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Hankevastaava
L&T Teollisuuspalvelut Oy

YVA-konsultti
Envineer Oy

Yhteysviranomainen
Hankkeen yhteysviranomaisena toimii Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus. 

Hankkeesta vastaavan kuvaus hankkeesta ja sen vaihtoehdoista
Hankekuvaus

Ympäristövaikutusten arviointimenettely koskee L&T Teollisuuspalvelut Oy:n 
Kipsikorven jätteenkäsittelyalueen laajennushanketta. L&T Teollisuuspalvelut Oy on 
Lassila & Tikanoja Oyj:n tytäryhtiö, joka keskittyy teollisuuden jätteiden, 
pilaantuneiden maa-ainesten sekä vaarallisten jätteiden käsittelyyn. 

Suunnitellun materiaalinkäsittelykeskuksen toimintoihin kuuluisi jatkossa erilaisten 
materiaalien ja jätteiden vastaanotto, käsittely sekä jatkojalostus. Toiminnan 
ensisijaisena tavoitteena on jätteiden prosessointi materiaaleiksi ja niiden 
toimittaminen edelleen kierrätykseen tai hyötykäyttöön alueen ulkopuolelle. 
Hyödyntämiskelvottomat jätejakeet sijoitetaan alueelle rakennettaville 
loppusijoitusalueille. Laajennettu toiminta aloitetaan YVA- ja lupamenettelyiden 
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jälkeen arviolta vuonna 2023. Materiaalikäsittelykeskuksen toiminta-ajaksi on tässä 
vaiheessa arvioitu 30—50 vuotta.

Hanke vastaa valtakunnallisen jätehuollon tavoitteita ja suunnitelmia. Hankkeen 
tavoitteena on kehittää kiertotaloustoimintaa, eli käsitellä jätejakeita siten, että niitä 
voidaan ottaa uudelleen käyttöön tai toimittaa kierrätykseen. 

Nykyisin hankealueella sijaitsee vaarattoman jätteen loppusijoitusalue, jonne on 
vastaanotettu ja loppusijoitettu Venator P&A Finland Oy:n Porin tehtailla syntyviä 
jätejakeita (kipsisakkaa, muita titaanidioksidi- ja energiantuotannossa syntyviä 
vaarattomaksi luokiteltavia jätteitä sekä rakennus- ja purkujätteitä ja pilaantuneita 
maa-aineksia) vuodesta 2001 lähtien voimassa olevien ympäristölupien mukaisesti. 
Kaatopaikasta n. 10 hehtaaria on jo suljettu. Laajennushanke sijoittuu osittain 
olemassa olevalle loppusijoitus- ja jätteenkäsittelyalueelle sekä osittain 
rakentamattomalle alueelle. 

Jätteiden vastaanotto ja käsittely

Jatkossa materiaalinkäsittelykeskukseen vastaanotetaan erilaisia materiaaleja ja 
jätejakeita. Uusia jätejakeita ovat mm. erilaiset teollisuusjätteet, betoni, asbesti, 
lietteet, renkaat, kaupan ja teollisuuden jätteet sekä yhdyskuntajätteet. Jätteitä ja 
muita materiaaleja käsitellään jatkossa mm. seulomalla, murskaamalla, lajittelemalla, 
pesemällä, kompostoimalla, kiinteyttämällä ja stabiloimalla sekä loppusijoittamalla. 
Osa jätteistä ainoastaan siirtokuormataan alueella ja toimitetaan eteenpäin 
jatkokäsiteltäväksi sellaisenaan.

Seulomalla erotellaan erikokoisia kappaleita toisistaan esimerkiksi maa- ja 
kiviainesten, betonimurskeen tai rakennus- ja purkujätteen joukosta. Murskausta 
käytetään erityisesti rakennus- ja purkujätteiden, kierrätyspuun sekä betonin 
käsittelyssä.  Mekaanista erottelua tehdään pääasiassa koneellisesti esim. 
kaivinkoneeseen kiinnitettävällä kouralla tai muulla soveltuvalla laitteella. 

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. Stabilointia 
voidaan käyttää mm. tuhkien, pilaantuneiden maiden sekä teollisuusjätteiden 
käsittelymenetelmänä. 

Pilaantuneita maita kompostoidaan, käsitellään termisesti tai huokosilmakäsitellyllä 
haitta-aineiden tuhoamiseksi tai niiden pitoisuuksien pienentämiseksi. Käsittelyn 
jälkeen maat toimitetaan hyötykäyttöön tai tarvittaessa loppusijoitetaan, mikäli niille ei 
voida osoittaa hyötykäyttökohdetta. Materiaalien pesukäsittelyn yhteydessä 
käsiteltävästä materiaalista, kuten lietteistä tai sakoista, erotetaan niiden sisältämä 
hienoaines ja liuotetaan haitta-aineita pesuaineiden tai upotusaltaan avulla. 

Lisäksi vastaanotettavista aineksista (esim. teollisuuden ja jätevedenpuhdistamon 
lietteet, mädätysjäännös) valmistetaan maanparannusaineita, lannoitetuotteita ja 
multaa aumakompostoinnilla. Vastaanotettavista tuhkista puolestaan voidaan 
valmistaa tuhkalannoitteita lannoitevalmisteasetuksen vaatimusten mukaisesti, minkä 
jälkeen ne toimitetaan lannoitteena hyödynnettäväksi.  

Loppusijoitusalueelle sijoitetaan vain ne jätejakeet, joille ei ole osoittaa 
hyötykäyttökohdetta tai joita ei voida hyötykäyttää haitta-aineista johtuen. 
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Rakentaminen ja rakenteet

Hankealueelle rakennetaan kaksi erillistä loppusijoitusaluetta, toinen vaarattomien ja 
pysyvien jätteiden ja toinen vaarallisten jätteiden loppusijoittamista varten. 
Loppusijoitusalueet rakennetaan vaarallisen ja vaarattoman kaatopaikan pohja- ja 
pintarakentein. Esimerkkikuvat kaatopaikkojen pohja- ja pintarakenteista on esitetty 
arviointiohjelmassa. Loppusijoitusalueita rakennetaan vaiheittain toiminnan edetessä. 
Loppusijoitusalueita voidaan käyttää myös käsittelykenttinä, jolloin alueilla käsitellään 
jätejakeita vastaavasti kuin muilla kenttäalueilla. 

Loppusijoitusalueiden lisäksi alueelle rakennetaan kolme varastointi- ja 
käsittelykenttäaluetta sekä vesien johtamiseen liittyvät rakenteet, kuten suotovesien 
tasausaltaat (3–4 kpl) ja liikennöinnin edellyttämät tiet. Varastointi- ja käsittelykentille 
voidaan sijoittaa halleja, siiloja sekä jätteenkäsittelylaitteistoja. Käsittelykentät 
rakennetaan vesitiiviiksi ja asfaltoidaan. Kenttien pohjarakenteissa käytetään alueelta 
rakentamisen yhteydessä saatavia maa- ja kiviaineksia sekä teknisesti soveltuvia 
uusiomateriaaleja.

Vesien hallinta ja käsittely

Jo olemassa olevien alueiden osalta hule- ja suotovesien johtaminen ja käsittely ei 
hankkeen myötä muutu. Kipsijätteen läjitykseen käytettyjen alueiden (K1-K3) ja 
muiden jätteiden läjitykseen käytettyjen alueiden (M1-M3) suotovedet johdetaan 
jatkossakin tasausaltaan kautta Strömsuntinojaan. 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 jatkossa 
alueelle rakennettavaan viemäriin ja edelleen Porin Veden Luotsinmäen 
jätevedenpuhdistamolle.

YVA-ohjelmassa tarkasteltavana olevan hankkeen mukaisissa toiminnoissa 
muodostuvat käsittelyä vaativat vedet kerätään alueelle rakennettaviin 
laskeutusaltaisiin, joista vedet pumpataan viemäriin ja edelleen Porin Veden 
Luotsinmäen jätevedenpuhdistamolle. Tasausaltaat rakennetaan vesitiiviiksi ja ne 
toteutetaan joko asfaltti- tai kalvorakenteella

Hankealueen ulkopuolisten vesien pääsy alueelle estetään alueen ympärille 
rakennettavilla ympärysojilla. Ympärysojista vedet johdetaan edelleen 
Strömsuntinojan kautta mereen. Myös liikennealueiden ja käyttöönottamattomien 
alueiden vedet johdetaan ympärysojiin.

Sijainti ja hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin 

Hankealue (pinta-ala kokonaisuudessaan n. 80 ha) sijaitsee Porissa Peittoon 
kierrätyspuiston alueella, jossa 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. Materiaalinkierrätyskeskuksen sijoittuminen Peittoon 
kierrätyspuiston alueelle mahdollistaa myös alueen eri toimijoiden ja toimintojen 
väliset synergiaedut.

Porin kaupunki ja Prizztech Oy ovat olleet mukana Circwaste-hankkeessa, jossa 
kiertotaloutta edistetään erilaisin käytännön toimenpitein. Hankkeen aikana on 
kartoitettu Satakunnan alueen hyödyntämättömiä teollisuuden ja rakentamisen 
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sivuvirtoja ja etsitty niille hyötykäyttökohteita. Tavoitteena on ollut materiaalien 
hyötykäytön edistäminen Satakunnassa hyödyntäen erityisesti Peittoon 
kierrätyspuiston tarjoamia mahdollisuuksia. 

Hankevaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltavat vaihtoehdot ovat hankkeen 
toteuttaminen siten, että alueelle vastaanotetaan vuosittain erilaisia materiaaleja ja 
jätejakeita hankesuunnitelman mukaisesti joko 150 000 t (vaihtoehto 1, VE1) tai 300 
000 t (vaihtoehto 2, VE2). Lisäksi tarkastelussa on hankkeen toteuttamatta jättäminen 
(vaihtoehto 0, VE0). 

Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta. Rakentamattomille alueille ei kohdistu 
muutoksia ja ne säilyvät nykytilassa. Nykyisen ympäristöluvan mukaisilla alueilla 
toiminnot jatkuvat luvan mukaisesti.

Vaihtoehto 1 (VE1): Hankealueelle rakennetaan materiaalinkäsittelykeskus, joka 
käsittää vaarattoman ja vaarallisen jätteen loppusijoitusalueet sekä kolme materiaalin 
käsittelykenttää. Alueelle vastaanotettavien jätejakeiden ja muiden materiaalien 
määrä on enimmillään 150 000 t vuodessa, josta enimmillään 60 000 t 
loppusijoitetaan ja enimmillään noin 105 000 t hyötykäytetään hankealueella tai 
toimitetaan hyötykäyttöön hankealueen ulkopuolelle. Vaarattoman jätteen 
loppusijoitusalue toteutetaan voimassa olevan ympäristöluvan pinta-alan mukaisesti. 
Vaarattoman jätteen kaatopaikan kokonaispinta-ala on noin 30,1 hehtaaria, josta 
vielä rakentamatonta aluetta 14,3 hehtaaria. Loppusijoitusalueen yhteydessä on 
asfaltoitu ja käytössä oleva käsittelykenttä (2,1 ha). Uusi vaarallisen jätteen 
loppusijoitusalue (19,1 ha) sijoitetaan vaarattoman jätteen loppusijoitusalueen 
pohjoispuolelle. Molempien loppusijoitusalueiden korkeus on voimassa olevan 
kaavan mukaisesti +38,4 m (N2000). Vaarallisen jätteen läjitysalueen täyttötilavuus 
on 2,8 milj. m3 rtr ja vaarattoman jätteen täyttötilavuus on 2,8 milj. m3 rtr. Lisäksi 
materiaalinkäsittelykeskukseen rakennetaan kolme käsittelykenttää, joiden 
yhteispinta-ala on 6,9 hehtaaria. Kentistä kaksi sijoittuu vaarallisen jätteen 
loppusijoitusalueen länsipuolelle ja yksi kenttä sijoittuu vaarattoman jätteen 
loppusijoitusalueen länsipuolelle. 

Vaihtoehto 2 (VE2): Hankealueelle rakennetaan 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 enimmillään 120 000 t. Vastaanotettavasta jätemäärästä 
enimmillään 210 000 t vuodessa, hyötykäytetään hankealueella tai toimitetaan 
hyötykäyttöön hankealueen ulkopuolelle soveltuviin kohteisiin.

Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat 

Toiminnan laajentamiselle tulee hakea ympäristölupaa Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolta. 

Rakennusten ja rakennelmien rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain 
(MRL, 132/1999) mukaista rakennuslupaa. Asemakaava-alueella, tietyillä yleiskaava-
alueilla ja niiden rakennus- tai toimenpidekieltoalueilla tehtävät maanrakennustyöt, 
puiden kaataminen ja muut näihin verrattavat toimenpiteet voivat edellyttää 
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maisematyölupaa. Rakennus-, toimenpide- ja maisematyölupien tarve selvitetään 
rakennusvalvontaviranomaisilta ja luvat haetaan ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. 

Lannoitevalmisteiden valmistusta valvoo Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira), jolle on 
tehtävä aloitusilmoitus ennen lannoitevalmisteen valmistuksen aloittamista.    

Materiaalinkäsittelykeskuksessa käytettävien kemikaalien määrästä riippuen 
kyseessä voi olla joko kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) mukainen kemikaalien 
vähäinen teollinen käsittely ja varastointi tai laajamittainen käsittely ja varastointi. 
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. 

Jätevesien johtamisesta viemäriin tehdään sopimus viemärilaitoksen kanssa. 
Sopimuksessa määritellään jätevesien johtamista viemäriin koskevat vaatimukset.  

2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN VIREILLETULO

L&T Teollisuuspalvelut Oy on 17.5.2022 saattanut vireille ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn toimittamalla Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja 
ympäristökeskukseen (ELY-keskus) Kipsikorven materiaalinkäsittelykeskuksen 
laajennushanke hanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman.

Hankkeen arviointimenettelyn tarve määräytyy ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki) liitteen 1 kohtien 11 a (jätteiden 
käsittelylaitokset, joissa vaarallista jätettä sijoitetaan kaatopaikalle) ja 11 b (jätteiden 
käsittelylaitokset, joissa muuta kuin vaarallista jätettä sijoitetaan kaatopaikalle, joka 
on mitoitettu vähintään 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle) perusteella.

YVA-menettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja 
osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia 
päätöksiä, vaan tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi. 
Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma siitä, mitä hankkeen 
vaihtoehtoja ja ympäristövaikutuksia tullaan selvittämään ja miten. Ohjelmassa 
esitetään suunnitelma arviointimenettelyn järjestämisestä. Yhteysviranomainen antaa 
ohjelmasta lausunnon, jossa otetaan kantaa ohjelman laajuuteen ja tarkkuuteen. 
Hankkeesta vastaava laatii arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman 
lausunnon perusteella ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus). 
Yhteysviranomainen tarkistaa selostuksen riittävyyden ja laadun sekä laatii 
perustellun päätelmän hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. 
Arviointiselostus ja perusteltu päätelmä tulee liittää aikanaan hanketta koskeviin 
lupahakemuksiin ja ne on otettava huomioon lupapäätöksissä. 

3 ARVIOINTIOHJELMASTA TIEDOTTAMINEN JA KUULEMINEN

Yhteysviranomainen tiedotti arviointiohjelmasta ja sen nähtävillä olosta sekä 
mielipiteiden ja lausuntojen esittämisen mahdollisuudesta julkisella kuulutuksella 
23.5.2022 - 23.6.2022. Kuulutus ja arviointiohjelma julkaistiin ELY-keskuksen 
verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi ja ympäristöhallinnon 

http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi
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verkkosivuilla www.ymparisto.fi/kipsikorvenkasittelykeskusPoriYVA. Ilmoitus 
kuulutuksesta on lähetetty Porin kaupungille julkaistavaksi kaupungin verkkosivuilla. 
Lisäksi arviointiohjelmasta ja sen nähtävillä olosta sekä mahdollisuudesta 
mielipiteiden ja lausuntojen esittämiseen on tiedotettu Satakunnan Kansa ja 
Satakunnan Viikko -lehdissä julkaistuilla lehti-ilmoituksilla.

Arviointiohjelmaan on voinut tutustua kuulemisaikana paperimuodossa Porin 
kaupungin palvelupiste Porinassa.

Arviointiohjelmasta järjestettiin yleisötilaisuus 8.6.2022 Ravintola Merimestassa, 
osoitteessa Reposaaren Kalasatama. Yhteysviranomaisen ja hankkeesta vastaavan 
edustajien lisäksi yleisötilaisuudessa oli läsnä yksi henkilö. 

4 ARVIOINTIOHJELMASTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET

Yhteysviranomainen pyysi lausunnot arviointiohjelmasta hankkeen vaikutusalueen 
kunnilta ja muilta viranomaisilta, joita asia todennäköisesti koskee. 
Arviointiohjelmasta toimitettiin yhteysviranomaiselle neljä lausuntoa. Hankkeesta ei 
jätetty yhtään mielipidettä.  

Seuraavassa on esitetty yhteysviranomaiselle toimitetut lausunnot muuten 
sellaisenaan, mutta mahdolliset johdantotekstit, yksityishenkilöiden nimet, 
kiinteistötunnukset ja tilan nimet ja muut henkilön tunnistamisen mahdollistavat 
tekstiosuudet on poistettu tai korvattu X:llä. Lisäksi joitakin ymmärtämistä vaikeuttavia 
kirjoitusvirheitä on korjattu. Mahdollisia liitteitä, karttoja ja kuvia ei ole esitetty tässä.

Lausunnot ja mielipiteet alkuperäisessä muodossa ja liitteineen on toimitettu 
hankkeesta vastaavan käyttöön.

Lausunnot
Porin kaupungin Elinvoima- ja ympäristötoimiala: Vaikutusten arvioinnin kannalta 
tarkka kuvaus Kipsikorven alueen nykytilasta sekä Peittoon teollisuuskaatopaikkojen 
alueen kaikkien toimijoiden toiminnoista on tärkeää.

Materiaalinkäsittelykeskuksessa vastaanotettavia erilaisia materiaaleja ja jätejakeita 
tulee YVA-selostuksessa kuvata tarkemmin sekä esittää jätteiden EWC-koodit. 
Arvioinnin yhteydessä tulee selvittää huolellisesti sekä rakentamisen aikaiset että 
toiminnasta aiheutuvat pöly-, haju- ja melupäästöt sekä mahdolliset pinta- ja 
pohjavesivaikutukset. Myös muiden alueen toimijoiden toiminnasta aiheutuu päästöjä 
ja yhteisvaikutusten arviointi on tärkeää. Toiminnasta saattaa aiheutua myös 
roskaantumista esimerkiksi kaupan ja teollisuuden yhdyskuntajätteen kaltaisista 
jätteistä ja se tulee vaikutusten arvioinnissa huomioida. 

Kipsikorven kaatopaikka-alueella pohjaveden laatua tarkkaillaan viidessä 
tarkkailupisteessä kahdesti vuodessa. YVA-ohjelmassa mainitaan, että 
pohjavesiputken P12 kunto aiheuttaa rajoitteita käyttökelpoisille 
näytteenottomenetelmille. Hankealueelle pohjatutkimusten yhteydessä uusia 
pohjavesiputkia asennettaessa viallinen pohjavesiputki P12 tulee uusia.

YVA-selostuksessa tulee määritellä toimenpiteet, joiden avulla haitallisia vaikutuksia 
on mahdollista ehkäistä, rajoittaa ja poistaa. Esimerkiksi ilmanlaadun osalta 

https://www.ymparisto.fi/
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pölypäästöjen lisäksi myös syntyviä hajuja tulee arvioida sekä esittää keinoja niiden 
minimoimiseksi. Käsittelymenetelmistä kiinteytys ja stabilointi, lannoitetuotteiden ja 
mullan valmistus, pilaantuneiden maiden kompostointi, huokosilmakäsittely, terminen 
käsittely sekä loppusijoitus voivat aiheuttaa hajupäästöjä.

YVA-selostuksessa pitää arvioida hankkeesta aiheutuvat liikennemäärät ja muutokset 
ajoneuvoryhmittäin. Peittoon alueelle ja Meri-Poriin suunnitellaan lisäksi paraikaa 
hankkeita, jotka toteutuessaan lisäävät huomattavasti liikennemääriä Porin 
saaristotiellä. Siksi liikenteen yhteisvaikutuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Luonnonympäristön vaikutusten arviointiin käytetään muun muassa vuonna 2020 
Peittoon asemakaavoitustyön yhteydessä tehtyä luontokartoitusta. Kartoituksessa 
Kuivattujärvi on osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaaksi kohteeksi. 
Luontoselvityksen johtopäätösten mukaisesti on tärkeää, että Kuivattujärvellä 
esiintyvän viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä elinmahdollisuudet 
tulevat huomioiduiksi. Viitasammakko on luontodirektiivin liitteen IV a mukainen 
tiukasti suojeltava laji.

Hankealueella toiminnan aikaisina poikkeus- ja vaaratilanteina YVA-ohjelmassa 
esitetään polttoainevuodot työkoneista, kuljetuksiin ja liikennöintiin liittyvät 
onnettomuudet, loppusijoitusalueiden sortumat ja pohjarakennevauriot, putkivauriot 
viemäröitävien vesien osalta sekä jätteenkäsittelylaitteiston laiterikot. Myös 
tulipalotilanteet tulee huomioida sekä mahdolliset poikkeustilanteet Porin Veden 
jätevedenpuhdistamolle viemäröitävien vesien vastaanoton suhteen. 
Arviointiselostuksessa tulee käsitellä niin ikään mahdollisten poikkeustilanteiden 
aiheuttama haitta ympäristölle.

YVA-ohjelman yleisötilaisuus järjestettiin läsnäolotilaisuutena Reposaaressa. 
Jatkossa on hyvä harkita myös hybriditilaisuuden järjestämistä. Silloin voi valita joko 
lähiosallistumisen kasvokkain samassa tilassa tai etäyhteyksillä osallistumisen. Tämä 
monipuolistaa osallistumismahdollisuuksia ja mahdollistaa erityisesti esimerkiksi 
lähialueen muualla asuvien loma-asukkaiden osallistumisen yleisötilaisuuksiin.

Peittooseen on keskittynyt useita teollisuusjätteen käsittelyä ja loppusijoitusta 
harjoittavia toimijoita sekä tuulivoimatuotantoa. Eri toiminnat ja niistä aiheutuvien 
vaikutusten hahmottaminen on haasteellista. Ne ja kaikkien toimintojen 
yhteisvaikutukset ovat myös viime vuosina herättäneet huolta lähialueen asukkaissa. 
Avoin tiedottaminen ja vuoropuhelu alueen asukkaiden kanssa on tärkeää. Jo 
aiempienkin Peittoon hankkeiden yhteydessä toimiala on esittänyt, että alueen 
toimijat järjestäisivät toiminnastaan ja toimintasuunnitelmistaan ympäröivän alueen 
vaki- ja loma-asukkaille yhteisen tutustumis- ja esittelytilaisuuden alueelle.

Hankealueen rajaus ja mittakaava tulee esittää kaikissa karttakuvissa sekä päivittää 
Peittoon kierrätyspuistoa koskevien tietojen ajantasaisuus (YVA-ohjelman kohta 2.5 
Liittyminen muihin hankkeisiin, suunnitelmiin ja ohjelmiin).

YVA-ohjelman luvussa 5.2.4 Vedenhankinta ja vesien käsittely, viitataan kipsijätteen 
läjitykseen käytettyihin läjitysalueisiin (K1-K3) ja muiden jätteiden läjitykseen 
käytettyihin M1-M3 läjitysalueisiin. Selvyyden vuoksi nämä alueet tulee merkitä myös 
materiaalinkäsittelykeskuksen toimintoja kuvaaviin karttoihin. Samoin kartoista tulee 
käydä selkeästi ilmi alueet, joilta vedet johdetaan Porin Veden 
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jätevedenpuhdistamolle sekä vanhat, jo suljetut alueet, joiden suotovedet johdetaan 
jatkossakin Strömsuntinojan kautta mereen.

YVA-ohjelman mukaan hankkeen vaikutus- ja tarkastelualueen laajuus riippuu 
arvioitavasta ympäristövaikutuksesta ja valtaosa merkittävistä ympäristövaikutuksista 
rajautuu niin sanotulle lähivaikutusalueelle. YVA-selostuksessa tulee määritellä 
lähivaikutusalueen laajuus sekä esittää kunkin vaikutuksen vaikutusalueen laajuus 
myös karttakuvina asiaa havainnollistamaan.

Hanke on Satakunnan maakuntakaavan (2011) ja Peittoon osayleiskaavan (2012) 
mukainen. Hanke ei estä Peittoon kierrätyspuiston vireillä olevaa asemakaavoitusta.

Hankkeen suurimmat vaikutukset liittyvät uuteen 19,1 ha suuruiseen vaarallisen 
jätteen käsittely- ja loppusijoitusalueeseen tilalla 609-401-3-272 Palokallio. Alueen 
suunniteltu täyttötilavuus on n. 2,8 miljoonaa kuutiometriä ja lopullinen korkeustaso 
+38.40 (N2000).  Osayleiskaavassa alue on osoitettu jätteenkäsittelyalueeksi (EJ-2). 
Peittoon kierrätyspuiston asemakaavaluonnoksessa (2021, VE1, kaavatunnus 609 
1719) suunnitellun vaarallisen jätteen täyttömäen itäpuolelle sijoittuisi suurehko 
kierrätys- ja jätemateriaalien käsittely- ja varastointialue (E-22, pääosin avointa 
kenttää). Toiminnallisesti tämä sopii yhteen YVA-hankkeen mukaisen täyttömäen 
kanssa. Vaarallisen jätteen täyttömäki tullaan YVA-selostuksen mukaan toteuttamaan 
vaiheittain ja toteutuksessa käytetään moderneja kaatopaikkojen pohja- ja 
pintarakenteita.

Alueen liikennöinti perustuu Marinkorventiehen eikä siten juurikaan vaikuta 
Kierrätyspuiston liikennemääriin. Hanke ei saa estää asemakaavaluonnoksessa 
esitetyn Kivikaulantien rakentamista. Hankkeen liikenne- ja vesistövaikutukset 
voidaan huomioida asemakaavan tekeillä olevissa erillisselvityksissä.

Porin kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus päättää antaa Varsinais-Suomen ELY-
keskukselle Kipsikorven materiaalinkäsittelyalueen laajennushankkeen 
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta elinvoima- ja ympäristötoimialan valmistelun 
mukaisen lausunnon.

Satakuntaliitto: Lausunnolla olevassa ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on 
luvussa 17 Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö todettu, että hankkeen suunnitelmia 
verrataan alueen suunniteltuihin maankäyttömuotoihin ja arvioidaan maankäytön 
tavoitteiden toteutuminen alueella. Satakuntaliitto korostaa tehtävän arvioinnin 
merkitystä ja kiinnittää samalla huomiota siihen, että vaikutusten arvioinnin 
näkökulmasta kuvassa 40 esitetty ote Satakunnan maakuntakaavojen 
yhdistelmäkartasta on rajattu liian suppeaksi. Vaikutusaluetta on syytä laajentaa 
maankäyttöä koskien laajemmalle alueelle kuin luvussa 17 on esitetty. Lausunnon 
liitteenä on ote Satakunnan maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta.

Luvussa 18 on käsitelty maisemaa, kaupunkikuvaa ja kulttuuriperintöä. Maisemaa 
koskevaa nykytilaosiota ja vaikutusten arviointia tulee täydentää valtakunnallista 
maisema-aluetta koskevilla tiedoilla (VAMA 2021). Hankkeen luonnonympäristöä ja 
luontoon kohdistuvien vaikutusten arviointi on suunniteltu toteutettavaksi siten, että 
vaikutusten arvioinnissa käytetään vuoden 2020 luontokartoituksen aineistoa, joka 
liittyy Peittoon asemakaavoitustyön yhteydessä tehtyihin selvityksiin. Tätä ei voi pitää 
riittävänä lähtökohtana, koska kuvassa 42 esitetty Peittoon kierrätyspuiston 
suunnittelualue sijaitsee nyt vireillä olevan hankealueen ulkopuolella. Lisäksi 
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hankealueen pohjoispuoli on luvussa 17.1.1 kuvatun tiedon perusteella 
luonnontilaista ja rakentamatonta aluetta. Satakuntaliiton käsityksen mukaan 
arviointiohjelmaa tulee täydentää ajantasaisilla luontoselvityksillä. 

Ympäristövaikutusten arviointia koskevien päätelmien perusteluihin tulee 
arviointiselostuksessa kiinnittää erityistä huomiota ja perustelut tehdyille päätelmille 
tulee esittää selkeästi. Lausunnolla oleva ympäristövaikutusten arviointiohjelma on 
Satakuntaliiton käsityksen mukaan laadittu asianmukaisesti ja Satakuntaliitolla ei ole 
edellä esitetyn lisäksi muuta huomautettavaa arviointiohjelmasta.

Satakunnan Museo: Satakunnan Museo on tutustunut YVA-ohjelmaan. 
Hankealueen ja sen ympäristön maisemaa ja kulttuuriympäristöä on kuvailtu 
kappaleessa 18. Selostuksessa ei ole huomioitu suunnittelualueen pohjois- ja 
eteläpuolelle noin kilometrin päähän sijoittuvaa valtakunnallisesti merkittävää 
maisema-aluetta (Ahlaisten kulttuurimaisema), joka tulisi lisätä selostukseen sekä 
karttoihin. Selostuksessa on huomioitu kulttuuriympäristöjen osalta ainoastaan 
valtakunnallisesti merkittävät RKY-alueet. Sen sijaan kartassa ei ole esitetty tai 
selostuksessa mainittu lähistöllä sijaitsevia Satakunnan vaihemaakuntakaava 2:ssa 
(ympäristöministeriö vahvistanut 1.7.2019) osoitettuja maakunnallisesti merkittäviä 
kulttuuriympäristöjä: Ahlaisten kirkonkylän maisema, Kellahden kulttuurimaisema, 
Sahakosken kulttuurimaisema sekä Varvilahti, Lyttylä (Aluekuvaukset sekä 
karttarajaukset katsottavissa: Y-Pakki, Satakunnan rakennusperintö 2005 alueet, 
http://www.y-pakki.fi/asp/ypakki_default.aspx). Edellä mainitut alueet tulisi lisätä 
kappaleeseen 18.1.2. Museolla ei ole muuta huomautettavaa itse hankkeesta eikä 
sen ympäristönvaikutusten arvioinnista.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ilmoitti, että sillä ei ole asiasta lausuttavaa.

5 YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO ARVIOINTIOHJELMASTA

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma kattaa YVA-lain 16 §:ssä ja YVA-asetuksen 3 
§:ssä luetellut sisältövaatimukset ja arviointiohjelma on käsitelty YVA-lainsäädännön 
vaatimalla tavalla. 

Yhteysviranomainen kuitenkin katsoo, että hankkeen keskeisimmät merkittävimmät 
ympäristövaikutukset olisi pitänyt tuoda arviointiohjelmassa selkeämmin esille. Lisäksi 
menetelmät vaikutusarviointien tekemiseksi, suunnitelmat tarvittavista selvityksistä ja 
vaikutusalueiden rajauksista on arviointiohjelmassa kuvattu suppeasti. Toiminnan 
riskitarkastelussa ei ole lainkaan tunnistettu tulipaloa, jota yhteysviranomainen 
kuitenkin pitää yhtenä suurimmista riskeistä hankkeen toiminnan aikana. 

Arviointiselostukseen tulee ohjelmassa esitetyn lisäksi sisällyttää jäljempänä 
lausunnossa esitettyjä lisäyksiä ja tarkennuksia vaikutusten arviointia varten. 
Keskeisimpänä lisäystarpeena yhteysviranomainen pitää päästöihin liittyviä 
vaikutusarviointeja, etenkin pintavesien ja ilmapäästöjen osalta sekä 
luontovaikutusten osalta ja riskitarkastelun päivittämistä etenkin tulipalojen osalta. 
Arvioinnissa on myös huomioitava päästöjen vähentämiseen liittyvät toimenpiteet 
osana hankkeen suunnittelua. 
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Arviointiohjelman laatijoiden pätevyys on ollut esitetyn tiedon perusteella riittävä 
ohjelman laatimiseen. Arviointiselostuksen luonto- ja pintavesivaikutusten 
arvioinnissa voi kuitenkin olla tarpeen hyödyntää lisäksi biologin tai muun vastaavan 
pätevyyden omaavan henkilön asiantuntemusta, arviointiohjelman laadintaan 
osallistuneiden henkilöiden lisäksi. 

Hankekuvaus ja hankkeen vaihtoehdot
Hankekuvaus

Yhteysviranomainen katsoo, että arviointiselostuksessa on kuvattava tarkemmin 
hankealueelle vastaanotettavat jätejakeet ja niiden ominaisuudet. Arviointiohjelmassa 
eri jätejakeiden laatu, jätteiden käsittelymenetelmät ja -paikat (ulkona, hallissa, 
katoksessa yms.) sekä varastoinnin ja varastointirakenteiden kuvailu jää hyvin 
yleiselle tasolle. Epäselväksi esimerkiksi jää, mitkä jätteet käsitellään ja varastoidaan 
halleissa ja mitkä kentällä sekä miten ja mihin lietemäiset jätteet (teollisuuslietteet, 
betoniliete, jätevesien lietteet) vastaanotetaan. YVA-selostuksessa tulee tarkentaa 
jätejakeiden nimiä ja käsittelymenetelmiä sekä lisätä jätteiden LoW-koodit. Erityisesti 
tulee keskittyä hankealueen uusiin jätejakeisiin ja käsittelymenetelmiin.

Lisäksi YVA-selostuksessa tulee ainakin yleisempien jätejakeiden osalta kuvata, 
millaisia ympäristönäkökohtia näiden käsittelyyn (ml. kaatopaikkasijoittaminen) liittyy 
ja miten ympäristövaikutuksia voidaan ehkäistä. Hankesuunnittelussa ja YVA-
selostuksessa on huomioitava jätteidenkäsittelyä koskevat jätteenkäsittelyn BAT-
päätelmät sekä esitettävä miten ne on toiminnan suunnittelussa huomioitu. 

Alueelle tulossa olevaksi suunniteltu pakkaus-, paperi- ja muovijätteen vastaanotto ja 
käsittely voivat aiheuttaa roskaantumista, tuhkien, maa-ainesjätteiden, rakennus- ja 
purkujätteiden, betonin ja puun käsittely voivat aiheuttaa pölyhaittaa ja kompostointi 
sekä lietteiden ja pilaantuneiden maa-ainesten käsittely voivat puolestaan aiheuttaa 
hajuhaittaa, mitkä on arvioinnissa otettava huomioon. Hankealueella on suunniteltu 
käsiteltävän myös kaupan jätteitä, jotka ohjelman mukaan jätteet voivat olla 
yhdyskuntajätteen kaltaisia. Esitetyn pohjalta jää kuitenkin epäselväksi voiko ko. 
jätteistä syntyä myös hajuhaittoja tai voivatko ne houkutella alueelle haittaeläimiä 
(esim. rottia, lintuja). Asiaa tulee tarkentaa selostukseen ja tarvittaessa arvioida 
vaikutukset. 

Arviointiselostuksessa tulee esittää tarkemmat asemapiirrokset mittakaavoineen, 
joissa näkyy selkeämmin alueelle sijoittuvat nykyiset (käytössä olevat ja suljetut 
alueet) ja tulevat toiminnat nimettyinä tekstin mukaisesti (esim. K1-K3 ja M1-M3) 
sekä vesien johtamiseksi ja käsittelemiseksi tehtävät rakenteet. 

Arviointiselostukseen tulee lisätä myös hankealueen nykyinen pohjakartta 
korkeuskäyrineen sekä tarkempi kuvaus loppusijoitusalueiden ja käsittelykenttien 
edellyttämistä louhinnasta ja maantasoituksista sekä niiden massamääristä. 
Selostuksessa tulee esittää arvio siitä riittävätkö alueelta irrotettavat maa- ja 
kiviainekset alueen rakentamiseen, vai tuleeko alueen ulkopuolelta tuoda 
materiaalia/uusiomateriaaleja ja kuinka paljon. 

Hankealueella käytettäviä kemikaaleja ovat ohjelman mukaan erilaiset jätteiden 
käsittelyssä käytettävät kemikaalit, kuten lisä- ja sideaineet. Selostuksessa on 
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pyrittävä kuvaamaan tarkemmin näitä kemikaaleja ja niiden määriä suunnitteluvaihe 
huomioon ottaen.

Hankevaihtoehdot

Yhteysviranomainen toteaa, että vaikutustenarvioinnissa on kiinnitettävä huomiota 
siihen, että myös nollavaihtoehdon (VE0) vaikutukset arvioidaan ja kuvataan 
asianmukaisesti. Pelkkä ympäristön nykytilan kuvaus ei riitä, vaan vaikutusten 
arvioinnissa on arvioitava myös nykyisestä toiminnasta jo aiheutuneita 
ympäristövaikutuksia ja tulevia pitkäaikaisvaikutuksia esim. pintavesiin.   

Lisäksi arviointiselostuksessa tulee esittää perustelut esitettyjen hankevaihtoehtojen 
valitsemiselle, eli miten kyseiset hankevaihtoehdot on valittu.  

Hankkeen todennäköisesti merkittävät arvioitavat vaikutukset

Arviointiohjelmassa ei ole ennakkoon erikseen tunnistettu hankkeen todennäköisesti 
merkittäviä ympäristövaikutuksia, mutta arviointiohjelmassa esitetyn perusteella YVA-
selostuksessa tullaan arvioimaan toiminnan vaikutukset maa- ja kallioperään, pohja- 
ja pintavesiin, ilmanlaatuun, ilmastoon, luonnonympäristöön, meluun ja tärinään, 
liikenteeseen, yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön, maisemaan ja 
kulttuuriperintöön, väestöön, ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, 
elinkeinoelämään ja luonnonvarojen hyödyntämiseen. 

Yhteysviranomainen katsoo, että edellä esitettyjen lisäksi erityistä huomioita tulee 
kiinnittää myös yhteisvaikutusten tunnistamiseen ja arviointiin, sillä hankealueen 
lähiympäristössä toimii useita teollisuustoimijoita. Hankkeen myötä Peittoon 
kierrätyspuiston toiminta edelleen kasvaa ja yhdessä alueen muiden toimijoiden 
kanssa alueen vaikutusalue on laajempi ja vaikutukset suurempia. Pinta- ja 
pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten lisäksi yhteisvaikutukset tulee huomioida 
erityisesti maiseman, maankäytön ja ilmapäästöjen osalta sekä huomioida alueella 
olevien toimintojen yhteisvaikutus asuinviihtyvyyteen.

Arviointiselostuksessa tulee esittää ne haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi ja 
lieventämiseksi tehtävät toimenpiteet, jotka alueella on hankkeen myötä tarkoitus 
toteuttaa, ei vain kuvata toimenpiteitä, jotka voisivat olla mahdollisia vaikutusten 
vähentämiseksi. On tärkeä perustella ja esittää selkeästi kunkin vaikutuksen osalta, 
miten johtopäätöksiin (vaikutuksen suuruutta kuvaavaan luokkaan: suuri–vähäinen) 
on päädytty. Vaihtoehtojen merkittävyyden arviosta tulee selkeästi käydä ilmi, onko 
arviossa otettu huomioon lieventämistoimet. Tarvittaessa on tehtävä erillinen arviointi 
ilman lieventämistoimia ja lieventämistoimien kanssa.

Ympäristön nykytila, arvioitavat ympäristövaikutukset ja menetelmät
Ohjelmassa esitetty hankealueen ympäristön nykytilan kuvaus on pääosin riittävä, 
mutta etenkin eri teemojen kartat ja kuvat kaipaavat täydentämistä ja selkeyttämistä. 
Merkittävien maisema-alueiden ja kulttuuriympäristöjen rajauksia ei ole esitetty 
lainkaan kartoilla. Samoin hankealueen nykyisten toimintojen sijainnit ja vesien 
johtamiseen liittyvät rakenteet tulee selostuksessa esittää tarkemmin 
kartoilla/asemapiirroksissa.
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Rakentamistöistä aiheutuu ainakin melu-, pöly-, tärinä- ja liikennevaikutuksia, joilla 
puolestaan on vaikutusta mm. ihmisten viihtyvyyteen. Näiden vaikutusten 
voimakkuus, laajuus ja kesto tulee kuvata sekä arvioida niiden merkittävyys. 
Hankealue on huomattavan laaja (80 ha) ja rakentamista tehdään pitkän ajan 
kuluessa eri vaiheissa. Siten rakentamisten aikaisten vaikutusten riittävä 
selvittäminen on tärkeä asiakokonaisuus, vaikka kyse on vain väliaikaisista vaiheista.

Arvioinnissa on lisäksi tarpeen ottaa huomioon seuraavissa kappaleissa esitettyjä 
lisäselvitys- ja täsmennystarpeita. 

Vaikutukset maa- ja kallioperään

Selostuksessa tulee esittää tehtyjen pohjatutkimusten perusteella tarkemmat tiedot 
alueen rakentamisen edellyttämästä rakennettavien alueiden tasaamisesta ja 
louhinnoista. Pohjatutkimukset tulee esittää arviointiselostuksessa.

Vaikutukset pohjaveteen

Arviointiohjelman mukaan hankealueelle asennetaan pohjatutkimusten yhteydessä 
uusia pohjavesiputkia. Asennettavat pohjavesiputket ja niistä saatavat tiedot 
(putkikortit, pohjaveden pinnankorkeus ja laatu) tulee kuvata arviointiselostuksessa. 
Pohjavesiputkien asennuksen yhteydessä viallisen pohjavesiputken P12 tilalle tulee 
asentaa uusi putki.

Arviointiohjelman mukaan hankkeesta ei normaalitoiminnassa aiheudu vaikutuksia 
pohjaveden laatuun tiiviiden pohjarakenteiden ansiosta. Hankealueen nykyisen 
toiminnan vaikutus lähialueen pohjaveteen on kuitenkin tarkkailutulosten perusteella 
havaittavissa pohjaveden kohonneena tai kohoavana sähkönjohtavuutena sekä 
sulfaatti- ja kloridipitoisuutena. Arviointiselostuksessa tulee esittää perusteltu arvio 
tulevista pohjavesivaikutuksista ja kuvata toimenpiteet millä vaikutuksia voidaan 
ehkäistä, huomioiden myös alueen pohjavesitarkkailussa tehty havainto, että osa 
pohjavedessä havaituista vaikutuksista voi johtua tuulen levittämän pölykulkeuman 
vaikutuksista.

Vaikutukset pintavesiin

Arviointiohjelman mukaan hankealueen toiminnoista ei aiheudu suoria päästöjä 
pintavesiin. Kuitenkin alueen vanhojen jätetäyttöjen suoto- ja valumavedet johdetaan 
nykyisin sekä myös jatkossa laskeutusaltaan kautta edelleen Strömsuntinojaan. 
Vedet ovat peräisin jätteen käsittelyalueilta, ja niistä voi aiheutua pilaantumisen 
vaaraa. Yhteysviranomaisen käsityksen mukaan ko. vedet ovat siten jätteenkäsittelyn 
BAT-päätelmissä tarkoitettuja jätteenkäsittelyssä syntyviä suoria vesipäästöjä 
vesistöön. Tämä tulee huomioida arviointiselostuksessa.

Peittoon alueen toimijoiden vesistövaikutuksia tarkkaillaan yhteistarkkailuna. 
Tarkkailutulosten perusteella Kipsikorven alueelta suotautuu nykyisin kuormitteisia 
vesiä ojiin. Kuormitus on ollut viime vuosina kasvussa. 

Arviointiohjelman mukaan nykyisen kaatopaikan laajennusalueella muodostuvat 
suotovedet sekä YVA-menettelyssä tarkasteltavana olevissa uusissa toiminnoissa 
muodostuvat käsittelyä vaativat vedet kerätään tasausaltaiseen, joista vedet 
johdetaan edelleen jätevedenpuhdistamolle, eikä laajennushanke siten lisää 
kuormitusta pintavesiin. 
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Yhteysviranomainen katsoo, että pintavesivaikutusten arviointi edellyttää, että YVA-
selostuksessa arvioidaan laajennushankkeen lisäksi myös nykyisen toiminnan 
vaikutukset pintavesiin. Pelkkä kuvaus pintavesivaikutuksista ei ole riittävä, vaan 
selostuksessa tulee esittää toimenpiteet vaikutusten vähentämiseksi tai 
ehkäisemiseksi. Kuormituksen vähentäminen edellyttää toimenpiteitä, koska sitä 
tulee alueelta liikaa jo nykyisin. Kuormitus on ollut viime vuosina kasvussa ja ylittänyt 
myös nykyisessä ympäristöluvassa asetetut luparajat. 

Arviointiselostukseen tulee lisätä tarkempi kartta/asemapiirros vesien johtamiseksi ja 
käsittelemiseksi tehtävistä rakenteista, josta näkyy tarkasti mihin vedet miltäkin 
alueelta johdetaan sekä rakennettavat reunaojat. Selostuksessa tulee myös 
tarkentaa, mitä tarkoitetaan toiminnoissa muodostuvilla käsittelyä vaativilla vesillä.

Lisäksi arviointiselostuksessa tulee tarkemmin arvioida ja kuvata 
jätevedenpuhdistamolle johdettavien vesien määrät ja haitallisten aineiden 
pitoisuudet sekä niiden merkitys Luotsinmäen jätevedenpuhdistamon toimintaan. 
Lisäksi tulee pyrkiä arvioimaan näiden epäsuorien jätevesien mahdollisia vaikutuksia 
Kokemäenjokeen. Arviointiselostuksessa tulee myös tarkastella vaikutusten 
lieventämiskeinojen tarvetta, esimerkiksi tasausaltaiden lisäksi tehokkaampia 
jätevesien esikäsittelymenetelmiä ennen viemäriin johtamista.

Arviointiselostukseen tulee tarkentaa suunniteltujen tasausaltaiden rakenteita ja 
mitoitusta sekä esittää miten niiden kapasiteetin riittävyys on laskettu. Tarkastelussa 
tulee myös arvioida kuinka pitkäksi aikaa altaiden kapasiteetti riittää mahdollisissa 
häiriötilanteissa (rankkasateet, tulipalot, häiriöt jätevedenpuhdistamolla).

Strömsuntinojaa ei ole nimetty vesimuodostumaksi eikä sen ekologista tai kemiallista 
tilaa ole luokiteltu valuma-alueen pienen koon vuoksi. Strömsuntinoja laskee 
Skuutholmanlahteen, joka on hyvin pieni lahti välttävässä ekologisessa tilassa olevan 
Baablinginlahden vesimuodostuman rannalla. Kipsikorven alueella ei ole vaikutusta 
koko Baablinginlahden vesimuodostuman tilaan, mutta paikallisesti sillä on merkitystä 
Strönsuntinojan laskupaikalla.

Hankkeen pinta- ja pohjavesien tilaan kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tulee 
ottaa huomioon vesienhoidon päivitetyt suunnitelmat ja ohjelmat, eli Kokemäenjoen 
Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 
2022–2027 ja Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon toimenpideohjelma 
vuosille 2022-2027. Vaikutusten arvioinnissa tulee tarkastella myös mahdollisten 
häiriö- ja onnettomuustilanteiden vaikutuksia pintavesiin. 

Vaikutukset ilmanlaatuun

Arviointiohjelmassa ei ole esitetty menetelmiä toiminnasta aiheutuvien hajupäästöjen 
arvioimiseksi. Hankekuvauksen mukaan alueella tullaan valmistamaan mm. 
lannoitetuotteita ja multaa ja vastaanottamaan jätevesilietteitä, joista saattaa aiheutua 
hajuhaittaa. Lisäksi pilaantuneiden maiden kompostoinnista ja huokosilmakäsittelystä 
saattaa aiheuttaa hajuhaittoja. Arviointiohjelman ilmanlaatua ja väestöä, ihmisten 
terveyttä, elinoloja ja viihtyvyyttä koskevissa kappaleissa hajuhaittoja ei kuitenkaan 
ole tunnistettu mahdollisina vaikutuksina ympäristöön ja väestön viihtyvyyteen. 

Yhteysviranomainen katsoo, että arviointiselostuksessa tulee arvioida hajupäästöjen 
vaikutuksia lähimmillä asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöillä. Mahdolliset hajutilanteet on 
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kuvattava (syy/toistuvuus/kesto/vaikutusalueen laajuus) ja arvioitava sitä, kuinka 
hanke muuttaa tilannetta nykyisestä. Lisäksi on etsittävä keinoja hajuhaittojen 
vähentämiseksi. Arviointiohjelman mukaan lannoitetuotteiden ja mullan valmistusta, 
kompostointia ja huokosilmakäsittelyä tehdään tarvittaessa hallissa. 
Arviointiselostuksessa tulee tarkentaa missä tilanteissa ko. toiminnot siirrettäisiin 
halleihin tai miksei toimintoja sijoiteta halleihin kaikissa tapauksissa.

Hankealueella aiotaan myös käsitellä kaupan jätteitä (pakkaus-, paperi- ja 
muovijätteitä), jotka voivat arviointiohjelman mukaan olla yhdyskuntajätteen kaltaisia. 
Arviointiselostuksessa tulee tarkentaa, voiko myös ko. jätteistä syntyä hajuhaittoja.

Pölyvaikutukset arvioidaan leviämislaskelmien avulla, mitä yhteysviranomainen pitää 
hyvänä. Huolellisesti laaditun mallinnuksen avulla voidaan tarkentaa vaikutuksia ja 
vaikutusaluetta. Pölyvaikutusten arvioinnissa on huomioitava, että pohjavesitarkkailun 
yhteydessä on todettu, että osa pohjavedessä havaituista vaikutuksista voi johtua 
tuulen levittämän pölykulkeuman vaikutuksista, sillä kovalla tuulella korkeilta ja 
peittämättömiltä jätekasoilta tapahtuu silminnähden runsasta leviämistä 
lähiympäristöön.

Vaikutukset ilmastoon

Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen ilmastovaikutusten arvioinnissa on 
tuotava esiin ilmastonmuutoksesta pitkällä aikavälillä hankealueelle aiheutuvat 
vaikutukset ja riskit sekä näihin riskeihin varautuminen hankkeen eri 
toteutusvaiheissa. Lisäksi arvioinnissa on käsiteltävä hankealueella olevan puuston ja 
maaperän hiilivaraston ja -nielun menetykset, huomioiden myös hankealueen tuleva 
maankäyttö. Poistettavan puuston ja metsämaaperän hiilivaraston menetyksen lisäksi 
on huomioitava tulevaisuudessa menetetty hiilinielu, kun maa on muussa kuin 
metsätalouskäytössä. Arvioinnissa on lisäksi huomioitava käsittelyalueiden ja 
loppusijoitusalueiden rakentamisen vaikutukset ja muu alueelle mahdollisesti 
tapahtuva rakentaminen.

Arviointiselostuksessa tulee arvioida pilaantuneiden maiden käsittelystä eri 
menetelmillä aiheutuvat ilmastovaikutukset. Öljyisten maiden kompostoinnissa syntyy 
hiilivetyjen hajoamisessa biopohjaisten hiilidioksidipäästöjen lisäksi metaani- ja 
dityppioksidipäästöjä. Huokosilmakäsittelyyn, jätteitä sisältävien maiden seulontaan 
ja erityisesti termiseen käsittelyyn liittyy ilmastovaikutuksia aiheuttavaa 
energiankäyttöä esimerkiksi maamassojen kuumennuksessa ja haitta-aineiden 
jälkipoltossa, sillä energianlähteenä käytetään pääasiassa polttoöljyä tai 
nestekaasua. Myös muiden (biopohjaisten) materiaalien aumakompostoinnista syntyy 
hiilidioksidipäästöjen lisäksi metaani- ja dityppioksidipäästöjä. Päästöjen määrä 
riippuu (orgaanisen) aineksen määrästä ja kompostointitavasta.

Loppusijoitusalueille sijoitetaan pääasiassa epäorgaanista jätettä, jolloin jätetäytöstä 
muodostuvan kaatopaikkakaasun määrä on todennäköisesti vähäinen, mutta myös 
sen määrä on tarvittaessa arvioitava ja perusteltava.

Toimintaan liittyvien kuljetusten kasvihuonekaasupäästöjen arviointia varten on 
määriteltävä keskimääräiset jätteiden ja muiden materiaalien kuljetusmatkat, joiden 
oletukset on perusteltava. Liikennepäästöjen vertailukohtaa valittaessa toiminnan 
luonteeseen sopivampi vertailukohta on kuorma-autoliikenteen päästöt tieliikenteen 
kokonaispäästöjen sijaan. Ilmastovaikutusten arvioinnin tulosten yhteenvedon pitää 
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olla selkeä ja sisältää kuvaukset hankevaihtoehtojen eri vaiheiden ja toimintojen 
ilmastovaikutuksista. Hankkeen ilmastovaikutukset tulee suhteuttaa alueellisiin 
päästömääriin ja ilmastotavoitteisiin.

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluun

Arviointiohjelman mukaan luontovaikutusten arviointi suoritetaan asiantuntijatyönä 
olemassa olevien selvitysten ja tutkimusten perusteella. Kuitenkin, kuten 
arviointiohjelmasta annetuista lausunnoissakin todetaan, Peittoon asemakaavan 
yhteydessä vuonna 2020 tehty luontoselvitys ei kata koko arvioinnin kohteena olevaa 
hankealuetta, eikä sitä voida yksistään pitää riittävänä hankkeen luontovaikutusten 
arvioimiseksi. Yhteysviranomainen korostaa, että osana arviointiselostusta 
hankealueella tulee tehdä riittävän laajat täydentävät selvitykset mm. luontotyyppien 
ja direktiivilajien osalta. Lajit ja niiden elinympäristöt tulee huomioida 
vaikutusarvioinnin yhteydessä sekä tarvittaessa vesien johtamisessa.

Selvitysalueeseen tulee ottaa mukaan myös Vesijärven alue, joka sijaitsee 
välittömästi hankealueen eteläpuolella. Vaikutukset Vesijärveen ja sen luhtiin on 
arvioitava. Vesijärven alueelta ja muistakin alueen mahdollisista lampareista tulee 
niin ikään selvittää viitasammakoiden esiintyminen ja arvioida niihin kohdistuvat 
vaikutukset. 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee tarkastella vaikutuksia hankealueeseen 
rajautuvaan Kuivattujärveen ja sen lajistoon ja luontotyyppeihin. Hanke sijaitsee 
Kuivattujärven valuma-alueen alapuolella, mutta vaikutuksia/yhteisvaikutuksia voi 
muodostua ojitusten, pintavesien ja järviä ympäröivien metsä- ja pensaikkoluhtien 
kautta. Arviointiohjelman mukaan Kuivattujärvellä voi esiintyä luontodirektiivin 
mukaisia korentoja, jotka tulee selvittää Kuivattujärveltä ja Vesijärveltä.

Lisäksi vaikutusten arvioinnissa tulee huomioida, että Palokallion alue on suositeltu 
vuoden 2020 luontoinventoinnissa säilytettäväksi luonnontilassa ja Kuivattujärvi sekä 
sen välitön lähiympäristö suositeltiin jätettäväksi rakentamattomaksi. 
Luontoinventoinnin mukaisesti järven ympäristön maankäyttö tulee suunnitella siten, 
että viitasammakon elinolosuhteet Kuivattujärvellä eivät heikkene.

Luonnonsuojelulakiin ollaan sisällyttämässä vapaaehtoista ekologista 
kompensaatioita osana lain päivitystä. Ekologisen kompensaation avulla ihmisen 
toiminnasta luonnon monimuotoisuudelle aiheutunut haitta hyvitetään lisäämällä 
luonnon monimuotoisuutta toisaalla. Yhteysviranomainen katsoo, että ko. 
vapaaehtoinen kompensaatio voisi soveltua hankkeen mukaiseen toimintaan 
haitallisten vaikutusten vähentämiseksi.

Vaikutukset luonnonvaroihin

Arviointiohjelman mukaan hankkeen vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen 
muodostuvat rakentamisen, käytön, sulkemisen ja maisemoinnin aikana tarvittavista 
maa- ja kiviaineksista. Arviointiselostuksessa tullaan arvioimaan mm. pölyämisen ja 
melun mahdollisesti aiheuttamat vaikutukset metsien ja peltojen 
käyttömahdollisuuksiin hankealueen ympäristössä. Yhteysviranomainen muistuttaa, 
että luonnonvarojen käyttöön liittyy myös laajemmin kiertotalous ja kierrätyksen 
edistäminen, ei pelkästään hankealueen ja lähiympäristön luonnonvarojen 
hyödyntäminen. Tämä näkökulma on arviointiohjelmassa jäänyt huomioitta. 



VARELY/3383/2022 16/20

Kiertotaloudessa tuotteet ja materiaalit pidetään pitkään kierrossa, minimoidaan 
jätteen määrä, varastoidaan hiiltä tuotteisiin sekä vähennetään elinkaarisia 
kasvihuonekaasupäästöjä. Kiertotaloudessa resurssitehokkuus on tärkeää ja 
toiminnassa tulisi kuluttaa mahdollisimman vähän luonnonvaroja ja energiaa.

Yhteysviranomainen huomauttaa, että jätteiden loppusijoittaminen ei ole 
kiertotalouden mukaista. Molemmissa hankevaihtoehdoissa merkittävä osa 
vastaanotettavista aineksista suunnitellaan edelleen loppusijoitettavaksi. 
Kiertotalouden näkökulmasta hankkeessa tulisi edistää materiaalien hyödyntämistä 
uusio- tai kierrätysmateriaaleiksi. Toiminnassa tulisi suunnitella, kuinka alueelle 
vastaanotettavien jätejakeiden hyötykäyttöä voidaan edelleen edistää ja 
loppusijoitusta vähentää tulevina vuosina. Neitseellisten materiaalien käyttöä alueen 
täyte- ja peitemateriaaleina tulisi välttää. Myös rakentamattoman maan 
hyödyntäminen ja alueen mahdollinen louhinta pitäisi minimoida.

Vaikutukset maankäyttöön ja maisemaan

Yhteysviranomainen katsoo, että arviointiohjelmassa on asianmukaisesti todettu 
aluetta koskevat Satakunnan maakuntakaava ja vaihemaakuntakaavat 1 ja 2. Ote 
maakuntakaavojen kaavayhdistelmäkartasta on kuitenkin esitetty melko suppeana ja 
siitä puuttuu osa merkintöjen selityksistä. Arviointiselostukseen onkin tarpeen lisätä 
ainakin maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön merkinnän selitys (kartassa 
MY-merkinnän kohdalla).

Peittoon oikeusvaikutteinen osayleiskaavan osalta hankkeessa on syytä huomioida 
muiden määräysten ohella myös osayleiskaavan maisemallisesti arvokkaat alueet 
(ma), pääsytiet (ajo) ja pintavesiojien ja maanalaisten johtojen sijainnit.

Maisemaa koskeva nykytilan kuvaus on esitetty arviointiohjelmassa liian suppeasti. 
Maisemavaikutuksia kuvaavan kappaleen kartalla ei ole lainkaan esitetty Ahlaisten 
kulttuurimaisemaa, joka on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. Alueen rajausta 
on päivitetty Valtioneuvoston päätöksellä 18.11.2021 (VAMA 2021). Alueen sijainti 
tulee esittää arviointiselostuksen kartoilla maisemavaikutusten arvioinnin yhteydessä. 
Lisäksi kulttuuriympäristön osalta arviointiohjelmasta puuttuvat maakunnallisesti 
merkittävät kulttuuriympäristöt Ahlaisten kirkonkylän maisema, Sahakosken 
kulttuurimaisema, Kellahden kulttuurimaisema ja Varvinlahti, Lyttylä. Myös ko. 
alueiden rajaukset tulee esittää arviointiselostuksessa. 

Selostuksen vaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös vaikutukset edellä 
mainittuihin ohjelmasta puuttuviin alueisiin. Lisäksi maisemavaikutusten arvioinnissa 
on huomioitava alueelle muodostuvien loppusijoitusalueiden korkeus sekä 
yhteisvaikutukset lähiympäristössä olevien muiden toimintojen kanssa.

Melu ja tärinä

Yhteysviranomainen pitää hyvänä, että meluvaikutukset arvioidaan melumallinnuksen 
avulla, kuten arviointiohjelmassa on esitetty. Arviointiselostuksessa tulee tarkentaa 
hankealueen mahdollisen louhinnan aiheuttamia vaikutuksia tärinän osalta. 

Liikenne

Meri-Porin suunnalla ja Peittoon kierrätyspuiston alueella on parhaillaan suunnitteilla 
tai toteutuksessa useita hankkeita, jotka tulevat, myös niiden rakentamisvaiheessa, 
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lisäämään alueen tieverkon liikennettä merkittävästi etenkin Porin saaristotiellä. 
Tämä tulee huomioida myös arviointiselostuksen liikennevaikutusten arvioinnissa.

Vaikutukset väestöön ja ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

Lähimmät asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat hankealueesta noin 400–600 metrin 
etäisyydellä. Yhteysviranomainen pitää hyvänä arviointiohjelmassa esitettyä, että 
vaikutusten arvioinnin yhteydessä kerätään lähialueen asukkailta ja muilta 
sidosryhmiltä tietoja, näkemyksiä ja kokemuksia vaikutusalueen ympäristön 
nykytilasta ja hankkeen mahdollisista vaikutuksista näihin. 

Maankäytön ja maiseman muutokset hankealueella vaikuttavat lähialueen 
asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen. Lisäksi vaikutuksia väestöön, terveyteen, 
elinoloihin ja viihtyvyyteen muodostuu mm. melun, pölyn, hajun ja liikenteen kautta. 
Arvioinnissa tulee erityisesti kiinnittää huomiota terveyden, elinolojen ja viihtyvyyden 
asiakokonaisuuteen sekä vaikutusten lieventämiskeinoihin niiden osalta. 

Lisäksi tulee huomata hankkeesta annetussa lausunnossa todettu, että lähialueen 
asukkaiden kokema tietämättömyys siitä, mitä toimijat hankealueella ja sen 
läheisyydessä tekevät, aiheuttaa epäluuloa ja väärinkäsityksiä. Siksi kaikesta alueella 
tapahtuvasta toiminnasta ja toiminnan muutoksista tulee pyrkiä tiedottamaan 
avoimesti. Meneillään olevasta YVA-menettelystä tiedottaminen tulee nähdä osana 
ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia.

Yhteisvaikutukset

Nyt kyseessä olevan hankkeen kohdalla erityistä huomioita tulee kiinnittää 
yhteisvaikutusten tunnistamiseen ja arviointiin, sillä hankealueen lähiympäristössä 
toimii useita saman toimialan toimijoilta, joilla on myös yhteinen 
vesientarkkailuohjelma. Laajennushankkeen myötä Peittoon 
teollisuuskaatopaikkakeskittymä edelleen kasvaa. Lisäksi lähialueen muidenkin 
toimijoiden toimintaa ollaan laajentamassa. Kipsikorven käsittelykeskuksen 
vaikutusalue on yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa laajempi ja vaikutukset 
suurempia, kuin yksittäisen toimijan vaikutukset. 

Pinta- ja pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten lisäksi yhteisvaikutukset tulee 
huomioida erityisesti melun, hajun ja pölyn osalta. Lisäksi tulee huomioida alueella 
olevien muiden loppusijoitusalueiden yhteisvaikutus alueen maisemaan ja 
maankäyttöön. 

YVA-menettelyn yhteisvaikutusten arvioinnissa olisi syytä tunnistaa, että Meri-Porin 
suunnalla on parhaillaan toteutuksessa ja suunnitteilla useita hankkeita (mm. 
Vanadium Recovery Project Oy, BioEnergo Oy), jotka lisäävät alueen tieverkon 
liikennettä merkittävästi. Lisäksi myös Peittoon kierrätyspuistoon sijoittuvia toimintoja 
ollaan laajentamassa (mm. Stena Recycling Oy). Iso osa hankkeiden liikenteestä 
kulkee Porin saaristotietä (seututie 272) pitkin, jonka liikennemäärät tulevat 
todennäköisesti kasvamaan huomattavasti lähivuosina. Muiden hankkeiden 
kasvavilla liikennemäärillä saattaa olla yhteisvaikutuksia Kipsikorven 
materiaalinkäsittelykeskuksen kanssa.

Riskit ja poikkeustilanteet

Yhteysviranomainen katsoo, että arviointiohjelmassa esitettyä riskitarkastelua tulee 
laajentaa. Osana riski- ja poikkeustilannetarkastelua on esitettävä riittävät tiedot 
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liittyen tulipaloihin varautumiseen, tulipaloriskien estämiseen ja niistä aiheutuvien 
haittavaikutusten vähentämiseen. Tasausaltaiden ja pumppaamojen mitoituksessa 
tulee huomioida mahdollinen ilmastonmuutoksen vaikutus ja mahdollisten tulipalojen 
yhteydessä syntyvien sammutusjätevesien määrä ja hallinta.

Toimintaan liittyvänä riskinä on huomioitava myös tilanteet, jossa Porin Veden 
jätevedenpuhdistamo on kykenemätön ottamaan vastaan jätteenkäsittelyalueelta 
tulevia jätevesiä tai viemäriverkostossa on häiriötilanne (esim. ylivuoto suurten 
hulevesien vuoksi tai pumppaamohäiriö). Selostuksesta tulisi ilmetä, millaista 
varautumista em. tilanteet edellyttäisivät.

Asiantuntijan toimesta on arvioitava sitä, miten sään ääriolosuhteet (erityisesti 
rankkasateet) vaikuttavat toimintaan ja miten näihin voidaan varautua. 
Arviointiselostuksessa tulee kaikkien vaikutusten osalta selvästi tuoda ilmi 
vaikutusten arviointiin liittyvät keskeiset epävarmuudet ja näiden merkittävyys 
arviointitulosten hyödyntämisen näkökulmasta.

Riski- ja poikkeustilannetarkastelun lisäksi arviointiselostuksessa on kiinnitettävä 
huomiota toiminnan lopettamisen jälkeisiin vaikutuksiin (kaatopaikkojen 
pitkäaikaisvaikutukset) sekä siihen, kuinka näitä vaikutuksia voidaan ehkäistä tai 
ainakin vähentää. 

Hankkeen edellyttämät luvat

Arviointiohjelman mukaan kenttäalueiden pohjarakenteissa käytetään alueen 
rakentamisen yhteydessä leikattavia maa- ja kiviaineksia sekä teknisesti soveltuvia 
uusiomateriaaleja. Yhteysviranomainen muistuttaa, että mikäli jätteenkäsittelykenttien 
rakenteisiin hyödynnetään jätteitä, edellyttää hyödyntäminen joko valtioneuvoston 
asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (843/2017, mara-
asetus) mukaista ilmoitusta tai ympäristölupaa jätteiden hyödyntämiseen.

Uusi lannoitelaki 711/2022 on hyväksytty 8.7.2022. Laki säätelee 
lannoitevalmisteiden valmistusta, markkinoille saattamista, tuontia ja vientiä. Lain 
valvontaviranomaisena toimii nykyisin Ruokavirasto, ei Evira. Lakia ja 
valvontaviranomaista koskevat tiedot tulee päivittää arviointiselostukseen. 

Arviointiohjelman mukaan kaatopaikalle loppusijoitetaan vain 
kaatopaikkakelpoisuusvaatimukset täyttävää jätettä. Loppusijoitettavaksi on esitetty 
mm. erilaisia teollisuuden jätteitä, joiden tarkemmasta laadusta ei ole tietoa. Osalle 
jätteistä voi mahdollisesti olla tarve hakea kaatopaikka-asetuksen mukaisia 
poikkeuslupia johtuen esim. jätteiden TOC-pitoisuuksista. Tämä tulee huomioida 
YVA-selostuksen yhteydessä ja varmistaa tarvitaanko jätteiden loppusijoittamiselle 
poikkeuslupaa.

Arviointiohjelmassa ei ole esitetty tietoa alueen rakentamisen edellyttämistä 
louhintamääristä. Arviointiselostusta tulee tarvittaessa täydentää tiedolla siitä, 
haetaanko alueelle louhinnan ja murskauksen ympäristölupaa ja niihin mahdollisesti 
tarvittavaa maa-aineslupaa osana jätteenkäsittelyn ympäristölupaa.

Vaikutusalueen rajaus

Arviointiohjelmassa esitetty vaikutusten tarkastelualue on esitetty hankkeen eri 
vaikutuksille eri laajuisena, mitä yhteysviranomainen pitää hyvänä. 
Arviointiohjelmassa esitettyjä alustavia vaikutusalueiden rajausta tulee tarkentaa 
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selostuksen yhteydessä kuten ohjelmassakin on todettu. Yhteysviranomainen katsoo, 
että arvioitavat vaikutusalueet olisi hyvä esittää myös kartoilla sanallisen kuvauksen 
lisäksi.

Vaikutusten seuranta

Arviointiselostuksessa on esitettävä ainakin yleisellä tasolla hankkeen 
ympäristövaikutusten seurantasuunnitelma, vaikka laitoskohtaisesta päästö- ja 
vaikutustarkkailusta päätetäänkin vasta ympäristöluvassa. Seurantasuunnitelmaa 
voidaan tarkentaa ympäristölupahakemukseen YVA-menettelyn yhteydessä saadun 
palautteen perusteella. Arviointiselostuksessa tulee tarpeellisessa määrin arvioida 
sellaistenkin vaikutusten seurannan tarvetta ja keinoja, joita ympäristöluvassa ei 
käsitellä. 

YVA-menettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestäminen

Arviointiohjelman aikana on toteutettu vuorovaikutus YVA-lain edellyttämässä 
laajuudessa. Yhteysviranomainen kuitenkin korostaa, että avoin tiedottaminen voi 
lisätä hankealueen lähistön asukkaiden ja kesäasukkaiden ymmärrystä ja vähentää 
epäluuloja. Hankkeesta vastaavan olisikin hyvä olla mahdollisuuksien mukaan 
yhteydessä Peittoon alueen muiden toimijoiden edustajiin eri hankkeita koskevien 
suunnitelmien koordinoimiseksi ja niistä tiedottamiseksi.

6 ARVIOINTIOHJELMALAUSUNNON TOIMITTAMINEN JA SIITÄ 
TIEDOTTAMINEN

ELY-keskus toimittaa lausuntonsa ja kopiot arviointiohjelmasta saamistaan 
lausunnoista hankkeesta vastaavalle. Lausunto toimitetaan samalla tiedoksi 
asianomaisille viranomaisille.

Arviointiohjelmalausunto julkaistaan viranomaisen verkkosivuilla osoitteessa 
www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla 
www.ymparisto.fi/kipsikorvenkasittelykeskusPoriYVA. 

7 SUORITEMAKSU, SEN MÄÄRÄYTYMINEN JA MAKSUA KOSKEVA 
OIKAISUMAHDOLLISUUS

Suoritemaksu on 8 000 euroa.

Arviointiohjelmasta annettavasta yhteysviranomaisen lausunnosta perittävä maksu 
on määritelty tavanomaisen hankkeen mukaisesti (11-17 henkilötyöpäivää). Maksu 
määräytyy ELY-keskusten maksuista annetun asetuksen perusteella.

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että perustellusta päätelmästä perittävän maksun 
määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua ELY-keskuksesta 
kuuden kuukauden kuluessa tämän perustellun päätelmän antamispäivästä.

8 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017) 8, 16 ja 18 §

https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi
https://www.ymparisto.fi/
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Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (277/2017) 3 §

Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8 §

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja 
elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullista suoritteista 
vuonna 2022 (1259/2021) 2 §.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ylitarkastaja Erika Liesegang ja 
ratkaissut johtava asiantuntija Saila Porthen. 

Liitteet Maksua koskeva oikaisuvaatimusosoitus

Jakelu Hankkeesta vastaava

Tiedoksi Lausunnon antajat
YVA-konsultti



Tämä asiakirja VARELY/3383/2022 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/3383/2022  har 
godkänts elektroniskt

Esittelijä Liesegang Erika 21.07.2022 13:55

Ratkaisija Porthen Saila 21.07.2022 14:05


