

vaunuissa. Nestemäisiä tuotteita toimitetaan asiakkaille säiliöautoissa ja tulevaisuudessa niitä voi-

daan toimittaa mahdollisille naapurikiinteistöjen asiakkaille myös putkia pitkin. Ammoniumsulfaatti 

kuljetetaan satamaan puoliperävaunuyhdistelmillä.  

 

Jätteinä syntyvät prosessisakat kuljetetaan dumppereilla ja kuorma-autoilla Suurteollisuuspuiston 

ja valtatien 2 välissä sijaitsevalle Torttilan kaatopaikalle. Hankealueelle saapuvan ja lähtevän lii-

kenteen kuljetusreittejä on havainnollistettu alla olevassa kuvassa (Kuva 2-11). 

 

Kuva 2-11. Karttakuva raskaan liikenteen ja junien reitistä hankealueelle. 
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Ulkoisten kuljetusten lisäksi tehdasalueen sisäinen liikenne kasvaa, mm. raaka-aineiden ja kupari-

sakan siirtojen osalta. 

2.4.10 Vesien hallinta 

Teollisuuden palveluyhtiö toimittaa NNH:lle raakavetenä joki- ja pohjavettä. Jokivettä käytetään 

eri prosessivaiheiden jäähdytykseen sekä kemikaalitehtaalla käytettävän demineralisoidun veden 

valmistukseen. Pohjavettä käytetään mm. tiiviste- ja poksivesinä sekä ajoittain korvaamaan jääh-

dytysvettä. Laajennus ei lisää pohjaveden käyttöä, mutta jokiveden käyttömäärä kasvaa noin 120 

m3/h. Raakaveden hetkittäiset käyttömäärät vaihtelevat prosessitilanteen, mutta myös vuodenajan 

mukaan. 

 

Jäähdytysvettä käytetään pelkistämöllä keskimäärin 1 200 m3/h. Pelkistämön jäähdytysveden 

käyttö ei oleellisesti kasva suunnitellun tuotannon laajentamisen yhteydessä. Vaihtoehdossa VE1 

tulee lisänä uuden liuottamon jäähdytystarpeet.  Vaihtoehdossa VE2a tulee uuden liuottamon, uu-

den NiSO4 kiteyttämön ja uuden AMS kiteyttämön jäähdytystarpeet. Vaihtoehdossa VE2b on erona 

isomman AMS kiteyttämön jäähdytystarpeet. Tuotannon laajennuksessa jäähdytykset toteutetaan 

suljetuin jäähdytysvesikierroin. Jäähdytysvesi ja osa lauhdevesistä johdetaan käsittelemättöminä 

jäähdytysvesiviemäriin, jossa ne sekoittuvat muiden alueen jäähdytysvesien kanssa ja puretaan 

lopulta Kokemäenjokeen Harjavallan voimalaitospadon yläpuolella.  

 

Jokivesijäähdytyksessä on käytössä epäsuora jäähdytys (toisiopiiri) kohteissa, jotka aiheuttavat 

suurimman ympäristöriskin. Nämä kohteet sisältävät lämmönvaihtimet, joilla jäähdytetään nikkeli-

sulfaattiliuosta, rikkihappoa ja lipeää. Jokiveden ja prosessiliuoksen lämmönvaihtimen välillä vir-

taavan toisiopiirin veden laatua seurataan johtokykykmittauksin. Toisiopiiri ja siinä virtavaan veden 

laadun tarkkailulla ehkäistään prosessiliuosten päätyminen jokeen poikkeustilanteissa. 

 

Kemikaalitehtaan ja liuottamon alueella on suljettu jäähdytysvesikierto ja vesi kiertää jäähdytys-

vesitornien kautta. Suljetun jäähdytysvesikierron poistovedet johdetaan NNH:n tai Bolidenin jäte-

vesienkäsittelyyn ennen johtamista Kokemäenjokeen.  

 

NNH:n kemikaalitehtaan, uuden säiliöalueen ja lastauspaikan hulevedet johdetaan NNH:n omalle 

vedenpuhdistamolle. Liuottamon alueen hulevedet johdetaan Bolidenin jätevedenpuhdistamolle.  

 

NNH:n muiden tuotantoyksiköiden piha-alueiden ja kaatopaikan sade- ja sulamisvedet johdetaan 

Bolidenin jätevedenpuhdistamolle, josta vedenkäsittelyn jälkeen edelleen Kokemäenjokeen.  

 

Toiminnasta syntyy erilaisia prosessijätevesiä, jotka kaikki käsitellään NNH:n omalla jäteveden-

puhdistamolla. Jätevettä muodostuu nykyisellään keskimäärin noin 100 m3/h. Jäteveden määrä ei 

oleellisesti kasva laajennuksen myötä. Vaihtoehdosta riippuen se voi jonkin verran pienentyä. Jä-

tevedenkäsittely perustuu metallien saostamiseen korkeassa   pH:ssa, flokkien muodostukseen, flok-

kien laskeuttamiseen ja lopuksi kiintoaineen hiekkasuodatukseen.  Syntyvä kiintoaine palautetaan 

liuotusprosessiin ja käsitelty jätevesi puretaan Kokemäenjokeen. 

 

Jätevedenpuhdistamolla on keruualtaat, joiden avulla voidaan säädellä puhdistamolle johdettavaa 

virtaamamäärää niin normaali- kuin poikkeusoloissa. NNH:n vedenpuhdistamolla on kolme noin 

5 000 m3:n allasta, joita voidaan hyödyntää huleveden tasausaltaina tai poikkeus- ja onnettomuus-

tilanteissa prosessivesien varoaltaina. Poikkeus- ja onnettomuustilanteissa prosessijätevedet joh-

detaan puhdistukseen kautta varoaltaisiin, joissa niiden laatu tarkistetaan. Jos puhdistettu proses-

sijätevesi täyttää sille asetetut laatuvaatimukset, johdetaan se edelleen Kokemäenjokeen.  
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2.4.11 Energiankulutus 

Tuotantolaitoksella käytetään sähkö- ja lämpöenergiaa. Nykyisin sähkönkulutus on keskimäärin 195 

GWh/a ja höyrynkulutus noin 375 GWh/a. Sähkönkulutus eri vaihtoehdoissa VE0-VE2b on esitetty 

taulukossa (Taulukko 5). 

Taulukko 5 Sähkönkulutus. 

Vaihtoehto  VE0 VE1 VE2a VE2b 

Sähkönkulutus (GWh) 195 250 320 330 

 

Lämpöenergian kulutus vaihtoehdoissa VE2a ja VE2b on noin 730 GWh. Nykyisin tarvittava höyry-

teho on noin 45 MW ja laajennuksen jälkeen noin 80 MW. Suurin osa höyrynergian tarpeesta muo-

dostuu kiteytyksistä. Lämpöenergian todellinen kulutus riippuu tuotetuista lopputuotteista (briketit, 

pulveri, sulfaatit jne., luku 2.4.7) ja vaihtelee täten vuositasolla nykyisellään, mutta myös laajen-

nuksen jälkeen.  

 

Lämpöenergiasta noin 30 -40 % saadaan hyödyntämällä Suurteollisuuspuiston hukkalämpöä. Loput 

60-70% laitoksen tarvitsemasta höyrysta ja muusta lämpöenergiasta toimittaa paikallinen palve-

luntuottaja. 

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, putkisillat ja 

lastauspaikat rakennetaan kaksinkertaisen suojauksen vaatimusten mukaisesti. 

2.5.2 Pintavedet 

Liuottamolla ei synny prosessijätevesiä. Liuottamon jäähdytysvesikierron poistovedet (yhteensä 

noin 50 m3/h) sekä alueen hulevedet johdetaan Boliden Harjavalta Oy:n jätevedenpuhdistamolle. 

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

 

Eri vaihtoehtojen aiheuttama kuormitus pintavesistöön on esitetty alla olevassa taulukossa (Tau-

lukko 6). 

Taulukko 6 Vaihtoehtojen kuormitus pintavesiin. 

 Yksikkö Nykytila (VE0) VE1 VE2a VE2b 

sulfaatti (SO4) t/a 36 000 36 000 36 000 17 000 

ammoniumtyppi t/a 70 70 70 35 

nikkeli kg/d 0,80 0,80 0,80 0,40 

koboltti kg/d 0,03 0,03 0,03 0,02 

 

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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Uuton VOC-päästöt kasvavat noin 10 % nykyisestä päästötasosta vaihtoehdoissa VE2a ja VE2b. 

Vaihtoehdossa VE1 VOC-päästöt pysyvät nykytilan tasolla (30 t/a). 

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 eristä-

misellä. Melun hallintaan kiinnitetään suunnittelussa huomiota siten, ettei toiminnasta aiheudu val-

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

2.5.5 Liikenne 

Nykyisellään Suurteollisuuspuiston toiminnasta aiheutuva raideliikenteen käyttö on kapasiteetiltaan 

noin 360 junaa vuodessa. Laajennuksen myötä raaka-aineiden raidekuljetukset kasvavat enimmil-

lään noin 11 000 konttiin vuodessa. Yhdessä junassa on keskimäärin 10–12 junavaunua. Kun huo-

mioidaan myös muut mahdolliset kemikaaliraidekuljetukset, arvioidaan vaihtoehdossa VE1 raide-

kuljetusten määrän olevan noin 720 junaa, ja vaihtoehdoissa VE2a ja VE2b vastaavasti 790 ja 810 

junaa. 

 

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

mitetaan putkea pitkin. BASF:n akkumateriaalitehtaan käynnistyessä liuostoimitukset BASF:lle ta-

pahtuvat putkisiltaa pitkin, mutta jatkossa liuostoimituksia tullaan tekemään autolla tai junalla 

myös muille asiakkaille.  

 

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 100 000 - 140 000 tonnia nikkeliä 

vuodessa. Laajennuksen mahdollistaman kapasiteetin on tarkoitus olla käytössä vuonna 2027 ja 

>100 000 t Ni/a tuotanto saavuttaa vuonna 2028.  

 

Hankkeen vaatima YVA-menettely on aloitettu virallisesti toukokuussa 2022 jättämällä arviointioh-

jelma yhteysviranomaiselle. Arviointiselostus jätetään yhteysviranomaiselle joulukuussa 2022. Ym-

päristölupahakemus 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 kemikaaliturvallisuuslupia. 

 

Suurteollisuuspuiston välittömässä läheisyydessä on saatu päätökseen myös Suomen Teollisuuden 

Energiapalvelut – STEP Oy:n, myöhemmin STEP, rinnakkaispolttolaitoksen ympäristövaikutusten 

arviointimenettely. Toiminnalle on haettu ympäristölupaa. STEPin hankkeen tarkoituksena on vas-

tata Suurteollisuuspuiston lisääntyneeseen energiatarpeeseen. 
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Nikkelituotannon laajentamishankkeella on myös yhtymäkohta Fortum Battery Recycling Oy:n, 

myöhemmin Fortum, akkumateriaalien kierrätyslaitokseen, joka mahdollistaa tulevaisuudessa kier-

rätysraaka-aineiden toimittamisen NNH:lle paikallisesti. Fortumin laitoksen on tarkoitus valmistua 

vuoden 2023 alussa. Toiminnalle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2021. 

 

Myös nikkelituotannon laajentaminen tulee pidemmällä aikavälillä tarvitsemaan lisää varastointiti-

laa, jonka vuoksi NNH on pohtinut mahdollisuutta rakentaa tuotevarasto Suurteollisuuspuiston ul-

kopuolelle. Alustavassa tarkastelussa tuotevaraston mahdolliseksi sijainniksi on ehdotettu valtatien 

2 Torttilan eritasoliittymän lounaispuolta. Varastolla tultaisiin varastoimaan NNH:n lopputuotteita 

sekä tuotannon tarveaineita. Tuotevarasto tullaan toteuttamaan nikkelituotannon laajentamishank-

keesta erillisenä hankkeena johtuen hankkeiden aikataulueroista. Tuotevarasto-hankkeesta ei ole 

tehty vielä tarkempia suunnitelmia tai sopimuksia. Joulukuussa 2021 jätetyn YVA-tarveharkinta-

pyynnön yhteydessä Varsinais-Suomen ELY-keskus on todennut, että tuotevarasto ei laajuudeltaan 

täytä YVA-lain liitteen 1 kohdan 8c) määritelmää kemiallisten aineiden varastosäiliö, jonka tilavuus 

on vähintään 50 000 m3 eikä täten edellytä YVA-lain mukaista vaikutusten arviointia, mikä edes-

auttaa tuotevarasto-hankkeen erillistä toteuttamista nyt YVA-menettelyssä olevasta laajennus-

hankkeesta. 

 

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 2-12). Hankkeen toteutuessa Suurteollisuuspuiston liikenne keskit-

tyisi kehätielle ja lisäisi alueen liikenteen sujuvuutta. Alueella on kaavallinen valmius toteuttaa ke-

hätie, mutta toteutusaikataulua ei ole vielä päätetty. 

 

 

Kuva 2-12 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. 
 

3.2 Arviointimenettelyn osapuolet 

 

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.  

 

3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus 

 

Kansalaiset, yhteisöt ja säätiöt voivat lainsäädännön mukaa: 

• esittää kannanottonsa hankkeen vaikutusten selvitystarpeista silloin, kun hankkeen arvi-

ointiohjelman vireille tulosta ilmoitetaan sekä 

• esittää kannanottonsa arviointiselostuksen sisällöstä, kuten tehtyjen selvitysten riittävyy-

destä, arviointiselostuksen tiedottamisen yhteydessä. 

 

Arviointimenettelyssä tavoitteena on näiden kannanottojen huomioon ottaminen. Keskenään risti-

riitaiset tavoitteet voidaan siten huomioida suunnittelussa. 
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3.3.1 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.  

3.3.2 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.  

 

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

vaikutusten arviointia. Palaute on otettu ja tullaan ottamaan mahdollisuuksien mukaan huomioon 

suunnittelussa ja päätöksenteossa. 

3.4 Arviointiselostuksen laatijat 

 

Hankkeesta vastaavan (Norilsk Nickel Harjavalta Oy) toimeksiannosta YVA-konsulttina toimii Ram-

boll Finland Oy. YVA-ohjelman 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. 

Nea Ferin 

YVA-projektikoordinaattori, ilmasto, 

luonnonvarat 

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. 

Eero Parkkola 

YVA-menettelyn 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. 

Sanna Sopanen 

pintavedet, suojelualueet, vesieliöstö 

FT (hydrobiologia) Sanna Sopasella on yli 20 vuoden kokemus ak- 

vaattiseen ekologiaan ja vedenlaatuun liittyvistä selvityksistä. Hä- 

nen asiantuntemukseensa sisältyvät esim. vaikutusten arvioinnit, 

jotka liittyvät vesiekosysteemeihin sekä ravintoverkon toimintaan 

makeisiin vesiin ja merivesiympäristöihin liittyvissä YVA-menette- 

lyissä, luvitusprosesseissa, Natura-arvioinneissa sekä vastaavissa 

selvityksissä. 

Niklas Virkkala 

pintavedet, suojelualueet 

FM (Ympäristönsuojelutiede) Niklas Virkkalalla on noin 6 vuoden 

kokemus ympäristöalan tutkimus- ja asiantuntijatehtävistä. Hän 

http://www.ymparisto.fi/
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työskentelee monipuolisesti erilaisissa vaikutusten arviointi-, luvi-

tus- ja tarkkailuhankkeissa. 

Erkki Sarjanoja, 

liikenne 

DI Erkki Sarjanojalla on yli 20 vuoden kokemus liikenteeseen 

ja liikenneturvallisuuteen liittyvistä hankkeista ja suunnittelusta. 

Hän on erikoistunut liikenteen maankäyttöön, liikennesuunnitte-

luun, liikennevaikutusten suunnitteluun sekä liikenneturvallisuu-

teen liittyvään suunnitteluun. 

Niina Uusi-Seppä 

maisema ja kulttuuriympäristö 

FM Niina Uusi-Sepällä on 15 vuoden kokemus erilaisista kulttuu-

riympäristöselvityksistä. Uusi-Seppä laatii maankäytön suunnitte-

luhankkeisiin liittyviä maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksiä, 

rakennushistoriallisia selvityksiä sekä arvioi maisemaan ja kulttuu-

riympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. Hän on perehtynyt erityi-

sesti rakennetun ympäristön arvottamiseen ja suojeluun. 

Anne Kiljunen,  

ilmanlaatu 

FM (epäorgaaninen ja analyyttinen kemia) Anne Kiljunen on ym-

päristöasiantuntija. Kiljunen on ollut mukana lukuisissa YVA-me-

nettelyissä ja ympäristölupahakemuksissa ilmanlaatuvaikutusten 

arvioijana. Hänellä on 8 vuoden kokemus ilmanlaatuun liittyvistä 

työtehtävistä. 

Jari Hosiokangas, 

melu 

FM (ympäristötieteet) Jari Hosiokankaalla on yli 20 vuoden koke-

mus erilaisista ympäristöasiantuntijan tehtävistä. Hänellä koke-

muksensa painottuu erityisesti melu- ja tärinävaikutuksiin liittyviin 

selvityksiin ja arviointeihin. 

Ville Lehtonen,  

tärinä 

TkT Ville Lehtonen toimii Rambollissa erityisasiantuntijana ja pro-

jektipäällikkönä geotekniikan alalla. Tärinäselvityksistä Lehtosella 

on noin 6 vuoden kokemus, sisältäen rakennus-, kaavoitus- ja 

YVA-hankkeita. 

Niko Mäkinen 

yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 

FM (kaupunkimaantiede ja alueellinen suunnittelu) Niko Mäkisellä 

on muutaman vuoden kokemus alueiden ja maankäytön suunnit-

telusta asema- ja yleiskaavatasoilla sekä maankäytön suunnitte-

luun liittyvistä vaikutusten arvioinneista. Osaamisalueeseen kuu-

luvat myös suunnittelutarveratkaisut sekä poikkeamisluvat erityi-

sesti ranta-alueilla. 

Eeva-Riitta Jänönen, 

elinolot ja viihtyvyys 

FM Eeva-Riitta Jänösellä on 5 vuoden kokemus projektikoordinaat-

torin ja asiantuntijan tehtävistä erilaisissa YVA-hankkeissa (mm. 

jätehuolto, muu teollisuus, tuulivoima). Hänen erikoistumisala-

naan on ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaiku-

tusten arviointi. Lisäksi hänellä on kokemusta vuorovaikutustehtä-

vistä, kuten työpajojen ja keskustelutilaisuuksien järjestämisestä 

sekä asukaskyselyjen toteuttamisesta. 

Mikko Happo, 

terveys 

FT, dosentti (ympäristöterveys, polttoperäisten päästöjen toksiko-

logia). Happo on ollut mukana useissa YVA-hankkeissa laatimassa 

terveys- ja ilmanlaatuarvioita. Hänellä on 15 vuoden työkokemus 

ilmansaasteiden terveyshaittojen tutkimuksesta ja 5 vuoden koke-

mus ympäristökonsultoinnista. 

Ida Tapiola, 

luonnonvarat, elinkeinoelämä 

FM, Ida Tapiola toimii Rambollilla ympäristöasiantuntija teollisuu-

den alan ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyvissä teh-

tävissä. Hänellä on muutaman vuoden kokemus energiateollisuu-

den alan ympäristön seuranta- ja raportointitehtävistä, erityisesti 

pohjavesiasioihin liittyen. 

 

Hankkeesta vastaavan puolesta YVA-selostuksen laatimiseen ovat osallistuneet: 
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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 

Esa Lindell 

Asiantuntija 

DI (kemiantekniikka), Tutkimusjohtaja. 25 vuoden työkokemus 

nikkelijalostamon prosessi- ja tuotekehityksessä. 

Kimmo Tuomi 

Asiantuntija 

Insinööri (mittaus- ja säätötekniikka), 40 vuoden kokemus teolli-

suuden projekti- ja kunnossapidon toiminnoista. 

Virginie Suhonen 

Asiantuntija 

Lis.Tek. (kemiantekniikka), Kehityspäällikkö. 20 vuoden työkoke-

mus nikkeli- ja kobolttijalostamoiden prosessi- ja tuotekehityk-

sessä.  

Teemu Heikkilä 

Asiantuntija 

Insinööri (kemiantekniikka), Liuottamon prosessi-insinööri. 15 

vuoden työkokemus nikkelijalostuksesta. 

Mari Järvikivi 

Asiantuntija 

Filosofian maisteri (kemia). Tuoteturvallisuusasiantuntija. 

3.5 YVA-menettelyn aikataulu 

 

YVA-menettely käynnistyi virallisesti, kun hankkeesta vastaava jätti 25.5.2022 arviointiohjelman 

yhteysviranomaiselle. YVA-menettelyn ensimmäinen vaihe eli ohjelmavaihe päättyi, kun yhteysvi-

ranomainen antoi 28.7.2022 lausuntonsa YVA-ohjelmasta. Ympäristövaikutusten arviointityö on 

tehty arviointiohjelman perusteella huomioiden yhteysviranomaisen antama lausunto, asukkaiden 

mielipiteet ja muiden viranomaistahojen lausunnot. Arvioinnin tulokset on koottu tähän arviointi-

selostukseen, joka toimitetaan yhteysviranomaiselle joulukuussa 2022. Yhteysviranomainen antaa 

selostuksesta perustellun päätelmän. Tämän ympäristövaikutusten arviointimenettely aikataulu oh-

jelma- ja selostusvaiheiden osalta on esitetty seuraavassa kuvassa.  
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Kuva 3-1. Hankkeen YVA-menettelyn alustava aikataulu. 

Arviointiohjelman laadinta 

Arviointiohjelman kuulutus ja 

tiedottaminen, kansalaisten ja 

viranomaisten mielipiteet ja 

lausunnot 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 

Maaliskuu 2023 

Helmikuu 2023 

Huhtikuu 2023 
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3.6 Yhteysviranomaisen lausunnon huomioiminen 

Varsinais-Suomen ELY-keskus antoi lausuntonsa hankkeen YVA-ohjelmasta 28.7.2022. Lausun-

nossa esille tulevat lisäykset ja tarkennukset tulee selostusta laadittaessa ottaa vielä huomioon. 

Lausunnossa esille tuodut pääasiat ja niiden huomioon ottaminen arviointityössä ja YVA-selostuk-

sessa on esitetty taulukossa Taulukko 7. 

Taulukko 7. Yhteysviranomaisen lausunto. 

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Lausunnon huomioiminen arvioinnissa 

Hankekuvaus 

Arviointiselostuksessa   on   kuvattava   tarkemmin   läjitys-

alueen   toimintaa   ja   liittymistä hankkeeseen sekä esittää 

kaatopaikan sijainti ja toiminnot kartalla. Lisäksi selostuk-

sessa tulee esittää tarkemmin, miten kauan tuotannosta 

muodostuvia sakkoja on mahdollisuus läjittää nykyisiin kaa-

topaikka-altaisiin   ja   miten   sakkojen   käsittely   ja   lop-

pusijoitus toteutetaan olemassa olevan läjitysalueen täytyt-

tyä. 

Läjitysalueen toiminta ja sen kapasiteetti on kuvattu tarkem-

min luvussa 2.4.8 Kierrätys ja jätehuolto. Nykyisen läjitys-

alueen kapasiteetti riittää nykyisen arvion mukaan noin 10 

vuoden ajalle. Tästä syystä uuden läjitysalueratkaisun selvit-

täminen tässä vaiheessa ei ole ajankohtainen.   

Hankekuvauksessa ei myöskään ole esitetty YVA-tarveharkin-

nan yhteydessä esitettyä tietoa siitä, että uusi tuotevarasto   

on suunniteltu rakennettavaksi pohjavesialueen ulkopuolelle. 

Vaikka YVA-päätöksessä on katsottu, että uusi tuotevarasto 

ei ole osa nikkelintuotannon laajentamishanketta, niin tieto 

tuotevaraston rakentamisessa olisi hyvä esittää arviointi-

selostuksessa ja huomioida mm. sen vaikutukset liikentee-

seen. 

Johtuen aikaisemmin saadusta päätöksestä, ei tuotevarastoa 

ole käsitelty tarkemmin YVA-selostuksessa, mutta sen mah-

dollisesti aiheuttamat vaikutukset on huomioitu mm. liiken-

nevaikutusten yhteydessä. Lisäksi tuotevarasto ja sen alus-

tava sijainti on mainittu luvussa 2.7 Liittyminen muihin hank-

keisiin ja suunnitelmiin. 

 

Arviointiselostuksessa  tulee  esittää  tarkemmat  kartat/ase-

mapiirrokset  mittakaavoineen, joissa  näkyy  selkeämmin  

kaikki  Norilsk  Nickel  Harjavalta  Oy:n  nykyisin  käytössä  ole-

vat toiminnat ja tulevat uudet toiminnat sekä hankealueen 

läheisyydessä sijaitsevien muiden toimijoiden sijainnit. 

NNH:n nykyiset ja suunnitellut uudet toiminnot on esitetty 

karttakuvassa yhdessä Suurteollisuuspuiston muiden toimi-

joiden kanssa luvussa 2.3 Alueen nykyinen toiminta (Kuva 

2-1). 

Hankekuvausta   tulee   täydentää   myös   tarkemmalla   

kuvauksella   hankkeen   myötä rakennettavista, laajennet-

tavista ja purettavista rakennuksista. 

Hankkeen myötä rakennettavat rakennukset/toiminnot on 

kuvattu luvuissa 2.4.1 Hankkeen toimintojen sijoittuminen ja 

2.4.5 Prosessit. 

Tuotteet   sisältävät   mm.   ympäristölle   vaarallisia kemikaa-

leja   ja   siksi   ne   tulee   kuvata   tarkemmin   arviointi-

selostuksessa.   Lisäksi selostuksessa   on   kuvattava   va-

rastoitavien   ja   tuotettavien   kemikaalien   olomuoto (nes-

temäinen, kiinteä), koska olomuoto vaikuttaa mm. kemikaa-

lien ympäristöriskeihin ja sitä kautta vaadittaviin suojausra-

kenteisiin 

Tuotteet on kuvattu tarkemmin luvussa 2.4.6 Tuotteet ja ke-

mikaalien olomuodot lisätty Taulukkoon 3 luvussa 2.4.4 Ke-

mikaalit. 

Hankkeen tekninen kuvaus on esitetty monilta osin pelkiste-

tysti, mm. kuvaukset pohja- ja varastointirakenteiden    tek-

nisistä    ratkaisuista    on    kuvattu    hyvin    yleisellä    tasolla. 

Hankekokonaisuuteen kuuluvat keskeiset toiminnot ja osat 

sekä tekniset ratkaisut tulee arviointiselostuksessa kuvata  

riittävän yksityiskohtaisesti,  hankkeen  elinkaaritarkastelu 

mukaan lukien, jotta vaikutusten tunnistaminen ja selvittä-

minen on mahdollista. 

Hankkeen suunniteltuja toimintoja (luku 2.4.1) ja niiden ai-

heuttamia muutoksia nykytilaan verrattuna (luku 2.4.5) on 

tarkennettu. Pohjaveden suojausperiaatteet ja niihin liittyvät 

toteutusperiaatekuvat on esitetty luvussa 2.4.6. 

Hankevaihtoehdot 

Arviointiselostuksessa tulee esittää perustelut esitettyjen 

hankevaihtoehtojen valitsemiselle, eli miten kyseiset hanke-

vaihtoehdot on valittu ja miksi muita hankevaihtoehtoja 

(esim. eri kokoisia hankevaihtoehtoja, eri sijaintivaihtoeh-

toja tai vesien käsittelyyn ja johtamiseen liittyviä vaihtoeh-

toja) ei ole tarkasteltu. 

Perustelut hankevaihtoehdoille on esitetty luvussa 2.2 Arvi-

oitavat vaihtoehdot. 

Vaikutustenarvioinnissa on kiinnitettävä huomiota siihen, 

että myös nollavaihtoehdon (VE0) vaikutukset arvioidaan ja 

Myös nollavaihtoehto on huomioitu vaikutusten arvioin-

neissa, erityisesti pohja- ja pintavesien (luku 6 & 7) sekä il-

manlaadun (luku 17) osalta. 
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kuvataan asianmukaisesti.  Pelkkä ympäristön nykytilan ku-

vaus ei riitä, vaan vaikutusten arvioinnissa on arvioitava 

myös nykyisestä toiminnasta jo aiheutuneita ympäristövai-

kutuksia ja tulevia pitkäaikaisvaikutuksia esim.  pohja- ja 

pintavesiin sekä ilman laatuun. 

Jos riskinä on, että jonkin osakokonaisuuden osalta pohjave-

den pilaantumisen vaaraa ei riittävällä varmuudella saada       

suljettua pois, on ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä 

tarve tutkia vaihtoehtoa, jossa jokin osakokonaisuus siirre-

tään pohjavesialueen ulkopuolelle. 

Pohjaveden pilaantumisen vaara myös onnettomuus- ja 

poikkeustilanteissa on arvioitu merkityksettömäksi perus-

tuen kaksoissuojauksen vaatimukset täyttäviin suojaraken-

neratkaisuihin (luku 2.4.6 Pohjaveden suojausperiaatteet). 

Prosessin eri yksikköoperaatioiden sijoittaminen huomatta-

van kauas toisistaan ei lähtökohtaisesti ole hyvä vaihtoehto, 

koska silloin joudutaan välituotteiden kanssa joko hyvin pit-

kiin siirtoputkistoihin tai autokuljetuksiin.  

Lisäksi   yhteysviranomainen katsoo, että arviointimenette-

lyssä   tulisi   arvioida   myös sellaisia hankevaihtoehtoja, 

joissa toiminnasta syntyvät jätevedet puhdistetaan entistä 

paremmin tai johdetaan kokonaan muualle kuin Kokemäenjo-

keen.  Tämä on erityisesti tarpeen, mikäli vaikutusarviointien    

perusteella    päästöistä    pintavesiin    arvioidaan aiheutuvan 

riskiä.  Arviointiselostuksessa tulee vähintäänkin perustella 

miksi tällaista hankevaihtoehtoja ei ole tarkasteltu. 

Suunnittelussa on tavoite joko vähentää vesistökuormitusta 

nykyiseltä tasolta tai korkeintaan pitää kuormitus nykyisellä 

tasolla tuotannon kasvusta huolimatta.  Pintavesiin kohdis-

tuvat vaikutukset on esitelty tarkemmin luvussa 7. 

Jätevesien johtamista pidemmillä purkuputkilla ei pidetä to-

teuttamiskelpoisena vaihtoehtona, koska pitkä purkuputki on 

sekä kallis rakentaa että hankala kunnossapitää. Lisäksi pit-

kän purkuputken rakentamisen ja kunnossapidon aikana tu-

lisi merkittävä määrä asianosaisia, joille aiheutuisi jonkin as-

teista haittaa purkuputkesta (luku 2.2 Arvioitavat vaihtoeh-

dot). 

Hankkeen todennäköisesti merkittävät arvioitavat vaikutukset 

Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeesta todennäköisesti 

aiheutuvien merkittävien arvioitavien   vaikutusten   jouk-

koon   tulee   lisätä   myös   vaikutukset   pohjaveteen   ja 

maaperään sekä yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa. 

Vaikutukset pohjaveteen (luku 6) ja maaperään (luku 5) 

sekä yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa (luku 22) 

on käsitelty tässä arviointiselostuksessa. 

Arviointiselostuksessa   tulee   esittää   ne   haitallisten   vai-

kutusten   ehkäisemiseksi   ja lieventämiseksi   tehtävät   toi-

menpiteet, jotka alueella on hankkeen myötä tarkoitus toteut-

taa, ei ainoastaan kuvata toimenpiteitä, jotka voisivat olla 

mahdollisia vaikutusten vähentämiseksi. 

Vaikutusten arvioinnoinneissa on tunnistettu seuraavia toi-

menpiteitä vaikutusten vähentämiseksi; maaperän ja pohja-

vesiriskin suojelua varten pohjarakenteiden kaksoissuojaus, 

meluvaikutusten vähentämiseksi rakennusten sijoittelu (liu-

ottamorakennus ja kemikaalirakennus), puhaltimien äänen-

vaimennuksia varten meluseinät, hajapölypäästöjen vähen-

tämiseksi sakkojen kuljetusten ja käsittelyn optimointi ja 

VOC-päästöjen minimoimista varten uuton laitetekniset rat-

kaisut.   

Vaihtoehtojen merkittävyyden arviosta tulee selkeästi käydä 

ilmi, onko arviossa otettu huomioon lieventämistoimet.  Tarvit-

taessa on tehtävä erillinen arviointi ilman lieventämistoimia 

ja lieventämistoimien kanssa. 

Vaikutusten arvioinneissa on esitetty selkeästi, onko lieven-

tämistoimet huomioitu vaikutuksia arvioitaessa vai ei. Esi-

merkiksi melun, terveyden ja elinolojen sekä viihtyvyyden 

osalta vaikutusten merkittävyys on arvioitu lieventämistoi-

met huomioiden, että ilman. 

Ympäristön nykytila, ympäristövaikutusten arviointi ja menetelmät 

Nykytilan kuvausta tulee täydentää kartalla, jossa näkyy han-

kealueen läheisyydessä sijaitsevien muiden toimijoiden toi-

mintojen sijainnit. 

Havainnollistava karttakuva Suurteollisuuspuiston muista 

toiminnanharjoittajista on esitetty alueen nykyisen toimin-

nan yhteydessä (Kuva 2-1). 

Selostuksessa tulee myös esittää tarkemmat   tiedot   han-

kealueen   nykyisestä   liikenteestä   ja   liikennemääristä   

myös raideliikenteen   osalta, jotta hankkeen   myötä   tapah-

tuvien   vaikutusten   suuruutta   ja merkittävyyttä voidaan 

arvioida. 

Hankealueen nykyistä liikennemäärää on tarkennettu ja rai-

deliikenne huomioitu nykytilassa, että laajennuksen toteutu-

essa. Tarkennetut liikennemäärät on huomioitu erityisesti lii-

kennevaikutusten arvioinnin yhteydessä (luku 15). 

Maiseman ja kulttuuriympäristön osalta tulee huomioida Sa-

takunnan Museon lausunnossa esiintuodut puutteelliset läh-

detiedot sekä arvoalueiden kuvaukset. 

Arviointiselostuksessa on maiseman ja kulttuuriympäristön 

osalta käytetty laajemmin lähtötietoja, joiden pohjalta myös 

arvoalueiden kuvauksia on tarkennettu. Laajennetut kuvauk-

set on esitetty luvussa 13.4 

Ympäristön   nykytilan   osalta   YVA-selostuksessa   on   myös   

kuvattava   ja   arvioitava olemassa olevasta toiminnasta jo 

nykyisin aiheutuneita ympäristövaikutuksia, miten niiden 

Nykyisestä toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset on 

huomioitu vaikutusten arviointien yhteydessä (luvut 5-20). 



Ramboll - Nikkelituotannon laajennuksen YVA 

 

  

 

44/217 

vaikutus on havaittavissa ja miten vaikutuksia voidaan eh-

käistä tai lieventää. 

Suurteollisuuspuiston ympäristön nykytilaa on selvitetty use-

assa yhteydessä. Esimerkiksi maaperän ja pohjaveden pe-

rustilaselvitys on laadittu koko Suureteollisuuspuiston alu-

eelle vuonna 2018.  Maaperän ja pohjaveden perustilaselvi-

tyksessä näkyy pitkän teollisen historian vaikutukset alu-

eella. Viimeisten vuosikymmenten eli ”nykyisen toiminnan” 

vaikutuksia on vaikea eritellä yli 70 vuoden toimintahistorian 

aikana syntyneistä vaikutuksista.   

Vaikutukset pohjaveteen ja maaperään  

Yhteysviranomainen katsoo, että onnettomuus-    ja    poik-

keustilanteet    aiheuttavat    merkittävän    riskin    maaperälle    

ja pohjavedelle, joten  vaikutusten    arvioinnissa    tulee    kiin-

nittää    erityistä    huomioita onnettomuus-  ja  poikkeusti-

lanteisiin  varautumiseen  ja  vuotojen  huolelliseen  hallintaan 

kaikissa  tilanteissa. Yhteysviranomainen katsoo, että lieven-

tämistoimenpiteiden määrittämisessä on tarpeen määritellä   

sekä   teknisiä   että   toiminnallisia   toimenpiteitä   pohjaveden   

suojelemiseksi erityisen herkkien ympäristöjen suunnittelupe-

riaatteita  noudattaen.   

Pohjaveden suojausperiaatteet on esitetty luvussa 2.4.6 

Pohjaveden suojausperiaatteet. Suojausperiaatteiden sanal-

lista kuvausta on tuettu kaksoissuojauksen toteutusperiaa-

tekuvilla. 

Toiminnallisiksi toimenpiteiksi on tunnistettu esimerkiksi en-

nakkohuolto, jatkuva kunnossapito, henkilöstön kouluttami-

nen ja kunnossapidon joustavuuden parantaminen rinnak-

kaisilla liuottamoilla. Kapasiteetin nostaminen mahdollistaa 

myös tuotannon siirron osastolta toiselle, mikä mahdollistaa 

esimerkiksi pidemmät seisokkiajat, jolloin ylös- ja alasajojen 

riskienhallinta voidaan parantaa entisestään.  

Laajennushankkeen uusi liuottamorakennus, kierrätyskupa-

risakkahalli, säiliöt ja putkisilta sijoittuvat    STEP:in    veden-

ottamon    luoteispuolelle,    ottamon    lähialueelle.        Vaikka 

pohjaveden  päävirtaussuunta  alueella  on  kaakosta  luo-

teeseen,  pohjaveden  ottamon mahdollisen   vaikutus   ve-

denottamolle   kohdistuviin   virtausolosuhteisiin   on   tar-

peen selvittää. 

Vedenottamon valuma-alue noudattaa oletettavasti pohjave-

den virtaussuuntaa siten, että valuma-alue painottuu vir-

taussuunnassa vedenottamon yläpuolelle. Tähän viittaa mm. 

se, että pohjaveden laatu on vedenottamolla lähes moittee-
tonta. Vedenottamon ympäristöstä nykyisin tiedossa olevien 

pohjaveden pinnankorkeustietojen perusteella ei veden-

otosta muodostuvan alenemakartion laajuutta ole mahdol-

lista tarkemmin arvioida ilman laajoja maastotutkimuksia. 

Tiiviisti rakennetun tehdasalueen keskellä tiheän havainto-

putkiverkoston asentaminen alenemakartion selvittämiseksi 

ei ole toteutettavissa nopealla aikataululla. 

Yhteysviranomainen  toteaa,  että  lähtökohtana  tulee  olla,  

ettei  haitta- aineita ylipäätään päädy pohjaveteen ja entises-

tään heikennä alueen pohjaveden laatua. Vaikutusten arvi-

ointi tulee ulottaa koskemaan koko pohjavesimuodostumaa. 

Pohjavesimuodostuma on huomioitu laajemmin pohjavesien 

vaikutusten arvioinnissa (luku 6). 

Yhteysviranomainen katsoo, että YVA-selostuksessa maa-

perä- ja pohjavesiolosuhteiden kuvausta tulee tarkentaa kos-

kemaan erikseen hankkeeseen kuuluvia osakokonaisuuksia, 

koska ne sijaitsevat eri paikoissa tehdasalueella. 

Maaperän ja pohjaveden vaikutusten arvioinnin yhteydessä 

hankealue on jaettu neljään osa-alueeseen (A, B, C, D), jotta 

mahdolliset aluekohtaiset eroavaisuudet on voitu huomioida. 

Tarkastelussa käytettävä aluejako on tehty laajennustoimin-

tojen sijoittumisen sekä pohjavesi- ja orsivesiolosuhteiden 

alueellisen vaihtelun perusteella. Vaikutusten arvioinnit on 

esitetty luvuissa 5. Maa- ja kallioperä ja 6. Pohjavedet. 

Arviointiselostuksessa   tulee   myös   arvioida   Torttilan   kaa-

topaikalle   loppusijoitettavien jätteiden lisäyksen aiheutta-

mia vaikutuksia maaperään ja pohjavesiin. 

Torttilan läjitysalue on huomioitu vaikutusten arvioinnissa 

maa- ja kallioperän sekä pohjaveden osalta (luvut 5 & 6).  

Pohjavesien vaikutusten  arvioinnissa  tulee  ottaa huomioon              

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren              vesien-

hoitoalueen vesienhoitosuunnitelma   vuosiksi   2022–2027   

ja   Varsinais-Suomen   ja   Satakunnan vesienhoidon      toi-

menpideohjelma      vuosille      2022–2027      sekä      Jä-

rilänvuoren pohjavesialueen suojelusuunnitelma. YVA-selos-

tuksessa tulee ottaa huomion, että vesipuitedirektiivi koskee 

pintavesien lisäksi myös pohjavesimuodostumia. 

Mainittu vesienhoitosuunnitelma, toimenpideohjelma ja suo-

jelusuunnitelma sekä vesipuitedirektiivi on huomioitu pohja-

vesien vaikutusten arvioinnissa (luku 6.4.2 Pohjaveden tila 

hankealueella). 

Vaikutukset  pintavesiin  

Arviointiselostuksessa tulee arvioida vesistöpäästöjen, erityi-

sesti sulfaatin osalta, vaikutukset pintavesiin ja arvioida  

päästöistä aiheutuva ekologinen  riski.  Selostuksessa on riit-

tävällä varmuudella selvitettävä millaisia haitallisia vaikutuk-

sia toiminnan nykyinen jätevesikuormitus aiheuttaa joen ve-

siekosysteemissä. Selostuksessa tulee myös kuvata mitä toi-

menpiteitä päästöjen vähentämiseksi voidaan tehdä ja 

kuinka paljon päästöjä on mahdollista vähentää. 

Sulfaatin potentiaaliset epäsuorat vaikutukset, jotka heijas-

tuvat vedenlaatuun on kuvattu luvussa 7.2. Nykyisestä toi-

minnasta ja suunnitellusta laajennuksesta johtuvien vesi-

päästöjen vaikutukset pintavesiin on käsitelty tarkemmin lu-

vussa 7.5. Nykyisen ympäristöluvan mukaisen sulfaattikuor-

mituksen vaikutukset ilmenevät ympäristötarkkailussa. Nik-

kelituotannon kapasiteetin nostamisessa on suunnittelun 
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lähtökohtana ollut, että sulfaattikuormitus Kokemäenjokeen 

ei kasva nykyisestä luparajasta.  

 

Arviointiohjelmassa Kokemäenjoen nykytilan kuvaus ja siinä 

käytetty luokittelujärjestelmä (mm.   "veden   yleislaatu"   ja   

"laatuluokka") jäävät   epäselviksi. YVA-selostuksessa pinta-

vesien  tilaa  ja  sen  muutoksia  tulee  kuvata  ja  arvioida  ve-

sienhoidon  lainsäädännön mukaisesti   ekologisen   ja   ke-

miallisen   luokittelun   näkökulmasta   eri   luokittelutekijät 

huomioon ottaen. 

Kokemäenjoen nykyinen ekologinen ja kemiallinen tila on ku-

vattu luvussa 7.4.7. Nykytilan kuvauksessa on huomioitu 

myös Pihlavanlahti-Kolpanlahti-vesimuodostuma. 

Selostuksessa vesien tilaan kohdistuvien vaikutusten arvi-

oinnissa tulee ottaa huomioon vesienhoidon päivitetyt    

suunnitelmat    ja    ohjelmat: Kokemäenjoen-Saaristomeren- 

Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuo-

sille 2022-2027 ja Varsinais- Suomen ja Satakunnan vesien-

hoidon toimenpideohjelma vuosille 2022-2027. 

Yhteysviranomaisen mainitsemat vesienhoidon suunnitelmat 

ja ohjelmat on huomioitu pintavesien vaikutusten arvioin-

nissa (luku 7). 

Nykyisestä   toiminnasta   ja   laajennushankkeesta   johtuvat   

puhdistettujen   jätevesien vaikutukset purkuvesistön vesi-

muodostumien tilaan tulee arvioida vesien tilan ekologisen ja 

kemiallisen luokittelun näkökulmasta ja vesien hyvän tilan 

tavoitteisiin verraten. 

Huomioitu pintavesien vaikutusten arvioinnissa, joka on esi-

tetty luvussa 7. 

Vaikutukset ilmanlaatuun 

Ilmanlaadun nykytilan kuvauksessa alueen metallipitoisuuk-

sien kehitystä tulee esittää pidemmältä ajanjaksolta kuin yksi 

vuosi. 

Luvun 17 taulukoissa 38 ja 39 on esitetty hankealuetta lä-

himpien mittausasemien vuosikeskiarvot arseeni-, kad-

mium- ja nikkelipitoisuuksien osalta vuosina 2016-2021. Li-

säksi taulukossa 40 on esitetty tuotantolaitoksen ammoni-

akki-, nikkeli- ja rikkivetypäästöt sekä VOC-yhdistepäästöt 

ilmaan vuosina 2016-2021. 

Arvioitavaa vaikutusaluetta on laajennettava vähintään vii-

teen kilometriin, jolloin Harjavallan taajama on myös mukana 

vaikutusten arvioinnissa. Laajennushankkeen vaikutuksia il-

manlaatuun tulee arvioida huomioiden olemassa olevan tuo-

tannon ja muiden Suurteollisuuspuiston toimijoiden tuotan-

non sekä liikenteen aiheuttamat yhteisvaikutukset. 

Vaikutusalue (kuva 4-1) on laajennettu 5 kilometriin yhteys-

viranomaisen antaman lausunnon mukaisesti ja päivitetty 

rajaus huomioitu ilmanlaatuun kohdistuvia vaikutuksia arvi-

oitaessa. Vaikutusten arvioinnissa on huomioitu Suurteolli-

suuspuiston nykyinen toiminta.  

Vaikutukset ilmastoon 

Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen ilmastovaikutus-

ten arvioinnissa on tuotava esiin ilmastonmuutoksesta pit-

källä aikavälillä hankealueelle aiheutuvat vaikutukset ja riskit 

sekä näihin riskeihin varautuminen hankkeen eri toteutusvai-

heissa. 

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaikutukset ja riskit hanke-

alueelle on esitelty ilmastovaikutusten arvioinnin yhteydessä 

luvussa 18.6.  
 

Ilmastovaikutusten arvioinnin tulosten yhteenvedon pitää olla 

selkeä ja sisältää kuvaukset hankevaihtoehtojen    eri    vai-

heiden    ja    toimintojen    ilmastovaikutuksista.    Hankkeen 

ilmastovaikutukset tulee suhteuttaa alueellisiin päästömää-

riin ja ilmastotavoitteisiin. 

Hankkeesta aiheutuvat ilmastovaikutukset on esitelty erik-

seen rakentamisen ja toiminnan aikana (luku 18). Vaikutus-

ten arvioinnissa on huomioitu Harjavallan kuuluminen Hinku-

kuntaverkostoon ja siitä johtuvat päästövähennystavoitteet. 

Toimintaan    liittyvien    kuljetusten    kasvihuonekaasupääs-

töjen arviointia varten on määriteltävä   keskimääräiset   jät-

teiden   ja   muiden   materiaalien kuljetusmatkat,  joiden ole-

tukset   on   perusteltava.   Liikennepäästöjen   vertailukoh-

taa   valittaessa   toiminnan luonteeseen   sopivampi   vertai-

lukohta   on   kuorma-autoliikenteen   päästöt   tieliikenteen 

kokonaispäästöjen sijaan. 

Toimintaan liittyvien kuljetusten päästöjä arvioitaessa on 

huomioitu keskimääräiset kuljetusetäisyydet perustuen 

NNH:n nykyisiin toimitusketjuihin. Kaikkien vaihtoehtojen 

(VE0, VE1, VE2a, VE2b) liikennepäästöt on verrattu sekä 

Harjavallan, että koko Suomen kuorma-autoliikenteen pääs-

töihin (luku 18.5). 

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluun 

Vaikutuksia Naturan osalta on arvioitava   asianmukaisella   ja   

riittävällä   tavalla   tehtaan   alapuolisessa   vesistössä 

(FI0200045 Pirilänkoski ja FI0200079 Kokemäenjoen suisto).  

Arvioinnissa tulee huomioida myös mahdollisten muiden 

hankkeiden   yhteisvaikutukset.    

Vaikutukset Naturan osalta on arvioitu luvussa 10. Yhteisvai-

kutukset on esitetty luvussa 22.3. 
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Hankkeesta vastaavan on oltava tietoinen hankkeen suorista 

tai epäsuorista vaikutuksista kasvillisuuteen  ja  eläimistöön,  

vesiympäristö  mukaan  lukien. YVA-selostuksessa     tulee     

arvioida     nykyisen     toiminnan     ja     laajennushankkeen 

jätevesipäästöjen  mahdolliset  suorat  ja  epäsuorat  vaiku-

tukset  vesiympäristön  kasvi-  ja eläinlajeihin huomioiden eri-

tyisesti onnettomuus- ja poikkeustilanteet. 

Hankkeen vaikutukset kasvillisuuteen ja eliöstöön on arvioitu 

luvussa 8. Onnettomuus- ja poikkeustilanteet on käsitelty lu-

vussa 21. 

Vaikutukset luonnonvaroihin 

YVA-selostuksessa tulee arvioida, muuttuuko tuotannossa 

muodostuvien jätejakeiden laatu ja määrä tai lisääntyvätkö 

muut päästöt mm. ilmaan tai vesiin tai tuotantoon liittyvät 

riskit käytettäessä aiempaa enemmän kierrätysraaka-ai-

neita. 

Kierrätysraaka-aineille asetetut laatuvaatimukset ovat tiukat 

johtuen nikkelikivien jalostusprosessin luomista teknisistä 

vaatimuksista. Jalostusprosessiin sopimattomia kierrätys-

raaka-aineita ei ole tarkoitus hankkia raaka-aineiksi, jolloin 

myös lisääntyneen kierrätysraaka-aineen aiheuttamat vaiku-

tukset jätejakeisiin jäävät merkityksettömiksi. Kierrätettä-

vien akkumateriaalien tapauksessa mm. fluoridipitoisuutta 

valvotaan tarkasti sen aiheuttaman korroosioriskin hallitse-

miseksi. 

Lisäksi yhteysviranomainen huomauttaa, että jätteiden   lop-

pusijoittaminen ei ole kiertotalouden mukaista. Hankkeen 

myötä lisääntyvien jätemäärien hyödyntämisessä ja käsitte-

lyssä tulee kaikilta osin huomioida jätelain tavoitteet vähen-

tää syntyvien jätteiden määrää sekä lisätä kierrätystä ja hyö-

dyntämistä. 

Metallien ja niistä valmistettavien kemikaalien valmistuk-

sessa keskeinen tavoite on saada mahdollisimman korkealla 

hyödyntämisasteella ostetut raaka-aineet jalostettua tuot-

teiksi. NNH seuraa tuotantovaiheissa metallipitoisuuksia ja 

tarvittaessa kierrättää prosessin eri jakeita takaisin proses-

siin, jotta talteenotto saadaan mahdollisimman korkealle. 

NNH tiedostaa myös, että olemassa olevaa läjityskapasiteet-

tia ei kannata täyttää hyötykäyttökelpoisella materiaalilla, 

koska uuden läjityskapasiteetin rakentamisen kustannukset 

ovat merkittävä investointi.  

NNH tekee jatkuvasti omaa tutkimus- ja kehitystyötä tuotan-

toprosessin ja tuotteiden kehittämiseksi. Rautasakan hyöty-

käyttöä on tutkittu kuluneiden vuosien aikana myös yrityk-

sen ulkopuolella esimerkiksi yhteisprojekteissa oppilaitosten 

(Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus, Oulun yli-

opisto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu) kanssa. Projektit oli-

vat ”GeoSorbents – Uudet geopolymeeripohjaiset vedenkä-

sittelymateriaalit” ja viimeksi ”Waterpro – Kiertotalouden uu-

det prosessit veden ja jäteveden käsittelyssä”. Uusia T&K ai-

hioita on ollut keskustelussa. 

Vaikutukset maankäyttöön, maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

Arviointiselostuksessa tulee arvioida hankkeen edellyttämän 

rakentamisen asemakaavan mukaisuutta  sekä  huomioiden  

myös  vireille  tulossa  oleva  asemakaava.  Arvioinnissa  on 

huomioitava  alueen  asemakaavamerkinnät  ja  määräykset  

sekä  arvioida  vaikutukset päärataan. 

Asemakaava on kuvattu nykytilan yhteydessä (luku 11.4), 

jossa on huomioitu myös kaavamerkinnät ja määräykset. 

Nykyinen ja alueelle käynnistymässä oleva asemakaavan 

päivitys on huomioitu vaikutusten arvioinnissa maankäytön 

ja yhdyskuntarakenteen osalta (luku 11.5). 

Arviointiselostukseen tulee täydentää Satakunnan maakun-

takaavoitusta koskevia tietoja. Maakuntakaavoituksen    

osalta    tulisi    esittää    ote    Satakunnan    maakuntakaa-

vojen yhdistelmäkartta,     koska     vaihemaakuntakaava     

2     on     aiheuttanut     muutoksia maakuntakaavaan ja 

osin muuttanut kokonaismaakuntakaavan merkintöjä ja mää-

räyksiä. Samalla    tulee    huomioida,    että    Satakunnan    

maakuntakaavassa    ja    Satakunnan vaihemaakuntakaa-

vassa    2    on    koko    kaava-aluetta    koskevia    yleis-

määräyksiä. 

Satakunnan maakuntakaavaa koskevia tietoja on tarken-

nettu, minkä lisäksi koko maakuntakaava-aluetta koskevat 

suunnittelumääräykset on esitetty (luku 11.4). Ote Satakun-

nan maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta on esitetty ku-

vassa 11-1. 

Arviointiohjelmassa  on  osa  pohjakarttaa  koskevista  mer-

kinnöistä  esitetty  virheellisesti kaavamerkintöinä  (kuva  5–

7).  Toisaalta  selityksistä  puuttuvat  asian  kannalta  olennaiset 

maakunnallisesti   merkittävän   kulttuuriympäristön   mer-

kintä   (vihreä   pystyviivoitus)   ja valtakunnallisesti   arvok-

kaan   maisema-alueen   merkinnät.   Kuvassa   5-10   on   

Arviointiohjelmassa virheellisesti esitetyt tiedot on korjattu 

ja päivitetty arviointiselostukseen. Arviointiohjelmassa esi-

tetty kuva 5-7 on päivitetty ja esitetty luvussa 11 (Kuva 
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esitetty valtakunnallisesti  arvokkaan  maisema-alueen  "eh-

dotus".  Valtioneuvoston  päätös  ko. maisemia  koskien  on  

tehty  jo  18.11.2021  (VAMA  2021),  joten  selostuksessa  ko.  

tietoja tulee päivittää. 

11-2). Samoin arviointiohjelmassa esitetty kuva 5-10 on päi-

vitetty ja esitetty arviointiselostuksen luvussa 13 (Kuva 

13-3). 

Vaikutusten  arvioinnin  osalta  tulee  ottaa  huomioon  paitsi  

maisemavaikutukset,  myös vaikutukset etenkin maakunnal-

lisesti merkittävään kulttuuriympäristöön "Outokummun ja 

Kemiran  asuntoalueet",  johon  uusi  liuottamorakennus  on  

suunniteltu.  Arvioinnissa  on syytä ottaa huomioon mm. alu-

eella tehdyt rakennusinventoinnit koko hankealueen osalta. 

Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 

Outokummun ja Kemiran asuinalueet on rajaukseltaan vir-

heellinen. Nyt suunnitellut toiminnot eivät sijoitu asuinalu-

eelle vaan tehdasalueelle. Asuinalue on muutenkin pienenty-

nyt, koska sieltä on purettu rakennuksia. Alueella on myös 

paljon autioituneita ja huonokuntoisia rakennuksia. Arvoalue 

on syytä rajata uudelleen.  

Alueelle tehdyt rakennusinventoinnit on huomioitu luvussa 

13.4 ja hankealueelle sekä viereiselle asuinalueelle sijoittu-

vien inventointikohteiden sijainnit esitetty karttakuvassa 

(Kuva 13-7).  

Vaikutusten arviointi maisema ja kulttuuriympäristön osalta 

on esitetty kokonaisuudessaan luvussa 13. 

Maiseman osalta esitetty arvioitava vaikutusalue 500 metriä, 

on varsin lyhyt. Tietoja sekä rakennettavien että purettavien 

rakennusten osalta    tulee    tarkentaa    selostuksessa. Yh-

teysviranomainen toteaa, että vaikutusalueen rajauksen on 

oltava riittävän   laaja,   jotta   mahdolliset   vaikutukset   

saadaan   esiin   tarvittavassa   määrin. Vaikutukset myös 

valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen tulee 

arvioida. 

Asiantuntijatyönä on arvioitu hankkeen suorat ja välilliset 

vaikutukset maiseman ja kulttuuriympäristön arvoalueisiin ja 

-kohteisiin arviointiohjelmassa esitettyä laajemmin perus-

tuen kartta- ja ilmakuva-aineistoihin, valtakunnallisten, 

maakunnallisten ja paikallisten inventointien aineistoihin 

sekä maastokäynnin perusteella. Vaikutusten arviointi, vai-

kutusmekanismi ja vaikutusalueen herkkyys on esitetty ko-

konaisuudessaan luvussa 13. 

Lisäksi hankkeeseen liittyvät uudet rakennukset on esitetty 

tarkemmin hankekuvauksen yhteydessä (luku 2.4.1). 

Meluvaikutukset 

Arviointiselostuksessa   tulee   kuvata   ne   toimenpiteet, joilla   

voidaan varmistaa,   ettei hankkeen myötä meluhaitta lähim-

millä asuinrakennuksilla edelleen kasva, eivätkä melulle ase-

tetut  raja-arvot  ylity.  Laajentamishankkeen  suunnittelun  

tavoitteena  tulisi  olla,  että meluhaitta  lähialueella  vähenee  

esimerkiksi  huomioimalla  uusien  toimintojen  sijoittelu sekä 

toimintaan liittyvät liikennereitit. 

Meluvaikutusten arviointi on esitetty luvussa 16. Ilman lie-

ventämistoimia, jäisivät meluvaikutukset huomattaviksi. 

Vaikutusten arvioinnin yhteydessä on todettu, että melun 

vaikutuksia voidaan lieventää jatkosuunnittelussa tehtävän 

meluntorjuntasuunnittelun avulla niin, että laitteiden melu-

taso vaimennetaan riittävän alhaiseksi, ja/tai laitteen melun 

leviämistä rajoitetaan esimerkiksi meluseinillä tai melu suun-

nataan haitattomaan suuntaan (teollisuusalueen suunta). 

Kun huomioidaan melupäästöihin kohdistettavat lieventä-

mistoimet, jäävät vaikutukset vähäisiksi. 

 

Lieventämistoimet tarkentuvat suunnittelun edetessä ja esi-

tetään tarkemmin ympäristölupaa haettaessa. Suunnitel-

mien tarkentuessa on mahdollista toteuttaa melumallinnus.  

Liikennevaikutukset 

Liikenteen  nykytilan  kuvausta  tulee  täydentää  tiedoilla  

raaka-aineiden  junakuljetuksista nykyisin  ja  miten  ne  muut-

tuvat  hankkeen  myötä. 

Junaliikenteen määrä nykytilassa ja eri vaihtoehdoissa (VE1, 

VE2a & VE2b) on kuvattu luvussa 2.5.5 liikenteen yhtey-

dessä.  

Arviointiselostuksessa  tulee  arvioida Suurteollisuuspuiston   

liikenteellisiä   ja   liikenteestä   aiheutuvia   yhteisvaikutuksia   

ja yhteisriskejä. Selostuksessa  tulee  kuvata,  miten  liiken-

nöinti  tapahtuu  hankealueen sisäpuolella  ja  mihin  suuntiin  

ja  liikenneväyliin  liikenteelliset  vaikutukset  pääasiassa 

kohdistuvat. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös vaiku-

tukset junaliikenteeseen sekä ratapihan kapasiteetin/infran 

Hankealueen lähiympäristön liikenteen nykytila ja hankkeen 

liikennevaikutukset on kuvattu kokonaisuudessaan luvussa 

15. Vaikutusten arvioinnissa on huomioitu niin tie- kuin rai-

deliikenne.  
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mahdollisiin lisätarpeisiin. Arvioinnissa   on   tarpeen   huo-

mioida   myös   miten   mahdolliset   Suurteollisuuspuiston 

kehätien  rakentaminen  tai  ratapihan  laajentaminen  vai-

kuttavat  alueen  liikenteeseen toteutuessaan.   Lisäksi   tulee   

huomioida   myös   uuden, pohjavesialueen   ulkopuolelle si-

joitettavan tuotevaraston vaikutus liikenteeseen. Myös li-

sääntyvän jätteen määrän käsittelyn vaikutuksia Suurteolli-

suuspuiston alueella ja lisääntyvien jätteiden  kuljetuksien  

vaikutuksia  tulee  arvioida.  Liikenneturvallisuuteen  ja mah-

dollisiin riski- ja onnettomuustilanteisiin tulee kiinnittää huo-

miota. 

Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen 

Ihmisiin kohdistuvissa vaikutusarvioinneissa  tulee  huomi-

oida  myös  Norilsk  Nickel  Harjavalta  Oy:n  nykyisen toimin-

nan ja Suurteollisuuspuiston toimintojen yhteisvaikutus lähi-

alueella asuviin ihmisiin keskeisimpien vaikutusmekanismien 

osalta. 

Vaikutusten arviointi elinolojen ja viihtyvyyden osalta on esi-

tetty luvussa 20 ja terveysvaikutusten osalta luvussa 19. Yh-

teisvaikutukset, joissa myös elinoloihin ja viihtyvyyteen koh-

distuvat vaikutukset on huomioitu, on esitetty luvussa 22. 

Vaikutusten arvioinnissa tulee ottaa kantaa mm. siihen, voi-

daanko hanke toteuttaa siten, ettei lähiasutukseen   kohdis-

tuva   kuormitus   lisäänny   esimerkiksi   melun   tai ilma-

päästöjen  osalta.  Arvioinnissa  tulee  esittää  selkeästi,  

mitkä  ovat  ne  keinot,  joilla toiminnan laajentamisen ai-

heuttamaa kuormitusta voidaan tehokkaasti vähentää. 

Vaikutusten arviointien yhteydessä on esitetty lieventämis-

keinot mahdollisten kielteisten vaikutusten syntymisen estä-

miseksi tai lieventämiseksi. Erityisesti meluvaikutusten 

osalta on huomioitu tarve kielteisten vaikutusten lieventä-

mistoimille, joiden implementoinnilla tulee olemaan merkit-

tävä, myönteinen vaikutus myös elinolojen ja viihtyvyyden 

kannalta. 

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 

Erityistä    huomioita    tulee    kiinnittää yhteisvaikutusten 

tunnistamiseen ja arviointiin, sillä hankealueen lähiympäris-

tössä toimii useita   saman   toimialan   toimijoita, joilla   on   

myös   yhteinen   vesientarkkailuohjelma. 

Yhteisvaikutukset on käsitelty luvussa 22. 

Pinta-  ja  pohjavesiin  kohdistuvien  vaikutusten  lisäksi  yh-

teisvaikutukset  tulee  huomioida erityisesti   ilmapäästöjen   

sekä   liikenteen   ja   sen   aiheuttamien   vaikutusten   osalta   

ja huomioida  näiden  vaikutukset  ihmisten  terveyteen,  elin-

oloihin  ja  viihtyvyyteen.  Lisäksi tulee   huomioida   alueella   

olevien   toimijoiden   yhteisvaikutus   alueen   maisemaan   ja 

maankäyttöön. 

Yhteisvaikutukset on käsitelty luvussa 22. 

Jätteet 

Yhteysviranomainen   pitää   hyvänä, että muodostuvien   jäte-

jakeiden   laatu   ja   määrä selvitetään   selostuksen   yhtey-

dessä.   Samalla   tulee   myös   arvioida   muuttuvatko   tai 

lisääntyvätkö muut päästöt mm. ilmaan, maaperään ja poh-

javeteen tai tuotantoon liittyvät riskit käytettäessä aiempaa 

enemmän kierrätysraaka-aineita. 

Kierrätysraaka-aineille asetetut laatuvaatimukset ovat tiukat 

johtuen nikkelikivien jalostusprosessin luomista kemiallistek-

nisistä vaatimuksista. Jalostusprosessiin sopimattomia kier-

rätysraaka-aineita ei ole tarkoitus hankkia raaka-aineiksi, 

jolloin lisääntynyt kierrätysraaka-aine ei aiheuta muutosta 

jätejakeisiin.  

 

Jätteiden laatu pysyy samana kuin nykyisin, koska hank-

keessa raaka-aineet, prosessit ja tuotteet ovat pääosin sa-

moja kuin nykytuotannossa.  

Arviointiselostuksessa   tulee   myös   arvioida   Torttilan   kaa-

topaikalle   loppusijoitettavien jätteiden    lisäyksen    aiheut-

tamia    vaikutuksia    kaatopaikan    toimintaan    sekä    mm. 

muodostuvien  suotovesien  määrään,  laatuun,  käsittelyyn  

ja  mahdollisiin  vaikutuksiin maaperään ja pohjavesiin. 

Hankkeeseen liittyvä jätehuolto on kuvattu luvussa 2.4.8 

Kierrätys ja jätehuolto ja läjitysalueen toiminta huomioitu 

maa- ja kallioperän sekä pohjaveden vaikutusten arvioin-

nissa (luvut 5 ja 6). 

Riskit ja poikkeustilanteet 

Kemikaaleihin,   niiden ympäristöriskeihin  ja  riskien  vähen-

tämiseksi  tehtäviin  toimenpiteisiin  on  kiinnitettävä erityistä 

huomiota YVA-selostuksessa. 

YVA-selostuksen yhteydessä toteutettiin ympäristöriskinar-

vio, jonka keskeisimmät tulokset on esitetty luvussa 21. 
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YVA-selostuksessa  on  huomioitava  olemassa  olevien  raken-

teiden  kunto, kun arvioidaan laajennukseen liittyviä vuoto- 

ja onnettomuusriskejä. 

Toteutetussa ympäristöriskinarviossa huomioitiin laitoksen 

nykyinen kunto ja varautumistaso, sekä keskusteltiin mah-

dollisista toimenpiteistä parantaa laitoksen varautumistasoa 

uusien toimintojen osalta. 

Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeelle tulee laatia ym-

päristöriskinarvio, joka kattaa myös  kemikaalien  kuljetuk-

set  ja  varastoinnin  sekä  tulipalot.  Riskinarvioinnissa  tulee 

huomioida    sekä    normaalitoiminnan    että    poikkeusti-

lanteiden    aiheuttamat    riskit ympäristölle  ja  terveydelle.  

Ympäristöriskinarvio,  arviointimenetelmät  ja  tulokset  tulee 

esittää   YVA-selostuksessa   läpinäkyvästi   ja   kattavasti.   

Laitoksen   sijoittumisessa   ja onnettomuuksien   vaikutusten   

arvioinnissa   tulee   huomioida   myös   onnettomuuksien 

leviämismahdollisuuksia Suurteollisuuspuiston laitoksesta 

toiseen. 

Arviointiselostuksen yhteydessä toteutettiin kaksipäiväinen 

riskinarviointi NNH:n toimitiloissa Harjavallassa. Riskityöpa-

jojen aikana korostettiin erityisesti kemikaalien kuljetuksien 

ja varastoinnin sekä tulipalon aiheuttamia riskejä. Toteute-

tussa riskinarvioinnissa käytetty menetelmä, sekä merkittä-

vimmiksi tunnistetut riskit (ympäristö ja terveys) on esitetty 

kootusti arviointiselostuksen luvussa 21. Myös varautumis-

taso ja toimenpiteet onnettomuuksien leviämisen estä-

miseksi Suurteollisuuspuistossa on esitetty luvussa 21.3. 

Vaikutusten seuranta 

Arviointiselostuksessa on esitettävä ainakin yleisellä tasolla 

hankkeen ympäristövaikutusten seurantasuunnitelma. Arvi-

ointiselostuksessa   tulee   tarpeellisessa   määrin   arvioida 

sellaistenkin vaikutusten seurannan tarvetta ja keinoja, joita 

ympäristöluvassa ei käsitellä. 

Ehdotus seurantaohjelmaksi on esitetty yleisellä tasolla lu-

vussa 24. Lisäksi em. luvussa on käsitelty vaikutusten seu-

rantaa yhteiskunta- ja yritysvastuun näkökulmasta, joita ei 

käsitellä ympäristöluvassa. 

YVA-menettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestäminen 

YVA-selostusvaiheessa on hyvä harkita yleisötilaisuuden järjes-

tämistä siten, että myös etäosallistuminen on mahdollista.  

Tämä voi lisätä ihmisten osallistumishalukkuutta ja vuorovai-

kutusta. 

Yleisötilaisuuden järjestelyissä pyritään mahdollistamaan 

osallistuminen myös etäyhteydellä.  
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4. ARVIOINNIN RAJAUS JA PERIAATTEET 

4.1 Tarkastelualueen rajaus 

 

Tarkastelualueen laajuus riippuu arvioitavasta ympäristövaikutuksesta. Osa ympäristövaikutuksista 

(esim. melu, ilmanlaatu) on selvemmin havaittavissa hankealueen välittömässä läheisyydessä, kun 

taas osa vaikutuksista (esim. sosiaaliset vaikutukset) kohdistuu maantieteellisesti laajemmalle alu-

eelle. Vaikutukset voidaan jakaa myös suoriin ja epäsuoriin vaikutuksiin. Suoria vaikutuksia ovat 

esimerkiksi vedenlaatuun kohdistuvat vaikutukset ja epäsuoria esimerkiksi vaikutukset kalastoon, 

jotka aiheutuvat mahdollisista vedenlaadun muutoksista. 

 

Ympäristövaikutusten tarkastelualueen rajaus pyrittiin määrittämään ympäristövaikutusten arvioin-

nin alussa niin laajaksi, ettei merkittäviä ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän tarkastelta-

van alueen ulkopuolella. Seuraavassa on esitetty tarkastelualuerajaukset eri vaikutusosa-alueille. 

Seuraavassa kuvassa (Kuva 4-1) on esitetty hankkeen vaikutusalueet. Jäljempänä on tarkennettu 

vaikutusalueen kuvausta eri vaikutusosa-alueittain.  

 

 

Kuva 4-1. Ehdotus hankkeen vaikutusten tarkastelualueen 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. 
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Pintavesi: Toiminnasta aiheutuvat hulevedet Suurteollisuuspuiston alueella sekä jäähdytysve-

sikierron poistovedet johdetaan läheisille jätevedenpuhdistamoille. Tarkastelu tehdään noin kilo-

metrin alueelle huomioiden Kokemäenjoki, joka on hankealuetta lähin merkittävä pintavesimuodos-

tuma. 

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) 

Maankäyttö ja kaavoitus: Maakuntakaavassa suunnitellut uudet toiminnot on merkitty teollisuus- 

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

varastoivien laitoksien sijoittamisen. 

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. 

Liikenne: Tuotannon laajentaminen lisää tehdasalueen sisäistä liikennettä. 

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. 

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

mapäästöt estetään tarvittavilla pesureilla ja pussisuodattimilla. 

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.  

 

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 vaikutuksia aiheutuu kemian prosessituotannolle tyypillisesti vesi- ja ilma-

päästöistä, laitoksen raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetuksista ja tuotantotilojen ilmanvaihdon pu-

haltimista tulevasta melusta lähialueelle.   

 

Toiminnan päättymisen jälkeen vaikutuksia saattaa syntyä mahdollisista purkutoimista mm. 

meluun liittyen.  

4.2 Merkittävyyden arviointi 

 

Hankkeen aiheuttamat mahdolliset suorat ja epäsuorat ympäristövaikutukset tunnistetaan ja arvi-

oidaan järjestelmällisesti YVA-menettelyn aikana. Vaikutuksella tarkoitetaan suunnitellun toiminnan 

aiheuttamaa muutosta ympäristön tilassa.  

 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa vertailtiin hankkeen toteuttamisen (VE1, VE2a, VE2b) ja hank-

keen toteuttamatta jättämisen (VE0) ympäristövaikutuksia sekä niiden välisiä eroja. Vertailu ta-

pahtui käytettävissä olevan tiedon ja arviointityön aikana tarkennetun tiedon perusteella. 
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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. 

 

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.  

   
 

 
  

     
 

 

  
Erittäin 
suuri  

kielteinen  

Suuri  

kielteinen  

Keskisuuri 

kielteinen 

Pieni  

kielteinen 
 

Ei  
muutosta 

nykytilaan 

 Pieni myön-

teinen 

Keskisuuri 

myönteinen 

Suuri 

myönteinen 

Erittäin 
suuri 

myönteinen 

             

Vähäinen  Suuri Kohtalainen Vähäinen Vähäinen  
Ei  

muutosta 

nykytilaan 

 Vähäinen Vähäinen Kohtalainen Suuri 

Kohtalainen  Suuri Suuri VE1 Vähäinen  
Ei  

muutosta 

nykytilaan 

 Vähäinen  Kohtalainen Suuri Suuri 

Suuri  Erittäin 

suuri 
Suuri Suuri Kohtalainen  

Ei  
muutosta 

nykytilaan 

 Kohtalainen Suuri Suuri 
Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 
 

Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 
Suuri Suuri  

Ei  
muutosta 

nykytilaan 

 Suuri Suuri 
Erittäin 

suuri 

Erittäin 

suuri 

Kuva 4-3. Arviointikehikko vaikutuksen merkittävyyden määräytymisestä. 

Vaikutuksen 
merkittävyyden 

arviointi

Vaikutusten 
suuruuden ja 

seurausten arviointi

Vaikutuskohteen 
herkkyyden/arvon 

määrittäminen

Muutoksen suuruus 
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5. MAA- JA KALLIOPERÄ 

5.1 Arvioinnin päätulokset 

 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin 

päätulokset 

Laajennusosat sijoittuvat pääosin alueille, jotka ovat nykyisin päällystettyjä ja osin ra-

kennettuja. Rakentamisvaiheen vaikutukset maaperään aiheutuvat nykyisten päällys-

teiden ja mahdollisten rakenteiden poistoon liittyvistä kaivuu- ja siirtotöistä sekä ra-

kennusvaiheen edellyttämistä maan pintakerroksen tasoitustyöstä sekä muista nor-

maaleista perustamistöistä. Kalliopinta on alueella syvällä eikä laajennusosien rakenta-

minen edellytä kalliolouhintaa. Toimintavaiheessa potentiaalisen riskin aiheuttavat toi-

minnot toteutetaan teknisin ratkaisuin siten, ettei niistä aiheudu vaikutuksia maa- tai 

kallioperään edes poikkeustilanteissa. Rakentamisen sekä toiminnan aikaiset vaikutuk-

set maa- ja kallioperään arvioidaan merkittävyydeltään vähäisiksi kielteisiksi. 

 

5.2 Vaikutusmekanismi 

Vaikutukset maa- ja kallioperään aiheutuvat rakennusvaiheessa nykyisten päällysteiden ja mahdol-

listen rakenteiden poistoon liittyvistä kaivuu- ja siirtotöistä sekä rakennusvaiheen edellyttämistä 

tasoitustöistä sekä muista normaaleista perustamistöistä. Rakennustöiden yhteydessä voi esiintyä 

työkoneisiin liittyviä polttonesteiden tai muiden kemikaalien vuotoja. Maaperä on tehdasalueella 

paikoin pilaantunutta, ja kaivuutyöt voivat vaikuttaa haitta-aineiden liikkumiseen ja esiintymismuo-

toon maaperässä. 

 

Tuotantovaiheessa raaka-aineiden sekä valmiiden tuotteiden varastointi, tuotanto ja lastaus voivat 

aiheuttaa haitta-aineiden pääsyn maaperään, jos toimintoja ei ole asianmukaisesti suojattu. Riski 

haitta-aineiden päätymisestä maaperään muodostuu myös poikkeustilanteissa, jos poikkeustilan-

teisiin varautumista ei ole suunniteltu pohjaveden suojelun näkökulmasta. 

5.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Nykytilan kuvaus on laadittu hankealueella tehtyjen pohjatutkimusten sekä alueella tehtyjen mui-

den maaperää koskevien selvitysten perusteella. Lisäksi kuvauksessa on hyödynnetty Geologian 

tutkimuskeskuksen maaperäkartoitusaineistoja. 

 

Vaikutusten arviointi on tehty maaperän nykytilaa koskevan lähtöaineiston, nykyistä toimintaa kos-

kevan tiedon sekä laajennustoimintojen teknisten kuvausten perusteella 

5.4 Nykytila 

Kallioperältään Suurteollisuusalue sijoittuu Satakunnan hiekkakivialueelle, joka luonnehtii koko Ko-

kemäenjoen etelä- ja länsipuolista aluetta jatkuen jokivarren pohjoispuolelle asti Lammaistenlah-

den länsipuolella. Kokemäenjoen itäpuolella kivilaji vaihtuu kiillegneissiksi ja tonaliitiksi/kvartsi-dio-

riitiksi. Kalliopinta vaihtelee Suurteollisuuspuiston alueella siten, että alueen länsiosassa kalliopinta 

on noin tasolla -20 m (N2000), ja kallio nousee kohti itää ollen tehdasalueen itäreunalla noin tasolla 

+5 m. Pohjois-eteläsuunnassa kalliopinta on koko Suurteollisuuspuiston alueella noin tasolla -20 m 

(Ramboll Finland Oy 2018b). 

 

Tehdasalue sijaitsee laajalla pitkittäisharjujaksolla, joka kulkee Harjavallan kaupungin läpi. Harju-

alueen maaperä on pääasiassa hyvin vettä läpäisevää hiekkaa. Harjun keskiosissa esiintyy paikoi-

tellen soraa ja harjun reunamille on levittynyt hiekkaa ja silttiä. Maakerrosten paksuus harjualueella 

on useita kymmeniä metrejä. 
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Kymmeniä vuosia alueella kestänyt teollinen toiminta alueella näkyy maaperässä pintakerroksen 

happamuutena sekä kohonneina metallipitoisuuksina. Maaperän pilaantuneisuutta on selvitetty teh-

dasalueella. Tehdasalueelle laadittuun maaperän ja pohjaveden perustilaselvitykseen (Ramboll Fin-

land Oy 2018a) on koottu alueella tehtyjen maaperän haitta-aineselvitysten tuloksia. Alueella teh-

dyissä maaperätutkimuksissa on todettu etenkin korkeita metallipitoisuuksia sekä paikallisesti ko-

honneina pitoisuuksina öljyhiilivetyjä sekä PCB-yhdisteitä.  

 

Vaihtoehtojen VE1/VE2a/VE2b laajennukset sijoittuvat eri osiin tehdasaluetta. Maaperä- ja pohja-

vesiolosuhteita sekä mahdollisia vaikutuksia tarkasteltaessa alue on jaettu neljään osaan ja näihin 

alueisiin viitataan seuraavasti: tehdasalueen pohjoisosa (alue A), tehdasalueen eteläosa (alue B), 

tehdasalueen lounaisosa (alue C) sekä Torttilan läjitysalue (alue D). Tarkastelussa käytettävä alue-

jako on tehty laajennustoimintojen sijoittumisen sekä pohjavesi- ja orsivesiolosuhteiden alueellisen 

vaihtelun perusteella. Aluejako sekä pintamaalaji koko tehdasalueella on esitetty kartalla Kuva 5-1.  

 

Kuva 5-1 Maaperäolosuhteet hankealueella. 

 

Alla on esitetty alueiden A, B ja C maaperän rakenne: 

 

• Alueella A maaperän pintamaalaji on hiekkaa. Paikoin hiekkakerroksen välissä tai pinnassa 

on siltti/savi-siltti –kerros noin 5 metrin syvyydessä. Muilta osin hiekkakerros on jokseenkin 

yhtenäinen kalliota peittävään ohueen pohjamoreenikerrokseen asti. Irtomaakerroksen ko-

konaispaksuus on käytössä olevien kairaustietojen perusteella alueella A yli 50 metriä.  

 

Alueella A on selvitetty maaperän mahdollista pilaantuneisuutta eri yhteyksissä. Selvitysten 

(mm. Ramboll Finland Oy 2015) perusteella maaperän ylimmässä osassa (0-2 m) on todettu 
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alueella ylimmän ohjearvon ylittävinä pitoisuuksina kuparia, nikkeliä, lyijyä ja sinkkiä sekä 

ylimmän ja alimman ohjearvon välisinä pitoisuuksina arseenia.  

 

• Alueella B maaperän pintamaalaji on hiekkaa ja osin täyttömaata. Hiekkakerros on jok-

seenkin yhtenäinen kalliota peittävään ohueen pohjamoreenikerrokseen asti. Syvemmällä 

maalaji muuttuu karkeammaksi soraksi. Irtomaakerroksen kokonaispaksuus on käytössä 

olevien kairaustietojen perusteella alueella B yli 50 metriä.  

 

Alueella B on selvitetty maaperän pilaantuneisuutta (Insinööritoimisto P. Ristola Oy 2000). 

Selvityksen perusteella maaperän ylimmässä osassa (0-3 m) on todettu ylemmän ohjear-

von ylittäviä pitoisuuksia kuparia, nikkeliä, lyijyä, sinkkiä, kobolttia sekä öljyhiilivetyjä ja 

PCB-yhdisteitä. 

 

• Alueella C maaperän pintamaalaji on hiekkaa (Ramboll, 2018). Noin kymmenen metrin 

syvyydessä hiekkakerroksessa on hiekkaisen ja savisen siltin kerros. Hienoaineskerroksen 

alla hiekkakerros jatkuu jokseenkin yhtenäisenä ohueen pohjamoreenikerrokseen ja kalli-

oon asti. Alueelta C ei ole tiedossa irtomaakerroksen koko paksuutta, mutta ympäristön 

kairausten perusteella irtomaakerroksen paksuus on yli 50 metriä.  

 

Alueella C on selvitetty maaperän pilaantuneisuutta (Insinööritoimisto P. Ristola Oy 2000). 

Selvitys koskee vain osaa alueesta. Tutkimuksissa oli todettu pintakerroksessa kohonneita 

metallipitoisuuksia.  

 

• Alueella D maaperän pintaosa on täyttömaata. Käytössä olevien kairaustietojen perus-

teella täytön alla on hiekkakerros ja sen alla savista ja/tai hiekkaista silttiä. Hienoainesker-

roksen alla on hiekkaa.  

 

Alueella D on NNH:n nykyinen teollisuuskaatopaikka, jossa on ympäristöluvan mukaiset 

pohjarakenteet. Kaatopaikkatoiminnan loputtua alueelle rakennetaan ympäristöluvan mu-

kaiset pintarakenteet. Alueella on tämän hetken arvion mukaan täyttötilavuutta jäljellä yli 

10 vuotta.    

 

5.4.1 Vaikutuskohteen herkkyys 

Hankealue sijoittuu kallioruhjeeseen kerrostuneen harjun laelle ja maalaji on alueella suurelta osin 

hiekkaa. Alue on kuitenkin laajasti päällystetty eikä muodostuma nykyisellään ole enää luonnonti-

lainen. Kohteen herkkyys on vähäinen. 

5.5 Vaikutukset maa- ja kallioperään 

Vaihtoehto VE0 

Nikkelintuotantoa ei laajenneta. Toimintaa jatketaan nykyisen ympäristöluvan puitteissa.  

 

Tehdasalueen nykyinen normaalitoiminta ei aiheuta päästöjä maa- tai kallioperään. Säiliöalueet 

sekä raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden lastaus- ja purkualueet on toteutettu siten, että mer-

kittäviä päästöjä maa- ja kallioperään ei synny myöskään onnettomuus- tai muissa poikkeustilan-

teissa. Tuotantotilat on pinnoitettu ja pinnoitteita huolletaan säännöllisesti. Raaka-aineita ei säily-

tetä tehdasalueella maanvaraisesti. Mahdolliset vuodot puhdistetaan välittömästi. Piha on pääosin 

asfaltoitu ja alueella muodostuvat hulevedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle.  
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Torttilan kaatopaikan nykyisin käytössä olevalla läjitysalueella on tiivis pohjarakenne ja toimintata-

vat on toteutettu siten, että alueella muodostuvista suotovesistä ei aiheudu haitallisia vaikutuksia 

maaperään tai pohjaveteen.  

 

Tehdasalueen maaperässä tiedetään olevan paikoin haitta-aineita. Nykyisen toiminnan näkökul-

masta puhdistamiseen ei ole akuuttia tarvetta. 

 

Vaihtoehdossa VE0 maa- ja kallioperään kohdistuvat potentiaaliset riskit on poistettavissa teknisin 

ratkaisuin. Poikkeustilanteissa tapahtuva maaperän tilan mahdollinen heikentyminen on käytettä-

vissä olevien maaperän puhdistusmenetelmien ansiosta lyhytaikainen. Kokonaisuutena arvioidaan, 

että vaikutusten merkittävyys on ei muutosta nykytilaan. 

 

Vaihtoehto VE1 

Nikkelituotanto laajennetaan tasolle 140 000 tonnia vuodessa. Laajennus toteutetaan nestemäisellä 

lopputuotteella.  

 

Laajennukseen liittyvät toiminnot sijoitetaan tehdasalueen etelä- ja pohjoisosiin. Rakentamisvai-

heen vaikutukset maa- ja kallioperään liittyvät toimintojen rakentamisen edellyttämiin mahdollisiin 

purkutöihin sekä maan pintaosien kaivuutöihin. Työmailla työskentely suunnitellaan siten, ettei ra-

kentamisvaiheesta aiheudu riskiä. Purku- ja rakennustöihin käytettävien työkoneiden huolto ja 

tankkaus tehdään joko pohjavesialueen ulkopuolella tai tiivisrakenteen päällä olevilla tankkauspai-

koilla. Rakentaminen ei edellytä kalliolouhintaa maaperän suuresta kerrospaksuudesta johtuen.  

 

Teknisin ratkaisuin varmistetaan, ettei toiminnoista aiheudu vaikutuksia maa- tai kallioperään nor-

maalitoiminnan tai poikkeustilanteiden aikana. Suoja-altaat ovat säiliöiden tilavuuksia suurempia ja 

ne ovat kaksoissuojausperiaatteen mukaisia. Piha on asfaltoitu ja alueella muodostuvat hulevedet 

johdetaan jätevedenpuhdistamolle. Laajennusalueilla muodostuvat hulevedet johdetaan jäteveden-

puhdistamolle. Mahdolliset päällystämättömille pinnoille pääsevät vuodot puhdistetaan maaperästä 

välittömästi. Torttilan kaatopaikan nykyisin käytössä olevalla läjitysalueella on tiivis pohjarakenne 

ja toimintatavat on toteutettu siten, että alueella muodostuvista suotovesistä ei aiheudu haitallisia 

vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen.  

 

Laajennusalueiden maaperässä on paikoin haitta-aineita. Mahdollisten kaivuutöiden suunnitteluvai-

heessa maaperän pilaantuneisuus selvitetään niiltä osin kuin selvitystä ei ole aiemmin tehty. Pi-

laantuneen maan kaivaminen on luvanvaraista toimintaa ja tämä otetaan huomioon alueiden ra-

kentamisen ja muokkaamisen suunnittelussa. 

 

Laajennusvaihtoehdossa VE1 maa- ja kallioperään kohdistuvat potentiaaliset riskit on poistettavissa 

teknisin ratkaisuin. Poikkeustilanteissa tapahtuva maaperän tilan mahdollinen heikentyminen on 

käytettävissä olevien maaperän puhdistusmenetelmien ansiosta lyhytaikainen. Kokonaisuutena ar-

vioidaan, että vaikutusten merkittävyys on kielteinen vähäinen. 

 

Vaihtoehto VE2a 

Nikkelituotanto laajennetaan tasolle 140 000 tonnia vuodessa. Laajennus toteutetaan nestemäisellä 

ja kiinteällä lopputuotteella. Ammoniumsulfaattituotannon lisääminen 140 000 tonnia vuodessa. 

 

Laajennukseen liittyvät toiminnot sijoitetaan tehdasalueen etelä- ja pohjoisosiin. Rakentamisvai-

heen vaikutukset maa- ja kallioperään liittyvät toimintojen rakentamisen edellyttämiin mahdollisiin 
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purkutöihin sekä maan pintaosien kaivuutöihin. Työmailla työskentely suunnitellaan siten, ettei ra-

kentamisvaiheesta aiheudu riskiä. Purku- ja rakennustöihin käytettävien työkoneiden huolto ja 

tankkaus tehdään joko pohjavesialueen ulkopuolella tai tiivisrakenteiden päällä olevilla tankkaus-

paikoilla. Rakentaminen ei edellytä kalliolouhintaa maaperän suuresta kerrospaksuudesta johtuen.  

 

Teknisin ratkaisuin varmistetaan, ettei toiminnoista aiheudu vaikutuksia maa- tai kallioperään nor-

maalitoiminnan tai poikkeustilanteiden aikana. Suoja-altaat ovat säiliöiden tilavuuksia suurempia ja 

ne ovat kaksoissuojausperiaatteen mukaisia. Piha on asfaltoitu ja alueella muodostuvat hulevedet 

johdetaan jätevedenpuhdistamolle.  Laajennusalueilla muodostuvat hulevedet johdetaan jäteve-

denpuhdistamolle. Mahdolliset päällystämättömille pinnoille pääsevät vuodot puhdistetaan maape-

rästä välittömästi.  Torttilan kaatopaikan nykyisin käytössä olevalla läjitysalueella on tiivis pohjara-

kenne ja toimintatavat on toteutettu siten, että alueella muodostuvista suotovesistä ei aiheudu 

haitallisia vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen.  

 

Lopputuotteiden varastointi tullaan sijoittamaan pohjavesialueen ulkopuolelle. Sijainti tarkentuu 

tarkemman suunnittelun yhteydessä.  

 

Laajennusalueiden maaperässä on paikoin haitta-aineita. Mahdollisten kaivuutöiden suunnitteluvai-

heessa maaperän pilaantuneisuus selvitetään niiltä osin kuin selvitystä ei ole aiemmin tehty. Pi-

laantuneen maan kaivaminen on luvanvaraista toimintaa ja tämä otetaan huomioon alueiden ra-

kentamisen ja muokkaamisen suunnittelussa. 

 

Laajennusvaihtoehdossa VE2a maa- ja kallioperään kohdistuvat potentiaaliset riskit on poistetta-

vissa teknisin ratkaisuin. Poikkeustilanteissa tapahtuva maaperän tilan mahdollinen heikentyminen 

on käytettävissä olevien maaperän puhdistusmenetelmien ansiosta lyhytaikainen. Kokonaisuutena 

arvioidaan, että vaikutusten merkittävyys on vähäinen kielteinen. 

 

Vaihtoehto VE2b 

Nikkelintuotanto laajennetaan tasolle 140 000 tonnia vuodessa. Laajennus toteutetaan nestemäi-

sellä ja kiinteällä lopputuotteella. Ammoniumsulfaattituotannon lisääminen 170 000 tonnia vuo-

dessa. 

 

Laajennukseen liittyvät toiminnot sijoitetaan tehdasalueen etelä- ja pohjoisosiin. Rakentamisvai-

heen vaikutukset maa- ja kallioperään liittyvät toimintojen rakentamisen edellyttämiin mahdollisiin 

purkutöihin sekä maan pintaosien kaivuutöihin. Työmailla työskentely suunnitellaan siten, ettei ra-

kentamisvaiheesta aiheudu riskiä. Purku- ja rakennustöihin käytettävien työkoneiden huolto ja 

tankkaus tehdään joko pohjavesialueen ulkopuolella tai tiivisrakenteen päällä olevilla tankkauspai-

koilla. Rakentaminen ei edellytä kalliolouhintaa maaperän suuresta kerrospaksuudesta johtuen.  

 

Teknisin ratkaisuin varmistetaan, ettei toiminnoista aiheudu vaikutuksia maa- tai kallioperään nor-

maalitoiminnan tai poikkeustilanteiden aikana. Suoja-altaat ovat säiliöiden tilavuuksia suurempia ja 

ne ovat kaksoissuojausperiaatteen mukaisia. Piha on asfaltoitu ja alueella muodostuvat hulevedet 

johdetaan jätevedenpuhdistamolle. Laajennusalueilla muodostuvat hulevedet johdetaan jäteveden-

puhdistamolle. Mahdolliset päällystämättömille pinnoille pääsevät vuodot puhdistetaan maaperästä 

välittömästi.  Torttilan kaatopaikan nykyisin käytössä olevalla läjitysalueella on tiivis pohjarakenne 

ja toimintatavat on toteutettu siten, että alueella muodostuvista suotovesistä ei aiheudu haitallisia 

vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen.  

 

Lopputuotteiden varastointi tullaan sijoittamaan pohjavesialueen ulkopuolelle. Sijainti tarkentuu 

tarkemman suunnittelun yhteydessä.  
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Laajennusalueiden maaperässä on paikoin haitta-aineita. Mahdollisten kaivuutöiden suunnitteluvai-

heessa maaperän pilaantuneisuus selvitetään niiltä osin kuin selvitystä ei ole aiemmin tehty. Pi-

laantuneen maan kaivaminen on luvanvaraista toimintaa ja tämä otetaan huomioon alueiden ra-

kentamisen ja muokkaamisen suunnittelussa. 

 

Laajennusvaihtoehdossa VE2b maa- ja kallioperään kohdistuvat potentiaaliset riskit on poistetta-

vissa teknisin ratkaisuin. Poikkeustilanteissa tapahtuva maaperän tilan mahdollinen heikentyminen 

on käytettävissä olevien maaperän puhdistusmenetelmien ansiosta lyhytaikainen. Kokonaisuutena 

arvioidaan, että vaikutusten merkittävyys on vähäinen kielteinen. 

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

 

Taulukko 8. Maa- ja kallioperään kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 

   
 

 

 

     
 

 

  
Erittäin su-
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kielteinen  

Suuri  

kielteinen  
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kielteinen 

Pieni  
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myönteinen 
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myönteinen 

Erittäin su-
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myönteinen 
             

Vähäinen  Suuri Kohtalainen Vähäinen 
VE1, 
VE2a, 

VE2b 

 VE0  Vähäinen Vähäinen Kohtalainen Suuri 

Kohtalainen  Suuri Suuri Kohtalainen Vähäinen  
Ei  
muutosta 

nykytilaan 

 Vähäinen  Kohtalainen Suuri Suuri 

Suuri  Erittäin su-

uri 
Suuri Suuri Kohtalainen  

Ei  

muutosta 
nykytilaan 

 Kohtalainen Suuri Suuri 
Erittäin su-

uri 

Erittäin su-

uri 
 

Erittäin su-

uri 

Erittäin su-

uri 
Suuri Suuri  

Ei  

muutosta 

nykytilaan 

 Suuri Suuri 
Erittäin su-

uri 

Erittäin su-

uri 

 

 

5.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Rakentamisvaiheessa työt suunnitellaan siten että työkoneisiin liittyvien vuotojen mahdollisuus mi-

nimoidaan. Maaperävaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen liittyvät etenkin erilaisten poikkeus-

tilanteiden ehkäisyyn ja niistä johtuvien seurausten hallintaan. Maaperään kohdistuvat vaikutukset 

ehkäistään säiliöalueille sekä tuotanto- ja lastausalueille toteutettavilla teknisillä suojarakenteilla 

(luku 2.4.6).  

5.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Arviointi perustuu hankealueella tehtyihin maaperän pilaantuneisuustutkimuksiin ja pohjatutkimuk-

siin. Alueella on tehty runsaasti maaperän tilaa ja alueen maaperägeologiaa käsitteleviä selvityksiä 

ja alueelta on siten olemassa riittävästi tietoa nykytilan sekä laajennukseen liittyvien vaikutusten 

arviointiin. Tämän perusteella arviointiin ei liity epävarmuuksia tai tarvetta jatkotarkkailulle. 

Muutoksen suuruus 
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6. POHJAVEDET 

6.1 Arvioinnin päätulokset 

 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Laajennukseen liittyvät uudet toiminnot sijoittuvat pohjaveden muodostumisalueelle. 

Rakentamisvaiheen vaikutukset pohjaveteen liittyvät perustamistöihin, maaperän 

mahdollisiin puhdistustöihin sekä käytettäviin työkoneisiin liittyviin mahdollisiin vuotoi-

hin. Toimintavaiheessa potentiaalinen riski liittyy toiminnassa erityisesti poikkeustilan-

teissa tapahtuviin kemikaalivuotoihin. Potentiaalisen riskin aiheuttavat toiminnot toteu-

tetaan teknisin ratkaisuin siten, ettei niistä aiheudu vaikutuksia pohjaveteen tai orsive-

teen edes poikkeustilanteissa. Lieventämistoimenpiteet huomioitaessa arvioidaan, että 

muutosta nykytilaan ei aiheudu rakentamisen, eikä toiminnan aikana pohja- ja orsive-

den osalta.  

 

6.2 Vaikutusmekanismi 

Rakennusvaiheessa vaikutukset pohjaveteen aiheutuvat rakennusvaiheen edellyttämistä normaa-

leista perustamistöistä. Rakennustöiden yhteydessä voi esiintyä myös työkoneisiin liittyviä poltto-

nesteiden tai muiden kemikaalien vuotoja, jotka voivat päätyä pohjavesi- tai orsivesivyöhykkee-

seen. Maaperä on tehdasalueella paikoin pilaantunutta, ja kaivuutyöt voivat vaikuttaa haitta-ainei-

den liikkumiseen ja esiintymismuotoon maaperässä. 

 

Tuotantovaiheessa raaka-aineiden sekä valmiiden tuotteiden varastoinnista, tuotannosta ja las-

tauksesta voi aiheutua haitta-aineiden pääsyn maaperään ja edelleen pohjaveteen, jos toimintoja 

ei ole asianmukaisesti suojattu. Riski haitta-aineiden päätymisestä pohjavesikerrokseen muodostuu 

myös poikkeustilanteissa kuten kemikaalivuodossa, jos poikkeustilanteisiin varautumista ei ole 

suunniteltu pohjaveden suojelun näkökulmasta. 

6.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Nykytilan kuvaus on laadittu hankealueella tehtyjen pohjatutkimusten sekä alueella tehtyjen mui-

den maaperää sekä pohjavettä ja orsivettä koskevien selvitysten perusteella. Lisäksi kuvauksessa 

on hyödynnetty Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartoitusaineistoja ja alueen pohjavesiolo-

suhteista laadittuja aineistoja. 

 

Vaikutusten arviointi on tehty pohjaveden ja orsiveden nykytilaa koskevan lähtöaineiston, nykyistä 

toimintaa koskevan tiedon sekä laajennustoimintojen teknisten kuvausten perusteella. 

6.4 Nykytila 

6.4.1 Järilänvuoren pohjavesialue 

 

Hankealue sijoittuu Järilänvuoren 1-luokan luokitellulle pohjavesialueelle (0207951), pohjaveden 

varsinaiselle muodostumisalueelle (Torttilan läjitysaluetta lukuun ottamatta).  Järilänvuoren pohja-

vesialue on osa laajaa pitkittäisharjujaksoa. Järilänvuoren pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 

24,03 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 15,67 km2. Pohjavesialueella muodostuvan 

pohjaveden arvioitu kokonaismäärä on 10 000 m3/vrk. Pohjavesi esiintyy harjualueella syvällä, noin 

15–20 metrin syvyydellä maanpinnasta. Pohjaveden päävirtaus suuntautuu harjun suuntaisesti 

kaakosta luoteeseen (Kuva 6-1). Pohjavesi purkautuu pääasiassa Kokemäenjokeen pohjavesialueen 

luoteispäässä suljetun Lammaisten vedenottamon kohdalla. 
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Järilänvuoren pohjavesialueen luoteisosassa Suurteollisuuspuiston alueella esiintyy laajempi yhte-

näinen orsivesiesiintymä. Orsiveden pinta esiintyy Suurteollisuuspuiston alueella keskimäärin 1–2 

metrin syvyydellä maanpinnasta. Orsivesivyöhyke saattaa paikoitellen olla yhteydessä pohjaveteen. 

Suurteollisuuspuiston vaikutukset kohdistuvat pääasiassa orsivesikerrokseen ja sitä kautta mahdol-

lisesti myös varsinaiseen pohjavesikerrokseen. Orsiveden virtaussuunta on pääasiassa lounaaseen 

(Kuva 6-2). Orsivesi purkautuu harjua reunustaville pelloille ja kosteikoille, joista vedet laskevat 

edelleen Kurkelanojaan ja Kokemäenjokeen. 

6.4.2 Pohjaveden tila hankealueella 

 

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuosille 

2022–2027 Järilänvuoren pohjavesialue on luokiteltu kemiallisesti huonossa tilassa olevaksi. Vuo-

sikymmeniä jatkuneen teollisuustoiminnan seurauksena Järilänvuoren pohjavesialueelle sijoittuvan 

Harjavallan Suurteollisuuspuiston pohjavedessä on runsaasti haitta-aineita, kuten kobolttia, nikke-

liä, sinkkiä ja kuparia. 

 

Vesienhoitosuunnitelmissa asetetaan kemiallisesti tai määrällisesti huonossa tilassa oleville pohja-

vesialueille tavoitevuosi, johon mennessä tila on tavoitteena saada kemiallisesti sekä määrällisesti 

hyväksi. Vesien luokittelu hyvään tai huonoon tilaan perustuu vesipolitiikan puitedirektiiviin (VPD, 

2000/60/EY). Ensimmäinen tavoitevuosi kemiallisesti tai määrällisesti huonoon tilaan on asetettu 

vuoteen 2015, ja tavoitteen saavuttamista on tarkasteltu vesienhoitosuunnitelmissa kuusivuotis-

kausittain.  

 

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vuonna 2022 päivitetyssä vesienhoitosuunnitelmassa 

Järilänvuoren pohjavesialueen on todettu olevan pohjavesimuodostuma, jossa ihmisen aiheuttama 

muutos on ja tulee olemaan niin suuri, että hyvän kemiallisen tilan saavuttaminen on olosuhteista 

johtuen teknisin ratkaisuin mahdotonta vuoteen 2027 mennessä, joka on asetettu vielä huonossa 

tilassa olevien vesien osalta tavoitevuodeksi hyvän tilan saavuttamiseen. Nykyisin teollisuusalueelle 

sijoitettujen toimintojen teknisin ratkaisuin sekä riskienhallinnalla varmistetaan, ettei pohjaveteen 

pääse enää uusia haitta-aineita. Pohjaveden tila on varsinaisella tehdasalueella alkanut kohentua. 

Pohjaveden luontainen puhdistuminen on kuitenkin hidasta ja muutoksia pohjaveden tilassa on 

odotettavissa vasta vuoden 2027 jälkeen. Vesienhoitosuunnitelmassa pohjavesimuodostumalle on 

asetettu alennettu tilatavoite kuparin, nikkelin, kadmiumin, sulfaatin, sinkin ja koboltin osalta.  

 

Vesienhoitosuunnitelmassa korostetaan, että teollisuuspuiston nykyisessä toiminnassa on pyritty 

huomioimaan riittävin teknisin ja toiminnallisin suojauksin, ettei haitta-aineita pääse edes poikkeus-

tilanteissa maaperään ja pohjaveteen. Nykyinen toiminta ei enää aiheuta sellaisia päästöjä, jotka 

heikentäisivät pohjavesimuodostuman tilaa entisestään. 

 

Vesienhoitosuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet on nostettu esiin myös Varsinais-Suomen ja Sata-

kunnan vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2022–2027. Järilänvuoren pohjavesialueelle 

on lisäksi laadittu pohjavesialueen suojelusuunnitelma vuonna 2008 (Ahomäki 2008). Suojelusuun-

nitelma on laadittu yhteisenä Järilänvuoren sekä Koomankankaan-Ilmiinjärven pohjavesialueille. 

 

Pohjaveden ja orsiveden laatua ja määrällistä tilaa seurataan osana Harjavallan Suurteollisuuspuis-

ton pinta-, orsi- ja pohjaveden yhteistarkkailua. Yhteistarkkailuun osallistuvat Boliden Harjavalta 

Oy, Kemira Oyj, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Oy Linde Gas Ab, STEP Oy sekä Yara Suomi Oy. 

Yhteistarkkailuohjelma on päivitetty edellisen kerran vuonna 2019. 
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6.4.3 Pohjaveden sekä orsiveden pinnankorkeus ja virtaussuunta 

 

Ramboll Finland Oy on laatinut vuonna 2018 Suurteollisuuspuiston alueelle pohjaveden virtausmal-

lin (Ramboll Finland Oy 2018b). Virtausmallinnuksen loppuraportissa on esitetty pohjaveden pin-

nankorkeus sekä virtaussuunta koko Suurteollisuuspuiston alueella. Koko suurteollisuuspuiston alu-

eella pohjaveden pääasiallinen virtaussuunta on muodostuman suuntaisesti etelästä pohjoiseen 

kohti Lammaistenlahtea. Orsiveden pääasiallinen virtaussuunta on lounaaseen kohti muodostuman 

reunoja. 

 

Seuraavassa tarkastellaan pohjaveden ja orsiveden pinnankorkeutta ja virtaussuuntaa tehdasalu-

een eri osissa. Alue on jaettu neljään osaan ja näihin alueisiin viitataan seuraavasti: tehdasalueen 

pohjoisosa (alue A), tehdasalueen eteläosa (alue B), tehdasalueen lounaisosa (alue C) sekä Torttilan 

läjitysalue (alue D). Tarkastelussa käytettävä aluejako on tehty laajennustoimintojen sijoittumisen 

sekä pohjavesi- ja orsivesiolosuhteiden alueellisen vaihtelun perusteella. Samaa aluerajausta on 

käytetty myös luvussa 5.4. Pinnankorkeustiedot perustuvat Suurteollisuuspuiston pohjaveden ja 

orsiveden yhteistarkkailun tuloksiin keväältä 2021 (KVVY Tutkimus Oy 2022). Vertailussa on hyö-

dynnetty myös virtausmallinnuksen taustamateriaalina käytettyjä pinnankorkeustietoja vuosilta 

2016 ja 2017. Arvot on esitetty N2000 korkeusjärjestelmässä. Pohjaveden ja orsiveden pinnankor-

keudet sekä virtaussuunnat on esitetty kartoilla Kuva 6-1 ja Kuva 6-2. 

 

- Alueella A pohjaveden pinnantaso on alueen itäosassa noin tasolla +11,7 m, alueen etelä-

osassa +12,9 m ja alueen luoteisosassa noin tasolla +10,7 m. Pohjaveden virtaussuunta 

noudattaa Suurteollisuuspuiston pohjaveden yleistä virtaussuuntaa. Alueen A länsiosassa 

esiintyy orsivettä erillisenä kerroksena. Orsiveden pinta on aiempina vuosina ollut noin ta-

solla +31-32 m. Orsiveden virtaussuunta noudattaa Suurteollisuuspuiston alueen pääasial-

lista orsiveden virtaussuuntaa. 

 

- Alueella B pohjaveden pinnantaso on alueen kaakkoisosassa noin tasolla +14,4 m, etelässä 

STEP Oy:n vedenottamon vieressä noin tasolla +14,5 m ja alueen luoteisosassa noin tasolla 

+15, m. Suurteollisuuspuiston yhteistarkkailuraportissa todetaan vedenoton vaikutuksista 

pohjaveden virtaussuuntiin alueella, että vedenotolla voi olla jonkin verran vaikutusta ve-

denottamon ympäristön pohjaveden virtaussuuntiin, mutta vedenottoa suurempi vaikutus 

todennäköisesti on eri vuodenaikojen ja vuosien sademäärillä. Vedenottamon ympäristöstä 

nykyisin tiedossa olevien pohjaveden pinnankorkeustietojen perusteella ei vedenotosta 

muodostuvan alenemakartion laajuutta ole mahdollista tarkemmin arvioida. Vedenottamon 

valuma-alue noudattaa oletettavasti pohjaveden virtaussuuntaa siten, että valuma-alue 

painottuu virtaussuunnassa vedenottamon yläpuolelle. Tähän viittaa mm. se, että pohjave-

den laatu on vedenottamolla lähes moitteetonta. 

 

- Alueelta C ei ole tiedossa varsinaisen pohjavesikerroksen pinnankorkeutta. Orsiveden pinta 

on alueen länsiosassa noin tasolla +31,4 m.  Alueella tehdään orsiveden suojapumppausta 

viidestä orsivesikaivosta. Orsiveden virtaussuunta noudattaa alueella yleistä orsiveden vir-

taussuuntaa ja on länteen/luoteeseen, poispäin pohjavesimuodostumasta. 

 

- Alueella D pohjaveden pinnankorkeus on alueen kaakkoisosassa noin tasolla +13,7 m ja 

pohjoisosassa noin tasolla +12,5 m. Pohjaveden virtaussuunta on alueella lounaasta koilli-

seen kohti pohjavesimuodostuman ydintä. Alueella esiintyy orsivettä erillisenä kerroksena. 

Orsiveden pinta on alueen pohjoisosassa noin tasolla +30,6 m ja lounaisosassa noin tasolla 

+28,1 m. Orsiveden virtaussuunta noudattaa Suurteollisuuspuiston yleistä orsiveden vir-

taussuuntaa. 
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Kuva 6-1. Pohjaveden pinnankorkeudet ja virtaussuunta Suurteollisuuspuiston alueella ja sen lähiympäristössä. 
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Kuva 6-2. Orsiveden pinnankorkeudet ja virtaussuunta Suurteollisuuspuiston alueella ja sen lähiympäristössä. 

6.4.4 Vedenotto 

 

Suurteollisuuspuiston ympäristössä sijaitsee kaksi vedenottamoa: STEP Oy:n vedenottamo Suurte-

ollisuuspuiston kaakkoispuolella sekä Lammaisten vedenottamo pohjavesialueen pohjoispäässä, 

noin kilometrin etäisyydellä Suurteollisuuspuistosta. Lammaisten vedenottamo on poistettu käy-

töstä vuonna 1980; raakaveden kadmium-, nikkeli ja sinkkipitoisuudet ylittävät STM:n asettaman 

talousveden raja-arvon (KVVY Tutkimus Oy 2022). Nakkilan kunta on lokakuussa 2022 hakenut 

Lammaisten vedenottamon vedenottoluvan rauettamista.  



Ramboll - Nikkelituotannon laajennuksen YVA 

 

  

 

64/217 

Järilänvuoren pohjavesialueella on lisäksi Järilänvuoren, Hiittenharjun sekä Santamaan vedenotta-

mot, jotka kaikki sijaitsevat Suurteollisuuspuiston kaakkoispuolella, pohjaveden virtaussuunnassa 

Suurteollisuuspuiston yläpuolella. Hiittenharjun vedenottamo sijaitsee noin 2,8 kilometrin, Järilän-

vuoren vedenottamo noin 3,2 kilometrin ja Santamaan vedenottamo noin 3,5 kilometrin etäisyy-

dellä Suurteollisuuspuistosta.  

 

STEP Oy:n vedenottamon ottomäärä kuukausittain vuorokausikeskiarvoina esitetty Kuva 6-3.  

 

 

Kuva 6-3. Vedenottomäärä STEP Oy:n vedenottamolla vuonna 2021 vuorokausikeskiarvona esitettynä (KVVY 

2022). 

 

Suurteollisuuspuiston alueella tehdään lisäksi viidestä orsivesikerrokseen asennetusta kaivosta suo-

japumppausta. Suojapumppauksen tarkoitus on hallita haitta-ainepitoista orsivettä ja estää sen 

virtaus STEP Oy:n vedenottamolle sekä ylipäätään pohja- ja pintavesiin.  Suojapumppauskaivot on 

esitetty kartalla Kuva 6-2. Suojapumppausmäärät vuonna 2021 on esitetty Taulukko 9. 

 

Taulukko 9. Suojapumpatun orsiveden määrä vuonna 2021 (KVVY 2022). Kaivon K708 osalta tuloksia oli saatavilla 

vain kevään osalta. 

Mittarin 
lukupäivä 

K706  
m3 

K707 
m3 

K702 
m3 

K704 
m3 

K708 
m3 

4.1.2021 13 8236 2 13 2976 

4.2.2021 6 5032 6 11 2611 

26.2.2021 3 4648 180 9 1889 

3.5.2021 18 8386 4 24 5062 

7.6.2021 11 5 4 0 - 

30.6.2021 5 4 118 1 - 

2.8.2021 5 5 199 11 - 

1.9.2021 16 6258 268 11 - 

30.9.2021 8 5820 72 5 - 

12.11.2021 20 8706 156 13 - 

16.12.2021 14 2746 4 13 - 
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6.4.5 Pohjaveden laatu hankealueella 

Pohjaveden laadun tarkkailua varten Suurteollisuuspuiston alueelle on asennettu lukuisia pohjave-

den ja orsiveden havaintoputkia. Tarkastelu pohjaveden laadusta perustuu yhteistarkkailun vuoden 

2021 vuosiraportin (KVVY Tutkimus Oy 2022) tietoihin pohjaveden ja orsiveden laadusta. Huhti-

kuussa 2021 suoritetun näytteenoton tulokset on koottu pohjaveden osalta Taulukko 10 ja orsive-

den osalta Taulukko 11. Tarkastelu alla sekä taulukoissa on esitetty luvuissa 5.4. ja 6.4.4. esitetyn 

aluejaon mukaisesti. Suluissa on esitetty kultakin alueelta mitattu korkein pitoisuus v. 2021 (ha-

vaintoputki + tulos). 

 

- Alueella A pohjavedessä todettu ympäristölaatunormin ylittävinä pitoisuuksina kadmiumia 

(527P 89 µg/l), nikkeliä (409P 490 µg/l) kobolttia (408P 71 µg/l), kuparia (527P 690 µg/l), 

sinkkiä (527P 1100 µg/l) ja sulfaattia (408P 380 mg/l). Alueella ei ole orsiveden tarkkailu-

putkia. 

 

- Alueella B pohjavedessä on todettu ympäristölaatunormin ylittävinä pitoisuuksina nikkeliä 

(403P 350 µg/l). Vuoden 2021 yhdessä näytteessä myös kobolttia oli yli ympäristönlaa-

tunormin (403P  3,3 µg/l). Alueella ei ole orsiveden tarkkailuputkia; orsivettä ei juuri esiinny 

alueella. 

 

- Alueella C pohjavedessä ei todettu haitta-aineita ympäristönlaatunormin ylittävinä pitoi-

suuksina. Orsivesi on alueella voimakkaasti pilaantunutta. Syksyllä 2020 (orsivesiputkesta 

651O) otetuissa näytteissä ympäristönlaatunormi ylittyi nikkelin (5900 µg/l), kadmiumin 

(150 µg/l), koboltin (890 µg/l), kuparin (93000 µg/l), sinkin (4600 µg/l) sulfaatin (930 

mg/l) osalta.  

 

- Alueella D pohjavesi on voimakkaasti pilaantunutta. Pohjaveden osalta ympäristönlaa-

tunormi ylittyi nikkelin (514P 1600 µg/l, koboltin (514P 250 µg/l), sinkin (514P 2000 µg/l) 

ja sulfaatin (514P 160 mg/l) osalta. Orsivesi on alueella niin ikään voimakkaasti pilaantu-

nutta. Orsiveden laatu ylitti pohjaveden ympäristönlaatunormin kadmiumin (628O 2,6 

µg/l), nikkelin (628O 49 000 µg/l), koboltin (628O 5200 µg/l), kuparin (628O 330 µg/l), 

sinkin (694O 4100 µg/l), arseenin (631O 40 µg/l) sekä sulfaatin (629O 1000 µg/l) osalta. 

 

Taulukko 10. Pohjaveden haitta-ainepitoisuudet, kevät 2021 (KVVY 2022). Taulukkoon on merkitty havaintoput-

ket, jotka sijoittuvat tarkastelussa käytetyn aluerajauksen sisälle. 

Havaintoputki 
(suluissa alue A-D) 

Cd liuk. 
µg/l 

Ni liuk. 
µg/l 

Co liuk. 
µg/l 

Cu liuk. 
µg/l 

Zn liuk. 
µg/l 

As liuk. 
µg/l 

Mo liuk. 
µg/l 

SO4  
mg/l 

515P (D) <0,08 0,55 <0,4 
 

18 0,44 0,41 12 

514P (D) <0,08 1600 250 <0,8 2000 <0,1 0,46 160 

511P 0,64 61 2,1 54 100 0,19 1,9 100 

406P (B) <0,08 <0,5 0,5 0,81 <1 0,34 0,45 15 

506P <0,08 100 7,8 <0,8 370 <0,5 2,2 380 

403P (B) <0,08 6,2 <0,4 1,3 <1 0,39 0,57 21 

503P (A) 0,51 10 <0,4 0,84 6,3 0,38 3,4 66 

408P (A) 2,8 280 71 240 350 0,91 0,26 380 

409P (A) 2,9 490 <0,4 5,8 34 0,35 0,27 76 

526P (A) 3,8 310 49 130 450 1,2 1,7 330 

527P (A) 89 180 35 690 1100 0,3 1,3 170 

528P (A) 0,57 83 20 4 43 0,28 0,43 110 

ympäristönlaatunormi 0,4 10 2 20 60 5 
 

150 

 



Ramboll - Nikkelituotannon laajennuksen YVA 

 

  

 

66/217 

Taulukko 11. Orsiveden haitta-ainepistoisuudet, kevät 2021 (KVVY 2022). Taulukkoon on merkitty havaintoputket, 

jotka sijoittuvat tarkastelussa käytetyn aluerajauksen sisälle. 

Orsiveden havaintoputki 
(suluissa alue A-D) 

Cd liuk. 
µg/l 

Ni liuk. 
µg/l 

Co liuk. 
µg/l 

Cu liuk. 
µg/l 

Zn liuk. 
µg/l 

As liuk. 
µg/l 

Mo liuk. 
µg/l 

SO4 
mg/l 

Pb liuk. 
µg/l 

602O 66 6000 630 280 8800 17 270 340 0,14 

604O (D) 0,46 2900 420 15 4100 0,59 190 270 0,12 

605O (D) <0,08 2,9 <0,4 <0,8 3,5 1 <0,2 340 0,31 

628O (D) 2,6 49000 5200 330 790 3,3 110 280 0,84 

629O (D) 0,89 36 29 1,7 110 29 2000 1000 0,22 

631O (D) <0,08 73 22 <0,8 79 40 800 320 <0,1 

606O 0,35 780 10 10 6,9 0,32 2,7 170 <0,1 

609O 0,57 220 24 30 88 0,29 0,56 18 0,24 

613O 2,1 320 17 150 260 0,19 <0,2 37 0,28 

651O (C) 150 5900 890 93000 4600 0,91 4,6 930 1,1 

702K* (C) 3 200 21 94 130 2,1 130 32 0,27 

704K*(C) 440 58000 3900 300000 49000 2,2 <2 1500 6,9 

706K* (C) 47 4600 360 23000 3300 0,3 <0,2 120 1,7 

707K* (C) 69 11000 760 9200 7000 0,71 <0,2 350 4,7 

708K* (C) 52 13000 490 1100 1300 0,4 2,3 180 1,3 

Ympäristönlaatunormi 0,4 10 2 20 60 5 
 

150 5 

*kokoojakaivo. 

6.4.6 Haitta-aineiden kulkeutuminen  

Alueen maaperässä, orsivedessä ja pohjavedessä esiintyvät haitta-aineet ovat peräisin vanhoista 

päästölähteistä, jotka liittyvät alueella kymmeniä vuosia jatkuneeseen teolliseen toimintaan. Toi-

minnan ensimmäisinä vuosikymmeninä pohjavesisuojauksia ei ollut tai ne eivät ole olleet riittäviä. 

Hyvin vettä johtavasta maalajista johtuen maaperään päätyneitä haitta-aineita on kulkeutunut 

maaperän pintaosista orsi- ja pohjavesikerrokseen.  

 

Nykyisen toiminnan osalta kulkeutumistarkastelu on tehty Harjavallan tehdasalueen perustilaselvi-

tyksessä (Ramboll Finland Oy 2018a). Nykyisen toiminnan lähtökohtana on, että maaperään tai 

pohja- ja orsiveteen ei kohdistu haitallisia vaikutuksia edes poikkeustilanteissa. Nykyiset varastoi-

misolosuhteet huomioiden, säiliöonnettomuudesta aiheutuva vuoto saadaan hallittua ja maaperään 

ja pohjaveteen kohdistuva päästö arvioidaan epätodennäköiseksi.  

- Mikäli kemikaalivuoto (esimerkiksi säiliöauton onnettomuuden myötä) ohjautuu päällystä-

mättömälle alueelle, vuodot voivat päätyä mahdollisesti suoraan maaperään ja sitä kautta 

orsi- ja pohjaveteen.  

- Nikkelikivien osalta junavaunuilla tuotavien kivien purusta sekä siiloon ajosta aiheutuu pö-

lyämistä. Sadevesikaivoihin kulkeutunut kivi päätyy jätevedenpuhdistamolle. Paikallisesti 

metallipitoista materiaalia voi kulkeutua myös asfaltoidun alueen ulkopuolelle, mutta määrä 

on vähäinen.  

- Merkityksellisten haitallisten aineiden kulkeutumista maaperään ja edelleen pohjaveteen 

voi tapahtua myös käytössä olevilta kaatopaikoilta ja jätteiden käsittelyalueilta. Käytössä 

olevilla kaatopaikoilla ja käsittelyalueilla on kuitenkin tiiviit pohjarakenteet, jotka estävät 

alueilla muodostuvien suotovesien kulkeutumista niiden alapuoliseen maaperään ja edel-

leen orsi- ja pohjaveteen. Osalta alueen käytöstä poistetuilta kaatopaikoilta ja hyötykäyt-

tökohteista puuttuvat tiiviit pohjarakenteet ja näin ollen niiden osalta merkityksellisiä vaa-

rallisia aineita voi kulkeutua syvemmälle maaperään suoto- ja vajoveden mukana. Kyseiset 

alueet on kuitenkin joko suljettu vaatimusten mukaisin pintarakentein tai muuten maise-

moitu, mikä vähentää suotoveden muodostumista ja siten haitta-aineiden kulkeutumista 

suotovesien mukana kaatopaikkojen ulkopuolelle.  
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Suurteollisuuspuiston maaperästä pohja- ja orsiveteen päätyneiden haitta-aineiden kulkeutumiseen 

vaikuttaa erityisesti toisistaan eroavat pohjaveden ja orsiveden virtausolosuhteet. Maaperässä poh-

javesikerroksen yläpuolella olevassa orsivesikerroksessa virtaussuunta on pohjavesimuodostu-

masta poispäin kohti länttä. Suurteollisuuspuiston alueelta orsivedet purkautuvat aluetta ympäröi-

viin virtavesiin. Järilänvuoren harjumuodostuman länsipuolen ojat ja purot laskevat Lammaisten-

suon kautta Kurkelanojaan ja siitä edelleen Tattaranjoen kautta Kokemäenjokeen. Näihin ojiin ja 

puroihin purkautuu orsivesiä kaatopaikka-alueelta. Orsiveden pinnankorkeuteen vaikuttaa sadan-

nan suuruus varsinaista pohjavesikerrosta herkemmin. Orsiveden pinnankorkeudessa tapahtuvat 

muutokset vaikuttavat virtausolosuhteisiin ja haitta-aineiden kulkeutumiseen erityisesti orsivesialu-

eiden reunaosilla, joilla vettä heikosti johtavan kerroksen paksuus on ohuempi tai maaperä vaihet-

tuu ominaisuuksiltaan paremmin vettä johtavaksi. 

 

Eniten orsiveden virtaussuuntaan sekä orsiveden mukana muodostumasta kulkeutuvien haitta-ai-

neiden määrään vaikuttaa Suurteollisuuspuistossa tehtävä orsiveden suojapumppaus. Suojapump-

pauksella suuria määriä haitta-aineita sisältävää tehdasalueenalaista orsivettä pumpataan pois or-

sivesimuodostumasta, jotta veteen liuenneet haitta-aineet eivät eteläiseltä tehdasalueelta kulkeudu 

vesistöihin tai STEP Oy:n vedenottamolle. Suojapumpattu orsivesi johdetaan jätevedenpuhdista-

molle.  

 

Varsinaisessa pohjavesikerroksessa pohjavesi virtaa muodostuman pituussuunnassa kaakosta luo-

teeseen kohti Lammaistenlahtea. Orsivesikerrosta ja pohjavesikerrosta erottava hienoainekerros 

muodostuu pääosin hiekkaisesta ja savisesta siltistä ja on mahdollista, että erityisesti orsive-

sivyöhykkeen reunoilla kerrosten välillä on vähintään paikoin hydraulinen yhteys. 

6.4.7 Vaikutuskohteen herkkyys 

Koko tehdasalue laajennuskohteet mukaan lukien, sijoittuvat 1-luokan pohjavesialueelle, pohjave-

den varsinaiselle muodostumisalueelle. Pohjaveden virtaussuunta tehdasalueelta on pohjavesimuo-

dostuman suuntaisesti kohti Lammaisten vedenottamoa pohjavesialueen pohjoisosassa. Lammais-

ten vedenottamo on suljettu pohjaveden pilaantumisen vuoksi. Tehdasalueelle sijoittuu STEP Oy:n 

vedenottamo. Pohjaveden muodostumisalueelle sijoittuvilta osin vaikutuskohteen herkkyys on 

edellä mainittujen syiden perusteella suuri. 

 

Torttilan läjitysalue sijoittuu pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle alueelle, jolla esiintyy or-

sivettä. Orsiveden virtaussuunta on länteen poispäin pohjavesialueesta. Pohjaveden virtaussuunta 

on kohti Lammaisten suljettua vedenottamoa. Läjitysalueen osalta vaikutuskohteen herkkyys on 

vähäinen. 

 

Vaihtoehtojen VE2a ja VE2b lopputuotteiden varastointialueet tullaan sijoittamaan pohjavesialueen 

ulkopuolelle. Näiden alueiden osalta herkkyys voidaan arvioida vähäiseksi. 

6.5 Vaikutukset pohjaveteen 

Vaihtoehto VE0 

Nikkelintuotantoa ei laajenneta. Toimintaa jatketaan nykyisen ympäristöluvan puitteissa.  

 

Tehdasalueen nykyinen normaalitoiminta ei aiheuta päästöjä pohja- tai orsiveteen. Säiliöalueet 

sekä raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden lastaus- ja purkualueet on toteutettu siten, että pääs-

töjä pohjaveteen ei synny myöskään onnettomuus- tai muissa poikkeustilanteissa. Tuotantotilat on 

asianmukaisesti pinnoitettu ja pinnoitteita huolletaan säännöllisesti. Raaka-aineita ei säilytetä teh-
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dasalueella maanvaraisesti. Suoja-altaat ovat säiliöiden tilavuuksia suurempia ja ne ovat kaksois-

suojausperiaatteen mukaisia. Piha on asfaltoitu ja alueella muodostuvat hulevedet johdetaan jäte-

vedenpuhdistamolle. Pohjaveden suojausperiaatteita on esitetty tarkemmin luvussa 2.4.6. Alueella 

on käynnissä aiempina vuosikymmeninä pilaantuneen orsiveden suojapumppaus. Suojapumppauk-

sella estetään raskasmetalleja sisältävän orsiveden virtaus pinta- ja pohjavesiin. 

 

Torttilan kaatopaikan nykyisin käytössä olevalla läjitysalueella on tiivis pohjarakenne ja toimintata-

vat on toteutettu siten, että alueella muodostuvista suotovesistä ei aiheudu haitallisia vaikutuksia 

maaperään tai pohjaveteen.  

 

Toiminnan mahdollisia vaikutuksia pohjaveteen seurataan osana Suurteollisuuspuiston pohja- ja 

orsiveden yhteistarkkailua. 

 

Nykyisestä toiminnasta pohjaveteen kohdistuvat potentiaaliset riskit ovat poistettavissa teknisin 

ratkaisuin. Näin ollen arvioidaan, että vaihtoehdossa VE0 ei aiheudu muutosta nykytilaan.  

 

Vaihtoehto VE1 

Nikkelituotanto laajennetaan tasolle 140 000 tonnia vuodessa. Laajennus toteutetaan nestemäisellä 

lopputuotteella. 

 

Laajennukseen liittyvät toiminnot sijoitetaan tehdasalueen etelä- ja pohjoisosiin. Pohjaveden pinta 

on näillä alueilla noin 15–20 metrin syvyydessä. Rakentaminen ei edellytä kalliolouhintaa. Laajen-

nusalueilla C ja D (aluerajaus luvun 5.4. mukaisesti) esiintyy orsivettä, samoin alueen A länsiosassa. 

Orsivesipinta esiintyy alueilla A ja C usean metrin syvyydessä, eikä näillä alueilla rakennustyöt 

(maankaivu) ulotu orsivesikerrokseen. 

 

Alueella D orsivesikerros on lähellä maanpintaa ja mahdollinen rakentaminen alueella voi vaikuttaa 

orsivesikerroksen pinnantasoon. Orsivettä ei alueella käytetä talousvetenä tai muuhun tarkoituk-

seen, eikä mahdollisesti rakentamisesta siten aiheudu orsiveteen haitallisia vaikutuksia. Alueelle D 

ei nykyisissä suunnitelmissa ole kohdistettu rakentamistarvetta.  

 

Toiminnan käynnistyttyä teknisin ratkaisuin (luku 2.4.6) varmistetaan, ettei toiminnoista aiheudu 

vaikutuksia pohja- tai orsiveteen normaalitoiminnan eikä poikkeustilanteiden aikana. Säiliöt sekä 

tuotanto-, varastointi- ja lastausalueet varustetaan kaksoissuojauksen periaatteita noudattaen ja 

piha-alueet asfaltoidaan vähintään liikennöitävien alueiden osalta. Laajennusalueilla muodostuvat 

hulevedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle.  

 

Tuotannon laajennus ei lisää STEP Oy:n vedenottamolta otettavan pohjaveden määrää. Laajennus-

kohteet ovat pohjaveden muodostumisalueen kokoon suhteutettuna pieniä ja jo nykyisellään pää-

osin hulevesiverkoston piirissä. Laajennusalueet ovat pääosin jo nykyisellään päällystettyjä. Laa-

jennuksen vaikutus alueelle muodostuvan pohjaveden määrään on merkityksetön. 

 

Torttilan kaatopaikan nykyisin käytössä olevalla läjitysalueella on tiivis pohjarakenne ja toimintata-

vat on toteutettu siten, että alueella muodostuvista suotovesistä ei aiheudu haitallisia vaikutuksia 

maaperään tai pohjaveteen.  

 

Lopputuotteen varastointi tullaan sijoittamaan Järilänvuoren pohjavesialueen ulkopuolelle. Sijainti 

tarkentuu tarkemman suunnittelun yhteydessä.  
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Laajennusvaihtoehdossa VE1 pohjaveteen kohdistuvat potentiaaliset riskit on poistettavissa tekni-

sin ratkaisuin. Laajennus ei edellytä muutoksia STEP Oy:n vedenottamolta otettavaan vesimäärään. 

Pinnoitetun alan osuuden kasvu suhteessa pohjaveden muodostumisalueen pinta-alaan on hyvin 

pieni ja pohjaveden muodostumisen näkökulmasta merkityksetön. Näin ollen arvioidaan, että muu-

tosta nykytilaan ei toiminnan laajentamisesta aiheudu.  

Vaihtoehto VE2a 

Nikkelituotanto laajennetaan tasolle 140 000 tonnia vuodessa. Laajennus toteutetaan nestemäisellä 

ja kiinteällä lopputuotteella. Ammoniumsulfaattituotannon lisääminen 140 000 tonnia vuodessa. 

 

Laajennukseen liittyvät toiminnot sijoitetaan tehdasalueen etelä- ja pohjoisosiin. Pohjaveden pinta 

on näillä alueilla noin 15–20 metrin syvyydessä. Rakentaminen ei edellytä kalliolouhintaa. Laajen-

nusalueilla C ja D (aluerajaus luvun 5.4. mukaisesti) esiintyy orsivettä, samoin alueen A länsiosassa. 

Orsivesipinta esiintyy alueilla A ja C usean metrin syvyydessä, eikä näillä alueilla rakennustyöt 

(maankaivu ja perustustyöt) ulotu orsivesikerrokseen. Alueella D orsivesikerros on lähellä maan-

pintaa ja mahdollinen rakentaminen alueella voi vaikuttaa orsivesikerroksen pinnantasoon. Orsi-

vettä ei alueella käytetä talousvetenä tai muuhun tarkoitukseen, eikä mahdollisesti rakentamisesta 

siten aiheudu orsiveteen haitallisia vaikutuksia. Alueelle D ei nykyisissä suunnitelmissa ole kohdis-

tettu rakentamistarvetta. Rakennusten perustamisessa mahdollisesti käytettävä paalutus voi ulot-

tua orsivesi- tai pohjavesikerrokseen. Alueella ei esiinny paineellista pohjavettä, eikä paalutuksesta 

siten aiheudu riskiä orsiveden tai pohjaveden haitallisesta purkautumisesta. 

 

Teknisin ratkaisuin (luku 2.4.6) varmistetaan, ettei toiminnoista aiheudu vaikutuksia pohja- tai or-

siveteen normaalitoiminnan tai poikkeustilanteiden aikana. Säiliöt sekä tuotanto-, varastointi- ja 

lastausalueet varustetaan kaksoissuojauksen periaatteita noudattaen ja piha-alueet asfaltoidaan 

vähintään liikennöitävien alueiden osalta. Laajennusalueilla muodostuvat hulevedet johdetaan jä-

tevedenpuhdistamolle.  

 

Tuotannon laajennus ei lisää STEP Oy:n vedenottamolta otettavan pohjaveden määrää. Laajennus-

kohteet ovat pohjaveden muodostumisalueen kokoon suhteutettuna pieniä ja jo nykyisellään pää-

osin hulevesiverkoston piirissä. Laajennuksen vaikutus alueelle muodostuvan pohjaveden määrään 

on merkityksetön. 

 

Torttilan kaatopaikan nykyisin käytössä olevalla läjitysalueella on tiivis pohjarakenne ja toimintata-

vat on toteutettu siten, että alueella muodostuvista suotovesistä ei aiheudu haitallisia vaikutuksia 

maaperään tai pohjaveteen.  

 

Lopputuotteen varastointi tullaan sijoittamaan Järilänvuoren pohjavesialueen ulkopuolelle. Sijainti 

tarkentuu tarkemman suunnittelun yhteydessä.  

 

Laajennusvaihtoehdossa VE2a pohjaveteen kohdistuvat potentiaaliset riskit on poistettavissa tek-

nisin ratkaisuin. Laajennus ei edellytä muutoksia STEP Oy:n vedenottamolta otettavaan vesimää-

rään. Pinnoitetun alan osuuden kasvu suhteessa pohjaveden muodostumisalueen pinta-alaan on 

hyvin pieni ja pohjaveden muodostumisen näkökulmasta merkityksetön. Näin ollen arvioidaan, että 

muutosta nykytilaan ei toiminnan laajentamisesta aiheudu. 

Vaihtoehto VE2b 

Nikkelintuotanto laajennetaan tasolle 140 000 tonnia vuodessa. Laajennus toteutetaan nestemäi-

sellä ja kiinteällä lopputuotteella. Ammoniumsulfaattituotannon lisääminen 170 000 tonnia vuo-

dessa. 
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Laajennukseen liittyvät toiminnot sijoitetaan tehdasalueen etelä- ja pohjoisosiin. Pohjaveden pinta 

on näillä alueilla noin 15-20 metrin syvyydessä. Rakentaminen ei edellytä kalliolouhintaa. Laajen-

nusalueilla C ja D (aluerajaus luvun 5.4. mukaisesti) esiintyy orsivettä, samoin alueen A länsiosassa. 

Orsivesipinta esiintyy alueilla A ja C usean metrin syvyydessä, eikä näillä alueilla rakennustyöt 

(maankaivu ja perustustyöt) ulotu orsivesikerrokseen. Jos rakennusten tai rakenteiden perustami-

sessa on tarpeen paaluttaa orsivesialueella, voi aiheutua orsiveden kulkeutumista pohjaveteen. 

Alueella D orsivesikerros on lähellä maanpintaa ja mahdollinen rakentaminen alueella voi vaikuttaa 

orsivesikerroksen pinnantasoon. Orsivettä ei alueella käytetä talousvetenä tai muuhun tarkoituk-

seen, eikä mahdollisesti rakentamisesta siten aiheudu orsiveteen haitallisia vaikutuksia. Alueelle D 

ei nykyisissä suunnitelmissa ole kohdistettu rakentamistarvetta. Rakennusten perustamisessa mah-

dollisesti käytettävä paalutus voi ulottua orsivesi- tai pohjavesikerrokseen. Alueella ei esiinny pai-

neellista pohjavettä, eikä paalutuksesta siten aiheudu riskiä orsiveden tai pohjaveden purkautumi-

sesta maanpinnalle.  

 

Teknisin ratkaisuin (luku 2.4.6) varmistetaan, ettei toiminnoista aiheudu vaikutuksia pohja- tai or-

siveteen normaalitoiminnan tai poikkeustilanteiden aikana. Säiliöt sekä tuotanto-, varastointi- ja 

lastausalueet varustetaan kaksoissuojauksen periaatteita noudattaen ja piha-alueet asfaltoidaan 

vähintään liikennöitävien alueiden osalta. Laajennusalueilla muodostuvat hulevedet johdetaan jä-

tevedenpuhdistamolle.  

 

Tuotannon laajennus ei lisää STEP Oy:n vedenottamolta otettavan pohjaveden määrää. Laajennus-

kohteet ovat pohjaveden muodostumisalueen kokoon suhteutettuna pieniä ja jo nykyisellään pää-

osin hulevesiverkoston piirissä. Laajennuksen vaikutus alueelle muodostuvan pohjaveden määrään 

on merkityksetön. 

 

Torttilan kaatopaikan nykyisin käytössä olevalla läjitysalueella on tiivis pohjarakenne ja toimintata-

vat on toteutettu siten, että alueella muodostuvista suotovesistä ei aiheudu haitallisia vaikutuksia 

maaperään tai pohjaveteen.  

 

Lopputuotteen varastointi tullaan sijoittamaan Järilänvuoren pohjavesialueen ulkopuolelle. Sijainti 

tarkentuu tarkemman suunnittelun yhteydessä.  

 

Laajennusvaihtoehdossa VE2b pohjaveteen kohdistuvat potentiaaliset riskit on poistettavissa tek-

nisin ratkaisuin. Laajennus ei edellytä muutoksia STEP Oy:n vedenottamolta otettavaan vesimää-

rään. Pinnoitetun alan osuuden kasvu suhteessa pohjaveden muodostumisalueen pinta-alaan on 

hyvin pieni ja pohjaveden muodostumisen näkökulmasta merkityksetön. Jos rakennusten tai ra-

kenteiden perustamisessa on tarpeen paaluttaa orsivesialueella, voi aiheutua orsiveden kulkeutu-

mista pohjaveteen. Näin ollen arvioidaan, että muutosta nykytilaan ei toiminnan laajentami-

sesta aiheudu. 
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Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

 

Taulukko 12. Pohjaveteen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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6.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Rakentamisvaiheessa työt suunnitellaan siten että työkoneisiin liittyvien vuotojen mahdollisuus mi-

nimoidaan. Pohja- ja orsivesivaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen liittyvät etenkin erilaisten 

poikkeustilanteiden ehkäisyyn ja niistä johtuvien seurausten hallintaan. Pohja- ja orsiveteen koh-

distuvat, tuotannon aikaiset vaikutukset ehkäistään säiliöalueille sekä tuotanto- ja lastausalueille 

toteutettavilla teknisillä suojarakenteilla. Suojarakenteet on esitelty luvussa 2.4.6 Pohjaveden suo-

jausperiaatteet. Jos rakennusten tai rakenteiden perustamisessa on tarpeen paaluttaa orsivesialu-

eella, voi aiheutua orsiveden kulkeutumisriski pohjaveteen. Tämän takia hankkeen suunnittelun 

edetessä tulee rakennusten pohjatutkimusten yhteydessä selvittää orsiveden esiintyminen ja orsi-

veden haitta-ainepitoisuudet. Jos orsivedessä todetaan haitta-ainepitoisuuksia, tulee arvioida tar-

kemmin haitta-aineiden kulkeutumisriskiä ja miten sitä voidaan paalutusteknisillä ratkaisuilla mi-

noimoida.  

6.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Arviointi perustuu hankealueella tehtyihin maaperätutkimuksiin, pohjavesiselvityksiin ja pohjatut-

kimuksiin sekä kairauksiin. Alueella on tehty runsaasti pohjaveden ja orsiveden tilaa sekä alueen 

hydrogeologiaa käsitteleviä selvityksiä ja alueelta on siten olemassa riittävästi tietoa nykytilan sekä 

laajennukseen liittyvien vaikutusten arviointiin. Tämän perusteella arviointiin ei liity merkittäviä 

epävarmuuksia. Rakennusten perustamissuunnittelussa on tarpeen huomioida alueen orsiveden 

korkeustaso ja orsiveden mahdolliset haitta-ainepitoisuudet.  

Muutoksen suuruus 
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7. PINTAVEDET 

7.1 Arvioinnin päätulokset 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Vastaanottavien vesistöjen herkkyys vaikutuksille on arvioitu enintään vähäiseksi. 

Suunnitellulla toiminnan laajenemisella (VE1, VE2a) ei ole vaikutusta NNH:n vesistö-

kuormitukseen nykytilanteessa (VE0). NNH:n ja muun suurteollisuuspuiston vaikutus 

on havaittu Harjavallan patoaltaan alusvedessä ajoittain korkeampina pitoisuuksina. 

Mikäli AMS:n kiteytyskapasiteettia kasvatetaan (VE2b), kuormituksen arvioidaan pie-

nenevän sulfaatin, nikkelin ja typen osalta. 

Nykytilanteessa, eli vaihtoehdossa VE0 sekä toiminnan laajentuessa vaihtoehdoissa 

VE1 ja VE2a voidaan Kokemäenjoen vedenlaadussa havaita sulfaatin, nikkelin ja am-

moniumtypen osalta toiminnasta johtuvaa pitoisuusnousua. Pitoisuusnousu ei tausta-

pitoisuus huomioiden ylitä annettuja ympäristönlaatunormeja. Vaikutuksen merkittä-

vyyden arvioidaan olevan kielteinen pieni 

Vaihtoehdossa VE2b kuormitus pienenee nykytilaan verrattuna. Sulfaatin ja ammo-

niumtypen osalta voidaan yhä havaita vedenlaadun vähäinen muutos taustapitoisuu-

teen verrattuna. Kuormituksen pienentyessä muutos vedenlaadussa on nykytilantee-

seen verrattuna merkittävyydeltään pieni myönteinen. 

 

7.2 Vaikutusmekanismi 

Vaikutukset muodostuvat pääosin toiminnan aikana. Laitoksen käsiteltyjen jätevesien sisältämät 

aineet sekoittuvat Kokemäenjoen veteen ja voivat vaikuttaa vedenlaatuun. Virtavesissä sekoittu-

misolosuhteet ja tietyn aineen pitoisuusnousu riippuvat virtaamasta, joka vaihtelee sekä vuosi- että 

päivätasolla. Kokemäenjoen vettä käytetään jäähdytysvetenä keskimäärin 1200 m3/h. 

 

Laitosalueella muodostuu prosessivesiä, hulevesiä, lauhdevesiä ja jäähdytysvesiä. Osa toiminnoista 

muodostuvista jätevesistä johdetaan Boliden Harjavalta Oy:n jätevedenpuhdistamolle ja osa käsi-

tellään NNH:n omalla jätevedenpuhdistamolla. Molempien jätevedenpuhdistamoiden jätevedet pu-

retaan Kokemäenjokeen Harjavallan suurteollisuusalueen läntisen jätevesiviemärin kautta. Alueella 

muodostuu lisäksi likaantumattomia jäähdytys- ja lauhdutusvesiä, jotka johdetaan Kokemäenjo-

keen alueen itäistä viemäriä pitkin. Myös alueella muodostuvat hulevedet johdetaan jätevedenpuh-

distamoille. Läntinen purkupiste sijaitsee noin 500 metriä itäistä purkupistettä alempana. Jäte- ja 

hulevesien muodostumista toiminnassa on kuvattu tarkemmin hankekuvauksessa luvussa 2.4.10 

Vesien hallinta. 

 

NNH:n käsitellyt jätevedet sisältävät suoloja, pääasiassa sulfaattia. Sulfaatilla tiedetään olevan kiel-

teisiä vaikutuksia makean veden vesieliöstölle, mikäli pitoisuus nousee liian suureksi. Näitä vaiku-

tusmekanismeja on kuvattu luvussa 8.  

 

Lisäksi sulfaatilla voi potentiaalisesti olla epäsuoria vaikutuksia, jotka heijastuvat vedenlaatuun. 

Mahdollisia vaikutuksia on kuvattu seuraavassa: 

 

• Sulfaatti voi toimia rehevyyttä lisäävänä tekijänä, jos alusvedessä ja sedimentissä on hap-

pivajetta. Tässä prosessissa sulfaatti pelkistyy sulfideiksi (H2S, HS-) mikrobiologisesti. Sul-

fidit pelkistävät rautaoksideja kemiallisesti rautasulfideiksi (FeS and FeS2). Tämä heikentää 
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raudan kiertoa ja sedimentin fosforinpidätyskykyä, jolloin fosforin vapautuminen yläpuoli-

seen veteen kasvaa ja kiihdyttää rehevöitymistä (esim. Lehtoranta & Ekholm 2003 ja jul-

kaisussa olevat lähteet).   

• Sulfaatilla voi olla merkitystä elohopean metylaatioprosesissa, koska sulfaattipitoisuuden 

nousu voi lisätä sulfaattia pelkistävien bakteereiden aktiivisuutta, joiden on havaittu olevan 

vastuussa elohopean metylaatiosta. Avaintekijät, jotka mahdollisesti vaikuttavat metylaa-

tioon ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat mikrobien aktiivisuuteen ja elohopean biosaatavuu-

teen mikrobeille. Sulfaattipitoisuus yksin ei kuitenkaan toimi metylaatiota lisäävänä teki-

jänä. 

• Suuri suoloista koostuva kuormitus (sulfaatti, natrium jne.) voi aiheuttaa suolaantumista 

vastaanottavassa makeassa vesistössä. Tämä voi johtaa kemialliseen kerrostumiseen, joka 

on normaalia voimakkaampaa ja aiheutuu siitä, että tiheämpi vesi kerrostuu kevyemmän 

makean veden alapuolelle. Harjavallan patoaltaassa on ajoittain nähtävissä suolapitoisen 

veden kertymistä alusveteen, mutta kerrostuneisuus ei ole ollut pysyvää. 

7.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

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

kartta-aineistoon, tarkkailutietoihin ja ympäristöhallinnon tietokantoihin. 

 

Vesistöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään prioriteettiaineiden ympäristönlaa-

tunormeja sekä soveltuvia kriteerejä, jotka perustuvat mm. ekotoksikologisiin tutkimuksiin. 

 

NNH:n käsitellyt jätevedet sekoittuvat täysin jokiveteen kulkeutuessaan Harjavallan vesivoimalan 

padon turbiinitunneleiden läpi, jolloin muodostuvat pitoisuudet ovat voimalan alapuolella lähes va-

kioita ja pitoisuusmuutoksia voidaan arvioida laimenemislaskelmiin perustuen. Pitoisuudet riippuvat 

pääosin käsitellyn jäteveden virtaamasta ja joen virtaamasta. Laskelmien tulokset ilmoitetaan ilman 

taustapitoisuutta (käsitellyn jäteveden aiheuttama eri aineiden pitoisuusnousu) sekä taustapitoi-

suus huomioiden, mikä kuvastaa lopullista pitoisuutta tietyssä virtaamatilanteessa. Taustapitoi-

suuksina käytetään KOJO 21 tarkkailupisteen keskimääräisiä pitoisuuksia (ks. Taulukko 7-3). Ar-

seenin ja uraanin pitoisuuksia ei ole mitattu kyseiseltä asemalta. 

 

Patoaltaan vedenlaatuun kohdistuvia vaikutuksia voidaan arvioida alueella tehdyn mallinnuksen 

kautta. BASF Battery Materials Finland Oy:n ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä 

tehtiin vedenlaadun mallinnus, jossa mallinnettiin myös Harjavallan teollisuuspuiston vaikutuksia, 

käyttäen NNH:n ja Bolidenin lupaehtojen mukaisia kuormituksia (Ramboll 2018). 

  

Vastaanottavan vesistön ominaisuuksien ja lähtötietojen perusteella arvioidaan hankkeesta aiheu-

tuvan vesistökuormituksen vaikutukset vedenlaatuun Kokemäenjoessa. 

7.4 Nykytila 

7.4.1 Yleiskuvaus 

Suurteollisuuspuiston lähin merkittävä vesistö on Kokemäenjoki, joka on Suomen viidenneksi suurin 

joki. Se saa alkunsa Sastamalan Liekovedestä ja laskee Huittisten, Kokemäen, Harjavallan, Nakki-

lan, Ulvilan ja Porin kuntien kautta Pihlavanlahteen, joka sijaitsee Pohjanlahden eteläosassa. NNH:n 

käsitellyt jätevedet johdetaan nykytilassa Harjavallan patoaltaaseen. 

7.4.2 Hydrografia 

Kokemäenjoen valuma-alueen pinta-ala on 27 000 km2. Kokemäenjokea säännöstellään voimata-

louden tarpeisiin. Kokemäenjoen hydrologiset perustiedot on esitetty taulukossa (Taulukko 7-1) ja 
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virtaamien vaihtelu vuosina 2010–2022 Harjavallan mittauspisteessä kuvassa (Kuva 7-1). Koke-

mäenjoen keskivirtaama on reilut 200 m3/s. Korkeita (700–900 m3/s) virtaamia havaitaan tyypilli-

sesti keväisin ja syksyisin. Alhaisimmat virtaamat esiintyvät heinä-syyskuussa, mutta keskialivir-

taamatilanteita, 40–50 m3/s virtaamia, voi ajoittain ilmetä läpi vuoden. Kokemäenjoen virtaamaa 

säännöstellään Harjavallan vesivoimalaitoksella ja päivittäiset virtaamavaihtelut ovat melko suuria 

(Kuva 7-1).   

 

Taulukko 7-1. Kokemäenjoen vesistöalueen pinta-ala (km2) ja järvisyysprosentti (%) (Ekholm 1993) sekä virtaa-

matiedot Kokemäenjoessa Hartolankosken ja Harjavallan voimalaitoksen kohdilla (Korhonen & Haavanlammi 

2012).  

 
Kokemäenjoki, 

Hartolankoski 

Kokemäenjoki, 

Harjavalta 

Kokemäenjoki, 

Pori 

Valuma-alueen 

pinta-ala 
km2  21 207 26 117 26 820 

Järvisyys %  13,1 11,3 11 

Keskivirtaama 

(MQ) 
m3/s 1961-90/1991-10 183/181 231/235 - 

Ylivirtaama (HQ) m3/s 1961-90/1991-10 543/516 918/755 - 

Keskiylivirtaama 

(MHQ) 
m3/s 1961-90/1991-10 387/417 641/552 - 

Keskialivirtaama 

(MNQ) 
m3/s 1961-90/1991-10 48,3/37,3 39,7/46,7 - 

Alivirtaama (NQ) m3/s 1961-90/1991-10 23/18,9 2/32 - 

 

 

Kuva 7-1. Harjavallan virtaama vuosina 2010–2022. 

 



Ramboll - Nikkelituotannon laajennuksen YVA 

 

  

 

75/217 

Harjavallan mittauspisteen virtaama-aineiston perusteella selvitettiin virtaamien esiintyvyyttä vuo-

sina 2000–2022. Hyvin alhaisia virtaamia (<30 m3/s) ei esiintynyt ja 30–50 m3/s virtaamien osuus 

oli 5 %. 50–100 m3/s virtaamien osuus oli 18 %, 100–400 m3/s virtaamien osuus 67 % ja yli 400 

m3/s osuus 10 %. Alhaisia virtaamia esiintyy tyypillisesti ainoastaan yksittäisinä päivinä. Esimerkiksi 

vuosina 2000–2022 virtaamia, jotka alittavat 40 m3/s, on esiintynyt yhteensä 54 päivänä. 

7.4.3 Vesistökuormitus  

Kokemäenjoen vedenlaatua on tarkkailtu 1970-luvulta lähtien. Jokiveden laatu oli heikoimmillaan 

tarkkailun alkuvuosina, jolloin se oli aikeisemmin käytetyn vedenlaadun yleisluokituksen perusteella 

ajoittain huono. Kokemäenjoen tilanne parantui ratkaisevasti Tampereella ja Nokialla sijainneiden 

selluloosatehtaiden toiminnan päätyttyä vuonna 1985. Pistekuormituksen väheneminen näkyi vä-

littömästi joen happitilanteen sekä vedenlaadun paranemisena.  

 

Kokonaisfosforin pistekuormitus (yhdyskunnat ja teollisuus) on laskenut runsaaseen neljäsosaan 

vuoteen 2010 verrattuna. Suurimmat kuormittajat ovat nykytilassa Finnamyl Kokemäellä, NNH Har-

javallassa sekä Porin vesi (Luotsinmäen jäteveden puhdistamo). Kiintoainekuormitus ei vaikuta 

merkittävästi jokiveden kiintoainepitoisuuteen, ja Suurteollisuuspuiston kiintoainekuormitus on ny-

kytilassa pieni. Pistemäinen typpikuormitus on voimakkaasti riippuvainen yhdyskuntien jätevesien 

kuormituksesta ja teollisuuden osuus kuormituksesta jää melko vähäiseksi. Pistemäisen ravinne-

kuormituksen osuus hajakuormituksesta on nykyisin erittäin vähäinen. Harjavallasta lähtevä fosfo-

rin hajakuormitus (peltoviljely, peltojen luonnonhuuhtouma, metsätalous, haja-asutus, hulevedet, 

laskeuma vesiin) on luokkaa 305 t/a ja typpikuormitus luokkaa 6 930 t/a (tiedot haettu vesistömal-

lijärjestelmästä 29.9.2022). 

 

Harjavallan patoaltaaseen johdetaan Suurteollisuuspuiston jätevedenpuhdistamoilla käsitellyt vedet 

sekä puhdistamattomia jäähdytysvesiä. Kokemäenjoen ja Porin edustan merialueen yhteistarkkai-

lussa raportoitu kuormitus vuosina 2016-2020 sekä NNH:n vesilaitokselta aiheutuva kuormitus vuo-

sina 2016-2021 on esitetty taulukossa (Taulukko 7-2). 

 

Taulukko 7-2. Kokemäenjoen ja Porin edustan merialueen yhteistarkkailussa raportoitu kuormitus vuosina 2016–

2020 ja NNH:n toiminnasta aiheutuva kuormitus 2016-2021. 
 

Yhteistarkkailussa raportoitu kuormitus NNH:n vesilaitokselta aiheutuva kuormitus 
 

tonnia/vuosi tonnia/vuosi 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Kok-P 0,40 0,50 0,49 0,81 0,81 0,38 0,48 0,78 0,83 0,83 1,18 

Kok-N* 47,99 58,28 46,20 59,50 57,05 49,54 60,3 69,63 61,87 59,64 59,59 

Kiinto-

aine** 

- - - - 11,80 - - - - 12,36 10,85 

Al 1,47 2,10 0,88 0,74 0,70 - - - - 0,28 0,05 

Cu 0,51 0,38 0,37 0,35 0,40 0,003 0,004 0,011 0,007 0,007 0,007 

Ni 0,39 0,42 0,46 0,55 0,46 0,12 0,18 0,26 0,17 0,17 0,24 

Cr* - - - 0,001 0,00007 0,0001 0,0002 0,0003 0,001 0,00006 0,0003 

Zn 0,25 0,22 0,19 0,18 0,22 0,018 0,013 0,01 0,015 0,024 0,009 

Pb 0,03 0,04 0,04 0,06 0,06 0,008 0,015 0,031 0,037 0,040 0,060 

As 0,06 0,08 0,05 0,04 0,04 0,001 0,001 0,002 0,002 0,001 0,001 

Cd 0,01 0,004 0,01 0,01 0,01 0 0 0 0,0001 0 0 

Hg 0,0032 0,0004 0,0007 0,0007 0,0004 - - - - 0,00006 0,00005 
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Sulfaatti 21 547 24 804 20 250 29 244 29 558 22 457 25 853 30 189 30 497 30 909 30 610 

Natrium-

kloridi 

1 217 452 363 486 995 1 268 470 594 507 1 041 881 

*NNH:n vesilaitoksen kuormitus ilmaistu ammoniumtyppenä 

**Tiedossa vain NNH:n vesilaitoksen päästöt. 

 

Sulfaattikuormitus jokeen on kasvanut NNH:n kemikaalitehtaan toiminnan alettua vuonna 2002. 

Raskasmetallien pistekuormitus on pysynyt viime vuodet suunnilleen samalla tasolla. Kupari- ja 

nikkelikuormitus on selvästi laskenut verrattuna 2000-luvun alkuun, ja kadmiumia, lyijyä ja eloho-

peaa on jätevesissä nykytilassa erittäin vähän. 

7.4.4 Kokemäenjoen vedenlaatu 

Kokemäenjoen vedenlaatua kuvaavat keskiarvot ja vaihteluvälit on esitetty taulukoissa (Taulukko 

7-3) ja (Taulukko 7-4). Kokemäenjoen happitilanne on pysynyt viime vuosina hyvänä läpi vuoden 

ja parantunut merkittävästi tarkkailun alkuaikoihin verrattuna (KVVY Tutkimus Oy 2021). Kokemä-

enjoen vesi on selvästi savisameaa ja kiintoainepitoista ja vaihtelu on jokivesille tyypillisesti voima-

kasta. Korkeimmat arvot liittyvät kevään ja talven runsaisiin valumiin. Nykytilassa kiintoainepitoi-

suus ja sameus on kytköksissä valumiin ja hajakuormitukseen eikä pistekuormituksella ole käytän-

nössä vaikutusta (KVVY Tutkimus Oy 2021). Kokemäenjoen pH-arvot ovat tyypillisiä ja jokivesi on 

keskimäärin neutraalia tai lievästi emäksistä.   

 

Taulukko 7-3. Vedenlaatu yleisimpien parametrien osalta Harjavallan Suurteollisuuspuiston lähistöllä 2010–2022. 

Kojo21 sijaitsee Suurteollisuus-puiston yläpuolella, Kojo22 lähellä nykyistä purkuputkea patoaltaassa, Kojo24 

edustaa sekoittuneita olosuhteita patoaltaan alaosassa, Kojo25 Lammaistenlahden vedenlaatua ja Kojo35 sijaitsee 

lähellä Poria. 
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Kojo 21 Harjav kirkkos 0-2 

min 67 6,7 6,8 2,7 6,9 8,3 520 2,0 540 15 
  

maks 100 13 7,6 50 10 14 2300 62 1400 150 
  

ka 84 9,6 7,2 11 8,6 11 999 25 973 35 
  

Kojo 22 Harjav kuparink 

0-2 

min 75 7,2 6,9 2,7 7,3 8,7 560 2,0 110 16 1,0 4,2 

maks 120 13 7,6 25 14 34 1600 23 990 70 30 4,2 

ka 88 8,6 7,3 7,6 8,8 13 757 8,8 550 31 6,4 4,2 

17+ 

min 60 5,5 7,0 3,3 7,6 9,4 500 31 120 19 
  

maks 93 13 9,5 29 39 98 1700 190 1100 80 
  

ka 78 7,8 7,6 13 15 34 820 104 610 37 
  

Kojo 24 Harjav vl 0-2 

min 68 6,8 6,9 2,4 7,0 8,9 550 4,0 28 14 1,0 3,4 

maks 100 14 7,6 41 14 30 2500 64 1300 150 23 28 

ka 85 10,0 7,2 9,6 9,4 14 1032 28 372 33 6,3 13 

Kojo 25 Harjav vl ap 0-2 

min 78 6,8 7,0 5,4 8,4 12 230 
 

460 24 9,0 3,2 

maks 80 9,4 7,4 34 13 25 2000 
 

1300 76 19 5,1 

ka 79 7,9 7,3 8,0 10 17 951 
 

747 35 14 4,2 

Kojo 35 Pori-Tre 0-2 

min 67 6,4 6,8 2,5 7,7 9,5 570 4,0 14 15 1,0 3,0 

maks 101 14 7,5 98 19 39 4500 260 3200 170 110 19 

ka 87 11 7,2 15 11 18 1206 39 669 43 14 10 
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Taulukko 7-4. Kokemäenjoen veden metallipitoisuudet Harjavallan Suurteollisuuspuiston lähistöllä 2010–2022. 

Kojo21 sijaitsee Suurteollisuus-puiston yläpuolella, Kojo22 lähellä nykyistä purkuputkea patoaltaassa, Kojo24 

edustaa sekoittuneita olosuhteita patoaltaan alaosassa, Kojo25 Lammaistenlahden vedenlaatua ja Kojo35 sijaitsee 

lähellä Poria. 
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Kojo 21 Harjav kirkkos  0-2  min 170 
 

0,55 
  

3,8 0,80 5,1 1,8 

maks 340 
 

0,60 
  

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

ka 211 
 

0,56 
  

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

Kojo 22 Harjav kuparink  0-2  min 150 0,52 0,13 0,41 0,00 4,1 0,84 0,11 2,4 

maks 660 0,69 0,27 0,41 0,00 17 1,8 0,23 2,4 

ka 275 0,61 0,18 0,41 0,00 5,7 1,3 0,16 2,4 

17+  min 160 0,52 0,15 
 

0,00 4,0 1,1 0,26 
 

maks 700 0,73 0,27 
 

0,01 66 3,1 0,41 
 

ka 310 0,61 0,21 
 

0,01 17 1,8 0,32 
 

Kojo 24 Harjav vl  0-2  min 
 

0,65 0,09 0,22 0,00 4,1 1,1 0,08 0,74 

maks 
 

0,65 0,21 0,59 0,01 15 29 1,0 62 

ka 
 

0,65 0,14 0,38 0,00 6,0 2,1 0,25 4,4 

Kojo 25 Harjav vl ap  0-2  min 
  

0,55 
   

1,8 0,40 1,1 

maks 
  

53 
   

2850 5,2 6,3 

ka 
  

5,2 
   

269 3,9 2,2 

Kojo 35 Pori-Tre  0-2  min 95 0,43 0,06 0,21 0,00 3,7 2,1 0,03 1,4 

maks 3300 0,89 1,5 7,5 0,01 17 13 3,0 44 

ka 455 0,64 0,40 0,94 0,00 7,5 4,5 0,36 5,7 

 

 

Sähkönjohtavuus (liuenneiden suolojen määrä veteen) kasvaa alajuoksua kohti Loimijoen alapuo-

lelta alkaen. Asemalla Kojo 24 havaitaan ajoittain korkeita sähkönjohtavuuksia, jotka aiheutuvat 

teollisuuspuiston, lähinnä NNH:n kuormituksesta. NNH:n kuormituksen seurauksena jokeen pääsee 

sulfaattia ja natriumkloridia. Vuosina 2019–2020 sulfaattikuormitus on ollut reilut 29 000 t/a ja 

natriumkloridikuormitus alle 1 000 t/a (Taulukko 7-2). Sulfaatin taustapitoisuus teollisuuspuiston 

yläpuolella on noin 12 mg/l. Teollisuuspuiston lähialueella pitoisuudet ovat pintavedessä keskimää-

rin välillä 14–18 mg/l ja alusvedessä noin 34 mg/l (Taulukko 7-3 ja Kuva 7-2). 
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Kuva 7-2. Sähkönjohtavuus sekä sulfaatin pitoisuus Kokemäenjoessa vedenlaadun havaintopisteillä Kojo 21, 22, 

24, 25, 35 ja 35b 

Kokonaisfosforipitoisuus kuvaa lievästi rehevää / rehevää vesistöä. Tyypillisesti fosforipitoisuus on 

ollut alhaisimmillaan lopputalvella, koska hajakuormitus on ollut ko. aikana vähäistä. Viime vuosina 

runsaat loppusyksyn ja talven valumat ovat kuitenkin lisänneet hajakuormitusta, mikä nähdään 

yhtenä ilmastonmuutoksen vaikutuksena. Pienimmät fosforipitoisuudet esiintyvät Kokemäenjoella 

alivirtaamakausilla, vaikka jätevesien laimennusolot ovat silloin heikoimmat, mikä on selvä osoitus 

hajakuormituksen hallitsevasta osuudesta. (KVVY Tutkimus Oy 2021) 

 

Kokemäenjoen kokonaistyppipitoisuus vaihtelee fosforin tapaan vuodenaikojen ja valumien mukai-

sesti. Pitoisuuden ovat perinteisesti olleet korkeimmillaan kevätylivaluman aikana, mutta viime vuo-

sina myös talvella on todettu korkeita pitoisuuksia, sillä typen denitrifikaatio on kylmässä vedessä 

vähäistä ja suurten valumien aikana hajakuormitus on runsasta. Jätevesikuormitusta selvemmin 

vuosien väliseen vaihteluun vaikuttavat vuotuiset valumaolot. (KVVY Tutkimus Oy 2021) 
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Fosfori ja typpi ovat tarpeellisia ravinteita vesieliöstölle ja rajoittavat usein kasviplanktonin ja vesi-

kasvien tuotantoa. Tuotantoa rajoittavaa minimiravinnetta voidaan arvioida ravinnesuhteen avulla. 

Kun ravinteiden kokonaispitoisuuksien suhde (kokonaistypen pitoisuus / kokonaisfosforin pitoisuus) 

on suurempi kuin 17 tai kun liukoisten ravinteiden pitoisuuksien suhde (liuenneen typen pitoisuus 

/ liuenneen fosforin pitoisuus) on suurempi kuin 12, fosforin arvioidaan olevan rajoittava ravinne. 

(Pietiläinen ym. 2008) Kokonaisravinteiden suhde on vuosina 2010-2021 (n = 827) ollut Kokemän-

joessa ainoastaan 31 mittauskertana alle 17. Ravinnesuhde on vaihdellut välillä 7-67, ollen keski-

määrin 31. Samana ajanjaksona liukoisten ravinteiden suhde (n = 382) on vaihdellut välillä 0–640, 

ollen keskimäärin 71. ravinnerajoitteisuuden perusteella Kokemäenjoki on fosforirajoitteinen.  

 

Patoaltaassa teollisuuspuiston kuormitus näkyy ajoittain ammoniumtypen sekä eräiden metallien 

(esim. nikkeli) korkeampina pitoisuuksina alusvedessä. Yleisesti ottaen Kokemäenjoen metallipitoi-

suudet ovat GTK:n purovesitutkimuksen (Tenhola & Tarvainen 2008) pitoisuutasoihin verrattuna 

normaalilla tasolla. Alumiinipitoisuus vaihtelee välillä 300–1300 µg/l ja vaihtelu on yhteydessä ha-

jakuormitukseen (KVVY Tutkimus Oy 2021). Pitoisuus ylittää ajoittain lohikaloille (LOEC 200 µg/l) 

ja vesikirpuille (LOEC 320 µg/l) määritetyt LOEC-arvot (LOEC = lowest observed effect concentra-

tion, alhaisin mitattu pitoisuus, joka voi aiheuttaa vaikutuksia eliöön). Viime vuosina metallipitoi-

suudet eivät ole ylittäneet valtioneuvoston asetuksessa vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista 

aineista (1308/2015) annettuja ympäristönlaatunormeja.   

   

Harjavallan teollisuuspuiston jätevesien vaikutukset näkyvät patoaltaan alusveden konsentroitumi-

sena, mutta pintaveden tai patoallasta seuraavan aseman veden laatuun kuormituksella ei ole näh-

tävissä merkittävää vaikutusta.  

 

Suurteollisuuspuiston alueella esiintyy orsivettä, joka pääasiassa purkautuu pelloille ja kosteikoille 

ja edelleen Kurkelanojaan ja Kokemäenjokeen.  

 

Klorofylli-a pitoisuus, joka kuvaa levien määrää vedessä ja veden rehevyystasoa, on Kokemäenjo-

essa ollut viime vuosina ominainen reheville/lievästi reheville vesille. Harjavallan lähialueella klo-

rofyllipitoisuus on ollut keskimäärin havaintopisteestä riippuen, 4,2–13 µg/l.  

7.4.5 Sedimentin laatu ja metallien kertyminen 

Pitkä kuormitushistoria näkyy Harjavallan patoaltaan ja padon alapuolisten alueiden sedimentin 

laadussa. Kadmiumin, kuparin ja nikkelin pitoisuudet patoaltaan ja alapuolisen Lammaistenlahden 

sedimentissä ovat olleet nousussa 2000-luvulla, vaikka metallikuormituksessa on laskeva suuntaus. 

Tämä on seurausta jokivesille tyypillisistä epävakaista olosuhteista. Voimakkaasti säännöstellyn 

joen virtaamavaihtelut voivat aiheuttaa sedimentin häiriintymistä, jolloin vanhat sedimentit saatta-

vat lähteä liikkeelle. Tämä johtaa sedimentin metallipitoisuuksien kasvuun, vaikka kuormitus on 

vähentynyt. (Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys 2017) 

 

Metallikuormituksen (Cu, Ni, Pb, Cd) vaikutukset näkyvät myös metallien kertymisenä patoaltaassa 

kasvaviin ulpukoihin (Nuphar lutea), mistä on aiheutunut kohonneita metallipitoisuuksia. 

7.4.6 Merialueen vedenlaatu 

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 makeampaa, sameampaa ja runsasravinteisempaa kuin ulom-

pana merialueella. Ravinnekuormituksen kannalta suurin yksittäinen tekijä on merialueelle Koke-

mäenjoen mukanaan tuoma hajakuormitus, joka säätelee typen ja fosforin vaihtelua (Kokemäen-

joen vesistön vesiensuojeluyhdistys 2017). Jokisuulla fosforipitoisuudet ovat noin kolminkertaisia 

puhtaaseen murtoveteen verrattuna, typen osalta ero on jopa viisinkertainen. 
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Pihlavanlahdella ja Kolpanlahdella kokonaisfosforin pitoisuus on luokkaa 12–190 μg/l ja kokonais-

typen 280–2 400 μg/l. Korkeimmat pitoisuudet esiintyvät keväällä ja syksyllä. Happipitoisuus on 

yleensä hyvä. Eteläselälle ja Kolpanlahdelle avomereltä ajoittain tunkeutuvaa merivettä pidetään 

laimentavana tekijänä, mikä parantaa veden laatua. Jokiveden vaikutus vähenee vähitellen ulom-

pana merialueella. 

 

Keskimääräinen pintakerroksen suolapitoisuus on noin 0,5 ‰ Kolpanlahdella ja 1,3 ‰ Eteläselällä, 

alusvedessä suolaisuus on jonkin verran korkeampi. Suolapitoisuus kasvaa mentäessä ulommas 

merialueelle, jossa pitoisuus on murtovedelle tyypillistä. Sulfaattipitoisuus on Reposaaren ja Kar-

huluodon edustalla välillä 300–460 mg/l eikä merkittävää syvyyssuuntaista kerrostuneisuutta ha-

vaita. Kesällä veden lämpötila vaikuttaa merkittävästi syvyyssuuntaiseen kerrostumiseen saaris-

tossa ja ulommalla merialueella. Sisäsaaristossa esiintyy hieman kerrostumista, joka ei tuulen ai-

heuttaman sekoittumisen vuoksi ole pysyvää.  

 

Nikkelin pitoisuus vaihtelee Eteläselällä välillä 2,1–3,8 μg/l ja Karhuluodon edustalla välillä 0,97–

1,2 μg/l. Pitoisuus on pienentynyt merkittävästi Harjavallan vuoden 2014 nikkelionnettomuuden 

jälkeen (Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys 2017).  

7.4.7 Ekologinen ja kemiallinen tila 

Kokemäenjoki on jokityypiltään erittäin suuri kangasmaiden joki. Harjavallan patoallas sijaitsee Ko-

kemäenjoen keskiosan vesimuodostumassa (35.121_yo1 joki), joka on voimakkaasti muutettu. 

Hydrologis-morfologiset muuttujat osoittavat huonoa tilaa (Taulukko 7-5). Muuttuneisuuteen vai-

kuttavat mm. säännöstely, joen allastuminen ja patojen sekä muiden rakenteiden aiheuttamat ka-

lojen nousuesteet. Vesimuodostuma on luokiteltu fysikaalis-kemiallisten laatutekijöiden perusteella. 

Vesimuodostuman ekologinen tila suhteessa parhaaseen saavutettavaan tilaan on arvioitu vesien-

hoidon 3. suunnittelukauden luokituksessa tyydyttäväksi (Taulukko 7-5).  

 

Harjavallan patoaltaan alapuolinen jokijakso kuuluu Kokemäenjoen alaosan vesimuodostumaan 

(35.111_yo1_joki), joka on voimakkaasti muutettu.  Hydrologis-morfologiset muuttujat osoittavat 

tyydyttävää tilaa (Taulukko 7-5). Muuttuneisuuteen vaikuttaa erityisesti hydrologiset tekijät, mm. 

lyhytaikaissäännöstelyn voimakkuus sekä kevään ylivirtaaman alenema/kriittisten alivirtaamatilan-

teiden yleisyys. Vesimuodostuman ekologinen tila suhteessa parhaaseen saavutettavaan tilaan on 

arvioitu tyydyttäväksi (Taulukko 7-5). Biologiset laatutekijät osoittavat kokonaisuutena tyydyttävää 

tilaa. Fysikaalis-kemiallisista muuttujista ravinteiden pitoisuudet ovat tyydyttävässä tilassa. 

 

Taulukko 7-5. Kokemäenjoen keski- ja alaosan vesimuodostumien ekologinen luokittelu vesienhoidon 3. suunnit-

telukaudella (Avoin tieto, Hertta -tietokanta). 

 Kokemäenjoen keskiosa Kokemäenjoen alaosa 

Ekologinen tila Tyydyttävä Tyydyttävä 

Kemiallinen tila Hyvää huonompi Hyvää huonompi 

KeVoMu nimeäminen Voimakkaasti muutettu Voimakkaasti muutettu 

Ekologinen potentiaali Tyydyttävä Tyydyttävä 

Biologinen muuttuja − Tyydyttävä 

Muu vesikasvillisuus – päällyslevät eli perifyton − Hyvä 

   Tyyppiominaiset taksonit − Erinomainen 

   Prosenttinen mallinkaltaisuus − Tyydyttävä 

a-klorofylli −  

Pohjaeläimet − Tyydyttävä 

   Tyyppiominaiset taksonit − Tyydyttävä 
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   Tyyppiominaiset EPT-heimot − Tyydyttävä 

   Prosenttinen mallinkaltaisuus − Välttävä 

Kalat − Tyydyttävä 

   Jokikalaindeksi − Tyydyttävä 

Fysikaalis-kemiallinen muuttuja Tyydyttävä Tyydyttävä 

   Kokonaisfosfori Tyydyttävä (41,84 µg/l) Tyydyttävä (40,20 µg/l) 

   Kokonaistyppi Tyydyttävä (1070,86 µg/l) Tyydyttävä (1163,95 µg/l) 

   pH-minimi Erinomainen (6,96) Erinomainen (6,96) 

Hydrologis-morfologinen muuttuneisuus Huono Tyydyttävä 

   Esteettömyys Välttävä Erinomainen 

   Hydrologia Tyydyttävä Välttävä 

   Morfologia Välttävä Tyydyttävä 

 

 

Kokemäenjoki laskee Pihlavanlahti-Kolpanlahti vesimuodostumaan (3_Ses_034 rannikko), joka 

kuuluu tyyppiin Selkämeren sisemmät rannikkovedet. Vesimuodostuman ekologinen tila on 3. suun-

nittelukauden luokituksessa välttävä. Vesimuodostuma on luokiteltu fysikaalis-kemiallisten ja bio-

logisten laatutekijöiden perusteella. Fysikaalis-kemiallinen tila on välttävä: kokonaisfosforipitoisuus 

(29,95 µg/l) osoittaa välttävää tilaa, kokonaistyppipitoisuus (755 µg/l) ja näkösyvyys (1,07 m) 

huonoa tilaa. Biologiset laatutekijät ovat välttävässä tilassa: kasviplankton (klorofyllia, 12,79 µg/l) 

ja pohjaeläimet osoittavat välttävää tilaa. 

 

Kemiallinen tila on arvioitu 3. suunnittelukaudella kaikissa Suomen vesimuodostumissa hyvää huo-

nommaksi. Muutos johtuu palonestoaineina käytettyjen bromattujen difenyylieettereiden (PBDE-

aineet) tiukentuneesta ympäristönlaatunormista. Kuormitus on peräisin hajakuormituksesta ja kau-

kolaskeumasta. NNH:n kuormitus ei sisällä PBDE-aineita. Lisäksi Kokemäenjoen vesimuodostu-

missa elohopean ympäristönlaatunormi ylittyy mittausten perusteella kaloissa.  

7.4.8 Vaikutuskohteen herkkyys 

Kokemäenjoen valuma-alue on suuri. Virtaamaolosuhteet ovat vaihtelevia, mutta keskivirtaama on 

kohtalaisen suuri. Veden viipymäaika verrattuna esimerkiksi järviin on lyhyt, keskimäärin tunneista 

viikkoon. Esimerkiksi Kokemäenjoesa vuonna 2014 tapahtuneen nikkelionnettomuuden jälkeen nik-

kelipitoisuudet palautuivat lähelle normaalia noin viikon kuluessa (KVVY 2015). Sekoittumisolosuh-

teet vaihtelevat virtaaman mukaan, ollen heikoimmillaan alivirtaamakausina. Lyhyen viipymäajan 

perusteella ja kohtalaisen keskivirtaaman perusteella vedenlaadun palautumiskyky on melko hyvä. 

Kokemäenjoen hydrologisiin ominaisuuksiin perustuen vaikutuskohteen herkkyyden arvioidaan ole-

van vähäinen. 

 

Rannikkoalueen valuma-alue ja vesitilavuus on suuri ja sekoittumisolosuhteet hyvät. Vaikutuskoh-

teen herkkyydeksi arvioidaan vähäinen. 

 

7.5 Vaikutukset pintavesiin 

 

Nykyisen toiminnan (VE0) ja vaihtoehtojen VE1 ja VE2a vesistökuormituksen välillä ei ole eroja. 

Näin ollen vaihtoehtojen VE1 ja VE2a vaikutukset ovat samat kuin NNH:n nykyisen toiminnan ve-

sistövaikutukset. Vaihtoehdossa VE2b vesistökuormitus on pienempi. 

 

Laimenemislaskelmien kuormitustietoina käytettiin sulfaatin, ammoniumtypen, nikkelin ja koboltin 

osalta NNH:n arviota tulevasta kuormituksesta. Fosforin, alumiinin, kuparin, kromin, sinkin, lyijyn 
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ja elohopean kuormituksena käytettiin uusimmassa Kokemäenjoen yhteistarkkailuraportissa esitet-

tyä kuormituslukua (KVVY Tutkimus Oy 2021). Toiminnasta ei tarkkailun perusteella aiheudu kad-

miumin kuormitusta. Arseenin ja uraanin osalta käytettiin lupamääräyksen 240/2014/1 mukaista 

suurinta sallittua kuormitusta (Taulukko 7-6). Todellisuudessa arseenin ja uraanin kuormitus on 

pienempi. Tarkkailutulosten mukaan arseenin toteutunut kuormitus on ollut noin 4–12 % lupaehdon 

mukaisesta ja uraanin toteutunut kuormitus noin 8–16 % lupaehdon mukaisesta. Laimenemislas-

kelmien tulokset on merkittävimpien aineiden osalta esitetty alla (Taulukko 7-7). 

Taulukko 7-6. Laimenemislaskemissa käytetty kuormitusarvio  

  VE0, VE1, VE2a VE2b yksikkö 

SO4 3000 1500 t/kk 

Ammoniumtyppi 6,5 3,25 t/kk 

Fosfori 2,30 2,30 kg/d 

Nikkeli 0,8 0,4 kg/d 

Koboltti 0,03 0,02 kg/d 

Arseeni 0,05 0,05 kg/d 

Uraani 0,8 0,8 kg/d 

Alumiini 0,8 0,8 kg/d 

Kupari 0,02 0,02 kg/d 

Kromi 0,0002 0,0002 kg/d 

Sinkki 0,07 0,07 kg/d 

Lyijy 0,11 0,11 kg/d 

Elohopea 0,0002 0,0002 kg/d 
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Taulukko 7-7. Laimenemislaskelmiin perustuva pitoisuusnousu jokivedessä Harjavallan padon alapuolella ilman 

taustapitoisuutta ja Laimenemislaskelmiin perustuva pitoisuus jokivedessä Harjavallan padon alapuolella tausta-

pitoisuus Harjavallan teollisuuspuiston yläpuolella huomioiden. Laimenemislaskelmat on tehty tyypillisissä virtaa-

matilanteissa (150–350 m³/s) sekä harvinaisissa alivirtaamatilanteissa (30–50 m³/s). Kuparin, kromin, sinkin, 

lyijyn ja elohopean osalta pitoisuuslisäys on enintään +0,04 µg/l, eikä lisäystä havaita taustapitoisuuteen verrat-

tuna. 

Aine 
Virtaama 

joessa m³/s 

Pitoisuuslisäys Pitoisuus taustapitoisuus 

huomioiden 

VE0, VE1, VE2a VE2b VE0, VE1, 
VE2a 

VE2b 

Sulfaatti (mg/l) 30 35,9 17,9 46,9 29,0 

  40 26,9 13,4 38,0 24,5 

  50 21,5 10,7 32,6 21,8 

Taustapitoisuudella (mg/l) 150 7,1 3,5 18,2 14,6 

11 250 4,3 2,1 15,3 13,2 

  350 3,0 1,5 14,1 12,5 

Ammoniumtyppi (µg/l) 30        82         41  107 66 

  40        62         31  87 56 

  50        49         25  74 50 

Taustapitoisuudella (µg/l) 150        16           8  41 33 

25 250        10           5  35 30 

  350          7           4  32 29 

Fosfori (µg/l) 30 0,89 0,89 35,9 35,9 

  40 0,67 0,67 35,7 35,7 

  50 0,53 0,53 35,5 35,5 

Taustapitoisuudella (µg/l) 150 0,18 0,18 35,2 35,2 

35 250 0,11 0,11 35,1 35,1 

  350 0,08 0,08 35,1 35,1 

Nikkeli (µg/l) 30 0,31 0,15 1,8 1,7 

  40 0,23 0,12 1,7 1,6 

  50 0,19 0,09 1,7 1,6 

Taustapitoisuudella (µg/l) 150 0,06 0,03 1,6 1,5 

1,5 250 0,04 0,02 1,5 1,5 

  350 0,03 0,01 1,5 1,5 

Koboltti (µg/l) 30 0,01 0,01 0,57 0,57 

  40 0,01 0,01 0,57 0,57 

  50 0,01 0,00 0,57 0,56 

Taustapitoisuudella (µg/l) 150 0,00 0,00 0,56 0,56 

0,56 250 0,00 0,00 0,56 0,56 

  350 0,00 0,00 0,56 0,56 

Arseeni (µg/l) 30 0,02 0,02 0,02 0,02 

  40 0,01 0,01 0,01 0,01 

  50 0,01 0,01 0,01 0,01 

Taustapitoisuudella (µg/l) 150 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 250 0,00 0,00 0,00 0,00 

  350 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alumiini 30 0,31 0,31 211 211 

  40 0,23 0,23 211 211 

  50 0,19 0,19 211 211 

Taustapitoisuudella (µg/l) 150 0,06 0,06 211 211 

211 250 0,04 0,04 211 211 

  350 0,03 0,03 211 211 

Uraani (µg/l) 30 0,31 0,31 0,31 0,31 

  40 0,23 0,23 0,23 0,23 

  50 0,19 0,19 0,19 0,19 

Taustapitoisuudella (µg/l) 150 0,06 0,06 0,06 0,06 

0 250 0,04 0,04 0,04 0,04 

  350 0,03 0,03 0,03 0,03 
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Vaihtoehto VE0 (sekä vaihtoehdot VE1 ja VE2a) 

 

Vaihtoehdoissa VE0, VE1 ja VE2a NNH:n kuormitus jatkuu nykyisenlaisena. Vaikutukset näkyvät 

suurimpana purkupisteen välittömässä läheisyydessä, mutta pitoisuudet laimenevat nopeasti pur-

kuveden sekoittuessa Kokemäenjoen veteen. 

 

Laimenemislaskelmien perusteella toiminnan aiheuttama sulfaatin pitoisuusnousu Harjavallan pa-

don alapuolella on noin 3,6-7,2 mg/l tyypillisissä virtaamatilanteissa, mikä taustapitoisuus huomi-

oiden vastaa noin pitoisuutta 14-18 mg/l. Epätyypillisissä virtaamatilanteissa pitoisuusnousun arvi-

oidaan olevan 36 mg/l, mikä vastaa pitoisuutta 47 mg/l. Laimenemislaskemalla arvioitu tulos on 

korkeampi kuin vuosina 2010-2021 korkein Lammaistenlahdelta mitattu  sulfaatin pitoisuus 

(Kojo24: keskiarvo 14 mg/l, vaihteluväli 8,9-30 mg/l). Sulfaatille ei ole Suomessa annettu ympä-

ristönlaatunormia. Hetkelliset alivirtaaman aikaiset pitoisuudet voivat ylittää Ruotsissa käytetyn 

sulfaatin vuosipitoisuuden ympäristökriteerin (AA-EQS 26,2 mg/l), mutta ei maksimipitoisuuden 

ympäristökriteeriä (MAC-EQS 59,6 mg/l). Vuosipitoisuuden ympäristökriteeri ei ylity vuosikeskiar-

vona laskettaessa. Ympäristökriteeri on esitelty tarkemmin luvussa 8 (Taulukko 8-1). 

 

Ammoniumtypen pitoisuus nousee padon alapuolella enimmillään noin 70 µg/l, ja tyypillisissä vir-

taamatilanteissa noin 7–16 µg/l. Taustapitoisuus huomioiden pitoisuuslisäys vastaa noin 32–41 µg/l 

pitoisuutta, tai enintään pitoisuutta 110 µg/l alivirtaamalla. Myös tarkkailussa on havaittu teolli-

suuspuiston kuormituksen vaikutus ammoniumtypen pitoisuuteen. Kokemäenjoki on vedenlaadun 

mittaustulosten perusteella fosforirajoitteinen, jolloin typpipitoisuuden kasvun ei arvioida vaikutta-

van joen rehevyyteen. Kun ammoniumtypen pitoisuus ylittää 100 µg/l, sillä voi olla happea kulut-

tava vaikutus (Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys 1999). Kyseisiä korkeita pitoisuuksia 

havaitaan vain harvinaisissa alivirtaamatilanteissa. Kokemäenjoen vedenlaadussa ei ole havaittu 

hapenpuutostilanteita. 

 

NNH:n kuormituksen vaikutus nikkelin kokonaispitoisuuteen on tyypillisissä virtaamatilanteissa noin 

0,03–0,06 µg/l. Harvinaisissa virtaamatilanteissa laskennallinen pitoisuusnousu on enintään 0,3 

µg/l, mikä taustapitoisuus huomioiden vastaa noin 1,8 µg/l pitoisuutta. Nikkelille annettu ympäris-

tönlaatunormi (AA-EQS 5 µg/l) ei ylity. Ympäristönlaatunormi koskee biosaatavaa pitoisuutta, joka 

on vain osa nikkelin kokonaispitoisuudesta. Nikkelin ja muiden metallien ympäristönlaatunormit 

sekä ekologiset viitearvot on esitetty luvussa 8 (Taulukko 8-2. Metallien biosaatavuuteen ja myr-

kyllisyyteen vaikuttavat tekijät sekä ympäristönlaatunormit (AA-EQS ja MAC-EQS) (Vna 

1022/2006). HC5, HC50 arvot (Suomen ympäristö 23/2007) PNEC, NOEC ja LOEC arvot (Ecotox 

Knowledgebase -tietokanta).Taulukko 8-2). 

 

Kokonaisfosforin, koboltin, arseenin, uraanin, alumiinin, kuparin, kromin, sinkin, lyijyn ja elohopean 

osalta laskennalliset pitoisuuslisäykset jäävät erittäin pieniksi (< 1 µg/l) jopa alhaisimmilla virtaa-

milla. 

 

Vaihtoehdoissa VE0, VE1 ja VE2 NNH:n aiheuttamat vesistövaikutukset jatkuvat samankaltaisina, 

kuin mitä tarkkailussa on havaittu. Teollisuuspuiston jätevesien vaikutukset näkyvät tiettyjen ai-

neiden ajoittaisena kertymisenä patoaltaan alusvesikerrokseen. Ajoittainen konsentroituminen nä-

kyy myös tehdyn mallinnuksen tuloksissa. Mallinnuksen perusteella patoaltaassa tyypillisessä kesän 

virtaamatilanteessa sulfaattipitoisuudet ovat alusvedessä alle 25 mg/l (Ramboll Finland 2018). Ny-

kytilassa erityisesti sulfaatin ja ammoniumtypen on havaittu ajoittain kertyvän alusveteen. Patoal-

taan päällysvedessä tai patoallasta seuraavalla havaintoasemalla veden laadussa ei havaita toimin-

nasta johtuvaa merkittävää vaikutusta. Annetut ympäristölaatunormit tai ekologiset viitearvot 

(Luku 8, Taulukko 8-1, Taulukko 8-2) eivät ylity kuormituksesta johtuen, eikä toiminnalla arvioida 
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olevan vaikutusta vesimuodostumien ekologisen tilan muuttujiin. Muutoksen suuruuden arvioidaan 

olevan pieni kielteinen. 

 

Vedenoton osuus Kokemäenjoen virtaamasta on vähäinen ja suurin osa vedestä palautuu jokeen, 

joten vedenoton ei arvioida aiheuttavan muutosta.  

Vaihtoehto VE2b 

Lopputuotteet ovat nestemäisiä ja kiinteitä. Vaihtoehdossa VE2b sulfaatin ja metallien (Ni, Co) 

kuormitus pienenee noin puoleen (Taulukko 7-6). Kuten vaihtoehdoissa VE0, VE1 ja VE2a, kuormi-

tuksen vaikutus näkyy korkeampina pitoisuuksina purkupisteiden läheisyydessä. Pienemmällä kuor-

mituksella laimenemislaskelmien perusteella toiminnan aiheuttama sulfaatin pitoisuusnousu padon 

alapuolella on noin 1,5-3,6 mg/l tyypillisissä virtaamatilanteissa, mikä taustapitoisuus huomioiden 

vastaa noin pitoisuutta 13-15 mg/l. Epätyypillisissä alivirtaamatilanteissa pitoisuusnousun arvioi-

daan olevan 18 mg/l, mikä vastaa pitoisuutta 29 mg/l. Kokonaisfosforin, nikkelin, koboltin, arsee-

nin, uraanin, alumiinin, kuparin, kromin, sinkin, lyijyn ja elohopean osalta laskennalliset pitoisuus-

lisäykset jäävät erittäin pieniksi (< 1 µg/l) jopa alhaisimmilla virtaamilla. 

 

Ammoniumtypen pitoisuus nousee padon alapuolella enimmillään noin 41 µg/l, ja tyypillisissä vir-

taamatilanteissa noin 4–8 µg/l. Taustapitoisuus huomioiden pitoisuuslisäys vastaa noin 29-33 µg/l 

pitoisuutta, tai alivirtaama-aikaan enintään pitoisuutta 66 µg/l. Myös tarkkailussa on havaittu teol-

lisuuspuiston kuormituksen vaikutus ammoniumtypen pitoisuuteen. Kokemäenjoki on vedenlaadun 

mittaustulosten perusteella fosforirajoitteinen, jolloin typen pitoisuuden kasvun ei arvioida vaikut-

tavan joen rehevyyteen. Pitoisuus jää enimmilläänkin alle tason, jolla ammoniumtypellä voi olla 

merkittävä happea kuluttava vaikutus (Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys 1999). 

 

Vaihtoehdossa VE2b NNH:n vesistökuormitus pienenee, mutta sulfaatin ja ammoniumtypen osalta 

voidaan patoaltaan alapuolella havaita vedenlaadussa mitattava vaikutus. Myös patoaltaassa voi-

daan yhä havaita alusveden ajoittaista konsentroitumista. Annetut ympäristölaatunormit tai ekolo-

giset viitearvot (Luku 8, Taulukko 8-1, Taulukko 8-2) eivät ylity kuormituksesta johtuen, eikä toi-

minnalla arvioida olevan vaikutusta vesimuodostumien ekologisen tilan muuttujiin. Kuormituksen 

pieneneminen on nähtävä myönteisenä vaikutuksena vedenlaadulle. Muutoksen suuruuden arvioi-

daan olevan pieni myönteinen. 

 

Vedenoton osuus Kokemäenjoen virtaamasta on vähäinen ja suurin osa vedestä palautuu jokeen, 

joten vedenoton ei arvioida aiheuttavan muutosta. 
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Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

 

Taulukko 20. Pintaveteen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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uri 
Suuri Suuri Kohtalainen  

Ei  

muutosta 

nykytilaan 

 Kohtalainen Suuri Suuri 
Erittäin su-

uri 

Erittäin su-
uri 

 
Erittäin su-
uri 

Erittäin su-
uri 

Suuri Suuri  

Ei  

muutosta 

nykytilaan 

 Suuri Suuri 
Erittäin su-
uri 

Erittäin su-
uri 

 

 

7.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Tarkkailutulosten ja laimenemislaskelmien perusteella sulfaattikuormitus ei aiheuta sulfaatille käy-

tettyjen ympäristökriteerien ylittymistä edes harvinaisessa alivirtaamatilanteessa. Metallien osalta 

ei laimenemislaskelmien avulla havaittu merkittävää vaikutusta pitoisuuksiin Kokemäenjoessa. Näin 

ollen kuormituksen vähentämiseen ei ole suunnitteilla teknisiä lieventämistoimia. 

7.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Arvioinnin tueksi on ollut käytettävissä pitkä tarkkailuaineisto. NNH:n vesistöön kohdistuva kuor-

mitus ei hankkeen myötä tule kasvamaan, joten hankkeen vaikutuksien arviointia voidaan pitää 

luotettavana. 

 

Mallinnusmenetelmät sisältävät aina jonkin verran epävarmuutta. Arvioinnissa on käytetty konser-

vatiivisia oletuksia. Laimenemislaskelmiin valitut Kokemäenjoen virtaamatilanteet edustavat tasoja, 

jotka ovat joko poikkeuksellisen alhaisia (30 m³/s) tai kun puhutaan tyypillisistä virtaamatilanteista, 

arviointiin valittiin tilanne, joka alittaa keskivirtaaman ja myös suurin virtaamatilanne on kes-

kiylävirtaamaa pienempi. 

 

Muutoksen suuruus 
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8. KASVILLISUUS, ELIÖT JA LUONNON MONIMUOTOISUUS 

8.1 Arvioinnin päätulokset 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

NNH:n teollisuusalueen herkkyys arvioitiin vähäiseksi eikä hankkeella arvioida 

olevan vaikutuksia teollisuusalueen, ihmisen voimakkaasti muokkaamalle 

luonnolle. Suurteollisuuspuiston kasvillisuus on niukkaa, eikä eliöstöä juuri 

esiinny. Vaihtoehdoissa VE2a ja VE2b VOC-päästöt kasvavat arviolta 10 % 

nykyisestä, mutta ovat alle puolet nykyisestä VOC-päästöjen luparajasta. 

Tästä syystä vaikutukset arvioidaan merkityksettömiksi.  

 

Vesieliöstön osalta herkkyydeksi arvioitiin vähäinen (patoallas) / kohtalainen 

(patoaltaan alapuolinen alue) / kohtalainen (merialue) ja muutoksen suuruu-

deksi pieni kielteinen vaihtoehdoissa VE0, VE1 ja VE2a ja vaikutuksen mer-

kittävyydeksi vähäinen. Vaihtoehdossa VE2b muutoksen suuruudeksi arvioi-

tiin pieni myönteinen ja merkittävyydeksi vähäinen myönteinen. Merialueelle 

kohdistuvat vaikutukset arvioitiin merkityksettömiksi. 

 

 

8.2 Vaikutusmekanismi 

8.2.1 Maa-alueiden luonto 

Hankealue sijaitsee laajamittaista teollista toimintaa harjoittavalla teollisuusalueella, eikä hanke-

alueella tai sen lähiympäristössä ole sellaisia merkittäviä luontoarvoja, joihin hankkeen rakentamis-

vaiheella olisi vaikutuksia. Samasta syystä toiminnan aikaisia vaikutuksia kasvillisuudelle, eliöstölle 

tai luonnon monimuotoisuudelle ei synny. 

8.2.2 Vesieliöstö 

Tunnistetut vaikutukset ovat epäsuoria ja aiheutuvat vedenlaadun mahdollisista muutoksista. Kä-

sitellyn jäteveden sisältämät haitta-aineet voivat heikentää vedenlaatua ja aiheuttaa haittavaiku-

tuksia niille altistuvalle eliöstölle. Vaikutukset voivat olla akuutteja tai kroonisia. Tietyt haitta-ai-

neet, kuten osa metalleista, voivat rikastua vesiekosysteemissä. Vedenlaadun heikkeneminen saat-

taa vaikuttaa vesiympäristössä monella eri trofiatasolla ja sekä tuottajiin (kasviplankton ja vesikas-

villisuus) että kuluttajiin (esim. kalat ja pohjaeläimet) voi kohdistua kielteisiä vaikutuksia. Muutok-

sen suuruudesta riippuen yksilötasolle kohdistuvat muutokset voivat heijastua pahimmillaan yhtei-

sötasolle ja edelleen vesiekosysteemin rakenteeseen, johtuen mm. monimutkaisista ravinnonkäyt-

tövuorovaikutuksista vesiympäristössä, jolloin vesiympäristön monimuotoisuuteen kohdistuu kiel-

teisiä vaikutuksia. Tällaisista merkittävistä vaikutuksista on esimerkkinä nikkelionnettomuus heinä-

kuussa 2014, jonka vaikutuksesta Kokemäenjoessa kuoli merkittävä määrä suojeltuja vuollejoki-

simpukoita sekä muita suursimpukoita (Leinikki & Leppänen 2014).  

 

Haitallisten aineiden ekologista riskiä vesieliöstölle arvioidaan erilaisten vedenlaadun kriteerien 

kautta. Seuraavassa on käsitelty sulfaatin ja metallien vaikutusmekanismeja sekä kriteerejä, joiden 

perusteella vaikutuksia arvioidaan. Käytettävät kriteerit perustuvat tieteellisiin ekotoksikologisiin 

tutkimuksiin.  
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NNH:n käsitellyissä jätevesissä on sulfaattia. Sulfaatti on rikkihapon suolan, natriumsulfaatin, suu-

rikokoinen anioni, jota esiintyy myös luonnonvesissä.  Suomen makeissa pintavesissä sulfaattipi-

toisuus on tyypillisesti luokkaa 10–40 mg/l. Kokemäenjoessa taustapitoisuus Harjavallan teollisuus-

puiston yläpuolella on keskimäärin 12 mg/l. Sisävesien kohonneet sulfaattipitoisuudet aiheutuvat 

antropogeenisista lähteistä, mm. maa- ja metsätaloudesta, maan muokkauksesta, kaivostoimin-

nasta ja teollisuudesta. Kohonnut sulfaattipitoisuus voi olla vesieliöstölle haitallinen, aiheuttaen 

mm. osmoottista stressiä vaikuttamalla eliön kykyyn säädellä ruumiinnesteiden tasapainoa. Sul-

faatti ei ole myrkyllinen yhdiste eikä rikastu ravintoverkossa.  

 

Sulfaatille ei ole EU:ssa käytössä ympäristönlaatunormia. Suomessa sulfaatille on laatusuositus 

(250 mg/l, STM 1352/2015), joka on yhteydessä sulfaatin korroosiota lisäävään vaikutukseen, 

mutta ei ekotoksikologisiin vaikutuksiin. Suomessa ei pintavesille ole vielä määritelty sulfaattipitoi-

suuden suositusta, joka huomioi vesieliöstön suojelun. Eri maissa käytettyjä kriteereitä on koottu 

taulukkoon (Taulukko 8-1). Kanadassa ja Yhdysvalloissa pintavesille on, ekotoksikologisiin tutki-

muksiin perustuen, määritelty vedenlaatukriteeri sulfaattipitoisuudelle luonnollisissa makean veden 

vesiympäristöissä. Näiden kriteerien tavoite on määritellä yleisesti hyväksyttävissä oleva taso, joka 

varmistaa eliöstön suotuisan suojelun tason. Sulfaatin on havaittu olevan haitallisempi pehmeässä 

vedessä ja siten kriteerit huomioivat veden kovuuden (Meays & Nordin 2013). Suomessa pintavedet 

ovat tyypillisesti pehmeitä, joten Suomen vesistöissä on sovellettava pehmeille vesille määriteltyjä 

arvoja, kun arvioidaan sulfaatin vaikutuksia vedenlaatuun ja vesieliöstöön. Kokemäenjoessa vesi 

on pehmeää ja kovuus on keskimäärin 23,9 mg/l kalsiumkarbonaattina (CaCO3) mitattuna (vaihte-

luväli 11,2–31 mg/l).  

 

Ruotsissa on natriumsulfaatin ekotoksisuustutkimuksiin perustuen määritetty ehdotus sulfaattipi-

toisuuden ympäristönlaatunormiksi (Sahlin & Ågerstrand2018), mutta laatunormilla ei Ruotsissa ole 

vielä virallista statusta. Kyseisessä tutkimuksessa määritettiin ympäristönlaatunormit (EQS) pitkä-

aikaiselle altistumiselle (AA-EQS, vuosikeskiarvo) sekä lyhytaikaiselle altistukselle (MAC-EQS, suu-

rin sallittu pitoisuus). Ehdotettujen laatunormien pitoisuudet vaihtelevat veden kovuuden mukaan. 

Tutkimuksen perusteella AA-EQS arvo oli 26,2 mg/l ja MAC-EQS arvo 59,6 mg/l pehmeässä ve-

dessä. 

 

Karjalainen ym. (2021) ovat tutkineet sulfaatin vaikutuksia Kokemäenjoessa elävään erittäin uhan-

alaisen vaellussiian varhaisiin kehitysvaiheisiin lähes 6 kk kestäneessä altistuskokeessa. Sulfaatin 

pitoisuudet olivat kokeessa 40, 80, 150, 300, 600, 1 200 and 2 000 mg/l. Korkeimmassa pitoisuu-

dessa sulfaattialtistus vaikutti tilastollisesti merkittävästi mätimunien hedelmöitymiseen. Sulfaatti-

pitoisuuden LC50-arvo (Lethal concentration 50 % eli pitoisuus, joka tappaa puolet koe-eläimistä) 

mätimunien hedelmöitymisessä oli 2 280 mg/l ja NOEC (no observed effect concentration eli pitoi-

suus, jossa ei havaita vaikutusta) 1 207 mg/l. Varhaisessa alkiovaiheessa LC50 oli 1 413 mg/l ja 

NOEC 1 207 mg/l. Myöhäisessä alkiovaiheessa selviytyminen oli korkealla tasolla kaikissa pitoisuuk-

sissa eikä tilastollisesti merkitseviä eroja havaittu. Kuoriutumisen jälkeen tehdyssä 5 päivän seu-

rannassa ei havaittu kuolleisuutta. LC50-arvo, joka kattoi koko alkio- ja poikasvaiheen, oli 1 161 

mg/l ja NOEC 1 207 mg/l. Kuukauden pituisessa kuoriutuneiden poikasten seurannassa puhtaassa 

vedessä selviytyminen oli korkealla tasolla eikä eri käsittelyjen välillä havaittu eroa. Tutkimuksen 

perusteella vaellussiian alkio- ja poikasvaiheet ovat melko kestäviä sulfaatin suhteen. 

 

Vuollejokisimpukoiden herkkyyttä sulfaatille on tutkittu mm. SAVE-hankkeessa (SAVE-hanke 2018) 

sekä Wang ym. (2017) tutkimuksessa. SAVE-hankkeessa tehdyssä tutkimuksessa 4 päivän altis-

tuskokeessa simpukoiden havaittiin liikuttavan jalkaansa aktiivisemmin suurissa 1 100 mg/l pitoi-

suuksissa, mikä voi olla merkkinä olosuhteiden epäsuotuisuudesta.  Glokidio-toukkien elinkykyyn 

kohdistuvia vaikutuksia tutkittiin 1–2 vuorokauden altistuskokeilla, joissa sulfaattipitoisuus vaihteli 

välillä 30–960 mg/l (SAVE-hanke 2018). Testeissä ei havaittu eroja eri käsittelyjen välillä. Wang 
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ym. (2017) tutkimuksessa vuollejokisimpukoiden glokidio-toukkien 96 tunnin altistuskokeessa 

EC50 oli 1 338–2 790 mg/l (mediaanipitoisuus, jossa 50 % toukista aiheutui kuolevuutta/liikkumat-

tomuutta). 

Taulukko 8-1. Esimerkkejä sulfaattipitoisuuden ympäristökriteereistä eri maissa. 

Veden kovuus  
Sulfaattipitoisuuden ympäristö-

kriteerejä (mg/l) 
Lähde 

Pehmeä vesi (kovuus 0-30 mg/l) 128 Meays & Nordin 2013 

Pehmeä vesi 26,2 (AA-EQS, vuosikeskiarvo) Sahlin ja Ågerstrand 2018 

Pehmeä vesi 59,6 (MAC-EQS, maksimipitoisuus) Sahlin ja Ågerstrand 2018 

 

Varovaisuusperiaatteen mukaan arvioinnissa käytetään Ruotsin sulfaattipitoisuuden kriteerejä 

(Sahlin & Ågerstrand 2018). 

 

Metallien haitallisuuteen vesiympäristössä vaikuttavat monet eri veden fysikaalis-kemialliset tekijät, 

joita ovat mm. pH, liuenneen orgaanisen aineksen määrä vedessä, veden kovuus ja suolaisuus. 

Seuraavassa taulukossa on kuvattu metallien käyttäytymistä vesiympäristössä sekä kriteereitä, 

joita käytetään vesieliöstöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tukena (Taulukko 8-2).  

 

Taulukko 8-2. Metallien biosaatavuuteen ja myrkyllisyyteen vaikuttavat tekijät sekä ympäristönlaatunormit (AA-

EQS ja MAC-EQS) (Vna 1022/2006). HC5, HC50 arvot (Suomen ympäristö 23/2007) PNEC, NOEC ja LOEC arvot 

(Ecotox Knowledgebase -tietokanta). 

Metalli Kuvaus Arvioinnissa käytettävä kriteeri 

pitoisuus µg/l 

Arseeni Arseeni on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Valenssi eli ato-

miarvo on tärkein myrkyllisyyteen vaikuttava tekijä. Kasvi-

plankton on herkimpien eliöiden joukossa molempien arsee-

nin muotojen osalta. Viidenarvoinen arseeni on kol-

menarvoista arseenia myrkyllisempi muoto. 

HC5 24 µg/l, Tilastollisesti NOECaq-ja-

kaumasta (n=20). 90 % luotettavuusväli: 4–

77 μg/l. 

HC50 890 µg/l, Tilastollisesti NOECaq-ja-

kaumasta (n=20). 90 % luotettavuusväli: 

360–2210 μg/l. 

Kadmium Kadmiumin biosaatavuus ja myrkyllisyys makeanveden 

eliöstölle vähenee alkaliniteetin ja veden kovuuden sekä pH-

tason sekä suolaisuuden kasvaessa.  

AA-EQS ≤0,08 µg/l 

MAC-EQS ≤0,45 

HC5 0,34 µg/l, Tilastollisesti yhdistetystä ma-

kean- ja meriveden NOECaq-jakaumasta. 90 

% luotettavuusväli: 0,17–0,61 μg/l. 

HC50 9,6 µg/l, Tilastollisesti makean veden 

NOECaq-jakaumasta (n=47). 90 % luotetta-

vuusväli: 6,1–15,2 μg/l. 

 

Koboltti Koboltti on liian suurina pitoisuuksina vesieliöstölle haitalli-

nen ja voi vaikuttaa mm. kalojen kidusten toimintaan. Suu-

rin osa koboltista on sitoutuneena ja haitallisuus vähenee or-

gaanisen aineksen määrän ollessa korkea. Alhainen pH-taso 

lisää liuenneen koboltin määrää. Biosaatavuus on yhtey-

dessä ensisijaisesti kalsiumin ja orgaanisen aineksen mää-

rään vedessä. Koboltti ei erityisesti kerry eliästöön. 

NOEC (Molluscs, Lymnaea stagnalis) 26 µg/l 

LOEC (lohikalat) 5 400 µg/l 

PNEC 0,6 µg/l 

Kupari Kupari on myrkyllistä vesieliöstölle. Luonnonvesissä suurin 

osa kuparista kompleksoituu (sitoutuu) liuenneen orgaani-

sen aineksen (DOM) kanssa (esim. humusaineet) ja liuennut 

orgaaninen aines vähentää biosaatavuutta ja myrkyllisyyttä. 

HC5 1,1 µg/l, Tilastollisesti NOECaq-ja-

kaumasta (n= 87, makea +merivesi). 90 % 

luotettavuusväli: 0,7–1,7 μg/l. 
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Biosaatavuus ja myrkyllisyys vähenevät myös veden kovuu-

den ja alkaliniteetin noustessa. 

HC50 18 µg/l, Tilastollisesti NOECaq-ja-

kaumasta (n= 87, makea +merivesi). 90 % 

luotettavuusväli: 14–25 μg/l. 

Elohopea Elohopea ei ole niin myrkyllistä kaloille kuin eräät muut me-

tallit (mm. Cu, Pb, Cd). Elohopean pitoisuudet ovat yleensä 

vedessä liian alhaisia aiheuttaakseen suoria myrkyllisiä vai-

kutuksia aikuisille kaloille/herkemmille poikasvaiheille. Mer-

kittävin riski on ravinnosta peräisin oleva metyylielohopea, 

joka kertyy sisäelimiin ja aiheuttaa vaikutuksia hermostoon. 

Veden kautta voi myös tapahtua bioakkumulaatiota. Merkit-

tävin elohopean vaikutus kalapopulaatioille on todennäköi-

simmin lisääntymistuloksen heikentyminen. 

MAC-EQS 0,07 (ahven) 

LOEC 7 µg/l (Daphnia magna) 

HC5 0,23 µg/l, Tilastollisesti NOECaq-ja-

kaumasta (n=38, makea + merivesi, epäor-

gaaninen Hg). 90 % luotettavuusväli: 0,09–

0,49 μg/l. 

HC50 14 µg/l, Tilastollisesti NOECaq-ja-

kaumasta (n=20, makea vesi, epäorgaaninen 

Hg). 90 % luotettavuusväli: 6–30 μg/l. 

 

Nikkeli Yksilöity Valtioneuvoston asetuksessa (VNa 1022/2006) ve-

siympäristölle vaaralliseksi ja haitalliseksi aineeksi. Nikkeli ei 

erityisesti kerry vesiympäristössä, mutta liian korkeat pitoi-

suudet ovat myrkyllisiä vesieliöstölle. Vedessä vaikutuksia 

aiheuttaa epäorgaaninen ionimuotoinen liukoinen nikkeli, 

joka on biosaatavassa muodossa. Liukenevuutta lisää alhai-

nen pH ja veden pehmeys (alhainen kalsiumpitoisuus). 

AA-EQS 5 µg/l (tausta + AA-EQS) biosaata-

vana pitoisuutena 

MAC-EQS 34 µg/l biosaatavana pitoisuutena 

PNEC 7,1 µg/l 

Lyijy Liukoisuus on tärkein pitoisuutta säätelevä mekanismi ja si-

ten kolmenarvoisen lyijyn spesiaatiota. Makeissa vesissä, 

pH:n ollessa alle 7 vapaa hydratoitunut ioni (Pb2+) on domi-

noivana liuenneessa lyijyssä. Kahdenarvoinen lyijy on voi-

makkaasti kompleksoitunut liuenneeseen orgaaniseen ainek-

seen luonnonvesissä. Lyijyn biosaatavuus ja myrkyllisyys 

vähenevät veden kovuuden ja alkaliniteetin noustessa. Al-

hainen pH lisää biosaatavuutta ja myrkyllisyyttä verrattuna 

neutraaleihin olosuhteisiin. 

AA-EQS 1,2 µg/l 

MAC-EQS 14 µg/l 

HC5 11 µg/l, Tilastollisesti NOECaq-ja-

kaumasta (n=42, meri + makea vesi). 90 % 

luotettavuusväli: 5–18 μg/l. 

HC50 150 µg/l, Tilastollisesti NOECaq-ja-

kaumasta (n=42, meri + makea vesi). 90 % 

luotettavuusväli: 100-220 μg/l. 

Sinkki Tietyt sinkkiyhdisteet ovat erittäin myrkyllisiä vesieliöille. 

Luonnonvesissä, pH:n ollessa ≤8,5, kahdenarvoinen sinkki 

(Zn2+) dominoi. Zn2+ on muoto, joka pääasiassa aiheuttaa 

toksisia vaikutuksia vesieliöille. Tyypillisesti epäorgaaniset ja 

orgaaniset kompleksit vähentävät biosaatavuutta ja myrkyl-

lisyyttä pienentäen Zn2+ pitoisuutta. Biosaatavuus ja myr-

kyllisyys vähenevät veden kovuuden kasvaessa. pH-tasolla 

<8 sinkin myrkyllisyys vähenee pH:n laskiessa.  

PNEC 20,6 µg/l (Hyalella azteca) 

HC5 7,3 µg/l, Tilastollisesti NOECaq-ja-

kaumasta (n=42, meri + makea vesi). 90 % 

luotettavuusväli: 3,9–11,9 μg/l. 

HC50 89 µg/l, Tilastollisesti NOECaq-ja-

kaumasta (n=49, meri + makea vesi). 90 % 

luotettavuusväli: 62–127 μg/l. 

Uraani Uraani esiintyy vedessä kolmessa hapetusasteessa: U4+ 

(IV), UO2+ (V) ja UO22+ (VI) tai uranyyli ionina. U4+ on 

voimakas tendenssi saostua ja pysyä liikkumattomassa 

muodossa, kun taas UO02+ muodostaa liukoisia, mutta suh-

teellisen epästabiileja komplekseja. Hapellisissa pintavesissä 

uraani on muodossa UO22+ ja muodostaa stabiileja, liukoi-

sia kationisia/anionisia tai neutraaleja komplekseja, jotka 

ovat hyvin liikkuvia. Uraanin myrkyllisyys liittyy käänteisesti 

veden kovuuteen ja alkaliniteettiin. Liuennut orgaaninen ai-

nes sitoo tehokkaasti uraania. Kiinnittyminen savekseen, 

jonka pH on alle 5 sekä rauta- ja alumiinihydroksideihin, pii-

oksideihin ja mikro-organismeihin korkeammassa pH:ssa 

vähentää uraanin liikkuvuutta hapellisissa olosuhteissa. 

LC50 17 µg/l (Hyalella azteca) 
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Alumiini Alumiini on haitallinen mm. kaloille. Haitallisuus riippuu ve-

den fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista ja pH-tasosta. 

Alumiin esiintyy liukoisessa muodossa pH.n ollessa alle 6, 

jolloin vedessä voi esiintyä alumiinin haitallisia muotoja. 

Korkeammassa pH-tasossa alumiini saostuu hydroksideina 

saostuneena ja haitallisuus on alhainen. Kaloille aiheutuva 

haitta johtuu alumiinin saostumisesta kiduslehdyköihin. sa-

ostumista tapahtuu ympäröivän veden pH:n ollessa 4–6. Ve-

dessä oleva orgaaninen aines vähentää alumiinin myrkylli-

syyttä. 

NOEC 10–1 350 µg/l 

LOEC 10-11 140 µg/l 

LC50 72 µg/l (Salmo trutta) 

8.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Vaikutusten arviointi toteutettiin asiantuntija-arviona hyödyntäen olemassa olevaa tietoa hankealu-

eesta ja sen lähiympäristöstä. Lähtötietoina käytettiin mm. tietoa hankealueen historiasta, kartta-

materiaaleja sekä aiemmin lähialueella tehtyjä luontoselvityksiä. 

 

Vesieliöstöön kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat mahdollisesta vedenlaadun muutoksesta, jota on 

arvioitu luvussa 7.5. Vesieliöstöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on käytetty perusteena 

valtioneuvoston asetuksen (1022/2006) ympäristönlaatunormeja, PNEC, NOEC ja/tai LOEC-arvoja 

sekä muita soveltuvia kriteerejä, jotka perustuvat ekotoksikologisiin tutkimuksiin (mm. sulfaattipi-

toisuuden vedenlaatukriteeri) (Taulukko 8-1, Taulukko 8-2). 

8.4 Nykytila 

8.4.1 Maa-alueiden luonto 

Hankealue on osa Harjavallan Suurteollisuuspuistoa, jossa on ollut vuosikymmenien ajan teollista 

toimintaa. Alue on ihmisen voimakkaasti muokkaama, eikä siellä esiinny luonnontilaista luontoa. 

Hankealueen kasvillisuus on niukkaa, eikä eläimistöä juuri esiinny.  

 

Hankealueen ympäristöä laajemmin ilmanlaatua ja samalla ilmapäästöjen vaikutuksia ympäristöön 

on seurattu Porin-Harjavallan alueella vuodesta 1990 lähtien. Tällä hetkellä tuorein raportti on ”Po-

rin-Harjavallan alueen ilmanlaadun bioindikaattoritutkimus vuosina 2014–2015, Tutkimusraportti 

31/2016, Nab Labs Oy”. Tutkimuksessa on ilmanlaadun bioindikaattoreina käytetty männyn runko-

jäkäliä, männyn elinvoimaisuutta sekä neulasten ja seinäsammalen alkuainepitoisuuksia. Raportin 

yhteenvedossa todetaan; 

 
- ”Paikallisen teollisuuden aiheuttamat ilman epäpuhtauksien päästöt ja kaukokulkeuma 

ovat etenkin 1970- ja 1980-lukuihin verrattuna vähentyneet merkittävästi piipunpäätek-
nologioiden käyttöönoton seurauksena. ” 

- ”Hiukkaspäästöt ovat laskeneet sekä teollisuuden että liikenteen osalta koko seurantajak-

son. Suurin päästömäärien vähennys on tapahtunut teollisuudessa.” 

- ”Ilman epäpuhtauksien vaikutukset useimpiin indikaattoreihin voimakkaimmin kuormite-
tuilla alueilla olivat selvästi havaittavissa, hajakuormitusalueilla vaikutukset olivat lievem-
piä.” 

- ”Erityisesti sammal- ja jäkälätunnusten perusteella voidaan kuitenkin päätellä ilman epä-
puhtauksien vähentyneen vähemmän kuormitetuilla tausta-alueilla, kun taas raskaimmin 
kuormitetuilla alueilla Kokemäenjokilaaksossa ilman epäpuhtaudet näkyvät edelleen il-

manlaadun indikaattoreissa.” 
 
Useaan kertaan toteutettu laaja bioindikaattoritutkimus toteutettuna kertoo hyvin luonnon nykyti-
lasta. Nykyisten ympäristölupien ja suunniteltujen teollisten toimintojen päästöt ilmaan ovat huo-
mattavasti pienempiä kuin vanhojen toimintojen aikaiset päästöt.   
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8.4.2 Vesieliöstö 

Kokemäenjoki on tunnistettu tärkeäksi vuollejokisimpukan (Unio crassus) esiintymisalueeksi. Laji 

on Suomessa luokiteltu vaarantuneeksi ja Euroopassa erittäin uhanalaiseksi (IUCN punainen lista). 

Se on suojeltu kansallisella lainsäädännöllä (luonnonsuojelulaki 1096/96) ja EU:n habitaattidirek-

tiivillä (92/43/ECC), missä laji on mainittu liitteissä II ja IV. Liitteen IV(a) lajit vaativat tiukkaa 

suojelua ja näiden lajien pyydystäminen tai tappaminen on kielletty. Myöskään minkäänlainen häi-

riön aiheuttaminen lajin lisääntymisaikana ei ole sallittua. Lajin lisääntymis- ja levähtämisalueiden 

vahingoittaminen tai tuhoaminen on myös kielletty. Vuollejokisimpukka on pitkäikäinen laji, joka 

voi saavuttaa 30–50 vuoden iän. Lajin suurimmat uhat liittyvät elinympäristön ja vedenlaadun muu-

toksiin. 

 

Nikkelionnettomuuden (vuonna 2014) jälkeen tehdyssä tutkimuksessa (Leinikki & Leppänen 2014) 

Harjavallan patoaltaasta ei löydetty suojeltua vuollejokisimpukkaa, mutta altaassa esiintyi muita 

simpukkalajeja (sysijokisimpukka Unio tumidus, soukkojokisimpukka Unio pictorum ja pikkujärvi-

simpukka Anodonta anatina). Lähimmät vuollejokisimpukat havaittiin Pirilänkosken alueelta (Kuva 

10-1), missä vuollejokisimpukkatiheys oli keskimäärin 0,8–1,8 yksilöä/m2. Yleisesti ottaen vuolle-

jokisimpukoiden tiheys kasvaa Harjavallan padolta alavirtaanpäin siirryttäessä. Vuollejokisimpukoi-

den arvioitu populaatiokoko Harjavallan alapuolisella jokiosuudella oli vuonna 2014 noin 5,6 mil-

joonaa yksilöä, joista tutkimuksen mukaan kuoli noin miljoona yksilöä nikkelionnettomuuden seu-

rauksena. Alueelle on tehty useampi seurantatutkimus sukeltaen. Seuraava tutkimus on suunniteltu 

tehtävän vuonna 2023. 

 

Pohjaeläimistöä tarkkaillaan Kokemäenjoella osana yhteistarkkailua (Iso-Tuisku 2016). Teollisuus-

puiston käsiteltyjen jätevesien purkupaikkaa lähimmät tarkkailuasemat Harjavallassa ovat: Harja-

vallan patoallas, Ruskilankoski ja Ulvila. Harjavalta ja Ulvila ovat suvantopaikkoja ja Ruskilankoski 

on koskipaikka. Harjavallan patoaltaan pohja on pääasiassa mutaa ja savea. Lajilukumäärä ja poh-

jan tila on Harjavallassa pysynyt verrattain muuttumattomana. Runsaimmat taksonit ovat har-

vasukasmadot sekä surviaissääsken toukat. Ulvilan tarkkailuaseman pohja on pääasiassa hiekkaa 

ja silttiä. Lajilukumäärässä ja pohjan tilassa tapahtuu melko suurta vuosittaista vaihtelua. Runsain 

taksoni ovat surviaissääsken toukat. Ruskilankosken runsaimmat taksonit ovat harvasukasmadot, 

surviaissääsken toukat ja vesiperhoset (Oligochaeta, Chironomidae ja Trichoptera). Ruskilankosken 

ekologinen tila on luokiteltu välttäväksi/tyydyttäväksi. 

 

Kokemäenjoelta ei ole saatavissa tietoja vesimakrofyyttien esiintymisestä ja lajirunsaudesta. To-

dennäköisesti joella esiintyy tyypillisiä makeiden virtavesien lajeja. Ulpukan (Nuphar lutea) metal-

lipitoisuutta seurataan yhteistarkkailussa (Paakkinen 2017). Ulpukan nikkelipitoisuus vaihtelee pa-

toaltaassa välillä 2,3–3,4 mg/kg (kuivapainoa). Nikkelipitoisuus on laskenut pidemmän ajan kulu-

essa. Vuonna 2001 pitoisuus vaihteli välillä 17–26 mg/kg (kuivapaino). Tarkkailun mukaan metal-

leja on jossain määrin kertynyt vesiympäristöön, mutta tilanne on parantunut. 

 

Saukko (Lutra lutra) on listattu EU:n habitaattidirektiivin (92/43/ECC) liitteissä II ja IV ja suojeltu 

luonnonsuojelulaissa. Laji on luokiteltu Suomen viimeisimmässä uhanalaisuusluokituksessa elinvoi-

maiseksi. Saukko elää vesistöjen varrella, joissa ja puroissa. Saukon tärkeimmät uhat ovat tielii-

kenne, kalastus ja vesirakentaminen. Myös saastuminen ja haitta-aineet ovat olleet lajille vahingol-

lisia varsinkin meriympäristössä. Saukon elinpiiri on laaja ja lajin ravinto koostuu pääasiassa ka-

lasta, mutta se käyttää myös muita ravintokohteita, kuten simpukoita. 

 

Kokemäenjoen suisto on Suomen edustavin suistomuodostuma, jossa esiintyy runsaasti erilaisia 

kosteikkobiotooppeja, mm. avoveden tai niukan vesikasvillisuuden vallitsemia uposkasviyhdyskun-

tia. Alue on tunnistettu yhdeksi Suomen ekologisesti merkittävistä meriluontoalueista (EMMA-alu-
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eet) (Lappalainen ym. 2020). Maankohoaminen ja jokiveden mukana alueelle kerrostuva aines saa-

vat aikaan suistoalueen jatkuvaa etenemistä jokisuulta merelle päin, jolloin syntyy jatkuvasti uusia 

luotoja ja niitä erottavia juopia sekä uusia kasvillisuusyhdyskuntia. Alueella esiintyy mm. uhan-

alaista lietetatarta, uhanalaisia kalalajeja sekä monimuotoinen vesikasvillisuusyhdyskunta. 

8.4.3 Vaikutuskohteen herkkyys 

Herkkyys vaihtelee alueellisesti. Tehdasalue Suurteollisuuspuistossa on nykytilassa teollisuusalu-

etta ja sen herkkyys on vähäinen.  

 

Patoaltaassa ei esiinny suojeltuja lajeja (esim. vuollejokisimpukoita) ja alueen herkkyys arvioidaan 

vähäiseksi. Lammaistenlahdella ja alempana joessa esiintyy suojeltuja ja uhanalaisia lajeja, mm. 

vuollejokisimpukka ja vaellussiika, mikä lisää alapuolisen jokialueen herkkyyttä, minkä johdosta 

herkkyys arvioidaan kohtalaiseksi. Kokemäenjoen suistoalue on monimuotoinen ja alueella esiin-

tyy uhanalaisia lajeja, minkä johdosta herkkyys arvioidaan kohtalaiseksi.  

 

8.5 Vaikutukset kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen 

Vaihtoehto VE0, VE1 ja VE2a 

Vaihtoehdossa VE0 NNH:n toiminta Suurteollisuuspuistossa jatkuu nykyisten lupien mukaisesti. 

Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2a vesistökuormitus ei muutu verrattuna nykytilaan eikä kuormituksessa 

ole vaihtoehtojen välillä eroa. Vaihtoehdossa VE2a uuton VOC-päästöt kasvavat noin 10 % nykyi-

sestä päästötasosta. 

 

Hankealue sijaitsee laajamittaista teollista toimintaa harjoittavalla teollisuusalueella. Vaihtoeh-

doissa VE1 ja VE2a rakennetaan uusia rakennuksia sekä laajennetaan vanhoja. Tämä ei kuitenkaan 

aiheuta merkittävää muutosta hankealueella, jossa on jo vuosikymmenien ajan ollut laajamittaista 

teollista toimintaa. Tehtävät muutokset koskevat muutamia rakennuksia teollisuusalueella, eivätkä 

aiheuta huomattavaa muutosta alueen ihmisen voimakkaasti muokkkaamalle luonnolle. Alueen kas-

villisuus ja eliöstö ovat niin vähäisiä, että ne voidaan arvioida merkityksettömiksi. Lisäksi hanke-

alueen ympäristö on hyvin teollistunutta, eikä siellä esiinny tärkeitä luontoarvoja. Tästä syystä kas-

villisuudelle, eliöstölle tai luonnon monimuotoisuudelle ei aiheudu teollisuusalueella rakentamisen 

ja toiminnan aikaisia vaikutuksia.  

 

Ilmapäästöjen osalta vaihtoehdossa VE1 kuormitus ei muutu nykyisestä.  

 

Vaihtoehdossa VE2a VOC-päästöt kasvavat arviolta 10 % nykyisestä. Suurteollisuuspuiston alueen 

kasvillisuus ja eliöstö ovat niin vähäisiä, että ne voidaan arvioida merkityksettömiksi. Lisäksi han-

kealueen ympäristö on hyvin teollistunutta, eikä siellä esiinny tärkeitä luontoarvoja. Tästä syystä 

vaihtoehdossa VE2a kasvillisuudelle, eliöstölle tai luonnon monimuotoisuudelle ei aiheudu merkit-

täviä vaikutuksia haihtuvien hiilivetyjen 10 % arvioidusta päästömuutoksesta toiminnan aikana. 

Haihtuvien hiilivetyjen päästöt ovat alle puolet (noin 33 t/a) vuoden 2011 ympäristöluvassa ole-

vasta kalsium- ja kobolttiuuton VOC-päästöjen 70 t/a luparajasta. Arvioidut kokonaispäästöt ovat 

vaihtoehdon VE2a vaikutus ilmanlaatuun arvioidaan pieneksi kielteiseksi.   

 

Mahdolliset vaikutukset kohdistuvat vesieliöstöön vedenlaadun muutoksen kautta. Vedenlaatuun 

kohdistuva muutoksen suuruus arvioitiin pieneksi kielteiseksi. Patoaltaassa sulfaattipitoisuus voi 

ajoittain alivirtaamilla ylittää sallitun maksimipitoisuuden alusvedessä ja purkupaikan välittömässä 

läheisyydessä. Muun muassa yhteistarkkailutulosten perusteella sulfaattipitoiset vedet kertyvät jos-

sain määrin alusveteen, koska käsiteltyjen jätevesien tiheys on jokiveden tiheyttä suurempi. Tihey-
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destä johtuvaa kerrostumista on nähtävissä lähinnä kesäkerrostuneisuuden aikana, jolloin kerros-

tuminen havaitaan erityisesti alusvedessä sulfaatin ja ammoniumtypen pintavesikerrosta korkeam-

pina pitoisuuksina. Pitkäkestoista kerrostumista, joka voisi heikentää merkittävästi patoaltaan poh-

jaeläimistön elinoloja ei ole havaittu. Patoaltaan alapuolella sulfaattipitoisuus voi hetkellisesti ylittää 

Ruotsissa käytetyn sallitun vuosikeskiarvon (AA-EQS), mutta sallittu maksimipitoisuus (MAC-EQS) 

alittuu kaikissa virtaamatilanteissa, kun huomioidaan taustapitoisuus ja NNH:n kuormituksen ai-

heuttama pitoisuusnousu. Nykyisessä kuormitustilanteessa sulfaattipitoisuudet ovat patoaltaan ala-

puolella tasolla, joka on turvallinen alueen vesieliöstölle mukaan lukien suojellut vuollejokisimpukat. 

Tutkimukset ovat lisäksi osoittaneet, että vaikutuksia esim. simpukoiden aktiivisuuteen aiheutuu 

merkittävästi korkeammissa pitoisuuksissa pitoisuustasoilla >200 mg/l. 

 

Metallikuormituksen vaikutuksia vesieliöstöön arvioitiin vertaamalla muodostuvia laskennallisia me-

tallipitoisuuksia (Taulukko 7-7) taulukon (Taulukko 8-2) kriteereihin. Nikkelin osalta pitoisuudet 

alittavat ympäristönlaatunormin (AA-EQS 5 µg/l). Muiden metallien pitoisuudet jäävät erittäin al-

haiselle tasolle ja pääosin alittavat taulukossa (Taulukko 8-2) mainitut kriteerit. Ainoastaan alumiini 

on jo nykytilassa tasolla, joka teoriassa voisi aiheuttaa haittavaikutuksia kaloille. Kaloihin kohdis-

tuneita vaikutuksia on käsitelty luvussa 8. 

 

Fosfori ja typpi ovat käyttökelpoisia ravinteita vesistöjen perustuottajille, kasviplanktonille ja vesi-

kasveille ja niiden saatavuus yhdessä muiden tekijöiden, mm. auringonvalon määrä, säätelevät 

perustuotantoa. Ravinteiden liiallinen saatavuus voi johtaa rehevyystason nousuun vesistössä. Fos-

fori tai typpi tai molemmat voivat vesistöissä toimia tuotantoa rajoittavina ravinteina. Kokemäen-

joen ravinnerajoitteisuutta on selvitetty mm. Basf Battery Materials Oy:n ympäristövaikutusten ar-

vioinnissa ravinnesuhteiden perusteella (Ramboll Finland 2018). Tarkastelun perusteella fosfori sää-

telee voimakkaasti perustuotantoa Kokemäenjoesssa. Tätä selittää se, että Kokemäenjoen keski-

määräiset fosforipitoisuudet ovat laskeneet kuormituksen vähenemisen myötä, kun taas typpipitoi-

suuksissa ei ole havaittu samanlaista suuntausta, mikä johtuu ennen kaikkea hajakuormituksesta 

(Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys 2018). Yleisesti ottaen ravinnetasot ovat jokivesille 

tyypillisesti korkeita ja Kokemäenjoen vesi on rehevää. Laskelmien perusteella NNH:n vaikutus fos-

foripitoisuuksiin on erittäin vähäinen. Ravinnerajoitteisuustarkastelun perusteella myöskään ammo-

niumpitoisuuden ajoittaisella nousulla ei ole merkittävää roolia rehevyyttä lisäävänä tekijänä. Ve-

sieliöstöön kohdistuvat, rehevyydestä aiheutuvat, vaikutukset arvioidaan erittäin vähäisiksi. Ve-

sieliöstöön ja samalla vesiympäristön monimuotoisuuteen kohdistuva muutoksen suuruus arvioi-

daan pieneksi kielteiseksi. 

 

Merialueen vedenlaatuun kohdistuvan muutoksen suuruuden arvioitiin olevan tasolla ei vaikutusta 

eikä muutos käytännössä ole mitattavissa. Kuormitus sekoittuu suureen vesitilavuuteen ja typpi-

kuormituksen vaikutus jää hyvin vähäiseksi. Metallipitoisuudet alittavat jo joessa arvioinnissa käy-

tetyt kriteerit ja nikkelipitoisuus alittaa ympäristönlaatunormin. Vesieliöstöön ja monimuotoisuu-

teen kohdistuvan muutoksen suuruuden arvioidaan olevan tasolla ei vaikutusta. 

Vaihtoehto VE2b 

Suunniteltuja toimintoja varten rakennetaan uusia rakennuksia, sekä laajennetaan vanhoja. Ra-

kentamisesta tai toiminnasta ei aiheudu vaikutuksia hankealueen niukalle kasvillisuudelle ja eläi-

mistölle kuten edellä on todettu.  

 

Vaihtoehdossa VE2b VOC-päästöt kasvavat arviolta 10 % (30 t/a -> 33 t/a). Suurteollisuuspuiston 

alueen kasvillisuus ja eliöstö ovat niin vähäisiä, että ne voidaan arvioida merkityksettömiksi. Lisäksi 

hankealueen ympäristö on hyvin teollistunutta, eikä siellä esiinny tärkeitä luontoarvoja. Tästä 

syystä vaihtoehdossa VE2b kasvillisuudelle, eliöstölle tai luonnon monimuotoisuudelle ei aiheudu 
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merkittäviä vaikutuksia haihtuvien hiilivetyjen 10% arvioidusta päästömuutoksesta toiminnan ai-

kana. Haihtuvien hiilivetyjen päästöt ovat alle puolet (noin 33 t/a) vuonna 2014 myönnetyssä ym-

päristöluvassa (240/2014/1, Dnro ESAVI/148/04.08.2011) olevasta kalsium- ja kobolttiuuton VOC-

päästöjen 70 t/a luparajasta. Vaihtoehdon VE2b vaikutus ilmanlaatuun arvioidaan pieneksi kiel-

teiseksi.   

 

 

Vaihtoehdossa VE2b sulfaatin, ammoniumtypen ja nikkelin vesistökuormitus vähenee noin puoleen 

nykyisestä. Kuormituksella on edelleen vähäisiä vaikutuksia vedenlaatuun, verrattaessa teollisuus-

puiston yläpuoliseen jokijaksoon. Nykytilaan verrattuna kuormituksen väheneminen kuitenkin pa-

rantaa vähäisessä määrin vedenlaatua. Vedenlaatuun kohdistuva muutoksen suuruus arvioitiin pie-

neksi myönteiseksi. Vesieliöstöön kohdistuvat vaikutukset ovat samanlaisia kuin edellä on ku-

vattu, mutta kuormituksen pienenemisen vuoksi muutos ja samalla vaikutukset ovat vähäisempiä 

ja suhteessa nykytilaan tilanne paranee. Vesieliöstöön ja samalla vesiympäristön monimuotoisuu-

teen kohdistuva muutoksen suuruus arvioidaan pieneksi myönteiseksi patoaltaassa ja patoaltaan 

alapuolisella jokialueella. Merialueella muutoksella ei käytännössä ole mitattavia vaikutuksia nyky-

tilaan verrattuna ja muutoksen suuruuden arvioidaan olevan tasolla ei vaikutusta.   

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

NNH:n teollisuusalueen herkkyys arvioitiin vähäiseksi eikä hankkeella arvioida olevan vaikutuksia 

teollisuusalueen, ihmisen voimakkaasti muokkaamalle luonnolle, jossa kasvillisuus on niukkaa, eikä 

eliöstöä juuri esiinny. 

 

Vesieliöstön osalta herkkyydeksi arvioitiin vähäinen (patoallas) / kohtalainen (patoaltaan alapuoli-

nen alue) / kohtalainen (merialue) ja muutoksen suuruudeksi pieni kielteinen vaihtoehdoissa VE0, 

VE1 ja VE2a sekä pieneksi myönteiseksi vaihtoehdossa VE2b. Merialueelle kohdistuvat vaikutukset 

arvioitiin merkityksettömiksi.  

Taulukko 23. Kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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8.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Vesistökuormituksen vaikutukset vesieliöstöön ja vesiympäristön monimuotoisuuteen arvioitiin 

merkittävyydeltään enintään vähäisiksi kielteisiksi. Samoin ilmapäästöjen vaikutukset kasvillisuu-

teen arvioitiin enintään vähäisiksi kielteisiksi. Nykyisiä teknisiä toimenpiteitä haitallisten vaikutus-

ten ehkäisemiseksi pidetään riittävinä.  

Muutoksen suuruus 
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8.7 Arvioinnin epävarmuudet 

Arviointi perustuu pitkään tarkkailuaineistoon sekä laskelmiin, jotka soveltuvat hyvin virtavesiin. 

Vesieliöstön arvioinnin osalta on käytetty yleisesti hyväksyttyjä ekotoksikologisiin tutkimukseen pe-

rustuvia laajasti käytössä olevia arviointikriteerejä. Arvioinnin sisältämä epävarmuus arvioidaan 

vähäiseksi. Ilmapäästöjen osalta arviointi perustuu aiempaan päästöhistoriaan ja arvioituihin muu-

toksiin päästöissä. Arvioidun päästömuutoksen jälkeen päästöt ovat pienempiä kuin aiemmat pääs-

töt alueella, minkä takia arvioinnissa epävarmuudet arvioidaan vähäiseksi.  
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9. KALAT JA KALASTUS 

9.1 Arvioinnin päätulokset 

 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Kalaston ja kalastuksen herkkyys vaihtelee alueellisesti ja on patoaltaassa 

vähäinen, patoaltaan alapuolella Lammaistenlahdella suuri ja merialueella 

kohtalainen. Lammaistenlahdella merkittävyys nousee kohtalaiseksi kiel-

teiseksi / myönteiseksi, koska alueen herkkyys on suuri. Muutoksen suuruus 

on kuitenkin vaihtoehdoissa VE0, VE1 ja VE2a pieni kielteinen ja vaihtoeh-

dossa VE2b pieni myönteinen. 

 

9.2 Vaikutusmekanismi 

Kaloihin ja kalastukseen kohdistuvat vaikutukset muodostuvat lähinnä toiminnan aikaisista käsitel-

lyn jäteveden päästöistä Kokemäenjokeen. Hankealueelle kohdistuu jonkin verran uutta rakenta-

mista, mutta alueella on jo nykytilassa toimiva hulevesien hallintajärjestelmä, jonka ansiosta ra-

kentamisen aikaisten hulevesien vaikutukset saadaan minimoitua. Toimintavaiheen vaikutukset ka-

lastoon ovat epäsuoria ja aiheutuvat vedenlaadun mahdollisesta muutoksesta. 

9.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Kaloihin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan asiantuntija-arviona perustuen pintavesiin (vedenlaatu) 

ja vesieliöstöön kohdistuvien vaikutusten arviointiin. Arvioinnin lähtötietoina käytetään Kokemäen-

joen velvoitetarkkailuraporteista saatavaa tietoa ja mm. Luonnonvarakeskuksen tutkimuksia. Muu-

toksen suuruus on arvioitu vedenlaatuun kohdistuvan vaikutuksen tason ja kalastossa siihen ha-

vaittavan vasteen perusteella. Lisäksi on arvioitu kalantuotantoon ja erityisesti uhanalaisten kala-

lajien tuotantoon kohdistuvaa muutoksen suuruutta.   

 

Kalojen herkkyyden arviointi perustuu Maailman luonnonsuojeluliiton (IUCN) Punaisen kirjan uhan-

alaisuusluokitteluun ja nykytilatietoihin hankkeen ympäristön tilasta erityisesti Harjavallan patoal-

taan alapuolisessa joen osassa.  Herkkyyttä arvioitaessa on hyödynnetty myös tietoja kalojen ku-

tualueista, kalastustavoista ja kalastuksen määrästä.  

9.4 Nykytila 

Kokemäenjoki on voimakkaasti muutettu vesistö vesivoimapatojen vuoksi. Harjavallan voimalaitok-

sen pato on alin pato, jonka vaelluskalat kohtaavat vaeltaessaan merestä jokeen lisääntymään. 

Nykytilassa pato muodostaa käytännössä täydellisen vaellusesteen kalojen kutuvaellukselle. Tästä 

syystä Lammaistenlahdelle padon alapuolelle kerääntyy kaloja ja alue toimii tärkeänä lisääntymis-

alueena mm. erittäin uhanalaiselle vaellussiialle. 

 

Alueen kalataloutta on tarkkailtu 1970-luvulta lähtien (Väisänen 2017). Kokonaiskalasaalis oli vii-

meisimmän selvityksen mukaan Kolsi-Harjavalta välillä 14 180 kg (25 kg/kotitalous) ja Harjavalta-

Pori välillä 27 071 kg (26 kg/kotitalous). Runsaimmat saalislajit olivat ahven (Perca fluviatilis), 

säyne (Leuciscus idus), hauki (Esox lucius), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), taimen (Salmo 

trutta), kuha (Sander lucioperca) ja särki (Rutilus rutilus). Nahkiainen (Lampetra fluviatilis) on myös 

tärkeä saalislaji syyskaudella. Runsaimpien saalislajien joukkoon kuulumattoman silmällä pidettä-

väksi (NT) luokitellun toutaimen (Aspius aspius) saalisosuus oli 1,1 % kokonaissaaliista. Vähäisem-

mässä määrin myös lohi (Salmo salar) kuuluu Kokemäenjoen kalalajistoon. 
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Kalastustiedustelun perusteella suurin haitta kalastukselle aiheutui vedenkorkeuden vaihtelusta. 

Muita haittaavia tekijöitä olivat rehevöityminen, vesikasvillisuuden lisääntyminen ja teollisuuden 

jätevedet.  

 

Viime vuosikymmenten aikana Kokemäenjoen kalataloudellinen tila on parantunut. Tätä indikoi 

muun muassa kalastokoostumuksen positiivinen kehitys. Kalaistutusten ansiosta vapaa-ajankalas-

tajilla on ollut mahdollista saada verrattain suuria lohikalasaaliita, kuten kirjolohta ja taimenta Ko-

kemäenjoen patoaltaista. Harjavallan padon alapuolelta kalastajat saavat kirjolohen lisäksi myös 

merestä nousevaa erittäin uhanalaista meritaimenta (Salmo trutta morpha trutta), erittäin uhan-

alaista vaellussiikaa (Coregonus lavaretus f. lavaretus) ja vaarantunutta Itämeren lohta (Salmo 

salar). 

 

Luonnonvarakeskus on tutkinut Kokemäenjoen vaellussiikaa ja erityisesti Lammaistenlahden lisään-

tymialueita, jotka sijaitsevat Harjavallan vesivoimalaitoksen alakanavan alapuolella. Tutkimuksia 

on tehty vuosina 2014–2016 (Veneranta ym. 2017). Näiden tutkimusten mukaan Kokemäenjoki on 

Selkämeren tärkein vaellussiikajoki ja Lammaistenlahti vaellussiian tärkein lisääntymisalue. Tutki-

muksen mukaan vaellussiika kutee lahden keskialueella sekä alakanavan alaosan suualueen etelä-

reunalla. Harjavallan vesivoimalaitos muodostaa täydellisen nousuesteen kalojen vaellukselle ja ke-

rää siten vaeltavia vaellussiikoja padon alapuolelle. 

 

Harjavallan padon alapuolella sijaitsevassa jokijaksossa, joka sijaitsee Arantilankosken Lammais-

tenlahden laakson alapuolella, sijaitsee myös lohen, meritaimenen ja nahkiaisen lisääntymisalueita. 

Koekalastusrekisterin mukaan viime vuosina koskista on pyydetty joitakin nuoria lohia ja taimenia. 

Nämä havainnot viittaavat siihen, että lohi ja taimen lisääntyvät luonnollisesti alueella. Harjavallan 

alapuolisessa joen osassa esiintyy myös monien keväällä kutevien kalalajien lisääntymispaikkoja. 

Niiden tarkkoja sijainteja ei kuitenkaan tiedetä, koska ne eivät ole samalla tavoin tarkkarajaisia 

kuin lohikalojen lisääntymisalueet. 

 

Harjavallan vesivoimalaitoksen läheisyydessä toimii kalankasvatuslaitos, joka on ELY-keskuksen 

omistuksessa ja keskittyy Kokemäenjoen vaellussiikojen kasvatukseen. Joitakin lyhyitä koeaikoja 

lukuun ottamatta kalanviljelyssä käytetty vesi on otettu talousvesiverkosta. (henkilökohtainen tie-

donanto: Pasi Korvonen, Clewer Aquaculture Oy, Harjavallan kalanviljelylaitoksen suunnittelija). 

 

Porin edustan merialueella Pihlavanlahdella verkkokoekalastusten yksikkösaaliit ovat olleet lähes 

kaksinkertaisia Kokemäenjoen saaliisiin verrattuna. Särkikalojen osuus on merialueella pienempi 

kuin Kokemäenjoessa. Merialueella runsaslukuisimmat lajit olivat salakka, särki ja ahven. Itämeren 

murtoveden tyyppilajeista saaliiksi tuli jonkin verran silakoita. Kalastustiedustelun perusteella eni-

ten kalastajia on ollut Pihlavanlahden ja Ahlaisten saariston osa-alueella ja saaliit ovat hieman kas-

vaneet aiemmista vuosista. Runsaimpia lajeja ovat olleet mm. hauki, ahven, kuha ja särkikalat. 

Vähäisemmässä määrin on saatu mm. kuoretta ja silakkaa. Lohikalojen saalimäärät ovat melko 

pieniä. Pihlavanlahdella ei juurikaan harjoiteta ammattikalastusta. (Väisänen 2018)   

9.4.1 Vaikutuskohteen herkkyys 

Patoaltaan ei arvioida olevan kalantuotannon kannalta tärkeä alue, koska altaassa ei esiinny kalan-

tuotannollisesti tärkeitä lisääntymisalueita. Alueella vallitsevat erityisesti särkikalat, mutta kalais-

tutusten ansiosta alueella harjoitetaan vapaa-ajankalastusta. Voimalaitoksen alakanavan alapuo-

lella sijaitseva Lammaistenlahti on tärkeä uhanalaisen vaellussiian lisääntymisalueena. Alueella har-

joitetaan vapaa-ajankalastusta mutta ei kaupallista kalastusta. Merialueen kalasto on tyypillistä 

murtovesilajistoa, mutta Kokemäenjoen suisto on katsottu tärkeäksi vaellussiialle, meritaimenelle 
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ja lohelle. Alueella harjoitetaan vapaa-ajankalastusta. Vaikutuskohteen herkkyys hankkeen vaiku-

tusalueella arvioidaan vähäiseksi Harjavallan patoaltaassa, suureksi Lammaistenlahden alueella 

ja kohtalaiseksi merialueella. 

9.5 Vaikutukset kaloihin ja kalastukseen 

Vaihtoehdot VE0, VE1 ja VE2a 

Vaihtoehdossa VE0 NNH:n toiminta Suurteollisuuspuistossa jatkuu nykyisten lupien mukaisesti. 

Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2a vesistökuormitus ei muutu verrattuna nykytilaan eikä kuormituksessa 

ole vaihtoehtojen välillä eroa.  

 

Mahdolliset vaikutukset kalastoon aiheutuvat vedenlaadun muutoksesta. Vedenlaatuun kohdistuva 

muutoksen suuruus arvioitiin pieneksi kielteiseksi. Sulfaatin, ravinteiden ja metallien vaikutuksia 

vesieliöstöön arvioitiin edellä luvussa 8. Muutoksen suuruudeksi arvioitiin pieni kielteinen. NNH:n 

kuormituksen vaikutus Kokemäenjoen pitoisuuksiin on vähäinen ja sekä sulfaattipitoisuus että me-

tallien pitoisuudet alittivat vaikutusten arvioinnissa käytetyt kriteerit (Taulukko 8-1 ja Taulukko 

8-2). Kokemäenjoen rehevyystasoon kohdistuva vaikutus arvioitiin vähäiseksi eikä ammoniumty-

pen pitoisuus nouse tasolle, jolla voisi olla happea kuluttavaa vaikutusta Kokemäenjoessa. Koke-

mäenjoen metallipitoisuuksien osalta ainoastaan alumiini on jo nykytilassa tasolla, joka teoriassa 

voisi aiheuttaa haittavaikutuksia kaloille.  Kokemäenjoessa alumiinin pitoisuudet vaihtelevat kiinto-

ainesmäärän mukaan eikä NNH:n nykyinen kuormitus nosta alumiinipitoisuutta (Kts. Taulukko 7-7) 

ja NNH:n vaikutus alumiinipitoisuuteen jää merkityksettömäksi. Alumiinille määritetyt kalojen NOEC 

ja LOEC-pitoisuudet vaihtelevat noin 10–11 140 µg/l välillä (Taulukko 8-2).   

 

Alumiini on haitallisimmillaan pH:n ollessa alle 6. Haitallisimmat muodot esiintyvät pH-alueella 5,2–

5,8. pH:n ollessa korkeampi alumiini saostuu hydroksideina flokkimuodossa ja täysin saostuneiden 

muotojen haitallisuus on vähäinen (Svobodová ym. 1993). Vedessä olevan orgaanisen aineen on 

todettu vähentävän alumiinin haittavaikutusta kaloille (Winter ym. 2011).  

 

Alumiinin haitallisuus kaloille perustuu alumiinin saostumiseen kalojen kiduslehdyköiden pinnalle, 

mikä heikentää kaasujen vaihtoa. Saostumista voi tapahtua ympäröivän veden ollessa noin pH-

tasolla 4–6, jolloin vedessä oleva alumiini on liukoisessa muodossa. Kirjolohilla tehtyjen kokeiden 

perusteella kidusten vieressä oleva vesi on pH-tasoltaan emäksisempää kuin ympäröivän veden pH-

arvo, jolloin alhaisilla pH-tasoilla veteen liuennutta alumiinia saostuu kiduslehdyköihin (Playle & 

Wood 1989). Saostuminen kiduksiin kiihdyttää kidusten pinnalle erittyvää limamäärää, jolla kala 

pyrkii poistamaan saostumaa (Playle & Wood 1989). Kokemäenjoen pH on neutraali tai hieman 

emäksinen, jolloin suurin osa alumiinista on saostuneena. Alumiini esiintyy Kokemäenjoen vallitse-

vissa pH-olosuhteissa saostuneena, mikä ehkäisee alumiinin haittavaikutusta kalojen kiduksille. Ka-

lastoon ja kalastukseen kohdistuvan muutoksen suuruuden arvioidaan olevan pieni kielteinen pa-

toaltaassa ja enintään pieni kielteinen Lammaistenlahdella patoaltaan alapuolella.  

 

Merialueella kuormitus sekoittuu suureen vesitilavuuteen eikä vedenlaatuun kohdistu mitattavissa 

olevia vaikutuksia. Kalastoon ja kalastukseen kohdistuvan muutoksen suuruuden arvioidaan olevan 

tasolla ei vaikutusta.     

Vaihtoehto VE2b 

Vaihtoehdossa VE2b sulfaatin, ammoniumtypen ja nikkelin vesistökuormitus vähenee noin puoleen 

nykyisestä. Vedenlaatuun kohdistuva muutoksen suuruus arvioitiin pieneksi myönteiseksi. Ka-

lastoon ja kalastukseen kohdistuvat vaikutukset ovat samanlaisia kuin edellä on kuvattu, mutta 
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kuormituksen pienenemisen vuoksi muutos ja samalla vaikutukset ovat vähäisempiä kuin nykyti-

lassa. Kalastoon ja kalastukseen kohdistuva muutoksen suuruus arvioidaan enintään pieneksi 

myönteiseksi patoaltaassa ja patoaltaan alapuolisella jokialueella.  

 

Merialueella muutoksella ei käytännössä ole mitattavia vaikutuksia nykytilaan verrattuna ja muu-

toksen suuruuden arvioidaan olevan tasolla ei vaikutusta.   

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Kalaston ja kalastuksen herkkyys vaihtelee alueellisesti ja on patoaltaassa vähäinen, patoaltaan 

alapuolella Lammaistenlahdella suuri ja merialueella kohtalainen. Vaikutus vähenee, kun vedet se-

koittuvat voimalaitoksen läpi mentäessä. Lammaistenlahdella merkittävyys nousee kohtalaiseksi 

kielteiseksi/myönteiseksi, koska alueen herkkyys on suuri. Muutoksen suuruus on kuitenkin enin-

tään pieni kielteinen/myönteinen.  

Taulukko 9-1. Kaloihin ja kalastukseen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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9.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Kaloihin ja kalastoon kohdistuvat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi eikä kuormituksen vähentä-

miseksi ole tarpeen suunnitella teknisiä lieventämistoimia nykyisin käytössä olevien toimenpiteiden 

lisäksi. 

9.7 Arvioinnin epävarmuudet 

Kalastoon kohdistuvien vaikutusten arviointi perustuu nykytilatietoon. Arvioinnissa on käytetty ylei-

sesti hyväksyttyjä ekotoksikologisiin tutkimuksiin perustuvia laajasti käytössä olevia arviointikritee-

rejä. Arvioinnin sisältämä epävarmuus arvioidaan vähäiseksi. 

 

 

 

 

 

Muutoksen suuruus 



Ramboll - Nikkelituotannon laajennuksen YVA 

 

  

 

101/217 

10. SUOJELUALUEET 

10.1 Arvioinnin päätulokset 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

 Natura-alueiden herkkyys on arvioitu suureksi. Muutoksen suuruudeksi arvi-

oidaan Pirilänkosken Natura-alueella vaihtoehdoissa VE0, VE1 ja VE2a pieni 

kielteinen. VE2b kuormituksen pienenemisellä on pieni myönteinen vaikutus 

Pirilänkoskella. Kokemäenjoen suiston Natura-alueella eri vaihtoehdoilla ei ole 

käytännössä vaikutuksia. Toiminnan ei missään vaihtoehdoissa arvioida hei-

kentävän ekologisia arvoja, joiden perusteella alueet on valittu Natura 2000 

-verkostoon. Vaihtoehdoissa mahdollinen kielteinen / myönteinen vaikutus Pi-

rilänkosken Natura-alueella on hyvin pieni, vaikka merkittävyys nousee arvi-

ointimenetelmän vuoksi kohtalaiseksi.  

 

10.2 Vaikutusmekanismi 

Natura-alueelle kohdistuvat vaikutukset muodostuvat vedenlaatuun ja vesieliöstöön kohdistuvien 

vaikutusten seurauksena, joita on arvioitu luvuissa 7, 8 ja 9.  

10.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Vaikutukset luonnonsuojelualueisiin arvioidaan asiantuntija-arviona perustuen pintavesien laadun 

ja vesieliöstöön kohdistuvien vaikutusten arviointiin. Natura 2000-alueiden osalta arvioidaan vai-

kutukset suotuisan suojelun tasoon.  

10.4 Nykytila 

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 uuden rakennuksen (AMS-kiteytys) välinen etäisyys on noin 

1,5 kilometriä.  

 

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

tyisten suojelutoimien alueena (SAC). Pirilänkosken Natura-alue muodostuu voimalaitoksen alapuo-

lisesta suvannosta ja noin 6 km pitkästä jokiosuudesta sekä sen reunoilla olevista jyrkkään eroo-

siotörmään syntyneistä rantalehdoista. 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). Natura-alueen pinta-alasta noin 60 % on ve-

sialuetta. Suojelun perusteena olevat lajit ovat luontodirektiivin liitteen II lajeista saukko (Lutra 

lutra) sekä liito-orava (Pteromys volans) sekä liitteen II ja IV vuollejokisimpukka (Unio crassus). 

Muita alueella esiintyviä uhanlaisia lajeja ovat mm. euroopanmajava, joka on mainittu luontodirek-

tiivin liitteissä II, IV ja V, kuningaskalastaja, joka on mainittu lintudirektiivin liitteessä I sekä kos-

kikara. (Ympäristöhallinto, 2020)  

 

Pirilänkosken sijainti on esitetty alla olevassa kuvassa (Kuva 10-1). 
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Kuva 10-1 Suojelualueet hankealueen läheisyydessä. 

Kokemäenjoen suiston Natura 2000 -alue (FI0200079) sijaitsee noin 34 km alavirtaan Harjavallan 

voimalaitoksen alapuolella. Se on pohjoismaiden laajin suistoalue. Alueen pinta-ala on noin 2 885 

hehtaaria, josta noin 90 % on vesialuetta. Maankohoaminen ja joen tuoman aineksen kerrostumi-

nen muokkaavat ympäristöä siten että suistoalue on nopeassa ekologisessa muutosprosessissa. 

Suistomuodostuma käsittää runsaasti erilaisia biotoopeja.  

 

Alueen suojeluperusteina ovat seuraavat luontodirektiivin luontotyypit: jokisuistot (2 600 ha), fla-

dat, kluuvijärvet ja laguuninomaiset lahdet (27,9 ha), Itämeren boreaaliset rantaniityt (62,9 ha), 

kostea suurruohokasvillisuus (30 ha), vaihettumissuot ja rantasuot (62,8 ha), boreaaliset luonnon-

metsät (2,4 ha), maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät (60 

ha), boreaaliset lehdot (36,2 ha), Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) (1,1 ha). Tämän hankkeen kannalta jokisuistot on merkittävin luon-

totyyppi. Luontodirektiivin liitteen II lajeista alueella esiintyy saukko (Lutra lutra) ja lietetatar (Per-

sicaria foliosa). Linnustollisesti alue on erittäin merkittävä pesimäalue, sulkasatoalue ja levähdys-

alue ja alueen linnusto on lajistollisesti rikas. 

 

Alue kuuluu osin lintuvesien suojeluohjelmaan, lehtojensuojeluohjelmaan, kansainvälisen luonnon-

suojeluliiton Project Mar -ohjelmaan, Pohjoismaiseen biotooppien suojeluohjelmaan sekä maakun-

takaavan SL-alueeseen. Alue on tunnistettu EMMA-alueeksi (ekologisesti merkittävä meriluonto-

alue). 

10.4.1 Vaikutuskohteen herkkyys 

Natura 2000 -alueet mielletään aina herkiksi kaikille häiriölle, mitkä voivat heikentää niiden suoje-

luperusteita. Suojelualueiden herkkyys on niiden tärkeyden takia arvioitu suureksi. 
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10.5 Vaikutukset suojelualueisiin 

Vaihtoehto VE0, VE1, VE2a 

Vesieliöstöön ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuva muutoksen suuruus arvioitiin enintään pie-

neksi kielteiseksi ja merkittävyys vähäiseksi kielteiseksi. Vedenlaatuun (Luku 7) ja kalastoon (Luku 

9) kohdistuvat vaikutukset arvioitiin vähäisiksi.  

 

Pirilänkosken Natura-alueella suojeluperusteet, joihin voisi aiheutua vaikutuksia veden laadun muu-

toksista on luontotyyppi Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit sekä lajeista vuollejokisimpukka ja 

saukko. Jos vedenlaatumuutosten arvioitaisiin vaikuttavan esimerkiksi pohjaeliöihin tai kaloihin, 

voisi vaikutuksia aiheutua esimerkiksi saukkoihin mahdollisten ravintokohteiden muutosten vuoksi. 

 

Luvussa 8 on vuollejokisimpukan osalta arvioitu, ettei sulfaatti- tai metallikuormitus heikennä lajin 

elinolosuhteita eikä vaikutusten arvioida vaarantavan Kokemäenjoen simpukkakantaa. Vesieliös-

töön kohdistuvat vaikutukset arvioidaan ylipäätään vähäisiksi, jolloin yhteisössä ei arvioida tapah-

tuvan sellaisia ravintoverkkomuutoksia, jotka voisivat vaikuttaa saukon ravintoon.    

 

Arvioinnin perusteella toiminnasta ei aiheudu sellaisia vaikutuksia, jotka heikentäisivät merkittä-

västi suojelutavoitteita Pirilänkosken Natura 2000 -alueella. Kokonaisuudessaan vaikutuksen 

merkittävyys vedenlaatuun sekä velieliöstöön arvioitiin vähäiseksi, joten hanke ei aiheuta merkit-

täviä kielteisiä vaikutuksia alueen elinympäristöille tai eliöille (muutoksen suuruudeksi arvioidaan 

pieni kielteinen). Toiminta ei siten heikennä ekologisia arvoja, joiden perusteella alue on valittu 

Natura 2000 -verkostoon. Koska luonnonsuojelualueiden herkkyys on arvioitu suureksi, vaikutusten 

merkittävyys arvioidaan kohtalaiseksi, vaikka vedenlaatuun ja vesieliöstöön kohdistuvat vaikutuk-

set arvioitiinkin kokonaisuutena vähäisiksi.  

 

Merialueella, Kokemäenjoen suisto Natura 2000 -alueella, vedenlaatuun ei kohdistu mitatta-

vissa olevia vaikutuksia ja vaikutukset vesieliöstöön ja kalastoon arvioitiin merkityksettömiksi (ei 

vaikutusta). Toiminnan ei arvioida heikentävän ekologisia arvoja, joiden perusteella alue on valittu 

Natura 2000 -verkostoon.    

Vaihtoehto V2b 

Vaihtoehdossa VE2b kuormitus pienenee. Kasvillisuuteen, vesieliöstöön, luonnon monimuotoisuu-

teen ja kalastoon kohdistuva muutoksen suuruus arvioitiin enintään pieneksi myönteiseksi. Vaiku-

tukset merkittävyys vaihteli pienestä myönteisestä kohtalaiseen myönteiseen. Merialueelle kohdis-

tuvat vaikutukset arvioitiin merkityksettömiksi. 

 

Edellä mainittujen arviointien perusteella Pirilänkosken Natura-alueella muutoksen suuruudeksi ar-

vioidaan enintään pieni myönteinen. Kokemäenjoen suiston Natura-alueelle ei arvioida kohdistuvan 

mitattavissa olevia muutoksia. 

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Natura-alueiden herkkyys on arvioitu suureksi. Muutoksen suuruudeksi arvioidaan vaihtoehdoissa 

VE0, VE1 ja VE2a pieni kielteinen / ei vaikutusta ja vaihtoehdossa VE2b pieni myönteinen / ei 

vaikutusta. Toiminnan ei missään vaihtoehdoissa arvioida heikentävän ekologisia arvoja, joiden pe-

rusteella alue on valittu Natura 2000 -verkostoon. Vaihtoehdoissa mahdollinen kielteinen / myön-

teinen vaikutus Pirilänkosken Natura-alueella on hyvin pieni, vaikka merkittävyys nousee arviointi-

menetelmän vuoksi kohtalaiseksi. Toiminnan ei arvioida edellyttävän luonnonsuojelulain 65 §:n 

mukaista arviointi- ja lausuntomenettelyä.   

Taulukko 2. Suojelualueisiin kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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10.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Natura-alueisiin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi eikä kuormituksen vähentämiseksi ei 

ole tarpeen suunnitteilla teknisiä lieventämistoimia nykyisin käytössä olevien toimenpiteiden lisäksi. 

10.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Natura-alueisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi perustuu nykytilatietoon alueiden suojeluperus-

teista ja arvoista sekä luvuissa 7, 8 ja 9 käsiteltyihin arviointeihin, joiden ei ole arvioitu sisältävän 

merkittäviä epävarmuuksia. Näin ollen arvioinnin sisältämä epävarmuus arvioidaan vähäiseksi. 

 

Muutoksen suuruus 
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11. YHDYSKUNTARAKENNE JA MAANKÄYTTÖ 

11.1 Arvioinnin päätulokset 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

 Vaihtoehto VE0 ei aiheuta vaikutuksia nykytilaan.  

Vaihtoehdoilla VE1 ja VE2a ja VE2b vaikutus on merkittävyydeltään vähäinen myöntei-

nen. Vaihtoehdot toteuttavat hyvin kaikilla kaavatasoilla suunniteltua maankäyttöä 

(mutta erityisesti vireille tulevassa asemakaavan päivityksessä); käyttävät hyväksi ole-

massa olevaa yhdyskuntarakennetta ja mahdollistavat nikkelituotannon laajentamisen 

jo rakentuneella teollisuusalueella. Alueen asemakaavassa ja sen päivityksessä suosi-

tellaan tulevaisuudessa käyttämään aluevarauksena erityisesti T/kem -kaavamerkintää 

ja -määräystä. 

 

11.2 Vaikutusmekanismi 

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön muodostuvat siitä, miten hankkeen toimin-

not estävät, rajoittavat, mahdollistavat tai parantavat hankealueen ympäristön nykyistä tai suun-

niteltua maankäyttöä. Hankkeen toiminnot vaikuttavat suoraan hankealueella ja voivat välillisesti 

heikentää lähiympäristön maankäyttömuotoja muualle kantautuvien vaikutusten johdosta (esim. 

melu-, liikenne- tai maisemavaikutukset). 

 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset vertautuvat pääosin toimintavaiheen mukaisiin maankäyttöön 

ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuviin vaikutuksiin, minkä vuoksi rakentamisen aikaisia vaiku-

tuksia ei ole arvioitu erikseen. 

11.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistuvien vaikutusten arviointi perustuu olemassa 

olevan yhdyskuntarakenteen ja kaavoitustilanteen tarkasteluun. Lähtötietoina on käytetty analyysiä 

nykyisestä yhdyskuntarakenteesta sekä hankealueella ja sen lähiympäristössä olevia maakunta-, 

yleis- ja asemakaavoja. Tarkastelussa on huomioitu valtakunnalliset ja alueelliset tavoitteet sekä 

vireillä olevat kaavahankkeet.  

 

Arvioinnissa hankesuunnitelmaa on verrattu alueen nykyiseen ja suunniteltuun maankäyttöön. 

Hankkeen vaikutuksia ja vaikutusten merkittävyyttä tarkasteltaessa näkökulmana on ollut arvioida, 

kuinka paljon hanke muuttaisi alueiden nykyistä luonnetta. Erityistä huomiota kiinnitettiin suunnit-

telualueen läheisyydessä sijaitseviin häiriintymiselle alttiisiin kohteisiin, kuten asutukseen, virkis-

tysalueisiin ja elinkeinoihin. Kaavatarkastelun tuloksena arvioitiin hankkeen vaikutusta kaavojen 

tavoitteiden toteutumismahdollisuuksiin sekä kaavojen laatimis- tai muutostarvetta. Vaikutusten 

arviointi on tehty asiantuntija-arviona. 

11.4 Nykytila 

Hanke sijoittuu Harjavallan kaupungin länsiosaan Kokemäenjoen eteläpuolelle, keskusta-alueen 

luoteispuolelle. Nakkilan keskusta sijoittuu hankkeesta luoteeseen yli 5 km:n etäisyydelle jokea 

alavirtaan. Kokemäen keskusta sijoittuu Kokemäenjokea ylävirtaan, noin 12 km:n etäisyydelle han-

kealueesta. Hanke sijoittuu taajamarakenteen sisäiselle teollisuusalueelle. Teollisuusaluetta rajaa 

lounaan suunnalla junarata, josta erkanevat sivuraiteet myös teollisuusalueelle. Suurteollisuuspuis-

ton pohjoispuolella sijaitsee Torttilan asuinalue, itäpuolella Kuparinkylän asuinalue ja kaakkoispuo-

lella Kalevan asuinalue. 

 



Ramboll - Nikkelituotannon laajennuksen YVA 

 

  

 

106/217 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017, ja päätös on tullut 

voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain 

mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää maakunta-, yleis- ja asemakaavojen ohella. Ta-

voitteiden ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomi-

oon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Ta-

voitteiden tarkoituksena on myös edistää kansainvälisten sopimusten ja sitoumusten täytäntöön-

panoa Suomessa sekä turvata valtakunnallisten alueidenkäyttöratkaisujen tarkoituksenmukaista 

toteuttamista. Tätä hanketta koskevat erityisesti seuraavat tavoitekokonaisuudet: 

• Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

• Terveellinen ja turvallinen ympäristö 

• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

 

Maakuntakaava 

Hankealueella on voimassa Satakunnan maakuntakaava (lainvoima 13.3.2013) ja Satakunnan vai-

hemaakuntakaava 2 (lainvoima 1.7.2019).  

 

Teollisuusalue on merkitty maakuntakaavaan teollisuus- ja varastotoimintojen alueeksi (T1) vaa-

rallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen suojavyöhykkeelle (sv) (Kuva 11-1).  

 

Alueella on merkintä sähköasemasta (en-z) ja voimalinjasta (z). 

 

Koko teollisuusalue sijaitsee yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella 

(pv, Järilänvuori). Pohjavesialueen suunnittelussa on otettava huomioon pohjaveden laadun ja 

muodostumisen turvaaminen. 

 

Alue on maakuntakaavassa osoitettu myös osaksi Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisemavyöhy-

kettä (mv) sekä Jokilaakson kaupunkikehittämisen kohdevyöhykettä (kk). Alueen kaakkoisosaan 

ulottuu maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö (kh, Outokummun ja Kemiran asuntoalu-

eet), joka on rajaukseltaan vanhentunut. Nykyisin jäljellä olevalle asuinalueelle ei hankkeen yhtey-

dessä kohdistu uusia toimintoja. 

 

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 pohjois- ja itäpuolella on taajamatoimin-

tojen aluetta (A) ja Harjavallan keskusta on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C). 

 

Taulukko 3. Satakunnan maakuntakaavan ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 merkintöjä ja määräyksiä. 

Maakuntakaavan merkintä Merkinnän selitys ja suunnittelumääräys 

 

 

Teollisuus- ja varastotoimintojen alue. 

 

Merkinnällä osoitetaan merkittävät teollisuus- ja varastoalueet, 

joille saa sijoittaa vaarallisia kemikaaleja valmistavia tai varas-

toivia laitoksia, ja joita koskee EU-direktiivi 96/82/EY vaarallis-

ten aineiden aiheuttamien suuronnettomuusriskien torjunnasta 

(SEVESO II- direktiivi). 

 

Suunnittelumääräys 
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Alueen suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää liiken-

teellisten olosuhteiden järjestämiseen sekä huolehtia, että teol-

lisuustuotannosta tai muusta toiminnasta viereisten alueiden 

ympäristölle ja asutukselle sekä mahdollisille pohjavesialueille 

aiheutuvat merkittävät haitalliset vaikutukset estetään. 

 

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon alueella sijaitse-

vista laitoksista tai vaarallisten kemikaalien valmistuksesta, va-

rastoinnista tai kuljetuksesta lähiympäristölle ja alueelle sijoit-

tuville toiminnoille mahdollisesti aiheutuvat riskit. Alueen suun-

nittelussa tulee palo- ja pelastusviranomaiselle sekä tarvitta-

essa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (TUKES) varata mah-

dollisuus lausunnon antamiseen. 

 

 

 

 

Suojavyöhyke. 

 

Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla alueiden käyttöä on lähei-

sen alueen toiminnan tai muun ympäristöönsä käyttörajoituksia 

aiheuttavan luonteen vuoksi rajoitettava. Merkinnällä osoite-

taan vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitok-

sen suojavyöhyke (konsultointivyöhyke). 

 

Suunnittelumääräys 

Suunnittelussa on otettava huomioon alueella sijaitsevista lai-

toksista tai vaarallisten kemikaalien valmistuksesta, varastoin-

nista tai kuljetuksesta ympäristölle ja alueelle sijoittuville toi-

minnoille mahdollisesti aiheutuvat riskit. Suunniteltaessa riskille 

alttiiden toimintojen sijoittamista suojavyöhykkeelle tulee palo- 

ja pelastusviranomaiselle sekä tarvittaessa Turvallisuus- ja ke-

mikaalivirastolle (TUKES) varata mahdollisuus lausunnon anta-

miseen. 

 

 

 

 

Sähköasema / uusi sähköasema. 

 

Merkinnällä osoitetaan vähintään 110 kV:n sähköverkkoon kuu-

luvat sähköasemat / uudet sähköasemat. Alueella on voimassa 

MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 

 

Voimalinja. 

 

Merkinnällä osoitetaan vähintään 110 kV:n voimalinjat. Alueella 

on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 

 

 Pohjavesialue. 

 

Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta 

tärkeät ja siihen soveltuvat pohjavesialueet. 

 

Suunnittelumääräys 
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Alueen suunnittelussa on otettava huomioon pohjaveden laadun 

ja muodostumisen turvaaminen. 

 

 

 

Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. 

 

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkit-

tävät kulttuuriympäristöt ja rakennusperintökohteet. Karttatek-

nisistä syistä kaavakartassa on esitetty keskusta-alueiden kult-

tuuriympäristöt mittakaavassa 1:20 000. 

 

Suunnittelumääräys 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huo-

mioon alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja ominaisluonne si-

ten, että edistetään niihin liittyvien arvojen säilymistä ja kehit-

tämistä mukaan lukien avoimet viljelyalueet.  

 

Kaikista aluetta tai kohdetta koskevista suunnitelmista ja hank-

keista, jotka oleellisesti muuttavat vallitsevia olosuhteita, tulee 

museoviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antami-

seen.  

 

Kohteen ja siihen olennaisesti kuuluvan lähiympäristön suunnit-

telussa on otettava huomioon kohteen kulttuuri-, maisema-, 

luonto- ja ympäristöarvot sekä huolehdittava, ettei toimenpi-

teillä ja hankkeilla vaaranneta tai heikennetä edellä mainittujen 

arvojen säilymistä. 

 

 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, ehdotus. 

 

Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-

alueiden päivitys- ja täydennysaineistossa ehdotetut alueet. 

 

Suunnittelumääräys  

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huo-

mioon alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja ominaisluonne si-

ten, että edistetään niihin liittyvien arvojen säilymistä ja kehit-

tämistä mukaan lukien avoimet viljelyalueet.  

 

Kaikista aluetta tai kohdetta koskevista suunnitelmista ja hank-

keista, jotka oleellisesti muuttavat vallitsevia olosuhteita, tulee 

museoviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antami-

seen.  

 

Kohteen ja siihen olennaisesti kuuluvan lähiympäristön suunnit-

telussa on otettava huomioon kohteen kulttuuri-, maisema-, 

luonto- ja ympäristöarvot sekä huolehdittava, ettei toimenpi-

teillä ja hankkeilla vaaranneta tai heikennetä edellä mainittujen 

arvojen säilymistä. 
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Kaupunkikehittämisen kohdevyöhyke. 

 

Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutuja, niiden osia tai muita 

yhdyskuntia koskevia kehittämispolitiikan alueidenkäytöllisiä 

periaatteita. Merkinnällä osoitetaan niitä vyöhykkeitä, joihin 

kohdistuu valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti 

tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita. 

 

Merkinnällä osoitetaan Kokemäenjokilaakson valtakunnallisesti 

merkittävä, monikeskuksinen aluerakenteen kehittämis-

vyöhyke, jolle kohdistuu työpaikka- ja teollisuustoimintojen, 

taajamatoimintojen, joukkoliikenteen ja palvelujen sekä virkis-

tysverkoston pitkän aikavälin alueidenkäytöllisiä ja toiminnalli-

sia yhteensovittamis- ja kehittämistarpeita. 

 

Suunnittelumääräys 

Aluerakenteeltaan monikeskuksisia vyöhykkeitä kehitetään 

eheyttämällä olemassa olevien keskusten ja taajamien yhdys-

kuntarakennetta sekä turvaamalla viher- ja virkistysverkon jat-

kuvuus sekä palvelujen saatavuus.  

 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää elinympä-

ristöjen toimivuutta ja taloudellisuutta hyödyntämällä rakennet-

tuja verkostoja, vähentämällä liikennetarvetta sekä edistämällä 

joukkoliikenteen ja kevytliikenteen edellytyksiä.  

 

Alueen arkeologiset kohteiden, valtakunnallisesti arvokkaiden 

maisema-alueiden sekä merkittävien kulttuuriympäristöjen tu-

lee olla alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. 

 

Kehittämissuositus 

Alueen maankäytön kehittämistarpeet tulisi tutkia ja ratkaista 

yksityiskohtaisemmalla seudullisella maankäytön suunnitel-

malla. 

 

 

 

 

Matkailun kehittämisvyöhyke. 

 

Merkinnällä osoitetaan vyöhykkeitä, joihin kohdistuu merkittä-

viä matkailun kehittämistarpeita. 

 

Merkinnällä osoitetaan merkittävät kulttuuriympäristö- ja mai-

semamatkailun kehittämisen kohdevyöhykkeet. 

 

Suunnittelumääräys 

Vyöhykkeiden sisällä toteutettavassa alueidenkäytön suunnitte-

lussa on kiinnitettävä erityistä huomiota matkailuelinkeinojen ja 

virkistyspalveluiden kehittämiseen. Suunnittelussa on otettava 

huomioon toteutettavien toimenpiteiden yhteensovittaminen 

kulttuuri-, maisema- ja luontoarvoihin sekä olemassa oleviin 

elinkeinoihin ja asutukseen.  
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Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja vyöhykkeen 

vetovoimaisuutta kehitettäessä tulee ottaa huomioon vyöhyk-

keen erityisominaisuudet ja niiden ominaispiirteiden säilyttämi-

nen. 

 

KOKO MAAKUNTAKAAVA-ALUETTA KOSKEVIA SUUNNITTELUMÄÄRÄYKSIÄ 

Tulvasuojelu Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon viran-

omaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja tulviin liitty-

vät riskit. Uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alu-

eille. Tästä voidaan poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityk-

siin perustuen osoitetaan, että tulvariskit pystytään hallitse-

maan ja että rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista. 

Suunniteltaessa alueelle tulville herkkiä toimintoja tulee tulva-

suojelusta vastaavalle alueelliselle ympäristöviranomaiselle va-

rata mahdollisuus lausunnon antamiseen. 

 

Tieliikenne Niitä alueita, joiden käyttöönotto edellyttää liikenneturvallisuus- 

tai muista syistä päätien siirtämistä tai poikittaisyhteyksien pa-

rantamista, ei pääsääntöisesti tule ottaa käyttöön ennen kuin 

kyseiset liikenneverkon parantamistoimenpiteet on suoritettu. 

 

Vesien tila Koko maakuntakaava-alueella on yksityiskohtaisen alueiden-

käytön suunnittelun oltava alueelle kohdistuvien vesienhoito-

suunnitelmien ja toimenpideohjelmien toteuttamista edistävää. 

 

Vesiensuojelullisesti erityisen herkillä, kaltevilla sekä eroosio- ja 

tulvaherkillä vesistöjen rannoilla tulee maankäyttö- ja raken-

nuslain mukainen alueidenkäyttö suunnitella siten, että este-

tään tai vähennetään ravinteiden, kiintoaineen ja haitallisten ai-

neiden huuhtoutumista vesistöihin. 
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Kuva 11-1 Ote Satakunnan maakuntakaavan yhdistelmäkartasta ja suunniteltujen toimintojen sijoittuminen Suur-

teollisuuspuiston alueelle. Suurteollisuuspuiston alue on rajattu otteeseen vihreällä ja suunnitellut toiminnot mer-

kitty mustalla ja sinisellä. 

 

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 hyväksyttiin 17.05.2019 ja tuli lainvoimaiseksi 01.07.2019. 

Vaihemaakuntakaavan 2 tultua voimaan kumoutuivat samalla Satakunnan maakuntakaavan vas-

taavat merkinnät ja määräykset.  
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Kuva 11-2 Ote Satakunnan vaihemaakuntakaavasta 2, johon suunnitellut toiminnot on merkitty mustalla ja sini-

sellä. Suurteollisuuspuiston alue on rajattu vihreällä. 

 

Yleiskaava 

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

3.4.2007. Teollisuusalue sijoittuu osayleiskaavassa teollisuusrakennusten alueelle (TT). (Kuva 

11-3).  

 

Alue rajautuu teollisuusrakennusten alueisiin, joilla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä 

vaatimuksia (TY), suojametsäalueisiin (EV/sv), rivitalojen ja erillispientalojen korttelialueisiin (AR 

ja AO), Huovintien historialliseen linjaukseen (sh), lounaassa rautatiehen (LR) ja tavaraliikenneter-

minaalin alueeseen (LTA). Huovintien suunnalla teollisuusalue rajautuu myös kaupunkikuvallisesti 

arvokkaaseen alueeseen (sk).  

 

TT-alueilla on merkitty alueet, joilla saa käsitellä, varastoida ja sijoittaa teollisuuden jätteitä (ej) 

sekä useita sähkölinjoja (z). 

 

Teollisuusalue sijoittuu kokonaisuudessaan tärkeälle pohjavesialueelle (pv). 
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Taulukko 4. Harjavallan keskustaajaman osayleiskaava 2020:n merkintöjä ja määräyksiä. 

Kaavamerkintä Selite ja kaavamääräys 

 

 

 

Teollisuusrakennusten alue. 

 

 

 

Teollisuusrakennusten alue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle 

erityisiä vaatimuksia. 

 

 

 

Suojametsäalue. Alue on tarkoitettu tonttiin kuuluvaksi osaksi. 

 

 

 

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten alue. 

 

 

 

Erillispientalojen alue. 

 

 

 

 

Tavaraliikenneterminaalin alue. 

 

 

 

Rautatiealue. 

 

 

 

Alueen osa, jolla saa käsitellä, varastoida ja sijoittaa teollisuuden jät-

teitä. 

 

 

 

Sähkölinja. 

 

 

 

Pohjavedenottamo. 

 

 

 

Huovintien historiallinen linjaus. 

Kohdetta koskevista maankäyttösuunnitelmista on pyydettävä Museo-

viraston lausunto. 

 

 

 

Kaupunkikuvallisesti arvokas alue, jolla ympäristö säilytetään. 

 

Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö tulee säilyttää. Raken-

nuksissa ja rakennelmissa suoritettavien muutos- ja korjaustöiden tulee 

olla sellaisia, että rakennuksen tai rakennelman kaupunkikuvan kan-
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nalta merkittävä luonne säilyy. Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa alu-

een kaupunkikuvallisiin ja kulttuurihistoriallisiin ominaispiirteisiin. En-

nen alueen kulttuurihistoriallisesti arvokasta ympäristöä muuttaviin toi-

menpiteisiin ryhtymistä tulee Satakunnan Museolle varata tilaisuus lau-

sunnon antamiseen. 

 

 

 

 

 

Tärkeä pohjavesialue. 

 

Osa-alueelle rakentamista ja muita toimenpiteitä saattavat rajoittaa ve-

silain 1 luvun 18 § (pohjaveden muuttamiskielto) ja ympäristönsuojelu-

lain 8 § (pohjaveden pilaamiskielto). Ennen vallitsevia olosuhteita muut-

taviin toimenpiteisiin ryhtymistä on vesiensuojeluviranomaisille varat-

tava mahdollisuus lausunnon antamiseen. 

 

 

 

 

Kuva 11-3 Ote Harjavallan osayleiskaavasta ja suunniteltujen toimintojen sijoittuminen Suurteollisuuspuiston alu-

eelle. 

 

Asemakaava 

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

voimaiseksi 27.5.2003. Alue on asemakaavassa T-8-aluetta. Lisäksi alueella on voimassa Kehätien 

asemakaavan muutos numero 240 (hyväksytty 26.11.2008), jossa alue on TT-2- eli teollisuusra-

kennusten korttelialuetta. Molempien alueiden tehokkuusluku on osoitettu luvulla e=0,40. 
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T-8 -alue on suurteollisuus- ja varastorakennusten sekä laitosten ja näitä palvelevien rakennusten 

korttelialuetta sekä teollisuuden prosessissa syntyvän materiaalin varastointialueiden korttelialu-

etta. Rakennusten suurin sallittu korkeus on 60 metriä luonnollisesta maanpinnasta laskien. Laitosta 

palvelevat rakenteet ja savupiiput voivat olla tätäkin korkeampia. Merkinnällä tvar/ej osoitetulla 

varastointialalla saa käsitellä, varastoida ja sijoittaa teollisuudessa syntyvää rikastushiekkaa, kip-

sisakkaa ja rautasakkaa tai niihin rinnastettavia prosessijätteitä. Tälle varastointialalle saa rakentaa 

läjitystoimintaa palvelevia vähäisiä rakennuksia ja rakenteita. Varastoitavan materiaalin ylimmän 

kohdan korkeusasema saa olla +50,00 mukaan lukien läjityksen pintarakenteen. Merkinnällä akt 

osoitetulle rakennusalalle saa sijoittaa vain toimistorakennuksia, terveydenhuoltoa, ruokailua, vir-

kistystä, kiinteistön hoitoa, paikoitusta, vartiointia ja muuta vastaavaa toimintaa palvelevia raken-

nuksia sekä kiinteistöjen hoitamiseksi tarpeellisia asuntoja, jotka voivat olla enintään kolmikerrok-

sisia. Rakennusten etäisyyden tontin rajasta on oltava vähintään 20 metriä, mikäli asemakaavassa 

ei ole toisin osoitettu tai mikäli rajanaapuri ei anna suostumusta rakennuksen sijoittamiseen lähem-

mäksi rajaa. Rakennusalan ulkopuolella olevat alueet, joita ei tarvita varastointia, kulkemista tai 

paikoitusta varten, tulee pitää puistomaisina.  

 

Suunnitellut VE1:n rakennukset ja toiminnot (uutto ja aktiivihiilisuodatus, uusi liuottamorakennus, 

kierrätyskuparisakkahalli ja valvomo) sijaitsevat T-8-alueella. 

 

TT-2 -alue on teollisuusrakennusten korttelialuetta, jolle saa sijoittaa suurteollisuuden tehdas- ja 

varastorakennuksia ja laitoksia, energian tuotantolaitoksia ja muita teollisuustoimintaa palvelevia 

rakennuksia, kuten toimisto-, terveydenhuolto-, ruokailu-, virkistystoiminta-, kiinteistönhoito-, pai-

koitus- ja vartiointirakennuksia. Rakennusten suurin sallittu korkeus on 45 metriä luonnollisesta 

maanpinnasta laskien. Laitosten rakenteet ja savupiiput voivat olla korkeampia. Rakennusten etäi-

syyden tontin rajasta on oltava vähintään 20 metriä, mikäli asemakaavassa ei ole toisin osoitettu 

tai mikäli rajanaapuri ei anna suostumusta rakennuksen sijoittamiseen lähemmäksi rajaa. Raken-

nusalan ulkopuolella olevat alueet, joita ei käytetä varastointia, liikennettä tai paikoitusta varten, 

tulee pitää puistomaisina. (Kuva 11-4). 

 

Suunnitellut VE1:n rakennukset ja toiminnot (konttivarasto, kuparisakkavarasto ja pakkaus, liuos-

varasto ja lastauspaikka sijaitsevat asemakaavan TT-2-alueella. Lisäksi TT-2-alueella sijaitsevat 

suunnitellun VE2a:n ja VE2b:n rakennukset ja toiminnot (kemikaalitehtaan laajennus, uutto ja AMS-

kiteytys ja ammoniakkisäiliö). Suunniteltu liuosvarasto ja lastauspaikka sijaitsevat asemakaavan 

osoitetulla suurjännitelinjan vaara-alueella (va), mutta laajennuksen yhteydessä ilmakaapeli muu-

tetaan maakaapeliksi, jonka vuoksi vaara-aluemerkintä on tarpeeton. 
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Kuva 11-4 Ote Harjavallan asemakaavayhdistelmästä ja suunniteltujen toimintojen sijoittuminen Suurteollisuus-

puiston alueelle. 

 

Harjavallan vuoden 2022 kaavoituskatsauksessa on vireille tulevissa asemakaavoissa ilmoitettu Bo-

liden Harjavalta Oy:n ja Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n tonttien asemakaavojen muutos. Seveso III 

-direktiivin mukaisesti alue osoitetaan teollisuusalueeksi, jolle voidaan sijoittaa kemikaalilaitoksia 

ja -varastoja (T/kem). Suurteollisuuspuiston asemakaavan päivitys on tarpeellinen lainsäädännön 

muutosten vuoksi, jotta uusien kemikaalilaitosten rakentaminen alueelle on suuremmalla varmuu-

della mahdollista. 

 

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

luiden aluetta. Kaikki suunnitellut toiminnot (VE1, VE2a ja VE2b) sijaitsevat tällä samalla teollisuu-

den ja palveluiden alueella, teollisten rakennusten ympäröiminä (Kuva 11-5). Suunnitelluista toi-

minnoista uusi liuottamorakennus sijaitsee em. teollisuuden ja palveluiden alueen itäreunalla, lä-

hellä väljästi rakennettua asuinaluetta. Uutta liuottamorakennusta lähinnä olevat asuinrakennukset 

sijaitsevat itä-kaakko-suunnassa noin 50 metrin etäisyydellä (Kuva 11-6). Muilla suunnitelluilla toi-

minnoilla lähimpiin asuinrakennuksiin on etäisyyttä yli 400 metriä. 

 



Ramboll - Nikkelituotannon laajennuksen YVA 

 

  

 

117/217 

 

Kuva 11-5 Suunnitellut toiminnot ja niiden lähiympäristö CORINE 2018 -aineiston mukaan. 
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Kuva 11-6 Asuin-, loma-, liike ja julkiset sekä teolliset rakennukset muutaman kilometrin säteellä hankealueelta. 

 

11.4.1 Vaikutuskohteen herkkyys 

Maankäytön ja yhdyskuntarakenteen herkkyys suunniteltujen toimintojen vaikutuksille on vähäi-

nen: Hankkeen ympäröimä alue on jo tehokkaasti rakentunutta ja toiminnassa olevaa teollisuus-

aluetta. Teollisuusalueen pohjois-, itä- ja kaakkoispuolisilla alueilla sijaitsee suojaviheralueiden 

erottamina asuinalueita, ja länsi-/lounaispuolella junarata-alue. Alue on kaavoitettu teollisuusalu-

eeksi, ja vaihtoehtojen rakennukset ja toiminnot sijoittuvat teollisuuden aluevarauksille. 

11.5 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta eikä hankkeesta aiheudu yhdyskuntarakenteellisia tai 

maankäytöllisiä vaikutuksia. Näin muutoksen suuruus on Ei muutosta nykytilaan. 

Vaihtoehto VE1 

Vaihtoehdossa VE1 NNH:n nikkelituotantoa laajennetaan tasolle 140 000 tonnia nikkeliä vuodessa, 

ja laajennus toteutetaan pääasiassa nikkelisulfaattiliuoksella. Vaihtoehto sisältää seuraavat raken-

nukset ja toiminnot: uuden liuottamorakennuksen, kierrätyskuparisakkahallin, valvomon, uutto- ja 

aktiivihiilisuodatuksen, liuosvaraston ja lastauspaikan, kuparisakkavaraston ja pakkauksen sekä 

konttivaraston. 

 

Vaihtoehdon toteuttaminen täydentää nykyistä Suurteollisuuspuiston teollista yhdyskuntaraken-

netta eikä aiheuta suuria alue- tai yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvia muutoksia. Hanke sijoittuu 
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jo olemassa olevan nykyisen teollisen yhdyskuntarakenteen yhteyteen eikä hajauta yhdyskuntara-

kennetta. Toimivat yhdyskunnat ovat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen ta-

voite, ja hankevaihtoehto kehittää yhdyskuntarakennetta sen vahvuuksia ja voimavaroja tehok-

kaasti hyödyntäen. Hankevaihtoehto tukee alueen elinvoimaa ja hyödyntää sen vahvuuksia. Han-

kevaihtoehto on myös tehokkaan liikennejärjestelmän tavoitteen mukainen – kehittämällä ja hyö-

dyntämällä olemassa olevia liikenneyhteyksiä. Hankevaihtoehdon toiminnot sijoittuvat riittävän 

etäälle asuinalueista ja luonnon kannalta herkistä alueista. 

 

Hanke tukeutuu suoraan nykyiseen teollisuusalueeseen. Teollisuustoimintojen keskittyminen on yh-

dyskuntarakenteen näkökulmasta katsottuna suotuisaa. Olemassa olevaa infrastruktuuria ja liiken-

neväyliä on mahdollista käyttää, ja alueen toiminnot monipuolistuvat, mikä saa aikaan kasautumis-

hyötyjä. Hanke mahdollistaa lisääntyvää yhteistyötä Suurteollisuuspuiston alueen sisällä, mikä voi 

osaltaan vähentää myös ulkopuolelta alueelle kohdistuvia liikennemääriä. Hanke tukeutuu nykyi-

seen ja olemassa olevaan tie- ja katuverkostoon. 

 

Nikkelituotannon laajentaminen aiheuttaa rakentamisen aikana pääosin melu-, pöly- ja liikennevai-

kutuksia, jotka kohdistuvat hankkeen välittömään lähiympäristöön. Kyseiset vaikutukset on kuvattu 

tarkemmin kunkin vaikutusten arvioinnin yhteydessä (ks. luvut 15 Liikenne, 16 Melu ja tärinä ja 17 

Ilmanlaatu).  

 

Rakentaminen aiheuttaa lisäystä raskaan liikenteen ja henkilöautoliikenteen määriin, mutta raken-

tamisen aikaista kokonaisliikennemäärää on mahdotonta arvioida tässä vaiheessa. Liikenne suun-

tautuu kuitenkin Torttilantielle ja valtatielle 2. Teollisuusalueen itäpuolella olevaan katuverkkoon ja 

asuinalueisiin vaikutukset ovat vähäisiä. Ympäröiville asuinalueille ei voida katsoa muodostuvan 

myöskään merkittäviä haitallisia melu- ja pölyvaikutuksia, mutta lähimpien asuinrakennusten koh-

dalla yöajan melu voi olla lähellä ohjearvoja (50 dB) – uuden liuottamorakennuksen melu kohdistuu 

sen välittömään lähiympäristöön. 

 

Vaihtoehdossa VE1 nikkelin tuotanto kasvaa nykytilanteesta (VE0) noin 2,2-kertaiseksi (140 000 t 

/ vuosi). Tämä vaikuttaa lisäävästi junaliikenteen määrään. Raskaan- ja henkilöautoliikenteen lisäys 

kohdistuu Torttilantielle ja valtatielle 2 (ks. luku 15 Liikenne) eikä aiheuta merkittäviä haitallisia 

vaikutuksia asuinalueille. 

 

Ympäröiville asuinalueille ei kohdistu merkittäviä maisemakuvan muutoksia, koska hankkeen toi-

minnot ja rakentaminen kohdistuvat teollisuuden aluerakenteen sisälle. Vaikutusherkkyys on suurin 

suunnitellun uuden liuottamorakennuksen viereisellä Huovintien–Vuoksentien alueella, jossa sijait-

sevat lähimmät asuinrakennukset. Hanke on toteutettavissa siten, ettei läheisiin asuntoihin, palve-

luihin, päärataan, työpaikkoihin, Huovintien historialliseen linjaukseen, kaupunkikuvallisesti arvok-

kaisiin alueisiin tai virkistysalueisiin kohdistu merkittäviä haitallisia tai heikentäviä vaikutuksia. 

 

Hankkeen toteuttaminen ei estä voimassa olevien maankäytön suunnitelmien toteuttamista eikä 

rajoita merkittävällä tavalla ympäröivien alueiden maankäyttöä. Hanke on osayleiskaavan ja ase-

makaavan mukaista, toteuttaen myös voimassa olevan maakuntakaavan tavoitteita.  

 

Suunniteltu liuosvarasto ja lastauspaikka sijaitsevat asemakaavan osoitetulla suurjännitelinjan 

vaara-alueella (va), mutta laajennuksen yhteydessä ilmakaapeli muutetaan maakaapeliksi, jonka 

vuoksi vaara-aluemerkintä on tarpeeton. 

Harjavallan kaupungin kaavoituskatsauksessa 2022 Suurteollisuuspuiston alueelle on tarkoitus 

käynnistää asemakaavan päivitys, jossa alue osoitetaan Seveso III -direktiivin mukaisesti erityisesti 

teollisuusalueeksi, jolle voidaan sijoittaa kemikaalilaitoksia ja -varastoja (T/kem). Hankevaihtoehto 

on asemakaavan päivityksen tavoitteiden mukaista toimintaa. 
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Maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvien vaikutusten ja muutoksen suuruuden arvi-

oidaan olevan kokonaisuudessaan keskisuuria myönteisiä. Alue on varattu teollisuuden tarpeisiin, 

ja hanke toteuttaa lähtökohtaisesti ja pääpiirteissään hyvin voimassa olevien asemakaavojen pe-

rusratkaisuja sekä tulevaisuudessa suunniteltua asemakaavan muutosta ja päivitystä. Hanke voi-

daan toteuttaa nykyisten maankäytön suunnitelmien puitteissa. Toiminnalle suositellaan kuitenkin 

jatkossa erityistä kaavamerkintää ”T/kem” (ympäristölle tai terveydelle vaarallisten kemikaalien 

laajamittaista teollista valmistusta, käsittelyä tai varastointia varten tarkoitetut alueet). Nykyään 

alueella kulkeva ilmavoimalinja on suunniteltu laitettavan maakaapeliksi kemikaalitehtaan alueelta 

eteenpäin. Tällöin osana laajennusta toteutettava liuosvarasto ja lastauspaikka voidaan sijoittaa 

asemakaavaan merkitylle voimalinjan vaara-alueelle. 

 

Hankkeella on maankäytöllisesti pääasiassa alueeseen kohdistuvia sisäisiä vaikutuksia rakennusten 

rakentamisen ja laajennusten sekä uusien toimintojen myötä. Hankealueen läheisyyteen voi aiheu-

tua paikallisesti kielteisiä vaikutuksia mm. rakentamisen ja toiminnan aikaisesta liikenteestä, me-

lusta tai pölystä. 

Vaihtoehto VE2a 

Vaihtoehdossa VE2a NNH:n nikkelituotantoa laajennetaan vaihtoehdon VE1 tavoin tasolle 140 000 

t nikkeliä vuodessa. Vaihtoehto VE2a sisältää tekniikkavertailun: laajennus toteutetaan nestemäi-

sellä ja kiinteällä lopputuotteella. Ammoniumsulfaatin tuotanto liittyy uuteen uuttoon. Tuotevarasto 

toteutetaan Suurteollisuuspuiston ulkopuolelle erillisenä hankkeena, ja tämän tarkkaa sijaintia ja 

hankkeen aikataulua ei toistaiseksi ole vielä tiedossa. 

 

Vaihtoehto VE2a sisältää vaihtoehdossa VE1 suunniteltujen rakennusten ja toimintojen lisäksi ke-

mikaalitehtaan laajennuksen, uuton ja AMS-kiteytyksen sekä ammoniakkisäiliön. Vaihtoehdon VE2a 

vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön eivät merkittävästi poikkea vaihtoehdon 

VE1 vaikutuksista, joskin rakennettavia rakennuksia ja rakennuskohteita on vaihtoehdossa VE2a 

hieman enemmän. Näin ollen maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvien vaikutusten 

ja muutoksen suuruuden arvioidaan olevan kokonaisuudessaan keskisuuria myönteisiä. 

Vaihtoehto VE2b 

Vaihtoehdossa VE2b NNH:n nikkelituotantoa laajennetaan vaihtoehtojen VE1 ja VE2a tavoin tasolle 

140 000 t nikkeliä vuodessa. Tuotantokapasiteetti on näin ollen kaikissa kolmessa vaihtoehdossa 

sama. Vaihtoehdossa VE2b laajennus toteutetaan nestemäisellä ja kiinteällä lopputuotteella. Am-

moniumsulfaatin tuotanto kytkeytyy vanhaan ja uuteen uuttoon.  VE2b:ssä tuotevarasto toteute-

taan Suurteollisuuspuiston ulkopuolelle erillisenä hankkeena eikä tämän erillishankkeen tarkkaa si-

jaintia ja aikataulua ole vielä ratkaistu. 

 

Vaihtoehto VE2b sisältää vaihtoehdossa VE1 suunniteltujen rakennusten ja toimintojen lisäksi ke-

mikaalitehtaan laajennuksen, uuton ja AMS-kiteytyksen sekä ammoniakkisäiliön. Vaihtoehdon vai-

kutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön eivät merkittävästi poikkea vaihtoehtojen VE1 

ja VE2a vaikutuksista, joskin rakennettavia rakennuksia ja rakennuskohteita on vaihtoehdoissa 

VE2a ja VE2b hieman enemmän. Näin ollen maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvien 

vaikutusten ja muutoksen suuruuden arvioidaan olevan kokonaisuudessaan keskisuuria myön-

teisiä. 

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Vaihtoehto VE0 ei tuo muutosta nykytilaan. Vaihtoehdot VE1, VE2a ja VE2b toteuttavat kaikilla 

kaavatasoilla suunniteltua maankäyttöä ja noudattavat maankäytön suunnitelmien perusratkaisuja. 
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Suurteollisuuspuisto on olemassa oleva, jo rakentunut teollisuusalue eikä nikkelituotannon laajen-

nuksella voida katsoa olevan merkittäviä heikentäviä vaikutuksia alueen yhdyskuntarakenteeseen 

tai maankäyttöön. Vaihtoehtojen VE1, VE2a ja VE2b merkittävyydet ovat vähäisiä myönteisiä, 

kun muutoskohteen herkkyys on vähäinen.  

 

Maankäyttöä tarkimmin ohjaavan detaljikaavan, asemakaavan erityinen T/kem -aluevaraus ja sii-

hen liittyvät määräykset palvelisivat hankkeen vaihtoehtoja ja niiden tarkoitusta nykyistä alueva-

rausmerkintää paremmin. Merkintä T/kem viittaa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuee-

seen, jolla on tai jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan 

laitoksen. 

 

Taulukko 5. Yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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11.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Hanke vastaa suunniteltua maankäyttöä eikä sillä ole haitallisia vaikutuksia yhdyskuntarakentee-

seen ja maankäyttöön. Maankäytön suunnittelussa eri kaavatasoilla on huomioitu mahdolliset hai-

talliset vaikutukset, ja alueelle on lisäksi käynnistymässä asemakaavan päivitys erityisen T/kem -

aluevarausmerkinnän osoittamiseksi. 

11.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Hankkeen aiheuttamat vaikutukset on pyritty huomioimaan mahdollisimman laajasti. Nykyisen 

maankäytön sekä suunnitellun maankäytön osalta arviointi ei sisällä merkittäviä epävarmuuksia 

Muutoksen suuruus 
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12. ELINKEINOT JA PALVELUT 

12.1 Arvioinnin päätulokset 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Vaihtoehto VE0 ei aiheutta muutosta nykytilaan, sillä nykyinen toiminta jatkuu eikä 

muutoksia nykyisiin suoriin tai välillisiin työpaikkoihin synny. 

Vaihtoehdolla VE1 on myönteisiä vaikutuksia Harjavallan elinkeinoelämään. Toiminnan 

laajentaminen ja rakentamistyöt työllistävät määräaikaisesti useampia henkilöitä, 

minkä lisäksi toiminnan laajentamisella on pieni myönteinen vaikutus Harjavallan työl-

lisyysasteeseen.  

Tekniikkavaihtoehdon VE2a tai VE2b toteutuessa määräaikaisilla työllisyysvaikutuk-

silla on rakentamisen ajan keskisuuria myönteisiä vaikutuksia. Lisäksi hanke luo toi-

minnan aikana uusia, vaikutuisia työpaikkoja Harjavaltaan, mistä aiheutuu pieniä 

myönteisiä vaikutuksia. 

12.2 Vaikutusmekanismi 

Rakentamisvaiheessa hankkeen vaikutukset elinkeinoelämälle syntyvät työllisyyden kautta, mutta 

jäävät verrattain lyhytkestoisiksi. Toimintavaiheessa vaihtoehdon VE1 hanke luo uusia työpaikkoja 

noin 10–20 kpl. Vaihtoehdot VE2a/b lisäävät 20–50 työpaikkaa nykytilaan verrattuna. Välilliset työl-

listävät vaikutukset ovat luokkaa 50–150 vaihtoehdoissa. Lisäksi välillisiä vaikutuksia syntyy akku-

teollisuuden tukemisesta ja sen myötä uusien työpaikkojen synnyn edistämisestä. 

12.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Asiantuntijatyönä on arvioitu suorat ja välilliset vaikutukset työllisyyteen ja elinkeinoelämään hank-

keen toteutuessa tai toteutumatta jäädessä. 

 

Lähtötietoina käytettiin tilastotietoa Harjavallan elinkeinoelämästä ja NNH:n työntekijämääristä, 

sekä arvioita tulevaisuuden työmarkkinatilanteesta. 

12.4 Nykytila 

Harjavalta oli vuonna 2021 noin 6 800 asukkaan kunta. Vuonna 2020 Harjavallassa oli työpaikkoja 

reilu 3 600, joista alkutuotannossa 1,0 %, jalostuksessa 44,3 % ja palvelualoilla 53,8 %. Työttö-

mien osuus työvoimasta oli 13,7 %. (Tilastokeskus, 2022) 

 

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.  

 

Harjavallan kaupungilla on pitkä teollinen historia ja Suurteollisuuspuiston teollisuuden toimijat ovat 

kaupungin suurimpia työnantajia. Viimeisen parin vuoden aikana teollisuuden toimijat ovat levin-

neet myös Suurteollisuuspuiston läntiselle puolelle, mikä on vahvistanut teollisuuden asemaa enti-

sestään merkittävänä työnantajana Harjavallassa. Elinkeinojen ja palveluiden näkökulmasta 

herkkyys arvioidaan kohtalaiseksi. 
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12.5 Vaikutukset elinkeinoihin ja palveluihin 

Vaihtoehto VE0 

Hankkeen toteuttamatta jäädessä, NNH:n tuotanto jatkuu nykyisen ympäristöluvan mukaisella tuo-

tantokapasiteetilla. Tuotannon jatkuessa nykyisellään ei hankkeesta vastaavalla ole tarvetta luoda 

uusia työpaikkoja. Toteuttamatta jäädessä ei hanke tue välillisesti uusia akkuteollisuushankkeita, 

eikä edesauta niiden kehitystä tai mahdollisuutta luoda uusia työpaikkoja Harjavaltaan. Vaihtoeh-

don VE0 mukaisessa ratkaisussa vaikutus on ei muutosta elinkeinoelämälle. 

Vaihtoehto VE1 

Rakentaminen 

Suunniteltujen toimintojen rakentamisen aikaiset vaikutukset elinkeinoelämään ja palveluihin liit-

tyvät työllisyysvaikutuksiin. Suoria myönteisiä vaikutuksia syntyy urakoitsijoiden palkkaamisesta ja 

välillisiä myönteisiä vaikutuksia raaka-aineiden toimittajille. Koska kyseessä on tuotannon laajen-

taminen olemassa olevan tuotannon yhteyteen, eikä täysin uuden tuotantolaitoksen rakentaminen, 

jäävät vaikutukset suhteellisen lyhytkestoisiksi. Rakentamisen aikainen muutoksen suuruus arvioi-

daan kokonaisuudessaan pieneksi myönteiseksi. 

 

Toiminta 

Kun vaihtoehdon VE1 mukainen toiminta käynnistyy Suurteollisuuspuistossa nousee NNH:n tarvit-

semien työntekijöiden määrä noin 10 – 20 hengellä. Verrattaessa NNH:n nykyiseen työntekijämää-

rään Suurteollisuuspuistossa, on kyse karkeasti noin 5 % kasvutarpeesta työntekijämääränä mitat-

tuna. Lisääntyneiden työpaikkojen kautta syntyy suoria, myönteisiä vaikutuksia alueen elinkei-

noelämään. 

 

Hanke edesauttaa myös Harjavallan profiloitumista akkuteollisuuskeskittymänä, mikä aiheuttaa vä-

lillisiä vaikutuksia Harjavallan elinkeinoelämälle. Akkukemikaalituotannon lisääntyessä muodostuu 

akkuteollisuudelle houkuttelevampi ja tehokkaampi toimintaympäristö johtuen raaka-aineiden saa-

tavuudesta paikallisesti. Paikallinen raaka-aineiden tuotanto saattaa houkutella alueelle lisää alan 

toimijoita ja tätä kautta välillisesti lisätä Harjavallan työpaikkoja. 

 

Lisäksi profiloitumista akkuteollisuuskuntana pidetään elinkeinoelämän ja palveluiden kannalta 

myönteisenä mahdollisuutena koko Harjavallan kunnalle. Tarkasteltaessa Harjavallan asukasmää-

rän kokonaiskuvaa pitkällä aikavälillä, on se laskenut aina 1980-luvun lopusta alkaen (Tilastokes-

kus, 2022). Mahdolliset uudet työpaikat ja vihreän siirtymisen tukeminen arvioidaan luovan Harja-

vallasta myönteisemmän kuvan työntekijöille. 

 

Toiminnan aikaisen muutoksen suuruus arvioidaan kokonaisuudessaan pieneksi myönteiseksi. 

Vaihtoehto VE2a ja VE2b 

Rakentaminen 

Suunniteltujen toimintojen rakentamisen aikaiset vaikutukset elinkeinoelämään ja palveluihin liit-

tyvät työllisyysvaikutuksiin. Suoria myönteisiä vaikutuksia syntyy urakoitsijoiden palkkaamisesta. 

Suunniteltujen tekniikkavaihtoehtojen VE2a ja VE2b myötä toiminta-alueelle rakennetaan pari suu-

rempaa rakennusta sisältäen kemikaalitehtaan laajentamisen, uuton ja AMS-kiteyttimen sekä uu-

den erillisen ammoniakkisäiliön. Aktiivisin rakentamisvaihe kestää vajaan vuoden verran, minkä 

aikana työllistetään noin 100 henkilöä lisää. Työllisyysvaikutukset ovat tekniikkavaihtoehdoissa 

VE2a ja VE2b hieman suuremmat kuin vaihtoehdossa VE1. Rakentamisen aikaiset vaikutukset ar-

vioidaan keskisuureksi myönteiseksi. 
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Toiminta 

Vaihtoehtojen VE2a ja VE2b toimintavaiheen aikaiset vaikutukset elinkeinoelämään ja palveluihin 

ovat vastaavanlaiset kuin vaihtoehdossa VE1. Työpaikkoja syntyy kuitenkin enemmän, noin 20–50 

uuttta työpaikkaa lisäten elinkeinoelämään kohdistuvia myönteisiä vaikutuksia. Muutoksen suuruus 

arvioidaan pieneksi myönteiseksi. 

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Vaihtoehto VE0 ei aiheuta muutosta nykytilaan. Hankkeen toteutumatta jäädessä ei tueta välillisesti 

alueen muita toimijoita akkuteollisuuden edistämiseksi, mikä saattaa vaikuttaa kielteisesti koko 

alueen elinkeinoelämään. Vaihtoehto VE1 tuo pieniä myönteisiä vaikutuksia rakentamisen ja toi-

minnan aikana. Vaihtoehdot VE2a ja VE2b tuovat rakentamisen aikana keskisuuria myönteisiä vai-

kutuksia työllistävyyden kannalta. Toiminnan aikana tekniikkavaihtoehtojen vaikutukset ovat pieniä 

myönteisiä. 

 

Vaihtoehtojen VE1, VE2a ja VE2b vaikutukset ovat merkittävyydeltään kohtalaisia myönteisiä, kun 

vaikutusalueen herkkyys on kohtalainen. 

Taulukko 6. Elinkeinoelämään ja palveluihin kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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12.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Hankkeen aiheuttamat vaikutukset elinkeinoelämään on arvioitu myönteisiksi, jolloin haitallisten 

vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen ei ole tämän vaikutuskategorian kohdalla oleellista. 

12.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Hankkeesta vastaavalla on hyvä käsitys laajennuksen myötä syntyvistä uusista työpaikoista heidän 

toiminnassaan, eikä tästä synny epävarmuutta vaikutusten arviointiin.  

Muutoksen suuruus 
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13. MAISEMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ 

13.1 Arvioinnin päätulokset 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

 Vaihtoehdoilla VE1, VE2a ja VE2b on maisemaan ja kulttuuriympäristöön vähäinen 

kielteinen vaikutus. Vaikutukset kohdistuvat erityisesti Teollisuuskadun eteläpuolella 

sijaitseviin entisiin johtajiston asuinrakennuksiin. Uusi rakentaminen sijoittuu kuitenkin 

olemassa olevaan tehdasympäristöön tehtaan alueelle, joten muutos entiseen ei ole 

erityisen merkittävä. Inventoinneissa arvokkaaksi osoitettuja kohteita ei olla purka-

massa. Maisema Harjavallassa on suurimittakaavaista ja tasaista eikä tehdas juurikaan 

näy maiseman arvoalueille piippua lukuunottamatta. Maakunnallisesti merkittävä Ou-

tokummun ja Kemiran asuinalueet on rajaukseltaan vanhentunut eikä nykyisin jäljellä 

olevalle asuinalueelle tule tässä hankkeessa uutta rakentamista. Tehtaan asuinalueen 

herkkyys tehtaalla tapahtuville muutoksille on arvioitu pienemmäksi kuin erillisen 

asuinalueen tai muun rakennetun kulttuuriympäristön arvoalueen herkkyys, joten vai-

kutukset jäävät vähäisiksi. 

 

13.2 Vaikutusmekanismi 

Hanke sijoittuu Suurteollisuuspuiston alueelle, joka on erittäin voimakkaasti teollistunut ja sisältää 

entuudestaan korkeita rakennuksia ja rakenteita kuten savupiippuja. Alue poikkeaa rakennusmas-

sallaan ympäröivästä maisemasta voimakkaasti. Teollisuusalue on perustettu aikoinaan metsäiselle 

alueelle ja Harjavallan kaupunki on kasvanut sen ympärillä. Tehdasta varten rakennettiin työnteki-

jöille asuntoja tehtaan viereen. Tehdasalueen rakennuskanta on uusiutunut voimakkaasti vuosi-

kymmenten aikana.  

 

Suurteollisuuspuisto sijaitsee yhdyskuntarakenteen sisällä rakennetussa ympäristössä. Teollisuus-

alue on laajentunut kohti pohjoista, jonne on rakennettu mm. BASF:n akkumateriaalitehdas. 

Avointa peltoaluetta on jonkin verran Kokemäenjoen rannalla ja valtatien 2 länsipuolella. Satakun-

talaisittain läheiset peltoalueet ovat kuitenkin melko pieniä ja maisema on sulkeutunutta.  

 

Välittömiä vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäristöön voi aiheutua rakennusten purkamisesta 

ja uusien rakentamisesta sekä mahdollisesti uusista liikennejärjestelyistä. Uudisrakennusten kor-

keudella on suuri merkitys maisemavaikutusten muodostumisessa. Välillisiä vaikutuksia rakennet-

tuun kulttuuriympäristöön voi aiheutua mm. siitä, jos tehdasalueen laajentuessa läheisten asuin-

alueiden käyttö asumiseen vaikeutuu tai estyy kokonaan. Tällä olisi vaikutuksia maakunnallisesti 

merkittävään alueeseen Outokummun ja Kemiran asuinalueet.  

13.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Lähtötietoina on käytetty Maanmittauslaitoksen kartta- ja ilmakuva-aineistoja sekä valtakunnallis-

ten, maakunnallisten ja paikallisten inventointien aineistoja, mm. Valtakunnallisesti arvokkaat mai-

sema-alueet (YM 2021), Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (Museovi-

rasto 2009), Satakunnan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Satakuntaliitto 2014), Sata-

kunnan maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt (Satakuntaliitto 2005), Harjavallan kes-

kustan osayleiskaavainventointi (Pakki-tietokanta 1996) sekä Boliden Harjavalta Oy, Suurteolli-

suuspuiston rakennetun kulttuuriympäristön inventointi (Ramboll Finland, 2019). 

 

Asiantuntijatyönä on arvioitu hankkeen suorat ja välilliset vaikutukset maiseman ja kulttuuriympä-

ristön arvoalueisiin ja -kohteisiin edellä mainitun aineiston ja maastokäynnin perusteella.  
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13.4 Nykytila 

 

Tehdasalueen historia 

 

Hankealue sijaitsee Harjavallan Suurteollisuuspuistossa, jossa on ollut teollista toimintaa 1940-lu-

vulta alkaen. Outokummun kuparisulatto siirrettiin jatkosodan loppuvaiheessa 1944 Imatralta Har-

javaltaan. Harjavallan valtteja paikan valinnassa olivat sopiva maasto, juuri rakennettu vesivoima-

laitos ja rautatien läheisyys. Tehdas aloitti toimintansa Harjavallassa 1945 ja sen tuotantoon lähei-

sesti liittyvä Rikkihappotehdas paria vuotta myöhemmin. Tehtaiden sijoitussuunnittelun teki arkki-

tehti Wäinö Palmqvist. Vuosikymmenen loppuun mennessä yhtiö rakennutti tehdasalueen läheisyy-

teen paljon pien- ja kerrostaloja tehtaan työntekijöille. Suunnittelijana oli Palmqvistin lisäksi mm. 

Aarne Ervi, joka laati myös Harjavallan asemakaavan vuonna 1952. (Satakunnan Museo/Pakki-

tietokanta) 

 

Rikkihappotehdas laajensi ja monipuolisti toimintaansa. Vuonna 1949 se otti käyttöönsä silloin Suo-

men suurimpiin rakennuksiin kuuluneen yli hehtaarin kokoisen superfosfaattitehtaan. Vuonna 1960 

valmistui nikkelitehdas. 1970-luvun alussa sulatoille rakennettiin maan suurin happitehdas, laajen-

nettiin vanhaa tehdasta runsaasti sekä rakennettiin erillinen liuottamorakennus. Pölynkäsittelyyn 

alettiin kiinnittää huomiota 1970-luvulla, minkä seurauksena alueelle saatiin ensimmäinen noin 70 

metriä korkea savupiippu. 

 

1980-luvulla tapahtui paljon tuotantotapoihin liittyviä uudistuksia, joiden seurauksena rakennuksia 

laajennettiin, vanhoja purettiin ja uusia rakennettiin. Suurimpia uudisrakennuksia olivat 1984 val-

mistuneet rikkihappotehdas ja ilmakaasutehdas. Uusien rakennusten ja laajennusosien rakentami-

nen on ollut jatkuvaa koko tehdasalueen historian ajan. Määrällisesti eniten rakennustapahtumia 

on ollut 1990-luvulla ja vähiten 2000-luvun alussa. (Vartiainen 2011, Harjavallan Suurteollisuus-

puisto 2010) 

 

Molempien tehtaiden tuotantorakennusten ja asuntoalueiden vanhimmat osat ovat 1940- ja 1950-

luvuilta. Yhtiön omistamat asuinrakennukset alkoivat pikkuhiljaa 1960-luvun lopulla siirtyä yksityi-

seen omistukseen, ja 80-luvun loppuun mennessä kaikki asuinrakennukset oli myyty yksityisille. 

(Vartiainen 2011, Harjavallan Suurteollisuuspuisto 2010) 
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Kuva 13-1 Tehdasalue vuoden 1948 ilmakuvassa. Tehtaan viereen oli jo rakennettu asuinaluetta, mutta Harjaval-

lan keskusta sijaitsi vielä erillään teollisuusalueesta. Lähde: Maanmittauslaitos, Paikkatietoikkuna. 

 

Arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt 

 

Noin kilometrin etäisyydellä hankealueen itäpuolella on Kokemäenjokea myötäilevä valtakunnalli-

sesti arvokas maisema-alue Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisemat. Maiseman perusele-

menttejä ovat jokilaakso ja sen rinteiden avarat ja polveilevat savitasangot sekä pinnanmuodoiltaan 

tasaiset jokisuualueet. Maiseman vaikuttavuus perustuu paitsi laajoihin ja avariin viljelyksiin, myös 

niiden keskellä vaihtelevasti mutkittelevaan jokiuomaan ja harjujen tuomaan maisema vaihteluun. 

Joen rannoilla on säilynyt paljon vanhaa rakennuskantaa.  

 

Lähin valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö on noin kahden kilometrin etäi-

syydellä sijaitseva Lammaistenlahden kulttuurimaisema. Lammaistenlahden arvokas kulttuuri-

maisema muodostuu Kokemäenjoen pohjoisrannalla olevan Pirilän kylän vanhasta asutuksesta, ete-

läpuolella olevista Torttilan ja Lammaisten kylän talonpoikaistaloista, Huovintiestä sekä Erik Brygg-

manin suunnittelemasta, vuonna 1939 valmistuneesta voimalaitoksesta. Valtakunnallisesti merkit-

tävä Huovintie lukeutuu keskiajan huomattavimpiin teihin, joka yhdisti Kokemäenjoen suun 

kauppa- ja asutusalueen sisempään Euran-Säkylän-Köyliön asustusalueeseen ja Varsinais-Suomen 

jokiasutuksen latvoihin. Harjavallan alueella Huovintie on säilynyt vain Valtatien 2 eteläpuolelle 

jääden täten reilun 1,5 kilometrin etäisyydelle hankealueen eteläpuolelle. Huovintie jatkuu tehdas-

alueen pohjoispuolella Nakkilan kunnan rajalta.  
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Hankealueesta luoteeseen, noin 2,5 kilometrin etäisyydellä, sijaitsee Satalinnan parantola, joka 

edustaa 1920-luvun parantaloarkkitehtuuria.  Satalinnan keuhkotautiparantolakokonaisuuteen kuu-

luu arkkitehti Onni Tarjanteen suunnittelemien parantolarakennuksen ja lastensairaalan lisäksi näi-

hin liittyviä asuinrakennuksia. Satalinna ei ole enää sairaalakäytössä.  

 

Suunnittelualueen välittömään läheisyyteen ja osin suunnittelualueelle sijoittuu Outokummun ja 

Kemiran asuntoalueet -niminen maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. 

Asuntoalueiden vanhimmat osat ovat 1940- ja 1950-luvuilta. Puistomaisesti istutetuilla asuntoalu-

eilla on kerrostaloja, rivitaloja, paritaloja sekä yhdenperheen asuintaloja, joita ovat suunnitelleet 

mm. arkkitehdit W.G. Palmqvist ja Aarne Ervi.  

  

Suunnittelualueen koillispuolella noin kilometrin etäisyydellä on maakunnallisesti merkittävä Koke-

mäenjoen kulttuurimaisema välillä Lammainen-Pirilä-Pirkkala-Torttila, johon sisältyy eril-

linen Kangasniemen ja Tolvin rakennusryhmistä muodostuva alue tehdasalueen pohjoispuolella. 

Suunnittelualueelta noin kaksi kilometriä pohjoiseen Nakkilan kunnan puolella on maakunnallisesti 

merkittävä Kokemäenjoen kulttuurimaisema. Maakunnallisesti merkittävä Hiirijärven kult-

tuurimaisema sijaitsee lähimmillään neljä kilometrin päässä suunnittelualueen lounaispuolella. 

 

Hieman yli kilometrin päässä suunnittelualueesta kaakkoon ovat maakunnallisesti merkittävät Har-

javallan kaupungintalo ympäristöinen, Harjavallan kirkko ja entinen SYP:n toimitalo. Alku-

aan kunnantaloksi rakennettu Harjavallan kaupungintalo on valmistunut vuonna 1959 arkkitehti-

toimisto Lappi-Seppälä ja Martaksen laatiman suunnitelman mukaan. Harjavallan vanha kirkko ra-

kennettiin vuonna 1870 lääninarkkitehti G.Th. Chiewitzin laatimien suunnitelmien mukaisesti. Uu-

den kirkon on suunnitellut arkkitehti Pekka Pitkänen vuonna 1984. Harjavallan koulukeskukselle 

on matkaa hieman vajaat kaksi kilometriä. Arkkitehti Erkki Huttusen 1947 suunnittelema koulura-

kennus valmistui vuonna 1949. 

 

 

Kuva 13-2 Joen toiselle puolelle Pohjoisrannantielle, valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle, tehdasalu-

eesta näkyy vain piippu. Kuvassa oikealla Lammaistenlahden kulttuurimaisema-alueeseen (RKY) sisältyvä Kan-

gasniemi. 
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Kuva 13-3 Arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt hankealueen lähellä. Maakunnallisesti merkittävään 

kulttuuriympäristöön merkityt uudet rakennukset sijoittuvat aidatulle tehdasalueelle, jossa on jo nyt teollisuusra-

kennuksia. Asuinalueet sijoittuvat tehdasaluetta kiertävän tien etelä- ja itäpuolelle. 

Alueella on tehty Harjavallan keskustan osayleiskaavainventointi 1996 ja Boliden Harjavalta Oy:n 

Suurteollisuuspuiston rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 2019.  

 

Vuoden 1996 inventoinnissa on käsitelty koko tehdasalue kokonaisuutena ja se on arvioitu teolli-

suushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaaksi. Asuinalueelta on inventoitu esimerkinomaisesti 

yksittäiskohteita: 

 

Rivitalo (Kuparitehtaantie 10) on valmistunut vuonna 1945. Rakennus on arvioitu maisemallisesti 

arvokkaaksi oman aikansa rakennustavan edustajaksi. Rakennus on edelleen asuttu ja siihen on 

tehty jonkin verran muutoksia.  
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Kuva 13-4 Kuparitehtaantiellä sijaitseva, alun perin ilmeisesti kahden perheen asunnoksi rakennettu asuinraken-

nus on edelleen käytössä. 

Toinen rivitalo (Saimaantie 1) on valmistunut 1950-luvulla. Rakennus edustaa sodan jälkeisen mo-

dernismin ajatusmaailmaa ja on säilynyt hyvin rakentamisajankohtansa asussa. Se on arvioitu ra-

kennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaaksi.  

 

 

Kuva 13-5 Saimaantiellä on kaksi keskenään samanlaista rivitaloa, jotka ovat edelleen käytössä. 

Kerrostalo (Oppilepo, Saimaantie 10) on valmistunut vuonna 1948. Rakennuksen ulkoasussa on 

havaittavissa klassismin piirteitä. Räystäslinja on katkaistu frontonilla, räystäiden alla on kissan-

penkit ja päädyissä lunetti-ikkunat. Rakennuksen alkuperäinen arkkitehtoninen asu on säilynyt hy-

vin ja se on arvioitu rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaaksi. (Satakunnan Museo, 

Pakki-tietokanta) 



Ramboll - Nikkelituotannon laajennuksen YVA 

 

  

 

131/217 

 

 

Kuva 13-6 Saimaantien ja Satakunnantien välissä olevat kerrostalot ovat merkittävä osa Harjavallan keskustan 

rakennettua ympäristöä. 
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Kuva 13-7 Tehdasalueella ja sen viereisellä asuinalueella on inventoitu rakennuksia vuosina 1996 ja 2019. Kartalla 

näkyvät inventoidut rakennukset ja näiden läheisyyteen nyt suunnitteilla olevien uusien rakennusten sijainti. 

Vuoden 2019 selvityksessä on inventoitu tehdasalueen vanhimpia rakennuksia, jotka sijaitsevat 

alueen etelä- ja kaakkoisosassa. Aluearvioinnissa todetaan, että kaikista muutoksista huolimatta 

alueella on säilynyt jonkin verran myös vanhaa rakennuskantaa, joka kertoo osaltaan sekä Harja-

vallan että koko Suomen teollisuuden historiasta.  

 

Alueen ydin on tyylillisesti selkeästi havaittavissa. Punatiilisten julkisivujen, 2-3 kerroksisten raken-

nusten keskittymä alueen keskellä on jotakuinkin säilynyt ja siitä on aistittavissa alkuperäisen teh-

dasalueen mittakaava ja tunnelma. Toisena mainittavana kokonaisuutena ovat säilyneet alueen 

alkuperäiset hallinto- ja kokoontumistilat eli Keskuskonttori sekä Kerhorakennus, jotka juuri tämän 

tehdasalueen historian lisäksi edustavat hyvin myös aikakautensa tyyliä ja rakennustapaa. 
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Kuva 13-8 Näkymä tehdasalueelle Teollisuuskadulta. Kuvassa näkyvät alkuperäiseen rakennuskantaan kuuluvat 

Keskuskonttori ja Kerhorakennus. 

 

Inventoidut rakennukset:  

 

10 Konvertterihalli 

Monesta eri osasta koostuva rakennuskompleksi, joka on rakennettu vuosina 1945-1995. Alkupe-

räisessä rakennusosassa on kolme kerrosta, julkisivut ovat punatiiltä. Loiva harjakatto ja tyyli ovat 

vanhassa rakennusosassa samankaltaisia kuin muilla alueen vanhimmista rakennuksista. Laajen-

nusosat on toteutettu käytännöllisyyden ja kustannustehokkuuden ehdoilla, eikä niitä ole sovitettu 

alkuperäiseen tyyliin. Rakennuksella on teollisuushistoriallisia arvoja osana alueen vanhinta raken-

nuskantaa. 

 

32 Konekorjaamo 

Konekorjaamo on rakennettu alun perin vuonna 1957, mutta siihen on tehty muutoksia vuosina 

1986 ja 1994. Rakennuksella on teollisuushistoriallisia ja aluekokonaisuuteen liittyviä arvoja osana 

alueen vanhinta, punatiilistä rakennuskantaa. 

 

34 Sähkökorjaamo 

Sähkökorjaamo on valmistunut vuonna 1957, muutoksia rakennukseen on suunnitellut ainakin ark-

kitehti Tor-Eric Herler vuonna 1968. Rakennus edustaa samaa tyyliä kuin muutkin alueen vanhim-

mat rakennukset. Rakennuksella on teollisuushistoriallisia ja aluekokonaisuuteen liittyviä arvoja 

osana alueen vanhinta, punatiilistä rakennuskantaa.  

 

36 Paloasema 
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Vuonna 1956 valmistunut paloasema on punatiilinen kaksikerroksinen rakennus, jossa on pieni 

torni. Se on rakennettu alun perin lämpökeskukseksi ja veturitalliksi vuonna 1956 ja muutettu pa-

loasemaksi vuonna 1983. Rakennuksella on teollisuushistoriallisia ja aluekokonaisuuteen liittyviä 

arvoja osana alueen vanhinta, punatiilistä rakennuskantaa. 

 

40 Ruokala / Huoltola 

Vuonna 1971 valmistuneen, kaksikerroksisen, tasakattoisen rakennuksen on suunnitellut Arkkiteh-

titoimisto B. Heng & V. Pyystinen. Julkisivujen päämateriaalina on punatiili, nauhamaiset ikkunaosat 

ovat lasitiiltä. Rakennus on alkuperäisessä käytössään ruokala- ja sosiaalitiloina ja se on säilyttänyt 

ulkoiset ominaispiirteensä.  

 

41 Kerhorakennus 

Vuonna 1953 valmistunut kerhorakennus on vaaleaksi rapattu kaksikerroksinen tiilirakennus, jonka 

yksikerroksisessa siipiosassa on juhlasali. Rakennukseen on tehty muutoksia 1978 ja 1995. Yläker-

rassa vieraiden majoitustilat on muutettu toimistotiloiksi. Rakennuksessa on loivahko harjakatto, 

ja tiilikate, pääsisäänkäyntiä on korostettu katoksella ja porrashuonetta suurella moniruutuisella 

ikkunalla. Rakennuksella on teollisuushistoriallisia, rakennushistoriallisia ja aluekokonaisuuteen liit-

tyviä arvoja osana alueen vanhinta rakennuskantaa. 

 

42 Keskuskonttori 

Keskuskonttori on rakennettu vuonna 1945 ja siihen on tehty muutoksia vuosina 1987 ja 1996.  

Vaaleanruskeaksi rapatun kaksikerroksisen rakennuksen pääsisäänkäynnin yläpuolella on kaksi yh-

deksänruutuista ikkunaa, jotka muodostavat yhdessä 18-ruutuisen kokonaisuuden. 

Rakennuksella on teollisuushistoriallisia, rakennushistoriallisia ja aluekokonaisuuteen liittyviä arvoja 

osana alueen vanhinta rakennuskantaa. 

 

45 Keskusvarasto 

Vuonna 1945 valmistunut Keskusvarasto on yksi koko alueen ensimmäisistä ja vanhimmista raken-

nuksista. Julkisivumateriaalina on punatiili ja julkisivua luonnehtii rytmikäs ikkuna-aukotus. Pääty-

kolmiossa on puolikuun muotoinen ikkuna kuten muissakin alueen vanhimmissa rakennuksissa. 

Rakennuksella on teollisuushistoriallisia ja aluekokonaisuuteen liittyviä arvoja osana alueen van-

hinta, punatiilistä rakennuskantaa. 

 

D Kievari / Isännöitsijän asuintalo 

Vuonna 1946 valmistunut asuintalo on lähteissä nimetty isännöitsijän taloksi, mutta tehtaan edus-

tajien mukaan rakennus on toiminut tehtaan johtajan asuntona ja sittemmin mm. tehtaan edus-

tustiloina. Rakennus on keskiosastaan kaksikerroksinen, sivuilla yksikerroksiset siivet, joissa kui-

tenkin katon harjasuunta sama kuin kaksikerroksisella osalla. Rakennuksen pihasivulla on lisäksi 

yksikerroksinen, poikkisuuntainen siipiosa. Julkisivut on rapattu. 

 

Rakennuksella on teollisuus- ja kaavahistoriallisia, arkkitehtonisia ja kaupunkikuvallisia arvoja. Ra-

kennus on osa maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä Outokummun ja Kemiran asuin-

alueet. 
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Kuva 13-9 Näkymä Teollisuuskadulta kohti itää. Tien oikealla puolella on johtajiston entisiä asuinrakennuksia 

puuston keskellä. Vasemmalla puolella tien vieressä kulkee aita ja heti sen takaa alkaa tehdasalue. Maakunnalli-

sesti merkittävän asuinalueen rajaus on tältä osin virheellinen. Asuinrakennukset sijaitsevat Teollisuuskadun ete-

läpuolella ja Huovintien itäpuolella. 

 

 

Kuva 13-10 Uusi liuottamorakennus tulee vanhan sinisen kuparisakkavaraston paikalle. Uudesta rakennuksesta 

tulee korkeampi, mutta sen vaikutus jo ennestään teolliseen maisemaan ei ole merkittävä. 
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Kuva 13-11 Teollisuuskadun eteläpuolella olevat entiset asuinrakennukset. Ylimpänä Isännöitsijän talo. 
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13.5 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta, eikä hankkeesta aiheudu vaikutuksia maisemaan tai kult-

tuuriympäristöön. 

Vaihtoehto VE1 

Nikkelituotannon laajentaminen tasolle 140 000 tonnia nikkeliä vuodessa. Vaihtoehto sisältää kar-

talle (Kuva 2-2) sinisellä merkityt uudet toiminnot. 

 

Rakentaminen 

Alueelta ei olla purkamassa inventoinneissa huomioituja rakennuksia. Rakentamisen aikana ei 

synny arvioitavia vaikutuksia maiseman ja kulttuuriympäristön osalta. 

 

Toiminta 

Toiminnan aikaiset vaikutukset liittyvät uusien rakennusten aiheuttamaan maiseman muutokseen. 

Uusi liuottamorakennus on korkeudeltaan noin 25 metriä, joka on viereisten teollisuusrakennusten 

kanssa samaa korkeusluokkaa. Muut suunnitellut rakennukset/toiminnot ovat verrattain matalia 

(max. 18 m).  

 

Jäähdytysvesitornit yltävät meluesteen kanssa noin 15 metrin korkeuteen. Jäähdytysvesitornit ra-

kennetaan vanhojen jäähdytysvesitornien (13 m) viereen, eivätkä ne aiheuta suurta muutosta ny-

kytilaan.  

 

Suurin vaikutus kulttuuriympäristöön on uudella liuottamorakennuksella, joka rakennetaan tehdas-

alueen etelärajalle, Teollisuuskadun toisella puolella olevaa Isännöitsijän taloa vastapäätä. Samalla 

paikalla on kuitenkin suurikokoinen halli jo nyt. Tehtaan itä- ja eteläpuolella on puistomaisia asuin-

alueita, jotka peittävät tehdasalueella olevat rakennukset katutasolla melko hyvin. Kaupungin kes-

kusta on rakentunut tehtaan tuntumaan, joten tehdas on kuulunut Harjavallan kaupunkikuvaan 

1950-luvulta alkaen.  

 

Maisema on suurimittakaavaista ja maasto Harjavallassa on hyvin tasaista, joten maisemia ei juuri 

pääse tarkastelemaan korkealta. Tehdasalueesta näkyy Kokemäenjokilaakson valtakunnallisesti ar-

vokkaalle maisema-alueelle lähinnä korkein piippu. Hiirijärven maakunnallisesti arvokkaalle mai-

sema-alueelle ei näy piippuakaan. Tämän perusteella voidaan arvioida, että uusilla rakennuksilla ei 

ole vaikutuksia maiseman arvoalueisiin kilometrien säteellä. 

 

Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö Outokummun ja Kemiran asuinalueet on 

rajaukseltaan virheellinen. Nyt suunnitellut toiminnot eivät sijoitu asuinalueelle vaan tehdasalu-

eelle. Asuinalue on muutenkin pienentynyt, koska sieltä on purettu rakennuksia. Alueella on myös 

paljon autioituneita ja huonokuntoisia rakennuksia. Arvoalue on syytä rajata uudelleen.  

 

Lähimpänä muutosaluetta sijaitsevat entiset johtajiston rakennukset ovat aina sijainneet teollisuus-

alueen välittömässä läheisyydessä, joten ne eivät ole erityisen herkkiä tehdasalueen toiminnoille. 

Muutenkin tehtaan asuinalueeksi rakennetun alueen herkkyys tehtaalla tapahtuville muutoksille 

voidaan katsoa olevan vähäisempi kuin aivan erillisen asuinalueen tai esimerkiksi maatilapihapiirin 

herkkyys.  

 

Muutoksen suuruus on pieni kielteinen.  
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Kuva 13-12 Tolvin talo Satakunnantien varrella sijaitsee noin puolen kilometrin päässä tehtaan lähimmistä osista, 

mutta tehdasrakennukset eivät näy metsän läpi. 

Vaihtoehto VE2a 

NNH:n nikkelituotannon laajentaminen tasolle 140 000 tonnia nikkeliä vuodessa. Tekniikkavaihto-

ehto 1. Vaihtoehto sisältää kartalle (Kuva 2-2) merkityt siniset ja mustat toiminnot. Tuotevarasto 

toteutetaan Suurteollisuuspuiston ulkopuolelle erillisenä hankkeena. Hankkeen aikataulu, eikä tuo-

tevaraston tarkka sijainti ole vielä tiedossa.  

 

Hankkeeseen liittyvät lisärakennukset sijaitsevat tehdasalueen pohjoisosassa eikä niillä ole vaiku-

tusta maakunnallisesti merkittävään asuinalueeseen. Alueella on jo suurimittakaavaista teollisuus-

rakentamista, joka ei kuitenkaan merkittävästi näy valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle.   

 

Muutoksen suuruus on pieni kielteinen.  

Vaihtoehto VE2b 

VE2b: NNH:n nikkelituotannon laajentaminen tasolle 140 000 tonnia nikkeliä vuodessa. Tekniikka-

vaihtoehto 2. Vaihtoehto sisältää kartalle (Kuva 2-2) merkityt siniset ja mustat toiminnot. Tuote-

varasto toteutetaan Suurteollisuuspuiston ulkopuolelle erillisenä hankkeena. Hankkeen aikataulu, 

eikä tuotevaraston tarkka sijainti ole vielä tiedossa. 

 

Vaikutukset kuten hankkeessa VE2a. 

 

Muutoksen suuruus on pieni kielteinen.  

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

 

Taulukko 7. Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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13.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Asuinalueen ja muutenkin tehtaan ympäristön puustoa kannattaa vaalia ja mahdollisuuksien mu-

kaan lisätä, jotta tehdas näkyisi ympäristöön mahdollisimman vähän. Asuinalueen pysyminen asu-

miskelpoisena on rakennusten säilymisen kannalta oleellisen tärkeää. 

13.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Vaihtoehtoihin VE2a ja VE2b liittyvien rakennusten korkeudet eivät ole vielä täysin tiedossa (noin 

20 m) ja tarkentuvat suunnittelun edetessä. Erillisenä hankkeena toteutettavan tuotevaraston si-

jainti määritetään vasta myöhemmin, kun hankkeen aikataulu on selvillä. Tuotevarasto tullaan si-

joittamaan Suurteollisuuspuiston ulkopuolelle. 
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14. LUONNONVAROJEN HYÖDYNTÄMINEN 

14.1 Arvioinnin päätulokset 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta eikä tuotantokapasiteetin nostoon liittyviä 

vaikutuksia synny. Vaihtoehdossa VE0 ei myöskään edistetä liikenteen sähköistymistä 

ja sitä kautta uusiutumattomien luonnonvarojen käytön vähentämistä. 

Vaihtoehdossa VE1 vaikutuksia syntyy nikkelikivien kulutuksesta, rakentamisesta sekä 

liikenteen sähköistämisen välillisestä edistämisestä. Vaihtoehdon VE1 vaikutukset arvi-

oidaan kokonaisuudessaan olevan merkittävyydeltään vähäisiä myönteisiä.  

Vaihtoehdoissa VE2a ja VE2b toiminnan aikaiset vaikutukset ovat vastaavat kuin vaih-

toehdossa VE1. Vaikutukset arvioidaan merkittävyydeltään vähäiseksi myönteiseksi. 

 

14.2 Vaikutusmekanismi 

Luonnonvarat käsittävät kaikkea luonnossa olevaa, mitä ihminen voi hyödyntää. Luonnonvarat jae-

taan usein uusiutuviin ja uusiutumattomiin luonnonvaroihin. Uusiutuviksi luonnonvaroiksi lukeutu-

vat mm. aurinko- ja tuulienergia, makea vesi ja metsäbiomassa. Uusiutumattomia puolestaan ovat 

mm. fossiiliset polttoaineet (hiili, öljy), metallit, mineraalit sekä maa- ja kiviainekset. 

 

Hankkeen vaikutukset luonnonvaroihin syntyvät käytetyistä raaka-aineista rakentamisen, että laa-

jennuksen toiminnan aikana. Lisäksi välillisiä vaikutuksia syntyy liikenteen sähköistymisen kautta, 

mikä muuttaa käytettävien moottoriajoneuvojen polttoainekantaa. 

14.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankkeen vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämisen kannalta tarkastellaan huomioiden luonnon-

varojen käytön esto/muokkaus hankealueella, tarvittavat raaka-aineet (rakentaminen, toiminta) ja 

välilliset vaikutukset akkuteollisuuden kautta liikenteen sähköistymiselle. Vaikutusten arvioinnissa 

huomioidaan luonnonvarojen käytön lisääntyminen/vähentyminen sekä uusiutumattomien ja uu-

siutuvien luonnonvarojen kulutuksen suhde toisiinsa sekä mahdollisuus korvata uusiutumattomien 

luonnonvarojen käyttö uusiutuvilla osittain tai kokonaan. 

 

Lähtötietoina vaikutusten arvioinnissa käytetään hankealueella esiintyviä luonnonvaroja, arviota 

laajennuksen jälkeisestä raaka-aineiden kulutuksesta sekä liikenteen polttoaineiden arvioitua kehi-

tyssuuntaa. 

14.4 Nykytila 

 

Huhtikuussa 2022 julkaistussa IPCC:n (Intergovernmental Panel on Climate Change) raportissa to-

detaan, että päästövähennystoimia on nopeutettava, jotta kansainväliset tavoitteet ilmaston läm-

penemisen rajaamiseksi olisi mahdollista toteuttaa. Liikenteen sähköistämisellä on suurin potenti-

aali vähentää henkilöliikenteestä aiheutuvia kasvihuonepäästöjä. (YM, 2022) Liikenteen sähköistä-

minen vaatii kuitenkin sähköautojen käytön ja siten myös tuotannon huomattavaa kasvua. Sähkö-

autojen tuotanto puolestaan vaatia ns. akkumetalleja, joiksi mielletään usein nikkeli, koboltti ja 

mangaani. 

 

Euroopan komissio tarkistaa kolmen vuoden välein EU:n kannalta kriittisten raaka-aineiden luette-

lon. Luettelo ei ennusta tulevaisuuden suuntauksia, mutta osoittaa kuinka raaka-aineiden kriittisyys 

on muuttunut ensimmäisestä vuonna 2011 julkaistusta luettelosta. Myös akkumetalleihin lukeutuva 
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koboltti löytyy kriittisten raaka-aineiden luettelosta, joka on viimeksi päivitetty vuonna 2020. (Eu-

roopan komissio, 2020) 

 

NNH:n tuotannon laajentaminen tulee vastaamaan akkumetallien kasvavaan kysyntään. Tuotannon 

laajentaminen vaikuttaa myös raaka-ainetarpeeseen, joka tulee olemaan 300 000 – 500 000 tonnia 

vuodessa riippuen raaka-aineen metallisisällöstä. Raaka-aineina käytetään pääasiassa nikkelikiviä 

ja lisäksi pienempiä määriä intermediaatteja sekä vähäisessä määrin kierrätysmateriaaleja.  

 

Hankealue sijaitsee kokonaan Suurteollisuuspuiston alueella, joka on täynnä teollista toimintaa. 

Hankealueella ei siis ole merkittäviä luonnonvaroja, joiden käyttö estyisi hankkeen toteuttamisen 

myötä. Teollisen toiminnan myötä alue on täysin ihmisen muokkaama, eikä se sovellu myöskään 

marjastus-, sienestys- tai metsästyskäyttöön. Näistä syistä hankealueen herkkyys luonnonva-

rojen hyödyntämisen kannalta arvioidaan vähäiseksi. 

14.5 Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen 

Vaihtoehto VE0 

 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta ja NNH:n tuotanto jatkuu nykyisen ympäristöluvan salli-

missa rajoissa. Tällöin vaikutuksia ei aiheudu laajennukseen liittyvien rakennusten rakentamisesta 

tai toiminnasta. Vaihtoehdossa VE0 nikkelituotteiden tuotanto jatkuu, ja tuotteita voidaan hyödyn-

tää olemassa oleviin käyttötarkoituksiin, että ohjata kasvavan akkuteollisuuden tarpeisiin. Tuotan-

tokapasiteetti jää vaihtoehdossa VE0 huomattavasti alhaisemmaksi kuin vaihtoehdossa VE1, eikä 

täten pysty vastaamaan odotettuun akkumetallien kysynnän nousuun. Välillisesti saatavilla olevien 

akkumetallien määrä vaikuttaa liikenteen mahdollisuuteen sähköistyä. 

Vaihtoehto VE1 

 

Rakentaminen 

Hankealue on jo teollisessa käytössä, eikä siellä ole merkittäviä luonnonvaroja. Rakentaminen ei 

myöskään vaadi metsän raivausta ennen rakentamisen aloittamista tai suuria määriä maa-aineisten 

käyttöä. Täten rakentaminen ei kohdista suoria vaikutuksia itse hankealueelle.  

 

Rakentamiseen tarvittavat raaka-aineet kuluttavat kuitenkin luonnonvaroja ja kohdistavat luonnon-

varoihin kielteisiä vaikutuksia. Vaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi johtuen hankkeen laajuu-

desta (laajennushanke, ei rakenneta uutta laitosta). 

 

Toiminta 

Toiminnan aikana raaka-aineiden käyttö muodostaa vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämisen 

näkökulmasta. Käytetyistä raaka-aineista noin 90 % on nikkelikiviä ja loput intermediaatteja sekä 

kierrätysmateriaaleja. Nikkelin kysyntä on ollut nousussa ja sitä tullaan tarvitsemaan tulevaisuu-

dessa yhä enenevissä määrin. Lisääntyneeseen kysyntään on kuitenkin pystytty vastaamaan hyvin 

tuotantokapasiteettien kasvaessa ja teknologian kehittyessä. Nikkelikivien kulutus kohdistaa kui-

tenkin kielteisiä vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen, kulutuksen johtaessa malmiesiinty-

mien vähenemiseen.  

 

Intermediaatit ovat nikkelipitoisia suoloja ja -sakkoja sekä erilaisia sekundäärisiä raaka-aineita. 

Sekundääristen raaka-aineiden käyttö kuluttaa vähemmän neitseellisiä luonnonvaroja ja edistää 

uusiutumattomien luonnonvarojen pidempää ja tehokkaampaa käyttöä. Raaka-aineiden kierrätys 

ja uudelleenkäyttö kuluttaa kuitenkin uusiutuvia luonnonvaroja, kuten vettä ja energiaa. 
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Nikkelikiviä käytetään mm. akkukemikaalien tuotantoon, jotka edesauttavat liikenteen sähköisty-

mistä. Liikenteen sähköistyessä fossiilisilla polttoaineilla kulkevat ajoneuvot vähenevät liikenteessä 

ja laskevat näin huomattavasti uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä. Uusiutumattomiin luon-

nonvaroihin kohdistuu näin välillisiä, myönteisiä vaikutuksia.  

 

STEPin vedenottamo toimittaa nykyisellään jokivettä (raakavettä) ja pohjavettä alueen toimijoiden 

toimintoihin. Raakavettä käytetään eri prosessivaiheiden jäähdytykseen sekä kemikaalitehtaalla 

käytettävän demineralisoidun veden valmistukseen. Pohjavettä käytetään mm. tiiviste- ja poksive-

sinä sekä ajoittain korvaamaan jäähdytysvettä. NNH käyttää jokivettä jäähdytykseen keskimäärin 

1200 m3/h.  

 

NNH käyttää tuotannossaan sähkö- ja lämpöenergiaa (höyry, hukkalämpö). Höyrykattilalaitos vä-

hentää merkittävästi fossiilisia CO2-päästöjä. Tuotantolaitoksen vuosittainen sähkönkulutus on laa-

jennuksen jälkeen keskimäärin 250 GWh. Käytettävä sähköenergia hankitaan CO2-vapaana, uusiu-

tuvalla energialla tuotettuna. Laitoksen lämmityksestä osa toteutetaan hukkalämmöllä, osa saa-

daan STEP:n höyrykattilalaitokselta. Lämpöenergiasta Harjavallan Suurteollisuuspuistossa on tuo-

tettu noin 55–70 % prosessien hukkalämpöä hyödyntämällä vuosina 2019-2021. Energiankulutuk-

sen kasvaessa laajennuksen myötä laskee hukkalämmön osuus noin 40 %:iin. 

 

Kun nikkelin tuotantomäärä kasvaa 140 000 tonniin vuodessa, muodostuvan rautasakan määrä 

kasvaa 6000 t/a ja metallikarbonaattisakan määrä kasvaa 150 t/a. Muodostuvat prosessisakat ovat 

vaarallista jätettä, jotka on tarkoitus sijoittaa Torttilan kaatopaikalle. Prosessisakoille ei toistaiseksi 

ole olemassa kierrätysmahdollisuutta. Muut jätejakeet pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien 

mukaan.   

 

Kokonaisuudessaan vaihtoehdossa VE1 syntyy toiminnan aikaisia kielteisiä vaikutuksia erityisesti 

raaka-aineena käytetyn nikkelikiven kulutuksesta ja myönteisiä vaikutuksia liikenteen sähköistämi-

sen välillisestä edistämisestä. Jätejakeita kierrätetään mahdollisimman suurella kierrätysasteella, 

ja tuotannon raaka-aineena käytetään myös sekundäärisiä raaka-aineita. Vaihtoehdon VE1 myötä 

sähkönkulutus nousee noin 28 %, minkä lisäksi vedenkulutus kasvaa. Vedenkulutuksen kasvu joh-

tuu liuosmuodossa olevasta lopputuotteesta, jonka mukana prosessista poistuu vettä noin 1 800 

m3/vrk.  

 

Vaihtoehdossa VE1 muutoksen suuruus arvioidaan keskisuureksi myönteiseksi. 

Vaihtoehto VE2a ja VE2b 

 

Rakentaminen 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset vaihtoehdoissa VE2a ja VE2b ovat hyvin samankaltaisia kuin 

vaihtoehdossa VE1. Vaihtoehdoissa VE2a ja VE2b laajennushanke on laajempi ja sisältää enemmän 

uudisrakennuksia (Kuva 2-2), mikä kohdistaa hieman enemmän kielteisiä vaikutuksia luonnonva-

roihin pääasiassa tarvittavien rakennusmateriaalien kautta. Kokonaisuudessaan vaikutusten arvioi-

daan jäävän vähäisiksi.  

 

Toiminta 

Vaihtoehtojen VE2a ja VE2b vaikutukset ovat hyvin samankaltaisia kuin vaihtoehdossa VE1. Vaih-

toehdoissa VE2a ja VE2b tuotannon laajennushanke on suurempi, muun muassa kemikaalitehdasta 

laajennetaan ja uuttojen yhteyteen rakennettaisiin uusia kiteyttimiä. Vaikka tuotantokapasiteetti 

pysyy samana, em. toiminnot lisäävät laitoksen energiankulutusta ja sitä kautta luonnonvaroihin 

kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia. 
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Vaihtoehdoissa VE2a ja VE2b sähkönkulutus kasvaa nykytilasta huomattavasti ollen 320 GWh/a 

vaihtoehdossa VE2a ja 330 GWh/a vaihtoehdossa VE2b. 

 

Vaihtoehdoissa VE2a ja VE2b vedenkulutus kasvaa valmistetun liuoslopputuotteen myötä. Veden-

kulutus on korrelaatiossa myydyn liuoksen määrään ja arvioidaan olevan noin 1 200 m3/vrk mole-

missa vaihtoehdoissa VE2a ja VE2b. 

 

Kokonaisuudessaan vaihtoehdossa VE2a ja VE2b muutoksen suuruus arvioidaan pieneksi myön-

teiseksi. 

 

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Hankealueen herkkyys arvioitiin vähäiseksi pääasiassa alueen teollisen toiminnan ja luonnonvarojen 

puutteen vuoksi. Vaihtoehdossa VE0 vaikutukset jäävät merkitykseltään vähäisiksi, kielteiseksi joh-

tuen hankkeen välillisistä vaikutuksista. Vaihtoehdossa VE1 muutoksen suuruus arvioidaan keski-

suureksi myönteiseksi, mutta johtuen hankealueen vähäisestä herkkyydestä luonnonvaroihin koh-

distuvat vaikutukset ovat merkittävyydeltään vähäisiä myönteisiä. Vaihtoehdoissa VE2a ja VE2b 

muutoksen suuruus arvioidaan pieneksi myönteiseksi, ja tällöin myös luonnonvaroihin kohdistuvat 

vaikutukset ovat merkittävyydeltään vähäisiä myönteisiä. 

Taulukko 8. Luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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14.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Nikkelikivien hankinnassa tulisi huomioida raaka-aineiden kestävä louhinta ja valita raaka-aineiden 

toimittajat sen mukaisesti. Muutoin vaikutukset ovat pääasiassa myönteisiä, joten ei ole tarvetta 

laajemmalle haitallisten vaikutusten ehkäisemiselle tai lieventämiselle. 

14.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvat vaikutukset ovat selkeät ja sisältävät vähän epävar-

muutta. Epävarmuustekijät liittyvät raaka-aineiden todellisiin kulutusarvoihin, että liikenteen säh-

köistymisen kehittymiseen. Raaka-aineiden kulutusmäärät eivät kuitenkaan voi tulevaisuudessa 

ylittää myöhemmin ympäristölupavaiheessa asetettuja rajoja. Lisäksi liikenteen sähköistymisen on 

arvioitu olevan yksi suuri tekijä henkilöliikenteen päästöjen vähentämisessä, vaikka todellisesta 

toteutusaikataulusta on esitetty eri skenaarioita. 

Muutoksen suuruus 
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15. LIIKENNE 

15.1 Arvioinnin päätulokset 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Vaihtoehdossa VE0 toimitaan nykyisen ympäristöluvan puitteissa. 

Vaihtoehdoissa VE1 sekä VE2a ja VE2b tuotantoa kasvatetaan 140 000 tonniin nikkeliä 

vuodessa. Vaihtoehtojen välillä on eroja siinä, minkä tyyppisiä lopputuotteet ovat ja 

minkälaista tekniikkaa tuotannossa käytetään. Sekä maantie- että rautatiekuljetukset 

kasvavat. Maantieliikenteen osalta vaihtoehtojen VE1 sekä VE2a ja VE2b välillä ei ole 

suuria eroja. Kuitenkin liikenteen vaikutusten merkittävyys on kohtalaisen kielteinen.  

 

Nykyinen 10–12 vaunua per juna on varsin vähäinen ja junakohtaista vaunumäärää on 

mahdollista kasvattaa. Tällöin vaihtoehdoissa VE1, VE2a ja VE2b junien määrä ei kasva 

kuljetusmäärien suhteessa vaan pysyy joko nykyisellään tai kasvaa vain vähän. Muu-

toksen suuruus voidaan arvioida pieneksi, kielteiseksi rautatieliikenteen osalta.   

 

 

15.2 Vaikutusmekanismi 

Hanke aiheuttaa raskasta liikennettä teillä raaka-aineiden ja lopputuotteiden kuljetuksina. Lisäksi 

liikennettä aiheutuu työmatkoista ja huoltotoimista. Kuljetuksia on runsaasti myös rautateitse.  Ar-

vioinnissa keskitytään liikennetuotosten ja liikenteestä aiheutuviin liikenteen sujuvuuden ja turval-

lisuudessa tapahtuvien muutosten arviointeihin. Tehtaalla käytettävät raaka-aineet koostuvat eri-

laisista kemikaaleista ja raaka-aineista, jotka toimitetaan tehtaalle puoliperävaunu- tai täysperä-

vaunuyhdistelmille (eli rekoilla) tai mahdollisesti putkisiltaa pitkin. Lopputuotteet kuljetetaan re-

koilla sekä tulevaisuudessa putkisiltaa pitkin lähialueen teollisille toimijoille. Työmatkaliikenne on 

pääosin henkilöautoliikennettä tai ajoittaista polkupyöräliikennettä. Huoltoliikenne tehtaalle on esi-

merkiksi ruokakuljetuksia tai tehtaan ylläpitoon ja kunnossapitoon liittyvää, mikä koostuu pääosin 

pakettiautoista ja rekoista 

15.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankkeen aiheuttaman liikennemäärän ja sen rakenteen vaikutusta lähialueisiin arvioidaan asian-

tuntija-arviona. Liikenteen vaikutuksia arvioidaan suhteessa tiestön nykyiseen ja ennustettuun lii-

kenteeseen. Liikennemäärän merkittävyys arvioidaan suhteuttamalla siitä johtuva muutos alueen 

nykytilanteeseen. Arviossa huomioidaan risteyksien ja liittymien toimivuus. 

15.4 Nykytila 

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. Torttilantiellä ei ole erillistä jalankulku- tai pyöräilyväylää. 

Torttilantie on valaistu ja sillä on nopeusrajoitus 40 km/h. Hankkeeseen liittyvä raskas liikenne 

käyttää pääsääntöisesti valtatietä ja Torttilantietä (Kuva 15-1). 

 

Vuonna 2021 keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) valtatiellä 2 Torttilantien liittymän kohdalla 

oli noin 9670 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä oli noin 940 ajoneuvoa vuoro-

kaudessa. Raskaan liikenteen osuus vastasi lähes 10 % keskimääräisestä kokonaisliikennemää-

rästä. Torttilantien liittymän kohdalla valtatieliikenteen kasvu on ollut vuosittain noin 2-3%. Kasvu 

vastaa pääteiden keskimääräistä kasvua Länsi-Suomessa (Väylävirasto).    
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Torttilantien liikennemääristä ei ollut käytettävissä tarkempaa tietoa, mutta liikennemäärät sen ja 

valtatien liittymän rampeilla ovat noin 330 ajoneuvoa/vuorokausi kaakkoon päin ja 710 ajoneu-

voa/vuorokausi luoteeseen päin. Lukuihin sisältyvät raskaan liikenteen (KVLras) määrät rampeilla 

ovat 20–25 ajoneuvoa/vuorokausi. Torttilantien eteläosassa liikenteen arvioidaan olevan nykyisin 

KVL 1 000– 1 300 ajoneuvoa/vuorokausi. 

 

Raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden liikennetuotos on noin 360 junaa / vuosi. Junissa on keski-

määrin 10-12 vaunua, eli yhteensä vuositasolla noin 4000 vaunua. Raaka-aineet saapuvat Kaak-

kois-Suomen suunnasta, tuotteet kuljetetaan eri toimijoille. Raskasta kumipyöräliikennettä on noin 

7000 ajoneuvoa / vuosi. Liikennemäärät ovat kaksinkertaisia, sillä suurin osa kuljetuksia poistuu 

tai saapuu alueelle tyhjänä. Kuljetuksia on ympäri vuorokauden. Kuljetukset ovat suurelta osin 

vaarallisten aineiden kuljetuksia.  

 

 

Kuva 15-1 Raskaan liikenteen yhteydet hankealueelle sekä keskimääräinen vuorokausiliikenne. 

Henkilökunnalle ja vierailijoille on henkilöautoliikennettä sekä jalankulkua ja pyöräilyä varten useita 

katuyhteyksiä tehdasalueen itäpuolella Harjavallan keskustan suunnasta. Lisäksi henkilökunta ja 

vierailijat kulkevat Länsitien kautta NNH:n parkkipaikalle. Katujen liikennemääristä ei ole mitattua 

tietoa, mutta tehtaan henkilökunnan ja pysäköintipaikkojen määrien sekä muun maankäytön pe-

rusteella ne ovat tyypillisiä kokoojakatujen määriä.  

15.4.1 Vaikutuskohteen herkkyys 

Lähialueen tie- ja katuverkko ei ole herkkä liikenteen muutoksille, koska liikenneverkko on raken-

nettu maankäyttö huomioiden ja erityisesti raskaan liikenteen käyttämä yhteys on rakennettu te-

ollisuusalueen käyttöön. Katuverkon herkkyys arvioidaan vähäiseksi. Valtatien 2 liikennemäärä on 

niin suuri, että Varsinais-Suomen ELY-keskus on laatinut tien parantamiseksi kehittämisselvityksen 

(Vt 2 Pori-Helsinki kehittämisselvitys, 2017) ja hankekortin (Vt2 Huittinen -Pori -hankekortti 2019). 



Ramboll - Nikkelituotannon laajennuksen YVA 

 

  

 

146/217 

Niiden perusteella voidaan arvioida, että tien liikennemäärästä johtuen sillä on liikenneturvallisuu-

den kannalta haasteellisia kohtia. Liikennemäärän ja erityisesti raskaan liikenteen kasvu voi hei-

kentää liikenneturvallisuutta. Siksi valtatien herkkyys arvioidaan kohtalaiseksi.  

 

Junakuljetukset liikkuvat pääosin Vainikkalasta Kouvolan ja Tampereen kautta Harjavaltaan. Juna-

liikenne on ollut vilkasta Vainikkalan ja Luumäen välillä. Kouvola-Tampere väli on kohtalaisen vilkas. 

Tampereen ja Harjavallan välillä raidekapasiteettiä on vapaana. Tässä selvitettävillä vaihtoehdoilla 

suurimmat liikenteelliset erot koskevat junaliikenteen ja raskaan liikenteen määriä. Kyseisellä ra-

tajaksolla on runsaasti tavarakuljetuksia, ja radat on rakennettu kuljetuksia hyvin sietäviksi. Kui-

tenkin jaksolla on tasoristeyksiä, mikä heikentää turvallisuutta. Siksi liikenneverkon herkkyys kai-

ken kaikkiaan arvioidaan kohtalaiseksi.   

15.5 Vaikutukset liikenteeseen 

Vaihtoehto VE0 

Rakentaminen 

Vaihtoehdossa VE0 ei rakenneta laajennuksia, joten liikenteellisiä vaikutuksia ei ole.  

 

Tuotanto 

Vaihtoehdossa tuotantoa ei kasvateta tasolle 140 000 t Ni / vuosi, joten liikenteessä ei tapahdu 

suuria muutoksia nykytilanteeseen verrattuna. Liikennemäärä vaihtelee tuotantomäärien mukaan. 

Raskas liikenne käyttää kuljetusreittinään Torttilantietä ja valtatietä. Tehtaasta johtuva liikenne-

määrä niillä on molempiin suuntiin yhteensä noin 14 000 ajoneuvoa / vuosi, eli keskimäärin noin 

40 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa.  

Vaihtoehto VE1 

Rakentaminen 

Tuotannon laajentamiseksi on purettava vanhoja ja rakennettava uusia rakennuksia ja prosessitek-

niikkaa. Siitä aiheutuu sekä raskasta liikennettä että paketti- ja henkilöautoliikennettä. Todennä-

köisesti tarvitaan myös erikoiskuljetuksia. Rakentamisen kestoksi on arvoitu noin kahta ja puolta 

vuotta, intensiivisen rakentamisen ajanjakso on selvästi lyhyempi.  

 

Rakentamisen ajan kokonaisliikennemäärää on mahdotonta arvioida tässä vaiheessa. Vilkkaimpia 

ajankohtia raskaan liikenteen osalta on maarakennusvaihe, jolloin arvioidaan olevan liikkeellä kym-

meniä ajoneuvoja vuorokaudessa. Liikenne suuntautuu Tortilantielle ja valtatielle. Liikenteen suju-

vuus ja turvallisuus säilyvät hyvällä tasolla. Rakentajat käyttävät työmatkoillaan myös tehdasalu-

een itäpuolella olevaa katuverkkoa, jossa vaikutukset ovat vähäisiä.   

 

Tuotanto 

Vaihtoehdossa VE1 nikkelin tuotanto kasvaa nykytilanteesta (VE0) noin 2,2-kertaiseksi (140 000 t 

Ni / vuosi). Laajennus toteutetaan pääasiassa nikkelisulfaattiliuoksella.  

 

Arvion mukaan junavaunuja tarvitaan noin 8 500 kpl. Tässä vaiheessa on arvoitu, että junakohtaista 

vaunumäärää on mahdollista kasvattaa, sillä nykyinen 10-12 vaunua per juna on varsin vähäinen 

ja vaunut kulkevat suurimman osan matkasta osana pidempää junaa. Siten junien määrä ei kasva 

kuljetusmäärien suhteessa, jos junien vaunumäärää kasvatetaan nykyisestä. 

 

Toimija on arvioinut, että tuotannon kasvattaminen lisäisi raskaan liikenteen tuotosta noin 16 000 

ajoneuvoa / vuosi. Liikenteen lisäys kohdistuu Torttilantielle ja valtatielle 2. Tehtaasta johtuva lii-

kennemäärä niillä olisi molempiin suuntiin yhteensä noin 47 000 ajoneuvoa / vuosi, eli keskimäärin 

noin 140 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa.  
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Vaihtoehto VE2a 

Rakentaminen 

Tuotannon laajentamisen vuoksi nykyisellä tehdasalueella purettavien rakenteiden määrä pysyy 

samana, mutta rakennettavien rakenteiden määrä kaksinkertaistuu vaihtoehdossa VE2a verratta-

essa vaihtoehtoon VE1. Tältä osin liikenteelliset vaikutukset myös kasvavat verrattaessa vaihtoeh-

toon VE1.  

 

Uusi tuotevarasto toteutetaan nykyisen tehdasalueen ulkopuolelle mutta sijaintia ei vielä tiedetä. 

On oletettavaa, että se on lähellä tehdasaluetta tai ainakin lähellä valtatietä 2. Varaston rakenta-

miseksi on kuljetettava maa-aineksia ja rakennustarvikkeita. Kuljetukset jäävät kohtalaisen lyhyt-

aikaisiksi ja niiden vaikutus liikenteeseen on vähäinen.  

 

Tuotanto 

Vaihtoehdossa VE2a nikkelin tuotanto kasvaa nykytilanteesta (VE0) noin 2,2-kertaiseksi (140 000 

t Ni / vuosi) vastaavasti kuin vaihtoehdossa VE1. Laajennus toteutetaan sekä nestemäisellä että 

kiinteällä lopputuotteella. Vaihtoehtoon VE1 verrattuna tuotannossa käytetään erilaista tekniikkaa, 

joten eri raaka-aineiden käyttömäärät ovat erilaisia. Junavaunujen määrä kasvaa vuositasolla yh-

teensä noin 9 500 kappaleeseen. Tässä vaiheessa on arvoitu, että junakohtaista vaunumäärää on 

mahdollista kasvattaa, sillä nykyinen 10-12 vaunua per juna on varsin vähäinen. Siten junien määrä 

ei kasva kuljetusmäärien suhteessa, jos junien vaunumäärää kasvatetaan nykyisestä. 

 

On arvoitu, että tuotannon kasvattaminen lisäisi raskaan liikenteen tuotosta noin 16 000 ajoneuvoa 

/ vuosi nykytilanteeseen verrattuna. Lisäksi tuotteiden kuljettaminen tehdasalueen ulkopuolella ole-

vaan varastoon lisää kuljetuksia. Liikenteen lisäys kohdistuu Torttilantielle ja valtatielle 2. Tehtaasta 

johtuva liikennemäärä niillä olisi molempiin suuntiin yhteensä noin 47 000 ajoneuvoa / vuosi, eli 

keskimäärin noin 140 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa.  

Vaihtoehto VE2b 

Tuontanto 

Vaihtoehdossa VE2b nikkelin tuotanto kasvaa vastaavasti kuin vaihtoehdossa VE2a, mutta hiukan 

erilaisella tekniikalla. Liikenteelliset vaikutukset ovat kuitenkin vastaavat kuin vaihtoehdossa VE2a.  

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Tie- ja katuverkon herkkyys arvioitiin kohtalaiseksi. Vaihtoehtojen liikennemäärän kasvu vaikuttaa 

kielteisesti liikenneverkkoon, koska liikenteen lisääntyessä liikenteen sujuvuus ja turvallisuus läh-

tökohtaisesti heikkenevät. Taustalla on myös tieto siitä, että nykyliikenteen perusteella valtatie tar-

vitsisi kehittämistä.  

 

Vaihtoehdossa VE1 sekä VE2a ja VE2b liikennemäärän kasvu valtatiellä 2 on noin prosentti koko-

naisliikennemäärään suhteutettuna, mutta raskaan liikenteen määrä kasvaa yli 10%, Muutoksen 

suuruus voidaan kokonaisuutena arvioida keskisuureksi kielteiseksi.  

 

Junamäärän kasvu jää pieneksi, kun vaunumäärää per juna voidaan kasvattaa. Muutoksen suuruus 

voidaan arvioida pieneksi kielteiseksi.   

 

Hankkeen maantieliikenteen ja junaliikenteen yhteiset vaikutukset voidaan arvioida kohtalaisen 

kielteisiksi.  
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Taulukko 9. Liikenteeseen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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15.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Merkittävimmät vaikutukset liikenteeseen aiheutuvat tuotannon aikana raaka-aineiden ja tuottei-

den kuljetuksista. Markkinatilanne määrittää mistä ja mihin kuljetukset suuntautuvat. Volyymit ovat 

niin suuret, että turvallisinta olisi kuljettaa rautateitse. Aina se ei ole mahdollista mutta siihen voisi 

kuljetuspäätöksissä pyrkiä. Lähialueen kuljetuksissa putkikuljetukset eivät tuota liikenteellisiä vai-

kutuksia.  

15.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Vaihtoehtojen VE1 ja VE2a ja VE2b liikennevaikutusten arvioinnissa haasteena on se, että lopullista 

kuljetustapaa tuotteille ei vielä ole päätetty. Tuotteita voidaan kuljettaa maanteitse tai rautateitse 

tai lähialueen asiakkaille putkikuljetuksina. Todennäköisesti kuljetuksia hoidetaan kaikilla vaihtoeh-

doilla. Tässä arviointi on perustunut tie- ja rautatiekuljetuksiin, koska niillä vaikutukset ovat mer-

kittävimmät.  

 

Valtatien 2 mahdollinen kehittäminen vähentää liikenteen sujumisen ja turvallisuuden haasteita ja 

siten pienentää hankkeen kielteisiä vaikutuksia. Kehittämisestä ei ole päätöksiä, ja siitä vastaa tie-

viranomainen.   

 

Muutoksen suuruus 
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16. MELU JA TÄRINÄ 

16.1 Arvioinnin päätulokset 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Melulaskennassa tarkastellut vaimentamattomat melulähteet aiheuttavat 

vaihtoehdoissa VE1, VE2a ja VE2b erittäin suuren meluvaikutuksen. Melutaso 

kasvaisi paljon, yli 10 dB nykytilasta liuottamon lähialueella, mikäli mitään 

lieventämistoimia ei toteutettaisi. Rajoittamalla melun leviämistä (esim. me-

luvalli) ja/tai asentamalla riittävät vaimentimet melulähteisiin, pystytään me-

lutasoa laskemaan huomattavasti ja saavuttamaan 45 dB kokonaistaso. Täl-

löin vaikutus saadaan rajoitettua pieneksi. 

Laitosalueella ja ratapihalla ei aiheudu muutosta tärinän osalta. Ratapihan 

kaakkoispuoleisella taajama-alueella tärinästä aiheutuva muutos on vähäinen 

kielteinen (VE1, VE2, VE2a). 

 

16.2 Vaikutusmekanismi 

Melu ja tärinä ovat fysikaalisia haittatekijöitä. Meluksi kutsutaan ei-toivottua, elintoimintoja hait-

taavaa tai elimistöä vaurioittavaa ääntä. Melu etenee ilmassa ääniaaltoina, ja aiheuttaa kuuloha-

vainnon. Kuultava ääni voi esimerkiksi liian voimakkaana esiintyessään aiheuttaa mm. häiriinty-

mistä, ja pitkään jatkuessaan myös haittavaikutuksia terveyteen. Melun ominaisuudet, kuten mm. 

sen voimakkuus, voimakkuuden vaihtelu, ajallinen esiintyvyys ja taajuussisältö vaikuttavat melun 

kokemiseen ja siitä aiheutuvaan vaikutukseen. 

 

Tärinä etenee yleisimmin maaperän kautta aiheuttaen rakennuksessa tuntoaistein havaittavaa vä-

rähtelyä. Värähtely voidaan kokea epämiellyttävänä ja häiritsevänä. Tärinän lähteitä voivat olla 

esim. liikenne, raskaat koneet ja laitteet sekä kallion louhinta. Tärinään ilmiönä liittyy oleellisesti 

myös runkomelu. Kyseessä on ihmisen kuulokynnyksen ylittävillä taajuuksilla (>16 Hz) tapahtuva 

rakenteiden värähtely, joka aistitaan matalataajuisena meluna. Sen lähteenä on maaperän kautta 

rakenteisiin kulkeutuva tärinä. Rakenteiden värähtely saa ympäröivän ilman värähtelemään, mikä 

puolestaan aikaansaa ääniaistimuksen. Se, ilmeneekö tärinä matalataajuisena, ihmisen tuntemana 

tärinänä vai runkomeluna, riippuu mm. herätteen taajuudesta, maaperän laadusta ja itse raken-

nuksen värähtelyominaisuuksista. 

 

Tärinähaittaa esiintyy erityisesti pehmeissä, runsaasti vettä sisältävissä maalajeissa (savet, siltit, 

liejut ja turpeet). Näissä olosuhteissa matalataajuinen tärinä leviää suhteellisen laajalle. Vastaavasti 

karkearakeisilla maalajeilla (hiekat, sorat, moreenit) ja kalliolla matalataajuinen tärinä ei leviä kovin 

laajalle. Runkomeluhaitalle alttiimmat maaperät ovat tiiviit moreenit ja kallio, missä maaperän vä-

rähtelyn taajuusalue on korkeahko, ja sijoittuu ihmisen kuuloalueelle. 

16.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

16.3.1 Melu 

Nykytilan osalta lähtötietona on olemassa vuonna 2021 laadittu Suurteollisuuspuiston kokonaisme-

luselvitys (Promethor, 2022), jota käytetään nykytilan kuvauksessa. Selvityksen jälkeen on elekt-

rolyysin (joihinkin) puhaltimiin asennettu vaimentimet, jolla on todennäköisesti melua alentavaa 

vaikutusta tehdasalueen kaakkois- ja itäpuolen asutuksen suunnassa. 
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Uusien toimintojen meluvaikutusta on arvioitu laitteiden sijainti- ja melutietojen avulla, jotka pe-

rustuvat toiminnanharjoittajan antamiin arvioihin. Arviointi on tehty ennakkoarvion mukaan sel-

keimpien melukohteiden perusteella, eli uuden liuottamorakennuksen (VE1 ja VE2a/2b) ja kemi-

kaalitehtaan laajennuksen +uutto ja AMS-kiteytyksen (VE2a/2b) osalta. Melutasoja on arvioitu kar-

keasti lähimpiin asuinkohteisiin huomioiden vain etäisyysvaimennus ns. pahimman tilanteen mu-

kaisena. Arviointipisteet on esitetty Kuva 16-1 (liuottamorakennuksen ympäristö) ja Kuva 16-2 

(kemikaalitehtaan laajennuksen + uutto ja AMS-kiteytyksen ympäristö). 

 

 

Kuva 16-1 Meluarvion pisteet 1 ja 2, uuden liuottamorakennuksen lähiympäristö. 

 



Ramboll - Nikkelituotannon laajennuksen YVA 

 

  

 

151/217 

 

Kuva 16-2 Meluarvion piste 3, kemikaalitehtaan laajennuksen sekä uuton ja AMS-kiteytyksen ympäristö. 

 

Muutoksen suuruus 

Meluvaikutusten merkittävyyden arvioinnissa arvioidaan muutoksen suuruus seuraavasti: 1–3 dB:n 

muutosta melutasossa ei ihmiskorvin juuri havaita (vähäinen muutos) ja 4–6 dB:n muutos havai-

taan kohtalaisesti (kohtalainen muutos), 7-10 dB:n muutos on jo selvästi havaittava (suuri muu-

tos). Yli 10 dB muutos on erittäin suuri. 

16.3.2 Tärinä 

Arvioinnissa käytettiin pääasiallisina lähtötietoina maaperä- ja karttatietoja, sekä oletuksia liiken-

teen tyypistä, väylien liikennöintinopeudesta ja väylien ominaisuuksista. Arviointi tehtiin Suomessa 

yleisesti käytettyjen VTT:n oppaiden mukaisilla suojaetäisyystarkasteluilla sekä osin laskennallisilla 

tarkasteluilla (arviointitasot 1 ja 2). Arviointitasolla 1 tarkastelu tehdään kokemusperäisen suoja-

etäisyyden taulukkoarvon perusteella, ja arviointitasolla 2 tarkastelu tehdään tarkemmalla lasken-

tamallilla. Liikennetärinän laskentamenetelmä on esitetty oppaassa VTT (2006). Vastaava menet-

tely runkomelun osalta on esitetty oppaassa VTT (2009).  

 

Raja-arvot tärinän ja runkomelun tunnusluvuille on annettu Ympäristöministeriön ohjeessa raken-

nuksen ääniympäristöstä (2018). Sovellettava raja-arvo tärinälle on vw,95 = 0,30 mm/s ja runko-

melutasolle Lprm = 35 dBA. Näitä sovelletaan asuntoihin ja niihin verrattaviin tiloihin. 

16.4 Nykytila 

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

luhäiriöitä.  

 

Yöajan melu on melurajojen suhteen määräävä (päiväajan meluraja yleensä LAeq7-22 = 55 dB ja 

yöajan meluraja LAeq22-7 = 50 dB). Meluselvityksen johtopäätelmissä sanotaan: Yöajan keskiääni-

taso on laskennallisen mallinnuksen perusteella Suurteollisuuspuiston koillis-, itä ja kaakkoispuo-

lella noin kahdenkymmenenviiden (25) asuinrakennuksen piha‐alueella vähäisesti yli 50 dB(A). Me-

lutaso ylittää raja‐arvon 0…3 desibeliä. Yöaikaan tehtyjen melumittausten perusteella melutaso ylit-

tää raja-arvon ainakin tehdasalueen kaakkoispuolella olevilla lähimmillä asuinrakennuksilla. Koillis- 

ja itäpuolen alueilla melutason voidaan todeta määritystarkkuuden rajoissa sivuavan raja-arvoa. 

Toiminnan melu on luonteeltaan tasaista huminaa. Ajoittain ympäristössä on kuultavissa myös ras-

kaiden ajoneuvojen tai työkoneiden moottoriääniä. Näiden vaikutus ympäristön kokonaismeluta-

soon on kuitenkin pieni. Melun ei mittausajankohtina havaittu olevan iskumaista tai kapeakaistaista 

Suurteollisuuspuiston ympäristössä. 

 

Selvityksen jälkeen on elektrolyysin (joihinkin) puhaltimiin asennettu vaimentimet, jolla on toden-

näköisesti melua alentavaa vaikutusta tehdasalueen kaakkois- ja itäpuolen asutuksen suunnassa. 

Mittauksia vaikutuksesta ei ole tehty. 

 

Liikennetärinää aiheutuu tyypillisesti erityisesti raideliikenteestä, joskaan sen ei ole tunnistettu ny-

kytilanteessa aiheuttavan erityisiä haittoja. Katu/tieliikennetärinää aiheutuu Harjavallan Suurteolli-

suuspuiston alueella potentiaalisesti raskaan ajoneuvokaluston käytöstä, lähinnä kulkuväylien vä-

littömässä läheisyydessä. Käytännössä kumipyöräliikenne ei kuitenkaan aiheuta tärinähaittaa. VTT 

W50 mukainen arviointitason 1 suojaetäisyys katuliikenteelle kovalla maalla (hiekka) on tärinän 

osalta 15 m ja runkomelulle <5 m. 

 

VTT (2006) mukainen arviointitason 1 suojaetäisyys 100 km/h tavarajunaliikenteelle kovalla maalla 

(hiekka) on 100 m. Tätä etäisyyttä kauempana ei käytännössä tarvita tarkempaa tärinätarkastelua, 

vaan tärinä todennäköisesti alittaa raja-arvot. Tehdasalueelle suuntautuvan tavarajunaliikenteen 

nopeus on erkanevilla raiteilla enintään 35 km/h, jolloin arviointitason 1 suojaetäisyystarkastelu 

olisi erittäin konservatiivinen. Arviointitason 2 mukaisen laskelman perusteella suojaetäisyys 35 

km/h nopeudella löyhällä hiekkamaalla on noin 50 m. 

 

Raideliikenteen aiheuttaman runkomelun vastaava laskennallinen suojaetäisyys (arviointitaso 2, 

VTT 2009) 35 km/h nopeudella kovalla maapohjalla on noin 25 m. 

 

Rataa lähimmät asuinrakennukset Harjavallan ratapihan läheisyydessä sijaitsevat noin 180 m etäi-

syydellä lähimmästä raiteesta. Näin ollen voidaan todeta, että tehtaalle kulkeva raideliikenne ei 

käytännössä aiheuta tärinähaittaa Suurteollisuuspuiston ja ratapihan alueella. 

 

Ratapihan kaakkoispuolella sijaitsee jonkin verran asuinrakennuksia hyvin lähellä rataa. Näiden ra-

kennusten osalta voidaan arvioida, että nykytilanteessa raideliikenne aiheuttaa jonkin verran tä-

rinähaittaa. Nikkelituotannon raaka-ainekuljetukset muodostavat kuitenkin vain osan tästä koko-

naistärinähaitasta. Lisäksi on oletettavissa, että alueelle pysähtyvien junien aiheuttama tärinä on 

vähäisempää verrattuna ohittaviin juniin. Alueelle saapuvat junat hidastavat vauhtia sivuraiteille 

saapumisen yhteydessä, kun taas liikennepaikan ohittavat junat voivat jatkaa läpi suuremmalla 

ajonopeudella. 

 

Itse laitoksen toiminnassa ei ole tunnistettu merkittäviä tärinälähteitä. 
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16.4.1 Vaikutuskohteen herkkyys 

Melun osalta alueen herkkyys arvioidaan kohtalaiseksi, koska melutaso on lähimpien asuintalojen 

kohdalla yöaikana 50 dB tasoa (ohjearvo/luparaja on 50 dB).  

 

Tärinän osalta alue ei ole ratapihan ja laitosalueen kohdalla herkkä, sillä lähimpien asuintalojen 

etäisyys radasta on noin 180 m. Ratapihan kaakkoispuolella sijaitsevassa taajamassa on asuinra-

kennuksia radan välittömässä läheisyydessä (n. 30 m), miltä osin herkkyys on kohtalainen. 

16.5 Vaikutukset meluun ja tärinään 

Vaihtoehto VE0 

VE0 melutilanne vastaa nykytilaa, eli melutaso ympäröivässä asutuksessa on yöajan raja-arvon 50 

dB tuntumassa tai osin hieman yli. Vaihtoehto VE0 ei aiheuta muutosta melun nykytilaan. 

Vaihtoehto VE1 

Melun vaikutukset kohdistuvat pääosin uuden liuottamon lähiympäristöön. Liuottamon melulähtei-

den karkea melulaskenta (pelkkä etäisyysvaimenema huomioiden) lähimpien asuinrakennusten 

kohdalla oleviin pisteisiin 1 ja 2 on esitetty seuraavissa taulukoissa (Taulukko 10 ja Taulukko 11). 

Taulukoissa on esitetty myös alustava arvio tarvittavasta vaimennuksesta lähteittäin, jotta niiden 

aiheuttama melutaso ei ylitä 45 dB tarkastelukohteessa. 45 dB on katsottu olevan taso, joka ei 

merkittävästi nosta kokonaismelutasoa kohteessa, ja on mm. asetuksessa rakennusten ääniympä-

ristöstä edellytetty taso uuden rakennuksen teknisten laitteiden aiheuttamalle melulle (saman tai 

läheisten asuinrakennusten avattavien ikkunoiden tai tuuletusluukkujen ulkopuolella, oleskeluun 

käytettävillä parvekkeilla tai virkistykseen käytettävillä piha- tai oleskelualueilla). Melun ei tällöin 

oleteta olevan kapeakaistaista tai impulssimaista. 

Taulukko 10 Uuden liuottamon melulähteiden melu pisteessä 1. 

Teh-

das 

Melulähde Luku-

määrä 

Ääniteho-

taso/kpl, 

LWA 

Etäisyys 

pisteeseen 

1, m 

Melutaso 

(dB), 

piste 1 

Vaimen-

nustar-

peen ar-

vio (dB) 

Vaimen-

nettuna 

(dB) 

Uusi 

liuot-

tamo 

Poistoilmapu-

haltimet  

8 96 65 60,8 20 40,8 

 

Tuloilma-

laite/säleikkö 

2 107 65 65,8 30 35,8 

 

Jäähdytysvesi-

tornit 

3 100 150 53,2 15 38,2 

 

Kohdepoiston 

pölysuodatin 

1 96 80 49,9 11 38,9 

 

Yhteensä 

   

67,2 

 

44,8 

 

Käytettyjen lähtöarvojen perusteella laskettuna melutaso pisteessä 1 olisi 67,2 dB, mikä ylittää 

selvästi tavoitetason 45 dB, ja nostaa nykyistä melutasoa yli 10 dB. Laitteiden vaimennuksilla 11-

30 dB saavutetaan alle 45 dB kokonaistaso. Laitteiden melutaso tulee jatkosuunnitteluvaiheessa 

vaimentaa, ja tarkistaa melumallinnuksella vaikutus lähimpiin kohteisiin. Lisäksi itse liuottamora-

kennuksen osalta tulee huomioida seinän läpi kulkeutuva melu sisällä olevista melulähteistä, kun 

niiden melutaso tarkentuu. Samoin mahdollinen melun pienitaajuinen sisältö tulee arvioida. 
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Tärinän osalta suurin muutos liittyy kasvaviin raaka-ainekuljetuksiin rautateitse. Yksittäisten tä-

rinätapahtumien voimakkuudessa ei ole muutosta nykytilanteeseen verrattuna, mutta niiden luku-

määrä saattaa lisääntyä. Voidaan arvioida, että lisäyksen suuruusluokka olisi noin yksi juna/vrk. 

Raideliikenteen kokonaismäärään verrattuna lisäys on melko pieni.  

 

Rakentamisen aikaista tärinää aiheutuu luultavimmin paalutus- ja tiivistystöistä laitosalueella. Tätä 

voidaan tarvittaessa hallita työtapojen ja kaluston valinnalla. Ennen töiden aloitusta urakoitsijan 

tulee selvittää ja katselmoida tärinän vaikutusalueella sijaitsevat herkät kohteet, ja suunnitella työt 

siten, ettei merkittävää haittaa synny.  

 

Taulukko 11 Uuden liuottamon melulähteiden melu pisteessä 2. 

Teh-

das 

Melulähde Luku-

määrä 

Ääniteho-

taso/kpl, 

LWA 

Etäisyys 

pisteeseen 

2, m 

Melutaso 

(dB), 

piste 2 

Vaimen-

nustar-

peen ar-

vio (dB) 

Vaimen-

nettuna 

(dB) 

Uusi 

liuot-

tamo 

Poistoilmapu-

haltimet  

8 96 135 54,4 20 34,4 

 

Tuloilma-

laite/säleikkö 

2 107 135 59,4 20 39,4 

 

Jäähdytysvesi-

tornit 

3 100 190 51,2 10 41,2 

 

Kohdepoiston 

pölysuodatin 

1 96 170 43,4 5 38,4 

 

Yhteensä 

   

61,1 

 

45,0 

 

Käytettyjen lähtöarvojen perusteella laskettuna melutaso pisteessä 2 olisi 61,1 dB, mikä ylittää 

selvästi tavoitetason 45 dB, ja nostaa nykyistä melutasoa yli 10 dB. Laitteiden vaimennuksilla 5-20 

dB saavutetaan 45 dB kokonaistaso. Laitteiden melutaso tulee jatkosuunnitteluvaiheessa vaimen-

taa, ja tarkistaa melumallinnuksella vaikutus lähimpiin kohteisiin. Lisäksi itse liuottamorakennuksen 

osalta tulee huomioida seinän läpi kulkeutuva melu sisällä olevista melulähteistä, kun niiden melu-

taso tarkentuu. Samoin mahdollinen melun pienitaajuinen sisältö tulee arvioida. 

Vaihtoehto VE2a ja VE2b 

Melun kannalta molemmat vaihtoehdot ovat samankaltaiset. Kemikaalitehtaan laajennuksen +uutto 

ja AMS-kiteytyksen melulähteiden karkea melulaskenta (pelkkä etäisyysvaimenema huomioiden) 

lähimpien asuinrakennusten kohdalla olevaan pisteeseen 3 on esitetty alla esitetyssä taulukossa 

(Taulukko 12).  
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Taulukko 12 Kemikaalitehtaan laajennuksen sekä uuton ja AMS-kiteytyksen melulähteiden melu pisteessä 3. 

Tehdas Melulähde Luku-

määrä 

Ääniteho-

taso/kpl, 

LWA 

Etäisyys 

pistee-

seen 3, m 

Melutaso 

(dB), 

piste 3 

Vaimen-

nustar-

peen ar-

vio (dB) 

Vaimen-

nettuna 

(dB) 

NiSX+AMS

-KITEYTYS 

Poistoilma-

puhaltimet  

10 96 300 48,5 10 38,5 

 

Pesuri 1 100 300 42,5 5 37,5 
 

Jäähdytys-

vesitornit 

2 100 470 41,6 10 31,6 

NiSO4-KI-

TEYTYS 

Poistoilma-

puhaltimet  

7 96 330 46,1 10 36,1 

 

Pesuri 1 100 330 41,6 5 36,6 
 

Jäähdytys-

vesitornit 

2 100 470 41,6 10 31,6 

 

Yhteensä 

   

52,3 

 

43,8 

 

Käytettyjen lähtöarvojen perusteella laskettuna melutaso pisteessä 3 olisi 52,3 dB, mikä ylittää 

selvästi tavoitetason 45 dB. Laitteiden vaimennuksilla 5-10 dB saavutetaan alle 45 dB kokonaistaso. 

Laitteiden melutaso tulee jatkosuunnitteluvaiheessa vaimentaa, ja tarkistaa melumallinnuksella vai-

kutus lähimpiin kohteisiin. 

 

Tärinän osalta suurin muutos liittyy kasvaviin raaka-ainekuljetuksiin rautateitse. Yksittäisten tä-

rinätapahtumien voimakkuudessa ei ole muutosta nykytilanteeseen verrattuna, mutta niiden luku-

määrä saattaa lisääntyä. Voidaan arvioida, että lisäyksen suuruusluokka olisi noin yksi juna/vrk. 

Raideliikenteen kokonaismäärään verrattuna lisäys on melko pieni.  

 

Rakentamisen aikaista tärinää aiheutuu luultavimmin paalutus- ja tiivistystöistä laitosalueella. Tätä 

voidaan tarvittaessa hallita työtapojen ja kaluston valinnalla. Ennen töiden aloitusta urakoitsijan 

tulee selvittää ja katselmoida tärinän vaikutusalueella sijaitsevat herkät kohteet, ja suunnitella työt 

siten, ettei merkittävää haittaa synny.  

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Käytetyillä lähtötiedoilla ja yksinkertaisella melulaskelmalla arvioituna vaihtoehtojen VE1, VE2a ja 

VE2b meluvaikutuksen arvioidaan olevan erittäin suuri kielteinen. Melutaso kasvaisi paljon, yli 10 

dB nykytilasta liuottamon lähialueella, mikäli melua ei vaimenneta. Vaimentamalla melulähteitä 

saavutetaan ympäristön melutaso, jossa vaikutuksen suuruus on enää pieni. 

 

Tärinävaikutuksiin ei liity muutoksia laitosalueen ja ratapihan lähiympäristössä riittävien suojaetäi-

syyksien ansiosta. Ratapihan kaakkoispuolisessa taajamassa muutos on pieni kielteinen radan vä-

littömässä läheisyydessä sijaitsevien rakennusten osalta. 
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Taulukko 13. Melu- ja tärinävaikutusten merkittävyys. 

   
 

 

 

     
 

 

  
Erittäin su-

uri  
kielteinen  

Suuri  

kielteinen  

Keskisuuri 

kielteinen 

Pieni  

kielteinen 
 

Ei  

muutosta 
nykytilaan 

 Pieni 

myönteinen 

Keskisuuri 

myönteinen 

Suuri 

myönteinen 

Erittäin su-

uri 
myönteinen 

             

Vähäinen  Suuri Kohtalainen Vähäinen Vähäinen  

Tärinä: 
laitosa-

lueen ja 

ratapi-

han 
alueella 

VE1, 

VE2a, 

VE2b 

 Vähäinen Vähäinen Kohtalainen Suuri 

Kohtalainen  

Melu (vai-

mentama-
ton): VE1 

VE2a, 

VE2b 

Suuri Kohtalainen 

Melu (vai-
men-

nettu): 

VE1 

VE2a, 
VE2b 

Tärinä 

(taajama) 

VE1, 
VE2a, 

VE2b 

 

Melu: 
VE0 

 

Tärinä: 

VE0 
  

 Vähäinen  Kohtalainen Suuri Suuri 

Suuri  Erittäin su-

uri 
Suuri Suuri Kohtalainen  

Ei  

muutosta 

nykytilaan 

 Kohtalainen Suuri Suuri 
Erittäin su-

uri 

Erittäin su-
uri 

 
Erittäin su-
uri 

Erittäin su-
uri 

Suuri Suuri  

Ei  

muutosta 

nykytilaan 

 Suuri Suuri 
Erittäin su-
uri 

Erittäin su-
uri 

 

 

16.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Melun vaikutuksia tulee lieventää jatkosuunnittelussa tehtävän meluntorjuntasuunnittelun avulla 

niin että laitteiden melutaso vaimennetaan riittävän alhaiseksi, ja/tai laitteen melun leviämistä ra-

joitetaan esimerkiksi meluseinillä tai melu suunnataan haitattomaan suuntaan (teollisuusalueen 

suunta). Tämä edellyttää tarkennettua melumallinnusta. Liuottamon melulähteitä tulee vaimentaa 

5-20 dB, jotta saavutetaan 45 dB kokonaistaso. Kemikaalitehtaan laajennuksen sekä sen läheisyy-

teen rakennettavan uuton ja AMS-kiteytyksen laitteita vaimentamalla 5-10 dB saavutetaan alle 45 

dB kokonaistaso. 

 

Käytön aikaisen tärinän suurin lähde on laitosalueelle suuntautuva raideliikenne. Tätä voidaan hal-

lita tarvittaessa esim. nopeusrajoituksin, sekä radan hyvällä kunnossapidolla. Rakentamisen ai-

kaista tärinää voidaan vähentää mm. kaluston ja työtapojen oikealla valinnalla. Ennen töiden aloi-

tusta urakoitsijan tulee selvittää ja katselmoida tärinän vaikutusalueella sijaitsevat herkät kohteet, 

ja suunnitella työt siten, ettei merkittävää haittaa synny. 

16.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Arviointi on tehty yksinkertaisella laskentatavalla, joka ei huomioi esimerkiksi rakennusten tai me-

luesteiden varjostusvaikutusta tai melulähteen suuntaavuutta. Melulähteiden melupäästöt perustu-

vat monelta osin nykyisistä melulähteistä mitattuihin tasoihin, joiden vastaavuutta uusiin ei tiedetä. 

Kuitenkin arviointi osoittaa selvästi meluntorjunnan jatkosuunnittelun tarpeen. 

 

Tärinän osalta arviointi on tehty empiirisillä laskentakaavoilla, joiden tarkkuus vaihtelee hyvin pal-

jon. Tarkka tärinävaikutusten määrittely vaatii tarvittaessa mittauksia. 

 

Muutoksen suuruus 
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17. ILMANLAATU 

17.1 Arvioinnin päätulokset 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Merkittävimmät ilmapäästöt muodostuvat tuotannon ilmapäästöistä ja liiken-

teen ilmapäästöistä. Tuotannon olennaisimmat päästöt ilmaan ovat ammoni-

akki, nikkeli, haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) sekä rikkivety (H2S). Toi-

minnasta muodostuu jonkin verran myös hiukkaspäästöjä. Liikenne aiheuttaa 

pakokaasupäästöjä ja hiukkaspäästöjä (liikenteen nostama katupöly). 

Vaihtoehdossa VE0 toimintaa jatketaan nykyisen ympäristöluvan puit-

teissa. Ilmanlaatuvaikutukset jatkuvat nykyisen kaltaisina. Arvion mukaan 

toiminnasta ei aiheudu merkittäviä ilmanlaatuvaikutuksia. 

Tuotannon laajentuessa vaihtoehdoissa VE1, VE2a ja VE2b tuotannon il-

mapäästöt hieman kasvavat, mutta arvion mukaan toiminnalla ei ole merkit-

tävää vaikutusta alueen ilmanlaatuun. Arvion mukaan tuleva toiminta ei ai-

heuta ilmanlaadun raja-, ohje- tai tavoitearvojen ylityksiä lähimmillä asuin-

kiinteistöillä. Toiminnan päästöt ovat kuitenkin osa Suurteollisuuspuiston ko-

konaispäästöjä, ja koko alueen kokonaispäästöt saattavat ajoittain vaikuttaa 

lähimpien asuinkiinteistöjen ilmanlaatuun (kuten liikenteen nostama katu-

pöly). 

 

17.2 Vaikutusmekanismi 

Merkittävimmät ilmapäästöt muodostuvat tuotannon ilmapäästöistä ja liikenteen ilmapäästöistä.  

 

Mikäli nikkelituotantoa ei laajenneta, jatketaan tuotantoa nykyisen ympäristöluvan puitteissa ja il-

mapäästöt ovat nykyisen suuruisia. 

 

Nikkelituotannon laajentuessa kiinteistölle rakennetaan uusia rakennuksia. Rakentamisen aikaiset 

ilmanlaatuvaikutukset muodostuvat maarakennustöistä ja muista rakennustöistä sekä rakentami-

seen liittyvästä liikenteestä. Rakentaminen ei kuitenkaan vaadi suuria määriä maa-aineisten käyt-

töä. 

 

Ilmapäästöjä voi muodostua pistemäisistä päästölähteistä (kuten poistokanavat) ja hajapäästöläh-

teistä (kuten liikenteen nostama katupöly). Tuotannon aikana ilmapäästöjä muodostuu liuottamon, 

uuton ja aktiivihiilisuodatuksen, elektrolyysin, pelkistämön, uuton ja ammoniumsulfaatin kiteytyk-

sen sekä kemikaalitehtaan prosesseista. Prosesseissa muodostuvia poistokaasuja käsitellään eri 

suodatintekniikoilla ja kaasunpesureilla. Lisäksi ilmapäästöjä muodostuu raaka-aineiden ja tuottei-

den käsittelystä, siirtelystä ja varastoinnista.  

 

Tuotannon olennaisimmat päästöt ilmaan ovat ammoniakki, nikkeli, haihtuvat orgaaniset yhdisteet 

(VOC) sekä ajoittain häiriötilanteissa muodostuva rikkivety (H2S). Toiminnasta muodostuu jonkin 

verran myös hiukkaspäästöjä. 

 

Liikenne aiheuttaa pakokaasupäästöjä sekä liikenteen nostama katupöly hiukkaspäästöjä.  

17.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Alueen ilmanlaadun nykytila kuvattiin perustuen alueella tehtyihin ilmanlaadun mittaustuloksiin 

sekä saatavilla oleviin tietoihin Harjavallan alueen toimintojen ilmapäästöistä. Tehtaan nykytilan 

ilmapäästöt kuvattiin perustuen tehtaalla tehtyihin ilmapäästömittauksiin. 
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Rakentamisen aikaisia vaikutuksia arvioitiin perustuen alueen ilmanlaadun nykytilaan ja vastaavista 

kohteista saatuihin tietoihin.  

 

Toiminnan vaikutuksia arvioitiin perustuen alueen ilmanlaadun nykytilaan, tehtyihin ilmapäästömit-

tauksiin sekä arvioon toiminnan tulevista ilmapäästöistä.  

 

Raskaan liikenteen muodostamat kaasumaiset (polttoaineperäiset) toiminnan aikaiset päästöt las-

kettiin arvioidun liikennemäärän, yksikköpäästökertoimien ja arvioitujen kuljetuskilometrien avulla. 

Nykyisestä liikenteen päästöistä ei ollut saatavilla kokonaispäästöjä, joten vaihtoehdon VE0 päästö 

arvioitiin myös samalla menetelmällä. Polttoaineperäiset päästöt arvioitiin VTT:n kehittämällä lii-

kenteen päästöjen laskenta- eli ns. LIPASTO-mallilla. Laskelma ei ota huomioon liikenteen nosta-

man katupölyn hiukkaspäästöjä. Yksikköpäästötietokanta on poistunut käytöstä 1.8.2022 tietojen 

vanhentumisen vuoksi (yksikköpäästökertoimet on päivitetty viimeksi vuonna 2017), mutta arvion 

mukaan menetelmää voidaan käyttää karkeaan päästömäärän arviointiin, sillä myös nykytilan ras-

kaan liikenteen pakokaasupäästöt laskettiin tällä menetelmällä. Rakentamisen aikaisia pakokaasu-

päästöjä ei arvioitu LIPASTO-mallilla, sillä rakentamisen aikaista kokonaisliikennemäärää on vaikea 

arvioida tässä vaiheessa, vaiheet ovat kestoltaan suhteellisen lyhyitä ja pakokaasun aiheuttamat 

ilmanlaatuvaikutukset ovat arviolta vähäisiä. Kuljetuksia tehdään runsaasti myös rautateitse. Ras-

kaan liikenteen ja rautatieliikenteen lisäksi on myös henkilöautoliikennettä. Myös alueen sisäinen 

liikenne tulee kasvamaan. Näiden ilmanlaatuvaikutukset on arvioitu sanallisesti asiantuntija-ar-

viona.  

17.4 Nykytila 

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. Päästöt on laskettu Boliden Harjavalta Oy:n, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut (STEP) 

Oy:n, Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n sekä Ulefos Oy/Niemisen Valimon päästöistä. VTT:n LIISA-

laskentajärjestelmän mukaan Harjavallan liikenteen aiheuttamat päästöt vuonna 2020 olivat typen 

oksidien osalta 29 t, hiukkasten 1 t ja hiilidioksidin 14 047 t. (Porin kaupunki, 2022) 

 

Harjavallan ilmanlaatua tutkitaan säännöllisesti ilmanlaatumittauksilla. Harjavallassa mittauksia on 

tehty säännöllisesti vuodesta 1985 lähtien, Kalevan ja Pirkkalan mittausasemilla vuodesta 2007 al-

kaen (Kuva 17-1). Mittauksiin osallistuvat Harjavallan kaupungin lisäksi alueen suurteollisuus ja 

energiantuotantolaitokset. 
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Kuva 17-1 Harjavallan ilmanlaadun seuranta-asemat Pirkkala ja Kalevala.  

Ilmanlaadulle on annettu raja-, ohje- ja tavoitearvoja. Alla olevassa taulukossa on esitetty hiukka-

sille ja metalleille annetut raja-, ohje- ja tavoitearvot. 

Taulukko 14. Ilmanlaadun raja-, ohje- ja tavoitearvot hiukkasille ja metalleille.  

Komponentti Arvo Keskiarvon 

laskenta-aika 

Sallitut 

ylitykset 

vuodessa 

Tilastollinen 

määrittely 

Raja-arvot (Vna 79/2017)     

Hengitettävät hiukkaset (PM10) 50 µg/m3µ 24 tuntia 35  

Hengitettävät hiukkaset (PM10) 40 µg/m3µ kalenterivuosi   

Pienhiukkaset (PM2,5) 25 µg/m3µ kalenterivuosi   

Ohjearvot (Vnp 480/1996)     

Kokonaisleijuma (TSP) 120 µg/m3µ 

  vuoden vuoro-

kausiarvojen 

98. prosentti-

piste 

Kokonaisleijuma (TSP) 50 µg/m3µ   vuosikeskiarvo 

Hengitettävät hiukkaset (PM10) 70 µg/m3µ 

  kuukauden 

toiseksi suurin 

vuorokausiarvo 

Tavoitearvot (Vna 113/2017)     

As 6 ng/m3µ kalenterivuosi   

Cd 5 ng/m3µ kalenterivuosi   

Ni 20 ng/m3µ kalenterivuosi   
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Vuonna 2021 Kalevan ja Pirkkalan mittausasemilla valtioneuvoston asetuksen (79/2017) mukaiset 

raja-arvot tai valtioneuvoston päätöksen (480/1996) mukaiset ohjearvot eivät ylittyneet. Kalevalan 

mittausasemalla arseeni ja nikkeli ylittivät vuonna 2021 valtioneuvoston asetuksen (113/2017) mu-

kaiset 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) 

 

Taulukossa (Taulukko 15) on esitetty arseeni-, kadmium- ja nikkelipitoisuuksien vuosikeskiarvot 

Kalevan mittausasemalla vuosina 2016‒2021. Vuosikeskiarvot on laskettu kerran viikossa otettujen 

vuorokausinäytteiden tuloksista. Arseeni- ja nikkelipitoisuudet ovat ylittäneet Valtioneuvoston ase-

tuksen (113/2017) mukaiset tavoitearvot. 

Taulukko 15. Arseeni-, kadmium- ja nikkelipitoisuuksien vuosikeskiarvot Kalevan mittausasemalla vuosina 2016‒

2021 (Porin kaupunki, 2022). 

Kaleva As 

[ng/m3] 

Cd 

[ng/m3] 

Ni 

[ng/m3] 

Vuosikeskiarvon tavoitearvot 6 5 20 

Mittausten keskiarvot 2021 16 2 60 

Mittausten keskiarvot 2020 18 4 48 

Mittausten keskiarvot 2019 11 2 37 

Mittausten keskiarvot 2018 6 1 24 

Mittausten keskiarvot 2017 6 1 77 

Mittausten keskiarvot 2016 12 2 72 

 

Taulukossa (Taulukko 16) on esitetty arseeni-, kadmium- ja nikkelipitoisuuksien vuosikeskiarvot 

Pirkkalan mittausasemalla vuosina 2016‒2021. Vuosikeskiarvot on laskettu kerran viikossa otettu-

jen vuorokausinäytteiden tuloksista. Pitoisuudet ovat alittaneet Valtioneuvoston asetuksen 

(113/2017) mukaiset tavoitearvot, lukuun ottamatta arseenipitoisuutta vuonna 2020. 

Taulukko 16. Arseeni-, kadmium- ja nikkelipitoisuuksien vuosikeskiarvot Pirkkalan mittausasemalla vuosina 

2016‒2021 (Porin kaupunki, 2022). 

Pirkkala As 

[ng/m3] 

Cd 

[ng/m3] 

Ni 

[ng/m3] 

Vuosikeskiarvon tavoitearvot 6 5 20 

Mittausten keskiarvot 2021 3 0 5 

Mittausten keskiarvot 2020 7 1 13 

Mittausten keskiarvot 2019 5 1 8 

Mittausten keskiarvot 2018 6 1 12 

Mittausten keskiarvot 2017 6 1 9 

Mittausten keskiarvot 2016 5 1 8 

 

Toiminnassa muodostuvat pääasialliset päästöt ilmaan ovat ammoniakki, nikkeli, haihtuvat orgaa-

niset yhdisteet (VOC), sekä rikkivety (H2S). Toiminnassa muodostuu jonkin verran myös hiukkas-

päästöjä.  

 

Tuotantolaitoksen nykyisessä ympäristöluvassa on annettu määräyksiä koskien ammoniakin koko-

naispäästöä ilmaan, hiukkasten pitoisuutta poistokaasuissa, nikkelin päästöä ilmaan elektrolyysistä 

ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöä. Ammoniakin kokonaispäästö ilmaan nikkelin vety-

pelkistyksestä saa olla enintään 200 t/a ja kokonaispäästö ilmaan kemikaalitehtaalta saa yhteensä 
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olla enintään 50 t/a. Poistokaasujen hiukkasten pitoisuuden vuorokausikeskiarvoksi on päästöläh-

teestä riippuen (1.1.2019 alkaen) annettu 1 mg/Nm3 tai 4 mg/Nm3. Nikkelin päästö ilmaan elekt-

rolyysistä yleisilmanvaihdon kautta ilmaan saa olla enintään 1 800 kg/a. Uuttojen haihtuvien or-

gaanisten yhdisteiden päästö saa olla enintään 70 t/a. 

 

Tuotantolaitoksella tehdään säännöllisiä päästömittauksia useista eri päästöpisteistä. Tarkkailu-

suunnitelmassa on nykyisin nimetty 23 kohdetta, joista johdetaan päästöjä ilmaan ja joista tehdään 

mittauksia. Mitattavia komponentteja päästökohteesta riippuen ovat ammoniakki, metallit, kloridi, 

rikkivety, VOC-yhdisteet tai hiukkaset. Tarkkailutiheys riippuu päästöpisteestä. Tiheimmillään pääs-

tömittauksia tehdään kaksi kertaa kuukaudessa. Tehtyjen mittaustulosten perusteella lasketaan 

vuosittaiset kokonaispäästöt ilmaan. 

 

Taulukossa (Taulukko 17) on esitetty tehtaan ammoniakki-, nikkeli- ja rikkivetypäästöt sekä VOC-

yhdistepäästöt ilmaan vuosina 2017‒2021. Päästöt ovat vaihdelleet vuodesta riippuen. Päästömää-

rät eivät ole olleet suoraan verrannolliset nikkelituotantomäärään. 

Taulukko 17. Päästöt ilmaan [t/a] vuosina 2017‒2021. 

Komponentti 2017 2018 2019 2020 2021 

Ammoniakki, t/a 69 84 38 33 26 

Nikkeli, t/a 1,7 3,0 1,7 1,3 0,8 

Rikkivety, t/a 20 8,2 1 5 15 

VOC-yhdisteet, t/a 23 29 35 26 16 

 

17.4.1 Vaikutuskohteen herkkyys 

Tarkastelualueen herkkyys ilmanlaadun muutoksille arvioidaan vähäisiksi. Hanke sijoittuu Harjaval-

lan Suurteollisuuspuistoon, jossa on ollut runsasta teollista toimintaa jo vuosikymmenien ajan. Han-

kealueen läheisyydessä ei sijaitse kouluja tai päiväkoteja. Lähin asuinalue on Torttilan asuinalue. 

17.5 Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 toimintaa jatketaan nykyisen ympäristöluvan puitteissa. Ilmanlaatuvaikutukset 

jatkuvat nykyisen kaltaisina. Ilmapäästöjen määrää seurataan jatkossakin säännöllisillä mittauksilla 

ja osallistumalla alueella toteutettavaan ilmanlaadun yhteistarkkailuun.  

 

NNH:n toiminnan ilmapäästöt ovat osa alueen kokonaispäästöjä. Ilmanlaatuvaikutukset jatkuvat 

niin kauan, kuin tehdas on toiminnassa. Arvion mukaan toiminnasta ei aiheudu merkittäviä ilman-

laatuvaikutuksia. Ilmanlaadun pitkäaikaisvaikutusten, kuten ilmapäästöjen aiheuttaman las-

keuman, ei arvioida aiheuttavan merkittäviä ympäristövaikutuksia. 

 

NNH:n liikenteen päästömääristä ei ole saatavilla tietoja, mutta päästöjä arvioitiin samalla mene-

telmällä kuin vaihtoehdoissa VE1, VE2a ja VE2b, jotta saatiin karkea arvio liikenteen päästömäärien 

kasvusta nykytilaan verrattuna.  

 

Raaka-ainetoimitukset (poislukien kiviraaka-ainetoimitukset) ja tuotetoimitukset tehdään pääsään-

töisesti täysperävaunuyhdistelmillä (40 t). Toimituksesta riippuen käytössä on myös muita raska-

sajoneuvoja. Koska suurin osa kuljetuksista hoidetaan täysperävaunuyhdistelmillä, on liikenteen 

päästölaskenta tehty perustuen tähän. Laskennassa on arvioitu, että kuljetus menee toiseen suun-
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taan täytenä ja toiseen suuntaan takaisin tyhjänä. Vaihtoehdossa VE0 raskaan liikenteen liikenne-

määrä on molempiin suuntiin yhteensä noin 14 000 ajoneuvoa (yhteen suuntaa 7 000)/ vuosi, eli 

keskimäärin noin 40 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa. Kuljetusmatka vaihtelee kuljetettavasta 

tuotteesta ja raaka-aineesta riippuen noin 50‒340 km välillä. Laskennassa on käytetty kuljetuslii-

kenteen yhdensuuntaiseksi matkaksi 200 km. Pakokaasupäästölaskentaan ei ole otettu mukaan 

alueella tapahtuvaa työmatkaliikennettä. 

 

Kuljetusliikenteen laskennassa käytetyt yksikköpäästöt ja lasketut kuljetusliikenteen päästöt 

200 km etäisyydelle vaihtoehdolle VE0 on esitetty seuraavassa taulukossa. 

Taulukko 18. Arvio kuljetusliikenteen päästöistä (VE0). 

Päästö 

Täysperävaunuyhdistelmä 

Kuljetusliikenteen 

päästöt yhteensä t/a 

Tyhjä, 

yksikköpäästö 

g/km 

Täysi, 

yksikköpäästö 

g/km 

Hiilimonoksidi (CO) 0,37 0,52 1,2 

Hiilivedyt (CH) 0,084 0,1 0,26 

Typen oksidit (NOx) 4,7 6,5 15,7 

Hiukkaset (PM) 0,04 0,062 0,14 

Metaani (CH4) 0,0054 0,0056 0,015 

Dityppioksidi (N2O) 0,029 0,029 0,08 

Rikkidioksidi (SO2) 0,0026 0,004 0,009 

Hiilidioksidi (CO2) 788 1 197 2779 

 

Päästömääriä tarkasteltaessa täytyy huomioida, että päästöt jakaantuvat koko kuljetulle matkalle, 

ei pelkästään Suurteollisuuspuiston ja Harjavallan alueelle.  

Vaihtoehto VE1 

Vaihtoehdossa VE1 nikkelituotanto laajentuu tasolle 140 000 tonnia nikkeliä vuodessa. Laajennus 

toteutetaan pääasiassa nikkelisulfaattiliuoksella. 

 

Toiminnan laajentamisen myötä otetaan käyttöön uusia prosessitiloja. Jatkossakin toiminnassa 

muodostuvat pääasialliset päästöt ilmaan ovat ammoniakki, nikkeli, haihtuvat orgaaniset yhdisteet 

(VOC) sekä rikkivety (H2S). Esimerkiksi uuden liuottamon mahdollisia ilmapäästölähteitä ovat re-

aktorit, sakeuttimet, autoklaavit, pusku- ja muut säiliöt (hönkäkaasut) sekä raaka-aineen käsittely 

(hiukkaspäästöt). Ilmapäästöjä vähennetään pesureiden ja pussisuodattimien käytöillä ja ne pois-

tavat suurimman osan poistokaasujen ilmapäästöistä. Raaka-aineiden ja sakkojen käsittely sekä 

kuljetus ovat mahdollisia hiukkaspäästölähteitä. Raaka-aineiden ja sakkojen käsittely tapahtuu pää-

asiassa suljetussa sisätilassa.  

 

Tulevan toiminnan kokonaispäästöjä ilmaan on vaikea arvioida. Päästömäärät saattavat hieman 

kasvaa tuotantomäärän kasvaessa, mutta päästömäärät eivät kasva samassa suhteessa, kuin tuo-

tantomäärä kasvaa.  

 

Vaihtoehdossa VE1 raaka-ainetoimitukset (poislukien kiviraaka-ainetoimitukset) ja tuotetoimituk-

set on arvioitu tehtäväksi pääsääntöisesti täysperävaunuyhdistelmillä (40 t) ja arviossa kuljetuslii-

kenteen yhdensuuntaiseksi matkaksi on käytetty 200 km. Laskennassa on arvioitu, että kuljetus 

menee toiseen suuntaan täytenä ja takaisin tyhjänä. Vaihtoehdossa VE1 raskaan liikenteen liiken-

nemäärä on molempiin suuntiin yhteensä noin 47 000 ajoneuvoa (yhteen suuntaan 23 500)/ vuosi, 

eli keskimäärin noin 140 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa. 
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Kuljetusliikenteen laskennassa käytetyt yksikköpäästöt ja lasketut kuljetusliikenteen päästöt 

200 km etäisyydelle vaihtoehdolle VE1 on esitetty seuraavassa taulukossa. 

Taulukko 19. Arvio kuljetusliikenteen päästöistä (VE1). 

Päästö 

Täysperävaunuyhdistelmä 

Kuljetusliikenteen 

päästöt yhteensä t/a 

Tyhjä, 

yksikköpäästö 

g/km 

Täysi, 

yksikköpäästö 

g/km 

Hiilimonoksidi (CO) 0,37 0,52 4,2 

Hiilivedyt (CH) 0,084 0,1 0,86 

Typen oksidit (NOx) 4,7 6,5 52,6 

Hiukkaset (PM) 0,04 0,062 0,48 

Metaani (CH4) 0,0054 0,0056 0,052 

Dityppioksidi (N2O) 0,029 0,029 0,27 

Rikkidioksidi (SO2) 0,0026 0,004 0,031 

Hiilidioksidi (CO2) 788 1 197 9330 

 

Pakokaasupäästöt tulevat kasvamaan nykytilanteeseen verrattuna. Liikennemäärä tulee kasva-

maan ja liikennemäärän kasvun myötä myös liikenteen aiheuttamat pakokaasu- ja hiukkaspäästöt. 

Pakokaasumääriin vaikuttaa kuitenkin myös tuleva autokannan kehitys (kuten sähköistyminen), 

jota on vaikea ennustaa. Pakokaasupäästöt jakautuvat kuitenkin koko kuljetulle matkalle ja koko 

vuoden ajalle. Hankkeesta aiheutuvan liikenteen pakokaasupäästöjen vaikutus alueen ilmanlaatuun 

on pieni, eikä erotu merkittävästi muun liikenteen päästöistä alueella.  

 

Kiviraaka-ainekuljetuksia tehdään rautateitse. Rautatieliikenne tulee lähes kaksinkertaistumaan, 

mikä nostaa rautatieliikenteestä aiheutuvia ilmapäästöjä. Tieliikenteeseen verrattuna raideliikenne 

on vähäpäästöisempi liikennemuoto ja päästöt jakaantuvat koko kuljetusmatkalla, ei vain Harjaval-

lan alueelle. Päästöjä on kuitenkin vaikea arvioida, sillä päästömäärään vaikuttaa käytetty kalusto. 

Sähköjunien lisääntymisen myötä ilmapäästöt vähenevät. Toimintaan liittyy myös henkilö- ja pa-

kettiautoliikennettä sekä alueen sisäistä raskasta liikennettä. Arvioin mukaan niiden aiheuttama 

ilmanlaatuvaikutus ei ole merkittävä. 

 

Kyseessä on toiminnassa oleva tehdas, jolla on jonkin verran vaikutuksia alueen ilmanlaatuun. Tuo-

tannon laajentuessa tuotannon ilmapäästöt hieman kasvavat, mutta arvion mukaan toiminnalla ei 

ole merkittävää vaikutusta alueen ilmanlaatuun. Tarkasteltaessa ilmanlaadun raja-, ohje- ja tavoi-

tearvoja, toiminnan aiheuttama pitoisuuslisäys ei ole merkittävä. Arvion mukaan toiminta ei aiheuta 

ilmanlaadun raja-, ohje- tai tavoitearvojen ylityksiä lähimmillä asuinkiinteistöillä. Toiminnan päästöt 

ovat kuitenkin osa Suurteollisuuspuiston kokonaispäästöjä, ja koko alueen kokonaispäästöt saatta-

vat ajoittain vaikuttaa lähimpien asuinkiinteistöjen ilmanlaatuun (kuten liikenteen nostama katu-

pöly).  

Vaihtoehto VE2a 

Vaihtoehdossa VE1 nikkelituotanto laajentuu tasolle 140 000 tonnia nikkeliä vuodessa. Laajennus 

toteutetaan nestemäisellä ja kiinteällä lopputuotteella. 

 

Myös vaihtoehdossa VE2a toiminnan laajentamisen myötä otetaan käyttöön uusia prosessitiloja, ja 

toiminnassa muodostuvat pääasialliset päästöt ilmaan ovat ammoniakki, nikkeli, haihtuvat orgaa-

niset yhdisteet (VOC) sekä rikkivety (H2S). Ilmapäästöjä vähennetään pesureiden ja pussisuodat-

timien käytöillä ja ne poistavat suurimman osan poistokaasujen ilmapäästöistä. Raaka-aineiden ja 

sakkojen käsittely sekä kuljetus ovat mahdollisia hiukkaspäästölähteitä. Raaka-aineiden ja sakko-

jen käsittely tapahtuu pääasiassa suljetussa sisätilassa.  
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Tulevan toiminnan kokonaispäästöjä ilmaan on vaikea arvioida. Päästömäärät saattavat hieman 

kasvaa tuotantomäärän kasvaessa, mutta päästömäärät eivät kasva samassa suhteessa, kuin tuo-

tantomäärä kasvaa. Arvion mukaan esimerkiksi uuton VOC-päästöt kasvavat n. 10 % nykyisestä 

päästötasosta, mutta muut ilmapäästöt pysyisivät lähes nykytilan tasolla.  

 

Vaihtoehdossa VE2a raaka-ainetoimitukset (poislukien kiviraaka-ainetoimitukset) ja tuotetoimituk-

set on arvioitu tehtäväksi pääsääntöisesti täysperävaunuyhdistelmillä (40 t) ja arviossa kuljetuslii-

kenteen yhdensuuntaiseksi matkaksi on käytetty 200 km. Laskennassa on arvioitu, että kuljetus 

menee toiseen suuntaan täytenä ja takaisin tyhjänä. Vaihtoehdossa VE2a raskaan liikenteen liiken-

nemäärä on molempiin suuntiin yhteensä noin 47 000 ajoneuvoa (yhteen suuntaan 23 500)/ vuosi, 

eli keskimäärin noin 140 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa. 

 

Kuljetusliikenteen laskennassa käytetyt yksikköpäästöt ja lasketut kuljetusliikenteen päästöt 

200 km etäisyydelle vaihtoehdolle VE2a on esitetty seuraavassa taulukossa. 

Taulukko 20. Arvio kuljetusliikenteen päästöistä (VE2a). 

Päästö 

Täysperävaunuyhdistelmä 

Kuljetusliikenteen 

päästöt yhteensä t/a 

Tyhjä, 

yksikköpäästö 

g/km 

Täysi, 

yksikköpäästö 

g/km 

Hiilimonoksidi (CO) 0,37 0,52 4,2 

Hiilivedyt (CH) 0,084 0,1 0,86 

Typen oksidit (NOx) 4,7 6,5 52,6 

Hiukkaset (PM) 0,04 0,062 0,48 

Metaani (CH4) 0,0054 0,0056 0,052 

Dityppioksidi (N2O) 0,029 0,029 0,27 

Rikkidioksidi (SO2) 0,0026 0,004 0,031 

Hiilidioksidi (CO2) 788 1 197 9330 

 

Pakokaasupäästöt tulevat kasvamaan nykytilanteeseen verrattuna ja ovat samaa suuruusluokkaa 

kuin vaihtoehdossa VE1. Pakokaasupäästöt jakautuvat kuitenkin koko kuljetulle matkalle ja koko 

vuoden ajalle. Hankkeesta aiheutuvan liikenteen pakokaasupäästöjen vaikutus alueen ilmanlaatuun 

on pieni, eikä erotu merkittävästi muun liikenteen päästöistä alueella.  

 

Kiviraaka-ainekuljetukset tehdään rautateitse. Rautatieliikenne tulee lähes kaksinkertaistumaan, 

mikä nostaa rautatieliikenteestä aiheutuvia ilmapäästöjä. Tieliikenteeseen verrattuna raideliikenne 

on vähäpäästöisempi liikennemuoto ja päästöt jakaantuvat koko kuljetusmatkalla, ei vain Harjaval-

lan alueelle. Päästöjä on vaikea arvioida, sillä päästömäärään vaikuttaa käytetty kalusto. Sähköju-

nien lisääntymisen myötä ilmapäästöt vähenevät. Toimintaan liittyy myös henkilö- ja pakettiautolii-

kennettä sekä alueen sisäistä raskasta liikennettä. Arvioin mukaan niiden aiheuttama ilmanlaatu-

vaikutus ei ole merkittävä. 

 

Kyseessä on toiminnassa oleva tehdas, jolla on jonkin verran vaikutuksia alueen ilmanlaatuun. Tuo-

tannon laajentuessa tuotannon ilmapäästöt hieman kasvavat, mutta arvion mukaan toiminnalla ei 

ole merkittävää vaikutusta alueen ilmanlaatuun. Tarkasteltaessa ilmanlaadun raja-, ohje- ja tavoi-

tearvoja, toiminnan aiheuttama pitoisuuslisäys ei ole merkittävä. Arvion mukaan toiminta ei aiheuta 

ilmanlaadun raja-, ohje- tai tavoitearvojen ylityksiä lähimmillä asuinkiinteistöillä. Toiminnan päästöt 
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ovat kuitenkin osa Suurteollisuuspuiston kokonaispäästöjä, ja koko alueen kokonaispäästöt saatta-

vat ajoittain vaikuttaa lähimpien asuinkiinteistöjen ilmanlaatuun (kuten liikenteen nostama katu-

pöly).  

Vaihtoehto VE2b 

Vaihtoehdossa VE1 nikkelituotanto laajentuu tasolle 140 000 tonnia nikkeliä vuodessa. Laajennus 

toteutetaan nestemäisellä ja kiinteällä lopputuotteella. 

 

Myös vaihtoehdossa VE2b toiminnan laajentamisen myötä otetaan käyttöön uusia prosessitiloja, ja 

toiminnassa muodostuvat pääasialliset päästöt ilmaan ovat ammoniakki, nikkeli, haihtuvat orgaa-

niset yhdisteet (VOC) sekä rikkivety (H2S). Ilmapäästöjä vähennetään pesureiden ja pussisuodat-

timien käytöillä ja ne poistavat suurimman osan poistokaasujen ilmapäästöistä. Raaka-aineiden ja 

sakkojen käsittely sekä kuljetus ovat mahdollisia hiukkaspäästölähteitä. Raaka-aineiden ja sakko-

jen käsittely tapahtuu pääasiassa suljetussa sisätilassa.  

 

Tulevan toiminnan kokonaispäästöjä ilmaan on vaikea arvioida. Päästömäärät saattavat hieman 

kasvaa tuotantomäärän kasvaessa, mutta päästömäärät eivät kasva samassa suhteessa, kuin tuo-

tantomäärä kasvaa. Arvion mukaan esimerkiksi neste-nesteuuton VOC-päästöt kasvavat n. 10 % 

nykyisestä päästötasosta, mutta muut ilmapäästöt pysyisivät lähes nykytilan tasolla.   

 

Vaihtoehdossa VE2b liikenteen päästöt ovat vastaavat kuin vaihtoehdossa VE2a, sillä liikennemäärä 

on samaa tasoa. 

 

Pakokaasupäästöt tulevat kasvamaan nykytilanteeseen verrattuna ja ovat samaa suuruusluokkaa 

kuin vaihtoehdossa VE1 ja VE2a. Pakokaasupäästöt jakautuvat kuitenkin koko kuljetulle matkalle 

ja koko vuoden ajalle. Hankkeesta aiheutuvan liikenteen pakokaasupäästöjen vaikutus alueen il-

manlaatuun on pieni, eikä erotu merkittävästi muun liikenteen päästöistä alueella.  

 

Kiviraaka-ainekuljetuksia tehdään rautateitse. Rautatieliikenne tulee lähes kaksinkertaistumaan, 

mikä nostaa rautatieliikenteestä aiheutuvia ilmapäästöjä. Tieliikenteeseen verrattuna raideliikenne 

on vähäpäästöisempi liikennemuoto ja päästöt jakaantuvat koko kuljetusmatkalla, ei vain Harjaval-

lan alueelle. Päästöjä on vaikea arvioida, sillä päästömäärään vaikuttaa käytetty kalusto. Sähköju-

nien lisääntymisen myötä ilmapäästöt vähenevät. Toimintaan liittyy myös henkilö- ja pakettiautolii-

kennettä sekä alueen sisäistä raskasta liikennettä. Arvioin mukaan niiden aiheuttama ilmanlaatu-

vaikutus ei ole merkittävä. 

 

Kyseessä on toiminnassa oleva tehdas, jolla on jonkin verran vaikutuksia alueen ilmanlaatuun. Tuo-

tannon laajentuessa tuotannon ilmapäästöt hieman kasvavat, mutta arvion mukaan toiminnalla ei 

ole merkittävää vaikutusta alueen ilmanlaatuun. Tarkasteltaessa ilmanlaadun raja-, ohje- ja tavoi-

tearvoja, toiminnan aiheuttama pitoisuuslisäys ei ole merkittävä. Arvion mukaan toiminta ei aiheuta 

ilmanlaadun raja-, ohje- tai tavoitearvojen ylityksiä lähimmillä asuinkiinteistöillä. Toiminnan päästöt 

ovat kuitenkin osa Suurteollisuuspuiston kokonaispäästöjä, ja koko alueen kokonaispäästöt saatta-

vat ajoittain vaikuttaa lähimpien asuinkiinteistöjen ilmanlaatuun (kuten liikenteen nostama katu-

pöly).  
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Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

 

Taulukko 21. Ilmanlaatuun ja ilmastoon kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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uri 

Erittäin su-
uri 

 

 

17.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Rakentamisen aikaisia toimintojen pölyvaikutuksia voidaan vähentää välttämällä mahdollisuuksien 

mukaan pölyävimpien työvaiheiden samanaikaista tekemistä sekä ottamalla huomioon sääolosuh-

teet.  

 

Rakentamisen ja toiminnan aikana liikenteen aiheuttamia pölyvaikutuksia (liikenteen nostama ka-

tupöly) voidaan vähentää pienentämällä ajonopeuksia alueella sekä huolehtimalla teiden hyvästä 

kunnosta.  

 

Tuotannon ilmapäästöjä estetään pesureiden ja pussisuodattimien käytöillä. Raaka-aineiden käsit-

tely tulee siirtymään pääasiassa sisätiloihin. 

17.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Hankkeen kuljetusliikenteen määrät ja keskimääräinen kuljetusmatka ovat arvioita, joten liikenteen 

pakokaasupäästöjen määrän arviointiin liittyy epävarmuutta. Arvioinnissa on käytetty LIPASTO-

menetelmää, jonka viimeisimmät yksikköpäästökertoimet on päivitetty vuonna 2017. Liikenteen 

päästömäärään vaikuttaa tuleva autokannan kehitys (kuten sähköautojen yleistyminen). 

 

Tulevan tuotannon kokonaispäästöjä ilmaan on vaikea arvioida vaihtoehdoissa VE1, VE2a ja VE2b.  

 

Epävarmuustekijöillä ei kuitenkaan arvioida olevan merkittävää vaikutusta arvioinnin johtopäätök-

siin.   

 

 

Muutoksen suuruus 
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18. ILMASTO 

18.1 Arvioinnin päätulokset 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

 Vaikutusalueen herkkyys on määritelty suureksi, johtuen ilmastonmuutoksen etene-

misestä ja kasvihuonekaasujen kriittisestä vähentämistarpeesta. Vaihtoehdossa VE0 

toiminta jatkuu nykyisen ympäristöluvan puitteissa eikä liikenteen sähköistymistä edis-

tetä merkittävästi, joten vaikutuksen merkittävyys on arvioitu pieneksi, kielteiseksi. 

Vaihtoehdoissa VE1, VE2a ja VE2b syntyy kielteisiä vaikutuksia rakentamisen (ra-

kennusmateriaalit, kuljetukset, energian tarve) aikana sekä toiminnan aikana erityisesti 

toimintaan liittyvistä kuljetuksista. Pitkällä aikavälillä hanke kutenkin tukee liikenteen 

sähköistymistä ja edistää liikenteestä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähene-

mistä, joten vaikutukset ovat merkittävyydeltään kohtalaisia, myönteisiä. 

 

18.2 Vaikutusmekanismi 

Rakentamisen aikaiset ilmastovaikutukset aiheutuvat energiankulutuksesta, rakennusmateriaa-

leista ja niiden kuljetuksista hankealueelle ja muusta rakentamiseen liittyvästä liikenteestä. Toimin-

nan aikaiset ilmastovaikutukset liittyvät kemikaalien ja raaka-aineiden kuljetuksiin hankealueelle, 

sekä tuotteiden kuljetuksiin pois hankealueelta, sähkön ja lämpöenergian kulutukseen sekä välilli-

sesti liikenteen sähköistymiseen.  

18.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Ilmastovaikutusten arviointi toteutettiin asiantuntija-arviona hyödyntäen ympäristöministeriön jul-

kaisemaa ohjeistusta ilmastovaikutusten arvioinnista osana YVA-menettelyä (Hílden et al., 2021). 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset arvioitiin pääasiassa sanallisesti johtuen suunnittelun aikaisesta 

vaiheesta ja sen luomista epävarmuuksista rakennusmateriaaleihin, kuljetuksiin ja energiatarpee-

seen.  

 

Tuotannon toiminnan aikaisia vaikutuksia arvioitaessa on huomioitu raaka-aineiden, kemikaalien, 

tuotteiden ja jätteiden keskimääräiset kuljetusetäisyydet ja -määrät, sähkönkulutus, lämmitystarve 

ja hankkeen liittyminen liikenteen sähköistymiseen. Lähtötietoina on käytetty mm. Defran ja LI-

PASTOn päästökertoimia sekä nykyisestä toiminnasta saatuja prosessitietoja.  

18.4 Nykytila 

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 liittyminen Hinku-verkostoon 

vuonna 2019. Harjavallan lisäksi Satakuntalaisista kunnista Pori, Rauma ja Eurajoki kuuluvat 

Hinku-verkostoon. Ns. Hinku-kunnat ovat sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 

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

kentamenetelmän mukaan vuonna 2020 Harjavallan kokonaispäästöt olivat laskeneet 39 % vuoden 

2007 päästötasosta. Tarkasteltaessa kasvihuonekaasupäästöjä laajemmin, Hinku-laskennasta poi-

keten sisältäen myös teollisuuden päästöt ja läpiajoliikenne, ovat Harjavallan kokonaispäätöt las-

keneet 52 % vuoden 2007 tasosta verrattaessa vuoden 2020 päästötasoon. Yksin teollisuuden ai-

heuttamat päästöt ovat vähentyneet 38 % kyseisellä aikavälillä. (Syke, 2020)  
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Vuodesta 2007 alkaen Harjavallan tieliikenteen päästöt ovat laskeneet vuosittain, ollen vuonna 

2020 noin 13 000 t CO2e. Tämä vastaa noin 26 %:n päästövähennystä tieliikenteen osalta. Harja-

vallan alueen teollisuuden kasvihuonekaasupäästöjä tarkasteltaessa ei päästöjen väheneminen ole 

ollut yhtä tasaista. Päästötasot ovat vaihdelleet vuosittain, mutta pitkällä aikavälillä tarkasteltaessa 

(2007-2020) on teollisuuden aiheuttamien kokonaispäästöjen suunta ollut laskeva. Vuonna 2020 

Harjavallan teollisuuden kokonaispäästöt olivat 55 300 t CO2e, mikä vastaa noin 38 % vähenemää 

teollisuuden päästöjen osalta verrattaessa vuosia 2007 ja 2020. Esitettyjen Harjavallan päästömää-

rien laskenta on toteutettu Alueellinen Laskenta (ALas) -mallilla, joka vastaa pääpiirteissään GHG 

Protocolin GPC-standardin perustasoa lisättynä maataloudella, henkilöautojen aluerajojen ulkopuo-

lelle ulottuvalla liikenteellä, F-kaasuilla ja verkostohävikillä, mutta ilman standardiin kuuluvaa pai-

kallista lentoliikennettä. (Syke, 2020) 

18.4.1 Vaikutuskohteen herkkyys 

Kasvihuonekaasupäästöt ovat lisääntyneet 2010-luvulta lähtien noin 1,5 prosenttia vuosittain (Il-

masto-opas, 2020). Kasvihuonekaasupäästöt ovat nyt jo hälyttävällä tasolla ja päästövähennyksiin 

on ryhdyttävä tehokkaasti, jotta globaalit hiilineutraalisuustavoitteet pystytään tavoittamaan ase-

tetussa tavoiteaikataulussa. Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä 

Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti (Ympäristöministeriö, 2021). Tavoitteen toteuttaminen 

edellyttää nopeita ja mittavia päästövähennyksiä sekä hiilinielujen vahvistamista. Harjavalta on 

puolestaan sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä vuo-

den 2007 päästötasosta. Vaikutuskohteen herkkyys ilmastovaikutuksille on täten hankala määrit-

tää, sillä voidaan todeta, että kaikki tuotetut kasvihuonekaasupäästöt ovat liikaa ja vastoin asetet-

tuja tavoitteita niin globaalisesti, kansallisesti kuin paikallisesti. 

 

Vaikutuskohteen herkkyyttä määritettäessä painotetaan hankkeen tuottamia myönteisten vaiku-

tusten suhdetta kielteisiin vaikutuksiin, ja arvioidaan täten vaikutusten merkittävyyttä niiden net-

tosummana. Globaalissa mittakaavassa yksittäisen hankkeen ilmastovaikutukset jäävät usein mer-

kityksettömälle tasolle, minkä vuoksi vertailu paikallisiin (Harjavalta) tavoitteisiin nähdään sopi-

vampana ja edesauttavan hankealueen realistista herkkyyden määrittelyä. 

 

Hinku-kuntana Harjavallan kunnalla on kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet ja herkkyys-

taso ilmastovaikutuksille arvioidaan olevan suuri. 

18.5 Vaikutukset ilmastoon 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta ja NNH:n toiminta jatkuu Suurteollisuuspuistossa nykyisen 

ympäristöluvan mukaisena toimintana. 

 

Tuotantolaitoksen nykyinen vuosittainen sähkönkulutus on noin 195 GWh. Laitoksella käytetään 

sähköä, joka on tuotettu uusiutuvalla energialla kuten vesi-, tuuli-, aurinko- tai ydinvoimalla, joiden 

kasvihuonekaasupäästöt ovat erittäin matalat verrattuna fossiilisilla polttoaineilla tuotettuun säh-

köön.  

 

Laitoksen lämpöenergian tarpeesta viime vuosina noin 60-70 % on katettu hukkalämmöllä. Hukka-

lämpöä voidaan talteenottaa mm. eksotermisista prosessivaiheista ja syntyvistä jäähdytysvesistä. 

Näistä talteenotettu hukkalämpö johdetaan edelleen hyödynnettäväksi prosessilämpökiertoon. Osa 

(20-40 %) lämmitykseen käytettävästä energiasta saadaan viereiseltä STEPin höyrykattilalaitok-

selta, jossa polttoaineena käytetään pääasiassa polttoaineena käytetään puupelletteja ja LNG:tä. 

Lisäksi alueella on kevyen polttoöljyn kattiloita, joita käytetään kulutuspiikeissä. Tulevaisuudessa 
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voidaan hyödyntää myös STEPin nyt luvitusvaiheessa olevaa rinnakkaispolttolaitosta, jossa polte-

taan mm. kierrätykseen kelpaamatonta, elinkeinotoiminnasta ja kotitalouksista syntyvää jätettä 

(SRF, RDF, REF).  

 

Laitoksen nykyinen kokonaislämmitystarve on vuositasolla noin 400 GWh. 

 

Nykyisestä toiminnasta aiheutuu ilmastovaikutuksia mm. kemikaali-, raaka-aine- ja tuotekuljetuk-

sista. Suurin osa kemikaaleista kuljetetaan teollisuusalueelle raskailla ajoneuvoilla, mikä johtaa kul-

jetusten aiheuttamiin kasvihuonekaasupäästöihin. Myös tuotteet kuljetetaan hankealueelta pois 

täysperävaunuyhdistelmällä. Osa kemikaaleista, esim. rikkihappo, siirretään tehdasalueella putki-

siltaa pitkin, jolloin niiden kuljetuksista aiheutuvat päästöt voidaan arvioida merkityksettömiksi. 

Raaka-aineina käytettävät nikkelikivet saapuvat alueelle junakuljetuksina, kuten myös ammoni-

akki.  

 

Kemikaalit kuljetetaan tuotantolaitokselle pääasiassa eri puolelta Suomea. Kuljetusetäisyydet vaih-

televat riippuen kemikaaleista, sekä markkinatilanteesta. Kuljetusten päästöjen arvioimiseksi kes-

kimääräisenä kuljetusetäisyytenä käytetään 200 km, joka perustuu NNH:n nykyisiin toimitusketjui-

hin. Raaka-aineina käytettävien nikkelikivien kuljetuksista aiheutuvat päästöt arvioidaan erikseen, 

sillä ne kuljetetaan junalla ja kulkevat huomattavasti pidemmän matkan. Laskennassa on käytetty 

oletusta 400 km keskimääräisestä kuljetusetäisyydestä nikkelikivien osalta. Suomen tavarajunista 

lähes 80 % liikkuu uusiutuvalla sähköllä, minkä vuoksi 80 % tavarajunakuljetuksista on oletettu 

kasvihuonekaasupäästötasoltaan merkityksettömäksi ilmastovaikutuksia arvioitaessa (VR Trans-

point, 2021). Jäljellä jäävästä 20 % aiheutuvat päästöt on arvioitu perustuen dieselkäyttöiseen 

malmijunaan, mikä antaa konservatiivisen arvion tavarajunaliikenteen päästöistä. Tulevaisuudessa 

sähkökäyttöiset junat todennäköiset yleistyvät ja niiden osuus Suomen tavarajunaliikenteestä kas-

vaa entisestään laskien samalla raaka-ainekuljetuksista aiheutuvia päästöjä. Lisäksi laskennassa 

on huomioitu raskaan liikenteen, että raideliikenteen osalta myös tyhjät kuljetukset toiseen suun-

taan. Keskimääräinen kuljetusmatka on rajattu maantieteellisesti huomioimaan ainoastaan Suomen 

sisällä tapahtuvat kuljetukset ja jättää huomioimatta Suomen valtion ulkopuolella tapahtuvat kul-

jetukset. 

 

Alla olevassa taulukossa (Taulukko 22) on esitetty arvio liikenteen aiheuttamista päästöistä vuosi-

tasolla. 

Taulukko 22 Arvio kemikaalien, raaka-aineiden ja lopputuotteiden kuljetuksista aiheutuvista päästöistä (Defra, 

2022; LIPASTO, 2017). 

  Kuljetusliikenteen 

päästöt yhteensä, 

t CO2e/a 

 Tyhjä, 

yksikköpäästö 

kg CO2e/km 

Täysi, 

yksikköpäästö 

kg CO2e/km 

Raskasliikenne 0,65573   0,86407 2 128 

Raideliikenne  11,671 13,65 786 

Kuljetusten vuosittaiset 

CO2e-päästöt yhteensä 

  2 914 

 

Kemikaali-, raaka-aine- ja lopputuotteiden kuljetuksista syntyvät päästöt vastaavat suuruusluokal-

taan reilua kolmasosaa VTT:n LIISA-laskentajärjestelmällä saaduista Harjavallan tieliikenteen pääs-

töistä kuorma-autojen osalta vuonna 2021. Tarkasteltaessa vain raskasta liikennettä, pois lukien 

raideliikenne vastaavat nykytoiminnasta aiheutuvat päästöt noin 26 % Harjavallan kuorma-autolii-

kenteen päästöistä. Koko Suomen kuorma-autoliikenteen päästöt olivat vuonna 2021 1 793 kt CO2, 

josta vaihtoehdon VE1 mukaiset raskaan liikenteen päästöt olisivat vastanneet vain noin 0,1 %. 
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Raideliikenteen (diesel) päästöt olivat puolestaan samaisena vuonna 61 kt CO2, josta vaihtoehdon 

VE1 raideliikenne olisi vastannut noin 1 %. Huomioitavaa on, että yllä esitetyssä taulukossa ei ole 

eritelty, kuinka päästöt jakautuvat koko kuljetusreitillä, eivätkä täten kohdistu ainoastaan Harja-

vallan alueelle. (LVM, 2021) 

 

Prosessissa syntyy kuparisakkaa, joka on kaupallinen tuote. Kuparisakka voidaan myydä, kun sille 

asetetut laatuvaatimukset täyttyvät. Jos kuparisakka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia, voi-

daan se kierrättää takaisin prosessiin. Myytävän kuparisakan kuljettamiseen tarvitaan noin 2 junaa 

viikossa, mikä johtaa noin 197 t CO2e vuosipäästöihin. Sisäisiä kuparisakan kuljetuksia on vuoro-

kauden aikana vajaa yhdeksän, mikä aiheuttaa vuositasolla noin 4,3 t CO2e-päästöjä. Kuparisakan 

kuljetuksista aiheutuvia päästöjä arvioitaessa on käytetty edellä esitetyssä taulukossa (Taulukko 

22) esitettyjä yksikköpäästökertoimia raideliikenteelle ja vastaavasti alla olevan taulukon (Taulukko 

23) kertoimia sisäisille kuljetuksille sekä huomioitu tyhjät ja täydet kuljetukset. 

 

Merkittävin tuotannosta syntyvä jätejäe on rautasakka. Prosessissa syntyvällä rautasakalla ei ole 

jatkokäyttömahdollisuutta, joten se kuljetetaan viereiselle Torttilan läjitysalueelle. Samaiselle läji-

tysalueelle kuljetetaan myös pienempiä määriä metallikarbonaattisakkaa. Matkaa läjitysalueelle on 

noin 1,2 km. Metallikarbonaattisakkaa syntyy noin 20 kuljetusta vuodessa, kun taas rautasakkaa 

suurempina määrinä noin 13 kuljetusta viikossa. Jätesakkojen kuljetuspäästöjä arvioitaessa on 

huomioitu sekä täydet kuormat läjitysalueelle, että tyhjät kuljetukset takaisin tehdasalueelle. Pääs-

tökerroin on valittu dieselkäyttöisen raskaan ajoneuvon mukaan, jonka kantavuus on 7,5-17 tonnia. 

Arvio jätesakkojen kuljetuspäästöistä on esitetty alla (Taulukko 23). Muut jätejakeet ovat määräl-

lisesti pienemmät, minkä vuoksi ne on jätetty tämän ilmastovaikutusten arvioinnin ulkopuolelle 

Taulukko 23 Arvio rauta- ja metallikarbonaattisakan kuljetuksista syntyvistä vuosittaisista kasvihuonekaasupääs-

töistä (Defra, 2022). 

Jätejae Tyhjä, 

yksikköpäästö 

kg CO2e/km 

Täysi, 

yksikköpäästö 

kg CO2e/km 

Tyhjät ja täydet kul-

jetukset yhteensä, 

kg CO2e 

Rautasakka 0,53561 0,68653 898 

Metallikarbonaattisakka 0,53561 0,68653 29 

Yhteensä   927 

 

Vaihtoehto VE1 

 

Rakentaminen 

Suunnitellut toiminnot sijoittuvat Suurteollisuuspuistoon, missä luonnonmukainen metsä on kaa-

dettu vuosikymmeniä aiemmin, eikä hankkeen toteuttamiseksi alueelta tarvitse hakata hiilinieluiksi 

soveltuvia puita. Hankealueen muu kasvillisuus on lähes olematonta eikä sen raivaaminen suunni-

teltujen toimintoja toteuttaessa aiheuta ilmastovaikutuksia. Hankealueella ei sijaitse huomionarvoi-

sia hiilivarastoja, kuten luonnontilaisia, ojittamattomia soita, metsää tai peltoja. 

 

Rakentamisen aikaiset ilmastovaikutukset syntyvät suunniteltuihin toimintoihin liittyvien rakennus-

ten ja prosessivaiheiden rakentamisesta; rakentamisessa käytettävästä energiasta ja materiaa-

leista sekä niiden kuljetuksista hankealueelle. 

 

Rakentamisen aikaisia vaikutuksia on haastava arvioida, johtuen suunnittelun keskeneräisyydestä. 

Kuparisakkahalli tulee olemaan nykyisen kierrätyskuparisakkahallin veroinen ja materiaaliltaan 

pääasiassa PVC-muovia terästukirakenteilla. Muutoin laajennukseen liittyvät rakennukset rakenne-

taan suurimmilta osin betonirungoista ja -elementeistä. Lopulliset rakennusmateriaalit ja täten 
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myös niihin liittyvät kuljetukset ja energian tarve tarkentuvat vasta myöhemmin, kun suunnittelu 

etenee. Teollisuusrakennusten, jotka ovat pääasiassa rakennettu betonielementeistä, rakennusma-

teriaaleista aiheutuvien päästöjen suuruusluokka voidaan arvioida kirjallisuudesta löytyvällä pääs-

tökertoimella, 0,48 kg CO2e/m2 (Mero, 2015). Kun edellä mainittua päästökerrointa sovelletaan 

huomioiden rakennettavien rakennusten lattiapinta-ala, saadaan rakennusmateriaalien keskimää-

räiseksi päästötasoksi alle 5 t CO2e. Tämä ei kuitenkaan sisällä mm. säiliöiden tai PVC-hallien ra-

kennusmateriaaleja. 

 

Toiminta 

Vaihtoehdon VE1 mukaisen tuotannon vuosittainen sähkönkulutus arvioidaan olevan karkeasti 250 

GWh, joka merkitsee noin 28 % suurempaa sähkönkulutusta kuin nykytilassa. Sähkön alkuperä on 

sama kuin esitetty vaihtoehdon VE0 yhteydessä. Laitoksen tuotantokapasiteetti yli kaksinkertais-

tuu, joten tuotettua tonnia kohden laskettu sähkönkulutus lähes puolittuu.  

 

Laajennuksen yhteydessä kartoitetaan myös mahdollisuuksia hukkalämmön tehokkaampaan hyö-

dyntämiseen mm. rakennusten lämmityksessä. Hukkalämmön osuuden lämmityksestä on arvioitu 

olevan 30 % laajennuksen toteutuessa. 

 

Vaihtoehdon VE1 mukaisessa nikkelituotannon laajennuksessa liikenne hankealueelle lisääntyy, 

mikä lisää liikenteen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Junaliikenteen on arvioitu olevan noin 

720 junaa ja keskimääräisen kuljetusetäisyyden 400 kilometriä. Lisäksi tuotannon laajentaminen 

lisää hankealueelle suuntautuvaa ja sieltä poispäin ajavaa raskasta liikennettä, jonka on arvioitu 

olevan noin 23 500 ajoneuvoa vuodessa. Raskaan liikenteen kuljetusetäisyydet vaihtelevat riippuen 

kemikaaleista, sekä markkinatilanteesta. Kuljetusten päästöjen arvioimiseksi keskimääräisenä kul-

jetusetäisyytenä käytetään 200 km, joka perustuu NNH:n nykyisiin toimitusketjuihin. Nestemäi-

sestä lopputuotteessa noin 20 % on laajennuksen toteutuessa tarkoitus toimittaa lähialueen asiak-

kaille putkea pitkin, mikä vähentää lopputuotteen siirrosta aiheutuvia ilmastovaikutuksia. Loput 

80% toimitetaan kuorma-autoilla. Samoin osa toiminnassa tarvittavista kemikaaleista siirretään 

alueelle putkisiltaa pitkin lähialueen muilta toimijoilta. Hankealueen sisäinen liikenne kasvaa mm. 

raaka-aineiden ja kuparisakan siirtojen osalta.  

 

Alla olevassa taulukossa (Taulukko 24) on esitetty arvio liikenteen aiheuttamista päästöistä vuosi-

tasolla. Raskaan liikenteen aiheuttamien päästöjen arvioinnissa on käytetty dieselillä toimivaa kes-

kimääräistä täysperävaunuyhdistelmää. Suomen tavarajunista lähes 80 % liikkuu uusiutuvalla säh-

köllä, minkä vuoksi 80 % tavarajunakuljetuksista on oletettu kasvihuonekaasupäästötasoltaan mer-

kityksettömäksi ilmastovaikutuksia arvioitaessa (VR Transpoint, 2021). Jäljellä jäävästä 20 % ai-

heutuvat päästöt on arvioitu perustuen dieselkäyttöiseen malmijunaan, mikä antaa konservatiivisen 

arvion tavarajunaliikenteen päästöistä. Tulevaisuudessa sähkökäyttöiset junat todennäköisesti 

yleistyvät ja niiden osuus Suomen tavarajunaliikenteestä kasvaa entisestään laskien samalla raaka-

ainekuljetuksista aiheutuvia päästöjä. Lisäksi laskennassa on huomioitu raskaan liikenteen, että 

raideliikenteen osalta myös tyhjät kuljetukset toiseen suuntaan. Keskimääräinen kuljetusmatka on 

rajattu maantieteellisesti huomioimaan ainoastaan Suomen sisällä tapahtuvat kuljetukset ja jättää 

huomioimatta Suomen valtion ulkopuolella tapahtuvat kuljetukset.  
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Taulukko 24 Arvio kemikaali, raaka-aine ja lopputuotteiden kuljetuksista aiheutuvista päästöistä (Defra, 2022; 

LIPASTO, 2017). 

  Kuljetusliikenteen 

päästöt yhteensä, 

 t CO2e/a 

 Tyhjä, 

yksikköpäästö 

kg CO2e/km 

Täysi, 

yksikköpäästö 

kg CO2e/km 

Raskasliikenne 0,65573   0,86407 7 143 

Raideliikenne  11,671 13,65 1 880 

Kuljetusten vuosittaiset 

CO2e-päästöt yhteensä 

  9 023 

 

Kemikaali-, raaka-aine- ja lopputuotteiden kuljetuksista syntyvät päästöt vastaavat suuruusluokal-

taan VTT:n LIISA-laskentajärjestelmällä saatuja Harjavallan tieliikenteen päästöjä kuorma-autojen 

osalta vuonna 2021. Tarkasteltaessa vain raskasta liikennettä, pois lukien raideliikenne vastaavat 

toiminnasta aiheutuvat päästöt noin 88 % Harjavallan kuorma-autoliikenteen päästöistä. Huomioi-

tavaa on, että yllä esitetyssä taulukossa ei ole eritelty, kuinka päästöt jakautuvat koko kuljetusrei-

tillä, eivätkä täten kohdistu ainoastaan Harjavallan alueelle. Koko Suomen kuorma-autoliikenteen 

päästöt olivat vuonna 2021 1 793 kt CO2, josta vaihtoehdon VE1 mukaiset raskaan liikenteen pääs-

töt olisivat vastanneet vain noin 0,4 %. Raideliikenteen (diesel) päästöt olivat puolestaan samaisena 

vuonna 61 kt CO2, josta vaihtoehdon VE1 raideliikenne olisi vastannut noin 2,4 %. (LVM, 2021) 

 

Prosessissa syntyy kuparisakkaa, joka on kaupallinen tuote. Kuparisakka voidaan myydä, kun sille 

asetetut laatuvaatimukset täyttyvät. Jos kuparisakka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia, voi-

daan se kierrättää takaisin prosessiin. Myytävän kuparisakan kuljettamiseen tarvitaan noin 4 junaa 

viikossa, mikä johtaa noin 421 t CO2e vuosipäästöihin. Sisäisiä kuparisakan kuljetuksia on vuoro-

kauden aikana 19, mikä aiheuttaa vuositasolla noin 9,5 t CO2e-päästöjä. Kuparisakan kuljetuksista 

aiheutuvia päästöjä arvioitaessa on käytetty edellä esitetyssä taulukossa (Taulukko 24) esitettyjä 

yksikköpäästökertoimia raideliikenteelle ja vastaavasti alla olevan taulukon (Taulukko 25) kertoimia 

sisäisille kuljetuksille sekä huomioitu tyhjät ja täydet kuljetukset. 

 

Merkittävin tuotannosta syntyvä jätejae on syntyvät metallisakat. Prosessissa syntyvällä rautasa-

kalla ei ole jatkokäyttömahdollisuutta, joten se kuljetetaan viereiselle Torttilan läjitysalueelle. Sa-

maiselle läjitysalueelle kuljetetaan myös pienempiä määriä metallikarbonaattisakkaa. Matkaa läji-

tysalueelle on noin 1,2 km. Tuotantokapasiteetin kasvaessa syntyvän metallikarbonaattisakan 

määrä pysyy samana (noin 20 kuljetusta/vuosi), mutta rautasakan määrä kasvaa tuotannon suh-

teessa johtaen noin 27 rautasakkakuljetukseen viikossa. Jätesakkojen kuljetuspäästöjä arvioitaessa 

on huomioitu sekä täydet kuormat läjitysalueelle, että tyhjät kuljetukset takaisin tehdasalueelle. 

Päästökerroin on valittu dieselkäyttöisen raskaan ajoneuvon mukaan, jonka kantavuus on 7,5-17 

tonnia. Arvio jätesakkojen kuljetuspäästöistä on esitetty alla (Taulukko 25). Muut jätejakeet ovat 

määrällisesti pienemmät, minkä vuoksi ne on jätetty tämän ilmastovaikutusten arvioinnin ulkopuo-

lelle. 

Taulukko 25 Arvio rauta- ja metallikarbonaattisakan kuljetuksista syntyvistä vuosittaisista kasvihuonekaasupääs-

töistä (Defra, 2022). 

Jätejae Tyhjä, 

yksikköpäästö 

kg CO2e/km 

Täysi, 

yksikköpäästö 

kg CO2e/km 

Tyhjät ja täydet kul-

jetukset yhteensä, 

kg CO2e 

Rautasakka 0,53561 0,68653 1 895 

Metallikarbonaattisakka 0,53561 0,68653 29 

Yhteensä   1 924 
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Tuotannon laajentamisen myötä tuotetaan huomattavia määriä enemmän raaka-aineita akkuteolli-

suuden tarpeisiin, mikä edesauttaa liikenteen sähköistymistä. Liikenteen sähköistyminen vaatii suu-

ria investointeja, joista syntyy myös huomattavia kasvihuonekaasupäästöjä. NNH:n hankkeen ta-

pauksessa akkukemikaalien tuotantoa edistetään laajentamalla olemassa olevaa tuotantoa, eikä 

täysin uutta laitosta tarvitse rakentaa, mikä vähentää rakentamisen aikaisia ilmastovaikutuksia 

huomattavasti. Tuotantoprosessi on hyvin tunnettu ja sen aiheuttamia ilmastovaikutuksia voidaan 

vähentää vuosikymmenien aikana kerätyn kokemusten ja uuden teknologian avulla. Merkittävä osa 

koko Suomen kasvihuonekaasupäästöistä tulee liikenteestä, joten liikenteen sähköistämisen edis-

täminen arvioidaan ilmastonmuutoksen hillitsemistä tukevana toimintana. 

 

Muutoksen suuruus arvioidaan kokonaisuudessaan pieneksi myönteiseksi. 

Vaihtoehto VE2a ja VE2b 

Vaihtoehdot VE2a ja VE2b ovat ilmastovaikutuksiltaan hyvin samankaltaiset ja käsitellään tämän 

vuoksi yhdessä.  

 

Rakentaminen 

Rakentamisen aikaiset ilmastovaikutukset muodostuvat samoista tekijöistä kuten vaihtoehdossa 

VE1. Ne syntyvät suunniteltuihin toimintoihin liittyvien rakennusten ja prosessivaiheiden rakenta-

misesta; rakentamisessa käytettävästä energiasta ja materiaaleista sekä niiden kuljetuksista han-

kealueelle. 

 

Rakentamisen aikaisia vaikutuksia on haastava arvioida, johtuen suunnittelun keskeneräisyydestä. 

Vaihtoehdot VE2a ja VE2b sisältävät kuitenkin enemmän rakennettavaa teollista toimintaa (kemi-

kaalitehtaan laajennus sekä uutto ja AMS-kiteytys), mikä kasvattaa rakentamisen aikaisia päästöjä 

energiakulutuksen, rakennusmateriaalien ja kuljetusten osalta. Hyödyntämällä vaihtoehdon VE1 

yhteydessä esitettyä päästökerrointa teollisuusrakennusten rakennusmateriaaleista aiheutuvan 

päästötason arvioimiseksi, saadaan rakennusmateriaalien keskimääräiseksi päästötasoksi 10  CO2e. 

Kemikaalitehtaan laajennus sekä uutto ja AMS-kiteytyksen pääasiallinen rakennusmateriaali on be-

tonirunko- ja -elementit, mikä näkyy suoraan hieman korkeampana keksimääräisenä päästötasona 

rakennusmateriaalien osalta.   

 

Toiminta 

Vaihtoehtojen VE2a ja VE2b mukaisessa toiminnassa laitoksen tuotantokapasiteetti yli kaksinker-

taistuu. Kapasiteetin kasvu toteutetaan nestemäisillä, että kiinteillä lopputuotteilla. Toiminnan ai-

kaisia ilmastovaikutuksia syntyy mm. raaka-aineiden, kemikaalien ja lopputuotteiden kuljetuksista. 

 

Vaihtoehdoissa VE2a (320 GWh/a) ja VE2b (330 GWh/a) sähkönkulutus on samaa suuruusluokkaa, 

mutta kasvaa verrattaessa vaihtoehtoon VE1 (250 GWh/a). Tuotettua tonnia kohden laskettu säh-

könkulutus pienenee verrattuna nykytuotantoon (195 GWh/a). 

 

Myös vaihtoehtojen VE2a ja VE2b yhteydessä kartoitetaan mahdollisuuksia hukkalämmön tehok-

kaampaan hyödyntämiseen mm. rakennusten lämmityksessä. Arviolta 30% hukkalämmöstä on 

hyödynnettävissä vaihtoehtojen VE2a ja VE2b toteutuessa.  

 

Kemikaalit kuljetetaan tuotantolaitokselle pääasiassa eri puolelta Suomea. Kuljetusetäisyydet vaih-

televat riippuen kemikaaleista, sekä markkinatilanteesta. Kuljetusten päästöjen arvioimiseksi kes-

kimääräisenä kuljetusetäisyytenä käytetään 200 km, joka perustuu NNH:n nykyisiin toimitusketjui-

hin. Hankealueelle suuntautuvan ja sieltä poispäin ajavan raskaan liikenteen volyymiksi on arvioitu 

noin 23 500 ajoneuvoa vuodessa. Raaka-aineina käytettävien nikkelikivien kuljetuksista aiheutuvat 
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päästöt arvioidaan erikseen, sillä ne kuljetetaan junalla ja kulkevat huomattavasti pidemmän mat-

kan. Laskennassa on käytetty oletusta 400 km keskimääräisestä kuljetusetäisyydestä nikkelikivien 

osalta. Junia on arvioitu olevan 790 vaihtoehdossa VE2a ja 810 vaihtoehdossa VE2b. Nestemäisestä 

lopputuotteesta osa toimitetaan lähialueen asiakkaille putkea pitkin, mikä vähentää nestemäisen 

lopputuotteen siirrosta aiheutuvia ilmastovaikutuksia. Myös osa kemikaaleista toimitetaan hanke-

alueelle putkisiltaa pitkin lähialueen toimijoilta. 

 

Alla olevassa taulukossa (Taulukko 26) on esitetty arvio liikenteen aiheuttamista päästöistä vuosi-

tasolla. Raskaan liikenteen aiheuttamien päästöjen arvioinnissa on käytetty dieselillä toimivaa kes-

kimääräistä täysperävaunuyhdistelmää. Suomen tavarajunista lähes 80 % liikkuu uusiutuvalla säh-

köllä, minkä vuoksi 80 % tavarajunakuljetuksista on oletettu kasvihuonekaasupäästötasoltaan mer-

kityksettömäksi ilmastovaikutuksia arvioitaessa (VR Transpoint, 2021). Jäljellä jäävästä 20 % ai-

heutuvat päästöt on arvioitu perustuen dieselkäyttöiseen malmijunaan, mikä antaa konservatiivisen 

arvion tavarajunaliikenteen päästöistä. Tulevaisuudessa sähkökäyttöiset junat todennäköiset yleis-

tyvät ja niiden osuus Suomen tavarajunaliikenteestä kasvaa entisestään laskien samalla raaka-

ainekuljetuksista aiheutuvia päästöjä. Lisäksi laskennassa on huomioitu raskaan liikenteen, että 

raideliikenteen osalta myös tyhjät kuljetukset toiseen suuntaan. Keskimääräinen kuljetusmatka on 

rajattu maantieteellisesti huomioimaan ainoastaan Suomen sisällä tapahtuvat kuljetukset ja jättää 

huomioimatta Suomen valtion ulkopuolella tapahtuvat kuljetukset.  

Taulukko 26 Arvio kemikaali, raaka-aine ja lopputuotteiden kuljetuksista aiheutuvista päästöistä (Defra, 2022; 

LIPASTO, 2017). 

  Kuljetusten kokonaispäästöt 

 Tyhjä, 

yksikköpäästö 

CO2e g/km 

Täysi, 

yksikköpäästö 

CO2e g/km 

VE2a 

CO2e t/a 

VE2b 

CO2e t/a 

Raskasliikenne 0,65573   0,86407 7 143 7 143 

Junaliikenne  11,671 13,65 2 022 2 062 

Kuljetusten vuosittai-

set CO2e-päästöt yh-

teensä 

  9 165 9 205 

 

Kemikaali-, raaka-aine- ja lopputuotteiden kuljetuksista syntyvät päästöt vastaavat suuruusluokal-

taan VTT:n LIISA-laskentajärjestelmällä saatuja Harjavallan tieliikenteen päästöjä kuorma-autojen 

osalta vuonna 2021. Tarkasteltaessa vain raskasta liikennettä, pois lukien raideliikenne vastaavat 

toiminnasta aiheutuvat päästöt molemmissa vaihtoehdoissa (VE2a, VE2b) noin 88 % Harjavallan 

kuorma-autoliikenteen päästöistä. Huomioitavaa on, että yllä esitetyssä taulukossa ei ole eritelty, 

kuinka päästöt jakautuvat koko kuljetusreitillä, eivätkä täten kohdistu ainoastaan Harjavallan alu-

eelle. Koko Suomen kuorma-autoliikenteen päästöt olivat vuonna 2021 1 793 kt CO2, josta vaihto-

ehdon VE2a mukaiset raskaan liikenteen päästöt olisivat vastanneet vain noin 0,4 %, ja vaihtoehto 

VE2b vastaavasti myös noin 0,4 %. Raideliikenteen (diesel) päästöt olivat puolestaan samaisena 

vuonna 61 kt CO2, josta vaihtoehdon VE2a raideliikenne olisi vastannut noin 2,6 % ja vaihtoehto 

VE2b vastaavasti noin 2,7 %. (LVM, 2021) 

 

Prosessissa syntyy kuparisakkaa, joka on kaupallinen tuote. Kuparisakka voidaan myydä, kun sille 

asetetut laatuvaatimukset täyttyvät. Jos kuparisakka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia, voi-

daan se kierrättää takaisin prosessiin. Myytävän kuparisakan kuljettamiseen tarvitaan noin 4 junaa 

viikossa, mikä johtaa noin 421 t CO2e vuosipäästöihin. Sisäisiä kuparisakan kuljetuksia on vuoro-

kauden aikana 19, mikä aiheuttaa vuositasolla noin 9,5 t CO2e-päästöjä. Kuparisakan kuljetuksista 

aiheutuvia päästöjä arvioitaessa on käytetty edellä esitetyssä taulukossa (Taulukko 26) esitettyjä 
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yksikköpäästökertoimia raideliikenteelle ja vastaavasti alla olevan taulukon (Taulukko 27Taulukko 

23) kertoimia sisäisille kuljetuksille sekä huomioitu tyhjät ja täydet kuljetukset. 

 

Merkittävin tuotannosta syntyvä jätejäe on syntyvät metallisakat. Prosessissa syntyvällä rautasa-

kalla ei ole jatkokäyttömahdollisuutta, joten se kuljetetaan viereiselle Torttilan läjitysalueelle. Sa-

maiselle läjitysalueelle kuljetetaan myös pienempiä määriä metallikarbonaattisakkaa. Matkaa läji-

tysalueelle on noin 1,2 km. Tuotantokapasiteetin kasvaessa syntyvän metallikarbonaattisakan 

määrä pysyy samana (noin 20 kuljetusta/vuosi), mutta rautasakan määrä kasvaa tuotannon suh-

teessa johtaen noin 27 rautasakkakuljetukseen viikossa. Jätesakkojen kuljetuspäästöjä arvioitaessa 

on huomioitu sekä täydet kuormat läjitysalueelle, että tyhjät kuljetukset takaisin tehdasalueelle. 

Päästökerroin on valittu dieselkäyttöisen raskaan ajoneuvon mukaan, jonka kantavuus on 7,5-17 

tonnia. Arvio jätesakkojen kuljetuspäästöistä on esitetty alla (Taulukko 25). Muut jätejakeet ovat 

määrällisesti pienemmät, minkä vuoksi ne on jätetty tämän ilmastovaikutusten arvioinnin ulkopuo-

lelle 

Taulukko 27 Arvio rauta- ja metallikarbonaattisakan kuljetuksista syntyvistä vuosittaisista kasvihuonekaasupääs-

töistä (Defra, 2022). 

Jätejae Tyhjä, 

yksikköpäästö 

kg CO2e/km 

Täysi, 

yksikköpäästö 

kg CO2e/km 

Tyhjät ja täydet kul-

jetukset yhteensä, 

kg CO2e 

Rautasakka 0,53561 0,68653 1 895 

Metallikarbonaattisakka 0,53561 0,68653 29 

Yhteensä   1 924 

 

Kuten vaihtoehdon VE1 vaikutusten arvioinnin yhteydessä on kerrottu, vaihtoehdot VE2a ja VE2b 

edistävät myös liikenteen sähköistymistä, mikä arvioidaan ilmastonmuutoksen hillitsemistä tuke-

vaksi toiminnaksi.  

 

Muutoksen suuruus arvioidaan kokonaisuudessaan pieneksi myönteiseksi. 

18.6 Ilmastonmuutoksen vaikutukset hankkeelle 

Ilmastonmuutoksen edetessä maapallon keskilämpötila tulee nousemaan ja äärisääolosuhteet, 

esim. helleaallot ja tulvariskit, yleistyvät. Mahdolliset helleaallot lisäävät kuivuutta ja välillisesti tu-

lipaloriskiä. Erityisesti metsäpalojen riski kasvaa pitkittyneen kuivuuden seurauksena. NNH toimin-

taa sijaitsee teollisuusalueella, jossa ei ole luonnontilaista maastoa, joka olisi altis metsäpaloille. 

Lisäksi hankealueella varastoivat kemikaalit varastoidaan asianmukaisesti, ympäristö- ja kemikaa-

lilainsäädännön asettamat vaatimukset huomioiden, eikä ilmastonmuutoksen arvioida täten aiheut-

tavan toiminnalle korkeampaa tulipaloriskiä. Kylmät talvet lisäävät laitoksen energiankulutusta, 

mutta eivät vaaranna sen toimintaa. 

 

Pitkään kestäneen kuivuuden aiheuttamia vaikutuksia NNH:n vedenottoon pidetään epätodennä-

köisinä, koska Kokemäenjoen valuma-alue on Harjavallan kohdalla yli 26 000 km2 ja vedenotto 

tapahtuu voimalaitospadon yläaltaasta. Kokemäenjoen keskivirtaama Harjavallassa on reilut 200 

m3/s ja alivirtaamat luokkaa 40–50 m3/s. Kokemäenjoen hydrologiaa on esitetty kohdassa 7.4.2 

laajemmin.  

 

Satakunnan alueella sijaitsee kaksi merkittävää tulvariskialuetta; Pori ja Huittinen Kokemäenjoella. 

Lisäksi tulvariskialueiksi on tunnistettu Merikarvia ja Pomarkku Karvianjoella sekä Kokemäen alue 

Kokemäenjoen varrella. Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta tulvariski Kokemäenjoessa on arvioitu 

todennäköisesti kasvavan tai pysyvän ennallaan vuoteen 2050 mennessä. Hankealue ei sijaitse 
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näillä tunnistetuilla tulvariskialueilla, ja Kokemäenjoen ja suunniteltujen toimintojen välinen etäi-

syys Kokemeänjokeen on lyhyimmillään vajaan kilometrin. Tämän vuoksi ilmastomuutoksesta seu-

raavan tulvariskin vaikutukset hankealueelle arvioidaan erittäin pieniksi. (Suomen ilmastopaneeli, 

2021) 

 

Muuttuvat ilmasto-olosuhteet voivat lisätä biologisten riskien, esim. haitalliset vieraslajit, patogee-

nit, mahdollisuutta, mutta niitä ei arvioida relevanteiksi NNH:n toiminnan kannalta. Mm. vieraslajien 

merkittävyydeltään suuret vaikutukset kohdistuvat pääasiassa metsäteollisuuteen ja maatalouteen, 

mutta niiden ei ole todettu aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia kemianteollisuudelle. Mahdolliset 

vaikutukset voivat syntyä esimerkiksi vieraslajien tukkiessa osan raakavedenottojärjestelmästä. 

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Vaihtoehdoissa VE1, VE2a ja VE2b suurimmat kielteiset ilmastovaikutukset aiheutuvat hankkeen 

toteutumisen myötä lisääntyvästä rahtiliikenteestä. Huomioitavaa on, että nämä vaikutukset eivät 

kohdistu ainoastaan Harjavallan alueelle, vaan tasaisesti kuljetusreitille. Toiminta tukee liikenteen 

sähköistymistä ja siten pitkällä aikavälillä edistää liikenteen päästöjen vähentämistä, mukaan lukien 

hankkeen myötä syntyvät liikenteestä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt. Vaikutusalueen herk-

kyys on suuri, mutta vaihtoehtojen VE1, VE2a ja VE2b nettomuutos arvioidaan pieneksi, myön-

teiseksi. Vaihtoehdossa VE0 nettomuutos arvioidaan pieneksi kielteiseksi, sillä ilmastonmuutoksen 

hidastamista tukevia toimia ei edistetä. 

Taulukko 28. Ilmanlaatuun ja ilmastoon kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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18.7 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Rakentamisen aikaisia ilmastovaikutuksia voidaan vähentää noudattamalla kestävän rakentamisen 

periaatteita, joihin lukeutuvat mm. materiaali- ja energiatehokkaat rakenneratkaisut. Toiminnan 

aikaisia ilmastovaikutuksia voidaan lieventää optimoimalla kuljetukset tehdasalueelle ja sieltä pois 

siten, että vältetään vajaita kuormia ja suositaan sähköllä toimivia ajoneuvoja. Lisäksi hukkaläm-

mön synty, jota ei voida hyödyntää tulee minimoida ja suosia uusiutuvalla energialla tuotettua 

sähköä ja lämpöenergiaa. 

 

18.8 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Arviointi sisältää kohtalaisia epävarmuuksia, mutta kuvastaa hyvin kyseessä olevan hankkeen ai-

heuttamien ilmastovaikutusten suuruusluokkaa. Epävarmuutta liittyy kemikaalien, raaka-aineiden 

Muutoksen suuruus 
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ja tuotteiden kuljetuksista aiheutuviin päästöihin, jotka ovat riippuvaisia toteutuneista kuljetusket-

juista ja käytettävistä kuljetusajoneuvoista. Lisäksi rakentamisen aikaiset vaikutukset voitiin huo-

mioida vain ylätasolla johtuen suunnittelun aikaisesta vaiheesta. 
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19. TERVEYS 

19.1 Arvioinnin päätulokset 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

VE0: Ei aiheudu muutosta terveysvaikutuksissa alueen asukkaille. 

VE1: Päästöt ilmaan nousevat jonkin verran, kun taas melutasoissa etenkin liuottamon 

läheisyydessä voi tapahtua huomattavaa kasvua ilman vaimennustoimia. Vaikutukset 

pohja- ja pintaveteen jäävät vähäisiksi. Laitoksen toimiessa normaalisti, muutoksesta 

aiheutuvien terveyshaittojen arvioidaan olevan suuria kielteisiä. Melun vaimennustoi-

mien kanssa terveyshaitan arvioidaan olevan pieni kielteinen. 

VE2a: Suurimmat terveyshaitat muodostuvat pääasiassa kasvaneista melu- ja ilma-

päästöistä. Vaikutukset veteen jäävät pienemmiksi. Laitoksen toimiessa normaalisti, 

muutoksesta aiheutuvien terveyshaittojen arvioidaan olevan suuria kielteisiä. Melun 

vaimennustoimien kanssa terveyshaitan arvioidaan olevan pieni kielteinen. 

VE2b: Suurimmat terveyshaitat muodostuvat pääasiassa kasvaneista melu- ja ilma-

päästöistä. Vaikutukset veteen jäävät pienemmiksi. Laitoksen toimiessa normaalisti, 

muutoksesta aiheutuvien terveyshaittojen arvioidaan olevan suuria kielteisiä. Melun 

vaimennustoimien kanssa terveyshaitan arvioidaan olevan pieni kielteinen. 

 

19.2 Vaikutusmekanismi 

Hankkeesta aiheutuvat mahdolliset terveyteen liittyvät vaikutukset ovat peräisin toiminnasta ai-

heutuvista päästöistä, jotka terveyden näkökulmasta ovat ihmisille altisteita. Tässä hankkeessa 

keskeisiä ovat toiminnasta syntyvät ilma- ja melupäästöt. Hankealueen altisteiden melu- ja ilma-

päästöjen alkuperää on tarkemmin kuvattu kyseisten vaikutusarviointien yhteydessä luvuissa 16 

(melu ja tärinä) ja 17 (ilmanlaatu). Pintaveden (luku 7) kautta muodostuvat terveydelliset vaiku-

tukset arvioidaan jäävän merkityksettömiksi terveyshaittojen kannalta, koska muutokset vesistö-

kuormitukseen ovat pääasiassa samoja kuin NNH:n nykyisessä toiminnassa, tai jäävän nykyisiä 

päästöjä pienemmiksi. Pohjaveden (luku 6) osalta hankkeesta aiheutuvat muutokset arvioidaan 

olevan vähäisiä ja terveyden kannalta merkityksettömiä, koska Järilänvuoren pohjavesialue on ar-

vioitu olevan kemiallisesti huonossa tilassa olevaksi jo entuudestaan vuosikymmeniä jatkuneen te-

ollisuustoiminnan johdosta. Alueella olevaa orsivettä ei myöskään käytetä talousvetenä, eikä ra-

kentamisesta arvioida koituvan vaikutuksia orsiveden laatuun.  

 

Ympäristömelu on yksi Euroopan ja Suomen suurimmista terveyshaittoja aiheuttavista ympäris-

töongelmista (THL, Tekaisu -hanke, 2019). Melulle altistumisella voi olla vaikutuksia terveyteen tai 

viihtyvyyteen. Yleisimmin haitalliset vaikutukset ilmentyvät melun häiritsevyyden kautta. Häiritse-

vyyteen osaltaan vaikuttaa vastaanottajan ominaisuudet; kuten ikä, sukupuoli, sairastuvuus tai 

muu herkkyys. Häiritsevällä melulla voi olla negatiivisia terveysvaikutuksia. Liikennettä voidaan 

pitää merkittävimpänä ympäristömelun lähteenä Suomessa. Melu on stressitekijä, jonka kaikkia 

vaikutustapoja ei tarkkaan tunneta (Haahla ja Heinonen-Guzejev 2012). Tiedetään kuitenkin, että 

melualtistus voi aiheuttaa fysiologista stressiä, joka on yhdistettävissä muun muassa sydän- ja 

verenkiertoelimistön sairauksien riskitekijöihin sekä unihäiriöihin (Lanki 2011, Heinonen-Guzejev 

ym. 2012). Stressireaktio on usein tiedostamaton, mutta sitä voi kuitenkin lisätä tietoinen kokemus 

melun kiusallisuudesta (Lanki 2011).  

 

Tärinä on fysikaalinen haittatekijä, jolle altistutaan tyypillisesti maaperän kautta, jolloin se aiheut-

taa rakennuksissa tuntoaistein havaittavaa värähtelyä. Värähtely voidaan kokea epämiellyttävänä 
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ja häiritsevänä. Tärinän lähteitä ovat mm. liikenne, eri laitteet, louhinta ja myös runkomelu. Tä-

rinähaittaa esiintyy eniten pehmeissä, runsaasti vettä sisältävissä maalajeissa, kun taas runkome-

lulle alttiimpia ovat tiiviit moreeni ja kallio. Tärinän häiritsevyys riippuu yksilöstä. Se koetaan hai-

talliseksi erityisesti silloin, kun myös tärinän lähteestä aiheutuva melu koetaan haitalliseksi. Yksilön 

kokemaan tärinän häiritsevyyteen vaikuttavat tärinän suuruuden lisäksi altistumisolosuhteet, esi-

merkiksi vuorokauden aika.  

 

Ilmansaasteet ovat suurin ympäristöperäinen eliniän lyhenemiseen vaikuttava terveyshaitta Suo-

messa (THL, Tekaisu -hanke, 2019). Ihmisen toiminnasta peräisin olevat ilmansaasteet ovat Suo-

messa pääasiassa peräisin puun pienpoltosta, liikenteestä ja teollisuudesta. Näiden lisäksi on ole-

massa myös luonnollisia hiukkasmaisten päästöjen lähteitä, kuten maaperän kuluminen, siitepölyt 

ja homesienten itiöt. Puun pienpolton lisäksi Suomessa merkittävä osa ilman pienhiukkasista (hal-

kaisija pienempi kuin 2,5 µm) on peräisin kaukokulkeumasta. Suuremmat hengitettävät hiukkaset 

(halkaisija pienempi kuin 10 µm) ovat usein peräisin maaperästä ja niiden pitoisuudet vaihtelevat 

suuresti vuodenajoittain. Suurimmillaan niiden pitoisuudet ovat katupölyjaksojen aikana keväisin 

nastarenkaiden ja hiekoituksen vaikutuksesta. Kaikkien hiukkaskokoluokkien pitoisuudet, koostu-

mus, kuten myös niiden haitallisuus vaihtelevat vuodenajoittain (Lanki 2013, Happo 2010). Hiuk-

kasmaisten ilmansaasteiden lisäksi myös kaasumaiset ilmansaasteet, kuten typen oksidit ja otsoni, 

voivat aiheuttaa terveyshaittoja. 

 

Ilmanlaadun muutokset vaikuttavat pääasiassa hengitys- ja verenkiertoelimistöön, mutta voivat 

myös olla edesauttamassa useiden eri sairauksien syntyä. Hiukkasten osalta terveyshaitan syntyyn 

vaikuttavat merkittävästi niin hiukkasten pitoisuus, fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, kuin 

myös niiden koko. Hiukkasten pääasiallinen vaikutusmekanismi on tulehdus, joka syntyy, kun hiuk-

kanen on päätynyt sisään hengitetyn ilman mukana elimistöön (Lanki 2011). Pitkäaikaisen pien-

hiukkasaltistuksen on todettu lisäävän riskiä sairastua sydän- ja hengitystiesairauksiin sekä keuh-

kosyöpään (esim. Fuks ym. 2011, Hänninen ym. 2010, Pekkanen 2004, Raaschau-Nielsen ym. 

2013). Pienhiukkasilla tiedetään olevan myös yhteyksiä useiden muiden sairauksien syntyyn, kuten 

esimerkiksi astman puhkeamiseen (Hänninen ym. 2010), mutta myös hermostollisiin sairauksiin. 

Näiden lisäksi on arvioitu, että hiukkasaltistuksen yhteisvaikutus esimerkiksi melun kanssa voi al-

tistaa sairauksien syntyyn. Melun ja pienhiukkasten yhteisvaikutusta on tutkittu varsin vähän ei-

vätkä vaikutusmekanismit ole varmuudella tiedossa.  

 

Pinta- ja pohjaveden laadun muutokset voivat teoriassa mahdollisesti lisätä suoraa altistumista 

metalleille tilanteissa, joissa ihminen juo vettä tai tahattomasti nielee vettä tai on muutoin vuoro-

vaikutuksessa veden kanssa. Tällaisia muita vuorovaikutustilanteita voivat olla esimerkiksi uiminen, 

peseytyminen, muu pintavesien virkistyskäyttö (kalastus) tai kalan syönti. Melkein kaikki metallit 

ovat ihmisille pieninä määrinä välttämättömiä kivennäis- ja hivenaineita, mutta osalle metalleista 

kuten elohopea ei ole tiedossa olevaa käyttötarkoitusta ihmiskehossa. Metallit voivat suurimpina 

määrinä ihmiskehoon päätyessään vaikuttaa haitallisesti moniin elimiin ja elimistön toimintoihin. 

Ne voivat estää tai haitata erilaisten entsyymien toimintaa tai häiritä solujen perimäaineksen eli 

DNA:n korjausmekanismeja. Kudostasolla metallit voivat vaikuttaa haitallisesti erityisesti munuai-

siin ja keskushermostoon. Nikkeli on lisäksi tunnettu allergeeni, joka voi varsin alhaisissa pitoisuuk-

sissa aiheuttaa herkistyneille ihmisille ns. nikkeliallergiaa. Kansainvälinen syöväntutkimusjärjestö 

IARC on luokitellut kadmiumin ja arseenin ihmiselle syöpää aiheuttaviksi aineiksi, lyijyn todennä-

köisesti ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi ja (metyyli)elohopean mahdollisesti ihmiselle syö-

pää aiheuttavaksi aineeksi (Ruokavirasto 2019). 
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19.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

YVA-laissa (252/2017 2 § 1 kohta) yhdeksi ympäristövaikutukseksi määritellään hankkeen tai toi-

minnan aiheuttamat välittömät ja välilliset vaikutukset väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloi-

hin ja viihtyvyyteen. Terveysvaikutusten arvioinnin tavoitteena on tuoda esille ja ymmärrettäväksi 

hankkeesta aiheutuvia todennäköisiä välittömiä ihmisen terveyteen vaikuttavia seurauksia. Tässä 

työssä hankkeen vaikutukset terveyteen on arvioitu asiantuntijatyönä. Vaikutusten arvioinnissa 

hyödynnettiin muiden hankkeen vaikutusarviointien tuloksia, sekä tehtiin vertailuja olemassa ole-

viin ohjearvoihin ja tunnuslukuihin. Hankkeesta aiheutuvia vaikutuksia ihmisten terveyteen arvioi-

tiin melu- ja ilmapäästöjen muutosten sekä pinta- ja pohjavesivaikutusten kautta. Tarkastelussa 

huomioitiin vaikutusten ulottumista lähialueen asutuksiin ja virkistysalueisiin.  

 

Valtioneuvoston päätöksen (VNp 993/1992) mukaan melun painotettu keskiäänitaso (LAeq) saa olla 

enintään asuinalueella päivällä 55 dB ja yöllä 50 dB. Asuinalueiden ohjearvoja pidetään terveyspe-

rusteisina, koska niillä altistus on jatkuvaa. Tämän terveysvaikutusten arvioinnin pohjana on melun 

osalta käytetty selkeimpien uusien melukohteiden sijainti- ja melutietoja. Niistä aiheutuvien melu-

tasojen vähenemistä etäisyys huomioiden on arvioitu lähimpiin asuinkohteisiin. 

 

Tärinän arvioinnissa tarkasteltiin maaperä- ja karttatietoja sekä oletuksia liikenteen tyypistä, väy-

lien liikennöintinopeudesta ja väylien ominaisuuksista. Arviointi perustuu VTT:n mukaisiin suoja-

vyöhyketarkasteluihin ja laskennallisiin tarkasteluihin.  

 

Ilmanlaadun osalta tässä arvioinnissa tarkasteltiin erityisesti toimintavaiheen aikaisien päästöjen ja 

liikenneperäisten päästöjen muutoksia nykyiseen tilanteeseen. Arvio ilmanlaadun nykytilasta pe-

rustui saatavilla oleviin mittaustietoihin, kun taas muutoksen suuruuden arviointi perustui arvioon 

tulevista ilmapäästöistä. Rakentamisen ajan ilmapäästöjä arvioitiin vastaavista kohteista saatuihin 

tietoihin. Raskaan liikenteen aiheuttamia kaasumaisia ja hiukkasmaisia päästöjä arvioitiin lasken-

nallisesti (luku 17). 

 

Terveysvaikutusten arvioinnissa vaikutusten suuruutta verrattiin mahdollisuuksien mukaan melun 

ja ilmanlaadun raja- ja ohjearvoihin, jotka on tarkemmin kuvattu edellä melu- ja ilmanlaatuluvuissa 

(luvut 16 ja 17). Raja- ja ohjearvot ovat tutkimuksiin perustuvia, jotka määrittävät altistumis- ja 

pitoisuusrajan terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi. Raja- ja ohjearvojen ylittyessä syntyvien 

terveyshaittojen todennäköisyys kasvaa. Terveyshaittoja voi esiintyä myös raja- ja ohjearvot alit-

tavilla päästöillä, koska ihmisten yksilöllinen herkkyys vaihtelee. Erityisesti lapset, vanhukset ja 

entuudestaan sairaat ihmiset voivat olla altistumiselle herkempiä.  

 

19.4 Nykytila 

Hankealue sijaitsee Harjavallassa Suurteollisuuspuiston alueella. Suurteollisuuspuiston alueella ja 

sen lähipiirissä käsitellään runsaasti erilaisia kemikaaleja, jotka poikkeustilanteessa (esim. vuodot, 

haihtuminen) saattavat vaikuttaa ihmisten terveyteen. Lisäksi alueen runsas prosessiteollisuus ja 

energiantuotanto vaikuttavat ilmanlaatuun (mm. raskasmetallipitoisuuksiin), millä saattaa olla ter-

veyteen vaikuttavia tekijöitä pitkällä aikavälillä.  

 

Hankealueen lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat lähimmillään noin 50 metrin etäisyydellä Kale-

vassa. Kuparinkylän ja Torttilan asuinalueilla etäisyys lähimpiin kohteisiin on 200–300 metriä. Asu-

tus rajautuu hankealueeseen nähden koillis-itäreunalle, sekä sen länsipuolelle. Muita herkkiä koh-

teita (koulu, päiväkoti, sairaala) ei ole hankealueen välittömässä läheisyydessä. Hankkeen lähialue 

ei ole merkittävä virkistyskäytön kannalta. 

 



Ramboll - Nikkelituotannon laajennuksen YVA 

 

  

 

181/217 

THL:n ylläpitämän suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin tietokanta Sotkanet.fi:n sairastavuusin-

deksi on laadittu sairastavuuden alueellisen vaihtelun ja yksittäisten alueiden sairastavuuden muu-

tosten mittariksi. Indeksissä on otettu huomioon seitsemän eri sairausryhmää. Indeksin sisältämät 

sairausryhmät sisältävät mm. suomalaisille yleiset sydän- ja verisuonisairaudet sekä tuki- ja liikun-

taelinsairaudet, tapaturmat ja dementian. Indeksin arvo on sitä suurempi, mitä yleisempää sairas-

tavuus alueella on. Harjavallan alueen ikävakioitu sairastuvuusindeksi on ollut vuonna 2019 113,1, 

kun muun maan keskiarvoa edustaa lukema 100. Tällä perusteella Harjavallan alueella sairastuvuus 

on jonkin verran korkeampaa kuin muualla maassa. THL:n tietokannan mukaan Harjavallan alueella 

ikävakioituna sairastuvuutta nostavat aivoverisuoni-indeksi (indeksi 109,9), mielenterveysindeksi 

(129,5), syöpäindeksi (115,4) ja tapaturmaindeksi (123,9). Harjavallan alueella on ollut muuta 

maata vähemmän sepelvaltimotauteja (indeksi 86,3). THL:n hyvinvointikompassin avaindikaatto-

reiden mukaan arvioitaessa menetettyjä elinvuosia 100 000 asukasta kohden, Harjavallan alueella 

lukema on 7556 menetettyä elinvuotta, kun muualla maassa lukema on 5685 vuonna 2021. Harja-

vallan alueella vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidettujen potilaiden määrä on myös 

korkeampi kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2021 lukema Harjavallassa oli 158,2 potilasta/10 

000 asukasta, kun koko maan keskiarvo oli 101,7 potilasta/10 000 asukasta. 

19.4.1 Vaikutuskohteen herkkyys 

Hankealueen nykytila herkkyys arvioidaan kohtalaiseksi, koska alueella on jo entuudestaan 

lukuisia teollisuudesta peräisin olevia altisteita (melu ja ilmapäästöt). Tämän vuoksi on mahdollista, 

että pienetkin lisäykset altistumisessa voivat aiheuttaa ohje- tai raja-arvojen ylittymisen. Alueen 

läheisyydessä on melko runsaasti potentiaalisia haitankärsijöitä, koska siinä sijaitsee asemakaavoi-

tettua asutusta. Alueen välittömässä läheisyydessä ei kuitenkaan sijaitse herkkiä häiriintyviä koh-

teita, kuten kouluja tai sairaaloita. Lähimpänä herkkänä kohteena on mm. kehitysvammaisten 

asuinyksikkö noin 750 metrin etäisyydellä suunnitellusta uudesta liuottamorakenuksesta. Harjaval-

lan alueella sairastavuus on viime vuosina ollut jonkin verran korkeampaa kuin keskimääräinen 

sairastuvuus Suomessa. 

19.5 Vaikutukset terveyteen 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta, eikä nikkelintuotantoa nosteta tasolle 140 000 tonnia 

vuodessa. Toimintaa jatketaan tällöin nykyisen ympäristöluvan puitteissa. VE0 toteutuessa ei ar-

vioida aiheutuvan muutoksia ihmisten kokemiin terveysvaikutuksiin alueen asukkailla. 

 

NNH:n toiminnan jatkuessa sen ilmapäästöt ovat osa alueen kokonaispäästöjä. Niistä aiheutuvat 

terveyshaitat pysyvät nykyisillä tasoilla. Alueen melutaso pysyy lähellä yöajan raja-arvoa tai osin 

sen ylittäen. Tehdasalueen nykyinen normaalitoiminta ei aiheuta päästöjä pohja- tai orsiveteen, ja 

pintavesissä vaikutus rajautuu purkupisteen välittömään läheisyyteen. 

Vaihtoehto VE1 

Vaihtoehdossa VE1 nikkelintuotantoa laajennetaan tasolle 140 000 tonnia vuodessa, laajennuksen 

tapahtuessa pääasiassa nikkelisulfaattiliuoksella. Toiminnan laajennettua terveydelle haitalliset il-

mapäästöt koostuvat yhä pääasiassa ammoniakista, nikkelistä, haihtuvista orgaanisista yhdisteistä 

ja rikkivedystä, joiden määrään voidaan vaikuttaa pesureilla ja pussisuodattimilla. Kokonaispäästön 

määrän arviointi on suunnittelun tässä vaiheessa hankalaa. Hiukkasmaisia päästöjä syntyy myös 

raaka-aineiden käsittelystä ja siirtelystä, mutta niiden vaikutus arvioidaan rajautuvan lähelle pääs-

tölähdettä. Lisääntyneistä liikennemääristä aiheutuvat liikennepäästöt taasen jakautuvat kuljetus-

reittien läheisyyteen. Tuotannon määrän kasvusta aiheutuu jonkin verran vaikutuksia alueen ilman-

laatuun, mikä voi aiheuttaa terveyshaittojen määrien lisääntymistä, etenkin herkkien kohteiden ja 

yksilöiden kohdalla. 
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Melutasojen suurimmat muutokset arvioidaan vaihtoehdossa VE1 kohdistuvan liuottamon lähiym-

päristöön. Laskelmien perusteella melutaso nousee selvästi yli tavoitetason 45 dB, johon tulee kiin-

nittää huomiota laitevaimennuksille jatkosuunnittelussa terveyshaittojen ehkäisemiseksi, sekä ar-

vioida pienitaajuuksisen melun sisältö. Laskelmien perusteella melutasot voivat ylittää sille asetet-

tuja melurajoja lähimpien asuinrakennusten läheisyydessä, jolloin mahdollisia terveyshaittoja voi-

daan odottaa syntyvän. Tärinästä aiheutuvat mahdolliset haitat arvioidaan rajautuvan lisääntynei-

siin raaka-ainekuljetuksiin rautateitse. Raideliikenteen kokonaismäärään vaikutus on pieni. Raken-

tamisvaiheessa tärinää syntyy paalutus- ja tiivistystöistä laitosalueella. 

 

Terveysvaikutukset liittyen pohjaveteen jäävät vähäiseksi vaihtoehdossa VE1, koska orsivettä ei 

käytetä alueella talousvetenä tai muuhun tarkoitukseen, eikä rakentamisesta arvioida aiheutuvan 

orsiveteen haitallisia vaikutuksia. Myös laajennuksesta aiheutuva vaikutus muodostuvan pohjave-

den määrään on arvioitu olevan merkityksetöntä. Pintavesissä vaikutus rajautuu purkupisteen vä-

littömään läheisyyteen. 

 

Terveyshaittojen kannalta vaihtoehdossa VE1 arvioidaan aiheuttavan suuren kielteisen muutok-

sen alueen terveyshaittoihin, johtuen merkittävistä melutasojen ylityksistä. Melun vaimennusten 

jälkeen terveyshaittojen arvioidaan olevan pieni kielteinen. 

 

Vaihtoehto VE2a 

 

Vaihtoehdossa VE2a nikkelituotanto nostetaan tasolle 140 000 tonnia vuodessa ja laajennus toteu-

tetaan niin nestemäisellä kuin kiinteällä lopputuotteella. Tuotevaraston sijainti ja aikataulu ei ole 

suunnittelun tässä vaiheessa tiedossa. VE2 osalta terveydelle haitalliset ilmapäästöt koostuvat yhä 

pääasiassa ammoniakista, nikkelistä, haihtuvista orgaanisista yhdisteistä ja rikkivedystä, joiden 

määrää voidaan vähentää käyttämällä pesureita ja pussisuodattimia. Kokonaispäästön määrän ar-

viointi on suunnittelun tässä vaiheessa hankalaa. Hiukkasmaisia päästöjä syntyy myös raaka-ainei-

den käsittelystä ja siirtelystä, mutta käsittely tapahtuu kuitenkin pääasiassa suljetussa sisätilassa. 

Lisääntyneistä liikennemääristä aiheutuvat liikennepäästöt taasen jakautuvat kuljetusreittien lähei-

syyteen. Tuotannon määrän kasvusta aiheutuu jonkin verran vaikutuksia alueen ilmanlaatuun, mikä 

voi aiheuttaa terveyshaittojen määrien lisääntymistä, etenkin herkkien kohteiden ja yksilöiden koh-

dalla. 

 

Melutasojen suurimmat muutokset arvioidaan olevan samankaltaisia VE2a ja VE2b osalta. Laskel-

mien perusteella melutaso nousee selvästi yli tavoitetason 45 dB, johon tulee kiinnittää huomiota 

laitevaimennuksille jatkosuunnittelussa terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Laskelmien perusteella 

melutasot voivat ylittää sille asetettuja melurajoja lähimpien asuinrakennusten läheisyydessä, jol-

loin mahdollisia terveyshaittoja voidaan odottaa syntyvän. Tärinästä aiheutuvat mahdolliset haitat 

arvioidaan rajautuvan lisääntyneisiin raaka-ainekuljetuksiin rautateitse. Raideliikenteen kokonais-

määrään vaikutus on pieni. Rakentamisvaiheessa tärinää syntyy paalutus- ja tiivistystöistä laitos-

alueella. 

 

Terveysvaikutukset liittyen pohjaveteen jäävät vähäiseksi vaihtoehdossa VE2a, koska orsivettä ei 

käytetä alueella talousvetenä tai muuhun tarkoitukseen, eikä rakentamisesta arvioida aiheutuvan 

orsiveteen haitallisia vaikutuksia. Myös laajennuksesta aiheutuva vaikutus muodostuvan pohjave-

den määrään on arvioitu olevan merkityksetöntä. Pintavesissä vaikutus rajautuu purkupisteen vä-

littömään läheisyyteen. 
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Terveyshaittojen kannalta vaihtoehdon VE2a arvioidaan aiheuttavan suuren kielteisen muutoksen 

alueen terveyshaittoihin, johtuen merkittävistä melutasojen ylityksistä. Melun vaimennusten jäl-

keen terveyshaittojen arvioidaan olevan pieni kielteinen. 

 

Vaihtoehto VE2b 

 

Vaihtoehdossa VE2b nikkelituotanto laajennetaan tasolle 140 000 tonnia vuodessa ja laajennus to-

teutetaan niin nestemäisellä kuin kiinteällä lopputuotteella. Tuotevaraston sijainti ja aikataulu ei ole 

suunnittelun tässä vaiheessa tiedossa. 

 

Ilmanlaadun ja melun osalta vaihtoehto VE2b on samankaltainen kuin vaihtoehto VE2a, joten siitä 

aiheutuvat muutokset terveyshaittoihin ovat samankaltaiset kuin kuvattu vaihtoehdon VE2a yhtey-

dessä. 

 

Terveysvaikutukset liittyen pohjaveteen jäävät vähäiseksi vaihtoehdossa VE2b, koska orsivettä ei 

käytetä alueella talousvetenä tai muuhun tarkoitukseen, eikä rakentamisesta arvioida aiheutuvan 

orsiveteen haitallisia vaikutuksia. Kiteytyskapasiteetin kasvattaminen vaihtoehtoisen uuttomene-

telmän käyttöönottoa varten pienentää sulfaatin, ammoniumtypen ja nikkelin osalta pintavesiin 

kohdistuvaa kuormitusta noin puoleen. Kuormituksen vaikutus jää purkupisteiden läheisyyteen. 

Vaikutus terveyteen arvioidaan jäävän vähäiseksi. 

 

Terveyshaittojen kannalta vaihtoehdon VE2b arvioidaan aiheuttavan suuren kielteisen muutoksen 

alueen terveyshaittoihin, johtuen merkittävistä melutasojen ylityksistä. Melun vaimennusten jäl-

keen terveyshaittojen arvioidaan olevan pieni kielteinen. 

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

 

Taulukko 29. Terveyteen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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19.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Terveysvaikutuksia voidaan lieventää toteuttamalla veteen, ilmanlaatuun ja meluun liittyvien hai-

tallisten vaikutusten lieventämiseen tarkoitettuja keinoja, joita on esitetty kyseisen arvioinnin yh-

teydessä. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota lähialueiden asukkaiden mahdollisiin kokemuksiin 

Muutoksen suuruus 
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terveysvaikutuksista, vaikka ohjearvojen ylittymistä ei tapahtuisikaan. Kielteisiä kokemuksia voi-

daan vähentää avoimella ja oikea-aikaisella tiedottamisella alueen tapahtumista sekä vastaamalla 

mahdollisiin lähialueiden asukkaiden kysymyksiin. 

 

Meluvaikutusten osalta terveyshaittojen muodostumisessa on jatkossa kiinnitettävä huomiota me-

lutason alentamiseen meluntorjuntasuunnittelun keinoin, jolla estetään melun leviämistä asutuksen 

suuntaan. Vaihtoehtoihin VE1, VE2a ja VE2b liittyvän tuotevaraston sijaintia ei ole päätetty, joten 

tarkempi arviointi esimerkiksi herkkien kohteiden osalta on tässä vaiheessa mahdotonta tehdä. 

Sijoitusten suunnittelussa on niihin kohdistuvat vaatimukset huomioitava. 

 

19.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Terveysvaikutusten arviointi perustuu tämän YVA-selostuksen eri osioissa kuvattuihin asiantuntija-

arviointeihin ja laskelmiin, sekä niiden tulkintaan nykyiseen lainsäädäntöön sekä siellä määritettyi-

hin raja- ja ohjearvoihin perustuen. Terveysvaikutusten arvioinnin epävarmuustekijät liittyvät näin 

pääosin laskelmissa kuvattuihin epävarmuustekijöihin sekä yksilöiden välisiin kokemuseroihin.  
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20. ELINOLOT JA VIIHTYVYYS 

20.1 Arvioinnin päätulokset 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

 VE0: nikkelituotantoa ei laajenneta ja hanke jätetään toteuttamatta, eikä vaikutuksia 

elinoloihin ja viihtyvyyteen muodostu. 

VE1, VE2a ja VE2b: laajennustoiminnot sijoittuvat Suurteollisuuspuiston alueelle ja 

kytkeytyvät alueen muuhun teolliseen toimintaan, mutta kuitenkin sijoittuen lähelle 

Kalevan asuinaluetta. Lähiympäristössä ei ole merkittäviä virkistyskäyttökohteita, joi-

hin hankkeella olisi vaikutuksia. Keskeisistä elinoloihin ja viihtyvyyteen vaikuttavista 

tekijöistä meluvaikutukset ja terveysvaikutukset on arvioitu suuriksi tai vähäisiksi kiel-

teisiksi riippuen melun lievennyskeinoista ja liikennevaikutukset kohtalaisiksi kieltei-

siksi. Muilta osin vaikutukset (mm. ilmanlaatu, tärinä, maankäyttö, maisema, pintavesi, 

elinkeinoelämä) vaikutukset jäävät vähäisiksi tai muutosta ei aiheudu (pohjavesi). Kes-

keisenä erona vaihtoehtojen välillä on vaihtoehdon VE2a ja VE2b mukaiset toiminnot, 

jotka sijoittuvat Torttilan läheisyyteen aiheuttaen meluvaikutuksia asuinalueelle. Vai-

kutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioidaan suuriksi kielteisiksi, mikäli melua ei 

vaimenneta ja vähäisiksi kielteisiksi melun lieventämiskeinot huomioiden. 

 

20.2 Vaikutusmekanismi 

Sosiaalisella vaikutuksella tarkoitetaan hankkeen tai toiminnan ihmiseen, yhteisöön tai yhteiskun-

taan kohdistuvaa vaikutusta, joka aiheuttaa muutoksia ihmisten hyvinvoinnissa tai hyvinvoinnin 

jakautumisessa. Sosiaalisia vaikutuksia voi aiheutua suoraan tai epäsuorasti ja ne kohdistuvat eri-

laisina eri ihmisiin, toimijoihin tai alueisiin. Suoria vaikutuksia ovat esimerkiksi melu-, pöly- tai 

maisemavaikutukset ja epäsuoria esimerkiksi muutokset pintaveden laadussa. Sosiaaliset vaiku-

tukset liittyvät läheisesti muihin hankkeen aiheuttamiin vaikutusosa-alueisiin. 

 

Hankkeen sosiaaliset vaikutukset ovat pääosin toiminnan aikaisia. Hankkeen suunnitteluvaiheessa 

tieto elinympäristön muuttumisesta voi synnyttää sosiaalisia vaikutuksia, jotka voivat ilmetä mm. 

asukkaiden huolina tai pelkoina. Vastaavasti hankkeen myönteiset vaikutukset esimerkiksi työlli-

syysmahdollisuuksien kautta voivat herättää toiveita paikallisissa asukkaissa. Työllisyyteen ja laa-

jemmin elinkeinoelämään aiheutuvia vaikutuksia on käsitelty erikseen luvussa 12. 

 

Rakentamisen aikana vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen aiheutuvat pääosin raken-

nustöiden aiheuttamista meluvaikutuksista (esim. paalutus) ja liikennevaikutuksista. Hankkeen toi-

mintavaiheen aikaiset kielteiset vaikutukset painottuvat melu-, ilmanlaatu- ja pintavesivaikutuksiin 

sekä liikennevaikutuksiin sekä yhteisvaikutuksiin Suurteollisuuspuiston muiden toimijoiden ja hank-

keiden kanssa. Myönteisiä vaikutuksia puolestaan liittyy hankkeen työllisyys- ja talousvaikutuksiin. 

Toiminnan päätyttyä sosiaaliset vaikutukset vähenevät toiminnan ympäristövaikutusten vähenty-

misen myötä. Toiminnan päätyttyä myös myönteiset vaikutukset päättyvät. 

20.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnilla pyritään tunnistamaan hankkeen tai toiminnan aiheuttamien 

muutosten vaikutusta ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Sosiaaliset vaikutukset ovat luonteel-

taan pääasiassa laadullisia, eivätkä ne siksi ole mitattavissa. Vaikutusarvioinnissa kootaan yksilöi-

den ja yhteisöjen tiedot, näkemykset ja kokemukset ja pyritään niiden perusteella tunnistamaan 

olennaiset esim. asuinympäristön viihtyisyyteen, turvallisuuteen ja alueen virkistyskäyttöön koh-

distuvat vaikutukset sekä asukkaiden ja alueella toimivien huolet tai toiveet näihin liittyen.  
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Sosiaalisten arvioinnin lähtötietoina käytetään muita vaikutusarviointeja sekä muuta arvioinnin yh-

teydessä tuotettua tietoa. Lisäksi arvioinnin taustatietona on hyödynnetty alueella toteutettujen 

muiden YVA-menettelyjen arviointeja ja taustaselvityksiä, jotka arviointia laadittaessa ovat olleet 

saatavilla. Myös erilaiset kartta- ja paikkatietoaineistot, tilastot ja muut kirjalliset lähteet ovat toi-

mineet arvioinnin lähtöaineistona. 

 

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin lähtötietona on käytetty myös YVA-ohjelmasta annettuja lau-

suntoja ja mielipiteitä sekä yleisötilaisuudessa esitettyjä mielipiteitä. Arviointiohjelma oli nähtävillä 

sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla sekä painettuna versiona Harjavallan kaupungintalon 

kirjaamossa. Kuulutus julkaistiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa 

www.ely-keskus.fi/kuulutukset sekä Harjavallan kaupungin ja Nakkilan kunnan verkkosivuilla. Ar-

viointiohjelmasta annettiin neljä lausuntoa (Harjavallan kaupunkikehityksen lautakunta, Satakun-

taliitto, Satakunnan museo ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)). YVA-ohjelmasta annettiin 

yksi mielipide, jossa hanketta ja nykyistä toimintaa vastustettiin. Yhteysviranomaisen lausunto on 

selostuksen liitteenä 1. YVA-ohjelmavaiheessa hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin yleisötilai-

suudessa 13.6.2022 Harjavalta-salissa. Yleisötilaisuuteen osallistui hankkeesta vastaavan, yhteys-

viranomaisen ja YVA-konsultin lisäksi muutamia henkilöä. Tilaisuuden alussa osallistujina paikalla 

oli useampi henkilö kaupunginvaltuuston väkeä, joka siirtyi kesken yleisötilaisuuden valtuuston ko-

koukseen.  

 

Vaikutusten arviointi on laadittu asiantuntija-arviona, jossa korostuvat vaikutusten ja niiden koh-

dentumisen tunnistaminen, asioiden suhteuttaminen (merkittävyyden arviointi) ja vertailu. Sosiaa-

lisiin vaikutuksiin liittyy kiinteästi vaikutukset elinkeinoelämään ja niitä on käsitelty omassa luvus-

saan 12. Lisäksi hankkeen terveysvaikutuksia on käsitelty luvussa 19. 

20.4 Nykytila 

Suunnitellut uudet toiminnot sijoittuva Suurteollisuuspuiston alueelle. Aluetta lähimmät asuinalueet 

ovat pohjoisessa Torttila, idässä Kuparinkylä ja kaakossa Kaleva ja Valtala. Suunniteltuja uusia 

toimintoja lähimpänä olevat asuinrakennukset sijaitsevat uuden liuottamorakennuksen (VE1, VE2a 

ja VE2b) itä-kaakkoispuolella noin 50 metrin etäisyydellä, ja etäisyyttä asuinrakennuksista kierrä-

tyskuparisakkahalliin on noin 200 metriä. Vaihtoehtoihin VE2a ja VE2b kuuluvista toiminnoista 

(uutto ja AMS-kiteytys ja kemikaalitehtaan laajennus) Suurteollisuuspuiston pohjoispäässä etäi-

syyttä lähimpään asuinrakennukseen on noin 250 metriä. Muilla suunnitelluilla toiminnoilla lähim-

piin asuinrakennuksiin on etäisyyttä yli 400 metriä. Asuin- ja vapaa-ajanrakennukset on esitetty 

kartalla yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yhteydessä (Kuva 11-6). 

 

Harjavallan keskusta sijoittuu noin 700 metrin etäisyydelle kaakkoon. Lähin herkkä kohde on pal-

velutalo, joka on noin 750 m uudesta liuottamorakennuksesta kaakkoon. 

 

Hankealueen läheisyydessä ei ole merkittäviä virkistysalueita tai -kohteita. Hanketta lähimmät vir-

kistyskohteet ovat Suurteollisuuspuiston ja Torttilan asuinalueen väliin jäävä metsäinen suojavyö-

hyke, joka voi jossain määrin toimia lähimetsänä Torttilan asukkaille, rakennusten piha-alueet, 

puistikot ja leikkikentät sekä Kokemäen jokivarsi. Lähimmät leikkikentät sijaitsevat Torttilan asuin-

alueella (noin 450 metriä uusista toiminnoista pohjoiseen) ja Kalevan asuinalueella (noin 550 metriä 

uudesta liuottamorakennuksesta kaakkoon). Myös Kuparinkylän alueella on leikkikenttä. Muut lii-

kuntapaikat ja virkistyskäyttökohteet sijoittuvat pääosin keskustan alueelle. Kokemäenjoen poh-

joispuolella 1,5–2 km etäisyydellä sijaitsee Paratiisin luontopolku ja laavu, latumaja, kaksi uima-

rantaa ja veneiden laskupaikka. 

http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset
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20.4.1 Vaikutuskohteen herkkyys 

Ihmisten elinolojen ja viihtyvyyden osalta herkkyys arvioidaan kohtalaiseksi. Uusien toimintojen 

välittömään läheisyyteen sijoittuu potentiaalisia haitankärsijöitä (vakituista asutusta), mutta ei juu-

rikaan herkkiä häiriintyviä kohteita tai virkistyskäyttökohteita. Hanke sijoittuu Suurteollisuuspuiston 

alueelle, joten alueella on jo nykyisin ympäristöhäiriöitä aiheuttavia toimintoja, mikä toisaalta voi 

lisätä yhteisvaikutuksia. Alueella ei ole erityisiä kulttuurisia tai maisemallisia arvoja. Elinkeinoelä-

mälle alue on merkittävä. Hanke liittyy Suurteollisuuspuiston toimintaan, eikä ole ristiriidassa sen 

kanssa. Hanke ei ole herättänyt erityisiä ristiriitoja tai huolia perustuen siihen, että ohjelmavaiheen 

yleisötilaisuudessa oli vain vähän osallistujia, ja YVA-ohjelmasta annetiin vain yksi mielipide. 

 

20.5 Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 nikkelituotantoa ei laajenneta tasolle 140 000 tonnia vuodessa, vaan toiminta 

jatkuu nykyisen ympäristöluvan mukaisena. Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta, jolloin hank-

keen kielteiset vaikutukset jäävät toteutumatta, mutta huomioitavaa on, että nykytilassa melutaso 

ympäröivässä asutuksessa on yöajan raja-arvon 50 dB tuntumassa tai osin hieman yli. Myös mah-

dolliset elinkeinoihin (mm. työllisyys) kohdistuvat myönteiset vaikutukset jäävät toteutumatta. Laa-

jennushankkeen suunnittelu on kuitenkin voinut aiheuttaa huolta lähialueen asukkaissa jo alkuvai-

heessa. Mielipiteitä ei kuitenkaan saatu kuin yksi, ja hankkeen yleisötilaisuuteen osallistui vain 

muutamia henkilöitä. Vaihtoehdossa VE0 ei aiheudu muutoksia nykytilaan nähden. 

Vaihtoehto VE1 

Rakentamisvaihe 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset aiheutuvat maarakennus- ja muista rakennustöistä sekä liiken-

teestä. Vaikutukset ovat pääosin melu- ja ilmanlaatuvaikutuksia sekä liikenteen sujuvuuteen ja 

mahdollisesti liikenneturvallisuuteen kohdistuvia vaikutuksia. Esimerkiksi rakentamisen aikana voi 

aiheutua ajoittaista paalutusmelua tai muita hetkellisesti voimakkaampia melutasoja (esim. kolah-

dukset). Tärinää aiheutuu luultavimmin paalutus- ja tiivistystöistä laitosalueella. Tätä voidaan tar-

vittaessa hallita työtapojen ja kaluston valinnalla. Rakentamisen aikaiset ilmanlaatuvaikutukset 

muodostuvat maarakennustöistä ja muista rakennustöistä sekä rakentamiseen liittyvästä liiken-

teestä. Tuotannon laajentamiseksi rakentamisvaiheessa aiheutuu raskasta liikennettä vanhojen ra-

kennusten purkamisesta, uusien rakentamisesta sekä maarakennustöistä. Lisäksi aiheutuu paketti- 

ja henkilöautoliikennettä ja todennäköisesti myös erikoiskuljetuksia. Edellä mainitut vaikutukset 

ovat ajoittaisia ja rakentamisvaiheen kestoksi on arvoitu noin 2,5 vuotta. Vaikutukset kohdistuvat 

pääosin hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen. Rakentamisen aikaiset elinoloihin ja viihty-

vyyteen kohdistuvat vaikutukset arvioidaan kokonaisuudessaan pieniksi kielteisiksi. 

 

Toimintavaihe 

Meluvaikutusten arvioinnissa (luku 16) toiminnan aikaiset meluvaikutukset arvioidaan vaihtoeh-

don VE1 mukaisessa tilanteessa merkittävyydeltään suuriksi kielteisiksi, mikäli melua ei vaimen-

neta. Käytettyjen lähtöarvojen perusteella laskettuna melutaso pisteessä 1 (asuinrakennuksen lä-

heisyydessä uuden liuottamorakennuksen eteläpuolella) olisi 67,2 dB, mikä ylittää selvästi tavoite-

tason 45 dB, ja nostaa nykyistä melutasoa yli 10 dB. Laitteiden vaimennuksilla 11–30 dB saavute-

taan alle 45 dB kokonaistaso.  Vastaavasti käytettyjen lähtöarvojen perusteella laskettuna melutaso 

pisteessä 2 (asuinrakennuksen läheisyydessä uuden liuottamorakennuksen itäpuolella) olisi 61,1 

dB, mikä ylittää selvästi tavoitetason 45 dB, ja nostaa nykyistä melutasoa yli 10 dB. Laitteiden 

vaimennuksilla 5–20 dB saavutetaan 45 dB kokonaistaso. Arvioinnin mukaan vaimentamalla melu-
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lähteitä saavutetaan ympäristön melutaso, jolla meluvaikutukset jäävät merkittävyydeltään vähäi-

siksi kielteisiksi. Laitteiden melutaso tulee jatkosuunnitteluvaiheessa vaimentaa. Lisäksi tulee tar-

kistaa tarkentavalla melumallinnuksella vaikutus lähimpiin kohteisiin. 

 

Käytön aikaisen tärinän (luku 16) suurin lähde on laitosalueelle suuntautuva raideliikenne. Suurin 

muutos liittyy kasvaviin raaka-ainekuljetuksiin rautateitse. Yksittäisten tärinätapahtumien voimak-

kuudessa ei ole muutosta nykytilanteeseen verrattuna, mutta niiden lukumäärä saattaa lisääntyä. 

Tärinävaikutuksiin ei liity muutoksia laitosalueen ja ratapihan lähiympäristössä riittävien suojaetäi-

syyksien ansiosta. Ratapihan kaakkoispuolisessa taajamassa muutos on vähäinen kielteinen radan 

välittömässä läheisyydessä sijaitsevien rakennusten osalta. 

 

Liikennevaikutusten arvioinnin mukaan (luku 15) laajennuksen myötä liikennemäärä kasvaa ja 

liikenteen lisäys kohdistuu Torttilantielle ja valtatielle 2. Liikennevaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi 

kielteisiksi. Vaihtoehdon VE1 mukaisessa tilanteessa tarvittavien junavaunujen määrä on noin 8 

500 kpl ja tehtaasta johtuva liikennemäärä olisi keskimäärin noin 140 raskasta ajoneuvoa vuoro-

kaudessa. Liikennemäärän kasvu valtatiellä 2 on noin 1 % kokonaisliikennemäärään suhteutettuna, 

mutta raskaan liikenteen määrä kasvaa yli 10 %. Liikennemäärän kasvu vaikuttaa kielteisesti lii-

kenneverkkoon, koska liikenteen lisääntyessä liikenteen sujuvuus ja turvallisuus lähtökohtaisesti 

heikkenevät, ja jo nykyisellään valtatie tarvitsisi kehittämistä.  

 

Toiminnan aikana merkittävimmät ilmapäästöt (luku 17) muodostuvat tuotannon ilmapäästöistä 

ja liikenteen ilmapäästöistä. Vaikutukset ilmanlaatuun vaihtoehdossa VE1 arvioitiin kokonaisuudes-

saan merkittävyydeltään vähäisiksi kielteisiksi. Tuotannon laajentuessa tuotannon ilmapäästöt hie-

man kasvavat, mutta arvion mukaan toiminnalla ei ole merkittävää vaikutusta alueen ilmanlaatuun. 

Toiminnan aiheuttama pitoisuuslisäys ei ole merkittävä, eikä toiminta aiheuta ilmanlaadun raja-, 

ohje- tai tavoitearvojen ylityksiä lähimmillä asuinkiinteistöillä. Hankkeesta aiheutuvan liikenteen 

pakokaasupäästöjen vaikutus alueen ilmanlaatuun on pieni, eikä erotu merkittävästi muun liiken-

teen päästöistä alueella. Toiminnan päästöt ovat kuitenkin osa Suurteollisuuspuiston kokonaispääs-

töjä, ja koko alueen kokonaispäästöt saattavat ajoittain vaikuttaa lähimpien asuinkiinteistöjen il-

manlaatuun (kuten liikenteen nostama katupöly).  

 

Normaalitoiminnasta ei aiheudu vaikutuksia pohjavesiin (luku 6) eikä näin ollen vaikutuksia elin-

oloihin tai viihtyvyyteen. Myös vaikutukset pintavesiin (luku 7) jäävät vaihtoehdossa VE1 vähäi-

siksi kielteisiksi. Annetut ympäristölaatunormit tai ekologiset viitearvot eivät ylity kuormituksesta 

johtuen, eikä toiminnalla arvioida olevan vaikutusta vesimuodostumien ekologisen tilan osatekijöi-

hin. Näin ollen vaikutuksia vesistöihin liittyviin virkistyskäyttömahdollisuuksiin (esim. uiminen) ei 

arvioida aiheutuvan. 

 

Vaihtoehdon VE1 toteuttamisen maankäyttövaikutukset (luku 11) on arvioitu vähäisiksi myön-

teisiksi, koska se toteuttaa suunniteltua maankäyttöä jokaisella kaavatasolla, eikä maankäytöllisiä 

ristiriitoja ole. 

 

Maisema ja kulttuuriympäristön (luku 13) osalta vaihtoehdon VE1 vaikutukset arvioidaan vä-

häisiksi kielteisiksi. Uusi rakentaminen sijoittuu olemassa olevaan tehdasympäristöön, joten muutos 

entiseen ei ole erityisen merkittävä. Tehtaan itä- ja eteläpuolella on puistomaisia asuinalueita, jotka 

peittävät tehdasalueella olevat rakennukset katutasolla melko hyvin. 

 

Elinkeinoelämän ja palveluiden kannalta hankkeen vaihtoehdon VE1 vaikutukset arvioitiin vä-

häisiksi myönteisiksi sen työllisuusvaikutusten ja muuta elinkeinoelämää tukevien vaikutusten 

myötä (luku 12). 
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Terveysvaikutukset (luku 19) arvioitiin suuriksi kielteisiksi johtuen merkittävistä melutasojen yli-

tyksistä, mutta melun vaimennusten jälkeen terveyshaittojen merkittävyyden arvioitiin olevan vä-

häinen kielteinen. Onnettomuus- ja poikkeustilanteita on käsitelty tarkemmin omassa luvussaan 

luvussa 21. 

 

YVA-ohjelmavaiheessa hanke ei herättänyt suurta kiinnostusta. Yleisötilaisuuden osallistuja-

määrä oli vähäinen. YVA-ohjelmasta annettiin vain yksi mielipide. 

 

Toiminnan päätyttyä 

Toiminnan päättymisen jälkeiset vaikutukset ovat vastaavia kuin rakentamisvaiheessa ja vähitellen 

vaikutukset päättyvät. Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioidaan pieniksi kieltei-

siksi. 

 

Kokonaisuudessaan huomioiden muiden vaikutusten arviointien tulokset ja hankkeesta saatu pa-

laute, vaihtoehdon VE1 arvioidaan aiheuttavan suuria kielteisiä muutoksia elinoloihin ja viihtyvyy-

teen ilman meluntorjuntatoimia. Mikäli melua vaimennetaan, muutos jää pieneksi kielteiseksi.  

Vaihtoehdon VE1 mukaiset toiminnot sijoittuvat Suurteollisuuspuiston alueelle, kytkeytyen tiivisti 

alueen muuhun teolliseen toimintaan ja tukien muuta toimintaa. Lähiympäristössä ei ole merkittäviä 

virkistyskäyttökohteita, joihin hankkeella olisi vaikutuksia, mutta hankkeesta aiheutuu suuria kiel-

teisiä meluvaikutuksia lähiasutukselle ilman meluntorjuntatoimia. Tämän vuoksi jatkossa on kiinni-

tettävä erityistä huomiota meluntorjunnan toimenpiteiden suunnitteluun ja melulähteitä on vaimen-

nettava, jolloin vaikutukset lieventyvät. 

Vaihtoehto VE2a 

 

Rakentamisvaihe 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat vaihtoehdon VE2a mukaisessa tilanteessa vastaavat kuin 

vaihtoehdossa VE1. 

 

Toimintavaihe 

Meluvaikutusten arvioinnissa (luku 16) vaihtoehdon VE2a ja VE2b toimintojen läheisyyteen sijoit-

tuvassa pisteessä 3 (asuinrakennuksen läheisyydessä Torttilan alueella) käytettyjen lähtöarvojen 

perusteella laskettuna melutaso olisi 52,3 dB, mikä ylittää selvästi tavoitetason 45 dB. Laitteiden 

vaimennuksilla 5–10 dB saavutetaan alle 45 dB kokonaistaso. Tämän lisäksi vaihtoehto VE2a käsit-

tää myös uudet toiminnot Suurteollisuuspuiston eteläosassa, joista aiheutuu melua läheiselle Kale-

van asuinalueelle vastaavasti kuin vaihtoehdon VE1 mukaisessa tilanteessa. Laitteiden melutaso 

tulee jatkosuunnitteluvaiheessa vaimentaa, ja tarkistaa melumallinnuksella vaikutus lähimpiin koh-

teisiin. Meluvaikutukset on arvioitu merkittävyydeltään suuriksi kielteisiksi ilman meluntorjuntatoi-

mia, mutta vaimentamalla melulähteitä vaikutukset pienentyvät ja jäävät merkittävyydeltään vä-

häisiksi kielteisiksi. 

 

Liikennevaikutusten arvioinnin mukaan (luku 15) vaihtoehdon VE2a vaikutuksen liikenteeseen 

ovat vastaavat kuin vaihtoehdossa VE1. Vaihtoehtoon VE1 verrattuna tuotannossa käytetään eri-

laista tekniikkaa, joten eri raaka-aineiden käyttömäärät ovat erilaisia vaikuttaen mm. junavaunujen 

määrään. Vaihtoehdon VE2a mukaisessa tilanteessa tarvittavien junavaunujen määrä on noin 9 500 

kpl ja tehtaasta johtuva liikennemäärä olisi keskimäärin noin 140 raskasta ajoneuvoa vuorokau-

dessa. Liikennevaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi kielteisiksi. 

 

Vaihtoehdon VE2a mukaisessa tilanteessa ilmanlaatuvaikutukset (luku 17) arvioidaan vastaa-

viksi kuin vaihtoehdossa VE1. Esimerkiksi pakokaasupäästöt tulevat kasvamaan nykytilanteeseen 
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verrattuna ja ovat samaa suuruusluokkaa kuin vaihtoehdossa VE1. Ilmanlaatuvaikutukset arvioi-

daan vähäisiksi kielteisiksi.  

 

Kuten vaihtoehdon VE1 kohdalla, myös vaihtoehdossa VE2a terveysvaikutukset (luku 19) arvioi-

tiin suuriksi kielteisiksi johtuen merkittävistä melutasojen ylityksistä, mutta melun vaimennusten 

jälkeen terveyshaittojen merkittävyyden arvioitiin olevan vähäinen kielteinen. 

 

Vaihtoehdon VE2a maankäyttövaikutukset (luku 11) ovat vastaavat kuin vaihtoehdon VE1 eli 

arvioitu vähäisiksi myönteisiksi, koska hanke toteuttaa suunniteltua maankäyttöä jokaisella kaava-

tasolla, eikä maankäytöllisiä ristiriitoja ole. Myös elinkeinoelämän ja palveluiden (luku 12) kan-

nalta vaikutukset ovat vastaavat kuin vaihtoehdon VE1, eli vähäisiä myönteisiä. Maisema ja kult-

tuuriympäristön (luku 13) osalta vaihtoehdon VE2a vaikutukset arvioidaan vähäisiksi kielteisiksi, 

kuten myös vaihtoehdossa VE1. Vaihtoehtoon VE2a liittyvät lisärakennukset sijaitsevat tehdasalu-

een pohjoisosassa eikä niillä ole vaikutusta maakunnallisesti merkittävään asuinalueeseen. Vaiku-

tukset pohjavesiin (luku 6, ei muutosta nykytilaan) ja pintavesiin (luku 7, vähäinen kielteinen) 

sekä tärinävaikutukset (luku 16, vähäinen kielteinen) ovat vastaavat kuin vaihtoehdossa VE1.   

 

Toiminnan päätyttyä 

Vaihtoehdon VE2a toiminnan päättymisen vaikutukset arvioidaan vastaaviksi kuin vaihtoehdossa 

VE1. 

 

Kokonaisuudessaan huomioiden muiden vaikutusten arviointien tulokset ja hankkeesta saatu pa-

laute, vaihtoehdon VE2a arvioidaan aiheuttavan suuria tai pieniä kielteisiä muutoksia elinoloihin ja 

viihtyvyyteen riippuen meluntorjuntatoimista, vastaavanlaisesti kuin vaihtoehdossa VE1. Vaihtoeh-

dossa VE2a meluvaikutuksia aiheutuu myös Torttila asuinalueen suuntaan. 

Vaihtoehto VE2b 

 

Rakentamisvaihe 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat vaihtoehdon VE2b mukaisessa tilanteessa vastaavat kuin 

vaihtoehdossa VE2a. 

 

Toimintavaihe 

Meluvaikutusten arvioinnissa (luku 16) vaihtoehdon VE2a ja VE2b toimintojen läheisyyteen sijoit-

tuvassa pisteessä 3 (asuinrakennuksen läheisyydessä Torttilan alueella) käytettyjen lähtöarvojen 

perusteella laskettuna melutaso olisi 52,3 dB, mikä ylittää selvästi tavoitetason 45 dB. Laitteiden 

vaimennuksilla 5–10 dB saavutetaan alle 45 dB kokonaistaso. Samoin kuin vaihtoehdossa VE2a, 

tämän lisäksi vaihtoehto VE2b käsittää myös uudet toiminnot Suurteollisuuden eteläosassa, joista 

aiheutuu melua läheiselle Kalevan asuinalueelle vastaavasti kuin vaihtoehdon VE1 mukaisessa ti-

lanteessa. Laitteiden melutaso tulee jatkosuunnitteluvaiheessa vaimentaa, ja tarkistaa melumallin-

nuksella vaikutus lähimpiin kohteisiin. Kuten vaihtoehdon VE2a kohdalla myös vaihtoehdon VE2b 

kohdalla meluvaikutukset on arvioitu merkittävyydeltään suuriksi kielteisiksi ilman meluntorjunta-

toimia, mutta vaimentamalla melulähteitä vaikutukset pienentyvät ja jäävät merkittävyydeltään 

vähäisiksi kielteisiksi. 

 

Vaihtoehdossa VE2b tuotantokapasiteetti kasvaa vastaavasti kuin vaihtoehdossa VE2a, mutta hiu-

kan erilaisella tekniikalla. Liikennevaikutukset ovat kuitenkin vastaavat kuin vaihtoehdossa VE2a 

ja arvioidaan merkittävyydeltään kohtalaisiksi kielteisiksi. Myös ilmanlaatuvaikutukset (luku 17) 

arvioidaan vaihtoehdon VE2b mukaisessa tilanteessa vastaaviksi kuin vaihtoehdossa VE1 ja VE2a. 

Ilmanlaatuvaikutukset arvioidaan vähäisiksi kielteisiksi. Kuten vaihtoehtojen VE1 ja VE2a kohdalla, 
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myös vaihtoehdon VE2b terveysvaikutukset (luku 19) arvioitiin suuriksi kielteisiksi johtuen mer-

kittävistä melutasojen ylityksistä, mutta melun vaimennusten jälkeen terveyshaittojen merkittä-

vyyden arvioitiin olevan vähäinen kielteinen. 

 

Vaihtoehdon VE2b maankäyttövaikutukset (luku 11, vähäinen myönteinen), elinkeinoelämän 

ja palveluiden vaikutukset (luku 12, vähäinen myönteinen) sekä maisema ja kulttuuriympä-

ristön vaikutukset (luku 13, vähäinen kielteinen) ovat vastaavat kuin vaihtoehdon VE1 ja VE2a. 

Myös vaikutukset pohjavesiin (luku 6, ei muutosta nykytilaan) ja tärinään (luku 16, vähäinen 

kielteinen) ovat vastaavat kuin vaihtoehdoissa VE1 ja VE2a.  Pintavesivaikutusten arvioinnin 

(luku 7) mukaan vaihtoehdossa VE2b vesistökuormitus pienenee ja vaikutukset arvioidaan merkit-

tävyydeltään vähäisiksi myönteisiksi.  

 

Toiminnan päätyttyä 

Vaihtoehdon VE2a toiminnan päättymisen vaikutukset arvioidaan vastaaviksi kuin vaihtoehdossa 

VE1 ja VE2a. 

 

Kokonaisuudessaan huomioiden muiden vaikutusten arviointien tulokset, hankkeesta saatu pa-

laute, vaihtoehdon VE2b arvioidaan aiheuttavan suuria tai pieniä kielteisiä muutoksia elinoloihin ja 

viihtyvyyteen riippuen meluntorjuntatoimista, vastaavanlaisesti kuin vaihtoehdossa VE1 ja VE2b. 

Vaihtoehdossa VE2b meluvaikutuksia aiheutuu myös Torttila asuinalueen suuntaan. 

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Laajennustoiminnot sijoittuvat Suurteollisuuspuiston alueelle ja kytkeytyvät alueen muuhun teolli-

seen toimintaan, mutta kuitenkin sijoittuen lähelle Kalevan asuinaluetta. Lähiympäristössä ei ole 

merkittäviä virkistyskäyttökohteita, joihin hankkeella olisi vaikutuksia. Keskeisistä elinoloihin ja 

viihtyvyyteen vaikuttavista tekijöistä meluvaikutukset on arvioitu suuriksi tai vähäisiksi kielteisiksi 

riippuen melun lieventämiskeinojen toteuttamisesta, liikennevaikutukset kohtalaisiksi kielteisiksi ja 

terveysvaikutukset suuriksi tai vähäisiksi kielteisiksi (riippuen meluntorjuntatoimista). Muilta osin 

vaikutukset (mm. ilmanlaatu, tärinä, maankäyttö, maisema, pintavesi, elinkeinoelämä) vaikutukset 

jäävät vähäisiksi tai muutosta ei aiheudu (pohjavesi). Toteutusvaihtoehtojen välillä on vain vähän 

eroja. Keskeisenä erona elinolojen ja viihtyvyyden näkökulmasta on vaihtoehdon VE2a ja VE2b 

mukaiset toiminnot, jotka sijoittuvat Torttilan läheisyyteen aiheuttaen meluvaikutuksia asuinalu-

eelle. Vaikutuskohteen herkkyys arvioitiin elinolojen ja viihtyvyyden näkökulmasta kohtalaiseksi 

johtuen asutuksen läheisyydestä ja muutoksen suuruus suureksi tai pieneksi kielteiseksi riippuen 

erityisesti meluvaikutuksista ja niiden lieventämistoimista kaikissa hankkeen toteutusvaihtoeh-

doissa (VE1, VE2a ja VE2b). Vaikutusten merkittävyyden arvioidaan olevan näin ollen kokonaisuu-

dessaan olevan suuri kielteinen, mikäli melua ei vaimenneta. Mikäli meluvaikutukset saadaan 

lieventämistoimin vaimennettua ja sitä myös myös terveysvaikutuksia lievennettyä, vaikutus elin-

oloihin ja viihtyvyyteen ovat merkittävyydeltään vähäisiä kielteisiä. Vaihtoehdossa VE0 laajennus 

jätetään toteuttamatta, eikä vaikutuksia elinoloihin ja viihtyvyyteen muodostu. 
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Taulukko 30. Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 

   
 

 

 

     
 

 

  
Erittäin su-

uri  
kielteinen  

Suuri  

kielteinen  

Keskisuuri 

kielteinen 

Pieni  

kielteinen 
 

Ei  

muutosta 
nykytilaan 

 Pieni 

myönteinen 

Keskisuuri 

myönteinen 

Suuri 

myönteinen 

Erittäin su-

uri 
myönteinen 

             

Vähäinen  Suuri Kohtalainen Vähäinen Vähäinen  
Ei  

muutosta 

nykytilaan 

 Vähäinen Vähäinen Kohtalainen Suuri 

Kohtalainen  Suuri 

VE1 
VE2a 

VE2b (vai-

mentama-

ton) 

Kohtalainen 

VE1 

VE2a 

VE2b (va-
imennettu) 

 VE0  Vähäinen  Kohtalainen Suuri Suuri 

Suuri  Erittäin su-

uri 
Suuri Suuri Kohtalainen  

Ei  
muutosta 

nykytilaan 

 Kohtalainen Suuri Suuri 
Erittäin su-

uri 

Erittäin su-

uri 
 

Erittäin su-

uri 

Erittäin su-

uri 
Suuri Suuri  

Ei  
muutosta 

nykytilaan 

 Suuri Suuri 
Erittäin su-

uri 

Erittäin su-

uri 

 

20.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Haitallisia sosiaalisia vaikutuksia voidaan lieventää vähentämällä asuin- ja elinympäristöön kohdis-

tuvia kielteisiä muutoksia, joita on käsitelty kunkin vaikutusarvion yhteydessä (mm. melu, liikenne 

ja ilmanlaatu). Erityisesti melun osalta on tarpeen tehdä tarkennettu melumallinnus. Meluvaikutus-

ten arviointi osoittaa selvästi meluntorjunnan jatkosuunnittelun tarpeen ja melun vaikutuksia tulee 

lieventää jatkosuunnittelussa tehtävän meluntorjuntasuunnittelun avulla siten, että melutaso vai-

mennetaan riittävän alhaiseksi. Liikennevaikutusten osalta valtatien 2 mahdollinen kehittäminen 

vähentäisi liikenteen sujumisen ja turvallisuuden haasteita ja siten pienentäisi hankkeen kielteisiä 

vaikutuksia. Ilmanlaatuvaikutuksen osalta tuotannon ilmapäästöjä estetään mm. pesureiden ja suo-

dattimien käytöllä. 

 

Vuorovaikutuksen parantaminen ja toiminnan läpinäkyvyys ovat ensisijaisen tärkeitä haitallisten 

vaikutusten lieventämisen kannalta. Ihmiset ovat yleisesti kiinnostuneita omassa elinympäristös-

sään tapahtuvista muutoksista, jolloin ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia on mahdollista lieventää tie-

dottamalla lähialueen asukkaita tapahtuvista muutoksista ja meneillään olevista ja tulevista hank-

keista. 

 

Hankkeesta vastaava julkaisee vuosittain verkkosivuillaan sidosryhmälehteä (Nide), jossa kerrotaan 

yhtiön ajankohtaiset kuulumiset ja avataan toimintaa teemoittain. Lisäksi yhtiö julkaisee blogikir-

joituksia. Tiedottamista toteutetaan myös Suurteollisuuspuiston verkkosivujen kautta. Nettisivujen 

kautta voi mm. liittyä pilottivaiheessa olevalle Suurteollisuuspuiston tekstiviestikanavalle. Kanavan 

tavoitteena on lisätä tiedonkulkua yritysten toiminnan poikkeustilanteissa, joista aiheutuu tai voi 

aiheutua vaikutuksia tehdasalueen ulkopuolelle asuinympäristöön (esim. poikkeuksellinen melu-, 

pöly-, tulipalo- tai päästötilanne). Vaaraa tai suojautumistoimenpiteitä aiheuttavissa onnettomuus-

tilanteissa varoituksista ja tiedottamisesta vastaa pelastusviranomainen. 

 

Harjavalta ja erityisesti Suurteollisuuspuisto ovat tunnettuja vuosikymmeniä jatkuneesta teolli-

sesta toiminnasta. Hankkeessa on kyse tuotannon laajentamisesta, jolloin tuotantoprosessi itse ja 

siihen liittyvät poikkeustilanteet ovat hyvin tunnettuja. Tämä edesauttaa turvallista toimintaa ja 

vähentää kielteisiä vaikutuksia elinoloihin ja viihtyvyyteen. 

Muutoksen suuruus 
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20.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset ovat subjektiivisia, vahvasti kokijaan, aikaan ja 

paikkaan sidottuja. Yleensä sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa yksittäisten asukkaiden antamia 

näkemyksiä ja kokemuksia joudutaan yleistämään, jos saatua yksilökohtaista palautetta on run-

saasti. Vaikutusarviointia olisi mahdoton tehdä yksilökohtaisesti, joten tietty tiedon yleistäminen on 

hyväksyttävä. Tämän hankkeen kohdalla palautetta on saatu hyvin vähän. Arviointiohjelmavaiheen 

yleisötilaisuudessa oli vain muutamia osallistujia ja ohjelmasta saatiin vain yksi, mikä aiheuttaa 

jonkin verran epävarmuutta arviointiin. Toisaalta yksittäisten ihmisten näkemykset eivät välttä-

mättä kerro laajemman ihmisjoukon suhtautumisesta hankkeeseen. Vähäinen osallistuminen voi 

myös kertoa siitä, ettei hanke erityisesti aiheuta huolta lähialueen asukkaissa.  

 

Muiden vaikutusarviointien (esim. meluvaikutukset, liikennevaikutukset, ilmanlaatuvaikutukset) 

epävarmuudet voivat kertaantua sosiaalisten vaikutusten arviointiin niiltä osin kuin ne vaikuttavat 

ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Erityisesti meluvaikutusten osalta arviointi osoittaa tarkenne-

tun melumallinnuksen ja meluntorjunnan jatkosuunnittelun tarpeen. Erillisenä hankkeena toteutet-

tava tuotevarasto, joka liittyy vaihtoehtoihin VE1, VE2a ja VE2b, toteutetaan Suurteollisuuspuiston 

ulkopuolelle, eikä sen tarkkaa sijaintia tai aikataulua ole vielä tiedossa, mikä aiheuttaa osaltaan 

epävarmuutta arviointiin. 



Ramboll - Nikkelituotannon laajennuksen YVA 

 

  

 

194/217 

21. ONNETTOMUUS- JA POIKKEUSTILANTEET 

YVA-selostuksen yhteydessä laadittiin ympäristöriskinarvio, jossa kartoitettiin laitoksen nykyisen toi-

minnan suurimpia ympäristöriskejä, sekä riskitason muutosta tuotannon laajennuksen yhteydessä. 

Ennen luvitusvaihetta tullaan riskitarkastelua tarkentamaan edenneiden hankesuunnitelmien myötä. 

 

Riskinarviointi toteutettiin kaksi työpäivää kestävinä työpajoina NNH:n toimitiloissa. Rambollin edus-

tajat vastasivat riskityöpajojen vetämisestä ja havaintojen kirjaamisesta. NNH:n puolelta riskinarvi-

ointeihin osallistuivat eri osastoiden ja laitoksen toimintojen edustajat, jotta mahdolliset riskitapah-

tumat tunnistettaisiin mahdollisimman kattavasti sekä niiden todennäköisyys ja vakavuus voitaisiin 

määrittää luotettavasti. Lisäksi riskityöpajoihin osallistui NNH:n keskeisten alihankkijoiden edustajat, 

joiden vastuulla on tehdasalueen logistiikka. 

 

Mahdolliset riskitapahtumat tunnistettiin ensin aiempien riskinarviointien ja sisäisesti raportoitujen 

poikkeustilanteiden perusteella. Tämän jälkeen tunnistettujen riskien listaa täydennettiin riskityöpa-

joissa NNH:n työntekijöiden kokemusten perusteella, sekä arvioitiin mahdollista muutosta riskita-

soon laajennuksen jälkeen. 

21.1 Riskien suuruuden määrittäminen 

Riskien tunnistamisen jälkeen arvioitiin riskien suuruus, riskimatriisia apuna käyttäen. Teknisten 

järjestelmien riskianalyysien standardin SFS-IEC 60300-3-9 mukaisessa riskimatriisissa riskin to-

teutumisen todennäköisyydet on jaettu viiteen ja seurausten vakavuudet viiteen eri luokkaan. Stan-

dardia mukaileva merkittävyyden arviointitaulukko (Taulukko 31) ja riskimatriisi (Taulukko 32) on 

esitetty alla. Riskimatriisi on esitetty kokonaisuudessaan Liitteessä 2. 

Taulukko 31 Riskien merkittävyyden määrittelyssä käytetty vakavuuden ja todennäköisyyden luokittelu. 

 
Vakavuus Todennäköisyys 

Ympäristövahinko Laajuus Lupa ja lainsäädäntö  

1 Ei havaittava Päästökohdassa 
Vaaratilanne, sisäinen 

poikkeama ilmoitus 
Tilanne tunnettu alalla (ta-

pauksia sattunut) 

2 Hyvin pieni Tehdasalueella 
Vaaratilanne, sisäinen 

poikkeamailmoitus 
1 krt. laitoksen eliniän aikana 

3 Lyhytaikainen 
Tehdasalueella/ 

lievä haitta ympä-
ristössä 

Häiriöilmoitus viranomai-
selle 

Harvemmin kuin kerran vuo-
dessa esiintyvä 

4 
Pitkäaikainen, mahdolli-

sesti kunnostus-toimenpi-
teitä vaativa 

Haittaa 
ympäristössä 

Häiriöilmoitus, 

ylitys/rikkomus 
Vuosittain esiintyvä 

5 
Vakava haitta ympäris-

tössä, kunnostustoimenpi-
teitä vaativa 

Vakava haitta ym-
päristössä 

Häiriöilmoitus, 
ylitys/rikkomus 

Useita kertoja vuodessa 

 

Taulukko 32 Standardin mukainen riskimatriisi. 

Vakavuus 

Todennäköisyys 

1 Erittäin 
epätodennäköinen 2 Epätodennäköinen 3 Mahdollinen 4 Todennäköinen 5 Säännöllinen 

1 Mitätön Merkityksetön Merkityksetön Merkityksetön Merkityksetön Vähäinen 

2 Vähäinen Merkityksetön Merkityksetön Vähäinen Vähäinen Kohtalainen 

3 Kohtalainen Merkityksetön Vähäinen Kohtalainen Kohtalainen Merkittävä 
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Vakavuus 

Todennäköisyys 

1 Erittäin 
epätodennäköinen 2 Epätodennäköinen 3 Mahdollinen 4 Todennäköinen 5 Säännöllinen 

4 Vakava Vähäinen Kohtalainen Kohtalainen Merkittävä Sietämätön 

5 Katastrofaalinen Kohtalainen Kohtalainen Merkittävä Sietämätön Sietämätön 

 

Standardia mukailevaa riskimatriisia hyödyntäen riskin suuruus määritettiin seurausvaikutuksen 

vakavuuden ja riskin toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskin vakavuutta arvioitiin huo-

mioiden paitsi ympäristövahingon laajuus myös sen merkittävyys.  

Riskien suuruutta määritettäessä otettiin huomioon nykyiset turvallisuuskäytännöt ja ohjeet sekä 

suunnitellut ratkaisut. Riskitaso luokiteltiin huomioiden nykyisen varautumisen vaikutus riskitasoon. 

Esille nousseet varautumistasoa parantavat tekniset toimenpiteet ja ohjeistukset kirjattiin muistiin. 

Riskiluokittelun avulla voidaan priorisoida turvallisuustoimenpiteitä kiireellisyyden ja vakavuuden 

mukaan.  

Riskiluokkiin Merkityksetön, Vähäinen ja Kohtalainen kuuluvien riskien katsotaan yleensä olevan 

hyväksyttävällä tasolla. Merkityksetön ja Vähäinen -riskiluokkaan kuuluvat riskit eivät yleensä edel-

lytä jatkotoimenpiteitä. Kohtalainen -riskiluokkaan kuuluville riskeille saatetaan toisinaan suositella 

toimenpiteitä suoritettavaksi, mikäli toimenpiteet ovat taloudellisesti ja/tai teknillisesti järkeviä to-

teuttaa. Riskiluokkiin Merkittävä ja Sietämätön kuuluvat riskit edellyttävät lähes aina korjaavia toi-

menpiteitä riskiluokan alentamiseksi.  

21.2 Keskeisimmät tunnistetut riskit 

Riskityöpajojen aikana tunnistettiin useita riskiluokaltaan Merkityksetön tai Vähäinen-riskejä. Näitä 

liittyi eri osastojen toimintoihin eri puolella hankealuetta. Lisäksi tunnistettiin 16 Kohtalainen -ris-

kiluokan riskiä, joista noin puolet liittyi alueen logistiikkaan. Merkittävä riskiluokan riskejä tunnis-

tettiin 3, jotka on esitelty tarkemmin seuraavissa kappaleissa. Sietämätön-riskiluokan riskejä ei 

tunnistettu lainkaan. Tunnistettujen riskien jakautuminen eri riskiluokkiin on esitetty kootusti alla 

olevassa taulukossa (Taulukko 33). 

 

Taulukko 33 Tunnistettujen ympäristöriskiä aiheuttavien tilanteiden lukumäärä ja jakautuminen riskiluokittain. 

Riskiluokka Sietämätön Merkittävä Kohtalainen Vähäinen Merkityksetön 

Riskejä, kpl 0 3 16 27 15 

  

Merkittävä-riskiluokan riskeiksi tunnistettiin: 

 

Prosessissa muodostunut kierrätyskuparisakka kuljetetaan liuottamolta varastointihalliin myö-

hempää käyttöä varten. Lastauksen yhteydessä kierrätyskuparisakkaa saattaa päätyä renkaisiin, ja 

niiden mukana levitä edelleen piha-alueelle. Normaalioloissa kierrätyskuparisakka on kosteaa ja 

hapanta eikä aiheuta pölyämistä. Nykyinen varautuminen pitää sisällään varastointihallin edustalla 

toteutettavat säännölliset harjaukset ja tehostetut harjaukset (3 krt/vk) liuottamon ja kuparisakan 

lastauksen alueella. Laajennuksen yhteydessä tarkastellaan mahdollisuutta rakentaa erillinen puh-

das ja likainen puoli kierrätyskuparisakan käsittelyä varten, jolloin sakan leviäminen renkaissa piha-

alueelle voitaisiin estää entistä tehokkaammin. Lisäksi mahdollisuutta pestä ajoneuvojen renkaita 

tutkitaan. Kierrätyskuparisakan kuljettaminen talvella ja keväällä arvioitiin Merkittävä-riskiluokan 
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riskiksi, mutta kesällä ja syksyllä Kohtalainen-riskiluokan riskiksi. Vuodenajasta riippuvainen riski-

luokka liittyy lumeen, ja sen aiheuttamiin haasteisiin kierrätyskuparisakkajäämien puhdistamiseksi 

ja leviämisen estämiseksi piha-alueella. 

 

Raaka-aineita kuljetetaan tehdasalueella pyöräkuormaajalla raaka-aineiden purkupaikalle. 

Kuljetusten yhteydessä raaka-aineita voi varista piha-alueelle. Varistukset siivotaan mahdollisim-

man pian pois ja niiden vaikutus ympäristölle jää lyhytkestoiseksi. Johtuen varistusten korkeasta 

todennäköisyydestä, luokitellaan tunnistettu riski Merkittävä-riskiluokan riskiksi. Varistukset pyri-

tään estämään kauhojen vajaatäytöllä. 

 

Hajuongelma, joka on mahdollinen, jos analysaattori on häiriötilassa ja prosessiin syötetään liikaa 

natriumvetysulfidia tai pH ei ole tavoitealueella. Tällöin muodostuu rikkivetyä, jonka ominaishaju 

on verrattavissa mädäntyneeseen kananmunaan. Haju saattaa levitä tehdasalueen ulkopuolelle ai-

heuttaen viihtyvyyshaittaa lähialueen asukkailla. Hajuhaitta on pääsääntöisesti lyhytkestoinen, 

muutaman tunnin pituinen, mutta johtuen tapahtuman korkeasta todennäköisyydestä luokitellaan 

se Merkittävä-riskiluokan riskiksi. Riskin toteutumista pyritään ehkäisemään käyttöasteseurannalla, 

säännöllisillä seurantamittauksilla sekä pH- ja virtausmittauksilla. Laajennuksen yhteydessä tutki-

taan uusia teknologiamahdollisuuksia varautumistason nostamiseksi. 

 

Heinäkuussa 2014 laiterikon seurauksena jokiveteen päätyi noin 66 t nikkeliä, 1,3 t kobolttia, 2,3 t 

ammoniumtyppeä sekä 94 t sulfaattia (KVVY 2015). Tapahtunutta ympäristövahinkoa pidetään teh-

tyjen korjaustoimenpiteiden jälkeen erittäin epätodennäköisenä. Tapahtuma ei riskinarviossa noussut 

Merkittävä-riskiluokan riskiksi johtuen nykyisestä, hyvästä varautumistasosta. 

 

Kohtalainen- riskiluokan riskeistä lähes puolet liittyvät alueella tapahtuvaan raaka-aineiden sisäisiin 

kuljetuksiin. Kierrätyskuparisakan leviämistä ehkäistään lavojen kunnon tarkkailulla ja säännöllisillä 

harjausohjelmilla, joita tullaan päivittämän puhtaustason parantamiseksi. Raaka-ainejäämien ja pö-

lyn leviämistä ehkäistään mm. pitämällä ovet kiinni seulonnan aikana, kastelemalla syötekasaa 

ennen seulontaa, kohdepoistoimulla, kriittisen piha-alueen säännöllisillä harjausohjelmilla ja kent-

täkierroksilla poikkeustilanteiden nopean havainnoin takaamiseksi. 

 

Yleistä liikenneturvallisuutta parannetaan nopeusrajoituksilla, alueelle asennetuilla liikennepeileillä, 

ajoluvilla, kuljettajaperehdytyksillä sekä nopeusvalvonnalla ja puhallutuksilla.  

 

Kemikaaleja purettaessa merkittävimmiksi (riskiluokaltaan Kohtalainen) purkutapahtumiksi ympä-

ristöön kohdistuvin riskien kannalta tunnistettiin ammoniakin ja keroseenin purku. Liittimen vuo-

taessa ammoniakin purun yhteydessä pääsee ammoniakkia haihtumaan ilmaan, joka tapahtu-

essaan aiheuttaa vakavan ympäristövaaran. Alueella toimii oma tehdaspalokunta, joka takaa lyhyen 

vasteajan onnettomuustilanteissa, purettavan vaunun päälle on asennettavissa vesiverhot ja säili-

öllä on kaasuhälyttimet. Lisäksi ammoniakin varastointiin ja käsittelyyn liittyviä muita onnetto-

muusskenaarioita (toimituslinjan vaurioituminen, purkulinjan vahingoittuminen, ammoniakkiju-

navaunun suistuminen) on mallinnettu vuonna 2020.  

 

Letku- tai liitinvuoto keroseenin purkutilanteessa aiheuttaa vakavan ympäristövaaran. Tähän 

epätodennäköiseen riskitilanteeseen on varauduttu allastamalla purkualue siten, että vuototilan-

teessa koko säiliöauton tilavuus pystytään pidättämään purkupaikalla eikä keroseenia pääse ympä-

ristöön. Lisäksi NNH:n prosessioperaattori on paikalla purun aikana, eikä purkua voida aloittaa il-

man purkulupaa. 

 

Tulipalon todennäköisyyttä ja siitä aiheutuvien seurausten vakavuutta arvioitiin eri osastoilla. 

Näistä vakavimmaksi tunnistettiin uutossa tapahtuva tulipalo johtuen uuttokemikaalien alhaisesta 
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leimahduspisteestä. Tulipalon todennäköisyyden minimoimiseksi prosessin lämpötila säädetään py-

symään vähintään 20ºC alle käytettyjen uuttokemikaalien leimahduspisteen, uuttoliouossumun 

muodostuminen ehkäistään teknisin toimenpitein ja uuttoliuoksen virtausnopeus pidetään alhai-

sena, ettei staattista sähköä pääse syntymään. Varautumistasoa parantaa myös lämpötilaan rea-

goiva sprinklerijärjestelmä, liekinilmaisimet ja laitteiden maadoitukset. 

 

21.3 Onnettomuuksien leviäminen Suurteollisuuspuiston alueella 

 

Suurteollisuuspuiston alueella on varauduttu monella tasolla onnettomuusriskien vähentämiseen ja 

onnettomuuksien leviämisriskin vähentämiseen. Riskienhallintaa tehdään osastotasolla, yritysta-

solla, teollisuusaluetasolla sekä kunta- että maakuntatasolla.  

 

Suuronnettomuusriskien vähentämisen suhteen Suurteollisuuspuiston yritysten toimintaa arvioi-

daan jatkuvasti sekä sisäisesti että ulkoisesti terveys-, turvallisuus- ja ympäristöriskien tunnista-

miseksi. Kemikaaleihin liittyvät riskit on selvitetty erilaisten riskianalyysien avulla. Yritykset ovat 

tehneet yksityiskohtaiset turvallisuusselvitykset ja riskinarvioinnit mahdollisista onnettomuuksista. 

Toiminnoissa tapahtuvista muutoksista laaditaan erilliset riskiarviot.  

 

Onnettomuustilanteiden varalta vahinkojen vähentämiseksi on varauduttu laatimalla sekä ulkoinen 

pelastussuunnitelma (Satakunnan pelastuslaitos) että sisäinen pelastussuunnitelma (Suurteolli-

suuspuiston yritykset).  Suunnitelmat sisältävät toimintaohjeet ihmisten ja ympäristön suojele-

miseksi. Riittävää pelastustoiminnan resurssointia varten alueen pelastustoiminnasta huolehtivat 

Suurteollisuuspuiston teollisuuspalokunta ja Satakunnan pelastuslaitos.  

 

Lisäksi alueen yritykset kouluttavat henkilöstöään toimimaan onnettomuustilanteissa. Suurteolli-

suuspuistossa järjestetään säännöllisesti koulutusta ja harjoituksia onnettomuustilanteissa toimi-

misesta yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.  

21.3.1 Dominovaikutusten arviointi 

Suurteollisuuspuiston merkittävimpien toimijoiden (NNH, Boliden Harjavalta Oy, Oy AGA Ab, Kemira 

Oyj, STEP) toimesta alueen dominovaikutusten arviointi on päivitetty vuonna 2018. Edellisen do-

minovaikutusselvitykseen (2011) verrattaessa varautumistasoa on parannettu ja on nyt useimpien 

tarkasteltujen onnettomuusskenaarioiden osalta hyvä. NNH on omalta osaltaan vähentänyt domi-

noriskien toteutumistodennäköisyyttä, mm. propaanisäiliöauton BLEVE (boiling liquid expanding va-

pour explosion) on estetty vesivalelulla purkupaikalla. (Gaia Consulting Oy, 2018) 

 

Tarkastellut onnettomuusskenaariot luokiteltiin värikoodein (vihreä, keltainen, punainen), jotka ku-

vaavat onnettomuusketjun hallintaa. NNH:n onnettomuusskenaarioista vihreitä oli 5 kpl ja keltaisia 

2 kpl. Em. propaanisäiliöauton BLEVE on luokiteltu keltaisen luokan onnettomuusriskiksi, jonka to-

teutuminen on asianmukaisesti estetty, mutta sen vaikutuksiin on käytännössä lähes mahdotonta 

varautua. Keltaisen luokan onnettomuusskenaarioksi nostettiin myös vetyräjähdys pelkistämölllä. 

Vetyräjähdykseen on varauduttu mm. vetyilmaisimilla, jotka käynnistävät ilmanvaihdon lisäpuhal-

timet (pieni tai suuri pyörimisnopeus) sekä tarvittaessa automaatio sulkee pelkistämölle tulevan 

vedyn päälinjan venttiilin. Vuototilanteessa vetykaasu syttyy lähes aina omasta virtauksestaan ja 

vedyn kertymiseen on varauduttu mm. tuuletusratkaisuin, minkä vuoksi voidaan syttymättömän 

vedyn kertymistä pitää epätodennäköisenä. (Gaia Consulting Oy, 2018) 
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22. YHTEISVAIKUTUKSET 

Yhteisvaikutuksia muodostuu NNH:n toiminnan laajentumisen myötä Suurteollisuuspuiston nykyis-

ten teollisten toimijoiden ja suunniteltujen hankkeiden välillä. Yhteisvaikutuksia syntyy esimerkiksi 

ilmapäästöistä, liikenne- ja meluvaikutuksista, sekä sitä kautta vaikutuksista ihmisten terveyteen, 

elinoloihin ja viihtyvyyteen. 

 

NNH:n tuotantolaitoksen länsipuolella toimii Fortum Battery Recycling Oy, jätteitä hyödyntävä ke-

mikaalitehdas. Laitoksen sivutuotteiden/jätteiden vastaanottokapasiteetti on noin 30 000 tonnia 

vuodessa. Laitoksen tarkoituksena on ottaa talteen vastaanottamistaan teollisuuden sivutuot-

teista/jätteistä metallit ja sulfaatit sekä hyödyntää niitä raaka-aineena akkuteollisuudessa. Fortu-

min kemikaalitehtaalle on myönnetty ympäristö- ja kemikaaliturvallisuuslupa. Toimintaa ei ole vielä 

kuitenkaan aloitettu. 

 

STEP Oy:n Harjavallan voimalaitos sijaitsee NNH:n tuotantolaitoksen luoteispuolella. Voimalaitos 

tuottaa energiaa Harjavallan tehdasalueen yrityksille, ja toimittaa rikkihappotehtaalta vapautuvan 

lämmön prosessi- ja kaukolämpönä tehdasalueen kuluttajille sekä Harjavallan kaukolämpöverk-

koon. Voimalaitos vastaa lisäksi vedenotosta (Kokemäenjoki ja pohjavesi) Suurteollisuuspuiston 

alueella. Laitoksella tuotetaan myös Suurteollisuuspuistossa tarvittava paineilma. Olemassa olevan 

voimalaitoksen viereen on suunniteltu STEP Oy:n rinnakkaispolttolaitos, jonka tarkoituksena on 

vastata Suurteollisuuspuiston lisääntyneeseen energiatarpeeseen hyödyntämällä jäteperäisiä polt-

toaineita. Laitoksen höyryteho on 30 MW. Rinnakkaispolttolaitos hyödyntää elinkeinotoiminnasta ja 

kotitalouksista syntyvää jätettä (SRF, RDF, REF), auto fluffia, kyllästettyä puuta (CCA-puu) sekä 

aktiivihiilijätettä. 

 

Luoteispuolella sijaitsee myös BASF:n pCAM-tuotantolaitos, jolle haetaan ympäristölupaa. 

 

Boliden Harjavalta Oy sijaitsee NNH:n tuotantolaitoksen eteläpuolella, ja tehtailla on voimassa oleva 

ympäristölupa anodikuparin, nikkelikiven, rikkihapon ja nestemäisen rikkidioksidin tuotantoon sekä 

jätteiden loppusijoittamiseen Harjavallan Suurteollisuuspuistossa. Tuotantomäärä on 250 000 ton-

nia anodikuparia ja 70 000 tonnia nikkelikiveä vuodessa. 

 

NNH:n tuotantolaitoksen itäpuolella sijaitsee Kemira Oyj, joka valmistaa natriumbisulfaattia ja alu-

miinisuoloja veden puhdistukseen sekä puunjalostusteollisuuden tarpeisiin. Kemira laimentaa vä-

kevää rikkihappoa erikoishappotehtaalla sekä varastoi ja välittää Kemira Oyj:n muilla tehtailla val-

mistettuja tuotteita. Boliden Harjavalta Oy valmistaa nestemäistä rikkidioksidia, jonka Kemira Oyj 

aiemmin varastoi. Nestemäisen rikkidioksidin varastoinnin kokonaiskapasiteetti on 5500 t. Toimin-

nalle on voimassa oleva ympäristölupa. 

22.1 Pohjavesi 

Harjavallan Suurteollisuuspuisto sijaitsee Järilänvuoren pohjavesialueella. Suurteollisuuspuiston 

alueella ja sen länsipuolella esiintyy melko yhtenäinen vettä huonosti läpäisevä savi-silttikerros, 

jonka päällä esiintyy orsivettä. Paikoitellen hienoaineskerroksessa esiintyy hiekkaisempia alueita, 

joissa orsivedellä voi olla yhteys pohjaveteen. Alueen yritykset vastaavat alueen pohja- ja orsiveden 

tarkkailusta yhteisesti (Dnro VARELY/2429/2016). Suurteollisuuspuiston teollisuusalueen vaikutuk-

set kohdistuvat pääasiassa orsivesikerrokseen. Alueen pitkä teollinen historia näkyy orsi- ja pohja-

vesien haitta-ainepitoisuuksina erityisesti nikkelin, sinkin ja sulfaatin osalta, vanhojen päästöläh-

teiden vuoksi. Kadmiumia, kromia, kuparia ja arseenia on todettu ajoin ympäristönormit ylittäviä 

määriä erityisesti orsivedessä. Suurteollisuuspuiston alueella on käynnissä aiempina vuosikymme-

ninä pilaantuneen orsiveden suojapumppaus, millä on tarkoitus estää raskasmetalleja sisältävän 
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orsiveden virtaus pinta- ja pohjavesiin. Suojapumppaukset vaikuttavat orsiveden pinnankorkeuk-

siin.  

 

NNH:n laajennukseen liittyvät toiminnot sijoittuvat pohjaveden muodostumisalueelle, mutta teh-

dasalueen toiminta ei aiheuta päästöjä orsi- tai pohjaveteen. Toiminta-alueet on päällystetty ja 

alueella on käytössä tarvittavat tekniset suojausrakenteet (luku 2.4.6) pohjaveden suojelemiseksi.  

 

Tässä YVA-selostuksessa esitetyn arvion mukaan NNH:n toiminnan laajentaminen ei aiheuta muu-

tosta nykytilaan, kun pohjaveden suojausrakenteet huomioidaan. Muut tarkastellut hankkeet sijait-

sevat osittain pohjavesialueella, mutta eivät varsinaisella pohjaveden muodostumisalueella ja nii-

den aiheuttamat muutokset pohjaveteen on arvioitu merkityksettömiksi. Täten myös yhteisvaiku-

tukset pohjaveteen arvioidaan merkityksettömiksi.  

22.2 Pintavedet (vedenlaatu, vesieliöstö, kalasto) 

Teollisuuspuiston toimijoiden vesistökuormitus ja NNH:n osuus kuormituksesta on esitetty luvun 7 

taulukossa (Taulukko 7-2). Harjavallan teollisuuspuiston yläpuolisen kuormituksen vaikutus on huo-

mioitu taustapitoisuuksina. Ravinteiden ja suolojen (sulfaatti, natriumkloridi) osalta NNH on teolli-

suuspuiston merkittävin kuormittaja. Metallien osalta Boliden Oy ja NNH ovat merkittävimmät kuor-

mittajat. Pistemäisen ravinnekuormituksen osuus hajakuormituksesta on nykytilassa erittäin vähäi-

nen. Luvussa 7 on laskennallisesti arvioitu NNH:n kuormituksen aiheuttamia pitoisuusnousuja eri-

laisissa virtaamatilanteissa Kokemäenjoessa, jotka vaihtelevat erittäin harvoin toistuvista alivirtaa-

matilanteista keskivirtaamatilanteisiin.  Seuraavaksi on laskettu minkälaisia pitoisuuksia patoaltaan 

alapuolelle voi muodostua, kun otetaan huomioon joessa olevat taustapitoisuudet. Muodostuvia 

arvoja on verrattu erilaisiin vedenlaadun kriteereihin (esim. ympäristönlaatunormit), jotka ovat 

yleisesti hyväksyttyjä ja laajasti käytössä ja vaikutuksia on kuvattu peilaten tuloksia näihin kritee-

reihin. Vaikutusten arviointi osoittaa, että pintavesiin (vedenlaatu, vesieliöstö, kalasto) kohdistuvat 

vaikutukset ovat nykytilassa suhteellisen vähäisiä. Vaihtoehtojen VE1 ja VE2a vaikutukset eivät 

eroa nykytilasta VE0, koska kuormitukseen ei tule muutosta. Vaihtoehdossa VE2b vaikutukset vä-

henevät hieman nykyisestä. 

 

BASF Battery Materials Finland Oy:n päästöt sisältävät osin samoja aineita kuin NNH:n kuormitus, 

joten kuormituksesta aiheutuu yhteisvaikutuksia. BASF:lla ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa ym-

päristölupaa. Vaasan hallinto-oikeus palautti päätöksellään (nro 291/2020, 22.6.2021) BASF:n saa-

man ympäristöluvan (nro 291/2020, ESAVI/36534/2019) uudelleen käsiteltäväksi Etelä-Suomen 

aluehallintovirastoon. Palautetussa ympäristöluvassa BASF:n sulfaattikuormitus olisi ollut 36 000 

tonnia vuodessa. Vaasan hallinto-oikeus totesi muun muassa, että esitettyjen päästömäärien va-

lossa on arvioitavissa, että hakemuksen mukaisesta toiminnasta aiheutuisi yhdessä Harjavallan te-

ollisuusalueen muun kuormituksen kanssa sulfaatin suurin päästölähde Suomessa. Hallinto-oikeus 

katsoi perusteluissaan, että ympäristöluvan myöntäminen suunnitellulle sijaintipaikalle ja haetun 

suuruiselle toiminnalle edellyttää sulfaatin poistamista jätevesistä parasta käyttökelpoista tekniik-

kaa käyttäen. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä valitettiin Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.  

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös (Drnro 50/1/21) ei kumonnut Vaasan hallinto-oikeuden pää-

töstä. 

 

BASF:n mahdollisia tulevia päästöjä ei ole NNH:n YVA-selostuksen kirjoitusvaiheessa vielä jätetty 

eikä sulfaattikuormitus ole tiedossa, joten sulfaatin vaikutusten osalta ei ole mahdollista arvioida 

yhteisvaikutuksia. BASF Battery Materials Finland Oy:n ympäristövaikutusten arvioinnin menettelyn 

yhteydessä arvioitiin Harjavallan teollisuuspuiston toimijoiden lupaehtojen mukaisen kuormituksen 

ja BASF:n kuormituksen aiheuttamia yhteisvaikutuksia. Vaikutusten arviointi antaa suuntaa yhteis-

vaikutuksista muiden kuin sulfaatin osalta. Arvioinnin perusteella nikkelin pitoisuus tulee harvoin 
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toistuvallakin virtaamalla alittamaan nikkelin ympäristönlaatunormin (Ramboll Finlan Oy 2018). Te-

ollisuuspuiston toimijoiden ja BASF:n yhteisvaikutus typen osalta jää hyvin vähäiseksi verrattuna 

hajakuormitukseen ja lisäksi Kokemäenjoki on voimakkaasti fosforirajoitteinen. 

 

Yhteisvaikutusten arviointia tarkennetaan NNH:n hankkeen seuraavissa vaiheissa, kun BASF:n 

päästöt ovat julkisesti tiedossa. 

22.3 Suojelualueet 

Hankealue ei sijaitse suojelualueen välittömässä läheisyydessä. Hankealuetta lähin suojelualue on 

Natura 2000 -verkostoon kuuluva Pirilänkoski, joka sijaitsee lähimmillään noin 1,5 kilometrin etäi-

syydellä hankelaueesta. 

 

Fortumin kierrätyslaitoksen ja STEPin rinnakkaispolttolaitoksen YVA-menettelyiden aikana ei arvi-

oitu olevan Pirilänkosken Natura-alueeseen tai Pirilänkosken alueella sijaitseviin luonnonsuojelualu-

eisiin kohdistuvia vaikutuksia. BASFin YVA-menettelyn aikana arvioitiin, että hankkeesta ei aiheu-

tuisi sellaisia vaikutuksia, jotka heikentäisivät merkittävästi Pirilänkosken suojelutavoitteita. Joh-

tuen suojelualueen suuresta herkkyydestä, arvioitiin vaikutukset merkittävyydeltään kohtalaisiksi 

kielteisiksi. 

 

Kuten BASFin YVA-selostuksessa, myös NNH:n laajentamishankkeen osalta vaikutukset arvioitiin 

merkittävyydeltään kohtalaisiksi kielteisiksi (VE1, VE2a) tai kohtalaisiksi myönteisiksi (VE2b). Toi-

minnan ei arvioida heikentävän ekologisia arvoja, joiden mukaan alue on valittu Natura 2000 -

verkostoon. Vaikutusten merkittävyys nousee kohtalaiseksi johtuen suojelualueen suuresta herk-

kyydestä, vaikka mahdolliset vaikutukset ovat hyvin pieniä.  

 

BASFin tulevat sulfaattipäästöt eivät ole vielä tiedossa (luku 22.2), mikä hankaloittaa yhteisvaiku-

tusten arviointia myös suojelualueiden osalta. Yhteisvaikutukset luonnonsuojelualueisiin arvioidaan 

alustavasti olevan suuruusluokaltaan samanlaiset kuin NNH:n laajennushankkeella yksinään. 

22.4 Liikenne 

Tuotantomäärän kasvattaminen lisää NNH:n raskaan liikenteen määrää yli 10 %:lla valtatiellä 2, 

raaka-aineiden ja lopputuotteiden kuljetusten vuoksi. Liikennemäärä suhteessa liikenteen koko-

naismäärään kasvaa valtatiellä noin prosentin. Kuljetuksia on runsaasti myös rautateitse. Vaiku-

tukset liikenteeseen NNH:n tuotannon laajentamisen myötä on arvioitu kohtalaisen kielteisiksi. 

 

STEPin rinnakkaispolttolaitoksen, BASF:n ja Fortumin liikennevaikutukset on arvioitu vähäisiksi kiel-

teisiksi. Liikenteen osalta yhteisvaikutukset kohdistuvat samoille tieosuuksille valtatieltä 2 lähtien, 

ja vaikutukset arvioidaan kokonaisuudessaan kohtalaisen kielteisiksi NNH:n raskaan liikenteen kas-

vun vuoksi. 

22.5 Melu 

Suurteollisuuspuiston melutasot on esitetty kappaleessa 16.4 nykytilan kuvauksessa. NNH:n tuo-

tannon laajentaminen aiheuttaa merkitykseltään vähäisiä kielteisiä vaikutuksia alueen melutasoon, 

kun huomioidaan melunlähteiden vaimentaminen.  

 

Huomioidessa alueelle suunnitellun muun teollisen toiminnan (STEP, BASF, Fortum) on jo pienellä 

melupäästöjen lisäyksellä kielteinen vaikutus koko alueen kriittiseen melutasoon. Täten yhteisvai-

kutukset kaikkien vireillä olevien hankkeiden osalta arvioidaan kohtalaisiksi/vähäinen, kielteisiksi, 

vaikka yksittäisten hankkeiden vaikutukset ovat vähäisiä. Toiminnan aikaisiin melupäästöihin tulee 

kiinnittää huomiota ja tehdä tarvittavia lieventämistoimenpiteitä melutason pitämiseksi alle raja-

arvojen. Haitallisia meluvaikutuksia voidaan lieventää mm. laitteiden koteloinneilla, suuntaamalla 
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laitteet poispäin häiriintyvistä kohteista ja sijoittamalla melulähteet mahdollisuuksien mukaan sisä-

tiloihin. Kaikissa alueen vireillä olevissa hankkeissa tulee huomioida edellä mainittuja lieventämis-

toimia. 

22.6 Ilmapäästöt 

Harjavallan ilmanlaatuun vaikuttavat alueella sijaitsevat suurteollisuus- ja energiantuotantolaitok-

set. Suurteollisuuspuistossa toimii parikymmentä erikoistunutta yritystä, ja lisäksi pienteollisuus-

alueella on useita yrityksiä. NNH:n tehtaan vaikutukset muodostavat osan alueen kokonaispääs-

töistä.  

 

Yhteisvaikutusten seurauksena alueen ilmanlaadulle asetetut arvot saattavat ajoittain ylittyä. Tässä 

YVA-selostuksessa esitetyn arvion mukaan tuotannon laajentuessa toiminnalla ei ole merkittävää 

vaikutusta alueen ilmanlaatuun, eikä se aiheuta raja-arvo ylityksiä lähimmillä asuinkiinteistöillä. 

Harjavallan ilmanlaadun suurimmat haasteet liittyvät PM10-hiukkasten arseeni- ja nikkelipitoisuuk-

sien pienentämiseen. NNH:n tuotannon olennaisimmat ilmapäästöt ovat ammoniakki, nikkeli, haih-

tuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) sekä rikkivety (H2S). Toiminnan aiheuttama pitoisuuslisä ei kui-

tenkaan ole merkittävä tarkasteltaessa ilmanlaadun raja-, ohje- ja tavoitearvoja. 

 

Raskaan liikenteen lisääntyessä pakokaasu- ja hiukkaspäästöt kasvavat. Pakokaasumääriin vaikut-

taa kuitenkin myös tuleva autokannan kehitys, kuten sähköistyminen. Rautatieliikenteen kuljetus-

ten määrä tulee toiminnan laajentumisen myötä myös kasvamaan. Sähköjunien lisääntymisen 

myötä ilmapäästöt vähenevät. Hankkeesta aiheutuvan liikenteen pakokaasupäästöjen vaikutus alu-

een ilmanlaatuun on pieni, eikä erotu merkittävästi muun liikenteen päästöistä. 

 

Meneillään olevien STEP:n, Fortumin ja BASF:n hankkeiden vaikutukset alueen ilmanlaatuun on 

arvioitu vähäisiksi kielteisiksi. Alueen ilmanlaadulle asetetut arvot saattavat ylittyä jo nykyisten 

toimintojen vaikutuksesta. Hankkeiden toteutuessa ilmanlaatuvaikutuksilla ei ole merkittävää vai-

kutusta alueen ilmanlaatuun. Ilmapäästöjen vähäinen pitoisuuslisäys nykytilaan verrattuna aiheut-

taa vähäisiä kielteisiä yhteisvaikutuksia alueen ilmanlaatuun. 

22.7 Maisema ja maankäyttö 

Hanke sijoittuu Suurteollisuuspuiston alueelle, joka on erittäin voimakkaasti teollistunut ja sisältää 

entuudestaan korkeita rakennuksia ja rakenteita, kuten savupiippuja. NNH:n tuotannon laajenta-

minen vaihtoehtojen VE1, VE2a ja VE2b aiheuttaa vain vähäisiä kielteisiä vaikutuksia maisemaku-

vaan. Rakentamisesta aiheutuvat muutokset eivät tule olemaan merkittäviä. 

 

STEP:n rinnakkaispolttolaitoksella on maisemavaikutuksia erityisesti piipun osalta, ja hankkeen 

YVA-menettelyssä maisemavaikutukset arvioitiin vähäiseksi kielteiseksi. BASF:n akkumateriaaliteh-

dashanke aiheuttaa visuaalisia vaikutuksia sekä lähialueen asutukselle että hankkeen pohjoispuoli-

selle valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Fortumin maisemavaikutukset arvioitiin 

hankkeen YVA-menettelyssä vähäiseksi myönteiseksi toteutetun vaihtoehdon osalta. Johtuen han-

kealun ja lähiseudun jo teollistuneesta maisemakuvasta, yhteisvaikutusten arvioidaan jäävän enin-

tään vähäiseksi, kielteiseksi. 

 

NNH:n, STEP:n ja Fortumin hankkeiden toteutuminen tukee alueen suunniteltua maankäyttöä kaa-

vatasolla. BASF:n akkumateriaalitehdas edellytti kaavamuutosta, joten maankäytöllisten vaikutus-

ten arvioitiin hankkeen YVA-menettelyssä olevan kohtalaisia kielteisiä. Kokonaisuudessaan suunni-

tellut toiminnot tukevat alueen kaavasuunnittelua ja suunniteltua maankäyttöä, joten yhteisvaiku-

tukset arvioidaan kohtalaisiksi myönteiseksi. 
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22.8 Terveys, elinolot ja viihtyvyys 

Tässä YVA-selostuksessa NNH:n tuotannon laajentaminen aiheuttaa merkitykseltään vähäisiä kiel-

teisiä terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen liittyviä vaikutuksia melukuormituksen, lisääntyvien 

ilmapäästöjen ja asutuksen läheisyyden vuoksi. Jos melua ei vaimenneta, olisi hankkeen aiheut-

tama muutos suuri, kielteinen. Muilta osin vaikutukset jäävät vähäisiksi. Haitallisia sosiaalisia vai-

kutuksia voidaan lieventää vähentämällä asuin- ja elinympäristöön kohdistuvia kielteisiä muutoksia. 

Esimerkiksi ilmapäästöjen lieventämistoimet, meluntorjuntasuunnittelu ja valtatie 2 kehittäminen 

pienentäisivät hankkeen kielteisiä vaikutuksia. 

 

Rinnakkaispolttolaitoksen vaikutukset lähialueen asukkaiden terveyteen arvioitiin YVA-menette-

lyssä vähäiseksi kielteiseksi. Melusta annettu ohjearvo ylittyy yhden asuinkiinteistön osalta, vaikka 

kokonaisuudessaan melun lisäys nykytilaan nähden on pieni. Fortumin päästöt eivät aiheuta ter-

veydellistä riskiä lähialueen asukkaille. Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset 

arvioitiin vähäisiksi kielteisiksi. Vaikutukset muodostuvat erityisesti ilma- ja melupäästöistä, ja yh-

teisvaikutukset arvioidaan vähäisiksi kielteisiksi. Vaikutuksia voidaan lieventää huomioimalla suun-

nittelussa melutorjunta ja ilmapäästöjen vähentäminen teknisillä ratkaisuilla. 

 

Kaikkien em. hankkeiden toiminnat edistävät akkuklusterin muodostumista Harjavaltaan ja tätä 

kautta vaikuttavat myönteisesti kunnan elinkeinoelämään. Elinkeinoelämän vahvistuminen ja työ-

paikkojen lisääntyminen alueella mahdollisesti lisäävät Harjavallan houkuttelevuutta asuinpaikkana 

ja nykyisten asukkaiden myönteistä suhtautumista alueen teollisuuteen.  
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23. YHTEENVETO VAIHTOEHTOJEN VERTAILUSTA 

Yhteenvetona hankkeen ympäristövaikutuksista on laadittu vaikutusten merkittävyystaulukko vaih-

toehdoittain. (Taulukko 34) 

 

Taulukko 34. Arvioitujen vaikutusten merkittävyys. Merkittävyyden suunta ja taso on havainnollistettu värillä (val-

koinen: ei muutosta ympäristön tilaan, punainen = kielteinen, vihreä = myönteinen). 

Erittäin 

suuri 
Suuri Kohtalainen Vähäinen Merkityksetön Vähäinen Kohtalainen Suuri 

Erittäin 

suuri 

 

Vaikutus VE0 VE1 VE2a VE2b 

Maa- ja kallioperä 

Toiminnan ai-
kaiset vaikutuk-
set voidaan eh-
käistä teknisin 
suojarakentein. 
Poikkeustilan-
teissa tapah-

tuva maaperän 
tilan mahdolli-

nen heikentymi-
nen on käytet-
tävissä olevien 

maaperän puh-
distusmenetel-
mien ansiosta 
lyhytaikainen. 

Rakentamisvaiheen vaikutukset liittyvät nykyisten pääl-
lysteiden ja rakenteiden mahdolliseen poistoon, kal-
liolouhintaa ei tehdä. Toiminnan aikaiset vaikutukset 

voidaan ehkäistä teknisin suojarakentein. Poikkeustilan-
teissa tapahtuva maaperän tilan mahdollinen heikenty-
minen on käytettävissä olevien maaperän puhdistusme-

netelmien ansiosta lyhytaikainen. 

Pohjavedet 
Ei muutosta ny-

kytilaan 
Ei muutosta ny-

kytilaan 
Ei muutosta ny-

kytilaan 
Ei muutosta ny-

kytilaan 

Pintavedet 

Kokemäenjoen vedenlaadussa voidaan havaita sulfaatin, 
nikkelin ja ammoniumtypen osalta toiminnasta johtuvaa 
pitoisuusnousua. Pitoisuusnousu ei taustapitoisuus huo-

mioiden ylitä annettuja ympäristönlaatunormeja. 

Kuormitus pie-
nenee nykyti-

laan verrattuna. 
Sulfaatin ja am-
moniumtypen 
osalta voidaan 
yhä havaita ve-
denlaadun vä-
häinen muutos 
taustapitoisuu-
teen verrattuna. 

Kasvillisuus, eliöt ja 
luonnon monimuotoi-
suus 

Missään vaihtoehdoissa (VE0, VE1, VE2a, VE2b) ei tapahdu muutosta teolli-
suusalueen maa-alueiden luontoon. Alue on ihmisen voimakkaasti muok-

kaama, eikä siellä esiinny luonnontilaista luontoa. Hankealueen kasvillisuus 
on niukkaa, eikä eläimistöä juuri esiinny. 

Patoallas: 
Mahdolliset vaikutukset kohdistuvat vesieliöstöön ja ve-
siympäristön monimuotoisuuteen vedenlaadun muutok-

sen kautta. 
Patoaltaassa sulfaattipitoisuus voi ajoittain alivirtaamilla 
ylittää sallitun maksimipitoisuuden alusvedessä ja pur-

kupaikan välittömässä läheisyydessä. Pitkäkestoista 
kerrostumista, joka voisi heikentäisi merkittävästi pato-

altaan pohjaeläimistön elinoloja ei ole havaittu. 
 

Patoallas: Sul-
faatin, ammo-
niumtypen ja 

nikkelin vesistö-
kuormitus vä-

henee noin puo-
leen nykyisestä. 
Nykytilaan ver-
rattuna kuormi-
tuksen vähene-
minen parantaa 

vähäisessä 
määrin veden-

laatua. 

Patoaltaan alapuoli: 
Nykyisessä kuormitustilanteessa sulfaattipitoisuudet 

ovat patoaltaan alapuolella tasolla, joka on turvallinen 
alueen vesieliöstölle. 

Patoaltaan ala-
puoli: Sulfaatin, 
ammoniumty-
pen ja nikkelin 
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Vaikutus VE0 VE1 VE2a VE2b 

Patoaltaan alapuolella sulfaattipitoisuus voi hetkellisesti 
ylittää Ruotsissa käytetyn sallitun vuosikeskiarvon (AA-
EQS), mutta sallittu maksimipitoisuus (MAC-EQS) alit-

tuu kaikissa virtaamatilanteissa, kun huomioidaan taus-
tapitoisuus ja NNH:n kuormituksen aiheuttama pitoi-

suusnousu. 
 

vesistökuormi-
tus vähenee 
noin puoleen 

nykyisestä. Ny-
kytilaan verrat-
tuna kuormituk-
sen vähenemi-
nen parantaa 
vähäisessä 

määrin veden-
laatua. 

Kaikissa vaihtoehdoissa (VE0, VE1, VE2a, VE2b) vaikutukset merialueelle 
arvioitiin merkityksettömiksi. 

Kalat ja kalastus 

Patoallas: 
Kuormituksen vaikutus Kokemäenjoen pitoisuuksiin on 
vähäinen ja sekä sulfaattipitoisuus että metallien pitoi-
suudet alittivat vaikutusten arvioinnissa käytetyt kritee-
rit. Kokemäenjoen metallipitoisuuksien osalta ainoas-
taan alumiini on jo nykytilassa tasolla, joka teoriassa 

voisi aiheuttaa haittavaikutuksia kaloille.   

Patoallas: Sul-
faatin, ammo-
niumtypen ja 

nikkelin vesistö-
kuormitus vä-

henee noin puo-
leen nykyisestä. 

Patoaltaan alapuoli: 
Kuormituksen vaikutus Kokemäenjoen pitoisuuksiin on 
vähäinen ja sekä sulfaattipitoisuus että metallien pitoi-
suudet alittivat vaikutusten arvioinnissa käytetyt kritee-
rit. Kokemäenjoen metallipitoisuuksien osalta ainoas-
taan alumiini on jo nykytilassa tasolla, joka teoriassa 

voisi aiheuttaa haittavaikutuksia kaloille.   
 

Patoaltaan ala-
puoli: Sulfaatin, 
ammoniumty-
pen ja nikkelin 
vesistökuormi-
tus vähenee 
noin puoleen 
nykyisestä. 

Merialue: Ei vaikutusta 

Suojelualueet 

Kokemäenjoen suisto: 
Kokemäenjoen suiston Natura-alueella eri vaihtoehdoilla 
ei ole käytännössä vaikutuksia. Toiminnan ei missään 

vaihtoehdoissa arvioida heikentävän niitä ekologisia ar-
voja, joiden perusteella alueet on valittu Natura 2000 -

verkostoon. 

Kokemäenjoen 
suisto: 

Kokemäenjoen 
suiston Natura-
alueelle ei arvi-
oida kohdistu-
van mitatta-
vissa olevia 
muutoksia. 

Pirilänkoski: 

Toiminnan ei arvioida heikentävän niitä ekologisia arvoja, 
joiden perusteella alueet on valittu Natura 2000 -verkos-
toon. Koska luonnonsuojelualueiden herkkyys on arvioitu 
suureksi, vaikutusten merkittävyys arvioidaan kohta-
laiseksi, vaikka vedenlaatuun ja vesieliöstöön kohdistu-
vat vaikutukset arvioitiinkin kokonaisuutena vähäisiksi. 

 

Pirilänkoski 

Kuormitus pie-
nenee. Kasvilli-
suuteen, ve-
sieliöstöön, 

luonnon moni-
muotoisuuteen 
ja kalastoon 
kohdistuva 

muutoksen suu-
ruus arvioitiin 
enintään pie-
neksi myön-

teiseksi. 

Yhdyskuntarakenne ja 
maankäyttö 

Ei muutosta ny-
kytilaan 

Hankkeen toteutusvaihtoehdot toteuttavat hyvin kaikilla 
kaavatasoilla suunniteltua maankäyttöä (mutta erityi-
sesti vireille tulevassa asemakaavan päivityksessä); 

käyttävät hyväksi olemassa olevaa yhdyskuntaraken-
netta ja mahdollistavat nikkelituotannon laajentamisen 

jo rakentuneella teollisuusalueella. 

Elinkeinot ja palvelut 

Ei muutosta ny-
kytilaan  

Rakentamistyöt työllistävät määräaikaisesti useampia 
henkilöitä, minkä lisäksi toiminnan laajentamisella on 
pieni myönteinen vaikutus Harjavallan työllisyysastee-

seen. 

Maisema ja kulttuu-
riympäristö 

Ei muutosta ny-
kytilaan 

Rakentaminen sijoittuu olemassa olevaan tehdasympä-
ristöön, eikä inventoinneissa arvokkaaksi osoitettuja ra-
kennuksia olla purkamassa. Tehdasalue ei juurikaan näy 
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Vaikutus VE0 VE1 VE2a VE2b 

maiseman arvoalueille toisen toimijan piippua lukuunot-
tamatta.  

Luonnonvarojen hyö-
dyntäminen 

Liikenteen säh-
köistymistä ja 
sitä kautta uu-
siutumattomien 
luonnonvarojen 
käytön vähen-
tämistä ei edis-

tetä. 

Kielteisiä vaikutuksia syntyy nikkelikivien kulutuksesta 
ja rakentamisesta. Myönteisiä vaikutuksia puolestaa lii-

kenteen sähköistämisen välillisestä edistämisestä. 

Liikenne 

Ei muutosta ny-
kytilaan 

Vaihtoehtojen VE1 sekä VE2a ja VE2b välillä ei ole suu-
ria eroja maantieliikenteen osalta, mutta liikenne lisään-

tyy jo kuormittuneelle valtatielle 2. Rautatieliikenteen 
osalta muutokset arvioidaan pieneksi, kielteiseksi, sillä 

junakohtaista vaunumäärää lisäämällä junien määrä py-
syy nykyisellään tai kasvaa vain vähän.  

Melu ja tärinä 

Ei muutosta ny-
kytilaan 

Melutasot nou-
sevat erityisesti 
uuden liuotta-
mon läheisyy-
dessä. Vaimen-
tamalla melu-
lähteitä saavu-
tetaan ympäris-
tön melutaso, 

jossa vaikutuk-
sen merkittä-
vyys on vähäi-
nen, kielteinen. 

Melutasot nousevat erityisesti uu-
den liuottamon ja kemikaalitehtaan 
laajennuksen läheisyydessä. Vai-
mentamalla melulähteitä saavute-
taan ympäristön melutaso, jossa 

vaikutuksen merkittävyys on vähäi-
nen, kielteinen. 

 

Ei muutosta ny-
kytilaan 

Laitosalue ja ratapiha:  
Ei muutosta lähiympäristössä riittävien suojaetäisyyk-

sien ansiosta 

Ei muutosta ny-
kytilaan 

Taajama: 
Ratapihan kaakkoispuolisessa taajamassa muutos on 

pieni kielteinen radan välittömässä läheisyydessä sijait-
sevien rakennusten osalta. 

Ilmanlaatu 

Ei muutosta ny-
kytilaan 

Ilmapäästöt hieman kasvavat, mutta toiminnalla ei ole 
merkittävää vaikutusta alueen ilmanlaatuun. Toiminta ei 
aiheuta ilmanlaadun raja-, ohje- tai tavoitearvojen yli-
tyksiä lähimmillä asuinkiinteistöillä. Päästöt ovat osa 

Suurteollisuuspuiston kokonaispäästöjä, jotka saattavat 
ajoittain vaikuttaa lähimpien asuinkiinteistöjen ilmanlaa-

tuun. 

Ilmasto 

Rakentamista ei 
toteuteta, eikä 

siitä täten 
synny kielteisiä 
ilmastovaiku-

tuksia. Toiminta 
jatkuu nykyisen 
ympäristöluvan 
puitteissa ja lii-
kenteen säh-
köistymisen 

edistämisestä 
saatavat myön-
teiset vaikutuk-

set jäävä to-
teuttamatta.  

Vaihtoehdoissa VE1, VE2a ja VE2b syntyy kielteisiä vai-
kutuksia rakentamisen (rakennusmateriaalit, kuljetuk-
set, energian tarve) aikana sekä toiminnan aikana eri-
tyisesti toimintaan liittyvistä kuljetuksista. Pitkällä aika-
välillä hanke kutenkin tukee liikenteen sähköistymistä ja 
edistää liikenteestä aiheutuvien kasvihuonekaasupääs-

töjen vähenemistä. 

Terveys 

Ei muutosta ny-
kytilaan 

Päästöt ilmaan 
nousevat hie-

man, melutasot 
nousevat eten-
kin uuden liuot-
tamon läheisyy-

Päästöt ilmaan nousevat hieman, 
melutasot nousevat etenkin uuden 
liuottamon ja kemikaalitehtaan laa-
jennuksen läheisyydessä. Vaikutuk-
set pohja- ja pintaveteen jäävät vä-

häisiksi. 
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Vaikutus VE0 VE1 VE2a VE2b 

dessä. Vaiku-
tukset pohja- ja 

pintaveteen 
jäävät vähäi-

siksi. 

Elinolot ja viihtyvyys 

Ei muutosta ny-
kytilaan 

Toiminnot sijoit-
tuvat Suurteolli-

suuspuiston 
alueelle, mutta 
kuitenkin lähelle 
Kalevan asuin-

aluetta. 

Toiminnot sijoittuvat Suurteollisuus-
puiston alueelle, mutta kuitenkin lä-

helle Kalevan asuinaluetta. 
Meluvaikutuksia syntyy myös Tortti-

lan asuinalueen läheisyyteen. 

 

Hanketta pidetään toteuttamiskelpoisena, kun haitallisten vaikutusten lieventämistoimet huomioi-

daan suunnittelussa ja toteutetaan laajennuksen yhteydessä. Erityisesti tulee huomioida meluläh-

teiden vaimentaminen ja lisääntyvän liikenteen turvallinen järjestäminen. 

 

YVA-asetuksen mukaan arvioinnissa tulee laatia kuvaus ympäristön nykytilasta ja todennäköisestä 

kehityksestä, jos hanketta ei toteuteta. Tässä YVA-menettelyssä hankealueiden ympäristön nykytila 

selvitettiin, ja hankkeen vaikutukset arvioitiin. Hankealueen nykytila on kuvattu erikseen jokaisen 

vaikutuskategorian näkökulmasta kyseessä olevan kategorian vaikutusten arvioinnin yhteydessä 

(luvut 5-20). 

 

Jos laajentamishanke päätetään jättää toteuttamatta, jatkuu NNH:n toiminta Suurteollisuuspuis-

tossa nykyisen ympäristöluvan mukaisena toiminta. Tällöin ei pääasiassa aiheudu muutosta nyky-

tilaan tai ne ovat vähäisiä, kielteisiä. Hanke vähentää liikenteen sähköistymisen aiheuttamaa pai-

netta akkukemikaalien suuremmasta tuotannosta. Hankkeen toteuttamatta jäädessä, ei tuoteta li-

sää raaka-aineita akkukemikaalien tuotantoon, mikä saattaa vaikuttaa kielteisesti akkumarkkinoi-

hin koko Suomessa. Erityisesti hankkeen toteuttamatta jättäminen aiheuttaisi haasteita akkuklus-

terin muodostumiselle Harjavaltaan, mikä vaikuttaisi kielteisesti Harjavallan elinkeinoelämään, työl-

lisyysasteeseen ja välillisesti liikenteen sähköistymiseen. 
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24. EHDOTUS SEURANTAOHJELMAKSI 

Ympäristölainsäädäntö edellyttää, että toiminnan päästöjä ja niiden vaikutuksia tarkkaillaan, ja toi-

minnanharjoittajalla on lisäksi velvollisuus olla selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista, ympäris-

töriskeistä ja niiden hallinnasta. Päästötarkkailuvelvoitteet esitetään ympäristöluvan lupamääräyk-

sissä. Ympäristövaikutuksia tarkkaillaan viranomaisten hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. 

 

Tarkkailuohjelmassa tullaan määrittelemään ympäristöntarkkailun ja raportoinnin toteutus. Ympä-

ristöntarkkailuohjelma täydentyy ympäristölupahakemusvaiheessa. Kun lupa on lainvoimainen, niin 

hyväksytty tarkkailuohjelma tulee olemaan osa hanketta. Ympäristötarkkailut on mahdollista ryh-

mitellä kolmeen päätyyppiin; käyttötarkkailuihin, päästötarkkailuihin sekä vaikutustarkkailuihin. 

 

Koko tarkkailun päätavoite on kerätä tiedot keskeisistä päästöistä ja niiden vaikutuksista fysikaalis-

kemialliseen elinympäristöön tehtaiden vaikutusalueella. Tarkkailuaineisto muodostaa perustan 

päätelmille mahdollisista vaikutuksista bioottisessa ympäristössä. Tulosten perusteella voidaan 

tehdä korjaavia toimenpiteitä ja tarpeen vaatiessa estää haitallisia vaikutuksia. 

 

Tarkkailuohjelman sisältö suunnitellaan siten, että tulosten perusteella voitaisiin erottaa erilaisin 

laatumittarein hankkeen aiheuttamat vaikutukset luontaisen taustan muutoksista. Yksi tarkkailun 

tavoite on arvioida kuinka hyvin ympäristövaikutusten arvioinnin ja ympäristölupahakemuksen ai-

kana tunnistetut ja arvioidut vaikutukset vastaavat tarkkailutulosten kanssa. 

24.1 Käyttötarkkailu 

Varsinaisen päästötarkkailun lisäksi toiminnanharjoittaja tekee käyttötarkkailua, jonka perusteella 

saadaan tietoa ja voidaan ohjata operatiivista toimintaa tehtaalla.  Käyttötarkkailu perustuu tuo-

tantoprosessin eri vaiheiden olennaisten prosessiparametrien seurantaan ja ohjaukseen, ja se to-

teutetaan pääasiassa automaatiojärjestelmien kautta. Erilaisten antureiden tuottamalle mittaus-

tiedoille on asetettu hälytys- ja lukitusraja-arvoja, joiden perusteella tarkkaillaan toiminnan tur-

vallisuutta. Käyttötarkkailuun kuuluvat esimerkiksi myös operatiivisen henkilöstön tekemä proses-

silaitteiden valvonta- ja tarkastuskierrokset. 

24.2 Päästötarkkailu 

Päästötarkkailu voi perustua itsetarkkailuun eli toiminnanharjoittajan suorittamiin toimiin viran- 

omaisen hyväksymän tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Käytännössä laajemmat päästötutkimuk-

set (näytteenotto, analysointi, tulosten laskenta, raportointi) teetetään ulkopuolisella 

asiantuntijalla. Päästötarkkailun perusteella varmistetaan, että toiminnan päästöt eivät ylitä ympä-

ristöluvassa määrättyjä päästöraja-arvoja.  

24.3 Vaikutustarkkailu 

Ympäristövaikutustarkkailun tavoitteena on tarkkailla toiminnan mahdollisesti aiheuttamia vaiku-

tuksia ympäristössä tehtaan vaikutusalueella. Vaikutustarkkailussa huomioitavat osa-alueet on esi-

tetty alla. 

24.3.1 Pintavedet 

Pintavesien seuranta toteutetaan osallistumalla Kokemäenjoen ja Porin edustan merialueen yh-

teistarkkailuun.  

 

Yhteistarkkailun tavoitteena on seurata Kokemäenjoelle ja rannikkoalueelle kohdistuvien päästö-

jen määrää ja kuormituksen vaikutuksia pintaveden tilaan. Yhteistarkkailu aloitettiin vuonna 
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1975. Tässä tarkkailussa seurataan vaikutuksia veden laatuun, pintavesien rehevyyteen, pohja-

eläimistöön, ulpukan haitta-ainepitoisuuksiin ja sedimentin laatuun. Tarkkailu tarjoaa tietoa esi-

merkiksi pitkäaikaisista vaikutuksista vesiekosysteemiin.  

24.3.2 Kalasto 

Kalastoa ja kalastusta seurataan Kokemäenjoen ja Porin edustan merialueen kalataloudellisen yh-

teistarkkailuohjelman mukaan. Yhteistarkkailun menetelmät ovat verkkokoekalastus, sähkökoeka-

lastus, poikasnuottaus, kalastustiedustelu, kalojen elohopeapitoisuuden määritykset ja kalojen ais-

tinvarainen arviointi. 

24.3.3 Pohja- ja orsivedet 

Pohjaveden ja orsiveden laatua ja määrällistä tilaa seurataan osana Harjavallan Suurteollisuuspuis-

ton pinta-, orsi- ja pohjaveden yhteistarkkailua. Tarvittaessa alueelle asennetaan uusia havainto-

putkia, jotka liitetään tarkkailuohjelmaan. 

24.3.4 Ilmanlaatu 

Ilmanlaatua tarkkaillaan osallistumalla Harjavallan kaupungin ilmanlaadun yhteistarkkailuun.  

24.3.5 Melu 

Melumittaukset ehdotetaan tehtäväksi siinä vaiheessa, kun laitos aloittaa toimintansa. Mittauksilla 

varmistetaan, että melupäästöt alittavat raja-arvot lähimmillä asuinalueilla ja, että suunnitellut toi-

menpiteet ovat riittäviä.  

24.4 Raportointi 

Laitoksen toiminnasta ja päästöistä laaditaan vuosittain raportti, joka toimitetaan valvoville viran-

omaisille seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. 

24.5 Yhteiskunta- ja yritysvastuu 

Nikkelimetallien ja -kemikaalien jalostukseen kohdistuu useita ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen 

ja hyvään hallintotapaan liittyviä vaikutuksia, joita seurataan. NNH on sitoutunut vuonna 2016 YK:n 

Global Compact -yritysvastuualoitteeseen, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää yritysten sekä 

yhteisöjen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta hyödyntäen YK:n Global Compactin 

kymmentä periaatetta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. 

 

NNH on sitoutunut vähentämään liiketoimintansa negatiivisia ympäristövaikutuksia veteen, ilmaan, 

maaperään sekä luonnon monimuotoisuuteen. Tämän lisäksi NNH on sitoutunut jätteiden läjittely- 

ja kierrätysasteen nostoon. NNH osallistuu EU:n kiertotalouden kehityshankkeisiin, joissa tavoitel-

laan sähköauton akkumateriaalien tuotannon lisäämisen lisäksi akkujen raaka-aineiden kierrätysas-

teen nostoa. Edelliset hankkeet puolestaan vahvistavat osaltaan yhteiskunnan vihreää siirtymää 

pois fossiilisista polttoaineista. Hankkeen ympäristövaikutuksia ja NNH:n ympäristötavoitteita seu-

rataan jo kolmannen osapuolen toteuttamalla hiilijalanjälkilaskennalla ja laajennushankkeen yhtey-

dessä tehtävällä energiatehokkuussuunnitelmalla. 

 

NNH:n yhteiskuntavastuuseen liittyviä tavoitteita ovat osallisuus, monimuotoisuus ja pitkäaikaisten 

kumppanuuksien vahvistaminen paikallisyhteisöjen kanssa. Hankkeella on alueellisesti merkittävä 

työllisyysvaikutus ja uusia osaajia tullaan tarvitsemaan. Riittävän työvoiman takaamiseksi yhtiön 

tulee aktiivisesti muiden klusterin toimijoiden kanssa osallistua alan markkinointiin ja koulutukseen 

liittyvään yhteistyöhön. NNH mitataan yhteiskuntavastuutavoitteidensa toteutumista esimerkiksi 

työtyytyväisyys- ja kumppanuusverkostokyselyillä. Sosiaalisen toimiluvan saamista paikallisyhtei-

söjen keskuudessa voidaan mitata esimerkiksi aluetaloudellisilla tarkasteluilla ja osallistamispalve-

luilla. 
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25. TARVITTAVAT SUUNNITELMAT, LUVAT JA PÄÄTÖKSET 

25.1 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. 

25.2 Tarvittavat luvat ja päätökset 

25.2.1 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.  

 

Ympäristölupaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojelulaki mää-

rittelee luvan myöntämisen edellytykset. Lupahakemuksen sisällöstä on yksityiskohtaiset määräyk-
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set ympäristönsuojeluasetuksessa. Lupahakemukseen on mm. liitettävä ympäristövaikutusten ar-

viointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettu arviointiselostus ja yhteysviranomaisen perusteltu 

päätelmä.  

25.2.2 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 rakenta-

mista varten valmistelevia lupia (esim. puiden kaato, kaivaminen ja paalutus) maankäyttö- ja ra-

kennuslain 149d §:n mukaisesti. 

25.2.3 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.  

25.2.4 Muut luvat ja sopimukset 

Osa suunnitelluista muutoksista sijaitsee NNH:n vuokraamilla maa-alueilla. Vuokrattujen alueiden 

osalta voi olla tarpeen sopia muutoksista vuokrasopimukseen, jos on tarpeen muuttaa muiden 

omistajien laitteita, rakenteita tai kulkureittejä/oikeuksia.  

 

Mikäli kohteessa havaitaan pilaantunutta maaperää, toiminannaharjoittaja voi olla velvollinen kun-

nostamaan tai vaihtamaan pilaantuneen maaperän rakentamisen yhteydessä. Tämä edellyttää il-

moitusta paikalliselle ELY-keskukselle ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesti. Ilmoitus tulee 

tehdä 45 päivää ennen kuin kohteessa tehdään merkittäviä toimenpiteitä. ELY-keskuksen päätös 

sisältää tarpeelliset toimenpiteet kunnostuksen järjestämiseksi. 

25.3 Jatkotoimet 

 

Tämä YVA-selostus tulee nähtäville joulukuussa 2022 ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä 

on odotettavissa huhtikuussa 2023. 
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SANASTO 

 

Lyhenne / termi Määritelmä 

AMS Ammoniumsulfaatti 

BAT Paras käyttökelpoinen tekniikka 

BLEVE Boiling liquid expanding vapour explosion. Paineen alaisena nesteytettyä kaasua sisäl-

täville säiliöille ominainen räjähdystyyppi. 

dB Desibeli, äänenvoimakkuuden yksikkö 

ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

EN IUCN-uhanalaisuusluokka erittäin uhanalainen (Endangered) 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change, suom. hallitustenvälinen ilmas-

tonmuutospaneeli 

Konsultointi-

vyöhyke 

Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavaa laitosta tai varastoa ympäröivä vyöhyke, jonka 

sisällä kaavoituksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota riskeihin ja suuronnetto-

muusvaaran torjuntaan. Konsultointivyöhykkeen määrittää Tukes. 

kriittinen metalli Harvinaisia, mutta tärkeitä metalleja, joilla on erityisiä fyysisiä ominaisuuksia, jotka 

tekevät niistä arvokkaita erityisesti elektroniikkateollisuudelle. Kriittisiin metalleihin lu-

keutuvat antimoni, beryllium, koboltti, fluoriitti, gallium, germanium, grafiitti, indium, 

magnesium, niobi, platinaryhmän metallit ja harvinaiset maametallit, tantaali ja vol-

frami. 

kt Kilotonni, 1 000 tonnia 

KVL Keskivuorokausiliikenne 

KVLras Keskivuorokausiliikenne, raskaat ajoneuvot 

µg Mikrogramma 

m mpy Metriä merenpinnan yläpuolella 

MRA Maankäyttö- ja rakennusasetus  

MRL Maankäyttö ja rakennuslaki 

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

rusteella 

NNH Norilsk Nickel Harjavalta Oy 

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 

VPD EU:n vesipuitedirektiivi (VPD) 

VE Vaihtoehto 

VE0 Vaihtoehto 0 YVA-menettelyssä (hanketta ei toteuteta) 

VE1 Vaihtoehto 1 YVA-menettelyssä 

VE2a Vaihtoehto 2a YVA-menettelyssä 

VE2b Vaihtoehto 2b YVA-menettelyssä 

Vna Valtioneuvoston asetus 

Vnp Valtioneuvoston päätös 
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Lyhenne / termi Määritelmä 

VU IUCN-uhanalaisuusluokka vaarantunut (Vulnerable) 

YSL Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 

YVA Ympäristövaikutusten arviointi (laki 277/2017, asetus 252/2017) 
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Nikkelituotannon laajennushanke, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Harjavalta

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 
ARVIOINTIOHJELMASTA

1 HANKETIEDOT

Hankkeesta vastaava
Norilsk Nickel Harjavalta Oy

YVA-konsultti
Ramboll Finland Oy

Yhteysviranomainen
Hankkeen yhteysviranomaisena toimii Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus. 

Hankkeesta vastaavan kuvaus hankkeesta ja sen vaihtoehdoista
Hankekuvaus

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltava oleva hanke koskee Norilsk Nickel 
Harjavalta Oy:n tuotannon laajennusta. Norilsk Nickel Harjavalta Oy toimii nikkelimetallien 
ja - kemikaalien jalostajana ja valmistaa vuosittain erilaisia nikkelituotteita. Valmistettuja 
tuotteita käytetään mm. teräksen valmistukseen, akku- ja patteriteollisuudessa, 
elektroniikkateollisuudessa, auto- ja lentokoneteollisuudessa, muovi-, teräs- ja 
pinnoiteteollisuudessa sekä petrokemian teollisuudessa. 

Harjavaltaan on muodostumassa kiertotaloutta tukeva, merkittävä akkuklusteri Suomen 
ja Euroopan tasolla. Nikkelituotannon laajentamisen kautta Norilsk Nickel Harjavalta Oy 
toimii merkittävässä roolissa akkuklusterin raaka-aineiden toimittajana. Norilsk Nickel 
Harjavalta Oy:n nykyisen ympäristöluvan mukainen nikkelin vuosituotanto on 60 000–90 
000 tonnia nikkeliä vuodessa. Nikkelituotantoa on suunniteltu laajennettavaksi kahdessa 
vaiheessa. Ensimmäinen laajennusvaihe toteutetaan voimassa olevan ympäristöluvan 
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puitteissa vuoden 2023 aikana pääasiassa tuotantoprosessia tehostamalla. 
Laajennuksen toisessa vaiheessa nikkelituotannon vuosikapasiteettia nostetaan tasolle 
140 000 tonnia nikkeliä vuodessa siirtämällä olemassa olevia toimintoja, sekä 
integroimalla uusi prosessilaitteisto jo toiminnassa olevaan tuotantoprosessiin. 

Norilsk Nickel Harjavalta Oy on valmistanut vuosittain noin 65 000 tonnia nikkeliä ja 
nikkelikemikaaleja. Tuotteet ovat metallista katodia, brikettiä ja pulveria, sekä 
nikkelikemikaaleja kuten nikkelisulfaattia, nikkelihydroksidia ja 
nikkelihydroksikarbonaattia. Muita tuotteita ovat mm. kobolttisulfaatti, ammoniumsulfaatti 
sekä kuparisulfidi. Tuotannon laajennuksen myötä tuotteet pysyvät samoina, mutta 
laajennuksen myötä erityisesti nikkelisulfaattiliuoksen tuotantomäärä kasvaa. 

Laajentamisen edellyttämät prosessimuutokset koskevat pääasiassa liuotusta ja neste-
nesteuuttoja, muihin prosesseihin ei kohdistu laajennuksen yhteydessä muutoksia. 
Nykyisin liuottamon kivilinjoille tuleva nikkelikivi jauhetaan ja liuotetaan kahdella eri 
liuotuslinjalla. Osana tuotantokapasiteetin nostoa laitokselle rakennetaan kolmas 
liuotuslinja sekä prosessin tarvitsemat kiintoainesiilot ja liuossäiliöt. Lisäksi nykyään 
suurin osa liuottamon liuoksesta johdetaan kobolttiuuttoon, jossa poistetaan 
nikkeliraakaliuoksessa epäpuhtautena olevaa kobolttia. Osa liuottamon liuoksesta 
puolestaan ohjataan kalsiumuuttoon, jossa uutetaan eri epäpuhtauksia orgaaniseen 
liuokseen, jotka saadaan takaisinuutossa talteen metallikloridiliuokseen. 
Tuotantokapasiteetin noston yhteydessä nykyinen neste-nesteuuton kapasiteetti 
hyödynnetään täysin, minkä lisäksi puhdistuskapasiteettia tullaan kasvattamaan.

Laajennuksen yhteydessä hankealueelle tullaan rakentamaan uusi liuottamorakennus, 
uuton laajennus ja aktiivihiilisuodatus sekä liuosvarasto ja lastauspaikka. Lisäksi alueelle 
sijoitetaan konttivaraston laajennus sekä uusi kuparisakkavarasto ja pakkausalue. 

Laajennuksen myötä toiminnassa käytettäviin kemikaaleihin ei tule muutosta, mutta 
käytössä olevien kemikaalien käyttö- ja varastointimäärät kasvavat. Kemikaalimääriä 
tarkennetaan suunnittelun edetessä. Tuotannosta syntyy rauta- ja 
metallikarbonaattisakkaa, jotka on luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi. Laajennushankkeen 
myötä syntyvien jätteiden määrä kasvaa noin kaksinkertaiseksi. Sakat sijoitetaan Torttilan 
kaatopaikalle yhtiön omiin kaatopaikka-altaisiin. Kaatopaikka-alueen kapasiteetin 
arvioidaan riittävän, laajennus huomioiden, ainakin 10 vuotta. 

Laajennuksen mahdollistaman kapasiteetin on tarkoitus olla käytössä vuonna 2025 ja yli 
100 000 tonnin nikkelin vuosituotanto on tarkoitus saavuttaa vuonna 2026. Laajennusta 
koskeva ympäristölupahakemus jätetään Etelä-Suomen aluehallintovirastolle alustavien 
suunnitelmien mukaan vuoden 2023 alkupuolella.

Hankevaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n 
nikkelituotannon laajentamista tasolle 140 000 tonnia nikkeliä/vuosi (vaihtoehto VE1). 
Lisäksi tarkastelussa on vertailuna vaihtoehto, jossa hanke jätetään toteuttamatta 
(vaihtoehto VE0) ja toimintaa jatketaan nykyisen ympäristöluvan puitteissa. 
Ympäristövaikutusten arvioinnissa vaihtoehdon VE0 vaikutukset arvioidaan samalla 
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tarkkuudella kuin varsinaisten toteuttamisvaihtoehtojen, jotta tuotettu tieto 
ympäristövaikutuksista on tasapuolista ja vertailukelpoista. 

Sijainti ja hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin

Hanke sijoittuu Harjavallan Suurteollisuuspuistoon, jossa on ollut teollista toimintaa 
vuosikymmenien ajan. Nykyisin alueella toimii parikymmentä yritystä, jotka ovat 
merkittäviä metallurgian, kemianteollisuuden ja prosessienergian hyötykäytön osaajia 
sekä näitä toimintoja tukevien alojen erityisosaajia. Näihin yrityksiin lukeutuvat Norilsk 
Nickel Harjavalta Oy:n lisäksi mm. Boliden Harjavalta, Kemira, Linde Gas ja Suomen 
Teollisuuden energiapalvelut – STEP Oy.

Laajennushanke liittyy osaltaan läheiseen BASF:n akkumateriaalitehdashankkeeseen, 
jonka ympäristövaikutusten arviointimenettely on saatu päätökseen maaliskuussa 2019. 
Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään palauttanut BASF:n ympäristöluvan Etelä-
Suomen aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Suurteollisuuspuiston 
välittömässä läheisyydessä on käynnissä myös Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – 
STEP Oy:n (jäljempänä STEP), rinnakkaispolttolaitoksen ympäristövaikutusten 
arviointimenettely. STEP:n hankkeen tarkoituksena on vastata Suurteollisuuspuiston 
lisääntyneeseen energiatarpeeseen.

Lisäksi Suurteollisuuspuiston alueelle on tehty suunnitelmia kehätien toteuttamisesta. 
Kehätie kulkisi kaarevasti Suurteollisuuspuiston pohjoispuolelta Norilsk Nickel Harjavalta 
Oy:n, Boliden Harjavalta Oy:n ja Harjavallan kaupungin maiden läpi. Hankkeen 
toteutuessa Suurteollisuuspuiston liikenne keskittyisi kehätielle ja lisäisi alueen liikenteen 
sujuvuutta. Alueella on kaavallinen valmius toteuttaa kehätie, mutta toteutusaikataulua ei 
ole vielä päätetty.

Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat

Tuotannon laajentaminen tasolle 140 000 Ni/a ylittää nykyisen voimassa olevan luvan 
mukaisen vuosituotannon ja siksi nikkelituotannon laajentamiselle on haettava 
ympäristölupaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. 

Tuotannon lisärakennuksille tulee hakea rakennuslupaa Harjavallan kaupungin 
rakennusvalvontaviranomaiselta, joka toimii lupaviranomaisena rakennusluvan osalta. 
Lisäksi hankkeen rakentamisen aloittaminen voi edellyttää valmistelevia lupia (esim. 
puiden kaato, kaivaminen ja paalutus) maankäyttö- ja rakennuslain 149d §:n mukaisesti.

Laitos tarvitsee myös kemikaaliturvallisuusluvan vaarallisten kemikaalien laajamittaiselle 
varastoinnille ja käsittelylle Tukesilta. 

2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN VIREILLETULO

Norilsk Nickel Harjavalta Oy on 25.5.2022 saattanut vireille ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn toimittamalla Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja 
ympäristökeskukseen (ELY-keskus) Nikkelituotannon laajennushankehanketta koskevan 
ympäristövaikutusten arviointiohjelman.
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ELY-keskus antoi 4.3.2022 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 
(jäljempänä YVA-laki) nojalla päätöksen (Dnro VARELY/8868/2021) siitä, että 
hankkeeseen tulee soveltaa arviointimenettelyä. Hankkeen arviointimenettelyn tarve 
määräytyy YVA-lain liitteen 1 kohdan 12 mukaan (1-11 kohdassa tarkoitettuja hankkeita 
kooltaan vastaavat hankkeiden muutokset.) Hanke vastaa YVA-lain liitteen 1 kohtaa 4b, 
jonka mukaan arviointimenettelyä edellytetään laitoksilta, joissa tuotetaan muita kuin 
rautaraakametalleja malmista, rikasteista tai sekundaarisista raaka-aineista 
metallurgisilla, kemiallisilla tai elektrolyyttisillä menetelmillä. 

YVA-menettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja 
osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, 
vaan tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi. Arviointiohjelma on 
hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma siitä, mitä hankkeen vaihtoehtoja ja 
ympäristövaikutuksia tullaan selvittämään ja miten. Ohjelmassa esitetään suunnitelma 
arviointimenettelyn järjestämisestä. Yhteysviranomainen antaa ohjelmasta lausunnon, 
jossa otetaan kantaa ohjelman laajuuteen ja tarkkuuteen. Hankkeesta vastaava laatii 
arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella 
ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus). Yhteysviranomainen tarkistaa 
selostuksen riittävyyden ja laadun sekä laatii perustellun päätelmän hankkeen 
merkittävistä ympäristövaikutuksista. Arviointiselostus ja perusteltu päätelmä tulee liittää 
aikanaan hanketta koskeviin lupahakemuksiin ja ne on otettava huomioon 
lupapäätöksissä.

3 ARVIOINTIOHJELMASTA TIEDOTTAMINEN JA KUULEMINEN

Yhteysviranomainen tiedotti arviointiohjelmasta ja sen nähtävillä olosta sekä mielipiteiden 
ja lausuntojen esittämisen mahdollisuudesta julkisella kuulutuksella 31.5. - 30.6.2022. 
Kuulutus ja arviointiohjelma julkaistiin ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-
keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla 
www.ymparisto.fi/nikkelintuotantoHarjavaltaYVA. Ilmoitus kuulutuksesta on lähetetty 
31.5.2022 Harjavallan kaupungille ja Nakkilan kunnalle julkaistavaksi niiden 
verkkosivuilla. Lisäksi arviointiohjelmasta ja sen nähtävillä olosta sekä mahdollisuudesta 
mielipiteiden ja lausuntojen esittämiseen on tiedotettu Satakunnan Kansa lehdessä 
julkaistulla lehti-ilmoituksella.

Arviointiohjelmaan on voinut tutustua kuulemisaikana paperimuodossa Harjavallan 
kaupungintalon kirjaamossa osoitteessa Satakunnantie 110, Harjavalta.

Arviointiohjelmasta järjestettiin yleisötilaisuus maanantaina 13.6.2022 klo 17 Harjavalta-
salissa osoitteessa Myllykatu 3, Harjavalta. Yhteysviranomaisen ja hankkeesta vastaavan 
edustajien lisäksi yleisötilaisuudessa oli läsnä n. 10 henkilöä. 

http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi
http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi
http://www.ymparisto.fi/nikkelintuotantoHarjavaltaYVA


Lausunto  5 (21)
 
VARELY/3580/2022

28.7.2022  
 
 
 

4 ARVIOINTIOHJELMASTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET

Yhteysviranomainen pyysi lausunnot arviointiohjelmasta hankkeen vaikutusalueen 
kunnilta ja muilta viranomaisilta, joita asia todennäköisesti koskee. Arviointiohjelmasta 
toimitettiin yhteysviranomaiselle kolme lausuntoa ja yksi mielipide. 

Seuraavassa on esitetty yhteysviranomaiselle toimitetut lausunnot muuten sellaisenaan, 
mutta mahdolliset johdantotekstit, yksityishenkilöiden nimet, kiinteistötunnukset ja tilan 
nimet ja muut henkilön tunnistamisen mahdollistavat tekstiosuudet on tarvittaessa 
poistettu tai korvattu X:llä. Lisäksi joitakin ymmärtämistä vaikeuttavia kirjoitusvirheitä on 
korjattu. Mahdollisia liitteitä, karttoja ja kuvia ei ole esitetty tässä. 

Lausunnot ja mielipiteet alkuperäisessä muodossa ja liitteineen on toimitettu hankkeesta 
vastaavan käyttöön. 

Lausunnot
Harjavallan kaupunkikehityksen lautakunta: Ympäristövaikutusten arvioinnin 
yhteydessä tulee selvittää huolellisesti toiminnan laajentumisesta aiheutuvat melu- ja 
pölypäästöt sekä pinta- ja pohjavesivaikutukset ja määritellä toimenpiteet, joiden avulla 
haitallisia vaikutuksia voidaan rajoittaa ja poistaa. Arviointiselostuksessa tulee huomioida 
myös mahdollisten poikkeustilanteiden aiheuttama haitta ympäristölle.

Satakuntaliitto: Luvussa 2.4.1 olevissa kuvissa 2–1 ja 2–3 on esitetty suunniteltujen 
toimintojen sijoittuminen Harjavallan suurteollisuuspuiston alueella. Kyseiset toiminnot on 
kuvattu kuvan 2–1 jälkeisessä tekstissä lukuun ottamatta kierrätyskuparisakkahallia. 
Ympäristöohjelman myöhemmissä kuvissa ko. kierrätyskuparisakkahallia ei ole erikseen 
osoitettu. Kyseisen hallin rooli ja merkitys jää epäselväksi ja tähän on kiinnitettävä 
huomiota ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa täydennettäessä.

Luvussa 2.4.7 on todettu, että tuotannossa syntyy prosessisakkoja (rautasakkoja ja 
metallikarbonaattisakkaa) ja sakkamäärät vaihtelevat raaka-aineiden koostumuksen 
mukaan. Molemmat sakat on luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi. Sakat sijoitetaan Torttilan 
kaatopaikka-altaisiin. Kaatopaikka-altaat vastaavat tuotannon tarpeita, laajennus mukaan 
lukien, ainakin seuraavat 10 vuotta. Prosessisakkojen sijoittamista ei ole otettu huomioon 
luvussa 2.4.1. Hankkeiden toimintojen sijainti, joten kuvausta ja samalla myös 
vaikutusaluetta ja vaikutusten arviointia tulee täydentää näiltä osin.

Luvussa 2.5.5. on liikenteen osalta todettu, että laajennuksen myötä raaka-aineiden 
junakuljetukset kasvavat enimmillään noin 9000 konttiin vuodessa. 9000 konttia vastaisi 
4500 junavaunua, mutta maininta nykytilanteesta puuttuu. Liikennettä koskevaa 
nykytilannetta ja vaikutusten arviointia on käsitelty luvussa 5.11. ja luku on sisällöltään 
varsin yleispiirteinen. Liikenteen vaikutuksia käsittelevässä tekstissä on ko. kohdassa 
keskitytty pelkästään tieliikenteeseen liittyviin liikennemäärien arviointiin. Kuvauksessa ei 
ole mainintaa esim. raaka-aineiden junakuljetusten nykytilanteesta ja vaikutusten 
arvioinnista. Liikenteen nykytilaa ja vaikutusten arviointia koskevaa osioita tulee 
täydentää muun muassa liikenteen kasvamiseen liittyviä järjestelyjä, vaikutuksia ja niiden 
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toteuttamisaikataulua koskevilla tarkasteluilla. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös 
vaikutukset junaliikenteeseen, Harjavallan rautatieaseman kapasiteetin/infran 
mahdollisiin lisätarpeisiin ja miten liikennöinti tapahtuu hankealueen sisäpuolella ja mihin 
suuntiin ja liikenneväyliin liikenteelliset vaikutukset pääasiassa kohdistuvat.

Luvussa 5.3. on käsitelty alueen pohjavesitilannetta. Kuvassa 5–2 olisi tullut esittää myös 
tekstissä mainittujen vedenottamoiden sijainti. Vaikutusten arvioinnissa tulee kiinnittää 
erityistä huomiota mahdollisiin riskitilanteisiin ja pohjavesialueelle kohdistuviin 
vaikutuksiin ja ottaa huomioon valtioneuvoston hyväksymä Kokemäenjoen-
Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2022–
2027.

Luvussa 5.4. on käsitelty pintavesien nykytilannetta ja vaikutusten arviointia. Myös 
pintavesiä koskevassa nykytilan kuvauksessa ja vaikutusten arvioinnissa tulee ottaa 
huomioon Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen 
vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2022–2027.

Luvussa 5.7. on kuvattu yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä. Alueen kaavoitusta 
käsittelevät kuvaukset ovat rajauksiltaan varsin suppeita ja ympäristövaikutusten 
arvioinnin näkökulmasta maankäyttöön kohdistuvia vaikutuksia on arvioitava 
hankealuetta laajemmalla alueella. Satakunnan maakuntakaavoitusta käsittelevä osio on 
sisällöltään puutteellinen ja sisältää virheitä. 

Lausunnon liitteenä on Satakunnan maakuntakaavojen yhdistelmäkartta, josta ilmenee 
hankealueen sijoittumisaluetta ja sen ympäristöä koskevat maakuntakaavatasoiset 
kaavamerkinnät. Lisäksi Satakunnan maakuntakaavassa ja Satakunnan 
vaihemaakuntakaavassa 2 on koko kaava-aluetta koskevia yleismääräyksiä. Samalla 
Satakuntaliitto kiinnittää huomiota, että Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tultua 
voimaan kumoutuu samalla Satakunnan maakuntakaavan vastaavat merkinnät ja 
määräykset. Kuvassa 5–7 osa pohjakarttaa koskevista merkinnöistä on esitetty 
virheellisesti kaavamerkintöinä. 

Lausunnolla oleva ympäristövaikutusten arviointiohjelma on joiltakin osion varsin 
yleispiirteinen ja arviointiohjelmaa tulee Satakuntaliiton käsityksen mukaan täydentää 
ainakin edellä mainituilta osin. 

Satakunnan Museo: Suunnittelualueen historia ulottuu vuoteen 1944, jolloin 
Outokummun kuparisulatto siirrettiin sodan vuoksi Imatralta Harjavaltaan. Tehdas aloitti 
toimintansa vuonna 1945 ja sen toimintaan kiinteästi liittynyt rikkihappotehdas (Kemira 
Oy) aloitti hieman myöhemmin. Vuonna 1960 aloitti toimintansa Nikkelitehdas. Alueen 
varhaisin rakennuskanta ajoittuu 1940- ja 1950-luvulle. Alueen verrattain pitkää ja 
vaiherikasta kehitystä tulisi hieman tarkemmin avata selostuksessa.

Luvuissa 2.4.1. ja 2.4.2 sekä arviointiohjelmassa yleisesti kuvataan hankkeen toimintoja 
sekä muutoksen alaisia rakennuksia lähinnä tuotantonäkökulmasta. Arviointiohjelmasta 
ei käy tarkemmin ilmi, millaista rakentamista alueelle suunnitellaan ja purettavaksi 
tarkoitetuista tai laajennettavista rakennuksista ei mainita edes perustietoja, vaikka yksi 
purettava rakennus sekä sen tilalle aiottu uudisrakennus sijoittuu maakunnallisesti 
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merkittävään kulttuuriympäristöön. Tästä syystä vaikutuksia alueen kulttuuriympäristöön 
sekä maisemaan ei ole mahdollista toistaiseksi arvioida. 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa ei ole huomioitu millään tavalla alueella 
toteutettuja rakennusinventointeja tai muita vastaavia selvityksiä. Varsinkin vuonna 2019 
valmistunut Boliden Harjavalta Oy – Suurteollisuuspuiston rakennetun kulttuuriympäristön 
inventointi (Ramboll Oy / Laura Kömi, Kirsikka Siik) tulisi hyödyntää selostuksessa. 
Suunnittelualue on kuulunut aikaisemmin myös Harjavallan keskustan ja Hiirijärven 
alueen yleispiirteisempään yleiskaavatasoiseen inventointiin (Anneli Björkqvist 1996, 
luettavissa Y-Pakki-sovelluksesta, http://www.y-pakki.fi/) Tässä inventoinnissa 
kokonaisuudella, jossa suunnittelualue sijaitsee, todettiin olevan teollisuushistoriallisia ja 
maisemallisia arvoja. Yksittäisiä rakennuksia ei kuitenkaan arvotettu.

Vaikka purettavat ja laajennettavat rakennukset olisivatkin uudempia ja jääneet 
inventoinneissa ulkopuolelle, tulisi alueella toteutettu tutkimustieto sekä sen keskeiset 
tulokset mainita selostuksessa (sekä lähdeluettelossa), jotta alueen kehitystä ja siten 
hankkeen vaikutuksia pystyisi myös arvioimaan. 

Hankealueen ja sen ympäristön maisemaa ja kulttuuriympäristöä sekä vaikutuksia niihin 
on kuvailtu kappaleessa 5.9. Kuten arviointiohjelmasta käy ilmi, sijoittuu hankealue 
olemassa olevaan teollisuusympäristöön. Siksi hankkeella ei nähdä olevan merkittäviä 
maisemavaikutuksia (s.33–34). Satakunnan Museo näkee, että vaikutusten kuvauksessa 
kulttuuriympäristöön ja maisemaan on puutteita. Lisäksi museo esittää, että vaikutusten 
arviointia maisemaan sekä kulttuuriympäristöön tulisi tarkastella nyt esitettyä (500 m) 
laajemmalla säteellä.

Hankealue sijoittuu osittain maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön sisälle 
(Outokummun ja Kemiran asuntoalueet) ja lisäksi hankealue rajautuu valtakunnallisesti 
merkittävään maisema-alueeseen (Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisemat). Lisäksi 
kahden kilometrin säteellä sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä Lammaistenlahden 
kulttuurimaisema sekä historiallinen Huovintien tielinjaus. Alle kahden kilometrin säteellä 
sijaitsevat myös maakunnallisesti merkittävät Harjavallan kaupungintalo, Kokemäenjoen 
kulttuurimaisema välillä Lammainen-Pirilä-Pirkkala-Torttila, Kangasniemen talo sekä 
Harjavallan voimalaitos. Sivulla 34 on esitetty lähiympäristön arvoalueita sekä -kohteita. 
Kartassa on virheellisesti merkitty historiallisen Huovintien linjaus kulkemaan osin 
Suurteollisuuspuiston läpi sekä osin siihen rajautuen. Satakunnan rakennusperintö 2005 
-inventoinnissa mainitaan tielinjauksesta: Keskiajan huomattavimpiin kuulunut tie, joka 
johtaa pitkin helppokulkuista hiekkakangasta Turusta Loimaan, Virttaanojan ja 
Köyliönjärven kautta Kokemäelle ja sieltä edelleen Lammaisten kautta Ulvilaan. Tien 
alkuhistoria on hämärän peitossa. Harjavallan alueella se on säilynyt vain valtatien 
eteläpuolella Hiittenharjun alueella. Tie on Outokummun ja Kemiran tehtaiden kohdalla 
hävinnyt.

Rakennusinventointien lisäksi YVA-ohjelmassa ei ole käytetty muitakaan 
kulttuuriympäristöihin liittyviä lähteitä ja maisemankin osalta lähdeaineisto kaipaa 
täydennystä mm. valtakunnallisesti merkittävän maisema-alueen osalta. 
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Hankealueeseen sisältyviä ja tai siihen rajautuvia arvoalueita ei ole kuvattu 
karttarajauksia lukuun ottamatta arviointiohjelmassa millään tavalla, mikä selittyy myös 
puutteellisilla lähteillä. Selostukseen tulisi tarkemmin kuvata hankealueelle osuvien tai 
rajautuvien arvoalueiden lisäksi myös muita lähiympäristössä sijaitsevia arvoalueita sekä 
tarkastella hankkeen vaikutuksia niihin. Aluekuvaukset ovat luettavissa esimerkiksi RKY-
alueiden osalta Museoviraston sivuilta (http://www.rky.fi/read/asp/r_default.aspx) sekä 
valtakunnallisesti merkittävien maisema-alueiden osalta esimerkiksi osoitteesta 
https://www.ymparisto.fi/. Maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön osalta 
lähteenä tulisi käyttää joko Y-Pakki-sovellusta kohdasta Satakunnan rakennusperintö 
2005, http://www.y-pakki.fi/ tai vaihtoehtoisesti maakunnallista Satakunnan 
rakennusperintö 2005 -inventointia, jonka tiedot on julkaistu kirjassa Satakunnan 
kulttuuriympäristöt eilen tänään, huomenna. Toim. Niina Uusi-Seppä. Satakunnan 
Museon julkaisuja 19/2012. 

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta Satakunnan Museolla ei ole lausuttavaa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ilmoitti, että sillä ei ole lausuttavaa 
arviointiohjelmasta. Tukes tulee aikanaan omassa lupakäsittelyssä käsittelemään omaan 
lainsäädäntöön liittyvät asiat.

Mielipiteet
Yksityishenkilö: Me kaikki ja varsinkin luonto muistamme, mitä tapahtui Harjavallassa 
vuonna 2014. Tapahtunutta ei muuksi enää saa, luonnon toipuminen katastrofista on 
hidasta. Syylliset sen sijaan välttivät tuomion. Ukrainassa soditaan. Norilsk Nickel Oy on 
venäläisomisteinen yhtiö, johon pakotteet eivät valitettavasti ole vielä kohdistuneet. 

Pelkästään jo nämä edellä mainitut asiat puoltaisivat tehtaan pikaista sulkemista. 
Ympäristöarvoista piittaamattomalle tehtaalle ei pidä myöntää ympäristölupaa 
nikkelituotannon laajentamiseen ja nykyinenkin ympäristölupa tulisi perua. On myös 
merkillepantavaa, että YVA-ohjelmassa sivulla 14 mainittu BASF ei ole saanut 
toiminnalleen ympäristölupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. YVA-luvan liittymistä 
BASFiin ei voi perustella, koska tehtaan toiminta ei täytä ympäristölupaa. 

Ely-keskuksen ainoa vaihtoehto on VE0 eli laajennushanketta ei tule toteuttaa.  

5 YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO ARVIOINTIOHJELMASTA

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma kattaa YVA-lain 16 §:ssä ja YVA-asetuksen 3 §:ssä 
luetellut sisältövaatimukset ja arviointiohjelma on käsitelty YVA-lainsäädännön vaatimalla 
tavalla. 

Yhteysviranomainen kuitenkin katsoo, että ohjelma on hyvin suppea. Hankkeen 
keskeisimmät merkittävimmät ympäristövaikutukset sekä toiminnassa muodostuvat 
päästöt olisi pitänyt tuoda arviointiohjelmassa selkeämmin esille. Lisäksi menetelmät ja 
materiaalit vaikutusarviointien tekemiseksi on kuvattu arviointiohjelmassa niukasti. 
Arviointiohjelmassa olisi myös tullut tarkemmin perustella miten ja miksi tarkasteltavat 
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hankevaihtoehdot on valittu. Arviointiohjelmassa ei ole myöskään huomioitu kaikkia ELY-
keskuksen 4.3.2022 antamassa YVA-päätöksessä todettuja tarpeita laajennushankkeen 
ympäristövaikutusten selvittämiseksi.

Arviointiselostukseen tulee ohjelmassa esitetyn lisäksi sisällyttää jäljempänä lausunnossa 
esitettyjä lisäyksiä ja tarkennuksia vaikutusten arviointia varten. Keskeisimpänä 
lisäystarpeena yhteysviranomainen pitää päästöihin liittyviä vaikutusarviointeja etenkin 
pinta- ja pohjavesien sekä ilmapäästöjen osalta. Arvioinnissa on huomioitava päästöjen 
vähentämiseen liittyvät toimenpiteet osana hankkeen suunnittelua, huomioiden 
vaikutusten kohdistuminen ympäristöltään jo ennestään hyvin kuormitetulle alueelle.

Arviointiohjelman on laatinut Ramboll Finland Oy, joka on toteuttanut lukuisia vastaavia 
YVA-hankkeita. Yhteysviranomainen katsoo, että arviointiohjelman laatijoiden pätevyys 
on riittävä ja selvitys pätevyydestä on kattavasti esitetty arviointiohjelmassa. 

Hankkeen kuvaus ja arvioitavat vaihtoehdot
Hankekuvaus

Yhteysviranomainen katsoo, että hankekuvaus on puutteellinen Torttilan kaatopaikan 
osalta ja sitä tulee täydentää arviointiselostukseen. Tuotannosta syntyy prosessisakkoja, 
jotka sijoitetaan hankevastaavan omiin kaatopaikka-altaisiin Torttilan kaatopaikalla. 
Hankkeen myötä kaatopaikalle vuosittain sijoitettavan jätteen määrä kasvaa 
huomattavasti. Kaatopaikan toiminta sisältyy Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n nykyiseen 
ympäristölupaan, joten myös kaatopaikka ja sen toiminta on huomioitava YVA-menettelyn 
yhteydessä sekä hankekuvauksen että vaikutusten arvioinnin osalta. 

Arviointiselostuksessa on kuvattava tarkemmin läjitysalueen toimintaa ja liittymistä 
hankkeeseen sekä esittää kaatopaikan sijainti ja toiminnot kartalla. Lisäksi selostuksessa 
tulee esittää tarkemmin, miten kauan tuotannosta muodostuvia sakkoja on mahdollisuus 
läjittää nykyisiin kaatopaikka-altaisiin ja miten sakkojen käsittely ja loppusijoitus 
toteutetaan olemassa olevan läjitysalueen täytyttyä. 

Hankekuvauksessa ei myöskään ole esitetty YVA-tarveharkinnan yhteydessä esitettyä 
tietoa siitä, että uusi tuotevarasto on suunniteltu rakennettavaksi pohjavesialueen 
ulkopuolelle. Vaikka YVA-päätöksessä on katsottu, että uusi tuotevarasto ei ole osa 
nikkelintuotannon laajentamishanketta, niin tieto tuotevaraston rakentamisessa olisi hyvä 
esittää arviointiselostuksessa ja huomioida mm. sen vaikutukset liikenteeseen. 

Arviointiselostuksessa tulee esittää tarkemmat kartat/asemapiirrokset mittakaavoineen, 
joissa näkyy selkeämmin kaikki Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n nykyisin käytössä olevat 
toiminnat ja tulevat uudet toiminnat sekä hankealueen läheisyydessä sijaitsevien muiden 
toimijoiden sijainnit. 

Hankekuvausta tulee täydentää myös tarkemmalla kuvauksella hankkeen myötä 
rakennettavista, laajennettavista ja purettavista rakennuksista. 

Arviointiohjelmassa on kuvattu toiminnassa käytettäviä kemikaaleja, mutta laitoksen 
tuotteita ei ole tarkemmin kuvattu. Tuotteet sisältävät mm. ympäristölle vaarallisia 



Lausunto  10 (21)
 
VARELY/3580/2022

28.7.2022  
 
 
 

kemikaaleja ja siksi ne tulee kuvata tarkemmin arviointiselostuksessa. Lisäksi 
selostuksessa on kuvattava varastoitavien ja tuotettavien kemikaalien olomuoto 
(nestemäinen, kiinteä), koska olomuoto vaikuttaa mm. kemikaalien ympäristöriskeihin ja 
sitä kautta vaadittaviin suojausrakenteisiin.

Hankkeen tekninen kuvaus on esitetty monilta osin pelkistetysti, mm. kuvaukset pohja- ja 
varastointirakenteiden teknisistä ratkaisuista on kuvattu hyvin yleisellä tasolla. 
Hankekokonaisuuteen kuuluvat keskeiset toiminnot ja osat sekä tekniset ratkaisut tulee 
arviointiselostuksessa kuvata riittävän yksityiskohtaisesti, hankkeen elinkaaritarkastelu 
mukaan lukien, jotta vaikutusten tunnistaminen ja selvittäminen on mahdollista. 

Hankevaihtoehdot

YVA-menettelyn keskeisiin ominaisuuksiin kuuluu vaihtoehtotarkastelu, jonka 
tarkoituksena on tukea päätöksentekoa tuottamalla tietoa hankkeen vaihtoehtoisista 
ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. 

Hankevaihtoehtoina esitetään arvioitavaksi hankkeen toteuttamatta jättämistä kuvaavan 
vaihtoehdon VE0 lisäksi vain laajentamisen toteuttaminen vaihtoehto VE1. 
Arviointiohjelman mukaan YVA-menettelyssä ei tarkastella muita toteuttamisvaihtoehtoja. 

Yhteysviranomainen toteaa, että arviointiselostuksessa tulee esittää perustelut esitettyjen 
hankevaihtoehtojen valitsemiselle, eli miten kyseiset hankevaihtoehdot on valittu ja miksi 
muita hankevaihtoehtoja (esim. eri kokoisia hankevaihtoehtoja, eri sijaintivaihtoehtoja tai 
vesien käsittelyyn ja johtamiseen liittyviä vaihtoehtoja) ei ole tarkasteltu.  

Vaikutustenarvioinnissa on kiinnitettävä huomiota siihen, että myös nollavaihtoehdon 
(VE0) vaikutukset arvioidaan ja kuvataan asianmukaisesti. Pelkkä ympäristön nykytilan 
kuvaus ei riitä, vaan vaikutusten arvioinnissa on arvioitava myös nykyisestä toiminnasta 
jo aiheutuneita ympäristövaikutuksia ja tulevia pitkäaikaisvaikutuksia esim. pohja- ja 
pintavesiin sekä ilman laatuun.  

Jos riskinä on, että jonkin osakokonaisuuden osalta pohjaveden pilaantumisen vaaraa ei 
riittävällä varmuudella saada suljettua pois, on ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyssä tarve tutkia vaihtoehtoa, jossa jokin osakokonaisuus siirretään 
pohjavesialueen ulkopuolelle. 

Lisäksi yhteysviranomainen katsoo, että arviointimenettelyssä tulisi arvioida myös 
sellaisia hankevaihtoehtoja, joissa toiminnasta syntyvät jätevedet puhdistetaan entistä 
paremmin tai johdetaan kokonaan muualle kuin Kokemäenjokeen. Tämä on erityisesti 
tarpeen, mikäli vaikutusarviointien perusteella päästöistä pintavesiin arvioidaan 
aiheutuvan riskiä. Arviointiselostuksessa tulee vähintäänkin perustella miksi tällaista 
hankevaihtoehtoja ei ole tarkasteltu.

Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat
Yhteysviranomainen katsoo, että arviointiohjelmassa esitetyt tiedot hankkeen 
edellyttämistä suunnitelmista ja luvista ovat tässä vaiheessa riittävät. Hankkeen 
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edellyttämiä suunnitelmia ja lupia tulee kuitenkin tarvittaessa tarkentaa hankesuunnittelun 
edetessä.

Hankkeen todennäköisesti merkittävät arvioitavat vaikutukset
Arviointiohjelmassa todennäköisesti merkittäviksi arvioitaviksi ympäristövaikutuksiksi on 
tunnistettu vaikutukset ilmanlaatuun, meluun, pintavesiin ja asuinviihtyvyyteen.

Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeesta todennäköisesti aiheutuvien merkittävien 
arvioitavien vaikutusten joukkoon tulee lisätä myös vaikutukset pohjaveteen ja 
maaperään sekä yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa.  Riskit pohjavedelle ja 
maaperälle on tarpeen tunnistaa keskeisimpinä tunnistettuina vaikutuksina, sillä 
hankealue sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella. Erityistä huomioita tulee kiinnittää myös 
yhteisvaikutusten tunnistamiseen ja arviointiin, sillä hankealueen lähiympäristössä toimii 
useita teollisuustoimijoita, joilla on myös yhteinen pohja- ja pintavesien tarkkailuohjelma. 
Hankkeen myötä Suurteollisuuspuiston toiminta edelleen kasvaa ja yhdessä alueen 
muiden toimijoiden kanssa alueen vaikutusalue on laajempi ja vaikutukset suurempia. 
Pinta- ja pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten lisäksi yhteisvaikutukset tulee huomioida 
erityisesti ilmapäästöjen osalta sekä huomioida ilmapäästöjen ja alueella olevien 
toimintojen yhteisvaikutus asuinviihtyvyyteen. 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset on YVA-ohjelmassa kuvattu hyvin yleisellä tasolla. 
Yhteysviranomainen pitää tärkeänä, että hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan 
toiminnan koko elinkaaren aikana, eli rakentamis- ja tuotantovaiheesta toiminnan 
päättymiseen ja jälkitoimiin saakka.

Arviointiselostuksessa tulee esittää ne haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi ja 
lieventämiseksi tehtävät toimenpiteet, jotka alueella on hankkeen myötä tarkoitus 
toteuttaa, ei ainoastaan kuvata toimenpiteitä, jotka voisivat olla mahdollisia vaikutusten 
vähentämiseksi. 

Lisäksi selostuksessa on tärkeä perustella ja esittää selkeästi kunkin vaikutuksen osalta, 
miten johtopäätöksiin (vaikutuksen merkittävyyttä ja suuruutta kuvaavaan luokkaan: 
erittäin suuri–pieni-ei vaikutusta) on päädytty. Vaihtoehtojen merkittävyyden arviosta tulee 
selkeästi käydä ilmi, onko arviossa otettu huomioon lieventämistoimet. Tarvittaessa on 
tehtävä erillinen arviointi ilman lieventämistoimia ja lieventämistoimien kanssa. 

Ympäristön nykytila, ympäristövaikutusten arviointi ja menetelmät
Yhteysviranomainen katsoo, että arviointiohjelmassa esitetty nykytilan kuvaus on pääosin 
riittävä, mutta edellyttää joiltakin osin täydennyksiä ja tarkennuksia. 

Nykytilan kuvausta tulee täydentää kartalla, jossa näkyy hankealueen läheisyydessä 
sijaitsevien muiden toimijoiden toimintojen sijainnit. Selostuksessa tulee myös esittää 
tarkemmat tiedot hankealueen nykyisestä liikenteestä ja liikennemääristä myös 
raideliikenteen osalta, jotta hankkeen myötä tapahtuvien vaikutusten suuruutta ja 
merkittävyyttä voidaan arvioida. Maiseman ja kulttuuriympäristön osalta tulee huomioida 
Satakunnan Museon lausunnossa esiintuodut puutteelliset lähdetiedot sekä arvoalueiden 
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kuvaukset.  Satakuntaliiton ja Satakunnan Museon lausunnoissa todetut puutteelliset 
karttamerkinnät tulee myös korjata arviointiselostukseen. 

Ympäristön nykytilan osalta YVA-selostuksessa on myös kuvattava ja arvioitava 
olemassa olevasta toiminnasta jo nykyisin aiheutuneita ympäristövaikutuksia, miten 
niiden vaikutus on havaittavissa ja miten vaikutuksia voidaan ehkäistä tai lieventää.   

Arviointiohjelmassa esitetyt menetelmät vaikutusten arvioimiseksi on kuvattu niukasti, 
samoin kuin arvioinnissa käytettävä aineisto. Vaikutusarvioinnissa tuleekin ottaa 
huomioon seuraavissa kappaleissa esitettyjä lisäselvitys- ja täsmennystarpeita.  
Arviointiselostuksessa tulee kaikkien vaikutusten osalta selvästi tuoda ilmi 
vaikutustenarviointiin liittyvät keskeiset epävarmuudet ja näiden merkittävyys 
arviointitulosten hyödyntämisen näkökulmasta.

Vaikutukset pohjaveteen ja maaperään

Hanke sijoittuu Järilänvuoren 1-luokan pohjavesialueelle, joka on luokiteltu 
riskipohjavesialueeksi, ja jonka kemiallinen tila on luokiteltu huonoksi kohonneiden 
metallipitoisuuksien takia. Tuotantolaitoksella käsitellään merkittäviä määriä nestemäisiä 
ympäristölle vaarallisia kemikaaleja, jolloin toiminnasta aiheutuu merkittävä riski erityisesti 
onnettomuus- ja häiriötilanteissa. Hankkeen seurauksena tuotantomäärät, kemikaalien 
varastointimäärät, muodostuvat jätemäärät ja vaarallisten aineiden kuljetukset kasvavat.  
Myös putkia pitkin tai ajoneuvokuljetuksina tapahtuvat kemikaalien liuostoimitukset 
lisäävät pohjavesialueelle kohdistuvaa ympäristövahinkoriskiä. 

Arviointiohjelman mukaan normaalitoiminnassa ei aiheudu päästöjä, jotka voisivat 
vaikuttaa maaperään tai pohjaveden laatuun. Mahdollisten häiriötilanteiden, kuten 
vuotojen varalta uudet tuotantotilat säiliöalueet ja lastauspaikat rakennetaan 
kaksinkertaisen suojauksen vaatimusten mukaisesti. Yhteysviranomainen katsoo, että 
onnettomuus- ja poikkeustilanteet aiheuttavat merkittävän riskin maaperälle ja 
pohjavedelle, joten vaikutusten arvioinnissa tulee kiinnittää erityistä huomioita 
onnettomuus- ja poikkeustilanteisiin varautumiseen ja vuotojen huolelliseen hallintaan 
kaikissa tilanteissa. Pohjaveden pilaamiskiellon mukaisesti toiminnasta ei saa edes 
poikkeustilanteessa aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Yhteysviranomainen katsoo, että lieventämistoimenpiteiden määrittämisessä on tarpeen 
määritellä sekä teknisiä että toiminnallisia toimenpiteitä pohjaveden suojelemiseksi 
erityisen herkkien ympäristöjen suunnitteluperiaatteita noudattaen.  YVA-selostuksesta 
tulee selkeästi ilmetä ne suojelutoimenpiteet, joita esitetään toteutettavaksi. 

Laajennushankkeen uusi liuottamorakennus, kierrätyskuparisakkahalli, säiliöt ja putkisilta 
sijoittuvat STEP:in vedenottamon luoteispuolelle, ottamon lähialueelle.  Vaikka 
pohjaveden päävirtaussuunta alueella on kaakosta luoteeseen, pohjaveden ottamon 
mahdollisen vaikutus vedenottamolle kohdistuviin virtausolosuhteisiin on tarpeen 
selvittää. 

Arviointiohjelmassa todetaan, että vaikutusten arvioinnin yhteydessä selvitetään 
mahdollinen haitta-aineiden kulkeutuminen pohjavedenottamolle. Tästä tulee käsitys, että 
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selostuksen yhteydessä arvioidaan poikkeus- ja onnettomuustilanteiden vaikutuksia 
ainoastaan vedenottamolle, ei koko pohjavesimuodostumaan ja sen kautta edelleen 
muualle. Kuitenkin alueen pohjavettä purkautuu luontaisesti suoraan mm. 
Kokemäenjokeen. Yhteysviranomainen toteaa, että lähtökohtana tulee olla, ettei haitta-
aineita ylipäätään päädy pohjaveteen ja entisestään heikennä alueen pohjaveden laatua. 
Vaikutusten arviointi tulee ulottaa koskemaan koko pohjavesimuodostumaa.

Maaperän nykytilan kuvauksessa on todettu vain yleispiirteisesti, että hiekkakerroksen 
alapuolella on lähes koko tehdasalueella heikosti vettä läpäisevä paksu savisilttikerros. 
Yhteysviranomainen katsoo, että YVA-selostuksessa maaperä- ja pohjavesiolosuhteiden 
kuvausta tulee tarkentaa koskemaan erikseen hankkeeseen kuuluvia osakokonaisuuksia, 
koska ne sijaitsevat eri paikoissa tehdasalueella. 

Arviointiselostuksessa tulee myös arvioida Torttilan kaatopaikalle loppusijoitettavien 
jätteiden lisäyksen aiheuttamia vaikutuksia maaperään ja pohjavesiin.  

Arviointiohjelmassa on pohjaveden nykytilakuvauksessa käytetty vanhaa luokittelutapaa. 
Pohjavesialueen luokitus on tarkistettu, eli kyseessä on 1-luokan yhdyskuntien 
vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue. Vaikutusten arvioinnissa tulee ottaa 
huomioon Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen 
vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2022–2027 ja Varsinais-Suomen ja Satakunnan 
vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 sekä Järilänvuoren 
pohjavesialueen suojelusuunnitelma.

YVA-selostuksessa tulee ottaa huomioon, että vesipuitedirektiivi koskee pintavesien 
lisäksi myös pohjavesimuodostumia. Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren 
vesienhoitosuunnitelmassa vesipuitedirektiivin edellyttämä pohjavesien hyvän tilan 
tilatavoite on asetettu saavutettavaksi poikkeuksellisesti vasta vuoteen 2027 mennessä 
kunnostuksen teknisen kohtuuttomuuden ja luonnonolosuhteiden ylivoimaisuuden vuoksi.

Vaikutukset pintavesiin

Arviointiohjelman mukaan pintavesiin kohdistuvien 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 vedenlaatuun alapuolisissa vesistöissä. Arviointiohjelman mukaan 
liuottamolla ei synny prosessijätevesiä, mutta toiminnasta aiheutuvat hulevedet sekä 
jäähdytysvesikierron poistovedet johdetaan jätevedenpuhdistamoille ja edelleen 
Kokemäenjokeen.

Yhteysviranomainen katsoo, että pintavesivaikutusten arviointi edellyttää, että YVA-
selostuksessa arvioidaan myös nykyisen toiminnan vaikutukset Kokemäenjoessa. Pelkkä 
kuvaus pintavesien nykytilasta ei ole riittävä, vaan nykyisen toiminnan (vaihtoehto VE0) 
vaikutusarvioinnin tulee olla riittävän yksityiskohtainen ja perusteltu, jotta tieto 
ympäristövaikutuksista on luotettavaa.

Arviointiselostuksessa tulee arvioida vesistöpäästöjen, erityisesti sulfaatin osalta, 
vaikutukset pintavesiin ja arvioida päästöistä aiheutuva ekologinen riski. Selostuksessa 
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on riittävällä varmuudella selvitettävä millaisia haitallisia vaikutuksia toiminnan nykyinen 
jätevesikuormitus aiheuttaa joen vesiekosysteemissä. Selostuksessa tulee myös kuvata 
mitä toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi voidaan tehdä ja kuinka paljon päästöjä on 
mahdollista vähentää.  

Arviointiohjelmassa Kokemäenjoen nykytilan kuvaus ja siinä käytetty luokittelujärjestelmä 
(mm. "veden yleislaatu" ja "laatuluokka") jäävät epäselviksi. YVA-selostuksessa 
pintavesien tilaa ja sen muutoksia tulee kuvata ja arvioida vesienhoidon lainsäädännön 
mukaisesti ekologisen ja kemiallisen luokittelun näkökulmasta eri luokittelutekijät 
huomioon ottaen. 

Kokemäenjoen keskiosan ja alaosan vesimuodostumat on nimetty voimakkaasti 
muutetuiksi vesimuodostumiksi, ja niiden ekologinen tila (ekologinen potentiaali) on 
uusimmassa ekologisen tilan luokittelussa (vuosien 2012-2017 seuranta-aineisto) 
tyydyttävä suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan. Molempien 
vesimuodostumien fysikaalis-kemiallinen tila on tyydyttävä. Joen keskiosasta ei ole 
käytettävissä biologista aineistoa viime luokittelussa, mutta alaosan vesimuodostuman 
biologinen tila on tyydyttävä. Pihlavanlahden-Kolpanlahden vesimuodostuman 
ekologinen tila on välttävä samoin kuin biologinen ja fysikaalis-kemiallinen tila. 
Kokemäenjoen keski- ja alaosan vesimuodostumien kemiallinen tila on hyvää huonompi 
samoin kuin Pihlavanlahden-Kolpanlahdenkin.   

Selostuksessa vesien tilaan kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon 
vesienhoidon päivitetyt suunnitelmat ja ohjelmat: Kokemäenjoen-Saaristomeren-
Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022-2027 ja Varsinais-
Suomen ja Satakunnan vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022-2027. Näitä ei ole 
mainittu arviointiohjelmassa mitenkään. 

Nykyisestä toiminnasta ja laajennushankkeesta johtuvat puhdistettujen jätevesien 
vaikutukset purkuvesistön vesimuodostumien tilaan tulee arvioida vesien tilan ekologisen 
ja kemiallisen luokittelun näkökulmasta ja vesien hyvän tilan tavoitteisiin verraten.  

Vaikutukset ilmanlaatuun

Suurteollisuuspuiston lähialueen ilman arseeni- ja nikkelipitoisuudet ovat 
ilmanlaatumittausten mukaan ylittäneet ajoittain hyvän ilmanlaadun kriteerit. Nikkelin 
tavoitearvo (20 ng/m3) sekä alempi (10 ng/m3) ja ylempi arviointikynnysarvo (14 ng/m3) 
ylittyivät vuosina 2016-2021 Kalevan mittausasemalla. Lisäksi arseenin tavoitearvo (6 
ng/m3) on ylittynyt vuosina 2016 ja 2019-2021 Kalevan mittausasemalla. 

Yhteysviranomainen katsoo, että arviointiselostuksessa tulee esittää ilmanlaadun 
nykytilanteen kuvauksessa alueen metallipitoisuuksien kehitystä pidemmältä 
ajanjaksolta. Yhden vuoden mittausdata ei kuvaa riittävän hyvin ilmanlaadun 
nykytilannetta. Lisäksi arvioitavaa vaikutusaluetta ilmapäästöjen osalta tulee laajentaa 
vähintään viiteen kilometriin, jolloin myös Harjavallan taajama on mukana vaikutusten 
arvioinnissa. Nikkelintuotannonlaajentamishankkeen vaikutukset ilmanlaatuun tulee YVA-
selostuksessa arvioida. Laajennushankkeen vaikutuksia ilmanlaatuun tulee arvioida 
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huomioiden olemassa olevan tuotannon ja muiden Suurteollisuuspuiston toimijoiden 
tuotannon sekä liikenteen aiheuttamat yhteisvaikutukset.  

Hankkeen suunnittelussa tavoitteena tulee olla, että ilmanlaatu pysyy hankealueen 
vaikutusalueella hyvänä ja se, että ilmanlaatu alueella paranee toiminnan laajentamisesta 
huolimatta. Selostuksessa tulee kuvata mitä toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi 
aiotaan tehdä ja kuinka paljon toimenpiteillä on mahdollista vähentää päästöjä.  

Ilmapäästöjen vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön tulee arvioida, kuten YVA-
ohjelmassa on esitettykin. Arviointiselostuksessa on huomioitava myös toiminnasta 
aiheutuvat pölyhaitat sekä miten niitä voidaan ehkäistä tai lieventää. 

Vaikutukset ilmastoon

Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen ilmastovaikutusten arvioinnissa on tuotava 
esiin ilmastonmuutoksesta pitkällä aikavälillä hankealueelle aiheutuvat vaikutukset ja 
riskit sekä näihin riskeihin varautuminen hankkeen eri toteutusvaiheissa. YVA-direktiivi 
edellyttää aiempaa vahvemmin, että hankkeiden YVA-menettelyssä arvioidaan 
vaikutuksia ilmastoon ja hankkeiden alttiutta ilmastonmuutokselle. Ilmastovaikutusten 
arvioinnista YVA- ja SOVA-menettelyissä on ilmestynyt Suomen ympäristökeskuksen 
laatima raportti: Ilmastovaikutusten arviointi YVAssa ja SOVAssa -vaikutusten 
tunnistaminen ja johdonmukainen käsittely, joka on luettavissa osoitteessa 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-257-0.

Ilmastovaikutusten arvioinnin tulosten yhteenvedon pitää olla selkeä ja sisältää kuvaukset 
hankevaihtoehtojen eri vaiheiden ja toimintojen ilmastovaikutuksista. Hankkeen 
ilmastovaikutukset tulee suhteuttaa alueellisiin päästömääriin ja ilmastotavoitteisiin.

Toimintaan liittyvien kuljetusten kasvihuonekaasupäästöjen arviointia varten on 
määriteltävä keskimääräiset jätteiden ja muiden materiaalien kuljetusmatkat, joiden 
oletukset on perusteltava. Liikennepäästöjen vertailukohtaa valittaessa toiminnan 
luonteeseen sopivampi vertailukohta on kuorma-autoliikenteen päästöt tieliikenteen 
kokonaispäästöjen sijaan.

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluun

Hanke sijoittuu olemassa olevalle teollisuusalueelle, eikä YVA-ohjelmassa nähdä 
hankkeen osalta tarvetta laajalle kasvillisuus- ja eläimistövaikutusten arvioinnille. 

Koska hankkeesta ja nykyisestä tuotannosta aiheutuu kuormitusta Kokemäenjoen 
vesistöön, niin yhteysviranomainen katsoo, että vaikutuksia myös Naturan osalta on 
arvioitava asianmukaisella ja riittävällä tavalla tehtaan alapuolisessa vesistössä 
(FI0200045 Pirilänkoski ja FI0200079 Kokemäenjoen suisto).  Vaikutuksia Naturaan tulee 
arvioida YVA-selostuksen yhteydessä ja vasta selostuksessa tehtyjen arviointien 
perusteella selviää edellyttääkö hanke varsinaista luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista 
arviointi- ja lausuntomenettelyä. Arvioinnissa tulee huomioida myös mahdollisten muiden 
hankkeiden yhteisvaikutukset. Nyt laaditussa arviointiohjelmassa vaikutuksia ei ole 
eritelty, vaan ainoastaan todettu niiden olevan merkityksettömiä, eikä tällaista arviointia 
voida pitää asianmukaisena arviointina.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-257-0
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Hankkeesta vastaavan on oltava tietoinen hankkeen suorista tai epäsuorista vaikutuksista 
kasvillisuuteen ja eläimistöön, vesiympäristö mukaan lukien. YVA-ohjelmassa esitetty 
vaikutusten arviointi kasvillisuuteen ja eläimistöön ilmapäästöjen arvioinnin yhteydessä 
on sinänsä asianmukainen, mutta tarkastelua tulee laajentaa myös vesiympäristöön. 
YVA-selostuksessa tulee arvioida nykyisen toiminnan ja laajennushankkeen 
jätevesipäästöjen mahdolliset suorat ja epäsuorat vaikutukset vesiympäristön kasvi- ja 
eläinlajeihin huomioiden erityisesti onnettomuus- ja poikkeustilanteet. 

Vaikutukset luonnonvaroihin

Arviointiohjelman mukaan hankkeen vaikutukset luonnonvaroihin voivat liittyä mm. raaka-
aineiden ottoon ja liikenteen sähköistymisen edistämiseen. Vaikutusten arviointi 
toteutetaan asiantuntija-arviona huomioiden mm. hankkeen materiaalivirrat.

Yhteysviranomainen muistuttaa, että luonnonvarojen käyttöön liittyy myös laajemmin 
kiertotalous ja kierrätyksen edistäminen. Kiertotaloudessa tuotteet ja materiaalit pidetään 
pitkään kierrossa, minimoidaan jätteen määrä sekä vähennetään elinkaarisia 
kasvihuonekaasupäästöjä. Kiertotaloudessa resurssitehokkuus on tärkeää ja toiminnassa 
tulisi kuluttaa mahdollisimman vähän luonnonvaroja ja energiaa.

Tuotannossa käytettävien kierrätysraaka-aineiden osuuden arvioidaan kasvavan 
tulevaisuudessa, mutta pysyvän nykyisen ympäristöluvan rajoissa. YVA-selostuksessa 
tulee arvioida, muuttuuko tuotannossa muodostuvien jätejakeiden laatu ja määrä tai 
lisääntyvätkö muut päästöt mm. ilmaan tai vesiin tai tuotantoon liittyvät riskit käytettäessä 
aiempaa enemmän kierrätysraaka-aineita. 

Lisäksi yhteysviranomainen huomauttaa, että jätteiden loppusijoittaminen ei ole 
kiertotalouden mukaista. Hankkeen myötä lisääntyvien jätemäärien hyödyntämisessä ja 
käsittelyssä tulee kaikilta osin huomioida jätelain tavoitteet vähentää syntyvien jätteiden 
määrää sekä lisätä kierrätystä ja hyödyntämistä. 

Vaikutukset maankäyttöön, maisemaan ja kulttuuriympäristöön

Maankäytön, maiseman ja kulttuuriympäristön nykytilan kuvausta ja näihin kohdistuvien 
vaikutusten arviointia tulee täydentää YVA-selostuksen yhteydessä. 

Arviointiselostuksessa tulee arvioida hankkeen edellyttämän rakentamisen asemakaavan 
mukaisuutta sekä huomioiden myös vireille tulossa oleva asemakaava. Arvioinnissa on 
huomioitava alueen asemakaavamerkinnät ja määräykset sekä arvioida vaikutukset 
päärataan. Nyt arviointiohjelmassa esitettyjen tietojen perusteella liuosvarasto ja 
lastauspaikka näyttäisivät sijoittuvan asemakaavan vaara-alueelle.

Arviointiselostukseen tulee täydentää Satakunnan maakuntakaavoitusta koskevia tietoja. 
Maakuntakaavoituksen osalta tulisi esittää ote Satakunnan maakuntakaavojen 
yhdistelmäkartta, koska vaihemaakuntakaava 2 on aiheuttanut muutoksia 
maakuntakaavaan ja osin muuttanut kokonaismaakuntakaavan merkintöjä ja määräyksiä. 
Samalla tulee huomioida, että Satakunnan maakuntakaavassa ja Satakunnan 
vaihemaakuntakaavassa 2 on koko kaava-aluetta koskevia yleismääräyksiä. 
Maakuntakaavan velvoittavat vaikutukset tulee ottaa suunnittelussa huomioon.
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Muutenkin arviointiselostuksessa tulee kiinnittää huomiota kaavakuvauksiin. 
Arviointiohjelmassa on osa pohjakarttaa koskevista merkinnöistä esitetty virheellisesti 
kaavamerkintöinä (kuva 5–7). Toisaalta selityksistä puuttuvat asian kannalta olennaiset 
maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön merkintä (vihreä pystyviivoitus) ja 
valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen merkinnät. Kuvassa 5-10 on esitetty 
valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen "ehdotus". Valtioneuvoston päätös ko. 
maisemia koskien on tehty jo 18.11.2021 (VAMA 2021), joten selostuksessa ko. tietoja 
tulee päivittää. 

Vaikutusten arvioinnin osalta tulee ottaa huomioon paitsi maisemavaikutukset, myös 
vaikutukset etenkin maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön "Outokummun ja 
Kemiran asuntoalueet", johon uusi liuottamorakennus on suunniteltu. Arvioinnissa on 
syytä ottaa huomioon mm. alueella tehdyt rakennusinventoinnit koko hankealueen osalta. 

Yhteysviranomainen yhtyy Satakunnan Museon lausunnossa esille tuomaan huomioon, 
että maiseman osalta esitetty arvioitava vaikutusalue 500 metriä, on varsin lyhyt. Valittua 
vaikutusaluetta on perusteltu matalalla rakentamisella, mutta ohjelmassa ei ole tarkemmin 
esitetty rakentamisen korkeutta. Tietoja sekä rakennettavien että purettavien rakennusten 
osalta tulee tarkentaa selostuksessa. Arviointiohjelmassa kuitenkin ilmoitetaan 
huomioitavan hankkeen mahdolliset vaikutukset Kokemäenjokilaakson 
kulttuurimaisemaan. Yhteysviranomainen toteaa, että vaikutusalueen rajauksen on oltava 
riittävän laaja, jotta mahdolliset vaikutukset saadaan esiin tarvittavassa määrin. 
Vaikutukset myös valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen tulee arvioida. 

Meluvaikutukset

Arviointiohjelman mukaan hankkeesta aiheutuvat uudet melulähteet tunnistetaan ja 
melutasot määritetään. Näiden perusteella arvioidaan asiantuntijan toimesta 
meluvaikutus lähimpiin häiriintyviin kohteisiin laskennallisesti. Vaikutusten arvioinnissa 
huomioidaan myös Suurteollisuuspuiston muu toiminta ja lisääntynyt liikenne. 

Yhteysviranomainen huomauttaa, että arviointiohjelmassa ei ole tuotu esille, että 
Suurteollisuuspuiston nykyisestä toiminnasta läheiselle asutukselle aiheutuva melu on jo 
nykyisin paikoin lähellä toimijoiden ympäristöluvissa sallittuja päiväajan LAeq 55 dB ja 
yöajan LAeq 50 dB melun raja-arvoja. Yöajan melun raja-arvon on myös todettu 
ylittyneen. Laajennushankkeen myötä toiminnasta voi edelleen aiheutua lisämeluhaittaa, 
etenkin kun huomioidaan uusien tuotantorakennusten sijoittuminen lähelle asutusta.  

Arviointiselostuksessa tulee kuvata ne toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa, ettei 
hankkeen myötä meluhaitta lähimmillä asuinrakennuksilla edelleen kasva, eivätkä melulle 
asetetut raja-arvot ylity. Laajentamishankkeen suunnittelun tavoitteena tulisi olla, että 
meluhaitta lähialueella vähenee esimerkiksi huomioimalla uusien toimintojen sijoittelu 
sekä toimintaan liittyvät liikennereitit. 

Liikennevaikutukset

Liikenteen nykytilan kuvausta tulee täydentää tiedoilla raaka-aineiden junakuljetuksista 
nykyisin ja miten ne muuttuvat hankkeen myötä. Arviointiselostuksessa tulee arvioida 
Suurteollisuuspuiston liikenteellisiä ja liikenteestä aiheutuvia yhteisvaikutuksia ja 
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yhteisriskejä.  Selostuksessa tulee kuvata, miten liikennöinti tapahtuu hankealueen 
sisäpuolella ja mihin suuntiin ja liikenneväyliin liikenteelliset vaikutukset pääasiassa 
kohdistuvat. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös vaikutukset junaliikenteeseen sekä 
ratapihan kapasiteetin/infran mahdollisiin lisätarpeisiin. 

Arvioinnissa on tarpeen huomioida myös miten mahdolliset Suurteollisuuspuiston 
kehätien rakentaminen tai ratapihan laajentaminen vaikuttavat alueen liikenteeseen 
toteutuessaan. Lisäksi tulee huomioida myös uuden, pohjavesialueen ulkopuolelle 
sijoitettavan tuotevaraston vaikutus liikenteeseen.

Myös lisääntyvän jätteen määrän käsittelyn vaikutuksia Suurteollisuuspuiston alueella ja 
lisääntyvien jätteiden kuljetuksien vaikutuksia tulee arvioida. Liikenneturvallisuuteen ja 
mahdollisiin riski- ja onnettomuustilanteisiin tulee kiinnittää huomiota.   

Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen 

Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia esitetään arvioitavan asiantuntijatyönä käyttämällä jo 
olemassa olevaa ja hankkeen yhteydessä ihmisiltä mm. yleisötilaisuuksissa koottua 
tietoa. 

Hankealueen lähellä on runsaasti asemakaavoitettua asutusta ja Suurteollisuuspuiston 
lähimmät asuinalueet ovat jo nyt monin tavoin läheisen teollisuusalueen toimintojen 
kuormittamia. Yhteysviranomainen katsoo, että ihmisiin kohdistuvissa 
vaikutusarvioinneissa tuleekin huomioida myös Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n nykyisen 
toiminnan ja Suurteollisuuspuiston toimintojen yhteisvaikutus lähialueella asuviin ihmisiin 
keskeisimpien vaikutusmekanismien osalta. 

Lisäksi vaikutusten arvioinnissa tulee ottaa kantaa mm. siihen, voidaanko hanke toteuttaa 
siten, ettei lähiasutukseen kohdistuva kuormitus lisäänny esimerkiksi melun tai 
ilmapäästöjen osalta. Arvioinnissa tulee esittää selkeästi, mitkä ovat ne keinot, joilla 
toiminnan laajentamisen aiheuttamaa kuormitusta voidaan tehokkaasti vähentää. 

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 

Nyt kyseessä olevan hankkeen kohdalla erityistä huomioita tulee kiinnittää 
yhteisvaikutusten tunnistamiseen ja arviointiin, sillä hankealueen lähiympäristössä toimii 
useita saman toimialan toimijoita, joilla on myös yhteinen vesientarkkailuohjelma. 
Laajennushanke kasvattaa edelleen Harjavallan Suurteollisuuspuiston toimintaa ja 
yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa teollisuuspuiston vaikutusalue on laajempi ja 
vaikutukset suurempia, kuin yksittäisen hankkeen. 

Pinta- ja pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten lisäksi yhteisvaikutukset tulee huomioida 
erityisesti ilmapäästöjen sekä liikenteen ja sen aiheuttamien vaikutusten osalta ja 
huomioida näiden vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Lisäksi 
tulee huomioida alueella olevien toimijoiden yhteisvaikutus alueen maisemaan ja 
maankäyttöön.

Jätteet

Arviointiohjelman mukaan kierrätysraaka-aineiden osuuden tuotannossa oletetaan 
jatkossa kasvavan, mutta pysyvän nykyisen ympäristöluvan rajoissa. Lisääntyneen 
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mahdolliset vaikutuksia tuotannossa muodostuvien jätejakeiden laatuun ja määrään 
tarkastellaan olevan tiedon nojalla YVA-selostuksessa ja tarvittaessa tarkennetaan 
lupavaiheessa.

Yhteysviranomainen pitää hyvänä, että muodostuvien jätejakeiden laatu ja määrä 
selvitetään selostuksen yhteydessä. Samalla tulee myös arvioida muuttuvatko tai 
lisääntyvätkö muut päästöt mm. ilmaan, maaperään ja pohjaveteen tai tuotantoon liittyvät 
riskit käytettäessä aiempaa enemmän kierrätysraaka-aineita. 

Hankkeen myötä Torttilan kaatopaikalle vuosittain sijoitettavan jätteen määrä kasvaa. 
Arviointiselostuksessa tulee myös arvioida Torttilan kaatopaikalle loppusijoitettavien 
jätteiden lisäyksen aiheuttamia vaikutuksia kaatopaikan toimintaan sekä mm. 
muodostuvien suotovesien määrään, laatuun, käsittelyyn ja mahdollisiin vaikutuksiin 
maaperään ja pohjavesiin.  

Riskit ja poikkeustilanteet

Arviointiohjelmassa on kuvattu hyvin suppeasti, miten kemikaaleihin liittyvät riskit ja 
vaikutukset arvioidaan selostuksessa. Toiminnassa käsitellään ja varastoidaan isoja 
määriä ympäristölle vaarallisia kemikaaleja ja toiminta sijoittuu luokitellulle 
pohjavesialueelle ja Kokemäenjoen välittömään läheisyyteen. Kemikaaleihin, niiden 
ympäristöriskeihin ja riskien vähentämiseksi tehtäviin toimenpiteisiin on kiinnitettävä 
erityistä huomiota YVA-selostuksessa. 

Arviointiohjelman mukaan uusi prosessilaitteisto integroidaan olemassa olevan tuotannon 
kanssa. YVA-selostuksessa on huomioitava myös olemassa olevien rakenteiden kunto, 
kun arvioidaan laajennukseen liittyviä vuoto- ja onnettomuusriskejä.

Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeelle tulee laatia ympäristöriskinarvio, joka kattaa 
myös kemikaalien kuljetukset ja varastoinnin sekä tulipalot. Riskinarvioinnissa tulee 
huomioida sekä normaalitoiminnan että poikkeustilanteiden aiheuttamat riskit 
ympäristölle ja terveydelle. Ympäristöriskinarvio, arviointimenetelmät ja tulokset tulee 
esittää YVA-selostuksessa läpinäkyvästi ja kattavasti. Laitoksen sijoittumisessa ja 
onnettomuuksien vaikutusten arvioinnissa tulee huomioida myös onnettomuuksien 
leviämismahdollisuuksia Suurteollisuuspuiston laitoksesta toiseen. 

Osana riski- ja poikkeustilannetarkastelua on esitettävä riittävät tiedot liittyen riskeihin 
varautumiseen, riskien estämiseen ja niistä aiheutuvien haittavaikutusten vähentämiseen. 

Vaikutusten seuranta

Arviointiselostuksessa on esitettävä ainakin yleisellä tasolla hankkeen 
ympäristövaikutusten seurantasuunnitelma, vaikka laitoskohtaisesta päästö- ja 
vaikutustarkkailusta päätetäänkin vasta ympäristöluvassa. Seurantasuunnitelmaa 
voidaan tarkentaa ympäristölupahakemukseen YVA-menettelyn yhteydessä saadun 
palautteen perusteella. Arviointiselostuksessa tulee tarpeellisessa määrin arvioida 
sellaistenkin vaikutusten seurannan tarvetta ja keinoja, joita ympäristöluvassa ei käsitellä. 

YVA-menettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestäminen 
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Arviointiohjelman aikana on toteutettu vuorovaikutus YVA-lain edellyttämässä 
laajuudessa. Yleisötilaisuus järjestettiin läsnätilaisuutena. Tilaisuuden osallistujamäärä jäi 
melko vähäiseksi, eikä hanke juurikaan synnyttänyt yleisössä kysymyksiä tai keskustelua. 
YVA-selostusvaiheessa on hyvä harkita yleisötilaisuuden järjestämistä siten, että myös 
etäosallistuminen on mahdollista. Tämä voi lisätä ihmisten osallistumishalukkuutta ja 
vuorovaikutusta.

6 ARVIOINTIOHJELMALAUSUNNON TOIMITTAMINEN JA SIITÄ 
TIEDOTTAMINEN

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

Arviointiohjelmalausunto julkaistaan viranomaisen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-
keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi.fi ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla 
www.ymparisto.fi/nikkelituotantoHarjavaltaYVA. 

7 SUORITEMAKSU, SEN MÄÄRÄYTYMINEN JA MAKSUA KOSKEVA 
OIKAISUMAHDOLLISUUS

Suoritemaksu on 8 000 euroa.

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

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

8 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

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

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (277/2017) 3 §

Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8 §

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristö- keskusten, työ- ja 
elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallinto- keskuksen maksullista suoritteista 
vuonna 2022 (1259/2021) 2 §.

https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset
https://www.ymparisto.fi/
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt Ylitarkastaja Erika Liesegang ja ratkaissut 
yksikönpäällikön sijainen ylitarkastaja Sanna-Liisa Suojasto.

Jakelu Hankkeesta vastaava

Tiedoksi Lausunnon antajat
Mielipiteen esittäjät
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LIITE II.
Riskimatriisi



LIITE 2 Riskimatriisi

1 2 3 4 5

Vakavuus
Ympäristö-

vahinko
Laajuus

Lupa ja 
lainsäädäntö

Tilanne tunnettu 
alalla (tapauksia 

sattunut)

1 krt. Laitoksen 
eliniän aikana

Harvemmin kuin 
kerran vuodessa 

esiintyvä

Vuosittain 
esiintyvä

Useita kertoja 
vuodessa

1 Ei havaittava Päästökohdassa

Vaaratilanne, 
sisäinen 

poikkeama 
ilmoitus

Merkityksetön Merkityksetön Merkityksetön Merkityksetön Vähäinen

2 Hyvin pieni Tehdasalueella

Vaaratilanne, 
sisäinen 

poikkeama-
ilmoitus

Merkityksetön Merkityksetön Vähäinen Vähäinen Kohtalainen

3 Lyhytaikainen
Tehdasalueella/ 

lievä haitta 
ympäristössä

Häiriöilmoitus 
viranomaiselle

Merkityksetön Vähäinen Kohtalainen Kohtalainen Merkittävä

4

Pitkäaikainen, 
mahdollisesti 
kunnostus-

toimenpiteitä 
vaativa

Haittaa 
ympäristössä

Häiriöilmoitus, 
ylitys/ rikkomus

Vähäinen Kohtalainen Kohtalainen Merkittävä Sietämätön

5

Vakava haitta 
ympäristössä, 

kunnostus-
toimenpiteitä 

vaativa

Vakava haitta 
ympäristössä

Häiriöilmoitus, 
ylitys/ rikkomus

Kohtalainen Kohtalainen Merkittävä Sietämätön Sietämätön

Todennäköisyys
Riskimatriisi


