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1 HANKKEEN TYÖRYHMÄ 

1.1 Hankkeesta vastaava 
L&T Teollisuuspalvelut Oy on Lassila & Tikanoja Oyj:n tytäryhtiö, joka keskittyy teollisuuden 

jätteiden, pilaantuneiden maa-ainesten sekä vaarallisten jätteiden käsittelyyn L&T konsernissa. L&T 

Teollisuuspalvelut Oy:llä on jätteenkäsittelylaitoksia mm. Kotkassa, Porissa, Varkaudessa ja Oulussa, 

joissa käsitellään ja hyödynnetään jätemateriaaleja. 

1.2 Arviointiohjelman laatijat 
YVA-ohjelman laatimiseen osallistuneet henkilöt ja heidän pätevyytensä hankkeesta vastaavan sekä 

arviointiohjelman laatimisesta vastanneen YVA-konsultin Envineer Oy:n puolelta on esitetty 

seuraavassa.  

Henkilö Pätevyys 

L&T Teollisuuspalvelut Oy  

Jari Saarinen Jari Saarinen, Liiketoimintapäällikkö, Maaperägeologi FM 

 
16 vuoden kokemus teollisuuden ja yhteiskuntien jätealuerakentamisesta, 
kaatopaikkatoiminnoista, jätteenkäsittelystä pilaantuneista maista. Vastaa 
tällä hetkellä kahdesta kaatopaikasta. Liiketoimintojen kehitystyössä 
mukana. 
 

Envineer Oy  

Janne Huttunen Projektipäällikkö, ympäristönsuojelutekniikan insinööri (AMK) 
 
Toimii asiantuntijana ja projektipäällikkönä jätehuollon, teollisuuden 
ympäristöhankkeiden, kaivos- ja kiviaineshankkeiden suunnittelu- ja 
ympäristöselvityksissä, YVA- ja lupahankkeissa. Vahva kokemus 
viranomaisyhteistyöstä ja ympäristö- ja aluesuunnitteluun liittyvistä 
hankkeista. 

Petra Paldanius Asiantuntija, ympäristötekniikan insinööri (AMK)  
 
Toiminut asiantuntijana ja projektikoordinaattorina YVA-hankkeissa sekä 
ympäristölupaprosesseissa vuodesta 2018 lähtien. Kokemusta erityisesti 
kaivosalan sekä jätehuollon projekteista. Ollut mukana 10:ssä YVA-
hankkeessa projektikoordinaattorin/asiantuntijan roolissa. 
 

Hanna Hynninen Vanhempi suunnittelija, insinööri (AMK), ympäristösuunnittelija (AMK)  
 
Toimii vanhempana suunnittelijana mm. jätehuollon ja teollisuuden 
ympäristöhankkeissa sekä kaivos- ja kiviaineshankkeissa. 
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1.3 Yhteystiedot 

Hankkeesta vastaava  

L&T Teollisuuspalvelut Oy 
Valimotie 27 
00380 HELSINKI 

 

  

Jari Saarinen 
puh. 040 840 9591 

 

etunimi.sukunimi@lassila-tikanoja.fi 
 

 

Yhteysviranomainen  

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-  
ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
PL 236 
20101 TURKU 

 

  

Erika Liesegang 
puh. +358 295 023 051 

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi  
 

  

YVA-konsultti  

Envineer Oy 
Piippukatu 7 
40100 JYVÄSKYLÄ 

 

  

Janne Huttunen 
puh. 050 5700 014 
etunimi.sukunimi@envineer.fi  

 

  

 

 

mailto:etunimi.sukunimi@lassila-tikanoja.fi
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
mailto:etunimi.sukunimi@envineer.fi
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2 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA 

PERUSTELUT 

2.1 Lähtökohdat ja tavoitteet 
Lassila & Tikanoja Oyj on Suomessa ja Ruotsissa toimiva palveluyritys, joka pyrkii muuttamaan 

kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. L&T Teollisuuspalvelut on 

Lassila&Tikanoja Oyj:n tytäryhtiö, jonka tavoitteena on perustaa Peittoon teollisuusalueelle Poriin 

materiaalinkäsittelykeskus. Yhtiön liiketoimialat rakentavat tulevaisuuden kestävää kasvua 

kiertotalouteen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin pohjaten ja strategiana on luoda enemmän arvoa 

kiertotaloudella sekä yhtiön asiakkaille, henkilöstölle että yhteiskunnalle. 

Kipsikorven alueen aiempi toimija on ollut Venator P&A Finland Oy, jolla on ollut 

kaatopaikkatoimintaa alueella vuodesta 2001 lähtien. Alueelle on tehty YVA-lain mukainen arviointi 

vuonna 1995, ja alueen laajentamista käsittelevä arviointi vuonna 2004. L&T Teollisuuspalvelu Oy 

on ostanut Kipsikorven alueen kaikkine toimintoineen Venator P&A Finland Oy:ltä vuonna 2021. 

Materiaalinkäsittelykeskuksen toimintoihin kuuluu erilaisten materiaalien ja jätteiden vastaanotto, 

käsittely sekä jatkojalostus. Keskuksen toiminnan ensisijaisena tavoitteena on jätteiden prosessointi 

materiaaleiksi ja niiden toimittaminen edelleen kierrätykseen tai hyötykäyttöön alueen 

ulkopuolelle. Hyödyntämiskelvottomat jätejakeet sijoitetaan keskuksen alueelle rakennettaville 

loppusijoitusalueille. 

2.2 YVA-menettelyn peruste 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) tarkastellaan hankkeen 

toteuttamisen ja sen toteuttamatta jättämisen vaikutuksia ympäristövaikutusten 

arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki, 252/2017) ja asetuksen (YVA-asetus, 277/2017) 

mukaisesti YVA-menettelyssä. Tässä hankkeessa YVA-menettelyä sovelletaan YVA-lain 3 §:n 1 

momentin ja liitteen 1 perusteella: 
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2.3 Hankealueen sijainti 
Hankealue (pinta-ala n. 80 ha) sijaitsee Porissa Peittoon kierrätyspuiston alueella, noin 18 km 

etäisyydellä Porin kaupungin keskustasta. Hankealue sijoittuu osittain jo olemassa olevalle 

Kipsikorven kaatopaikan kiinteistölle (609-412-1-255) sekä osittain rakentamattomalle kiinteistölle 

(609-401-3-272) (Kuva 1). Kiinteistöt ovat Lassila&Tikanoja Teollisuuspalvelut Oy:n omistuksessa. 

Hankealueelle liikennöidään Porin saaristotieltä, josta edelleen Marinkorventien kautta. Ämttöön 

haja-asutusalue sijaitsee n. 1,5 km etäisyydellä hankealueen luoteispuolella ja Puodan haja-

asutusalue n. 1 km etäisyydellä hankealueen eteläpuolella. Hankealueen välittömässä läheisyydessä 

sijaitsee useita teollisuusjätteiden käsittelyyn erikoistuneita yrityksiä, kuten Fortum Waste Solutions 

Oy, Fortum Power and Heat Oy, PVO-Lämpövoima Oy, Suomen Erityisjäte Oy, Stena Recycling Oy 

sekä Peittoon Kierrätysterminaali Oy (Kuva 2).  

11) Jätehuolto 

a) jätteiden käsittelylaitokset, joissa vaarallista jätettä; 

– poltetaan 

– käsitellään kemiallisesti 

– käsitellään biologisesti ja jotka ovat mitoitettu vähintään 5 000 tonnin vuotuiselle 

jätemäärälle 

– sijoitetaan kaatopaikalle 

b) jätteiden käsittelylaitokset, joissa muuta kuin vaarallista jätettä; 

– poltetaan ja jotka on mitoitettu vähintään 100 tonnin vuorokausittaiselle 

jätemäärälle 

– käsitellään kemiallisesti ja jotka on mitoitettu vähintään 100 tonnin 

vuorokausittaiselle jätemäärälle 

– käsitellään biologisesti ja jotka ovat mitoitettu vähintään 35 000 tonnin vuotuiselle 

jätemäärälle 

– sijoitetaan kaatopaikalle, joka on mitoitettu vähintään 50 000 tonnin vuotuiselle 

jätemäärälle 
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Kuva 1. Hankealueen sijainti. 

Fortum Waste Solutions Oy:n Porin teollisuusjätekeskus muodostuu kahdesta erillisestä alueesta; 

jätteiden käsittelyalueesta sekä loppusijoitusalueesta. Teollisuusjätekeskuksessa voidaan 

vastaanottaa ja käsitellä mm. teollisuuden jätteitä ja sivutuotteita, pilaantuneita maa-aineksia sekä 

rakennus- ja purkujätteitä. Käytössä olevan käsittelyalueen pinta-ala on n. 3,4 ha. Vuonna 2006 

käyttöönotetun loppusijoitusalueen kokonaispinta-ala on noin 10 ha, josta käytössä on noin 8 ha. 

(KVVY Tutkimus Oy, 2020) 

Fortum Power and Heat Oy:n sekä PVO-Lämpövoima Oy:n yhteinen Metsä-Ahlan läjitysalue on 

Peittoon alueen toiminnoista vanhin. Läjitysalueelle on toimitettu ensimmäiset jäte-erät vuonna 

1996. Alueen laajuus on kaikkiaan noin 82 hehtaaria, josta varsinaiseen läjitykseen on suunniteltu 

käytettävän 45 hehtaaria. Vanhoja jätetäyttöjä on suljettu pintarakenteilla n. 1,7 ha. Käytössä oleva 

läjitysalueen osa on n. 1,5 ha. Metsä-Ahlan alueelle on varastoitu pääasiassa Meri-Porin ja 

Tahkoluodon voimalaitosten lentotuhkaa, pohjatuhkaa, kipsiä ja rikinpoistolaitoksen jätevesisakkaa 

sekä polttoon kelpaamatonta hylkyhiiltä. Nykyisin läjitysalueelle sijoitetaan lähinnä pieniä määriä 

rikinpoistolaitoksen jätevesisakkaa ja viivästysaltaista poistettua kiintoainetta. (KVVY Tutkimus Oy, 

2020) 

Suomen Erityisjäte Oy:n Marinkorven teollisuusjätteen käsittelylaitos sijaitsee Fortum Waste 

Solutions Oy:n läjitysalueen ja Stena Recycling Oy:n läjitysalueiden välissä. Käsittelylaitoksella on 

lupa käsitellä ja hyödyntää mm. teollisuus-, rakennus- ja purkutoiminnassa, kauppa- ja 

palvelutoiminnassa sekä pilaantuneiden alueiden kunnostushankkeissa muodostuvia jätteitä. Lupa 
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käsittää laitoskokonaisuuden, johon sisältyy kierrätyskelpoisen jätteen lajittelu-, esikäsittely- ja 

varastointialue, pilaantuneiden massojen käsittelyalue, vaikeasti hyötykäytettävän jätteen 

loppusijoitusalue sekä alueen vesille varatut 2 tasausallasta.  Alueesta on tällä hetkellä rakennettu 

n. 2 ha läjityskelpoiseksi ja läjitys on aloitettu vuoden 2011 aikana (KVVY Tutkimus Oy, 2020) 

Stena Recycling Oy:n Peittoonkorven kaatopaikka on otettu käyttöön vuonna 2003. Kaatopaikka-

alueelle läjitetään ja loppusijoitetaan pääosin Stena Recycling Oy:n murskaustoiminnasta syntyneitä 

kierrätyskelvottomia jätejakeita. Stena Recycling Oy:llä on kierrätyslaitos Porin Tahkoluodossa. Tällä 

hetkellä suunnitellun läjitysalueen kokonaispinta-ala on noin 7 hehtaaria. Läjitysalueelle voidaan 

läjittää noin 600 000 m3 jätemateriaaleja. Alueen käyttöaika on noin 20 vuotta. (KVVY Tutkimus Oy, 

2020) 

Peittoon Kierrätysterminaali on otettu käyttöön vuonna 2015. Laitosalueen koko pinta-ala on noin 

2,2 ha. Peittoon Kierrätysterminaalissa vastaanotetaan, välivarastoidaan ja käsitellään teollisuuden 

jätteitä. Alueella käsitellään ja varastoidaan väliaikaisesti lievästi pilaantuneita maa-aineksia, 

purkujätteitä, betonia, rakennusjätettä, arinakuonaa ja kostutettua lentotuhkaa sekä muita jakeita, 

joita ei luokitella vaaralliseksi jätteeksi. Lisäksi alueelta voidaan vuokrata välivarastointitilaa 

vaarallisille jätteille. Käsittelytoiminta on pääasiassa siirrettävällä murskaimella tapahtuvaa 

murskausta. Välivarastoidut ja käsitellyt jätteet toimitetaan edelleen hyödynnettäväksi 

maanrakennuksessa, teollisuudessa sekä energian tuotannossa. (KVVY Tutkimus Oy, 2020) 

 

Kuva 2. Peittoon alueen toimijat. 
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2.4 Hankkeen alueellinen, valtakunnallinen ja 

yhteiskunnallinen merkitys 
Valtakunnallisen jätehuollon tavoitteet  

Suomen jätepolitiikan tavoitteena on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä varmistaa, ettei 

jätteestä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tätä tavoitetta edistämään on luotu 

valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023. Valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan sisältyy 

jätehuoltosuunnitelma sekä jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisen -suunnitelma. 

Suunnitelma kattaa maantieteellisesti koko Suomen.    

Valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan on sisällytetty myös pidemmän tähtäimen jätehuollon sekä 

jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisen tavoitetila vuoteen 2030:    

1. Laadukas jätehuolto on osa kestävää kiertotaloutta.  

2. Materiaalitehokas tuotanto ja kulutus säästävät luonnonvaroja sekä hillitsevät 

ilmastonmuutosta.    

3. Jätteen määrä on vähentynyt nykyisestä. Uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat nousseet 

uudelle tasolle.    

4. Kierrätysmarkkinat toimivat hyvin. Uudelleenkäytön ja kierrätyksen myötä syntyy uusia 

työpaikkoja.    

5. Kierrätysmateriaaleista saadaan talteen myös pieninä pitoisuuksina esiintyviä arvokkaita 

raaka-aineita.    

6. Materiaalikierrot ovat haitattomia ja tuotannossa käytetään yhä vähemmän vaarallisia 

aineita. 

7. Jätealalla on laadukasta tutkimusta ja kokeilutoimintaa ja jäteosaaminen on korkealla 

tasolla.   

Suunniteltu materiaalinkierrätyskeskus vastaa valtakunnallisen jätehuollon suunnitelmia. 

Keskuksen toiminnan tavoitteena on kehittää kiertotaloustoimintaa, jolla pidennetään materiaalien 

elinikää eli käsitellä jätejakeita siten, että niitä voidaan ottaa uudelleen käyttöön tai toimittaa 

kierrätykseen. Keskuksen toiminnalla on myös alueellisesti työllistävä vaikutus. 

Materiaalinkierrätyskeskuksen sijoittuminen Peittoon kierrätyspuiston alueelle mahdollistaa myös 

alueen eri toimijoiden ja toimintojen väliset synergiaedut. 
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2.5 Liittyminen muihin hankkeisiin, suunnitelmiin ja 

ohjelmiin 

2.5.1 Peittoon kierrätyspuisto 

Porin kaupunki ja Prizztech Oy ovat mukana EU:n osittain rahoittamassa 19 miljoonan 

euron Circwaste-hankkeessa, jossa kiertotaloutta edistetään erilaisin käytännön toimenpitein. 

Prizztechin vastuulla on osahankkeen Peittoo Recycling Park toteutus. Yhteensä 760 hehtaarin 

Peittoon alue on kaavoitettu teollisuuden sivuvirtojen käsittelyyn, loppusijoitukseen ja massiiviseen 

varastointiin, mikä mahdollistaa monenlaisen liiketoiminnan alueella. (Prizztech, 2021) 

 

Hankkeen tavoitteena on materiaalien hyötykäytön edistäminen Satakunnassa hyödyntäen 

erityisesti Peittoon kierrätyspuiston tarjoamia mahdollisuuksia. Erilaisten käytännön kokeilujen ja 

pilotointien kautta on tarkoitus paitsi vähentää jätettä myös luoda uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen aikana kartoitetaan Satakunnan alueen hyödyntämättömiä 

teollisuuden ja rakentamisen sivuvirtoja, etsitään niille hyötykäyttökohteita ja viedään aiemmin 

tunnistettuja kehittämisaihioita ja symbioosipotentiaaleja askel eteenpäin. Painopiste on erityisesti 

kokeiluissa ja demonstraatioissa, joita voidaan toteuttaa Peittoossa tai joissa voidaan hyödyntää 

Peittoon aluetta materiaalien varastointiin tai käsittelyyn. (Prizztech, 2021) 

2.5.2 Jätteenkäsittelyn BAT-päätelmät 

Paras käyttökelpoinen tekniikka (Best Available Techniques, BAT) on määritelty 

ympäristönsuojelulaissa ja sillä tarkoitetaan mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti 

ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä ja toiminnan suunnittelu-, 

rakentamis-, ylläpito-, käyttö- sekä lopettamistapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama 

ympäristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä ja jotka soveltuvat 

ympäristölupamääräysten perustaksi. Euroopan komissio organisoi teollisuuden ja viranomaisten 

välillä tietojen vaihtoa parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta. Tietojen vaihdon tulokset 

julkaistaan BAT-vertailuasiakirjoina (BAT Reference Document, BREF). 

Jätteidenkäsittelyn (Waste Treatments, WT) BREF-asiakirja ja BAT-päätelmät on julkaistu vuonna 

2018 (komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1147). BAT-päätelmistä on valmistunut 

kansallinen soveltamisohje ja direktiivilaitosmuistio. Materiaalinkäsittelykeskuksen 

ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan ja huomioidaan jätteenkäsittelyn BAT-päätelmät.   

 

 

 

https://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI/Circwaste
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3 ALUEEN NYKYINEN TOIMINTA 

3.1 Yleiskuvaus toiminnasta 
Kiinteistöllä 609-412-1-255 sijaitsee vaarattoman jätteen loppusijoitusalue, jonne on vastaanotettu 

ja loppusijoitettu Venator P&A Finland Oy:n Porin tehtailla syntyviä jätejakeita vuodesta 2001 

lähtien. Kaatopaikka-alueen toiminnalla on Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 30.12.2009 

myöntämään ympäristölupaan (Nro 111 YLO, Dnro LOS-2002-Y-1708-111) sekä Etelä-Suomen 

aluehallintoviraston vuonna 23.6.2021 myöntämä toiminnan muuttamisen voimassa oleva 

ympäristölupa (Nro 196/2021, Dnro ESAVI/32822/2020). Kaatopaikalle loppusijoitetaan kipsisakkaa 

sekä muita titaanidioksidi- ja energiantuotannossa syntyviä vaarattomaksi luokiteltavia jätteitä 

kuten neutraloitua ilmeniittijäännöstä, väkevöintisakkaa ja tuhkaa sekä rakennus- ja purkujätteitä 

ja pilaantuneita maa-aineksia yhteensä enintään 170 550 t/a.  Kaatopaikasta n. 10 hehtaaria on jo 

suljettu. Alla taulukossa ( 

Taulukko 1) on esitetty voimassa olevan ympäristöluvan mukaiset loppusijoitettavat jätejakeet sekä 

niiden määrät.  

Taulukko 1. Voimassa olevan ympäristöluvan mukaiset kaatopaikalle loppusijoitettavat jätejakeet ja niiden määrät. 

Jätejae EWC-koodi Määrä (t/a) 

Kipsisakka 06 05 03 25 000 

Neutraloitu väkevöintisakka 06 11 99* 35 

Ilmeniittijäännös 06 11 99 350 

Tuhkat 
10 01 15 
10 01 02 

30 000 

Rikkisuodinjäte 06 11 99 100 

Pienerät  10 

Pigmenttijäte 06 11 99 50 

Rakennus- ja purkujäte 

17 01 
17 03 
17 04 
17 06 
17 08 
17 09 

80 000 

Pilaantuneet maa-ainekset 

17 05 
19 13 01* 
19 13 02 

19 13 03* 
19 13 04 

40 000 

Yhteensä  170 550 

 

Kaatopaikka-aluetta laajennetaan vielä rakentamattomalle K3 2 laajennusalueelle ja alueella olevaa 

noin 0,38 ha kokoista jätteiden käsittely- ja varastointikenttää tullaan laajentamaan nykyisen 

ympäristöluvan mukaiseksi noin 2,2 hehtaarin kokoiseksi kentäksi. Kiinteistö 609-401-3-272 on 

luonnontilainen eikä alueella ole aiempia toimintoja. 
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3.2  Jätteenkäsittelymenetelmät 
Kaatopaikalle vastaanotettavia jätejakeita käsitellään tarvittaessa seulomalla ja murskaamalla, 

erotellut hyötykäytettävät jätejakeet toimitetaan edelleen kierrätykseen, hyötykäyttökohteisiin tai 

tarvittaessa loppusijoitukseen kaatopaikalle. Hyötykäyttöön kelpaamaton jäte loppusijoitetaan 

kaatopaikalle. 

Seulonta 

Seulomalla voidaan erottaa erikokoisia kappaleita toisistaan. Esimerkiksi betonimurskeen tai 

rakennus- ja purkujätteen joukosta voidaan seuloa eri kokoiset kappaleet hyödyntämistä ja 

käsittelyä varten. Vastaavasti seulomalla voidaan erotella esimerkiksi puujätteet, kannot, metallit 

tai muovit pois muun materiaalin joukosta. Seulontaa tehdään pääasiassa siirrettävillä 

seulontalaitteistoilla, joihin seulottava materiaali syötetään koneellisesti (esim. pyöräkuormaajalla 

tai kaivinkoneella). Seulontaan käytetään pääasiassa rumpu-, puikko- ja tasoseuloja, mutta 

tarvittaessa voidaan käyttää myös esimerkiksi tuuliseulaa. Pienempiä jäte-eriä voidaan seuloa myös 

seulakauhalla, joka kiinnitetään esim. pyöräkuormaajaan. Seulonnan lopputuotteena muodostuu 

fraktioita, joiden raekoot vaihtelevat. Seulottujen fraktioiden laadun mukaan ne toimitetaan 

hyötykäyttöön tai loppusijoitukseen. 

Murskaus 

Murskauksessa käsiteltävän materiaalin palakokoa pienennetään kierrätyksen, hyötykäytön tai 

muun tarvittavan käsittelyn mahdollistamiseksi. Murskausta käytetään erityisesti rakennus- ja 

purkujätteiden ja betonin käsittelyssä. Murskaus tehdään siirrettävillä murskausyksiköillä, joihin 

materiaali syötetään koneellisesti. Yksittäisiä isompia kappaleita tai pieniä eriä voidaan murskata 

myös kaivinkoneeseen kiinnitettävällä iskuvasaralla eli rammerilla tai seulamurskaimella. 

Murskauksen aikana seurataan silmämääräisesti valmiin tuotteen raekokoa sekä esim. 

raudoitusrautojen erottumista betonijätteistä. 
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4 HANKEVAIHTOEHDOT 

4.1 Tarkasteltavat hankevaihtoehdot 
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen eli Kipsikorven 

materiaalinkäsittelykeskuksen toteuttamisen eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia YVA-lain ja -

asetuksen mukaisesti. Varsinaisten toteutusvaihtoehtojen lisäksi vaikutusten arvioinnissa on 

mukana vaihtoehto VE0, jossa materiaalinkäsittelykeskusta ei rakenneta.  

4.1.1 Vaihtoehto VE0 

Hankealueelle ei rakenneta suunnitelman mukaista materiaalinkäsittelykeskusta tai 

loppusijoitusaluetta. Rakentamattomille alueille ei kohdistu muutoksia ja ne säilyvät nykytilassa. 

Ympäristöluvan mukaisilla alueilla toiminnot jatkuvat luvan mukaisesti. 

4.1.2 Vaihtoehto VE1 

Hankealueelle rakennetaan suunnitelmien mukainen materiaalinkäsittelykeskus, joka käsittää 

vaarattoman ja vaarallisen jätteen loppusijoitusalueet sekä kolme materiaalin käsittelykenttää. 

Alueelle vastaanotettavien jätejakeiden ja muiden materiaalien määrä vuosittain on enimmillään 

150 000 tonnia, joista vuosittain loppusijoitetaan noin 30–40 % vastaanotettavasta jätemäärästä eli 

enimmillään noin 60 000 t/a. Vastaanotettavasta jätemäärästä 60–70 %, eli enimmillään noin 

105 000 t/a, hyötykäytetään hankealueella tai toimitetaan hyötykäyttöön hankealueen ulkopuolelle 

soveltuviin kohteisiin. 

Vaarattoman jätteen loppusijoitusalue toteutetaan voimassa olevan ympäristöluvan pinta-alan 

mukaisesti. Vaarattoman jätteen kaatopaikan kokonaispinta-ala on noin 30,1 hehtaaria, josta on 

suljettu 11,5 hehtaaria, käytössä 4,2 hehtaaria ja vielä rakentamatonta aluetta 14,3 hehtaaria. 

Loppusijoitusalueen yhteydessä on asfaltoitu ja käytössä oleva käsittelykenttä (2,1 ha). 

Vaarallisen jätteen loppusijoitusalue (19,1 ha) on suunniteltu vaarattoman jätteen 

loppusijoitusalueen pohjoispuolelle.  

Molempien loppusijoitusalueiden täyttökorkeus pintarakenteineen (Kuva 3) on voimassa olevan 

Peittoon kaavan mukaisesti 38,4 m (N2000). Vaarallisen jätteen suunnitelman mukainen 

täyttötilavuus on 2,8 milj. m3rtr ja vaarattoman jätteen suunnitelman mukainen täyttötilavuus on 

2,8 milj. m3rtr. 

Materiaalinkäsittelykeskukseen on suunniteltu kolme käsittelykenttää, joiden yhteispinta-ala on 6,9 

hehtaaria. Kentistä kaksi sijoittuu vaarallisen jätteen loppusijoitusalueen länsipuolelle ja yksi kenttä 

sijoittuu vaarattoman jätteen loppusijoitusalueen länsipuolelle.  

4.1.3 Vaihtoehto VE2 

Hankealueelle rakennetaan suunnitelmien mukainen materiaalinkäsittelykeskus, joka käsittää 

vaarattoman ja vaarallisen jätteen loppusijoitusalueet sekä kolme materiaalin käsittelykenttää 

vaihtoehdon VE1 mukaisesti. Alueelle vastaanotettavien jätejakeiden ja muiden materiaalien määrä 

vuosittain on enimmillään 300 000 tonnia, joista vuosittain loppusijoitetaan noin 30–40 % 
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vastaanotettavasta jätemäärästä eli enimmillään noin 120 000 t/a. Vastaanotettavasta 

jätemäärästä 60–70 %, eli enimmillään noin 210 000 t/a, hyötykäytetään hankealueella tai 

toimitetaan hyötykäyttöön hankealueen ulkopuolelle soveltuviin kohteisiin. 

 

Kuva 3. Loppusijoitusalueet täytettyinä toiminnan päätyttyä. 
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5 HANKEKUVAUS 

5.1 Rakentaminen ja rakenteet 
Materiaalinkäsittelykeskuksen alueelle rakennetaan vaarattoman ja vaarallisen jätteen 

loppusijoitusalueet, kolme varastointi- ja käsittelykenttäaluetta sekä suotovesien tasausaltaat (Kuva 

4). Varastointi- ja käsittelykentillä voi sijaita halleja, siiloja sekä jätteenkäsittelylaitteistoja jätteiden 

käsittelyä varten. Loppusijoitusalueita rakennetaan vaiheittain, jotta mm. muodostuvien 

suotovesien määrä on mahdollisimman vähäinen. Loppusijoitusalueita voidaan käyttää myös 

käsittelykenttinä, jolloin alueilla käsitellään jätejakeita vastaavasti kuin muilla keskuksen 

kenttäalueilla. Loppusijoitusalueet rakennetaan valtioneuvoston antaman asetuksen (kaatopaikka-

asetus, 331/2013) mukaisin rakentein. Kaatopaikka-asetuksessa on annettu vaatimukset 

kaatopaikoille ja niiden sijainnille, minkä lisäksi asetuksessa on säädetty kaatopaikkavesien 

hallinnasta ja käsittelystä, kaatopaikkojen pohja- ja pintarakenteista sekä kaatopaikkakaasun 

hallinnasta. Seuraavissa kappaleissa on kuvattu näiden alueiden rakentamista ja rakenteita. 
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Kuva 4. Kipsikorven materiaalinkäsittelykeskuksen toiminnot. 
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5.1.1 Loppusijoitusalueiden pohjarakenteet 

Kaatopaikka-asetuksen mukaisesti loppusijoitusalueen maaperän on oltava kantava, ja sen on 

täytettävä asetuksessa määritellyt tiiveysvaatimukset vedenläpäisevyyden ja paksuuden osalta 

siten, että niiden yhdistetty vaikutus vastaa vaarallisen jätteen loppusijoitusalueella vähintään 

veden kyllästämän maan vedenläpäisevyyden k-arvoa on ≤1 x 10-9 m/s ja paksuutta ≥5 m. 

Vaarattoman jätteen loppusijoitusalueella vedenläpäisevyyden k-arvon on oltava ≤1 x 10-9 m/s ja 

paksuuden ≥1 m.  

Loppusijoitusalueiden rakentaminen aloitetaan pintamaan poistolla. Pintamaat läjitetään niille 

suunnitellulle läjitysalueelle materiaalinkäsittelykeskuksessa, josta pintamaat voidaan hyödyntää 

esim. suljettavien alueiden pintakerroksissa. Pintamaan poiston jälkeen pohja tasataan 

suunniteltuun muotoon ja kaltevuuteen. Loppusijoitusalueet rakennetaan ja otetaan käyttöön 

vaiheittain.  

Jos loppusijoitusalueen maaperän tiiveys ei luonnostaan vastaa edellä esitettyjä vaatimuksia, on 

tiiveyttä parannettava tasatun ja tiivistetyn pohjan päälle rakennettavalla tiivistyskerroksella, jotta 

saavutetaan vastaava suojataso. Rakennettavan tiivistyskerroksen paksuuden on oltava 

vaarattoman jätteen loppusijoitusalueella vähintään 0,5 m ja vaarallisen jätteen 

loppusijoitusalueella vähintään 1,0 m. Tiivistyskerroksen materiaalina voidaan käyttää esim. 

luonnonsavea tai maabentoniittia.  

Tiivistyskerroksen päälle on sekä vaarattoman että vaarallisen jätteen loppusijoitusalueella 

asennettava tiivistämiseen tarkoitettu keinotekoinen eriste (esim. HDPE-kalvo) ja sen päälle 

kuivatuskerros, jonka paksuuden on oltava vähintään 0,5 m. Kuivatuskerroksen materiaaleina 

voidaan hyödyntää tarkoitukseen soveltuvia hyödyntämiskelpoisia materiaaleja. Kuivatuskerroksen 

päälle rakennetaan routasuojakerros suojaamaan pohjan rakenteita. Routasuojakerroksen päälle 

voidaan tarvittaessa rakentaa liikennöintikerros.  

Pohjarakennekerrosten materiaaleja voidaan vaihtaa vastaavan suojaustason ja toiminnallisuuden 

rajoissa muihin soveltuviin materiaaleihin. Seuraavissa kuvissa (Kuva 5, Kuva 6) on esitetty 

vaarattoman ja vaarallisen loppusijoitusalueen pohjarakenteen rakennekerrokset. 
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Kuva 5. Vaarattoaman jätteen pohjarakenteen rakennekerrokset. 

 

Kuva 6. Vaarallisen jätteen pohjarakenteen rakennekerrokset. 
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5.1.2 Loppusijoitusalueiden pintarakenteet 

Loppusijoitusalueen saavutettua lopullisen täyttökorkeutensa, rakennetaan sen päälle kaatopaikka-

asetuksen mukaiset pintarakenteet. Pintarakenteiden valmiin pinnan lakikorkeus on kaavassa 

määritetty tasolle +38,40 (N2000). Pintarakenteet muodostuvat vaarattoman jätteen 

loppusijoitusalueella (Kuva 7) kaasunkeräyskerroksesta, tiivistyskerroksesta (h≥ 0,5 m), 

kuivatuskerroksesta (h≥ 0,5 m) ja pintakerroksesta (h≥ 1,0 m).  

 

Kuva 7. Vaarattoman jätteen loppusijoitusalueen pintarakenteen rakennekerrokset. 

Vaarallisen jätteen loppusijoitusalueella pintakerrokset (Kuva 8) muodostuvat vastaavasti alhaalta 

ylöspäin kaasunkeräyskerroksesta (tarvittaessa), keinotekoisesta eristeestä, tiivistyskerroksesta (h≥ 

0,5 m), kuivatuskerroksesta (h≥ 0,5 m) ja pintakerroksesta (h≥ 1,0 m). Pintarakennekerrosten 

materiaaleja voidaan vaihtaa vastaavan suojaustason ja toiminnallisuuden rajoissa muihin 

soveltuviin materiaaleihin. 
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Kuva 8. Vaarallisen jätteen loppusijoitusalueen pintarakenteen rakennekerrokset. 

5.1.3 Kenttäalueen pohjarakenteet 

Materiaalinkäsittelykeskuksen alueelle rakennetaan myös käsittelykenttäalueita, joilla voidaan 

varastoida ja käsitellä erilaisia jätejakeita ja materiaaleja. Käsittelykentät rakennetaan vesitiiviiksi ja 

ne asfaltoidaan. Kenttäalueiden pohjarakenteissa käytetään alueen rakentamisen yhteydessä 

leikattavia maa- ja kiviaineksia (Kuva 9) sekä teknisesti soveltuvia uusiomateriaaleja (Kuva 10).  

 

Kuva 9. Käsittelykentän rakennekerrokset kiviaineksilla rakennettaessa. 
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Kuva 10. Käsittelykentän rakennekerrokset käytettäessä uusiomateriaaleja. 

5.1.4 Vesien hallinta 

Kenttäalueiden ja loppusijoitusalueiden rakentamisen yhteydessä alueille rakennetaan vesien 

johtamiseen liittyvät rakenteet, kuten ojat, putki- ja viemärilinjat sekä tasausaltaat (3—4 kpl). 

Likaantuneet vedet kerätään hallitusti tasausaltaisiin ja niistä edelleen pumppausaltaaseen, josta ne 

pumpataan kunnalliseen viemäröintiin ja edelleen jätevedenpuhdistamolle. Tasausaltaat 

mitoitetaan vastaamaan arvioidun kerralla auki olevan täytön tarvetta, mitoituksessa otetaan 

huomioon myös poikkeukselliset sääolosuhteet. Tasausaltaat rakennetaan vesitiiviiksi ja ne 

toteutetaan joko asfaltti- tai kalvorakenteella (Kuva 11, Kuva 12) 

Kuva 11. Tasausaltaan esimerkkirakennekerrokset asfalttirakenteena.  
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Kuva 12. Tasausaltaan esimerkkirakennekerrokset kalvorakenteena.  

5.1.5 Muu infra 

Materiaalinkäsittelykeskuksen alueelle rakennetaan alueen liikennöinnin vaatimat tiet, autovaaka 

sekä materiaalien käsittelytoiminnassa tarvittavat hallit, varastotilat ja -siilot käsittelykentille. 

Keskuksen alueelle rakennetaan tarvittava valaistus ja alue aidataan. 

5.2 Hankealueen toiminta 

5.2.1 Toiminta-ajat 

Materiaalinkäsittelykeskuksessa on toimintaa arkipäivisin (ma–pe) kello 7–22 välisenä aikana. 

Kuljetuksia alueelle voidaan järjestää poikkeustapauksissa myös yöaikaan ja viikonloppuisin. 

5.2.2 Käsiteltävät ja loppusijoitettavat materiaalit 

Materiaalinkäsittelykeskukseen vastaanotetaan erilaisia materiaaleja ja jätejakeita vaihtoehdossa 

VE1 150 000 t/a ja vaihtoehdossa VE2 300 000 t/a. Jätejaekohtaiset arviot vastaanotettavista 

materiaaleista ja niiden määristä hankkeen toteutusvaihtoehdoissa VE1 ja VE2 on esitetty 

seuraavassa taulukossa (Taulukko 2). Eri jakeiden vuosittaiset määrät voivat vaihdella mm. 

purkukohteiden sekä pilaantuneen maan kunnostusurakoiden perusteella. 
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Taulukko 2. Arviot materiaalitehokkuuskeskuksessa käsiteltävistä materiaaleista ja niiden määristä.  

Materiaali Luokitus 
VE1, määrä  

(t/a) 
VE2, määrä  

(t/a) 

Teollisuusjäte Vaaraton jäte 10 000  20 000  

Teollisuusjäte Vaarallinen jäte 5 000  15 000  

Rakennus- ja purkujäte Vaaraton jäte 10 000  20 000  

Rakennus- ja purkujäte Vaarallinen jäte 5 000  10 000  

Kierrätyspuu Vaaraton jäte 5 000 10 000 

Betoni Vaaraton jäte 5 000  15 000  

Betoni Vaarallinen jäte 5 000  15 000  

Pilaantuneet maat Vaaraton jäte 19 000  50 000  

Pilaantuneet maat Vaarallinen jäte 11 000  36 000  

Asbesti Vaarallinen jäte 1 000  3 000  

Tuhkat Vaaraton tai vaarallinen 
jäte  

30 000  42 000  

Lietteet Vaaraton tai vaarallinen 
jäte 

20 000  30 000  

Kaupan ja teollisuuden jätteet,  
yhdyskuntajätteet 

Vaaraton jäte 
20 000 30 000 

Renkaat Vaaraton jäte 4 000 4 000 

Yhteensä  150 000  300 000  

 

Teollisuusjätteitä muodostuu eri teollisuuden alojen prosesseissa ja niiden laadusta ja 

ominaisuuksista riippuen jätteet luokitellaan pysyviksi, vaarattomiksi tai vaarallisiksi jätteiksi. 

Teollisuusjätteitä ovat esim. sakat, suodatuskakut, prosessien sivutuotteet, jätevesien käsittelyssä 

muodostuvat jätteet, rejektit ja tuote-erät, joita ei voida toimittaa asiakkaille. Olomuodoltaan 

jätteet voivat olla lietemäisiä, kiinteitä tai pölyäviä.  

Rakennus- ja purkujätteet ovat rakennusten ja muiden rakenteiden purkamisessa muodostuvia 

jätteitä. Jätteet voivat olla tiiltä, laattoja ja keramiikkaa, puuta, lasia, muovia, maa- ja kiviaineksia, 

eristysaineita ja muita rakennusaineita. Rakennus- ja purkujätteet ovat kiinteitä jätteitä ja niiden 

laadusta ja ominaisuuksista riippuen ne luokitellaan pysyviksi, vaarattomiksi tai vaarallisiksi jätteiksi.  

Kierrätyspuu on biopolttoaineeksi luokiteltavaa puhdasta puutähdettä tai käytöstä poistettua 

puuta tai puutuotetta, johon ei sisälly muovipinnoitteita tai halogenoituja orgaanisia yhdisteitä eikä 

raskasmetalleja. Kierrätyspuuta on esimerkiksi uudisrakentamisen puutähde sekä puu- ja 

kuormalavat.  

Betonia muodostuu myös rakennus- ja purkutöiden yhteydessä. Riippuen purkukohteesta betoni 

voi olla pilaantunutta, esimerkiksi teollisuuskohteista purettavissa rakenteissa voi olla kohonneita 

haitta-aineiden pitoisuuksia. Lisäksi betonin valmistuksen yhteydessä betoni- ja betonituotetehtailla 

muodostuu betonijätteitä ja betonilietteitä.  

Pilaantuneet maat ovat maa-aineksia, joissa on kohonneita haitta-aineiden pitoisuuksia. 

Pilaantuneita maa-aineksia muodostuu pilaantuneen maan kunnostuskohteissa, joissa pilaantuneet 

maat poistetaan ja korvataan pilaantumattomilla maa-aineksilla. Riippuen haitta-aineiden 

pitoisuuksista, pilaantuneet maat luokitellaan pysyviksi, vaarattomiksi tai vaarallisiksi jätteiksi.  



 

 
 

33 

Asbestia on käytetty rakentamisessa mm. tulenkestävänä eristeenä, putkieristeissä ja ruiskutetuissa 

eristeissä, muovimatoissa ja kaakeleissa. Asbestia on käytetty Suomessa 1920–1990-luvuilla, 

asbestin käyttö on kielletty vuonna 1994. Asbestijätettä muodostuu rakennusten purkamisen 

yhteydessä. Asbestin terveysvaarallisuuden vuoksi sen pölyäminen on estettävä ja se on sijoitettava 

kaatopaikalle ja peitettävä välittömästi.  

Tuhkat muodostuvat poltto- ja voimalaitoksilla sekä muissa polttoprosesseissa. Tuhkat voidaan 

jakaa pohjatuhkiin, lentotuhkiin, kattilatuhkiin, savukaasujen käsittelyssä muodostuviin jätteisiin 

sekä muihin vastaaviin materiaaleihin. Riippuen prosessista tuhka voi olla karkearakeista (esim. 

kuonat) tai hienojakoista (esim. lentotuhka). Myös tuhkien muut ominaisuudet riippuvat prosessista 

ja poltettavasta materiaalista, usein erityisesti metallien pitoisuudet tuhkissa ovat koholla. Tuhkissa 

voi olla kohonneita haitta-aineiden pitoisuuksia ja liukoisuuksia, eivätkä ne välttämättä sellaisenaan 

ole sijoituskelpoisia edes vaarallisen jätteen kaatopaikalle. 

Lietteitä muodostuu yhdyskuntajätevesien (hiekan- ja öljynerotuskaivojen prosessilietteiden) ja 

teollisuusjätevesien käsittelyssä. Lietteiden vesipitoisuus on korkea.  

Kaupan ja teollisuuden jätteillä tarkoitetaan näiltä aloilta muodostuvia jätteitä, kuten pakkaus-, 

paperi- ja muovijätteitä. Jätteet voivat olla yhdyskuntajätteen kaltaisia. Jätteitä vastaanotetaan 

materiaalitehokkuuskeskuksessa, missä ne siirtokuormataan edelleen muualla tapahtuvaa 

käsittelyä varten. 

Renkaita käsitellään ja varastoidaan materiaalinkäsittelykeskuksen alueella. Renkaat murskataan ja 

murske toimitetaan hyödynnettäväksi materiaalina tai maarakentamisessa. Osa renkaista 

toimitetaan uusiokäyttöön. 

5.2.3 Materiaalien vastaanotto ja käsittelymenetelmät 

Materiaalinkäsittelykeskuksessa jätteitä ja muita materiaaleja vastaanotetaan, käsitellään, 

välivarastoidaan, hyödynnetään, toimitetaan muualle käsiteltäväksi tai hyödynnettäväksi ja 

tarvittaessa loppusijoitetaan keskuksen alueelle rakennettaville loppusijoitusalueille. Keskuksen 

toiminnan ensisijaisena tavoitteena on jätteiden prosessointi materiaaleiksi ja suurin osa 

vastaanotettavista materiaaleista toimitetaan keskuksen ulkopuolelle kierrätykseen tai 

hyötykäyttöön. Seuraavassa on kuvattu jätteenkäsittelymenetelmiä keskuksen alueella. Toiminnan 

kehittyessä alueella voidaan ottaa käyttöön myös muita kuin seuraavassa esitettyjä jätteiden 

käsittelymenetelmiä.  

Vastaanotto ja punnitus 

Keskuksen tulotien alkuun sijoitetaan autovaaka, jolla punnitaan kaikki alueelle vastaanotettavat 

kuormat. Vastaanotettavien kuormien punnituksen yhteydessä kirjataan jätteen tuottajaa ja jätettä 

koskevat tiedot. Punnituksen jälkeen kuormat ohjataan purkupaikoille. Myös kaikki keskuksesta pois 

lähtevät kuormat punnitaan ja niistä kirjataan ylös vastaavat tiedot kuin vastaanotettavista 

kuormista. 

Varastointi ja siirtokuormaus 

Vastaanotettavia jätejakeita ja materiaaleja voidaan tarvittaessa välivarastoida keskuksen alueella 

ennen niiden käsittelyä. Varastointi toteutetaan jätteen laadusta riippuen kenttäalueilla kasoissa, 
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halleissa, tarvittaessa säiliöissä tai konteissa. Mikäli kasoissa välivarastoitavat jätteet ovat pölyäviä, 

voidaan ne tarvittaessa kostuttaa tai peittää.  

Materiaalinkäsittelykeskukseen vastaanotetaan myös sellaisia jätejakeita, jotka ainoastaan 
siirtokuormataan alueella. Näitä jätteitä ovat mm. kaupan ja teollisuuden jätteet. Jätteelle 
suoritetaan tarvittaessa kevyttä kauhalajittelua, jossa epäpuhtauksia (ei toivottuja jäteartikkeleita) 
poistetaan. Jätteestä voidaan myös lajitella pois jakeita, jota voidaan ohjata uusioraaka-aineeksi, 
esimerkiksi muovia. Siirtokuormattavat jätejakeet lastataan vaihtolavalle tai konttiin ja toimitetaan 
jatkokäsittelyyn ympäristöluvalliselle toimijalle. Siirtokuormaus tehdään pääsääntöisesti hallissa.  
 
Mekaaninen käsittely 

Materiaalinkäsittelykeskuksessa jätteitä ja erilaisia materiaaleja käsitellään tarvittaessa 

mekaanisesti esimerkiksi seulomalla, murskaamalla tai muulla erottelumenetelmällä. Mekaanista 

jätteiden käsittelyä on myös jätteiden paalaus. Esimerkiksi kierrätyspuuta käsitellään mekaanisesti 

murskaamalla ja kaupan sekä teollisuuden erilliskerättyjä jätteitä lajittelemalla ja paalaamalla.  

Seulomalla voidaan erottaa erikokoisia kappaleita toisistaan. Esimerkiksi maa- ja kiviainesten, 

betonimurskeen tai rakennus- ja purkujätteen joukosta voidaan erottaa seulomalla suuremmat 

kappaleet. Vastaavasti seulomalla voidaan erotella esimerkiksi puujätteet, kannot, metallit tai 

muovit pois muun materiaalin joukosta. Seulontaa tehdään pääasiassa siirrettävillä 

seulontalaitteistoilla, joihin seulottava materiaali syötetään koneellisesti (pyöräkuormaajat, 

kaivinkoneet). Pienempiä jäte-eriä voidaan seuloa myös seulakauhalla, joka kiinnitetään esim. 

pyöräkuormaajaan. Seulontaa voidaan kappaleiden kokoon perustuvan menetelmän lisäksi tehdä 

myös esimerkiksi tuuliseuloilla, joissa kevyet jakeet erotetaan raskaammasta. Tuuliseula on suljettu 

laitteisto, jolloin pölyämistä ei aiheudu.  

Murskauksessa käsiteltävän materiaalin palakokoa pienennetään. Murskausta käytetään erityisesti 

rakennus- ja purkujätteiden, kierrätyspuun sekä betonin käsittelyssä. Murskaus tehdään 

siirrettävillä murskausyksiköillä, johon materiaali syötetään koneellisesti. Yksittäisiä isompia 

kappaleita tai pieniä eriä voidaan murskata myös kaivinkoneeseen kiinnitettävällä iskuvasaralla eli 

rammerilla tai seulamurskaimella.  

Mekaanisella jätteiden erottelulla tarkoitetaan lajittelua tai muuta erilaisten jätteiden ja 

materiaalien erottamista toisistaan. Erottelu tehdään pääasiassa koneellisesti esim. 

kaivinkoneeseen kiinnitettävällä kouralla tai muulla soveltuvalla laitteella, kuten 

magneettierottimella.  

Seulonta, murskaus ja muu mekaaninen jätteiden käsittely tehdään kenttäalueilla tai tarvittaessa 

hallissa. Käsitellyt materiaalit toimitetaan edelleen muuhun käsittelyyn, hyötykäyttöön tai 

tarvittaessa loppusijoitukseen. Jätteiden ja muiden materiaalien mekaanisesta käsittelystä voi 

materiaalien laadusta riippuen aiheutua pölyämistä, jota estetään tarvittaessa esimerkiksi 

käsiteltävien materiaalien kastelulla. Mekaanisesta käsittelystä aiheutuu myös melua. 

Kiinteytys ja stabilointi 

Kiinteytyksessä ja stabiloinnissa käsiteltävän materiaalin joukkoon lisätään side- ja lisäaineita, joiden 

avulla käsiteltävä materiaali kiinteytetään ja samalla vähennetään materiaalin sisältämien haitta-

aineiden liukoisuutta ja vedenläpäisevyyttä. Stabiloimalla käsiteltyä materiaalia voidaan sen 
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laadusta ja ominaisuuksista riippuen hyödyntää rakenteissa tai tarvittaessa loppusijoittaa. 

Stabilointia voidaan käyttää mm. tuhkien, pilaantuneiden maiden sekä teollisuusjätteiden 

käsittelymenetelmänä. Stabilointi voi olla myös esim. kalkkistabilointia, jota käytetään mm. 

jätevesilietteen hygienisointimenetelmänä.  

Stabiloinnin soveltuvuus selvitetään laboratoriossa tehtävillä kokeilla ennen käsittelyn aloittamista. 

Tehtävillä laboratoriokokeilla selvitetään mm. tarvittavien sideaineiden laatu ja määrä. Valittaviin 

sideaineisiin ja niiden määriin vaikuttavat käsiteltävän materiaalin lisäksi stabiloidun materiaalin 

loppukäyttö ja sen asettamat vaatimukset.  

Stabiloinnista aiheutuu jonkin verran melua, minkä lisäksi käsiteltävän materiaalin laadusta riippuen 

voi aiheutua jonkin verran pölyämistä sekä hajupäästöjä.  

Lannoitetuotteiden ja mullan valmistus 

Materiaalinkäsittelykeskukselle vastaanotettavista materiaaleista valmistetaan 

maanparannusaineita, lannoitetuotteita ja multaa. Näitä materiaaleja voidaan valmistaa esimerkiksi 

teollisuuden lietteistä, jätevedenpuhdistamon lietteistä tai mädätysjäännöksestä. Käsittely 

toteutetaan aumakäsittelynä käsittelykentillä tai tarvittaessa hallissa. Alueella ei kompostoida 

avoaumoissa esikäsittelemättömiä yhdyskuntajätevesilietteitä. Tarvittaessa käsittelyn yhteydessä 

käsiteltävän materiaalin joukkoon voidaan lisätä tukiaineita, kuten puuhaketta, kuoriketta tai muuta 

soveltuvaa materiaalia tai ravinteita. Käsittely voi sisältää myös materiaalin hygienisoinnin.  

Mikäli materiaaleja käytetään lannoitevalmisteina, tulee niiden täyttää maa- ja 

metsätalousministeriön lannoitevalmisteista antaman asetuksen (24/2011) mukaiset vaatimukset.  

Käsittelystä voi aiheutua hajupäästöjä, minkä lisäksi erityisesti aumojen rakentamisen yhteydessä 

voi aiheutua pölyämistä.  

Pilaantuneiden maiden kompostointi 

Kompostointia käytetään käsiteltävien pilaantuneiden maiden sisältämien orgaanisten haitta-

aineiden tuhoamiseksi tai niiden pitoisuuksien pienentämiseksi. Kompostointikäsittely tehdään 

aumoissa kenttäalueilla tai tarvittaessa hallissa. Kompostoinnin alkuvaiheessa kompostoitavan 

materiaalin joukkoon lisätään tukiaineeksi puuhaketta, kuoriketta tai muuta soveltuvaa materiaalia 

sekä tarvittaessa ravinteita. Samassa yhteydessä tukiaineiden lisäyksen kanssa rakennetaan 

kompostiaumat. Kompostoinnin aikana aumoja käännetään säännöllisesti, millä varmistetaan 

kompostin hapensaanti. Kompostoinnin aikana otetaan tarvittavia näytteitä sekä mitataan aumojen 

lämpötilaa, joilla varmistetaan kompostoinnin eteneminen. Kompostoinnin jälkeen maamassat 

toimitetaan hyötykäyttöön tai tarvittaessa loppusijoitetaan, mikäli niille ei voida osoittaa 

hyötykäyttökohdetta. 

Kompostoinnista voi aiheutua hajupäästöjä, minkä lisäksi erityisesti aumojen rakentamisen 

yhteydessä voi aiheutua pölyämistä.  

Huokosilmakäsittely 

Huokosilmakäsittelyä käytetään haihtuvia aineita (VOC-yhdisteet, bensiini, liuottimet) sisältävien 

materiaalien, erityisesti pilaantuneiden maa-ainesten, käsittelyssä. Huokosilmakäsittely 

toteutetaan kenttäalueilla peitetyissä aumoissa tai tarvittaessa hallissa. Käsiteltävästä materiaalista 
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imetään ilmaa, johon materiaalin sisältämät haihtuvat haitta-aineet kertyvät. Kerätty ilma 

johdetaan kaasunkäsittelyyn, joka voidaan toteuttaa esim. aktiivihiilikäsittelynä tai haitta-aineet 

voidaan polttaa erillisessä polttoyksikössä. 

Huokosilmakäsittelyn jälkeen käsitelty materiaali toimitetaan mahdollisuuksien mukaan 

hyötykäyttöön tai loppusijoitukseen. Huokosilmakäsiteltyjä materiaaleja voidaan tarvittaessa 

edelleen käsitellä esim. kompostoimalla, mikäli materiaali sisältää muita kuin haihtuvia orgaanisia 

haitta-aineita.  

Koska käsiteltävät materiaalit sisältävät haihtuvia aineita, voi erityisesti aumojen rakentamisen 

yhteydessä aiheutua hajupäästöjä. Myös pölypäästöjä voi aiheutua. 

Tuhkalannoitteen valmistus 

Materiaalinkäsittelykeskukseen vastaanotettavista tuhkista voidaan valmistaa tuhkalannoitteita 

kenttäalueilla ja tarvittaessa hallissa. Tuhkalannoitteiden valmistus toteutetaan 

lannoitevalmisteasetuksen vaatimusten mukaisesti. Maa- ja metsätalousministeriön 

lannoitevalmisteasetuksen mukaan tuhkalannoitteena tai sen raaka-aineena voidaan käyttää 

turpeen, peltobiomassan tai puun tuhkaa sekä eläinperäistä tuhkaa. Tuhkasta valmistetaan 

tuhkalannoitteita lisäämällä tarvittaessa tuhkan joukkoon ravinteita tai muita tarvittavia lisäaineita.  

Tuhkia voidaan myös rakeistaa tuhkarakeistamolla. Rakeistettava tuhka vastaanotetaan 

rakeistamolla vastaanottotaskuun, halliin, siiloon tai muuhun katettuun varastoon. Varastosta 

tuhka ohjataan kuljettimilla rakeistukseen, missä tuhkan joukkoon sekoitetaan tarvittava määrä 

vettä ja esim. kalkkia. Rakeistettu tuhka varastoidaan, minkä jälkeen se toimitetaan lannoitteena 

hyödynnettäväksi.  

Tuhkalannoitteiden valmistuksen yhteydessä voi aiheutua pölypäästöjä sekä melua.  

Terminen käsittely 

Terminen käsittely toteutetaan siirrettävällä käsittelylaitteistolla, joka sijoitetaan kenttäalueelle. 

Termisesti käsitellään orgaanisia haitta-aineita sisältäviä jätteitä, kuten pilaantuneita maa-aineksia. 

Käsiteltävä materiaali syötetään prosessiin, jossa materiaalin sisältämät haitta-aineet haihdutetaan 

kuumentamisen avulla ja käsitellään jälkipolttimella. Käsitelty materiaali toimitetaan käsittelyn 

jälkeen hyötykäyttöön. Mikäli käsiteltävä materiaali sisältää myös muita kuin orgaanisia haitta-

aineita, voidaan se termisen käsittelyn jälkeen käsitellä esimerkiksi stabiloimalla ja tarvittaessa 

loppusijoittaa.  

Termisen käsittelyn päästöt liittyvät käsiteltävien materiaalien pölyämiseen, käsittelylaitteiston 

ilmapäästöihin sekä käsittelyn yhteydessä muodostuvaan meluun.  

Pesutoiminnot 

Materiaalien pesun yhteydessä käsiteltävästä materiaalista, kuten lietteistä tai sakoista, erotetaan 

niiden sisältämä hienoaines ja liuotetaan haitta-aineita pesuaineiden avulla. Myös upotusallasta 

voidaan käyttää yhtenä materiaalien pesukäsittelynä.  

Pesussa käytetään erillisiä pesulaitteistoja, joissa on suljettu vesikierto. Pesulaitteisto sijoitetaan 

tiiviille käsittelykentälle. Pesuvedet käsitellään niiden laadusta riippuen saostamalla, laskeuttamalla, 
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biologisilla menetelmillä tai esim. aktiivihiilisuodatuksella. Puhdistettu vesi palautetaan 

pesulaitteiston vesikiertoon. Pesun yhteydessä haitta-aineet kertyvät karkeammasta aineksesta 

erotettavaan hienoainekseen ja muihin fraktioihin ja ne varastoidaan tiiviissä altaissa tai lavoilla ja 

tarvittaessa käsitellään edelleen esim. stabiloimalla tai muulla niiden käsittelyyn soveltuvalla 

menetelmällä. Karkeampi aines toimitetaan pesun jälkeen hyötykäyttöön tai tarvittaessa sitä 

voidaan käsitellä muilla menetelmillä ennen hyötykäyttöä.  

Upotusallas -käsittelyssä käsiteltävästä materiaalista erotetaan kelluvat aineet, kuten kevyet 

muovit. Käsittelyssä käsiteltävä materiaali upotetaan vesitiiviiseen altaaseen, lavalle tai säiliöön, 

jolloin kelluvat materiaalit erottuvat altaan pinnalle. Upotusallasta voidaan käyttää myös liukoisten 

aineiden pesumenetelmänä. Upotusallas -käsittely tehdään kenttäalueella. 

Pesumenetelmän päästöt liittyvät meluun sekä mahdollisin vesipäästöihin erityisesti 

häiriötilanteissa.  

Loppusijoitus 

Loppusijoituksella tarkoitetaan jätteiden sijoittamista loppusijoitusalueelle eli kaatopaikalle. 

Loppusijoitusalueelle sijoitetaan vain ne jätejakeet, joille ei ole osoittaa hyötykäyttökohdetta tai 

joita ei voida hyötykäyttää haitta-aineista johtuen. Materiaalinkäsittelykeskuksen alueelle 

rakennetaan kaksi erillistä loppusijoitusaluetta, toinen vaarattomien ja pysyvien jätteiden ja toinen 

vaarallisten jätteiden loppusijoittamista varten. Ennen jätteiden loppusijoittamista selvitetään 

niiden kaatopaikkakelpoisuus kaatopaikka-asetuksen vaatimusten mukaisesti. Loppusijoitusalueille 

sijoitetaan vain kaatopaikkakelpoisuuskriteerit täyttäviä jätteitä. Loppusijoitusalueella kuormat 

tyhjennetään kulloinkin käytössä olevalle täyttöalueelle. Loppusijoitettavia jätteitä tiivistetään 

koneellisesti ja erityisesti mahdollisesti pölyävät ja hajua aiheuttavat jätteet esipeitetään haittojen 

ehkäisemiseksi.  

5.2.4 Vedenhankinta ja vesien käsittely 

Vedenhankinta 

Materiaalinkäsittelykeskuksessa vettä tarvitaan sosiaali- ja toimistotiloissa, joissain materiaalien 

käsittelymenetelmissä sekä pölynsidonnassa. Keskuksen alueelle johdetaan rakentamisen aikana 

vesijohto. Materiaalien käsittelyssä ja pölyntorjunnassa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan 

alueelle kertyviä sade- ja hulevesiä sekä suotovesiä, jotka johdetaan viemäröinnillä alueella olevaan 

ja suunniteltuihin laskeutusaltaisiin. 

Vesien viemäröinti 

Nykyisisten toimintojen vesien viemäröinti 

Kipsikorven nykyinen hule- ja suotovesien johtaminen ja käsittely säilyy entisellään jo olemassa 

olevien alueiden osalta. Kipsijätteen läjitykseen käytetyt läjitysalueet (K1-K3) ja muiden jätteiden 

läjitykseen käytetyt M1-M3 läjitysalueet, joiden suotovedet nykyisellään johdetaan tasausaltaaseen 

ja Strömsuntinojaan, johdetaan jatkossakin vastaavalla tavalla. Kaatopaikan laajennusalueella 

muodostuvat suotovedet (pinta-ala yhteensä n. 3,5 ha) sekä nykyisellä kenttäalueella (pinta-ala n. 

2,2 ha) muodostuvat käsittelyä vaativat vedet johdetaan alueelle rakennettavaan viemäriin, josta 

edelleen Porin Veden jätevedenpuhdistamolle. 
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Uusien toimintojen vesien viemäröinti 

Tämän YVA-ohjelman mukaisissa toiminnoissa muodostuvat käsittelyä vaativat vedet kerätään 

alueelle rakennettaviin laskeutusaltaisiin. Laskeutusaltaisiin kertyneet vedet pumpataan 

rakennettavaan viemäriin, josta edelleen Porin Veden jätevedenpuhdistamolle. 

Materiaalinkäsittelykeskuksen ulkopuolisten vesien pääsy alueelle estetään alueen ympärille 

rakennettavilla ympärysojilla. Ympärysojista vedet johdetaan edelleen Strömsuntinojan kautta 

mereen. Myös liikennealueiden ja käyttöönottamattomien alueiden vedet johdetaan ympärysojiin. 

5.2.5 Energian hankinta ja kulutus 

Materiaalinkäsittelykeskuksessa energiaa tarvitaan alueen valaistukseen, jätteiden 

käsittelylaitteistoihin (kuten stabilointiin ja muihin erillisiin käsittelylaitteistoihin), toimisto- ja 

sosiaalitiloihin sekä viemäröitävien vesien pumppaukseen. 

5.2.6 Kemikaalien käyttö ja varastointi 

Materiaalikäsittelykeskuksessa käytettäviä kemikaaleja ovat jätteiden käsittelyssä käytettävät 

kemikaalit, kuten lisä- ja sideaineet. Tarvittavat kemikaalit varastoidaan niiden varastointiin 

soveltuvissa astioissa, konteissa ja säiliöissä niiden varastointimääräysten mukaisesti. 

Keskuksessa käytettävien työkoneiden polttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä tai dieselöljyä. 

Polttoaineet varastoidaan määräysten mukaisesti. Säiliöt ovat joko kaksivaippaisia tai ne sijoitetaan 

niiden tilavuutta vastaavaan katettuun suoja-altaaseen. Työkoneiden polttoaineen kulutus on 

riippuvainen vuosittaisen toiminnan laajuudesta.  

5.2.7 Liikennöinti ja kuljetukset 

Materiaaleja kuljetetaan materiaalinkäsittelykeskukseen käsiteltäväksi yleiseen tieliikenteeseen 

soveltuvalla kalustolla rekka- ja kuorma-autoilla. Kuormakoot vaihtelevat, mutta ovat arviolta 40 

tonnia/kuorma (ns. kasettikuljetukset). Keskimäärin kuljetuksia on arkisin toteutusvaihtoehdosta 

riippuen noin 15—30 yhdensuuntaista ajoneuvoa vuorokaudessa. Keskuksen alueelle liikennöidään 

Porin saaristotien ja edelleen Marinkorventien kautta. Tarkemmat tiedot liikennereiteistä ja 

nykyisistä liikennemääristä on esitetty jäljempänä kohdassa 14.  

5.3 Riskit ja niihin varautuminen 
Hankealueen rakentamisen aikaiset riskit ja häiriötilanteet ovat pääasiassa normaaliin 

maarakentamiseen liittyviä. Rakennettavia alueita louhitaan rakentamisen aikana pohjan 

tasaamisen yhteydessä. Rakennusmateriaalien kuljetukset alueille ja sieltä pois voivat aiheuttaa 

riskejä ja vaaratilanteita lisääntyvän liikenteen takia. Hankealueelle ja sieltä pois kuljetettavat 

materiaalit ovat normaaleja, maarakentamisessa käytettäviä maa- ja kiviaineksia, joten ne eivät 

aiheuta riskiä vaarallisten aineiden joutumisesta ympäristöön esim. 

liikenneonnettomuustilanteissa. Rakentamisen aikana polttoainevuodot työkoneista voivat 

aiheuttaa poikkeus- ja vaaratilanteen. 

Hankealueella toiminnan aikaisia poikkeus- ja vaaratilanteita voivat olla esimerkiksi 

polttoainevuodot työkoneista, kuljetuksiin ja liikennöintiin liittyvät onnettomuudet, 
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loppusijoitusalueiden sortumat ja pohjarakennevauriot, putkivauriot viemäröitävien vesien osalta 

sekä jätteenkäsittelylaitteiston laiterikot. Poikkeus- ja vaaratilanteista voi myös aiheutua 

ympäristöön kohdistuvia riskejä.    

Toiminnan riskit arvioidaan ja tunnistetaan etukäteen, jotta niihin voidaan varautua jo 

suunnitteluvaiheessa. Materiaalinkäsittelykeskukselle laaditaan ennaltavarautumissuunnitelma ja 

tarvittavat työturvallisuussuunnitelmat. Lisäksi alueella toimivaa henkilökuntaa koulutetaan 

vaaratilanteiden ehkäisemiseen ja hallintaan sekä huolehtimaan henkilökohtaisten 

suojavarusteiden varastoinnista, käytöstä ja huollosta.  

5.4 Päästöt ja niiden käsittely 

5.4.1 Päästöt maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin 

Hankealueelle rakennetaan tiiviit kenttä- ja kaatopaikka-alueen rakenteet, joilla estetään 

haitallisten aineiden pääsy maaperään, pohjamaahan ja edelleen pohjavesiin. Hankealueen 

pohjarakenteet toteutetaan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Mahdolliset pölyämisen 

aiheuttamat vaikutukset alueen ulkopuolelle maaperään tai pohjavesiin arvioidaan vähäisiksi. 

5.4.2 Päästöt pintavesiin 

Hankealueen toiminnoista ei aiheudu suoria päästöjä pintavesiin. Alueelta muodostuvat 

likaantuneet vedet johdetaan alueelle rakennettaviin tasausaltaisiin. Tasausaltaista vedet johdetaan 

edelleen jätevedenpuhdistamolle. Kipsikorven alueen vanhojen, jo suljettujen jätetäyttöjen 

suotovedet johdetaan jatkossakin Strömsuntinojan kautta mereen. 

Hankealueen ulkopuolisten pintavesien pääsy alueelle estetään ympärysojilla ja salaojajärjestelmin, 

joista vedet johdetaan edelleen ympäristön ojiin. Loppusijoitusalueiden pintarakenteen sade- ja 

hulevedet ohjataan myös ympäristön ojiin. Pölyämisen vaikutukset alueen ympäristön pintavesiin 

arvioidaan vähäisiksi. 

5.4.3 Ilmapäästöt 

Hankealueella ilmapäästöjä aiheutuu työkoneiden ja laitteistojen pakokaasupäästöistä. Lisäksi 

päästöjä voi aiheutua huokosilmakäsittelyn yhteydessä käsiteltävistä haihtuvista haitta-aineista, 

jotka normaalitoiminnassa käsitellään suodattamalla esimerkiksi aktiivihiilellä. Päästöt ovat 

mahdollisia erityisesti häiriö- tai onnettomuustilanteissa.  

Hajupäästöjä voi aiheutua lietteiden ja muiden haisevien jätteiden käsittelystä. Hajupäästöjä 

estetään käsittelemällä tällaiset jätteet hallissa.  

Pölyämistä aiheutuu jätteiden laadusta riippuen niiden kuljetuksen, vastaanoton ja käsittelyn 

yhteydessä. Pölyämisen määrään vaikuttavat jätteen ominaisuuksien kuten kosteuspitoisuuden 

lisäksi vallitsevat sääolosuhteet (tuulisuus, sademäärä, vuodenaika). Pölyämistä torjutaan 

tarvittaessa kastelemalla käsiteltäviä materiaaleja, kastelemalla tai suolaamalla tie- ja kenttäalueita 

sekä niiden puhtaanapidolla.  
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5.4.4 Melu ja tärinä 

Melua hankealueella aiheutuu liikennöinnistä, alueella käytettävistä työkoneista sekä jätteiden 

käsittelylaitteistoista. Melun osalta on huomioitavaa, etteivät kaikki jätteiden käsittelymenetelmät 

ole käytössä jatkuvasti, vaan esim. murskausta voidaan tehdä kausittain. Tärinää voi aiheutua 

lähinnä rakentamisen yhteydessä, mutta se arvioidaan hyvin vähäiseksi. 

5.4.5 Valo, kuumuus ja säteily 

Hankealueen toiminnoista ei aiheudu kuumuutta tai säteilyä ympäristöön.  

5.5 Toiminnan päättymisen jälkeiset toimenpiteet 
Materiaalinkäsittelykeskuksen toiminnan päätyttyä kenttäalueita voidaan hyödyntää muussa 

teollisessa toiminnassa tai alueella voidaan edelleen jatkaa materiaalien tai jätteiden käsittelyä. 

Tarvittaessa kenttäalueilta poistetaan laitteistot ja muut rakenteet ja kenttäalueet puhdistetaan. 

Alueelle satavat vedet voidaan kenttien puhdistamisen jälkeen johtaa ympärysojiin ja edelleen 

ympäristöön.  

Toiminnan päättyessä mahdollisesti avoinna oleville loppusijoitusalueille rakennetaan kaatopaikka-

asetuksen mukaiset pintarakenteet. Pintarakenteiden päälle satavat vedet ohjataan ympäristöön. 

Uusien loppusijoitusalueiden suotovedet johdetaan myös niiden sulkemisen jälkeen viemäriin.  

Toiminnan päätyttyä käynnistetään tarvittava keskuksen jälkitarkkailu viranomaisten hyväksymän 

suunnitelman mukaisesti. Loppusijoitusalueiden jälkitarkkailusta on säädetty kaatopaikka-

asetuksessa. 

5.6 Suunnittelutilanne ja toteutusaikataulu 
Materiaalinkäsittelykeskuksen suunnittelu on aloitettu vuonna 2021 arviointiohjelman ja 

yleissuunnitelman laatimisella. Suunnittelua ja ympäristövaikutusten arviointia viedään eteenpäin 

rinnakkain. Alueella on voimassa olevan ympäristöluvan mukainen toiminta käynnissä, uudet tämän 

YVA-menettelyn mukaiset toiminnot aloitetaan YVA- ja lupamenettelyiden jälkeen arviolta vuonna 

2023. Materiaalikäsittelykeskuksen toiminta-ajaksi on tässä vaiheessa arvioitu 30—50 vuotta. 

5.7 Luvat ja päätökset 

5.7.1 Voimassa olevat luvat ja päätökset 

Lounais-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt 30.12.2009 toistaiseksi voimassa olevan 

ympäristöluvan (Nro 111 YLO, Dnro LOS-2002-Y-1708-111) teollisuusjätteen kaatopaikan 

toimintaan ja sen laajentamiseen kiinteistöllä 609-412-1-255. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 

vuonna 2014 muuttanut voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksiä 6a, 16, 18a ja 19a. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 23.6.2021 toistaiseksi voimassa olevan 

ympäristöluvan (Nro 196/2021, Dnro ESAVI/32822/2020) Kipsikorven kaatopaikan toiminnan 

olennaiselle muuttamiselle. 
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Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 30.9.2019 hyväksynyt Peittoon 

teollisuuskaatopaikka-alueen toimijoiden päivitetyn yhteistarkkailusuunnitelman. 

Yhteistarkkailuohjelmaan kuuluvat Fortum Power and Heat Oy, Fortum Waste Solutions Oy, Venator 

P&A Finland Oy, Stena Recycling Oy, Suomen Erityisjäte Oy sekä Peittoon Kierrätysterminaali Oy. 

5.7.2 Vireillä olevat luvat 

Kipsikorven kaatopaikalle on vireillä muutoslupahakemus, jossa haetaan muutosta voimassa olevan 

ympäristöluvan (Nro 196/2021, Dnro ESAVI/32822/2020) lupamääräyksiin. L&T Teollisuuspalvelut 

Oy haluaa kehittää ja laajentaa alueen toimintaa pelkästä kaatopaikkatoiminnasta kohti 

materiaalien käsittelyä ja kierrätystä, minkä vuoksi voimassa olevaan ympäristölupaan haetaan 

muutosta vastaanotettavien jätteiden tuottajien sekä jätteiden määrien osalta. YVA-ohjelman 

kuulutuksen aikaan lupahakemukseen ei ole vielä tullut päätöstä. 

5.7.3 Hankkeen edellyttämät luvat ja päätökset 

Ympäristölupa 

Ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) tarkoituksena on mm. ehkäistä ympäristön pilaantumista ja 

sen vaaraa, ehkäistä ja vähentää päästöjä, poistaa pilaantumisesta aiheutuvia haittoja ja torjua 

ympäristövahinkoja, turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja 

monimuotoinen ympäristö, tukea kestävää kehitystä ja torjua ilmastonmuutosta. 

Ympäristönsuojelulakia sovelletaan teolliseen ja muuhun toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa 

aiheutua ympäristön pilaantumista.  Ympäristönsuojelulain mukaisesti ympäristön pilaantumiseen 

vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa. 

Materiaalinkäsittelykeskukselle on haettava ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa. 

Ympäristölupahakemusta voidaan valmistella YVA-menettelyn aikana.  Ympäristölupaa ei voida 

kuitenkaan myöntää ennen kuin YVA-selostus on valmistunut ja yhteysviranomainen on antanut 

siitä perustellun päätelmän. YVA-selostus ja perusteltu päätelmä on liitettävä 

ympäristölupahakemukseen ja lupaviranomaisen on varmistettava, että perusteltu päätelmä on 

ajan tasalla lupaa ratkaistaessa. Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei luvan mukaisesta 

toiminnasta yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa aiheudu terveyshaittaa, merkittävää 

muuta ympäristön pilaantumista, maaperän, pohjaveden tai meren pilaantumista eikä 

naapuruussuhdelain (26/1920) mukaista kohtuutonta rasitusta. Ympäristönsuojelulain mukaisen 

hakemuksen käsittelystä vastaa Etelä-Suomen Aluehallintavirasto (AVI). Valvontaviranomaisen 

toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus. 

Rakennus- ja maisematyöluvat 

Rakennusten ja rakennelmien rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain (MRL, 

132/1999) mukaista rakennuslupaa. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä ympäristövaikutusten 

arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama perusteltu päätelmä. Myös 

rakennuslupaviranomaisen on varmistettava perustellun päätelmän ajantasaisuus. Sellaisen 

rakennelman tai laitoksen pystyttäminen tai sijoittaminen, jota ei ole pidettävä rakennuksena, 

saattaa edellyttää toimenpidelupaa. Asemakaava-alueella, tietyillä yleiskaava-alueilla ja niiden 

rakennus- tai toimenpidekieltoalueilla tehtävät maanrakennustyöt, puiden kaataminen ja muut 

näihin verrattavat toimenpiteet voivat edellyttää maisematyölupaa. Rakennus-, toimenpide- tai 
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maisematyölupien tarve selvitetään rakennusvalvontaviranomaisilta ja luvat haetaan ennen 

toimenpiteisiin ryhtymistä. 

Lannoitevalmistelaki 

Lannoitevalmisteiden, kuten maanparannusaineiden valmistusta valvoo Suomessa 

Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira). Lannoitevalmisteiden valmistuksessa on noudatettava 

lannoitevalmisteita koskevaa lainsäädäntöä (lannoitevalmistelaki 539/2006, maa- ja 

metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista 24/2011, maa- ja metsätalousministeriön 

asetus lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja em. valvonnasta 11/2012) sekä 

Eviran antamia ohjeita ja vaatimuksia. Ohjeita ja vaatimuksia on annettu mm. ilmoitus- ja 

kirjanpitovelvollisuudesta sekä omavalvonnasta.  

Kemikaaliturvallisuuslain mukaiset luvat ja ilmoitukset 

Materiaalinkäsittelykeskuksessa käytettävien kemikaalien määrästä riippuen kyseessä voi olla joko 

kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) mukainen kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja 

varastointi tai laajamittainen käsittely ja varastointi. Lupa- ja ilmoitusmenettelyn kulku on esitetty 

vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetussa valtioneuvoston 

asetuksessa (685/2015). 

Mikäli kemikaalien käsittely ja varastointi ovat vähäisiä, on alueelliselle pelastusviranomaiselle 

laadittava em. asetuksen mukainen ilmoitus. Jos taas kemikaalien käsittely ja varastointi ovat 

laajamittaisia, on kemikaalien käsittelyyn haettava lupaa kirjallisella hakemuksella Tukesilta. 

Kemikaaliturvallisuuslain mukaiseen laajamittaiseen kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyen 

on laadittava pelastussuunnitelma sekä turvallisuusselvitys/toimintaperiaatekäsikirja.  

Viemäröintisopimus 

Jätevesien johtamisesta viemäriin tehdään sopimus viemärilaitoksen kanssa. Sopimuksessa 

määritellään jätevesien johtamista viemäriin koskevat vaatimukset.  
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6 YVA-MENETTELYN TARVE JA TARKOITUS 
Ympäristövaikutusten arviointimenettely on YVA-lakiin (252/2017) ja YVA-asetukseen (277/2017) 

perustuva menettely. Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten 

arviointia ja arvioinnin yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa, sekä 

lisätä kaikkien tiedon saantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyn tavoitteena on 

osallistumisen lisäksi ehkäistä tai lieventää hankkeesta mahdollisesti aiheutuvien haitallisten 

ympäristövaikutusten syntymistä jo suunnittelun aikana.  

YVA-menettely ei ole lupahakemus, suunnitelma tai päätös hankkeen toteuttamisesta. Menettelyn 

yhteydessä tuotetaan tietoa hankkeesta sitä koskevaa päätöksentekoa ja sitä seuraavaa 

lupaprosessia varten. YVA-menettelyn yhteydessä ei tehdä hallinnollisia päätöksiä, eikä 

menettelystä tai sen aikana laadittujen asiakirjojen sisällöstä voi valittaa. YVA-menettelyn 

yhteydessä laadittavan YVA-ohjelman riittävyyden arvioi yhteysviranomainen YVA-ohjelmasta 

antamassaan lausunnossa. YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon pohjalta 

laaditaan YVA-selostus. Yhteysviranomainen laatii YVA-selostuksesta perustellun päätelmän. 

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi YVA-menettelyssä on edellytys sille, että sille voidaan 

myöntää ympäristölupa. YVA-selostus sekä perusteltu päätelmä liitetään laadittavaan 

ympäristölupahakemukseen.  

Tässä YVA-hankkeessa hankkeella tarkoitetaan L&T Teollisuuspalvelut Oy:n uutta 

materiaalinkäsittelykeskusta ja kaatopaikkaa, jonka ympäristövaikutukset arvioidaan YVA-lain ja -

asetuksen mukaisesti. Nykyisen toiminnan sekä hankkeeseen sisältyvien toimintojen tekninen 

kuvaus on esitetty edellä kohdassa 4. Kyseessä on uusi toiminta, johon YVA-menettelyä sovelletaan 

YVA-lain 3 §:n 1 momentin ja liitteen 1 kohdan 11 alakohtien a, b ja d perusteella (kuva alla).  
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7 YVA-MENETTELY JA OSALLISTUMINEN 

7.1 YVA-menettely ja sen aikataulu 
YVA-menettely jaetaan YVA-ohjelmavaiheeseen sekä YVA-selostusvaiheeseen. Tämä YVA-ohjelma 

on suunnitelma ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta. YVA-lain ja  

-asetuksen mukaisesti YVA-ohjelmassa on esitettävä  

• kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta ja suunnitteluvaiheesta, sijainnista, koosta, 

maankäyttötarpeesta ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin, tiedot hankkeesta 

vastaavasta sekä arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta (esitetty edellä 

kohdissa 1, 2 ja 4) 

• hankkeen kohtuulliset vaihtoehdot, jotka ovat hankkeen ja sen erityisominaisuuksien 

kannalta varteenotettavia ja joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta 

jättäminen, jollei tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpeeton (esitetty edellä 

kohdassa 4),  

• tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista (esitetty edellä 

kohdassa 4.7),  

• kuvaus todennäköisen vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja sen kehityksestä (esitetty 

jäljempänä kohdissa 8–21),  

• ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista ympäristövaikutuksista, ml. valtioiden rajat ylittävät 

ympäristövaikutukset ja yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa, siinä laajuudessa kuin 

on tarpeen perustellun päätelmän tekemiselle sekä perustelut arvioitavien 

ympäristövaikutusten rajaukselle (esitetty jäljempänä kohdissa 8–21),  

• tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityksistä sekä 

aineiston hankinnassa ja arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja niihin liittyvistä 

oletuksista (esitetty jäljempänä kohdissa 8–21), 

• tiedot arviointiohjelman laatijoiden pätevyydestä (esitetty edellä kohdassa 1.2),  

• suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä, näiden 

liittymisestä hankkeen suunnitteluun (esitetty jäljempänä kohdassa 6.2) sekä  

• arvio YVA-selostuksen valmistumisajankohdasta (esitetty jäljempänä, Kuva 13). 

YVA-ohjelma jätetään yhteysviranomaisena toimivalle Varsinas-Suomen ELY-keskukselle, joka 

tiedottaa YVA-ohjelmasta kuuluttamalla. Kuulutusaika on YVA-lain mukaisesti 30 päivää ja 

erityisestä syystä enintään 60 päivää. Kuulutuksessa kerrotaan missä arviointiohjelma ja 

yhteysviranomaisen siitä myöhemmin antama lausunto pidetään nähtävänä YVA-menettelyn 

aikana. Kuulutusaikana YVA-ohjelmasta on mahdollista esittää mielipiteitä sekä antaa lausuntoja. 

Kuulutuksessa esitetään tarkemmat tiedot mielipiteiden ja lausuntojen toimittamisesta 

yhteysviranomaiselle. Kuulutusajan päätyttyä yhteysviranomainen kokoaa annetut lausunnot ja 

mielipiteet ja laatii lausuntonsa YVA-ohjelmasta kuukauden kuluessa kuulutusajan päättymisestä.  
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Varsinainen ympäristövaikutusten arviointi tehdään YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen siitä 

antaman lausunnon pohjalta. Arvioinnin tulokset kootaan YVA-selostukseen. YVA-selostuksessa on 

YVA-lain ja -asetuksen mukaan esitettävä seuraavat tiedot 

• kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista, koosta, maankäyttötarpeesta, 

tärkeimmistä ominaisuuksista ml. energian hankinta ja kulutus, materiaalit ja luonnonvarat, 

todennäköiset päästöt ja jäämät kuten melu, tärinä, valo, kuumuus ja säteily sekä sellaiset 

päästöt ja jäämät, jotka voivat aiheuttaa veden, ilman, maaperän ja pohjamaan 

pilaantumista, sekä syntyvän jätteen määrä ja laatu ottaen huomioon hankkeen rakentamis- 

ja käyttövaiheet, mahdollinen purkaminen ja poikkeustilanteet  

• tiedot hankkeesta vastaavasta, hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta, 

toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastettavista päätöksistä 

sekä sekä hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin, 

• tiedot valitun vaihtoehdon tai vaihtoehtojen valitaan johtaneista pääasiallisista syistä, 

mukaan lukien ympäristövaikutukset  

• selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmin sekä hankkeen 

kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin 

ja ohjelmiin, 

• arvio mahdollisista onnettomuuksista ja niiden seurauksista ottaen huomoon hankkeen 

alttius suuronnettomuus- ja luonnonkatastrofiriskeille, näihin liittyvät hätätilanteet sekä 

toimenpiteet näihin tilanteisiin varautumisesta ml. ehkäisy- ja lieventämistoimet, 

• kuvaus vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja sen todennäköisestä kehityksestä, jos 

hanketta ei toteuteta,  

• arvio ja kuvaus hankkeen ja sen kohtuullisten vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä 

ympäristövaikutuksista sekä vaihtoehtojen ympäristövaikutusten vertailu sekä tapauksen 

mukaan arvio ja kuvaus valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista, 

• ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja 

merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia 

• tapauksen mukaan ehdotus mahdollisista merkittäviin haitallisiin ympäristövaikutuksiin 

liittyvistä seurantajärjestelyistä 

• vaihtoehtojen ympäristövaikutusten vertailu,  

• selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen ja liittymisestä hankkeen 

suunnitteluun 

• luettelo lähteistä, joita on käytetty selostukseen sisältyvien kuvausten ja arviointien 

laadinnassa, kuvaus menetelmistä, joita on käytetty merkittävien ympäristövaikutusten 

tunnistamisessa, ennustamisessa ja arvioinnissa sekä tiedot vaadittuja tietoja koottaessa 

todetuista puutteista ja tärkeimmistä epävarmuustekijöistä sekä tiedot arviointiselostuksen 

laatijoiden pätevyydestä, 

• selvitys siitä, miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on otettu huomioon 

• yleistajuinen ja havainnollinen tiivistelmä.  

YVA-selostus jätetään sen valmistuttua yhteysviranomaiselle, joka tiedottaa YVA-selostuksesta 

kuuluttamalla vastaavasti kuin YVA-ohjelmavaiheessa. Kuulutusaika on YVA-lain mukaisesti 30–60 

päivää. Kuulutusaikana YVA-selostuksesta on mahdollista esittää mielipiteitä sekä antaa lausuntoja 

yhteysviranomaiselle vastaavasti kuin YVA-ohjelmavaiheessa. Yhteysviranomainen tarkistaa 
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ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun ja laatii tämän jälkeen perustellun 

päätelmänsä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista kahden kuukauden kuluessa 

kuulutusajan päättymisestä. Perustellussa päätelmässä esitetään lisäksi yhteenveto YVA-

selostuksesta annetuista lausunnoista ja mielipiteistä.  

Kuvassa (Kuva 13) on esitetty YVA-hankkeen alustava aikataulu. YVA-menettely toteutetaan vuoden 

2021 aikana. YVA-hankkeen rinnalla tehdään myös hankkeen yleissuunnittelua, jolloin suunnittelun 

lähtökohdat ja tulokset otetaan huomioon arvioinnissa ja arvioinnin tulokset puolestaan 

suunnittelussa. Perustellun päätelmän antamisen jälkeen materiaalinkäsittelykeskuksen 

rakentamiselle haetaan ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa. Ympäristölupahakemus 

jätetään käsittelyyn arviolta vuonna 2022.  

 

Kuva 13. YVA-menettelyn alustava aikataulu. 

7.2 Osallistuminen ja vuorovaikutus 

7.2.1 Arviointimenettelyn osapuolet 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua hankkeesta vastaavan (L&T 

Teollisuuspalvelut Oy), yhteysviranomaisen (Varsinais-Suomen ELY-keskus) ja muiden 

viranomaisten lisäksi yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea 

sekä kaikki ne, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa. Osallisia voivat olla siis esimerkiksi 

hankkeen vaikutusalueella asuvat, työskentelevät, liikkuvat tai harrastavat henkilöt. Lisäksi osallisia 

ovat hankkeen vaikutusalueella toimivat muut toiminnanharjoittajat.  
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Osalliset voivat esittää kannanottonsa YVA-ohjelmasta sekä myöhemmin laadittavasta YVA-

selostuksesta edellä kuvatun mukaisesti. YVA-ohjelman kannanotoissa tulisi keskittyä erityisesti 

YVA-ohjelmassa esitettyihin ympäristön nykytilaa sekä vaikutusten arviointia koskeviin seikkoihin. 

Vastaavasti osalliset voivat esittää kannanottonsa myöhemmin YVA-selostuksesta sen 

kuulutusaikana, jolloin kannanotoissa keskitytään vaikutusten arvioinnin tuloksiin. 

Arviointimenettelyn yksi keskeisimmistä tavoitteista on kaikkien mielipiteiden huomiointi hankkeen 

suunnittelussa ja arvioinnissa. 

Ympäristöministeriö on julkaissut YouTube-palveluun videon: Mikä on ympäristövaikutusten 

arviointi YVA? Videolla kerrotaan tiivistetysti YVA-menettelystä ja siihen liittyvistä 

osallistumismahdollisuuksista (linkki: https://youtu.be/yIDCDTM1V3c). 

7.2.2 Ennakkoneuvottelu 

YVA-ohjelman laadinnan aikana hankkeen yhteysviranomaisen kanssa sovittiin, ettei erillistä 

ennakkoneuvottelua hankkeen tiimoilta ole tarvetta järjestää. 

7.2.3 Yleisötilaisuudet 

YVA-menettelyn aikana järjestetään kaksi kaikille kiinnostuneille avointa yleisötilaisuutta; 

ensimmäinen YVA-ohjelman kuulutusaikana ja toinen YVA-selostuksen kuulutusaikana. 

Yleisötilaisuuksissa kerrotaan hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista.  Yleisötilaisuuksissa 

osallistujien toivotaan tuovan esiin näkemyksiään mm. hankkeeseen liittyvistä toiminnoista ja 

niiden sijoittumisesta, ympäristön nykytilasta sekä arvioitavista vaikutuksista. Yleisötilaisuuksissa 

saatavaa palautetta hyödynnetään vaikutusten arvioinnissa.  

YVA-ohjelman yleisötilaisuus järejstetään 8.6.2022 Porissa. Lisätiedot ja ohjeet yleisötilaisuuteen 

osallistumisesta julkaistaan YVA-ohjelman kuulutuksessa sekä Ympäristöhallinnon nettisivuilla. 

Mikäli tilanne vallitsevan pandemian kanssa muuttuu, voidaan tilaisuus tarvittaessa järjestää etänä. 

7.2.4 Tiedottaminen 

YVA-hankkeesta tiedotetaan ympäristöhallinnon internetsivuilla (www.ymparisto.fi → Asiointi, 

luvat ja ympäristövaikutusten arviointi → Ympäristövaikutusten arviointi → YVA-hankkeet). YVA-

ohjelman ja YVA-selostuksen kuulutukset julkaistaan paikallislehdissä (Satakunnan kansa).  

 

  

https://youtu.be/yIDCDTM1V3c
http://www.ymparisto.fi/
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8 ARVIOINTIMENETELMÄT 

8.1 Hanke- ja tarkastelualueiden rajaus 
Hankealueella tarkoitetaan aluetta, jolla hankkeen keskeiset toiminnot ja vaikutusten alkuperä 

sijaitsevat. Tässä hankkeessa hankealueella tarkoitetaan materiaalinkäsittelykeskuksen aluetta. 

Hankkeen vaikutus- ja tarkastelualueella tarkoitetaan aluetta, jolle hankkeen merkittävät 

vaikutukset rajautuvat. Vaikutus- ja tarkastelualueen laajuus riippuu arvioitavasta 

ympäristövaikutuksesta. Valtaosa merkittävistä ympäristövaikutuksista rajautuu niin sanotulle 

lähivaikutusalueelle. 

Ympäristövaikutusten tarkastelualueet rajataan vaikutuksittain arvioinnin yhteydessä siten, ettei 

merkittäviä ympäristövaikutuksia arvioida voivan aiheutua tarkastelualueen ulkopuolella. 

Vaikutukset arvioidaan siis niin laajalle, kuin niitä arvioinnin perusteella aiheutuu. Alustava arvio 

kunkin vaikutuksen vaikutusalueen laajuudesta on esitetty jäljempänä kohdissa 8–19 ja ne esitetään 

tarkemmin YVA-selostuksessa arvioinnin tulosten perusteella. 

Hankealueen rajaus sekä etäisyysvyöhykkeet 500 m ja 1 km hankealueen rajauksesta on esitetty alla 

(Kuva 14).  

 

Kuva 14. Hankealue, lähimmät asuin- ja lomarakennukset sekä etäisyysvyöhykkeet (500 m ja 1 km) hankealueesta. 
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8.2 Vaikutusten arviointi 
YVA-selostuksessa käytettävän vaikutusten arvioinnin periaatteet perustuvat IMPERIA-hankkeen 

raportissa (Marttunen ym., Hyviä käytäntöjä ympäristövaikutusten arvioinnissa, IMPERIA-hankkeen 

yhteenveto, Suomen ympäristökeskuksen raportteja 39/2015) esitettyihin kriteereihin.  

8.2.1 Ympäristön nykytila – herkkyys 

Ympäristön nykytilasta saatavilla olevien tietojen perusteella muodostetaan näkemys ympäristön 

nykytilan herkkyydestä hankealueella ja sen vaikutusalueella. Herkkyydellä tarkoitetaan 

vaikutuskohteen kykyä sietää ympäristöön kohdistuvaa muutosta. Herkkyyden arvioinnissa 

tarkastelun kohteina ovat tarkasteltavan alueen osalta mm. suojeltavat kohteet, luonto- ja 

virkistyskäyttöarvot, monimuotoisuus, pohjavesialueiden luokitus ja pohjaveden käyttö sekä alueen 

kaavoitus. Vaikutuskohteen herkkyyden arvioinnissa huomioitavat kriteerit on esitetty kuvassa 

(Kuva 15).  

Herkkyydelle määritellään edelleen kriteerit vaikutuskohteittain. Ympäristön herkkyys muutoksille 

luokitellaan näiden perusteella vähäiseksi, kohtalaiseksi tai suureksi. Kriteerit eri osa-alueille 

esitetään YVA-selostuksessa. Ympäristön nykytilasta käytettävissä olevien tietojen perusteella YVA-

selostuksessa esitetään asiantuntija-arvio nykytilan herkkyydestä.  

 
Kuva 15. Vaikutusten herkkyyden arvioinnin kriteerit.  
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8.2.2 Vaikutusten suuruus 

Vaikutuksen määrittely 

Muutoksella tarkoitetaan jonkin toiminnan tai hankkeen aiheuttamaa fyysistä tai kemiallista 

muutosta alueen ympäristössä, esim. melutason nousua ympäristössä. Vaikutus on edelleen 

muutoksen aiheuttama seuraus ympäristössä, mitä verrataan alueen nykytilaan, esim. melutason 

nousulla voi olla vaikutuksia ihmisten terveydelle tai alueen eläimistölle. Vaikutukset voivat olla 

biologisia, sosiaalisia tai taloudellisia ja kohdistua ihmisiin tai luonnonympäristöön. Välittömiä 

vaikutuksia ovat tarkasteltavan hankkeen toimenpiteiden aiheuttamat suorat vaikutukset 

ympäristössä. Välilliset vaikutukset ovat välittömien vaikutusten seurauksia, eli esim. pohjaveden 

pinnan alenemisen vaikutus kasvillisuuteen.  

Vaikutuksen ajallinen kesto 

Ympäristövaikutuksia voi aiheutua hankkeen koko elinkaaren aikana vaikutuskohteesta riippuen. 

Elinkaari voidaan jakaa rakentamisen, toiminnan ja toiminnan päättymisen jälkeiseen aikaan. 

Vaikutukset arvioidaan hankkeen koko elinkaaren ajalta. Elinkaaren aikana vaikutukset voivat olla 

luonteeltaan lyhyellä, keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä ja ne voivat olla väli- tai lyhytaikaisia tai 

vaihtoehtoisesti pysyviä. Lyhyellä aikavälillä tarkoitetaan esimerkiksi rakentamisen aikana 

muodostuvia vaikutuksia, kun taas pitkä aikaväli tarkoittaa useiden vuosien tai vuosikymmenten 

aikana muodostuvia vaikutuksia. Vaikutukset ovat väliaikaisia, mikäli ympäristön tila voi toiminnan 

päätyttyä palautua tai se voidaan palauttaa, esimerkiksi kunnostamalla.  

Esimerkiksi maaperään kohdistuu pysyviä vaikutuksia rakentamisen aikana, kun rakennettavilla 

alueilla tehdään tarvittavat pohjatyöt kaatopaikkoja, rakennuksia ja muita rakennelmia varten. 

Toiminnan meluvaikutukset muodostuvat puolestaan toiminnan aikana, eikä niitä arvioitavan 

toiminnan päätyttyä enää aiheudu. 

Vaikutuksen alueellinen laajuus 

Vaikutuksen alueellisella laajuudella tarkoitetaan hankkeen maantieteellisen alueen laajuutta. 

Vaikutus voi olla paikallinen, alueellinen, kansallinen tai kansainvälinen eli rajat ylittävä. Paikallisia 

vaikutuksia ovat esim. maansiirtotöiden aiheuttamat vaikutukset alueen maaperään ja 

kasvillisuuteen, kun taas alueellisia vaikutuksia voivat olla esim. vaikutukset vesistöön.  

Vaikutuksen voimakkuus 

Vaikutukset voivat olla myönteisiä tai kielteisiä. Myönteisiä voivat olla esim. hankkeen vaikutukset 

työllisyyteen tai elinkeinoelämään tai luonnonvarojen hyödyntämiseen, kielteisiä vaikutuksia voivat 

puolestaan olla esim. melutason nousu tai ilmanlaadun haitalliset muutokset. Vaikutuksen 

voimakkuuden arvioinnissa käytetään apuna mm. arvioinnin aikana laadittavia mallinnuksia, 

laskelmia, paikkatietotarkasteluja, tilastoja, kirjallisuudesta saatavia tietoja, tutkimustuloksia sekä 

muista vastaavista hankkeista ja niiden vaikutuksista käytettävissä olevia tietoja. Lisäksi arvioinnissa 

hyödynnetään sidosryhmien näkemyksiä ja kokemuksia. Mallinnusten ja muiden arviointien tuloksia 

verrataan ympäristön nykytilaan sekä lakien, asetusten tai ohjeistusten mukaisiin ohje- ja raja-

arvoihin (esim. melu, vedenlaatu).  
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Yhteenveto 

Kuvassa (Kuva 16) on esitetty yhteenveto edellä esitetyistä vaikutusten arvioinnissa huomioitavista 

tekijöistä. Vaikutukset luokitellaan pieniksi, keskisuuriksi tai suuriksi ja joko myönteisiksi tai 

kielteisiksi. Lisäksi arvioinnissa on mukana luokka ei vaikutusta. Vaikutuksen suuruus muodostuu 

useasta eri tekijästä ja sitä tarkastellaan eri näkökulmista, jolloin vaikutuksen suuruuden määrittely 

voi olla kompromissi eri tekijöiden välillä. Vaikutusten arvioinnissa käytettävät eri luokkien kriteerit 

määritellään tarkemmin YVA-selostuksessa osa-alueittain (esim. maaperä, pohjavesi, pintavesi, 

luonto, melu).  

 
Kuva 16. Vaikutusten suuruuden arvioinnin kriteerit. Punaisilla sävyillä on esitetty kielteiset vaikutukset ja vihreillä sävyillä myönteiset.  

8.2.3 Vaikutusten merkittävyys 

Vaikutusten merkittävyydellä tarkoitetaan sitä, kuinka haitallisena tai hyödyllisenä arvioitu vaikutus 

koetaan tai havaitaan. Vaikutuksen ja sen suuruuden lisäksi merkittävyyden arviointiin liittyy 

olennaisesti ympäristön nykytilan kyky sietää muutosta eli herkkyys. Vaikutusten merkittävyyden 

arvioinnissa on siis kyse vaikutusten suhteuttamisesta. YVA-selostuksessa esitettävät 

vaikutusarvioinnit ovat asiantuntija-arvioita, joiden tavoitteena on mahdollisimman objektiivinen 

tulos. Arvioinneissa otetaan huomioon myös kansalaisten ja muiden sidosryhmien näkemykset, 

kuten huolet ja pelot. Arviointiin sisältyy kuitenkin aina myös subjektiivisuutta, koska kokonaisarvio 

on asiantuntijan laatima arvio, joka perustuu moniin eri tekijöihin, eikä yhtä ainoaa oikeaa tapaa 

niiden huomioimiseen ole. Arvioinnin läpinäkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä lisätään esittämällä 

arvioinnin lähtötiedot ja perusteet arvioinnissa.  

Vaikutusten merkittävyyttä kuvataan YVA-selostuksessa ristiintaulukoimalla nykytilan herkkyys ja 

vaikutuksen suuruus. Vaikutusten merkittävyys luokitellaan ristiintaulukoinnin perusteella 

vähäiseksi, kohtalaiseksi tai suureksi. Vaikutukset voivat olla merkittävyydeltään joko myönteisiä 
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tai kielteisiä vastaavasti kuin vaikutusten suuruuskin. Kuvan lisäksi merkittävyys esitetään arvioinnin 

yhteydessä sanallisesti.  

Esimerkki merkittävyyden arvioinnista on esitetty kuvassa (Kuva 17). Nykytilan herkkyys on esitetty 

kuvassa keltaisilla riveillä ja vaikutusten suuruus punaisissa ja vihreissä sarakkeissa. Esimerkin 

mukaisessa arvioinnissa nykytilan herkkyys on arvioitu kohtalaiseksi. Vaihtoehdon VE0 osalta 

vaikutuksia ei aiheudu, vaihtoehdossa VE1 vaikutus on suuri kielteinen ja vaihtoehdossa VE2 pieni 

kielteinen. Vaikutusten merkittävyys on vaihtoehdossa VE1 suuri kielteinen ja vaihtoehdossa VE2 

vähäinen kielteinen. Vaihtoehdossa VE0 vaikutuksia ei aiheudu, jolloin vaikutus on merkityksetön.  

 

Kuva 17. Esimerkki merkittävyyden arvioinnista.  

8.3 Yhteisvaikutukset 
Yhteisvaikutuksilla tarkoitetaan arvioitavan hankkeen mahdollisia yhteisvaikutuksia ympäristössä 

muiden toimijoiden ja hankkeiden kanssa. Yhteisvaikutuksia voi aiheutua jo olemassa olevien 

toimintojen kanssa, minkä lisäksi yhteisvaikutuksia voi aiheutua muiden suunniteltujen hankkeiden 

kanssa. Yhteisvaikutuksia voi aiheutua esimerkiksi meluun tai muuhun ympäristökuormitukseen.  

Yhteisvaikutuksia arvioidaan käytettävissä olevien tietojen perusteella, lähtötietoina käytetään mm. 

tarkkailutuloksia sekä ympäristölupapäätöksiä. Olemassa olevien toimintojen vaikutukset ovat 

nähtävissä ja todettavissa esim. tarkkailutulosten perusteella. Yhteisvaikutukset arvioidaan osa-

alueittain niitä koskevien vaikutusarviointien yhteydessä.  

8.4 Vaihtoehtojen vertailu 
YVA-lain 19 §:n ja YVA-asetuksen 4 §:n mukaisesti arviointiselostuksen tulee sisältää mm. 

vaihtoehtojen ympäristövaikutusten vertailun. Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä 

arvioidaan sekä hankkeen toteuttamisen, että sen toteuttamatta jättämisen ympäristövaikutukset. 

Eri vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia vertaillaan tämän jälkeen keskenään. Vaihtoehtojen vertailu 
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esitetään YVA-selostuksessa merkittävyyden arvioinnin yhteydessä (ks. edellä Kuva 17), minkä 

lisäksi laaditaan erillinen havainnollinen yhteenveto eri vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista.  

8.5 Epävarmuustekijät sekä haitallisten vaikutusten 

vähentäminen 
Hankkeen suunnitteluun ja ympäristövaikutusten arviointiin liittyy aina epävarmuustekijöitä. 

Arvioinnin epävarmuuteen vaikuttavat käytettävä aineisto ja sen luotettavuus sekä arvioinnissa 

käytettävät menetelmät kuten laskelmat ja mallinnukset. Hankkeen suunnitteluvaihe voi vielä YVA-

vaiheessa olla alustava, jolloin toiminnoista ei ole välttämättä käytössä tarkkoja tietoja. Arvioinnin 

yhteydessä kuvataan siihen liittyvät epävarmuudet. Tämän perusteella arvioidaan edelleen, kuinka 

arvioinnin epävarmuus voi vaikuttaa vaihtoehtoihin ja niiden vaikutuksiin sekä hankkeen 

toteuttamiseen. Lisäksi esitetään arvio epävarmuustekijöiden merkittävyydestä verrattuna 

tehtyihin arviointeihin.  

Haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja lieventämistoimien suunnittelu on olennainen osa hankkeen 

suunnittelua. Ympäristövaikutusten arvioinnissa kerätään tietoa suunnitellun hankkeen 

ympäristövaikutuksista ja hankkeen suunnittelussa ympäristövaikutukset ja niiden rajoittaminen 

otetaan jo huomioon. Myös ympäristövaikutusten arvioinnin aikana voidaan esittää toimenpiteitä, 

joilla hankkeesta mahdollisesti aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan vähentää tai 

ehkäistä. Toimenpiteet voivat olla esim. teknisiä menetelmiä kuten meluntorjuntakeinoja tai 

toimintojen sijoittelua eri tavoin. Vaikutusten rajoittamistoimenpiteillä voidaan vaikuttaa myös eri 

vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuteen. Mahdollisia toimenpiteitä vaikutusten rajoittamiseksi 

esitetään arvioinnin yhteydessä.  

8.6 Vaikutusten seuranta- ja tarkkailuohjelma 
YVA-selostuksessa esitetään alustava seurantaohjelma hankkeesta mahdollisesti aiheutuvien 

haitallisten ympäristövaikutusten tarkkailemiseksi. Hankkeen suunnittelun edetessä ohjelma 

tarkentuu ja se esitetään ympäristölupahakemuksessa. Tarkkailuohjelma kattaa yleisesti pohja- ja 

pintavesien, melun sekä mahdollisesti ilmanlaadun tarkkailun. Lisäksi tarkkailu kattaa sijoitettavan 

materiaalin laadun ja toiminnan tarkkailun eli ns. käyttötarkkailun.  

8.6.1 Toiminnan tarkkailu – käyttötarkkailu 

Käyttötarkkailu on hankealueella tehtävää toiminnan aikaista tarkkailua, kuten alueelle 

vastaanotettavan kuonan määrän, laadun ja loppusijoittamisen seurantaa. Käyttötarkkailu kattaa 

myös alueen rakenteiden, kuten kaatopaikkarakenteiden ja vesienjohtamiseen liittyvien 

järjestelmien seurantaa. Käyttötarkkailulla havaitaan mahdolliset häiriötilanteet toiminnan aikana. 

Tarkkailusta vastaa L&T Teollisuuspalvelut Oy:n henkilökunta ja tarvittaessa apuna käytetään 

ulkopuolista asiantuntijaa. 

8.6.2 Ympäristövaikutusten tarkkailu – päästö- ja vaikutustarkkailu 

Ympäristövaikutusten tarkkailu koostuu päästö- ja vaikutustarkkailusta. Päästötarkkailu tarkoittaa 

hankealueen toiminnasta aiheutuvien päästöjen (esim. ilmanlaatu ja vesipäästöt) tarkkailua. 
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Vaikutustarkkailulla seurataan toiminnasta aiheutuvia vaikutuksia ympäristössä (kuten pinta- ja 

pohjavedet). Ympäristölupaviranomainen hyväksyy päästö- ja vaikutustarkkailuohjelman 

ympäristölupavaiheessa. Tarkkailuohjelmaan tehdään tarvittaessa valvontaviranomaisen 

hyväksymiä muutoksia. 
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YMPÄRISTÖN NYKYTILA JA 

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
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9 MAA- JA KALLIOPERÄ 

9.1 Nykytila 

9.1.1 Kallioperä 

Hankealueen kallioperä koostuu kiinteistön pohjois- ja kaakkoisosissa tonaliitista ja kvartsidioriitista 

ja keskiosassa kiilleliuskeesta ja gneissistä (Kuva 18). Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse 

arvokkaita tai suojeltavia kallioperän muodostumia. 

 

Kuva 18. Hankealueen kallioperäkartta. 

9.1.2 Maaperä 

Hankealueen maaperä on pääosin hiekkamoreenia, jossa esiintyy paikoitellen kallioalueita (Kuva 

19). Alue sijaitsee happamien sulfaattimaiden potentiaalisella esiintymisalueella Litorinameren 

(4000–8000 vuotta sitten) ylimmän merenpinnan rajan alapuolella (KVVY Tutkimus Oy 2017). 

Happamien sulfaattimaiden esiintyminen Kipsikorven alueella ei ole Geologian tutkimuslaitoksen 

kartta-aineiston perusteella kuitenkaan erityisen todennäköistä. 
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Kuva 19. Hankealueen maaperäkartta. 

9.2 Vaikutusten arviointi 

9.2.1 Vaikutusten muodostuminen 

Hankealueen vaikutukset maa- ja kallioperään muodostuvat rakentamisen aikana tehtävästä 

pintamaan poistamisesta ja rakennettavien alueiden tasaamisesta. Hankealueelle rakennetaan 

tiiviit kenttä- ja kaatopaikkarakenteet, jolloin toiminnan aikana ja sen päätyttyä vaikutuksia 

maaperään ei aiheudu. 

Toiminnan aikaiset vaikutukset maa- ja kallioperään rajoittuvat pääasiassa onnettomuus- ja 

poikkeustilanteisiin, jolloin esim. loppusijoitusalueen pohjarakenteen vaurion yhteydessä 

maaperään voi päästä haitta-aineita jätetäytöstä. Onnettomuus- ja poikkeustilanteissa vaikutukset 

voivat ulottua laajemmalle alueelle, mikäli haitta-aineita pääsee kulkeutumaan pinta- ja pohjavesien 

mukana. 

9.2.2 Vaikutusten arvioinnin menetelmät 

YVA-selostuksessa kuvataan hankealueen rakentamisen aikana tehtävät maanrakennustyöt sekä 

niiden vaikutukset maa- ja kallioperään. Alueella tehdään YVA-menettelyn aikana rakentamiseen 

liittyviä pohjatutkimuksia ja niiden tuloksia esitellään YVA-selostuksessa. Tutkimuksista saatavia 

tietoja hyödynnetään YVA-selostuksen arvioinneissa. 
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10 POHJAVEDET 

10.1 Nykytila 

10.1.1 Luokitellut pohjavesialueet 

Hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä alueen pohjavettä käytetä 

talousvesikäyttöön. Lähin luokiteltu pohjavesialue Lamppi (0260907, muu vedenhankintakäyttöön 

soveltuva pohjavesialue) sijaitsee hankealueen koillispuolella, noin kolmen kilometrin etäisyydellä 

(Kuva 20). 

 

Kuva 20. Hankealueen lähin luokiteltu pohjavesialue. 

10.1.2 Pohjaveden tarkkailu 

Kipsikorven kaatopaikka-alueella pohjaveden laatua tarkkaillaan kahdesti vuodessa. 

Tarkkailupisteet ja niiden keskimääräiset vedenlaatutulokset vuonna 2020 on esitetty seuraavissa 

kappaleissa. 

Kipsikorven kaatopaikan ympärillä sijaitsevissa putkissa pohjavesi on korkeimmillaan (Kuva 21) 

lähellä Kuivattujärven luusuaa (P11) ja niskaojan pohjoispuolella (P10). Pohjaveden pinta on 

alimmillaan Kipsikorven kaatopaikan tasausaltaan ympäristössä (P8 ja P9). Tietojen perusteella 
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pohjaveden virtaussuunnat myötäilevät ainakin pääpiirteissään pintavesien virtaussuuntia. (KVVY 

Tutkimus Oy 2020) 

 

Kuva 21. Kipsikorven kiinteistön pohjavesiputkien P8—P12 pinnankorkeudet vuosilta 2005—2020. (KVVY Tutkimus Oy, 2020.). 

 
Kuva 22. L&T Kipsikorven kiinteistön pohjavesiputket. 
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Seuraavissa taulukoissa (Taulukko 3) on esitetty alueen pohjavesien keskimääräinen laatu vuonna 

2020.  

Taulukko 3. Pohjavesiputkien veden keskimääräinen laatu vuonna 2020 verrattuna pohjavesien ympäristönlaatunormeihin (VNa 
341/2009) sekä yksityisten kaivovesien talousvesinormeihin (STMa 401/2001). (KVVY Tutkimus Oy, 2020.). 

Piste 
Sähkön- 

johtavuus 
mS/m 

pH 
SO4 

mg/l 
Cl 

mg/l 
Zn* 
µg/l 

Ni* 
µg/l 

Cu* 
µg/l 

Cr* 
µg/l 

Cd* 
µg/l 

As* 
µg/l 

P8 59 7,3 101 61 6,8 7,7 10 1,6 < 0,08 0,44 

P9 75 8,1 120 50 - - - - - - 

P10 100 6,8 405 5,4 15 < 0,5 < 0,8 < 1 < 0,08 0,25 

P11 107 8,2 67 175 6,7 1,0 1,6 < 1 < 0,08 5,5 

P12 108 5,9 550 17 66 13 9,4 < 1 0,45 0,36 

VNa 
341/2009 

- - 150 25 60 10 20 10 0,4 5 

STMa 
401/2001 

< 250 6,9-9,5 250 250 - 20 2 000 50 5 10 

*=Liukoinen pitoisuus 

Pohjavesiputki P8 

Pohjavesiputki P8 sijaitsee pohjavesien oletetun virtaussuunnan mukaisesti Kipsikorven 

kaatopaikan alapuolella lännessä niskaojan ja laskeutusaltaan välissä. 

Vuonna 2020 vesi oli keväällä sameaa ja kiintoainepitoista, mutta silmin nähtynä kirkasta. Syksyllä 

veden sameus ja kiintoainepitoisuus olivat hyvin suuret. Vedessä oli aiempaan syksyllä kevättä 

enemmän orgaanista ainetta. Veden sähkönjohtavuus oli pitkään pienempi kuin 

esitarkkailunäytteissä, mutta se on alkanut nousta viime vuosina. Vastaava kehitys on todettavissa 

myös sulfaatti- ja kloridipitoisuuksien osalta. Myös veden kalsiumpitoisuus on noussut vastaavana 

aikana. Pitoisuudet olivat keväällä syksyä suurempia, ja sulfaatti- ja kloridipitoisuus ylittivät keväällä 

pohjaveden ympäristönlaatunormit. Veden pH-arvo oli lievästi emäksinen (pH 7,0–7,5). 

Raskasmetalli- ja arseenipitoisuudet olivat pieniä ja alittivat sekä talousveden laatuvaatimukset että 

pohjaveden ympäristönlaatunormit. Tutkituista metalleista ja alkuaineista putken vedessä on ollut 

eniten rautaa, kalsiumia ja bariumia. Vuonna 2020 pitoisuudet olivat edellisiä vuosia pienemmät, 

mutta vedessä oli aiempaa enemmän titaania (14 µg/l). Vedessä oli keväällä lievää hajua ja syksyllä 

selvää kaatopaikan hajua. Öljyhiilivetyjä ei todettu. (KVVY Tutkimus Oy, 2021) 

Veden sähkönjohtavuus oli pitkään matalampi kuin esitarkkailuaikana, mutta on alkanut nousta 

viime vuosina. Vastaava kehitys näkyy myös sulfaatti-, kloridi- ja kalsiumpitoisuuksissa vuoden 2013 

jälkeen (Kuva 23). Näytteenottotapa todennäköisesti selittää vuosien 2005–2018 korkeita 

kiintoainepitoisuuksia. Vuonna 2019 näytteenottotapaa on vaihdettu pienituottoiseen pumppuun. 

(KVVY Tutkimus Oy 2020) 

Veden laatu on vaihdellut putkessa P8 vuosittain pohjavedelle epätyypillisen voimakkaasti. Tästä 

päätellen kyse ei ole varsinaisesta pohjavedestä vaan pienehköstä orsivesimuodostumasta. (KVVY 

Tutkimus Oy 2020) 
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Kuva 23. Veden sähkönjohtavuus sekä sulfaatin, kloridin ja liukoisen kalsiumin pitoisuudet putkessa P8 vuosina 2000–2020 (KVVY 
Tutkimus Oy, 2021) 

Pohjavesiputki P9 

Pohjavesiputki P9 sijaitsee noin 100 m etäisyydellä Kipsikorven kaatopaikan tasausaltaasta sen 

lounaispuolella, pohjavesien päävirtaussuunnan mukaisesti läjitysalueen alapuolella. 

Vuonna 2020 putken vesi oli keväällä silminnähden kirkasta. Edustavaa kiintoainenäytettä ei 
kuitenkaan saatu otettua, koska vesi tummui pumpatessa. Alueen muiden pohjavesiputkien 
pitoisuuksiin nähden putken P9 sulfaatti- ja kloridipitoisuudet ovat olleet tavanomaisia, mutta 
pitoisuuksissa on nähtävillä kuormittumiseen viittaavaa kasvua vuodesta 2018 lähtien. 
kloridipitoisuus ylitti pohjaveden ympäristönlaatunormin. Vedessä oli selvää kaatopaikan hajua. 
Öljyhiilivetyjä ei havaittu. (KVVY Tutkimus Oy, 2021) 
 
Veden laatu pohjavesiputkessa P9 on pysynyt pitkään hyvin tasaisena, lukuun ottamatta vuoden 

2014 piikkiä. Vuosina 2018 ja 2019 pitoisuudet ovat olleet noususuuntaisia verrattuna aiempiin 

vuosiin (Kuva 24).  
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Kuva 24. Veden sähkönjohtavuus sekä sulfaatin ja kloridin pitoisuudet putkessa P9 vuosina 2000–2020 (KVVY Tutkimus Oy, 2021). 

Pohjavesiputki P10 

Pohjavesiputki P10 asennettiin vuonna 2008 Kipsikorven kaatopaikan läjitysalueen reunaan 

louhitun niskaojan pohjoispuolelle. 

Vuonna 2020 vesi on ollut silminnähden ruskeaa/kellertävää ja vedessä on orgaanista ainetta, mikä 

viittaa pintavesien vaikutukseen. Veden sameusarvo on suuri, ja siinä on runsaasti kiintoainetta. 

Veden pH-arvo on vaihdellut neutraalin molemmin puolin, vuonna 2020 pH oli lievästi hapan (6,8). 

Raskasmetallien sekä arseenin pitoisuudet olivat alhaisia. Vedessä on ajoittain runsaasti rautaa ja 

sinkkiä. Runsas liukoisen raudan määrä saattaa johtua veden hapettomuudesta, sillä vedessä on 

ollut ajoittain hapettomuuteen viittaava selvä rikkivedyn haju. Öljyhiilivetyjä ei havaittu. (KVVY 

Tutkimus Oy, 2021) 

Läjitysalueen ja pohjavesiputken P10 välissä sijaitsee kallioon louhittu varsin syvä niskaoja, jonka 

taakse mahdollisten suotovesien vaikutukset tuskin yltävät. Kyse saattaakin olla tuulen levittämän 

pölykulkeuman vaikutuksista, sillä kovalla tuulella korkeilta ja peittämättömiltä jätekasoilta 

tapahtuu silminnähden runsasta leviämistä lähiympäristöön. (KVVY Tutkimus Oy 2020) 
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Kuva 25. Veden sähkönjohtavuus sekä sulfaatin, kloridin ja kalsiumin pitoisuudet putkessa P10 vuosina 2008–2020 (KVVY Tutkimus 
Oy, 2021). 

Pohjavesiputki P11 

Pohjavesiputki P11 asennettiin syksyllä 2008 Kuivattujärven ja Kipsikorven kaatopaikan läjitysalueen 

laajennusalueen suojavallin väliseen soistuneeseen maastoon. Putki sijaitsee pohjavesien 

päävirtaussuuntaan nähden läjitysalueen yläpuolella, tosin paikallisesti pohjavesien virtaussuunta 

saattaa poiketa päävirtaussuunnasta. (KVVY Tutkimus Oy 2020) 

Vuonna 2020 vesi oli molemmilla havaintokerroilla lähes yhtä sameaa ja kiintoainepitoista. Veden 

happamuustaso on ollut muista Venator P&A Finland Oy:n asennuttamista pohjavesiputkista 

poikkeava ollen selvästi emäksinen (pH >8). Vuonna 2020 pH-taso oli aiempiin vuosiin verrattuna 

tavanomainen ja edelleen alueen korkein (pH 8,2). Korkea pH-arvo ei johdu suuresta kalsiumin 

määrästä, sillä kalsiumpitoisuus oli varsin alhainen (16 mg/l). Kalsiumpitoisuus on kuitenkin ollut 

lievässä kasvussa koko tarkkailun ajan. Veden raskasmetallipitoisuudet olivat tutkituilta osin pieniä, 

mutta arseenia (5,5 µg/l) esiintyi enemmän kuin alueen muissa pohjavesissä. Arseenin pitoisuus 

ylitti pohjaveden ympäristölaatunormin, mutta talousvedelle sallittu enimmäispitoisuus ei ole 

tarkkailuaikana ylittynyt. Arseenipitoisuus on ollut koholla koko tarkkailun ajan vuodesta 2008 asti. 

Vuonna 2020 vedessä oli keväällä lievää hajua ja syksyllä selvä kaatopaikan haju, öljyhiilivetyjä ei 

todettu. (KVVY Tutkimus Oy, 2021) 
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Kuva 26. Veden sähkönjohtavuus sekä sulfaatin, kloridin ja kalsiumin pitoisuudet putkessa P11 vuosina 2008–2020 (KVVY Tutkimus 
Oy, 2021) 

 

Pohjavesiputki P12 

Pohjavesiputki P12 on asennettu vuonna 2008 Kipsikorven kaatopaikan läjitysalueen 

laajennusalueen eteläreunan mursketäyttöön. Putken vesi on tyypillisesti ollut sameaa ja 

kiintoainespitoista, johtuen putken kunnon aiheuttamista rajoitteista käyttökelpoisille 

näytteenottomenetelmille. 

Veden pH on vaihdellut tarkkailuvuosina happamesta lähes neutraaliin, vuonna 2020 veden pH-arvo 

oli hapahko (pH 5,7–6,0). Vuonna 2020 veden sähkönjohtavuus, sulfaatti-, kloridi- ja 

kalsiumpitoisuus olivat edellistä vuotta pienemmät. Sulfaattipitoisuus (500–600 mg/l) ylitti sekä 

pohjaveden ympäristölaatunormin että talousvedelle suositellun enimmäispitoisuuden 

moninkertaisesti. Veden kloridipitoisuus (11–22 mg/l) on pysynyt varsin alhaisena ja alueen 

pohjavesille normaalitasolla, mutta siinäkin on havaittavissa kasvua. Raskasmetallipitoisuuksiin 

veden happamuudella ei ole havaittu olevan vaikutusta. Liukoinen sinkki- ja nikkelipitoisuus olivat 

aiempaa pienemmät ja ylittivät vähän pohjaveden ympäristönlaatunormit. Myös kadmiumia oli 

hieman ympäristönlaatunormia enemmän. Muut tutkitut raskasmetalli- ja alkuainepitoisuudet 

olivat alueen pohjavesien tavoin alhaisia. Öljyhiilivetyjä ei havaittu. (KVVY Tutkimus Oy, 2021) 

Veden sähkönjohtavuus ja sulfaattipitoisuudet ovat kohonneet tarkkailun alusta lähtien, mikä 

osoittaa joko läjitysalueen suotovesien tai pölykulkeuman vaikutusta. Pitoisuuksien kasvu on 

vuoden 2017 jälkeen tasoittunut (Kuva 27). (KVVY Tutkimus Oy 2020) 
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Kuva 27. Veden sähkönjohtavuus sekä sulfaatin, kloridin ja kalsiumin pitoisuudet putkessa P12 vuosina 2008–2019 (KVVY Tutkimus 
Oy 2020). 

10.2 Vaikutusten arviointi 

10.2.1 Vaikutusten muodostuminen 

Hankealueelle rakennetaan tiiviit kenttä- ja kaatopaikkarakenteet, jolloin pohjaveden 

muodostuminen rakennettavalla alueella estyy ja pohjavedenpinta voi paikallisesti laskea. 

Hankealueen normaalista toiminnasta ei tiiviiden pohjarakenteiden takia aiheudu vaikutuksia 

pohjaveden laatuun. Toiminnan päätyttyä vaikutuksia pohjavesiin ei aiheudu. Mahdollisissa 

onnettomuus- ja poikkeustilanteissa, kuten pohjarakenteiden vaurioituessa, haitta-aineita voi 

päästä imeytymään maaperään ja edelleen pohjaveteen.   

10.2.2 Vaikutusten arvioinnin menetelmät 

Hankkeen elinkaaren aikaiset vaikutukset pohjavesiin selvitetään asiantuntija-arviona. Arvioinnissa 

hyödynnetään alueella tehtyjä selvityksiä, tarkkailutuloksia, havaintoja sekä pohjavesi-, maaperä- ja 

kallioperätietoja. Hankealueelle asennetaan pohjatutkimusten yhteydessä pohjavesiputkia. 

Vaikutukset pohjavesiin rajautuvat alustavan arvion mukaan hankealueelle ja sen lähiympäristöön.  
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11 PINTAVEDET 

11.1 Nykytila 

11.1.1 Vesistöalue ja vesienhoitosuunnitelma 

Hankealue kuuluu pääosin Skuutholmanlahteen laskevan Strömsuntinojan valuma-alueeseen 

(83.050) mutta osittain myös Eteläjoen alueelle (36.016). Strömsuntinojan valuma-alue on noin 7,0–

7,6 km2 ja se muodostuu lukuisista pienistä ojista. Valuma-alueen latvaosat ovat pääosin soistunutta 

metsämaastoa. Strömsuntinojan vuosivirtaamaksi on arvioitu 0,050 m3/s, mutta alueen ojille on 

ominaista suuret vaihtelut virtaamissa, sillä valuma-alueella ei ole juurikaan vettä varastoivia altaita, 

kuten järviä tai soita. (KVVY Tutkimus Oy 2017) 

Kipsikorven kaatopaikalla läjitysalueelta nykytilanteessa tulevat sisäpuoliset suoto- ja valumavedet 

kerätään laskeutusaltaaseen, josta selkeytynyt vesi johdetaan mittauskaivon kautta ylivuotona 

läjitysalueen niskaojaan ja edelleen Strömsuntinojaan. Samaan niskaojaan on käännetty myös 

Kuivattujärvestä laskevat vedet. Kuivattujärven kautta ohjataan sen itäpuolisten 

jätteenkäsittelyalueiden vesiä edelleen Strömsuntinojaan (Kuva 28). (KVVY Tutkimus Oy 2020) 

 

Kuva 28. Kipsikorven kaatopaikan pintavesien tarkkailupisteet ja vesien johtamisreitti. 

Hankealue sijaitsee Kokemäenjoen vesistöalueella, joka kuuluu Kokemäenjoen-Saaristomeren- 

Selkämeren vesienhoitoalueeseen. Alueelle on tehty vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016–2021. 
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Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat päivitetään hoitokautta 2021–2027 varten, 

päivittäminen aloitettiin kuulemalla kansalaisia, viranomaisia, järjestöjä ja yrityksiä vesienhoidon 

keskeisistä kysymyksistä, työohjelmasta ja aikataulusta. Ehdotus Kokemäenjoen-Saaristomeren-

Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022–2027 on kuultavana 

2.11.2020-14.5.2021. 

11.1.2 Pintavesien kuormitus 

Peittoon alueen toimijat suorittavat teollisuuskaatopaikkojen aiheuttaman kuormituksen tarkkailua 

yhteistarkkailuna. Vuonna 2020 Peittoon teollisuuskaatopaikoilta johdettiin vesiä Strömsuntinojaan 

yhteensä 120 010 m3. Kipsikorven suoto- ja valumavesien määrä oli 88 736 m3. Merkittävin 

kuormitusjae on sulfaattikuormitus, jota johdettiin vesistöön Peittoon alueen kaatopaikoilta 

yhteensä noin 273 t. Määrä oli suurempi kuin edellisinä vuosina (v. 2019 184 t, v. 2018 157 t, v. 2016 

ja 2017 164 t). Sulfaatista suurin osa on peräisin Venator P&A Finland Oy:n läjitysalueelta. Lisäksi 

Stena Recycling Oy:n sulfaattikuormitus oli aiempaa suurempaa. Teollisuusjätteen läjitysalueiden 

fosforikuormitus oli vuonna 2020 noin 22 kg (v. 2019 17 kg). Fosforikuormitus on kasvanut tarkkailun 

kuluessa, mutta on edelleen vähäistä vastaten 28 ihmisen puhdistamattomien jätevesien 

fosforikuormaa. Typpikuormitus on kasvanut fosforikuormitusta runsaammin. Typpikuormitusta 

tuli vuonna 2020 2806 kg vuodessa, mikä vastaa 549 asukkaan vuorokaudessa tuottamaa 

jätevesikuormaa (v. 2019 2117 kg, AVL 414). (KVVY Tutkimus Oy 2021) 

Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan Kipsikorven kaatopaikalta poisjohdettavan 

kaatopaikkaveden kokonaiskuormitus Kipsikorven laskeutusaltaan purkuojassa saa olla enintään 

160 tonnia sulfaattia vuodessa. Kipsikorven sulfaattikuormitus oli vuonna 2020 noin 253 t. 

Kipsikorven sulfaattikuormitus on vaihdellut vuosina 2011–2016 välillä 118–191 t vuodessa, ja 

suurinta kuormitus oli runsasvalumaisena vuonna 2012. Lisäksi Kipsikorven kaatopaikalla syntyy 

mm. kloridi- ja kalsiumkuormitusta. (KVVY Tutkimus Oy 2017) 

Alueen kaatopaikkojen metallikuormitus on ollut aiempina vuosina vähäistä, mutta kasvanut viime 

vuosina etenkin kromin (vuonna 2019: 6,4 kg/a ja vuonna 2020: 15,7 kg/a) ja sinkin (vuonna 2019: 

8,2 kg/a ja vuonna 2020: 8,6 kg/a) osalta (Taulukko 4). (KVVY Tutkimus Oy 2021) 

Taulukko 4. Kuormitustuloksia vuonna 2020 (KVVY Tutkimus Oy 2021). 

 

Yhteistarkkailun lisäksi Kipsikorven kaatopaikalla tehdään myös kuukausittain tasausaltaaseen 

johdettavien vesien kuormitus- ja vesistötarkkailua. Kaatopaikan suoto- ja valumavesimääriä 

seurataan jatkuvatoimisella mittauksella. Vuonna 2019 tasausaltaasta johdettiin vettä vesistöön n. 

62 840 m3 ja vuonna 2020 n. 88 740 m3. Kaatopaikan suotoveden sameus vaihteli vuosina 2019–

2020 lievästi sameasta sameaan, silmämääräisesti arvioituna vesi oli pääasiassa kirkasta tai lievästi 

sameaa. Suotoveden sähkönjohtavuus on molempina vuosina (2019 ja 2020) ollut hyvin suuri, näinä 
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vuosina myös kalsiumin, kloridin ja etenkin sulfaatin pitoisuudet vedessä olivat korkeita. Vuosina 

2019–2020 suotovesien kromipitoisuus oli tavallista korkeampi ja kasvua on havaittavissa myös 

sinkin osalta, muut raskasmetallipitoisuudet olivat aiempaan tapaan varsin pieniä. (KVVY Tutkimus 

Oy 2021b) 

Kaatopaikan vesistökuormitus oli laajennusta edeltäneisiin vuosiin verrattuna voimakasta. Vuonna 

2020 sulfaattikuormitus oli edellisvuosia suurempaa, ja sen määräksi arvioitiin noin 249–253 tonnia, 

vuonna 2019 sulfaattikuormituksen määräksi arvioitiin 169–182 tonnia. Kuormitus ylitti molempina 

vuosina luparajan. Suotovesien raskasmetallikuormitus oli sinkki- ja kromikuormitusta lukuun 

ottamatta varsin vähäistä. Metallikuormitus oli edellisvuosia suurempaa. (KVVY Tutkimus Oy 2021b) 

11.2 Pintavesien tarkkailu 
Peittoon teollisuuskaatopaikka-alueella vesistötarkkailua tehdään Peittoon alueen toimijoiden 

yhteistarkkailuna, jota on toteutettu vuodesta 2011 lähtien. Toiminnanharjoittajien sisäisten vesien 

ja vesistökuormituksen tarkkailu hoidetaan erillisten tarkkailuohjelmien mukaisesti. 

Yhteistarkkailun tarkkailupisteiden sijainnit on esitetty kuvassa edellä (Kuva 28). Seuraavissa 

kappaleissa on kuvattu tarkkailupisteiden vedenlaatua vuonna 2020. 

Havaintopiste Oja5 sijaitsee Kuivattujärven luusuassa Kipsikorven niskaojassa. Piste kuvaa 

Kipsikorven läjitysalueen yläpuolista vedenlaatua. Kuivattujärvi on lähes umpeenkasvanut ja 

avovesipintaa on hyvin vähän, joten se toimii ravinteita pidättävänä kosteikkona ja tasaa 

huippuvirtaamia. Kipsikorven läjitysalueen niskaoja kaivettiin nykyiselle paikalleen vuonna 2007, 

jolloin myös Kuivattujärven luusuan sijainti muuttui. Niskaojan virtaama vaihtelee Kuivattujärven 

tasaavasta vaikutuksesta huolimatta voimakkaasti. Vuonna 2020 virtaama vaihteli yhteistarkkailun 

kolmella näytteenottokerralla välillä 1–40 l/s (keskivirtaama 17 l/s, kuukausittain keskivirtaama 15 

l/s). Virtaamat vaihtelevat myös vuosien välillä merkittävästi, mikä heijastuu vedenlaatutuloksissa. 

(KVVY Tutkimus Oy 2021) 

Peittoon teollisuuskaatopaikkojen aiheuttama kuormitus näkyy niskaojan veden 

sähkönjohtavuudessa ja kloridipitoisuuksissa (keskiarvo 263 mg/l). Veden happamuustaso vaihteli 

vuoden 2020 aikana hapahkosta lievästi emäksiseen (pH 6,2–7,5). Happaminta vesi oli talvella, 

mutta pH-arvon vaihtelulla ei havaittu olevan vaikutusta metallipitoisuuksiin. Raskasmetallien ja 

arseenin pitoisuudet olivat vertailupisteen Oja0 tasolla tai sitä pienempiä, vain kadmiumia todettiin 

keskimäärin hieman enemmän. Liukoinen nikkelipitoisuus ylitti ympäristölaatunormin kaikilla 

havaintokerroilla ja kadmium ajoittain. Kaloille turvallisena pidetty kupari- ja elohopeapitoisuus 

ylittyivät ajoittain lievästi. Kadmiumpitoisuus ylitti ajoittain ekologiset raja-arvot. Muiden 

tutkittujen alkuaineiden osalta nousua todettiin aiempaan tapaan kalsium-, molybdeeni-, barium- 

ja booripitoisuuden osalta. Veden sulfaattipitoisuus on luonnontasoa korkeampi, tosin oja sijaitsee 

alueella, jossa sulfaattia esiintyy ojavesissä enemmän kuin sisämaassa myös luonnostaan. Oja5:n 

keskimääräinen sulfaattipitoisuus vuonna 2020 oli 129 mg/l. Sulfaattipitoisuuksissa on havaittavissa 

lievää kasvua tarkkailun aikana (vuodesta 2016 lähtien, Kuva 29). Niskaojan ravinnetaso on selvästi 

kohonnut verrattuna luonnontasoon. Kuivattujärven muodostama kosteikko on vuoteen 2014 asti 

ilmeisesti pidättänyt fosforia, mutta todennäköisesti voimistunut jätevesikuormitus ja 

kasvillisuuden hajoaminen ovat nostaneet fosforitasoja sen jälkeen. Jätevesillä ei ole ollut 

merkittävää vaikutusta purkuvesistön fosforipitoisuuteen ennen vuotta 2017, jonka jälkeen 
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kokonaisfosforipitoisuuden nousulla on ollut rehevöittävä vaikutus. Myös kokonaistyppipitoisuudet 

ovat olleet koholla muutaman viime vuoden aikana. (Vuonna 2020 pisteessä Oja7 veden 

sähkönjohtavuus vaihteli välillä 81–110 mS/m ja sulfaattipitoisuus 270–360 mg/l. 

Sähkönjohtavuudessa ja sulfaattipitoisuudessa on tapahtunut selvää kasvua tarkkailun alkuvuosiin 

verrattuna, mikä viittaa läjitysalueen vaikutukseen. Toisaalta samoja sulfaattipitoisuuksia ja 

korkeampiakin on ajoittain mitattu luonnontasoa kuvaavalta pisteeltä Oja0. Veden 

kloridipitoisuudessa on havaittavissa myös lievää kasvua, mutta pitoisuus on pysynyt melko 

pienenä. Fosforipitoisuus oli alueen luonnontasolla, typpipitoisuus oli koholla lokakuussa. 

Kipsikorven ympäristössä on tehty mittavia hakkuita ja läjitysaluetta on laajennettu viime vuosina, 

millä voi olla vaikutusta pisteen Oja7 veden laatuun.  (KVVY Tutkimus Oy, 2021) 

Veden raskasmetallipitoisuudet olivat pieniä ja osin alle määritysrajojen. Pitoisuudet olivat 

pienempiä kuin vertailupisteellä Oja0, eikä kromia ja kadmiumia ei todettu lainkaan. Vain 

nikkelipitoisuus ylitti lokakuussa ympäristönlaatunormin. Elohopeapitoisuus oli määritysrajalla 

(0,005 µg/l), mikä ylitti kaloille turvallisena pidetyn pitoisuuden. Booria, kalsiumia ja bariumia 

todettiin enemmän kuin vertailupisteellä Oja0. (KVVY Tutkimus Oy, 2021) 

Taulukko 5). (KVVY Tutkimus Oy 2021) 

Havaintopiste Oja6 sijaitsee Kipsikorven läjitysalueen kuormituspisteen alapuolella 

Strömsuntinojan pääuomassa. Näytepiste sijaitsee välittömästi kuormituspisteen alapuolella, ja 

joissain kuormitustilanteissa on mahdollista, etteivät kuormittavat jätevedet ole vielä sekoittuneet 

tasaisesti ojaveteen, mikä aiheuttaa vaihtelua tuloksiin. Ojapiste sijaitsi ennen alempana, mutta 

Kipsikorven läjitysalueen ja Metsä-Ahlan läjitysalueen välinen ojasto on ollut ajoittain majavan 

padottama, mikä on muuttanut Kipsikorven läjitysalueen alapuolisten Strömsuntinojan ja 

Vesijärven laskuojan virtaussuuntia. Tämän vuoksi piste on siirretty nykyiselle paikalleen vuonna 

2012. Vuosien 2016–2018 näytteitä on kuitenkin otettu vanhalta pisteeltä. (KVVY Tutkimus Oy 2021) 

Vuonna 2020 pisteen Oja6 virtaama vaihteli yhteistarkkailun neljän havaintokerran yhteydessä 

välillä 10–60 l/s ja kuukausittain tarkasteltuna välillä 7,5–60 l/s. Vuoden keskivirtaama oli noin 29 

l/s, mikä oli edellisvuotta suurempi ja lähempänä aikaisempia vuosia (v. 2019 19 l/s, v. 2018 6,8 l/s, 

v. 2017 25 l/s, v. 2016 27 l/s). Pisteiden Oja5 ja Oja6 virtaamien välillä on kuitenkin epätarkkuutta 

etenkin isoilla virtaamilla. Kipsikorven läjitysalueelta johdettiin vettä ojaan vuodessa keskimäärin 

2,8 l/s. Virtaamaeroista johtuvan laimenemisen perusteella Kipsikorven aiheuttama kuormitus 

laimenee ajoittain kaatopaikan niskaojassa hyvin tai jopa erinomaisesti. Suotovesien vaikutus 

vedenlaatuun on voimakkain keskikesällä, jolloin laimennusolot ovat pienimmillään. (KVVY 

Tutkimus Oy 2021) 

Kipsikorven suotovesien vaikutus Kuivattujärvestä lähtevän veden laatuun näkyy erityisesti 

kohonneena sulfaattipitoisuutena (Kuva 29) ja sähkönjohtavuutena. Kuormitus kohotti myös 

kloridi- ja kalsiumpitoisuutta läjitysalueen yläpuoliseen pisteeseen Oja5 verrattuna. 

Fosforipitoisuuteen Kipsikorven jätevesillä ei ollut vaikutusta. Vuonna 2020 arvio Kipsikorven 

sulfaattikuormituksesta vaihteli laskentatavan mukaan välillä 249–253 t/a ja ylitti luparajan. 

Aiempina vuosina kuormitus on jäänyt pääosin uutta luparajaa pienemmäksi. Sulfaattikuormitus 

näkyi selvästi vesistössä, sillä sulfaattipitoisuus nousi pisteiden Oja5 ja Oja6 välillä keskimäärin noin 

236 mg/l., pitoisuusnousu oli edellisiä vuosia pienempi. (KVVY Tutkimus Oy 2021) 
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Ojaveden raskasmetallipitoisuudet vuonna 2020 olivat pieniä ja alittivat selvästi talousveden 

laatuvaatimukset. Vesiympäristölle haitallisten aineiden ympäristölaatunormi ylittyi vain nikkelin ja 

ajoittain kadmiumin osalta sekä hetkellisesti myös lyijyn ja elohopean osalta. Kupari- ja 

elohopeapitoisuus ylittivät ajoittain kaloille turvallisena pidetyn pitoisuuden. Kadmium- ja 

lyijypitoisuus ylittivät ekologiset raja-arvot kalalle tai vesikirpulle. Veden arseenipitoisuus oli pieni. 

(KVVY Tutkimus Oy 2021) 

Vuonna 2020 Kipsikorven läjitysalueen arvioitu metallikuormitus oli edellistä vuotta suurempaa. 
Kasvua tapahtui etenkin kromin, sinkin ja nikkelin osalta. Pitoisuuserot läjitysalueen ylä- ja   
alapuolen välisissä keskimääräisissä metallipitoisuuksissa olivat vuonna 2020 kromia lukuun 
ottamatta kuitenkin erittäin vähäisiä ja ajoittain metallipitoisuudet olivat pistettä Oja6 korkeampia 
jo niskaojan pisteellä Oja5. Veden kromipitoisuus on ollut pisteellä Oja6 koholla vuodesta 2017 
lähtien, jolloin Kipsikorven läjitysalueelta lähtevän suotoveden kromipitoisuudessa todettiin yli 
kymmenkertainen pitoisuusnousu aikaisempaa verrattuna. Ojaveden kromipitoisuus oli 
keskimäärin yhtä korkea vielä vuonna 2018, mutta vuosina 2019 ja 2020 pitoisuudet olivat 
laskeneet. Kipsikorven alueella tehtiin vuoden 2017 aikana mittavia maansiirtotöitä ja aloitettiin 
varastointialueen (M2) rakentamista täyttämällä aluetta kallioräjäytyksien murskeella, mikä on 
voinut vaikuttaa liukenevien metallien määrään. Pitoisuuksien nousua on havaittavissa kromin 
lisäksi myös mm. sinkin, nikkelin ja kadmiumin osalta. Kromia lukuun ottamatta vastaavaa 
pitoisuusnousua on todettavissa myös ylemmällä pisteellä Oja5. Laimeneminen on kuitenkin 
niskaojassa tehokasta, eikä lisääntynyt Kipsikorven sinkki- ja nikkelikuormituskaan nostanut pisteen 
Oja6 keskipitoisuuksia olennaisesti pisteeseen Oja5 verrattuna. Vedessä ei todettu öljyhiilivetyjä. 
(KVVY Tutkimus Oy 2021)  

 

 

Kuva 29. Veden sulfaattipitoisuus havaintopisteillä Oja5 ja Oja6 vuosina 2008–2020. Oja6 kuvastaa Kipsikorven suoto- ja 
valumavesien vaikutusta vesistöön (KVVY Tutkimus 2021). 

Havaintopiste Oja11 kuvaa Peittoon teollisuuskaatopaikka-alueen vaikutusta Strömsuntinojan 

alaosan vedenlaatuun, mutta siihen sekoittuu ajoittain voimakkaasti merivettä. Veden 

sähkönjohtavuus on sisämaan pintavesien luonnontasosta jo lähtökohtaisesti koholla maaperän 
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korkeampien sulfaatti- ja kloridipitoisuuksien vuoksi, koska alue on entistä merenpohjaa. Myös 

veden kokonaisravinnepitoisuudet ovat luonnontilaisten metsäojien pitoisuuksiin nähden noin 3–4-

kertaisia. Kokonais- ja ammoniumtyppipitoisuutta kohottavat ojan latvaosilta tulevat happamat 

suovalumat. Fosforipitoisuudessa on havaittavissa metsätalouden, suo-ojitusten ja peltoviljelyn 

vaikutusta. (KVVY Tutkimus Oy, 2021) 

Teollisuuskaatopaikka-alueen alapuolella jätevesien suola- ja muun elektrolyyttikuormituksen 

vaikutus Strömsuntinojaan on voimakas, ja kuormitus nostaa ojan sähkönjohtavuuden, sulfaatti- ja 

kloridipitoisuudet moninkertaiseksi yläjuoksuun verrattuna. Strömsuntinojan 

vedenlaatuselvityksen yhteydessä on kuitenkin todettu, että meriveden vaikutus pisteen Oja11 

sulfaatti- ja kloridipitoisuuksiin on ajoittain voimakkaampi kuin teollisuuskaatopaikka-alueen 

vaikutus. Meren vaikutus ulottuu ojassa pitkälle peltoalueelle saakka ja kääntää ajoittain sivuojien 

virtaussuunnat Strömsuntinojasta poispäin. (KVVY Tutkimus Oy, 2021) 

Ojapisteen virtaama on ollut vaikea arvioida, sillä pisteellä ei voida aina havaita selvää virtaamaa 

ojaan nousevan meriveden vuoksi. Vuonna 2020 virtaama oli huhtikuussa noin 40 l/s, toukokuussa 

virtaus tuli mereltä päin, elokuussa ojassa ei ollut näkyvää virtausta ja lokakuussa virtaamaksi 

arvioitiin noin 200 l/s. (KVVY Tutkimus Oy, 2021) 

Lievää sameuden, kiintoaine- ja fosforipitoisuuden kasvua lukuun ottamatta veden laatu laimeni 

Strömsuntinojan alajuoksulla teollisuuskaatopaikka-alueen alapuoliseen pisteeseen Oja9 

verrattuna. Selvää meren vaikutusta ei ollut vuoden 2020 havaintokerralla havaittavissa, vaikka 

toukokuussa merivesi oli korkealla ja virtaus tuli ojaan mereltä päin. (KVVY Tutkimus Oy, 2021) 

Alajuoksulla Strömsuntinojan sähkönjohtavuus, sulfaatti-, kloridi- sekä typpiyhdisteiden pitoisuudet 

laimenivat kaikilla havaintokerroilla teollisuuskaatopaikka-alueen alapuoliseen pisteeseen Oja9 

verrattuna. Veden sameus, kiintoainepitoisuus sekä fosforipitoisuus puolestaan pääosin hieman 

kasvoivat. Laimenemisesta huolimatta jätevesien vaikutus Strömsuntinojan ainepitoisuuksiin oli 

selvä myös alajuoksulla. Pisteellä Oja11 veden sähkönjohtavuus oli noin nelinkertainen, 

sulfaattipitoisuus noin kaksinkertainen ja kloridipitoisuus noin 17-kertainen 

teollisuuskaatopaikkojen yläpuoliseen tasoon (Oja0) verrattuna. Typpipitoisuus oli noin 1,6-

kertainen ja fosforipitoisuus 1,2-kertainen yläjuoksuun verrattuna. Muutokset Strömsuntinojan 

ravinnepitoisuuksissa jäivät vuonna 2020 melko vähäisiksi ja luonnonhuuhtouman merkitys 

alajuoksun fosforipitoisuuksiin oli ajoittain huomattava. 

Veden rauta- ja raskasmetallipitoisuudet olivat luonnontilaisille purovesille tyypillisiä. 

Raskasmetallipitoisuudet olivat kromia, lyijyä ja elohopeaa lukuun ottamatta yhtä pieniä tai 

pienempiä kuin kaatopaikka-alueen yläpuolella pisteellä Oja0. Nikkeli-, kadmium- ja 

elohopeapitoisuus ylittivät ajoittain ympäristönlaatunormit. Muiden tutkittujen alkuaineiden osalta 

jätevedet lisäsivät selvimmin boorin ja molybdeenin sekä vähemmässä määrin kalsiumin ja bariumin 

pitoisuutta, vaikka pitoisuustasoissa olikin tapahtunut laimenemista kaatopaikka-alueen 

kuormituspisteeseen verrattuna.   

Peittoon teollisuuskaatopaikka-alueen vaikutus alajuoksun ravinnepitoisuuksiin on 

yhteistarkkailutulosten (2011–2017) perusteella maltillinen ja näkyy lähinnä typpipitoisuuksissa. 

(KVVY Tutkimus Oy, 2021) 
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Havaintopiste Oja7 sijaitsee aiemmin Kuivattujärvestä Vesijärveen laskeneen ojan alajuoksulla. Oja 

on sittemmin täytetty ja suurin osa jäljelle jääneen, vähävirtaamaisen noron vedestä on nykyään 

laajennusalueen alapuolisia salaojavesiä. Oja7:ään ei johdeta teollisuuskaatopaikkojen jätevesiä, 

vaan tarkkailulla varmistetaan läjitysalueen pohjarakenteiden tiiviys. (KVVY Tutkimus Oy, 2021) 

Vuonna 2020 pisteessä Oja7 veden sähkönjohtavuus vaihteli välillä 81–110 mS/m ja 

sulfaattipitoisuus 270–360 mg/l. Sähkönjohtavuudessa ja sulfaattipitoisuudessa on tapahtunut 

selvää kasvua tarkkailun alkuvuosiin verrattuna, mikä viittaa läjitysalueen vaikutukseen. Toisaalta 

samoja sulfaattipitoisuuksia ja korkeampiakin on ajoittain mitattu luonnontasoa kuvaavalta 

pisteeltä Oja0. Veden kloridipitoisuudessa on havaittavissa myös lievää kasvua, mutta pitoisuus on 

pysynyt melko pienenä. Fosforipitoisuus oli alueen luonnontasolla, typpipitoisuus oli koholla 

lokakuussa. Kipsikorven ympäristössä on tehty mittavia hakkuita ja läjitysaluetta on laajennettu 

viime vuosina, millä voi olla vaikutusta pisteen Oja7 veden laatuun.  (KVVY Tutkimus Oy, 2021) 

Veden raskasmetallipitoisuudet olivat pieniä ja osin alle määritysrajojen. Pitoisuudet olivat 

pienempiä kuin vertailupisteellä Oja0, eikä kromia ja kadmiumia ei todettu lainkaan. Vain 

nikkelipitoisuus ylitti lokakuussa ympäristönlaatunormin. Elohopeapitoisuus oli määritysrajalla 

(0,005 µg/l), mikä ylitti kaloille turvallisena pidetyn pitoisuuden. Booria, kalsiumia ja bariumia 

todettiin enemmän kuin vertailupisteellä Oja0. (KVVY Tutkimus Oy, 2021) 

Taulukko 5. Peittoon teollisuuskaatopaikkojen yhteistarkkailun ojapisteiden veden keskimääräiset raskasmetallien pitoisuudet 
vuonna 2019 suhteessa ympäristönlaatunormeihin (VNA 1090/2016) vesiympäristössä, kaloille turvallisiin pitoisuuksiin, Suomen 
vesistöjen luonnontasoon sekä talousveden laatuvaatimuksiin. Ympäristönlaatunormeja ei sovelleta ojiin tai noroihin (VNA 
1562/2011), joita kaikki taulukon ojahavaintopaikat edustavat. (Taulukon tiedot: (KVVY Tutkimus Oy, 2021) 

Havaintopiste Cd* (µg/l) Zn* (µg/l) Cu* (µg/l) Ni* (µg/l) Pb* (µg/l) Hg (µg/l) Cr* (µg/l) 

Oja0 0,16 38 4,3 17  < 0,19 0,008 < 1,5 

Oja5 < 0,18 28 3,8 14 < 0,26 < 0,014 1,5 

Oja6 < 0,22 30 4,1 13 < 0,52 < 0,023 9,2 

Oja7 < 0,08 6,5 2,3 8,8 < 0,12 < 0,005 < 1,0 

Oja11 < 0,18 23 4,3 13 < 0,29 0,026 2,7 

    

Ympäristönlaatunormi 
(VNA 1090/2016) 

0,22 - - 9,6 1,33 0,07 - 

Kaloille turvallinen 
pitoisuus 

2 
(särkikalat) 

300 
(särkikalat) 

5 25 
70 

(karppikalat) 
0,002 

(särkikalat) 
20–75 

Luonnontaso (Verta ym. 
2010) 

0,015 - - 0,29–0,95 0,04–0,66 < 0,038 - 

Talousvesi (STM 
683/2017) 

5 - 2000 20 10 1 50 

* Liukoinen pitoisuus 

11.3 Vaikutusten arviointi 

11.3.1 Vaikutusten muodostuminen 

Hankealueen rakentamisen yhteydessä pintavesiin voi kohdistua samentumista. Alueelle 

rakennetaan tiiviit kenttä- ja kaatopaikkarakenteet, joilla estetään alueella muodostuvien suoto- ja 
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hulevesien pääsy pintavesiin. Alueella muodostuvat suotovedet kerätään tasausaltaaseen, josta 

vedet johdetaan edelleen jätevedenpuhdistamolle. Alueen ulkopuolisten vesien pääsy alueelle 

estetään ympärysojilla, joista vedet johdetaan edelleen Strömsuntinojaan. Kuormitusta alueen 

pintavesiin voi aiheutua lähinnä mahdollisissa onnettomuustilanteissa. 

11.3.2 Vaikutusten arvioinnin menetelmät 

Hankkeen elinkaaren aikaiset vaikutukset pintavesiin selvitetään asiantuntija-arviona. 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan alueella muodostuvien vesien määrää, laatua, 

käsittelyä ja niiden johtamista sekä vaikutuksia vesistöön. Arvioinnissa tarkastellaan myös 

ilmastonmuutoksen ja poikkeuksellisten sääolojen vaikutuksia. Vesistön ja veden laadun osalta 

huomioidaan yhteisvaikutukset muiden olemassa olevien tai suunniteltujen toimintojen kanssa. 

Arvioinnissa huomioidaan Kokemäenjoen alaosan–Loimijoen osa-alueen pintavesien 

toimenpideohjelma vuosille 2016–2021 sekä Kokemäenjoen—Saaristomeren-Selkämeren 

vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016–2021. 
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12 ILMANLAATU 

12.1 Nykytila 
Satakunnan maakunta sijaitsee Suomen lounaisosassa, rajoittuen lännessä Selkämereen, 

pohjoisessa Pohjanmaan maakuntiin, idässä Pirkanmaahan ja etelässä Varsinais-Suomeen. 

Maakunta kuuluu eteläboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen, lukuun ottamatta keskiboreaaliseen 

vyöhykkeeseen kuuluvaa koilliskulmaa. (Ilmasto-opas, 2013) 

Satakunnan ilmastoa leimaa kaksijakoisuus merellisen rannikon ja mantereisen sisämaan välillä. 

Vuoden keskilämpötila on tyypillisesti Rauman ja Porin välisen rannikon noin +5 asteesta koillisen 

noin +3 asteeseen. Vuotuinen sademäärä jää Selkämeren rannikolla keskimäärin vähän alle 600 

millimetrin ja on yleisesti muualla maakunnassa 600–650 millimetriä ja koillisosan korkeammilla 

seuduilla paikoin noin 700 millimetriä. (Ilmasto-opas, 2013) 

Hankealue sijaitsee Peittoon teollisuusalueella, alueella toimii useita eri jätehuollon yrityksiä, jotka 

osaltaan aiheuttavat ympäristöön mm. pölyämistä. Pölypäästöjä syntyy mm. jätteiden käsittelystä 

sekä alueen liikenteestä. Liikennöinti aiheuttaa myös pakokaasupäästöjä. Peittoon teollisuusaluetta 

ympäröivät metsätalouskäytössä olevat metsät, eikä teollisuusalueella ole asutusta. 

Kipsikorven nykyiselle kaatopaikalle läjitettävät jätejakeet eivät sisällä biohajoavaa ainesta, joten 

kaatopaikkakaasua ei muodostu. Kaatopaikkatoiminnan päästöt ilmaan ovat kuljetusajoneuvojen ja 

työkoneiden pakokaasupäästöjä. 

12.2 Vaikutusten arviointi 

12.2.1 Vaikutusten muodostuminen 

Hankealueen rakentamisen aikana mahdollisia ilmapäästöjä muodostuu maanrakentamisen 

aikaisesta pölyämisestä. Vastaanotettavien ja käsiteltävien jätteiden laadusta riippuen toiminnasta 

voi aiheutua myös hajupäästöjä. Toiminnan aikana pölyämistä voi aiheutua jätteiden käsittelystä ja 

loppusijoittamisesta. Myös keskuksen työkoneista ja materiaalikuljetuksista voi aiheutua toiminnan 

aikana ilmapäästöjä. 

12.2.2 Vaikutusten arvioinnin menetelmät 

Leviämislaskelmien avulla arvioidaan toimintojen pölypäästöjen aiheuttamaa 

ympäristökuormitusta ja lähialueen ihmisiin kohdistuvaa altistusta. Hankealueen lähimmät 

asuinrakennukset sijaitsevat noin 400–600 metrin etäisyydellä hankealueesta. 

Ilmanlaatuvaikutusten arviot perustuvat eri toimintojen päästölaskelmiin sekä pölypäästöjen 

mallinnukseen. 

Leviämislaskelmat tehdään Yhdysvaltain Ympäristönsuojeluviraston EPA:n kehittämällä 

matemaattis-fysikaalisella AERMOD-mallilla, joka on viranomaisten hyväksymänä käytössä Suomen 

lisäksi yli 70 maassa. Leviämismalli soveltuu sekä hiukkasmaisten että kaasumaisten poistokaasujen 

komponenttien, hajun, hengitettävien hiukkasten (PM10), pienhiukkasten (PM2,5), leijuvan pölyn 

(TSP) ja laskeuman leviämisen tarkasteluun. Leviämismallilla arvioidaan päästöjen leviäminen 
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lähialueelle ja pitoisuudet ilmoitetaan ulkoilman lämpötilassa ja paineessa. Laskennoissa käytetään 

paikallisia olosuhteita edustavaa säädataa, joka pohjautuu läheisten sääasemien havaintoihin. 

Pölymallinnukset (PM10) laaditaan vuorokausi- ja vuositasolla. Tuloksia verrataan ilmanlaadun ohje- 

ja raja-arvoihin. 

YVA-selostukseen laaditaan mallinnusten tulosten ja johtopäätösten perusteella pölylle 

vaikutusaluekartat, jotka perustuvat rakentamisen ja toiminnan aikaisiin kuormituksiin ja 

pitoisuuksiin sekä alueen tausta- ja tavoitetasoihin. Vaikutusarviot tehdään vertaamalla 

asuinalueille arvioituja pölypitoisuustasoja ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin.  

Työkoneista muodostuvat kaasumaiset (polttoaineperäiset) päästöt lasketaan alueella toimivien 

työkoneiden ominaispäästöjen sekä keskimääräisten nimellistehojen ja arvioitujen työtuntien 

perusteella. Pakokaasupäästöt työkoneille sekä kuljetuksille lasketaan VTT:n laatiman LIPASTO-

päästölaskentamallin mukaisesti työkaluston uusimpien keskimääräisten päästöjen mukaan. 
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13 ILMASTO 

13.1 Nykytila 
Kipsikorven kaatopaikan toiminnalle ei ole tehty ilmastovaikutusten tarkastelua. Sen vuoksi tämän 

hankkeen ilmastovaikutusten nykytilan kuvauksessa keskitytään tunnistamaan mahdolliset 

ilmastovaikutusten lähteet. Merkittävimpien ilmastovaikutusten yhteyden tunnistamisen 

ilmastonmuutokseen mahdollistaa johdonmukaisen ilmastovaikutusten arvioinnin läpi YVA-

prosessin ja vaikutusten tarkemman tarkastelun YVA-selostusvaiheessa. 

Kaatopaikka-alueen nykyisessä toiminnassa hiilijalanjälki muodostuu mm. sähkönkulutuksesta ja 

työkoneiden  polttoaineiden kulutuksesta. Kaatopaikka-alueen toiminnan aikaisia 

ilmastovaikutuksia hiilijalanjäljen osalta ei ole ennen määritetty. 

Satakunnassa on laadittu ilmasto- ja energiastrategia 2030, jossa kuvataan Satakunnan strategiset 

ilmastoa ja energiaa koskevat tavoitteet sekä painopisteet tavoitteiden toteuttamiseksi. Strategiset 

tavoitteet painottuvat ilmastonmuutoksen hillintään. Lähtökohtana strategiatyölle oli 

valtakunnallisen energia- ja ilmastostrategian (EIS) sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan 

suunnitelman (KAISU) soveltaminen maakuntatasolle. Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian 

visio on: ”Satakunta on vuonna 2030 ilmastoystävällinen, kestävien energiaratkaisuiden maakunta”. 

Visiota tavoitellaan kolmen eri strategisen teeman kautta:  

1. Kestävien energiaratkaisujen Satakunta 

o Tavoitellaan energiaviisasta maankäyttöä ja rakentamista 

o Vähennetään energian kulutuksesta ja tuotannosta aiheutuvia päästöjä  

o Kehitetään monipuolista energia- ja ympäristöalan osaamista ja koulutusta 

 

2. Hiilineutraali Satakunta 

o Vähennetään päästöjä Satakunnassa 

o Vahvistetaan hiilinieluja 

 

3. Ilmastoviisas Satakunta 

o Siirrytään ilmastohämmennyksestä ilmastotietoisuuteen 

o Edistetään kiertotaloutta 

o Varaudutaan ja sopeudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 

o Tuetaan luonnon monimuotoisuutta 

13.2 Vaikutusten arviointi 

13.2.1 Vaikutusten muodostuminen 

Ilmastovaikutuksia muodostuu hankkeen koko elinkaaren ajalta. Rakentamisen aluksi uusilta 

käyttöönotettavilta alueilta poistetaan puustoa ja pintamaita. Tämä tarkoittaa ilmastovaikutusten 

muodostumista hiilitaseiden muutosten osalta. Lisäksi rakentamisen aikana kulutetaan energiaa 

erityisesti työ- ja kuljetuskalustossa.  
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Toiminnan aikaiset ilmastovaikutukset ovat määritettävissä pitkälti kasvihuonekaasujen 

tarkastelemisen avulla. Päästölähteet voidaan tunnistaa hyödyntäen World Resource Instituten ja 

World Business Counsil for Sustainable Development -järjestöjen maailmanlaajuista standardia 

Greenhouse Gas Protokollaa (GHG protokolla). Standardissa päästöt jaetaan kolmeen kategoriaan, 

joita kutsutaan scopeiksi (Scope 1–3). Alla kuvassa (Kuva 30) on esitetty, mistä lähteistä 

tavanomaisesti kasvihuonekaasuja muodostuu. 

 

 

Kuva 30. GHG protokolla. Muokattu 3.8.2021 lähteestä ghgprotocol.org. 

Toiminnan päättymisen jälkeen loppusijoitusalueet suljetaan pintarakentein. Alueen sulkeminen 

vaatii maanrakentamista, jossa hyödynnetään erilaisia raaka-aineita kuten maa-aineksia. Lisäksi 

maanrakennus vaatii energian käyttöä työ- ja kuljetuskalustossa. Alueen sulkeminen aiheuttaa myös 

positiivisia vaikutuksia, toiminnan aikaiset päästöt lakkaavat ja alueen maankäyttö muuttuu 

mahdollisesti niin, että hiilitaseet kehittyvät positiivisesti alueella toiminnan päätyttyä. 

13.2.2 Vaikutusten arvioinnin menetelmät 

Ilmastovaikutusten arvioinnin lähtökohtana toimii ympäristöministeriön julkaisema raportti 

Ilmastovaikutusten arviointi YVA:ssa ja SOVA:ssa -vaikutusten tunnistaminen ja johdonmukainen 

käsittely, jonka mukaisesti arvioinnissa huomioidaan hankkeen vaikutukset ilmastonmuutokseen ja 

ilmastonmuutoksen vaikutukset hankkeeseen. Esimerkiksi toiminnan suunnittelussa huomioidaan 

mahdollinen sademäärän kasvu ja poikkeukselliset sadantatilanteet. Lisäksi vaikutusten arvioinnissa 

tarkastellaan ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sen ehkäisemistä. Seuraavassa on esitetty 

tarkemmin ilmastovaikutusten arvioinnin menetelmät. 
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Kasvihuonekaasut 

YVA-menettelyssä tarkastellaan laadullisin menetelmin hankkeen eri toteutusvaihtoehtojen 

kasvihuonekaasuista aiheutuvia ilmastovaikutuksia sekä vertaillaan hankevaihtoehtojen vaikutuksia 

keskenään. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan Kioton pöytäkirjan mukaiset kasvihuonekaasut. 

Kasvihuonekaasupäästöjä tarkastellaan rakentamisen, toiminnan ja sulkemisen osalta.    

Hiilitaseet 

Hiilitaseella tarkoitetaan hiilen määrän muutosta ajassa. Hiilitaseen ollessa positiivinen, hiilivarasto 

on kasvanut. Hiilitaseiden tarkastelu voidaan jakaa maaperän ja puuston taseiden tarkasteluun. 

YVA:ssa hiilitaseiden arviointiin ei ole vielä vakiintuneita käytäntöjä. Hiilitaseiden muutosten tarkka 

määrällinen määrittäminen vaatii monitasoisia dynaamisia laskentamalleja. On kuitenkin olemassa 

maankäytön muutosta varten laadittuja ohjeistuksia ja työkaluja, joita pyritään soveltuvin osin 

hyödyntämään maankäytön muutoksesta seuraavan hiilitaseiden muutoksen määrittämiseen tässä 

hankkeessa. Lisäksi tehdään laadullista arviointia, jotta vaikutusten laatu ja suuruus saadaan 

esitettyä niin, että hankevaihtoehdot ovat keskenään vertailukelpoisia. 

Varautuminen, sopeutuminen ja ehkäiseminen 

Ilmastonmuutos voi aiheuttaa aikaisempaa voimakkaampia sääilmiöitä, kuten rankkasateita, 

talvimyrskyjä ja kuivuusjaksoja. Ilmastonmuutoksesta aiheutuviin vaikutuksiin ja riskeihin liittyy 

kuitenkin huomattavaa epävarmuutta.   

Ilmastonmuutos ilmiönä pyritään huomiomaan läpi vaikutusten arvioinnin. YVA prosessin aikana 

pyritään esittämään, toimia, joilla ilmastonmuutokseen varaudutaan, sopeudutaan ja kuinka sitä 

voidaan hankkeen myötä ehkäistä. Toimet sijoittuvat eri ympäristövaikutusten arvioinnin osioihin, 

joissa ne kuvataan osana arviointia. Lisäksi ilmastovaikutusten arvioinnin yhteydessä ne esitetään 

kootusti. Varautumisen, sopeutumisen ja ehkäisemisen osalta tarkastellaan myös hankkeesta 

vastaavan toimia muun muassa yrityksen kestävyysstrategian avulla.    
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14 LUONNONYMPÄRISTÖ 

14.1 Nykytila 
Suurin osa hankealueesta on ihmistoiminnan muuttamaa teollisuusaluetta, hankealueen 

pohjoisosassa kiinteistöllä 609-401-3-272 on kuitenkin luonnostilaista havupuumetsää. 

Hankealueen välittömään läheisyyteen on vuonna 2020 tehty luontokartoitus Peittoon 

asemakaava-alueelle. Kartoituksessa selvitettiin luonnonympäristön yleispiirteet sekä suojelua ja 

säilyttämistä vaativat luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät lajit ja alueet. 

Materiaalinkierrätyskeskuksen pohjoisosat kuuluivat luontokartoituksen selvitysalueeseen (Kuva 

31). 

 

Kuva 31. Vuoden 2020 luontokartoituksen selvitysalueen rajaus ja sijainti. (FCG Finnish Consulting Group Oy, 2020) 

Seuraavissa kappaleissa esitetyt tiedot perustuvat Peittoon asemakaava-alueen 

luontokartoitukseen (FCG Finnish Consulting Group Oy, 2020). 
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14.1.1 Kasvillisuus ja luontotyypit 

Selvitysalueen metsät ovat metsätaloustoimenpiteiden myötä pirstoutuneet hakkuualojen, 

taimikoiden, kosteapohjaisten kuusikoiden sekä mäntykankaiden muodostamaksi mosaiikiksi (Kuva 

32). Selvitysalue on kauttaaltaan voimakkaan ihmisvaikutukset alaista. Luonnontilaltaan hyvää 

varttunutta tai vanhempaa metsää alueelle ei sijoitu lainkaan. Puusto on pääosin nuorta ja 

varttuvaa. 

 

Kuva 32. Selvitysalueen kasvupaikkatyypit. 

Materiaalinkäsittelykeskuksen hankealueelle sijoittuu kasvupaikkatyypeistä lehtomaista kangasta, 

tuoretta kangasta sekä kuivahkoa kangasta. Kangasmetsät ovat pääasiassa tuoreen mustikkatyypin 

kankaan mänty- ja mänty-kuusisekametsiä ja kuivahkon puolukkatyypin kankaan mäntymetsiä. 

Selvitysalueelta rajattiin maastoinventointien perusteella kaksi luonnon monimuotoisuuden 

kannalta arvokasta kohdetta (Kuva 33), Kuivattujärvi ja Palokallio. 
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Kuva 33. Selvitysalueelta maastoinventoinneissa rajatut arvokkaat luontokohteet: 1. Kuivattujärvi ja 2. Palokallio. 

Kuivattujärvi 

Vapaalta vesipinnaltaan noin 1,2 hehtaarin laajuinen Kuivattujärvi on nimensä mukaisesti 

ihmistoiminnan myötä osittain kuivunut pieni järvi. Vesialuetta reunustaa järviruokoa kasvava 

avoluhta, joka vaihettuu pajua kasvavaksi pensaikkoluhdaksi ja edelleen lehtipuuluhdaksi. 

Avoluhdalla (silmälläpidettävä luontotyyppi) kasvaa liki yksinomaan järviruokoa; avoluhdan 

vaihettuessa pajuluhdaksi (silmälläpidettävä luontotyyppi) kenttäkerroksessa kasvaa myös 

kurjenjalkaa, korpikastikkaa, jokapaikansaraa, osmankäämiä ja suoputkea. Metsäluhdan 

(vaarantunut uhanalainen luontotyyppi) puustoa ovat hieskoivu sekä harmaa- ja tervaleppä. 

Metsäluhdan kenttäkerroksen lajistoa ovat suo- ja luhtaorvokki, metsäalvejuuri, terttualpi, suo- ja 

metsäkorte, viitakastikka, luhtamatara, suoputki, suo-ohdake ja vehka. Metsäluhdan 

pohjakerroksessa on nähtävissä mätäs-, väli- ja vesipinnan vaihtelua. Järven pohjoisrannalla on 

myös pieni kuvio saniaislehtokorpea (erittäin uhanalainen luontotyyppi), jonka puustoa ovat kuusi 

ja hieskoivu ja kenttäkerroksessa valtalajeja ovat hiirenporras, metsäalvejuuri, mesiangervo, 

ojakellukka, käenkaali ja metsäkorte. Luhdat ja lehto ovat kehittyneet nykyiseen laajuuteensa järven 

kuivumiskehityksen tuloksena, ja niiden edustavuus on hyvä. 

Kuivattujärvi lukeutuu viitasammakon (luontodirektiivin liitteen IVa mukainen tiukasti suojeltava 

laji) lisääntymis- ja levähdyspaikkakokonaisuudeksi. Kuivattujärvellä havaittiin lajin kutuaikaan noin 

50 ääntelevää viitasammakkoa. Viitasammakkoa havaittiin koko järven alueella, eniten kuitenkin 

järven länsi- ja eteläreunoilla. Järvellä tai sen välittömässä läheisyydessä havaittiin myös useita 
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huomionarvoisia lintulajeja ja Kuivattujärvi on linnustollisen monimuotoisuuden kannalta 

merkityksellinen kohde selvitysalueella. Arvokohderajaukseen on sisällytetty Kuivattujärven 

etelärannalla sijaitseva Metsäkeskuksen tietojen mukainen metsälain 10 § mukainen metsäluonnon 

erityisen tärkeä elinympäristö. 

Palokallio 

Palokallio on pienialainen kalliometsäkohde selvitysalueen lounaisrajalla. Kalliolla kasvaa vanhaa 

kitukasvuista mäntyä ja kallion peittävä jäkälikkö on eheä; lajistoa ovat valko-, harmaa- ja 

palleroporonjäkälä. Kalliolla kasvaa myös katajaa sekä kenttäkerroksessa kallion painanteissa 

kanervaa, puolukkaa, juolukkaa, suopursua ja tupasvillaa. Maisemallisesti kaunis kohde täyttää 

metsälain 10 § mukaisen metsäluonnon erityisen arvokkaan elinympäristön kriteerit, mutta sitä ei 

ole mainittu metsälain 10 § mukaisena kohteena Metsäkeskuksen aineistossa. 

14.1.2 Linnusto 

Selvitysalueen pesimälinnusto koostuu pääosin tyypillisistä eteläsuomalaisten talousmetsien, 

avoimien alueiden ja kulttuurivaikutteisten alueiden linnuista. Kuivattujärvellä ja sen ympäristössä 

on myös kosteikkolajistoa. Alueen metsät ovat metsätalouden myötä pirstoutuneet hakkuualojen, 

taimikoiden, kosteapohjaisten kuusikoiden sekä mäntykankaiden ja kalliomänniköiden 

muodostamaksi mosaiikiksi. LUOMUS:lta saatujen tietojen mukaan lähin havainto arvokkaasta 

lajistosta (huuhkajareviiri) sijoittuu noin 600 metrin etäisyydelle selvitysalueen pohjoisrajalta 

pohjoiseen.  

Pesimälinnustolaskentojen yhteydessä havaittiin kaikkiaan 53 lintulajia, joiden voitiin katsoa 

kuuluvan alueen pesimälinnustoon. Alueen runsaslukuisimmat pesimälinnut ovat Suomen 

runsaslukuisimmat pesimälajit peippo ja pajulintu. Teollisuusalueella pesivät haara- ja 

räystäspääskyt (10 paria molempia) ovat seuraavaksi runsaslukuisimmat pesimälajit. Lajeista 

räystäspääsky on luokiteltu viimeisimmässä uhanalaisluokittelussa Suomessa erittäin uhanalaiseksi 

(EN) ja haarapääsky vaarantuneeksi (VU) lajiksi. Myös Porissa tällä vuosituhannella yleistyneet 

hempot ja tiklit esiintyvät alueella usean parin voimin. Selvityksessä suojelullisesti huomionarvoiset 

lajit on esitetty alla taulukossa (Taulukko 6). 

Linnustollisesti monipuolisin kohde on Kuivattujärvi, jonka ympärillä pesii mm. kosteikkolajistoa. 

Suojelullisesti huomionarvoisista lajeista kohteella pesii tavi (yksi pari), kurki (yksi pari, lisäksi toinen 

pari Norkoolinkorvessa), taivaanvuohi (kolme paria), ruokokerttunen (kolme paria) ja pajusirkku 

(kolme paria), joten Kuivattujärvellä on selvitysalueen lajistoa monipuolistava vaikutus. 
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Taulukko 6. Pesimälinnustoselvityksissä vuonna 2020 havaitut suojelullisesti huomionarvoiset lajit ja havaintopaikat sekä niiden 
arvioidut parimäärät ja suojelustatus. 

Laji Parimäärä Uhex* Havaintopaikka Elinympäristö 

Tavi 1 - Kuivattujärvi Karut sisävedet 

Kurki 0-2 - 
Kuivattujärvi 
Norkoolinkorpi 

Suot 

Pikkutylli 1-2 NT Portin kentällä Pellot ja rakennettu maa 

Taivaanvuohi 3 NT Kuivattujärven ympäristö Kosteikot 

Rantasipi 1 - Portin läheisyydessä Karut sisävedet 

Haarapääsky 10 VU 
Kierrätysterminaalin 
rakennuksissa 

Pellot ja rakennettu maa 

Räystäspääsky 10 EN 
Kierrätysterminaalin 
rakennuksissa 

Pellot ja rakennettu maa 

Västäräkki ? NT - Pellot ja rakennettu maa 

Pensastasku 1 VU Portilla Pellot ja rakennettu maa 

Kivitasku  3 - - Pellot ja rakennettu maa 

Ruokokerttunen 3 NT Kuivattujärvi Kosteikot 

Pensaskerttu 4 NT - Pensaikot ja puoliavoimet maat 

Hömötiainen 0-1 EN Tuffakorvesta etelään Metsän yleislajit 

Töyhtötiainen 0-1 VU Tuffakorvesta etelään Havumetsät 

Pikkulepinkäinen 1 - - Pensaikot ja puoliavoimet maat 

Närhi 1 NT - Havumetsät 

Viherpeippo ? EN - Pellot ja rakennettu maa 

Punavarpunen 1 NT - Pensaikot ja puoliavoimet maat 

Pajusirkku 3 VU Kuivattujärvi Kosteikot 

*= NT=silmälläpidettävä, VU=vaarantunut, EN=erittäin uhanalainen 

Alueen linnustoa selvitettiin Peittoonkorven tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten 

arviointimenettelyyn liittyen vuonna 2010. Tuolloin tehtyyn linnustoselvitykseen verrattuna lajisto 

on muuttunut etenkin metsä- lajiston osalta. Vuonna 2010 alueella todettiin vanhan metsän lajistoa, 

kuten metso, puukiipijä, palokärki ja pyy, jotka kaikki puuttuivat nyt laaditussa selvityksessä. Myös 

tiltalttien määrä on pudonnut 24 parista neljään pariin, vaikka laji on muualla Suomessa 

runsastunut. Vuonna 2020 tehdyssä selvityksessä havaittiin yksi hömötiaispari (EN) ja yksi 

töyhtötiaispari (VU). Niiden mahdollisesta pesinnästä ei kuitenkaan saatu varmuutta. Metsä- 

lajiston voimakkaan taantumisen myötä alueen linnustollinen arvo on siis heikentynyt merkittävästi 

kymmenen vuoden aikana. Syynä taantumiseen on selvitysalueen metsissä tehdyt hakkuut. 

Lähin valtakunnallisesti tärkeä lintualue (FINIBA), Porin lintuvedet ja rannikko, sijaitsee lähimmillään 

noin 1,5 kilometrin etäisyydellä hankealueesta länteen (Kuva 34). 
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Kuva 34. Lähimpien valtakunnallisesti tärkeiden lintualueiden sijainnit. 

14.1.3 Muu eläimistö 

Viitasammakko 

Kuivattujärvellä todettiin inventoinnissa olevan runsaasti viitasammakoita. Tarkkaa yksilömäärää ei 

voitu selvittää, mutta soidinpulputusta esittäviä koiraita arvioitiin olevan yli 50. Yksilöitä oli koko 

järven alueella, eniten järven länsi- ja eteläreunalla. Viitasammakot käyttävät todennäköisesti 

kesäaikaisena elinympäristönään järveä ympäröiviä metsä- ja pensaikkoluhtia. Viitasammakot 

voivat todennäköisesti liikkua muille selvitysalueen ulkopuolisille soveltuville elinympäristöille 

kaivettuja metsäojia myöden.  

Liito-orava 

Inventoinnissa ei havaittu liito-oravan jätöspapanoita eikä muitakaan merkkejä lajin esiintymisestä 

alueella. Selvitysalueella on hyvin niukasti lajille soveltuvaa elinympäristöä; varttunutta ja 

vanhempaa kuusi- ja kuusisekametsää sijaitsee lähinnä vain Norkoolinkorven ja Ronttokorven 

alueilla sekä pieninä hajanaisina kuvioina eri puolilla selvitysaluetta. Selvitysalueen metsät ovat 

voimakkaasti käsiteltyjä ja nuoria sekä pääasiassa mäntyvaltaisia. Havaintojen perusteella on 

todettavissa, että alueella ei esiinny liito-oravaa.  
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Muut luontodirektiivin liitteen IV mukaiset lajit 

Muiden luontodirektiivin liitteen IV a mukaisten tiukasti suojeltavien lajien osalta (mm. lepakot, 

suurpedot, saukko, korennot) laadittiin selvitysalueen elinympäristöpotentiaalin tarkastelu. 

Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi soveltuvia kalliokoloja tai kolopuustoisia vanhoja 

metsiä ei sijoitu alueelle. Lepakot saattavat käyttää alueella sijaitsevien kierrätysterminaalin 

rakennuksia. Selvitysalueella saattaa satunnaisesti liikkua ravinnonhaussa olevia lepakoita etenkin 

Kuivattujärven ympäristössä, mutta muutoin alue ei ole erityisen potentiaalinen lepakoiden 

kannalta.  

Selvitysalueen pintavesiuomat ja Kuivattujärvi ovat todennäköisesti liian vaatimattomia saukon 

elinympäristöksi. Selvitysalue saattaa olla osa suurpetojen elinpiiriä, ja ne voivat satunnaisesti 

liikkua alueella, mutta alueella ei ihmistoiminnan vuoksi todennäköisesti ole erityistä merkitystä 

suurpedoille. Kuivattujärvellä voi esiintyä luontodirektiivin mukaisia korentoja. 

14.1.4 Luonnonsuojelu 

Hankealueella tai en välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Lähin Natura 

2000- suojelualue, Ahlaisten jokisuu, sijaitsee n. 2,5 km etäisyydellä hankealueen luoteispuolella 

(Kuva 35). Hankealueen koillispuolella n. 4 km etäisyydellä sijaitsee yksityinen suojelualue 

(Salokankaan luonnonsuojelualue). 

 

Kuva 35. Hankealuetta lähimpänä sijaitsevien luonnonsuojelualueiden sijainnit. 
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14.2 Vaikutusten arviointi 

14.2.1 Vaikutusten muodostuminen 
Luontotyyppeihin, kasvillisuuteen, linnustoon, eläimistöön ja luonnonsuojelualueisiin kohdistuvien 

vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan erityisesti hankealuetta ja sen lähiympäristöä, sillä suoria 

vaikutuksia aiheutuu lähinnä vain rakennettaville alueille. Välillisiä vaikutuksia luontoon voi 

kohdistua ilmapäästöistä ja niiden leviämisestä, pohjaveden pinnan muutoksista, pintavesien 

purkureittien muutoksista sekä rakentamisen ja toiminnan aikaisesta melusta, joka voi aiheuttaa 

karkottavaa vaikutusta lähialueen eläimistössä ja linnustossa. Vaikutukset luonnonsuojelualueille 

voivat olla lähinnä epäsuoria, sillä lähimmät suojelualueet sijaitsevat yli 2 km etäisyydellä 

hankealueesta.   

14.2.2 Vaikutusten arvioinnin menetelmät 

Hankealueen lähiympäristössä on tehty luontoselvityksiä vuonna 2020 Peittoon asemakaavitustyön 

yhteydessä. Vaikutusten arvioinnissa käytetään vuoden 2020 luontokartoituksen tuloksia. 

Vaikutusten arviointi suoritetaan asiantuntijatyönä olemassa olevien selvitysten ja tutkimusten 

perusteella. Lisäksi arvioinnissa käytettävää lähtötietoa haetaan mm. ympäristöhallinnon 

tietokannoista. Arvioinnissa hyödynnetään myös muiden vaikutusarviointien, kuten pohja- ja 

pintavedet, melu sekä ilmanlaatu, tuloksia.   
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15 MELU JA TÄRINÄ 

15.1 Nykytila 
Hankealueen pohjoispuoli (kiinteistö 609-401-3-272) on nykyisellään rakentamaton eikä alueella ole 

melua tai tärinää aiheuttavia toimintoja. Kipsikorven kaatopaikan toiminnoista (kiinteistöllä 609-

412-1-255) aiheutuu melua pääasiassa liikennöinnistä ja jätteiden loppusijoituksesta. Peittoon 

teollisuusalueella on muutakin jätteenkäsittelytoimintaa, jotka aiheuttavat osaltaan melua 

ympäristöön. Lisäksi Tahkoluodon ja Mäntyluodon satamien liikenne kulkee suurelta osin alueen 

pohjoispuolella sijaitsevaa Porin saaristotietä (tie 272) pitkin, josta aiheutuu liikennemelua. 

Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat noin kilometrin etäisyydellä Kipsikorven kaatopaikasta etelään, 

länteen ja luoteeseen. 

Ramboll Finland Oy on tehnyt melumittauksia kolmella lähimmällä kiinteistöllä (Kuva 36) vuonna 

2016. Mittauksissa selvitettiin kiinteistöille aiheutuva päiväaikainen (klo 7–22) ekvivalenttitaso (LAeq) 

eli keskimelutaso koko ohjearvon aikavälillä. Siten lyhytaikaiset ohjearvon desibelirajan ylitykset 

eivät aiheuta ohjearvon ylittymistä, jos aikaväli sisältää myös hiljaisempia jaksoja. Mikäli melu on 

luonteeltaan iskumaista eli impulssimaista tai kapeakaistaista, tulokseen lisätään 5 dB korjaus. 

Valtioneuvoston päätöksen (VNp 993/1992, Taulukko 7) mukaan päiväajan ekvivalenttimelutaso ei 

saa ylittää asuinkiinteistöillä 55 dB tasoa eikä yöllä 50 dB tasoa. Mittausjakson kesto oli 2,5–4,5 

tuntia kullakin pisteellä. (Ramboll Finland Oy, 2016) 

 

Kuva 36. Melumittauspisteet vuonna 2016. 
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Taulukko 7. VNp 993/1992 mukaiset melutason ohjearvot. 

Alue 

Melun A-painotettu keskiäänitason enimmäistaso 
(LAeq) [dB] 

Päivällä (klo 7–22) Yöllä (klo 22–7) 

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet 
taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä, loma-
asumiseen käytettävät alueet taajamissa sekä hoito- ja 
oppilaitoksia palvelevat alueet 

55 50 1,2 

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, 
virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja 
luonnonsuojelualueet 

45 40 

1) Uusilla asuinalueilla melutason yöohjearvo on 45 dB 
2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoja. 

 

Mittaustulosten perusteella Kipsikorven nykyiseltä kaatopaikalta lähtöisin oleva melu oli heikosti 

kuultavissa mittauspisteillä, mutta vallitseva melulähde oli joka mittauspisteellä muu kuin 

kaatopaikka (kuten tuulivoimala, liikenne, linnut). Kaikilla mittauspisteillä mitattu keskiäänitaso 

(LAeq) oli alle 40 dB, joten päiväaikainen keskiäänitaso ei ylittänyt mittausepävarmuus huomioiden 

melutason ohjearvoa 55 dB. Melumittauksia on tehty samoilla mittauspisteillä useasti myös ennen 

vuotta 2016. Vuoden 2016 tulokset olivat aiempiin tuloksiin verrattuna vaihteluvälin keskivaiheilla, 

joten melutasoissa ei ole tapahtunut vuosien 2002–2016 aikana merkittäviä muutoksia, lukuun 

ottamatta tuulivoimaloiden kasvanutta merkitystä taustamelun aiheuttajana. (Ramboll Finland Oy, 

2016) 

15.2 Vaikutusten arviointi 

15.2.1 Vaikutusten muodostuminen 

Materiaalinkäsittelykeskuksen merkittävimmät melupäästöt aiheutuvat rakentamisen aikaisista 

maanrakennustöistä ja toiminnan aikana jätteiden käsittelylaitteistoista. Hankealueen 

rakentamisen aikana aluetta louhitaan niin pohjois- kuin eteläpuolella. Rakentamisen aikana ei ole 

kuitenkaan oletettavissa merkittäviä louhinta- tai kiviaineksen murskaustöitä. 

15.2.2 Vaikutusten arvioinnin menetelmät 

Meluvaikutukset arvioidaan melumallinnusten avulla. Melumallinnukset laaditaan ns. pahimpaan 

mahdolliseen tilanteeseen, jossa kaikki alueen meluavat toiminnot ovat yhtä aikaa käynnissä, sekä 

tarvittaessa tilanteeseen, jossa on otettu huomioon meluntorjuntarakenteet- ja toimenpiteet. 

Hankealueen nykytilan melua arvioidaan jo olemassa olevan aineiston perusteella. Eri vaihtoehtojen 

toimintojen aiheuttaman melun leviämislaskennat tehdään Datakustik CadnaA –

mallinnusohjelmalla käyttäen yhteispohjoismaisia teollisuus- ja liikennemelumalleja. Ympäristöön 

aiheutuvien melutasojen arviointi perustuu melun leviämiseen ja vaimenemiseen 3D-

maastomallissa, johon on sijoitettu melulähteet, rakennukset, meluesteet ja maastonmuodot. 

Mallissa melun leviäminen lasketaan vähän ääntä vaimentavissa lämpötila- ja tuuliolosuhteissa. 

Laskettuja melutasoja verrataan valtioneuvoston melutason ohjearvoista antaman päätöksen 

(993/1992) mukaisiin melun ohjearvoihin. Vaikutusten arvioinnissa melun yhteisvaikutusten osalta 

otetaan huomioon hankkeen vaikutusalueen muut toiminnot sekä vireillä olevat YVA-menettelyt. 
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16 LIIKENNE 

16.1 Nykytila 
Hankealueelle liikennöidään Porin saaristotieltä (tie 272) edelleen Marinkorventien kautta. Vuonna 

2020 Porin saaristotien keskimääräinen vuorokausiliikenne oli 754 ajoneuvoa, josta raskaan 

liikenteen osuus oli keskimäärin 113 ajoneuvoa. Nopeusrajoitus hankealueen kohdalla on 80 km/h. 

Seuraavassa kuvassa (Kuva 37) on esitetty hankealueelle johtavat tiet. 

 

Kuva 37. Vuoden 2020 liikennemäärät hankealueen läheisillä tieosuuksilla. 

Porin saaristotielle tai Vaasantielle ei ole lähivuosina suunniteltu kunnostustöitä. Ramboll Finland 

Oy ylläpitää karttapalvelua tieliikenneonnettomuuksista. Karttapalvelun tietojen mukaan Porin 

saaristotiellä on vuosina 2015–2020 tapahtunut yksi loukkaantumiseen johtanut onnettomuus 

(tieltä suistuminen) sekä 10 tieliikenneonnettomuutta, joissa ei ole tapahtunut henkilövahinkoja.  
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16.2 Vaikutusten arviointi 

16.2.1 Vaikutusten muodostuminen 

Hankkeesta aiheutuu vaikutuksia kuljetusliikenteeseen ja vaikutukset kohdistuvat kuljetusreiteille. 

YVA-menettelyn yhteydessä vaihtoehtojen VE0–VE2 vaikutuksia liikenteeseen arvioidaan 

kuljetusten sekä työmatkaliikenteen aiheuttamien muutosten perusteella. Arvioinnin aikana 

tarkennetaan suunnitellun toiminnan kuljetusreittejä yleisellä tieverkolla ja arvioidaan 

laskennallisesti hankkeen aiheuttamat muutokset yleisten teiden liikennemääriin. 

Liikennevaikutusten arvioinnissa arvioidaan myös liikennöintireittien soveltuvuus toimintaan sekä 

vaikutukset liikenneturvallisuuteen. 

16.2.2 Vaikutusten arvioinnin menetelmät 

Hankkeen vaikutukset liikenteeseen arvioidaan hankkeen koko elinkaaren ajalta eli rakentamisen ja 

toiminnan aikana sekä toiminnan päättymisen jälkeen. Toiminnan päätyttyä alueelle liikennöinti 

lakkaa. 

Liikenteen nykytilan arvioinnissa otetaan huomioon hankkeen liikennereittien liikennemäärät, 

tieverkon kunto ja toimivuus sekä liikennereitin varren asutus, loma-asutus sekä muut herkät 

kohteet. Liikenteeseen kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan liikennemäärien muutosten, 

liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden sekä vaikutusten keston perusteella. Arvioinnin 

aikana tarkennetaan suunnitellun toiminnan kuljetusreitit yleisellä tieverkolla ja arvioidaan 

laskennallisesti hankkeen aiheuttamat muutokset niiden liikennemääriin. Arviointiselostuksessa 

arvioidaan myös hankkeen aiheuttamat vaikutukset liikenneturvallisuuteen. Liikennevaikutusten 

arviointi tehdään asiantuntija-arviona olemassa olevan tiedon pohjalta.   
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17 YHDYSKUNTARAKENNE JA MAANKÄYTTÖ 

17.1 Nykytila 

17.1.1 Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne 

Hankealueen kokonaispinta-ala on n. 80 ha (Kuva 38). Hankealueen pohjoispuoli (kiinteistö 609-

401-3-272) on luonnontilaista ja rakentamatonta aluetta, jonka pinta-ala on n. 25 ha. Hankealueen 

eteläpuolella (kiinteistö 609-412-1-255), nykyisellä kaatopaikalla on n. 15 hehtaaria 

käyttöönottamatonta loppusijoitusaluetta. Hankealueella sijaitsee yhteensä kolme tuulivoimalaa. 

Hankealueen läheisyydessä sijaitsee useita teollisuudenalan yrityksiä.  

 

Kuva 38. Ilmakuva hankealueelta. 

Corine 2018 aineiston mukaisessa aluejaossa hankealue luokitellaan havumetsäksi (havupuiden 

osuus puuston latvuspeitosta suurempi kuin 75 %) sekä kaatopaikaksi alueen nykyisen kaatopaikan 

osalta (Kuva 39). Corine 2018 aineisto kuvaa koko Suomen maankäyttöä ja maanpeitettä, aineisto 

on laadittu vuonna 2018. 
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Kuva 39. Corine2018 aineiston mukainen aluejako hankealueella ja sen lähialueilla. 

17.1.2 Kaavoitus 

Maakuntakaava 

Alueella on voimassa ympäristöministeriön 30.11.2011 vahvistama Satakunnan maakuntakaava, 

jossa hankealue on kaavoitettu jätteenkäsittelyalueeksi (EJ). Lisäksi alueella on voimassa 

ympäristöministeriön 3.12.2014 vahvistama Satakunnan 1. vaihemaakuntakaava, jossa on 

kaavoitettu maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet. Satakunnan 1. 

vaihemaakuntakaavassa hankealue sijaitsee osittain tuulivoimaloiden alueeksi kaavoitetulla 

alueella (tv1). Maakuntavaltuusto on hyväksynyt Satakunnan 2. vaihemaakuntakaavan toukokuussa 

2019 ja hyväksymispäätös sai lainvoiman 1.7.2019. Hankealue sijaitsee 2. vaihemaakuntakaavassa 

aurinkoenergian tuotannon kehittämisen kohdealueeksi (au) kaavoitetulla alueella, alue on myös 

kaavoitettu terminaalitoimintojen alue (tt) sekä uusi sähköasema ja voimalinja. Hankealueen 

läheisyyteen on myös kaavoitettu ohjeellinen ulkoilureitti ja valtakunnallisesti arvokas maisema-

alue. Hankealueen sekä sen lähialueiden kaavamerkintöjä ja kaavamääräyksiä voimassa olevissa 

maakuntakaavoissa on esitetty alla kuvassa (Kuva 40) sekä taulukossa (Taulukko 8). 
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Kuva 40. Ote kaavayhdistelmäkartasta. Hankealueen likimainen sijainti ympyröity sinisellä. 

Taulukko 8. Satakunnan voimassa olevien maakuntakaavojen merkintöjä sekä kaavamääräyksiä hankealueella ja sen lähialueilla. 

Kaavamerkintä Merkinnän selitys ja kaavamääräys 

 

Jätteenkäsittelyalue 
Merkinnällä osoitetaan tärkeät yhdyskunta- ja teollisuusjätteiden 
sekä pilaantuneiden maiden vastaanottoon, käsittelyyn tai 
loppusijoitukseen varatut alueet. Alueella on voimassa MRL 33 §:n 
mukainen rakentamisrajoitus. 
 
Rakennusmääräys 
Alueella sallitaan jätteiden käsittelyyn, varastointiin ja 
loppusijoittamiseen liittyvä rakentaminen. 

 

Tuulivoimaloiden alue 
Merkinnällä osoitetaan maa-alueita, jotka soveltuvat 
tuulivoimatuotannon alueiksi. Merkintään sisältyy maankäyttö- ja 
rakennuslain 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. 
 
Suunnittelumääräys 
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon rakentamisen 
vaikutukset asutukseen, loma-asutukseen, maisemaan, 
kulttuuriperintöön, luontoon sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia 
vaikutuksia. Lisäksi tulee ottaa huomioon lentoliikenteen 
aiheuttamat rajoitteet suunniteltujen alueiden soveltuvuuteen 
tuulivoimaloiden sijoituspaikaksi. Aluetta suunniteltaessa tulee 
turvata puolustusvoimien toimintaedellytykset sekä ottaa erityisesti 
huomioon puolustusvoimien toiminnasta, kuten tutkajärjestelmistä 
ja radioyhteyksien turvaamisesta johtuvat rajoitteet. 
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Terminaalitoimintojen alue 
Merkinnällä osoitetaan merkittävät terminaalitoimintojen alueet. 
 
Suunnittelumääräys 
Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
liikenteellisten olosuhteiden järjestämiseen sekä huolehtia, että 
liikenteestä, varastoinnista tai muusta toiminnasta ei aiheudu 
viereisten alueiden ympäristölle, pohjavesialueille eikä asutukselle 
merkittäviä haitallisia vaikutuksia. 

 

Aurinkoenergian tuotannon kehittämisen kohdealue 
Merkinnällä osoitetaan merkittävät aurinkoenergian tuotantoon 
soveltuvat kohdealueet. 
 
Suunnittelumääräys 
Suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota laajamittaisen 
aurinkoenergiatuotannon kehittämiseen ja ajoittamiseen suhteessa 
alueen muuhun maankäyttöön. Suunnittelussa on otettava 
huomioon toteutettavien toimenpiteiden yhteensovittaminen 
kulttuuri-, maisema- ja luontoarvoihin sekä olemassa oleviin 
elinkeinoihin ja asutukseen. 

 

Ohjeellinen ulkoilureitti 
Merkinnällä osoitetaan merkittävät olemassa olevat tai kehitettävät 
ohjeelliset ulkoilureitit. 

 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. 
Alueeseen sisältyvät rakennetut kulttuuriympäristöt ja niihin 
kuuluvat merkittävät rakennusperintökohteet on osoitettu 
kaavaselostuksen liiteosassa B2 karttateknisistä ja mittakaavallisista 
syistä. 
 
Suunnittelumääräys 
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava 
huomioon alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja ominaisluonne siten, 
että edistetään niihin liittyvien arvojen säilymistä ja kehittämistä 
mukaan lukien avoimet viljelyalueet. Kaikista aluetta tai kohdetta 
koskevista suunnitelmista ja hankkeista, jotka oleellisesti muuttavat 
vallitsevia olosuhteita, tulee museoviranomaiselle varata 
mahdollisuus lausunnon antamiseen. Kohteen ja siihen olennaisesti 
kuuluvan lähiympäristön suunnittelussa on otettava huomioon 
kohteen kulttuuri-, maisema-, luonto- ja ympäristöarvot sekä 
huolehdittava, ettei toimenpiteillä ja hankkeilla vaaranneta tai 
heikennetä edellä mainittujen arvojen säilymistä. 

 

Uusi voimalinja 
Merkinnällä osoitetaan uudet, vähintään 110 kV:n voimalinjat. 
Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
 
Suunnittelumääräys 
Maankäytön suunnittelulla on turvattava voimalinjan 
toteuttamismahdollisuus. Sähkönsiirtoverkon 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on selvitettävä 
alueidenkäytön kannalta tarkoituksenmukaisimmat ja ympäristön 
kannalta vähiten haitalliset vaihtoehdot. 

 

Uusi sähköasema 
Merkinnällä osoitetaan vähintään 110 kV:n sähköverkkoon kuuluvat 
uudet sähköasemat. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen 
rakentamisrajoitus. 
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Yleiskaava 

Porin kaupunki on vuonna 2012 hyväksynyt Peittoon osayleiskaavan, jossa hankealue on osoitettu 

jätteenkäsittelyalueeksi (Kuva 41, EJ-2). Hankealueesta osa on myös kaavoitettu jätteen 

loppusijoitukseen varatuksi alueeksi (e2). Alueen länsireuna on kaavoitettu jätteenkäsittelyä sekä 

allas- ja huoltotoimintaa varten varatuksi alueen osaksi (e1). Lisäksi alueelle on kaavoitettu 

tuulivoimaloille varattu alueen osa (tv-1). Tämän lisäksi alueen eteläreunassa on kaksi tuulivoimalan 

suojavyöhykettä (sv), joille ei saa rakentaa rakennuksia. Kiinteistön etelä- ja itäreunoille on 

kaavoitettu suoja-alueeksi varattu alueen osa (su). Peittoon osayleiskaavassa kaatopaikan 

maanpinnan suurimmaksi sallituksi korkeusasemaksi (N2000) on määrätty +38,40 ja suurimmaksi 

sallituksi kaltevuudeksi < 1:3. Hankealueen sekä sen lähialueiden kaavamerkintöjä ja 

kaavamääräyksiä Peittoon osayleiskaavassa on esitetty alla kuvassa (Kuva 41) sekä taulukossa 

(Taulukko 9). 

 

 

Kuva 41. Ote Peittoon osayleiskaavasta. Hankealueen sijainti rajattu oranssilla.  
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Taulukko 9. Peittoon osayleiskaavan merkintöjä sekä kaavamääräyksiä hankealueella ja sen lähialueilla. 

Kaavamerkintä Merkinnän selitys ja kaavamääräys 

 

Jätteenkäsittelyalue 
Alue on varattu teollisuus- ja voimalaitosjätteiden käsittelyyn, 
läjitykseen ja hyötykäyttöön sekä niihin liittyviä toimintoja, 
rakennelmia ja rakennuksia varten. Valmis läjitys on verhoiltava 
alueen ympäristöluvissa määrätyllä tavalla. Alueelle saa sijoittaa 
tuulivoimaloita erikseen osoitetuille alueille sekä niitä varten 
huoltoteitä ja teknisiä verkkoja. 

 

Jätteen loppusijoitukseen varattu alueen osa 
Kaltevaksi määrätylle reunavyöhykkeelle saa sijoittaa 
jätteenkäsittelyn ja läjitystoiminnan sekä pintavesien käsittelyn ja 
johtamisen edellyttämiä rakenteita ja laitteita. 

 

Jätteenkäsittelyä sekä allas- ja huoltotoimintaa varten varattu 
alueen osa 
Alueelle saa sijoittaa jätteenkäsittelyn ja läjitystoiminnan 
edellyttämiä rakenteita, rakennuksia ja laitteita. 

 

Tuulivoimaloille varattu alueen osa 
Alueelle ei saa sijoittaa muita kuin tuulivoimaloita palvelevia 
rakenteita ja rakennuksia. Alueelle saa sijoittaa yhden tuulivoimalan, 
jonka roottorin napakorkeus tulee olla vähintään 120 metriä ja tornin 
enimmäiskorkeus saa olla enintään 150 metriä. Voimalan 
kokonaiskorkeus ei saa ylittää aluetta koskevaa lentoestekorkeutta 
+218 metriä (N60). 

 

Suoja-alueeksi varattu alueen osa 
Alueen puusto säilytetään ja täydennetään. Alueelle saa sijoittaa 
allas- ja huoltotoimintoja sekä niiden rakennuksia ja läjitystoiminnan 
edellyttämiä rakenteita ja laitteita. Alueen kautta saadaan johtaa 
läjitysalueen ja käytön kannalta tarpeellisia liikenne- ym. 
yhteysrakenteita sekä sijoittaa maanalaisia sähköjohtoja ja 
kunnallisteknisiä verkostoja. 

 

Suojavyöhyke 
Alueelle ei saa rakentaa rakennuksia. 

 

Asemakaava 

Kipsikorven kaatopaikan alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Alueen läheisyyteen ollaan 

kaavoittamassa Peittoon kierrätyspuistoa (kaava 609 1718). Asemakaavoitettavan alueen sijainti on 

esitetty alla kuvassa (Kuva 42). Kaavasta on 8.4.2019 julkaistu osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

ja kaavaluonnos on ollut nähtävillä 17.6–17.8.2021. 
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Kuva 42. Peittoon kierrätyspuiston suunnittelualueen sijainti. Hankealueen sijainti rajattu oranssilla. 

17.2 Vaikutusten arviointi 

17.2.1 Vaikutusten muodostuminen 

Hankkeen suorat vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen muodostuvat, kun 

rakentamaton metsäalue otetaan teolliseen käyttöön. Välillisiä vaikutuksia maankäyttöön voi 

aiheutua muiden hankkeen ympäristövaikutusten, kuten melu- tai liikennevaikutusten kautta. 

17.2.2 Vaikutusten arvioinnin menetelmät 

Arviointiselostuksessa arvioidaan hankkeen soveltuvuus alueen yhdyskuntarakenteeseen, 

maankäyttöön sekä alueen muihin toimintoihin ja verkostoihin, kuten liikenneyhteyksiin, energia- 

ja vesiverkostoihin. Hankkeen suunnitelmia verrataan alueen suunniteltuihin maankäyttömuotoihin 

ja arvioidaan maankäytön tavoitteiden toteutuminen alueella. Lisäksi arvioidaan mahdolliset 

maankäytön rajoitukset ja ristiriidat. Hankkeen vaikutukset alueen yhdyskuntarakenteeseen ja 

maankäyttöön selvitetään kaava-aineiston, olemassa olevien selvitysten, sidosryhmäyhteistyön, 

karttatarkastelujen ja maastokäyntien perusteella. Vaikutusalue rajoittuu pääosin hankealueelle ja 

sen lähialueelle. Yhdyskuntarakenteen osalta huomioidaan yhteisvaikutukset muiden hankkeiden 

kanssa. Lisäselvityksille yhdyskuntarakenteen osalta ei ole tarvetta.   

Hankealueen ja sen lähiympäristön kaavoitustilanne on esitetty edellä nykytilan kuvauksessa ja sitä 

tarkennetaan YVA-selostuksessa. Arvioinnin aikana tarkastellaan hankkeen suhdetta 

valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) toteutumiseen, maakuntakaavaan ja 

yleiskaavaan. Arvioinnissa huomioidaan myös yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa. 



 

 
 

99 

18 MAISEMA, KAUPUNKIKUVA JA 

KULTTUURIPERINTÖ 

18.1 Nykytila 

18.1.1 Maisema 

Hankealueella sijaitsee vaarattoman jätteen loppusijoitusalue, jolle on sijoitettu Venator P&A 

Finland Oy:n Porin tehtailla syntyviä jätejakeita vuodesta 2001 lähtien. Suljetun loppusijoitusalueen 

korko on maakuntakaavan mukainen +38,40. Kaatopaikasta n. 10 hehtaaria on jo suljettu. 

Hankealueen pohjoisosa on luonnontilaista havupuumetsää, alueella sijaitsee kuitenkin 

tuulivoimala. Hankealueen lähiympäristö on vahvasti ihmistoiminnan muuttamaa teollisuusaluetta. 

Hankealue rajautuu pohjoisessa lähelle Porin saaristotietä, itäpuolella Kuivattujärveen sekä Stena 

Recycling Oy:n teollisuuskaatopaikkaan, etelässä Vesijärveen ja länsipuolella Fortum Power and 

Heat Oy:n ja PVO-Lämpövoima Oy:n teollisuuskaatopaikkaan (Kuva 43). 

 

Kuva 43. Maastokartta hankealueen sijainnista Peittoon alueella. 
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18.1.2 Kulttuuriperintöalueet ja -kohteet 

Hankealueella ei sijaitse muinaisjäännöksiä tai muita kulttuurihistoriallisia arvoja. Hankealueen 

lähimmät muinaisjäännökset sekä kulttuuriympäristöalueet on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 

44). Hankealueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita, moreenimuodostumia tai tuuli- 

ja rantakerrostumia.  

 

Kuva 44. Hankealueen läheiset muinaisjäännökset sekä kulttuuriympäristöalueet. 

Ahlaisten kirkonkylä sijaitsee hankealueen pohjoispuolella, noin 4 kilometrin etäisyydellä, kylä on 

luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Ahlaisten kirkonkylä 

on yksi parhaiten vanhan rakenteensa säilyttäneitä ja hoidettuja kirkonkyliä Suomessa. Jokivarren 

harjanteella ja lähellä merenrantaa sijaitseva Ahlaisten kirkonkylän muodostavan Ala- ja Ylikylän 

asutus on keskittynyt raitin varrelle. Oman alueen muodostaa jokirantaan kasvanut Vaaksholman 

alue. Kylän keskuksessa, Alakylässä, teiden risteyksessä on puinen ristikirkko (1796/1908) 

tapuleineen (1834). Monet kylän rakennuksista ovat 1800-luvulta. Alakylän itäpuolelle, maantien 

varteen jäävän Ylikylän asutus muodostaa suurten tilakeskusten vaikutuksesta Alakylää hieman 

väljemmän raittinäkymän. Ylikylän vanhoja, rakennuskannaltaan merkittäviä taloja ovat mm. 

Malmgård, Södergård, Larsgård ja pappila, joiden päärakennukset ovat Ahlaisissa aktiivisesti 

vaikuttaneen rakennusmestari Malénin suunnittelmat. (Museovirasto, 2009a) 

Hankealueen kaakkoispuolella, noin 4 kilometrin etäisyydellä, sijaitsee valtakunnallisesti 

merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi luokiteltu Kellahden kartanomaisema. Kellahden 

kartanomaisema on säterin ja rusthollin lähekkäin sijaitsevien talouskeskusten ja niiden 
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rakennuskannan, puistojen sekä Kellahdenjoen alavan niittymaiseman muodostama kokonaisuus 

Satakunnan rannikolla. 1600-luvun läänityksestä juontuvan Kellahden rakennuskanta on 

muotoutunut nykyasuunsa 1800-luvulla. Kellahden aatelis- ja talonpoikaistilojen rakennuskantaa 

ympäröivät puistot. Kartanomaiseman arvoa lisäävät rakennusryhmien välissä kulkeva 

kaunislinjainen vanhojen lehtipuiden reunustama tie ja Kellahdenjoen alava niittymaisema. 

(Museovirasto, 2009b) 

18.2 Vaikutusten arviointi 

18.2.1 Vaikutusten muodostuminen 

Maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön kohdistuvat vaikutukset arvioidaan hankkeen 

koko elinkaaren ajalta. Käytettävissä olevien tietojen pohjalta muodostetaan näkemys maiseman, 

kaupunkikuvan ja kulttuuriperinnön nykytilasta. Arvioinnissa huomioidaan mm. maisema- ja 

kulttuurihistorialliset kohteet ja niihin kohdistuneet muutokset, vaikutusalueella sijaitsevat 

maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaaksi luokiteltavat maisema-alueet, kulttuuriympäristöt tai 

historialliset arvot sekä vaikutuksia kokevien ihmisten määrä.   

Toteutuessaan hanke vaikuttaa alueen maisemaan. Kasvillisuuden poistuminen rakennettavalta 

alueelta sekä loppusijoitusalueiden täyttöalueet muodostavat suurimmat maisemavaikutukset 

alueelle ja sen välittömään lähiympäristöön. Hankealue ja sen kohoaminen muuttavat alueen 

korkokuvaa pysyvästi. Hankealueen kenttärakenteet toteutetaan pääosin maanpinnan tasolle, 

jolloin maisemallisia vaikutuksia ei aiheudu. Toiminnan päätyttyä keskuksen loppusijoitusalueet 

maisemoidaan.  

18.2.2 Vaikutusten arvioinnin menetelmät 

Vaikutuksia maisemaan kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön arvioidaan maastokäyntien, 

ilmakuvien, karttatarkastelujen, paikkatietojen, valokuvien sekä alueella aikaisemmin tehtyjen 

selvitysten perusteella. Vaikutusten suuruutta määritettäessä arvioidaan mm. sitä, kuinka laajalle 

alueelle vaikutukset ovat nähtävissä, vaikuttavatko muutokset maiseman tai kulttuuriympäristön 

kannalta tärkeiden ominaispiirteiden säilymiseen ja kuinka pitkäkestoinen muutos on.    
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19 VÄESTÖ, IHMISTEN TERVEYS, ELINOLOT JA 

VIIHTYVYYS 

19.1 Nykytila 
Hankealueen lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 400–600 metrin etäisyydellä 

hankealueesta (Kuva 45). Lähin lomarakennus sijaitsee hankealueen eteläpuolella, noin 550 metrin 

etäisyydellä. Hankealue sijaitsee Peittoon teollisuusalueella, jonka läheisyydessä ei sijaitse ns. 

häiriintyviä kohteita, kuten päiväkoteja tai kouluja. Hankealueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu 

merkittyjä ulkoilu- tai virkistysreittejä. 

 

Kuva 45. Lähimmät asuin- ja lomarakennukset hankealueen ympäristössä. 

19.2 Vaikutusten arviointi 

19.2.1 Vaikutusten muodostuminen 

Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen liittyvät vaikutukset eivät ole mitattavia, vaan laadullisia ja 

sidottuja yksilöön, aikaan ja paikkaan. Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset voivat olla 

suoria tai välillisiä. Materiaalinkäsittelykeskuksella voi olla vaikutusta ihmisten terveyteen 

esimerkiksi hankkeesta aiheutuvan melun tai ilmapäästöjen vuoksi. Arvioinnin yhteydessä 

tarkastellaan muiden vaikutusarviointien tulokset ja pyritään tunnistamaan kaikki toiminnan 
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mahdollisesti aiheuttamat suorat ja välilliset terveysvaikutukset. Esimerkiksi meluun ja 

ilmanlaatuun liittyy viitearvoja, joiden ylittyminen voi aiheuttaa terveyshaittoja. Terveysvaikutukset 

arvioidaan vertaamalla hankkeesta muodostuvia vaikutuksia näihin viitearvoihin. Vaikutusten 

arvioinnissa huomioidaan Sosiaali- ja terveysministeriön opas 1999:1 ”Ympäristövaikutusten 

arviointi, Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset”. Terveysvaikutusten 

arvioinnissa huomioidaan myös mahdolliset onnettomuus- ja tapaturmariskit. 

19.2.2 Vaikutusten arvioinnin menetelmät 

Vaikutusten arvioinnin yhteydessä kerätään lähialueen asukkailta ja muilta sidosryhmiltä tietoja, 

näkemyksiä ja kokemuksia vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja hankkeen mahdollisista 

vaikutuksista näihin. Sidosryhmiltä kootaan tietoja mm. asuinympäristön viihtyisyydestä, 

turvallisuudesta, alueiden virkistyskäytöstä ja mahdollisista toiveista tai huolista näihin liittyen. 

Sidosryhmiltä saatavat tiedot, näkemykset, kokemukset ja huolet ovat arvioinnin tärkeimpiä 

lähtökohtia ja niiden avulla arviointia pyritään kohdentamaan erityisesti sidosryhmiä askarruttaviin 

seikkoihin. 

Sidosryhmiltä saatavien tietojen lisäksi vaikutusten arvioinnin lähteinä käytetään kartta- ja 

paikkatietoaineistoja, tilastoja ja muita kirjallisia lähteitä, kuten Tilastokeskuksen aineistoja. Myös 

muiden vaikutusarviointien tuloksia hyödynnetään vaikutusarvioinnissa, sillä väestöön, elinoloihin 

ja viihtyvyyteen liittyvät vaikutukset muodostuvat suurelta osin muista vaikutuksista. Vaikutusten 

arviointi tehdään asiantuntija-arviona. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan STM:n opas ihmisiin 

kohdistuvien vaikutusten arvioiminen -opas (Stakes, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 

kehittämiskeskus). 

Väestöön, ihmisten terveyteen, elinoloihin sekä viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset arvioidaan 

hankkeen koko elinkaaren ajalta. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös mahdolliset 

yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa. 
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20 ELINKEINOELÄMÄ JA PALVELUT 

20.1 Nykytila 
Hankealue sijaitsee Ahlaisessa, joka on Porin pohjoisin alue.  Porin vahvuuksia kaupunkiseutuna ovat 

merkittävät teollisuuskeskittymät, sijainti rannikolla Länsi-Suomessa ja väestön, työpaikkojen sekä 

koulutuspaikkojen keskittyminen maantieteellisesti tiheälle alueelle. Porin seudun vahvuutena 

onkin monipuolinen elinkeino- ja toimialarakenne pitkän rakennemuutoksen seurauksena. (Porin 

kaupunki, 2015) 

Satakunnassa työttömien työnhakijoiden määrä on noussut marraskuussa 2020 vuoteen 2019 

verrattuna kaikissa Satakunnan seitsemässätoista kunnassa. Työttömien määrä on kasvanut 

määrällisesti eniten Porissa, noin 840 hengellä. Satakunnan työ ja elinkeinotoimistossa oli 

marraskuun lopussa 11 140 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 900 henkeä (20,6 %) enemmän kuin 

vuotta aikaisemmin. (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus–TE-palvelut, 2020) Seuraavassa 

kuvassa (Kuva 46) on esitetty työpaikkojen määrän kehitys Porissa vuosina 2000–2019. 

 

Kuva 46. Porissa olevien työpaikkojen lukumäärä vuosina 2000–2019. (Tilastokeskus, 2021) 

Vuonna 2018 Ahlaisten alueella oli työpaikkoja 116 kappaletta (Porin kaupunki, 2021). Peittoon 

kierrätyspuiston alueella sijaitsee useita teollisuudenalan yrityksiä kuten Fortum Waste Solutions 

Oy, Suomen Erityisjäte Oy sekä Stena Recycling Oy.   

20.2 Vaikutusten arviointi 

20.2.1 Vaikutusten muodostuminen 

Hankkeen vaikutukset alueen elinkeinoihin ja palveluihin arvioidaan hankkeen koko elinkaaren 

ajalta eli rakentamisen ja toiminnan aikana sekä toiminnan päättymisen jälkeen. Arviointityö 

tehdään asiantuntijatyönä olemassa olevan tiedon perusteella. Materiaalinkäsittelykeskuksella ei 
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arvioida olevan haitallisia vaikutuksia lähialueilla harjoitettaviin muihin elinkeinoihin. Vaikutuksia 

voi lähinnä aiheutua välillisten vaikutusten, kuten pölyn ja melun aiheuttamana. 

20.2.2 Vaikutusten arvioinnin menetelmät 

Hankkeen vaikutukset elinkeinoelämään ja palveluihin arvioidaan hankesuunnitelman ja muista 

vastaavasta kohteista saatavan tiedon avulla. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan alueen 

nykyinen työllisyystilanne ja elinkeinojakauma. Vaikutusten suuruuden arvioinnin kriteereinä 

käytetään mm. hankkeen työllistäviä vaikutuksia, kuinka hanke vaikuttaa alueen muiden 

elinkeinojen tai palveluiden tuottamiseen tai kehittymiseen sekä onko hankkeen tuotteelle 

olemassa kysyntää.  Myös mahdolliset kielteiset vaikutukset hankkeen lähialueen elinkeinoelämään 

ja palveluihin otetaan arvioinnissa huomioon. Vaikutukset arvioidaan alueellisiksi-seudullisiksi. 

Vaikutusten arvioinnin laatimiseksi on käytettävissä riittävästi tietoja. 

 

  



 
 

106 

21 LUONNONVAROJEN HYÖDYNTÄMINEN 

21.1 Nykytila 
Luonnonvaroilla tarkoitetaan luonnossa olevia resursseja, ja ne jaetaan uusiutuviin ja 

uusiutumattomiin. Uusiutuvia luonnonvaroja ovat esimerkiksi auringon säteily, tuuli ja aallot.  

Uusiutumattomia luonnonvaroja ovat esimerkiksi maa- ja kiviainekset, metallit, turve sekä fossiiliset 

polttoaineet.   

Hankealue on kooltaan noin 80 ha. Hankealueesta noin 25 ha on rakentamatonta 

metsätalousaluetta ja noin 15 ha käytössä olevaa kaatopaikka-aluetta. Rakentamattoman alueen 

luonnonvaroihin kuuluvat metsät ja maa-ainekset. Hankealueella ei ole sellaisia ominaisuuksia, jotka 

tekisivät siitä luonnonvarojen kannalta muutokselle herkän alueen.   

21.2 Vaikutusten arviointi 

21.2.1 Vaikutusten muodostuminen 

Rakentamisen, käytön, sulkemisen ja maisemoinnin aikana vaikutukset luonnonvarojen 

hyödyntämiseen muodostuvat tarvittavista maa- ja kiviaineksista. Rakentamisessa, sulkemisessa ja 

maisemoinnissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan alueelta saatavia maa- ja kiviaineksia sekä 

hyötykäytettäviä materiaaleja.  

21.2.2 Vaikutusten arvioinnin menetelmät 

Hankealueen luonnonvarojen hyödyntämisen vaikutukset arvioidaan hankealueelle tehtyjen 

suunnitelmien, massamäärien ja niiden kuljetusmäärien perusteella. Lisäksi käytetään 

paikkatietoaineistoja sekä olemassa olevia selvityksiä. Arvioinnissa huomioidaan mm. pölyämisen ja 

melun mahdollisesti aiheuttamat vaikutukset metsien ja peltojen käyttömahdollisuuksiin 

hankealueen ympäristössä.  

  



 

 
 

107 

YKSIKÖT, LYHENTEET JA SANASTO 

Yksiköt 
a  Vuosi 

dB  Desibeli (äänenpainotason yksikkö) 

m3  Kuutiometri 

t  Tonni (1 000 kg) 

t/a  Tonnia/vuodessa 

Muut lyhenteet ja sanasto 
YVA  Ympäristövaikutusten arviointi 

KVL Vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne (yksikkö 

ajoneuvoa/vuorokausi) 

KVLras  Vuoden keskimääräinen raskaan liikenteen määrä vuorokaudessa  

(yksikkö ajoneuvoa/vuorokausi) 

YSL  Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 

YVA-asetus  Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä  

(277/2017) 

YVA-laki  Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017)   
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