
Lausunto  1 (24)
 
EPOELY/2982/2022

10.3.2023  
 
 
 

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Vaihde  0295 027 500
www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Alvar Aallon katu 8
PL 156, 60101 Seinäjoki

Wolffintie 35
PL 262, 65101 Vaasa

Pitkänsillankatu 15
PL 77, 67101 Kokkola

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN
Växel  0295 027 500
www.ntm-centralen.fi/sodraosterbotten

Alvar Aallon katu 8
PB 156, 60101 Seinäjoki

Wolffskavägen 35
PB 262, 65101 Vasa

Långbrogatan 15
PB 77, 67101 Karleby

Kaskisten kartonkitehdas

Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

1 HANKETIEDOT

Hankkeen nimi ja sijainti
Kaskisten kartonkitehdas, Kaskinen 

Hankkeesta vastaava
Metsä Board Oyj, PL 20, Revontulenpuisto 2, 02100 Espoo, 
yhteyshenkilönä Anna Riikka Nickull

Konsulttina arviointiohjelman laatimisessa on toiminut Sweco Industry Oy, 
yhteyshenkilönä Sanna Jaatinen

Yhteysviranomainen
Hankkeen yhteysviranomaisena on toiminut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus. 

Hankkeesta vastaavan kuvaus hankkeesta ja sen vaihtoehdoista
Metsä Board Oyj:n tavoitteena on kasvattaa kuitupohjaisten 
pakkausmateriaalien tuotantoa. Tällä hetkellä Metsä Board Oyj:n Kaskisten 
tehdas valmistaa BCTMP:tä eli valkaistua kemihierrettä, jota käytetään 
kartonginvalmistuksessa yrityksen muilla tehtailla. Hankkeesta vastaava 
suunnittelee taivekartonkitehtaan rakentamista Kaskisiin nykyisen 
kemihierretehtaan kanssa samalle tehdasalueelle. Kartonkitehtaan ohessa 
valkaistun kemimekaanisen massan valmistusta lisätään ja rakennetaan 
uusi mekaanisen massan tuotantolaitos. Puunkäsittelyaluetta laajennetaan 
ja rakennetaan uusi kuorimo. Lisääntyvään energiankäyttöön varaudutaan 
uudella energiantuotantokattilalla.
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ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT 

Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta (ns. nollavaihtoehto). Metsä 
Board Oyj kemihierretehtaan ja siihen liittyvien tukitoimintojen toiminta 
jatkuu kuten nykyisin. Tehtaan tuotantokapasiteetti säilyy nykytilan 
kaltaisena eli 390 000 t/v. Puhdistettujen jätevesien sekä jäähdytys- ja 
hulevesien purkupisteet säilyvät ennallaan. Energia tuotetaan pääkattilana 
toimivalla kuorikattilalla ja varakattilana toimii öljykattila. Sähköenergia 
ostetaan valtakunnan verkosta. Tuotannossa syntyvät prosessijätevedet 
johdetaan käsiteltäväksi tehtaan jätevedenpuhdistamolle. Puhdistetut 
jätevedet johdetaan mereen nykyisessä purkupisteessä.

Vaihtoehto 1 (VE1): Hankevaihtoehdossa VE1 nykyisen kemihierretehtaan 
tuotantokapasiteetti on 460 000 t/v. Lisäksi tehdasalueelle rakennetaan 
kartonkitehdas, jossa valmistetaan päällystettyä taivekartonkia 800 000 t/v. 
Mekaanista massaa valmistetaan 290 000 t/v. Tehtaalle rakennetaan 
arkittamo, jonka arkituskapasiteetti kattaa 80 % kartonkitehtaan 
tuotannosta. Puun käsittelykapasiteetti kaksinkertaistuu nykytilaan 
verrattuna. Puunkäsittelykenttä laajenee ja alueelle tulee uusi kuorimo. 
Lisääntyvää tuotantoa varten tehtaalle rakennetaan uusi alle 300 MW:n 
biokattila, jolla tuotetaan tehtaiden tarvitsema höyry. Sähköenergia ostetaan 
edelleen valtakunnan verkosta. Tehdasalueen laajentaminen edellyttää 
louhintaa noin 1 000 000 k-m3.

Vaihtoehto 2 (VE2): Hankevaihtoehdossa VE2 nykyisen kemihierretehtaan 
tuotantokapasiteetti on sama kuin VE1:ssä eli 460 000 t/v. Lisäksi 
tehdasalueelle rakennetaan kartonkitehdas, jossa valmistetaan 
päällystettyä taivekartonkia 1 200 000 t/v. Mekaanista massaa, joka voidaan 
valkaista, valmistetaan 540 000 t/v. Arkittamoa ei rakenneta tehtaalle vaan 
kartongin arkitus tapahtuu toisella tehtaalla ulkomailla. Puun 
käsittelykapasiteetti on lähes kolminkertainen nykytilaan verrattuna. 
Puunkäsittelykenttä laajenee ja alueelle tulee uusi kuorimo. Lisääntyvää 
tuotantoa varten tehtaalle rakennetaan uusi yli 300 MW:n biokattila, jolla 
tuotetaan sekä lämpöä että sähköä. Tehdasalueen laajentaminen edellyttää 
louhintaa noin 1 000 000 k-m3.Lisäksi tarkastellaan kahta vaihtoehtoista 
jäteveden purkupistettä. Tarkasteltavat alavaihtoehdot ovat:

- VE2a: jätevesien purkupiste Tallvarpenin lahdella noin 0,5 km etäisyydellä 
noin viiden metrin syvyydessä.

- VE2b: jätevesien purkupiste Ådskärin ja Tunngrundin välisellä merialueella 
noin 1,7 km etäisyydellä nykyisestä purkupisteestä noin 10 metrin 
syvyydessä.
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2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN VIREILLETULO

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) tavoitteena on 
edistää hankkeen kannalta merkittävien ympäristövaikutusten 
tunnistamista, arviointia ja huomioonottamista suunnittelussa ja 
päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja 
osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia 
päätöksiä, vaan tavoitteena on tuottaa monipuolista tietoa päätöksenteon 
perustaksi. YVA-menettely on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa 
hankevastaava laatii ympäristövaikutusten arviointiohjelman, jonka 
tarkoituksena on mm. esittää tiedot laadituista ja suunnitelluista 
selvityksistä, arvioinnissa käytettävistä menetelmistä sekä hankkeen 
aikataulusta. Yhteysviranomainen antaa ohjelmasta lausunnon, jossa 
huomioidaan ohjelman kuulemisvaiheessa annetut lausunnot ja mielipiteet. 
Arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen lausunnon perusteella hankkeesta 
vastaava laatii ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, jossa esitetään 
tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio vaihtoehtojen 
ympäristövaikutuksista. YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen 
arviointiselostuksesta antamaan perusteltuun päätelmään. Arviointiselostus 
ja perusteltu päätelmä tulee liittää mahdollisiin lupahakemusasiakirjoihin.

Metsä Board Oyj on 22.12.2022 saattanut vireille ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn (jäljempänä arviointimenettely) toimittamalla Etelä-
Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukseen (jäljempänä ELY-
keskus) Kaskisten kartonkitehdas hanketta koskevan ympäristövaikutusten 
arviointiohjelman (jäljempänä arviointiohjelma).

Hankkeen arviointimenettelyn tarve määräytyy ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) (jäljempänä YVA-laki) 
liitteen 1 kohdan 5) b) paperi- tai kartonkitehtaat, kun tuotantokapasiteetti on 
yli 200 tonnia päivässä perusteella. 

3 ENNAKKONEUVOTTELU

Yhteysviranomainen järjesti ennakkoneuvottelun 28.11.2022, edistämään 
muun muassa hankkeen vaatimien arviointi-, suunnittelu- ja 
lupamenettelyjen kokonaisuuden hallintaa, sekä hankkeesta vastaavan ja 
viranomaisten välistä tiedonvaihtoa. Ennakkoneuvotteluun osallistuivat 
edustajat Metsä Board Oyj:stä, Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirastosta, Länsirannikon ympäristöyksiköstä, Luode Consulting 
Oy:stä, KVVY Tutkimus Oy:stä, Kaskisten kaupungista, Närpiön 
kaupungista, TUKESilta, Sweco Finland Oy:stä, Pohjanmaan liitosta, 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta Kalatalousviranomainen ja Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskuksesta. 
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4 ARVIOINTIOHJELMASTA TIEDOTTAMINEN JA KUULEMINEN

Yhteysviranomainen tiedotti arviointiohjelmasta ja sen nähtävillä olosta sekä 
mielipiteiden ja lausuntojen esittämisen mahdollisuudesta julkisella 
kuulutuksella 12.1. – 10.2.2023. Kuulutus ja arviointiohjelma julkaistiin ELY-
keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa ja 
ympäristöhallinnon verkkosivuilla 
www.ymparisto.fi/kaskinenkartonkitehdasYVA. Ilmoitus kuulutuksesta on 
lähetetty Kaskisten, Närpiön ja Kristiinankaupungin kaupungeille 
julkaistavaksi niiden verkkosivuilla. Lisäksi arviointiohjelmasta ja sen 
nähtävillä olosta sekä mahdollisuudesta mielipiteiden ja lausuntojen 
esittämiseen on tiedotettu Ilkka-Pohjalainen, Vasabladet, Suupohjan 
Sanomat ja Syd-Österbotten -lehdissä 12.1.2023 julkaistuilla lehti-
ilmoituksilla.

Arviointiohjelmaan on voinut tutustua kuulemisaikana paperimuodossa 
seuraavissa paikoissa: Kaskisten, Närpiön ja Kristiinankaupungin 
kaupungintaloilla.

Arviointiohjelmasta järjestettiin yleisötilaisuus 24.1.2023 Bladhin talolla, 
Cneiffinpolku 1, 64260 Kaskinen klo 17.00 ja etäyhteydellä Teams-
sovelluksen välityksellä. Yhteysviranomaisen ja hankkeesta vastaavan 
edustajien lisäksi yleisötilaisuudessa oli läsnä 100 henkilöä ja mukana 
etäyhteydellä noin 100 kuulijaa. Yleisötilaisuudessa esiin nousseita asioita 
olivat mm. vesienkäsittely, rautatieyhteyden parantaminen Seinäjoki-
Kaskinen rataosuudella, liikennemäärien kasvu ja puunhankinta-alue.

5 ARVIOINTIOHJELMASTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET

Yhteysviranomainen pyysi lausunnot arviointiohjelmasta hankkeen 
vaikutusalueen kunnilta ja muilta viranomaisilta, joita asia todennäköisesti 
koskee. Lausunnot arviointiselostuksesta pyydettiin seuraavilta tahoilta: 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Kaskisten, Närpiön ja 
Kristiinankaupungin kaupungit, Länsirannikon ympäristöyksikkö, Liikenne- 
ja viestintävirasto Traficom, Luonnonvarakeskus, Merenkurkun 
lintutieteellinen yhdistys, Metsähallitus; Rannikon Luontopalvelut, 
Metsänomistajat Österbotten, Sydbottens Natur och miljö rf, Pohjanmaan 
liitto, Pohjanmaan museo, Pohjanmaan pelastuslaitos, Pohjanmaan vesi ja 
ympäristö ry, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan Piiri ry, Suomen 
metsäkeskus, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES, Väylävirasto, 
Österbottens Fiskarförbund, Österbottens svenska producentförbund, 
Varsinais-Suomen ELY-keskus; Kalatalous, Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus: Alueiden käyttö- ja pohjavesiyksikkö, Liikenne- ja infrastruktuuri -
vastuualue, Luonnonsuojeluyksikkö, Vesistöyksikkö ja 
Ympäristönsuojeluyksikkö

https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset
http://www.ymparisto.fi/kaskinenkartonkitehdasYVA
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Arviointiohjelmasta toimitettiin yhteysviranomaiselle 13 lausuntoa, 6 
asiantuntijakommenttia ja 4 mielipidettä. 

Seuraavassa on esitetty yhteysviranomaisen näkemys kuulemispalautteen 
keskeisestä sisällöstä. Lausunnot ja mielipiteet löytyvät kokonaisuudessaan 
osoitteesta www.ymparisto.fi/kaskinenkartonkitehdasYVA. Verkkosivuilla 
julkaistuista lausunnoista ja mielipiteistä on poistettu henkilötiedoiksi 
katsotut tiedot. 

Yhteenveto lausunnoista
Pohjanmaan liitto ja Traficom toteavat, ettei heillä ole lausuttavaa asiasta 
tässä vaiheessa.

Kaskisten kaupunki näkee Metsä Board Oyj:n kartonkitehdashankkeen 
erittäin myönteisenä Kaskisten kaupungille ja Suupohjan seudulle. YVA-
menettelyssä on kiinnitettävä huomiota siihen, että meriveden laatu 
Kaskisten edustalla ei heikkene ja puukuljetukset hoidetaan 
ympäristöystävällisesti eli rautateitse. Viimeksi mainittu edellyttää, että 
Seinäjoki-Kaskinen -rautatie peruskorjataan ja sähköistetään 2024-2027.

Luonnonvarakeskus katsoo, että hankevaihtoehtojen ilmastovaikutuksiin 
liittyvät tarkastelut tulee arvioida. Kalastoon kohdistuvien vaikutusten 
arviointi on ohjelmassa esitetty asianmukaisesti.

Länsirannikon ympäristöyksikkö, ympäristönsuojelu toteaa, että 
vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 jätevedenpuhdistamolle johdettavan veden 
määrä kasvaa merkittävästi, jolloin puhdistamon toiminta ja riittävyys tulee 
tutkia tarkasti. Jätevedessä tulee olemaan jäänteitä uusista kemikaaleista ja 
aineista, joiden vaikutukset tulee tutkia. Jäteveden purkuputken 
vaihtoehtoisissa sijoituspaikoissa vaikutukset Tallvarpenin sedimenttiin 
tulee huomioida sekä sijoituspaikalla meren syvyys ja virtaussuunnat. Mikäli 
purkuputki viedään merellä pidemmälle, tulee jäteveden vaikutukset Natura-
alueille tutkia. Purkuvesistä aiheutuva lämpökuorma kasvaa, joten sillä voi 
olla vaikutuksia vesiekosysteemiin ja virtauksiin. Myös vedenoton 
vaikutukset kalastoon tulisi tutkia. Hulevesien kuormitusvaikutus erityisesti 
rakennusaikana tulisi selvittää.

Päästöt ilmaan tulisi mallintaa. Meluvaikutukset koko tehdasalueelta sekä 
yhdessä muiden toimintojen kanssa kuten esimerkiksi, Kaskisten sataman 
toiminnot sekä Revisolin toiminnot tulisi huomioida.

Alueella esiintyy Pohjanmaalle epätyypillisiä kasveja ja esimerkiksi kelta-
apila on silmällä pidettävä laji. Kasviselvitystä olisi tarpeen tarkentaa ja 
laajentaa selvitettävää aluetta. Hemträsketin ja Frimansträsketin olosuhteet 
ja ympäristöt tulisi säilyttää.

http://www.ymparisto.fi/kaskinenkartonkitehdasYVA
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Länsirannikon ympäristöyksikkö, ympäristöterveys toteaa, että toiminta 
tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että terveydellisiä haittoja, kuten melua, 
tärinää, savua, pölyä, hajua tai muuta näihin verrattavaa, ei esiinny. 
Kemikaali-, polttoaine- ja jätehuoltokuljetukset muun muassa tulee hoitaa 
niin, ettei haittoja aiheudu. Sosiaali- ja terveysministeriön asetusta 545/2015 
tulee noudattaa. Jätteet ja jätevedet sekä niihin liitetyt käsittely- ja muut 
toiminnot tulee suunnitella, sijoittaa, rakentaa, ohjata ja ylläpitää niin, ettei 
terveydellisiä haittavaikutuksia synny. Toiminta ei saa johtaa veden 
hygieenisen laadun heikkenemiseen yleisillä rannoilla tai mailla. 

Pohjanmaan museo huomauttaa, että arkeologista kulttuuriperintöä ei ole 
selvitetty. Hankealueen vielä mahdollisesti kajoamattomat osat, kuten sen 
keskivaiheilla sijaitseva kalliometsä, tulee tarkastaa arkeologin toimesta. 
Rakennetun kulttuuriympäristön osalta museolla ei ole lisättävää 
arviointiohjelmaan.

Pohjanmaan pelastuslaitos muistuttaa omatoimisesta varautumisesta (PeL 
379/2011 14 §). Tulipalon sammuttaminen suuressa hakekasassa on 
haastavaa, joten kasan paloturvallisuusriskiä pitää hallita rajaamalla sen 
kokoa sellaiseksi, että palo voidaan tehokkaasti rajoittaa 
toiminnanharjoittajan työkoneilla. Pelastuslaitos suosittelee noudattamaan 
Waste Industry Safety and Health Forum (Iso-Britannia) opasta 28. 
Sammutusvettä tulee olla saatavissa pelastuslaitoksen 
sammutusvesisuunnitelman mukaisesti.

Suomen luonnonsuojeluliitto, Pohjanmaan piiri ry toteaa, että puuraaka-
aineen hankinnassa tulee huomioida hiilineutraalisuuden kokonaistavoitteet 
ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttäminen. Seinäjoki-
Kaskinen -junaradan parantaminen tehostaisi rautatiekuljetuksia ja 
vähentäisi liikenteestä aiheutuvia päästöjä. Västerfjärdenin 
makeavesialtaalle mahdollisesti kohdistuvat vaikutukset vesien 
johtamisesta ja vesirakenteiden kunnostuksesta tulee huomioida. 
Hankealueelta esitetään tehtäväksi pesimälinnustoselvitys, kuten myös 
lepakot, liito-oravat, viitasammakot ja muut mahdolliset luontodirektiivin 
liitteessä IV(a) mainitut lajit. Hankealueen läheisyydessä sijaitseva Kotilampi 
toimii lähivirkistysalueena ja selvitykset olisi hyvä laatia koskemaan myös 
tätä aluetta. Vesistöön kohdistuva jätevesikuormitus ei saa vaarantaa 
paikalliselle meren tilalle asetettuja ekologisia tilatavoitteita. Mereen 
johdettavien vesien lämpökuorma on merkittävä, mikä voi aiheuttaa 
yhdessä ravinnekuormituksen kanssa meren tilan paikallista heikkenemistä. 

TUKES toteaa, että vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 laitoksen kemikaalimäärät 
tulevat kasvamaan merkittävästi nykyisestä. Ympäristövaikutusten 
arvioinnissa onnettomuus- ja häiriötilanteiden osalta tulee huomioida 
vaarallisten kemikaalien onnettomuusvaikutukset lähiympäristöön ja 
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lähiympäristön asukkaille sekä mahdollisten luonnonilmiöiden (esim. tulvat, 
myrskyt) aiheuttamat kemikaalionnettomuusriskit. YVA-ohjelmassa on 
tunnistettu kemikaaliturvallisuuslain (L 390/2005 23 §) mukainen Tukesille 
tehtävä kemikaalilupa/muutosilmoitus. YVA-ohjelmassa ei ole esitetty 
varastoitavien kemikaalien vaaraluokkia tai enimmäisvarastointimääriä. 
Toiminnanharjoittajan tulee hyvissä ajoin ennen muutoksen 
yksityiskohtaista suunnittelua tehdä Tukesille hakemus vaarallisten 
kemikaalien varastoinnin muutoksesta. Tukes ottaa 
lupahakemuksen/muutosilmoituksen käsittelyssä kantaa vaarallisten 
kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimusten täyttymiseen

Väylävirasto tuo esiin, että liikennevaikutusten arvioinnin yhteydessä on 
tarkasteltava hankkeen myötä lisääntyvän liikenteen vaikutuksia läheisille 
väylille. Arvioinnissa on huomioitava väylien käyttö, liikenteen sujuvuus ja 
turvallisuus. Myös hankkeeseen liittyvien vaarallisten aineiden kuljetuksiin 
liittyvät riskit on arvioitava erityisen huolellisesti. Raakapuukuljetusten 
vaikutusten selvittämisen kannalta ääripäävaihtoehdot (joko maantie- tai 
rautatiekuljetukset) tulee tarkastella, mutta arvioinnissa on hyvä tarkastella 
myös mahdolliset variaatiot, joissa raakapuukuljetuksista osa liikennöidään 
maanteitse ja osa rautateitse. Ratakuljetusten osalta YVA-
selostusvaiheessa vaikutukset (mm. liikennemäärät, ratojen kapasiteetti, 
kunto) tulee selvittää rataverkon osalta koko kuljetusmatkalta. Väylävirasto 
muistuttaa, että jos tierakenteiden parannustoimenpiteille tai uusille 
liittymille todetaan hankkeen seurauksena tarvetta, toimenpiteet 
suunnitellaan ja toteutetaan hankkeesta vastaavan kustannuksella. 
Liittymäluvat myöntää Pirkanmaan ELY-keskus.

Väylävirasto muistuttaa myös hankealueen kuivatuksen tärkeydestä. 
Selostusvaiheessa on kuvattava alueen hulevesijärjestelyt. Laajalta alueelta 
kertyy sen päällystämisen jälkeen runsaasti hulevesiä, jolloin on 
varmistuttava siitä, että alueen hulevesistä ei aiheudu tulvimisen vaaraa 
esimerkiksi yleisille teille tai muille väylille. 

Österbottens Fiskarförbund r.f. (yhdessä useiden muiden alueen 
kalastusyhdistysten kanssa) toteaa, että olisi suotavaa saada lisätietoja 
jätevesimallinnuksen toteutuksesta valitulla ohjelmistolla, kuten ohjelmiston 
edut ja saatujen tulosten luotettavuus. Jäteveden purkuputkivaihtoehtojen 
kuten myös merivedenottopisteen vaikutukset kalakantaan ja kalastukseen 
tulisi arvioida. Tallvarpenin lahden kautta kalat vaeltavat kohti järviä, joten 
tulisi arvioida voivatko kumuloituvat päästöt vaikuttaa kalojen vaeltamiseen. 

Makeanvedenoton vaikutukset vaihtoehdon VE2 osalta Västerfjärdeniin 
tulisi tutkia sekä vedenoton vaikutukset pikkukalojen ajautumiseen veden 
mukana tehtaalle ja voitaisiinko sitä estää. Västerfjärdenin kalatien 
aukiolojaksoja voisi myös arvioida, jotta vaelluskaloilla olisi mahdollisuus 
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käyttää kalatietä ympäri vuoden. Lämpökuorman vaikutus alueen kalastoon 
tulisi myös arvioida.

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Kalatalouspalvelut toteaa, että 
hankealueen kalalajistoa (myös vaelluskalat), kalojen lisääntymisalueita, 
kaupallista kalastusta ja vapaa-ajankalastusta koskeva tieto tulee olla 
ajantasaista ja tarkistettua siten, jotta hankkeen vaikutukset voidaan 
arvioida tarpeeksi luotettavasti.

Ohjelmassa tulee selvittää jätevesien ja jäähdytysveden vaikutukset alueen 
kalakantoihin, kalastukseen, kalojen lisääntymisalueisiin ja kutualueisiin. 
Jäteveden sisältämien metallien ja muiden haitta-aineiden sekä 
lämpökuorman yhteisvaikutukset ja pitkäaikaisvaikutukset kalatalouteen 
tulee arvioida. Tulee selvittää myös jätevesien eri purkuputkivaihtoehtojen 
vaikutukset alueen kalatalouteen. Edellä mainittujen seikkojen mahdolliset 
toiminnan ja rakentamisen aikaiset vaikutukset Kotilammen kalastoon ja 
vapaa-ajankalastukseen tulee arvioida. Tulee selvittää mahdolliset 
vaikutukset kalankasvatuslaitoksiin hankkeen vaikutusalueella. Lisäksi 
alueella esiintyy vähintäänkin satunnaisesti myös erittäin uhanalaisia ja 
vaarantuneita lajeja (siikamuodot, meritaimen, lohi, ankerias) mikä on 
otettava huomioon. 

Lisäksi tulee selvittää huleveden mahdolliset vaikutukset alueen 
kalatalouteen. Myös mahdolliset sedimentin haitta-aineiden haitalliset 
vaikutukset, erityisesti rakentamisen aikana, tulee arvioida. Riskinarvio 
mahdollista kemikaali- tai öljyvuodoista taivekartonkitehdasta ympäröivälle 
vesialueelle ja mahdollisten vuotojen vaikutukset kalakantoihin ja 
kalastukseen tulee selvittää. Tulee arvioida hankkeen vaikutus myös 
satama-alueen kalastustoimintaan. 

Kalatalousviranomainen toteaa, että Tallvarpenin länsipuolen kluuvijärvet 
ovat Helmi-hankkeen kautta kunnostettu vuonna 2022. Kluuvijärvet ovat 
aiemmin olleet merkittävä kutualuekokonaisuus ja on todennäköistä, että 
kunnostuksen jälkeen kluuvijärvet ovat jälleen tärkeitä lisääntymisalueita. 
Hankkeen vaikutukset kutualueisiin ja kalastoon kunnostetuilla kluuvijärvillä 
tulee selvittää huolellisesti. 

Arviointiselostuksessa tulee esittää hankkeen selkeä kalataloudellinen 
haitta-arvio ja haitta-arviossa tulee selvittää ja huomioida vaikutusalueen 
nykyinen kalataloudellinen tilanne sekä kalalajit. Myös vaikutukset 
kalastukseen tulee selvittää.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Liikennevastuualue toteaa, että 
liikennevaikutuksia syntyy hankkeen koosta johtuen kauemmas kuin 
ohjelmassa esitetylle vaikutusalueelle, 10 kilometrin säteelle. Suurta 
epävarmuutta liikenteellisten vaikutusten osalta aiheuttaa Seinäjoki-
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Kaskinen -radan huono kunto. Rata tulisi kunnostaa, jotta sitä voitaisiin 
hyödyntää kartonkitehtaan kuljetuksissa. Perusparantamisesta ei ole tehty 
päätöksiä. Siten YVA-ohjelmassa tarkastellaan maantie- ja 
rautatiekuljetuksia toisilleen vaihtoehtoisina kuljetusmuotoina. Lisäksi 
laivakuljetuksia tarkastellaan valmiiden tuotteiden kuljetuksen osalta. 
Liikennevastuualue yhtyy hanketoimijan näkemykseen siitä, että 
maakuljetusten osalta tulisi ensisijaisesti suosia rautatiekuljetuksia (mm. 
ilmasto- ja turvallisuusnäkökulmat).

YVA-ohjelman taulukossa 2.9.-1. on esitetty arvioidut kuljetusmäärät eri 
vaihtoehdoissa ja eri kuljetusmuodoilla toteutettuina. Taulukon ongelma on 
siinä, että se olettaa käytettävän ainoastaan auto- tai junakuljetuksia. 
Todellisuudessa molempia kuljetusmuotoja käytettäisiin rinnakkain, mikäli 
ratayhteys perusparannetaan. Lisäksi ko. taulukosta saa käsityksen, että 
junaliikenne joka tapauksessa vähenee nykytilanteeseen verrattuna. 
Fintrafficin datan mukaan Kaskisiin on viime vuosina kulkenut 0-2 junaa 
vuorokaudessa, joten VE0:n 11 saapuvaa ja 7 lähtevää junaa/vrk on 
teoreettinen määrä, joka ei kuvaa nykytilaa käytännössä. YVA-selostukseen 
liikennettä tulee arvioida todenmukaisemmin. Mikäli tehdasalueen 
liikennemääristä löytyy tietoa vuosilta 2005—2009 (jolloin sekä nykyinen 
BCTMP-tehdas että entinen sellutehdas olivat toiminnassa), voisi niitä 
verrata hankevaihtoehtojen arvioituihin liikennemääriin hankkeen 
liikenteellisten vaikutusten havainnollistamiseksi.

Liikennevastuualue huomauttaa vielä, että ELY-keskuksella on suunnitteilla 
kantatietä 67 koskevia tiehankkeita. Kantatien 67 ja valtatien 8 Bäcklidenin 
eritasoliittymän silta on huonokuntoinen ja tullaan todennäköisesti uusimaan 
lähivuosina. Kantatien 67 parantaminen välillä Ilmajoki-Seinäjoki on 
yleissuunnitelmavaiheessa, ja toteutuessaan hanke vaatii mm. Seinäjoki-
Kaskinen -radan siirtoa muutaman kilometrin matkalta.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Luonnonsuojeluyksikkö toteaa, että 
todennäköisesti merkittävimmät hankkeesta aiheutuvat luonto-, 
monimuotoisuus- ja ilmastovaikutukset aiheutuvat kartonkitehtaan vaatiman 
puuraaka-aineen hankinnasta, joka kohdistuu usean maakunnan alueelle 
eteläisessä Suomessa. YVA-menettelyn yhteydessä tulisikin tarkastella 
hankkeen ilmasto- ja monimuotoisuusvaikutuksia Etelä-Suomen metsissä, 
sekä miten heikentyneet hiilinielut ja -varastot sekä ekologiset vaikutukset 
pystyttäisiin kompensoimaan.

Hankkeen mahdolliset vaikutukset Natura 2000 –alueelle ovat luonteeltaan 
välillisiä. Keskeisin vaikutus muodostuu mahdollisista vedenlaadun 
muutoksista. Rehevöityminen voi esimerkiksi aiheuttaa vesikasvillisuuden 
lisääntymistä ja alimpien ranta-alueiden ruovikoitumista ja umpeenkasvua. 
Natura-arvioinnin tarvetta täsmennetään YVA-menettelyn aikana 
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jätevesimallinnusten valmistuttua. ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikkö 
toteaa, että mahdollisia Natura-vaikutuksia tulee arvioida 
varovaisuusperiaatteen mukaisesti. Lievilläkin vedenlaadun muutoksilla 
saattaa olla merkittäviä vaikutuksia erityisesti vesiluontotyyppeihin. Täten 
ennakko-oletuksena hankkeen yhteydessä tulee tehdä luonnonsuojelulain 
65 §:n mukainen Natura-arviointi ainakin Kristiinankaupungin saariston 
Natura 2000 -alueelta (FI0800134) sekä mahdollisesti Närpiön saariston 
Natura 2000 -alueelta (FI0800135). Tätä ja hankkeen vaikutusten arviointia 
ajatellen tulisi kartoittaa jo ennakkoon hankkeen Natura 2000 -alueilla 
sijaitsevia vesiluontotyyppejä sekä 1.6.2023 voimaan tulevan uuden 
luonnonsuojelulain (9/2023) nojalla suojeltuja, hankkeen vaikutusalueella 
sijaitsevia vesiluontotyyppejä, kuten meriajokaspohjia ja suojaisia 
näkinpartaispohjia.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjavedensuojelun ryhmä toteaa, että 
hankkeen YVA-ohjelmassa on huomioitu pohjaveden suojeluun liittyvät 
asiat.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Vesienhoitoryhmä toteaa, että hankkeen 
vaikutusalueen rannikkovesimuodostumat Järvöfjärden, Närpesfjärden ja 
Kaskinen-Siipyy ovat kaikki tyydyttävässä ekologisessa tilassa. Ekologista 
tilaa on ohjelmassa arvioitu havaintopaikkakohtaisesti. Tämä ei ole 
tarkoituksenmukaista, koska vesienhoidossa luokitteluyksikkönä toimii 
pääosin morfologisten ja luontaisten ominaisuuksien perusteella rajattu ja 
nimetty vesimuodostuma ja vesimuodostumassa voi olla useita 
havaintopaikkoja. Vesienhoitokausien ekologinen tila arvioidaan myös 
jakson keskiarvoina erikseen kuvatuin menetelmin ja periaattein. On 
luonnollista, että muodostuman sisällä tai vuosien välillä esiintyy vaihtelua 
eri laatutekijöiden ja parametrien arvioissa.

Vaikka metsäteollisuuden kuormitus on laskenut alueella voimakkaasti, 
vaikuttaa merialueen fosforipitoisuus nousseen vuosien 2000–2022 välillä. 
Selvää arvioita kehityksestä tai sen syistä ei selvityksessä ole esitetty eikä 
syitä arvioitu. Jokien, lähinnä Närpiönjoen tuoman ravinnekuormituksen 
vaikutus näkyy tulva-aikojen yhteydessä myös merialueella. 
Pohjaeläimistön tila on parantunut Talvarpen-lahdella, mutta muualla 
alueella heikentynyt mahdollisesti ilmentäen rehevöitymisen vaikutuksia.

Kalastus alueella on runsasta. Tärkein saalislaji on ahven. Tiedustelujen 
mukaan jätevesien ei ole suoranaisesti havaittu vaikeuttavan kalastusta, 
mutta sen sijaan rehevöitymiseen yleisesti liittyvän verkkojen liettymisen on 
kylläkin todettu olevan haittaava tekijä.

Hankealueella voi esiintyä happamia sulfaattimaita, jotka on syytä selvittää. 
Räjäytykset voivat aiheuttaa vesistöön kiintoaine- ja typpikuormitusta. 
Kuormitusta on tarkoitus vähentää töiden hyvällä suunnitelulla sekä tarpeen 
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mukaan purkupisteiden silttiverhoilulla. Silttiverhoilua voidaan pitää 
tarpeellisena toimenpiteenä. 

Kokonaisuudessaan lämpökuorma 3–5 kertaistuisi mm. lisääntyneistä 
jätevesimääristä johtuen. Sekä ravinne- että lämpökuormituksen kasvu lisää 
riskiä rehevöitymisen voimistumiseen alueella. Lämpökuorma vaikuttaa 
myös talviaikaiseen jäätilanteeseen, mikä on turvallisuuskysymys, mutta, 
joka myös voi pidentää levien kasvuun suotuisaa ajanjaksoa ja näin 
vaikuttaa alueen ekologiseen tilaan ja ekosysteemin rakenteeseen.

Jäähdytys-, sade- ja hulevesiä ei ole tarkoitus puhdistaa. Vedet johdetaan 
Närpesfjärdeniin ja ne voivat olla kiintoainepitoisia. Hulevesien 
puhdistamista kuitenkin harkitaan, mitä voidaan pitää kannatettavana. 

Jätevesien mallinnuksen ja arvioinnin periaatteet vaikuttavat varsin 
kattavilta. Vaikutukset on tarkoitus arvioida 10 kilometrin säteellä jätevesien 
purkupisteestä. Vaikutusalue on periaatteessa riittävä. Mallinnettaessa 
vaikutuksia on kuitenkin huomioitava vallitsevat virtausolot ym. Ei ole 
oletettavaa, että vaikutus leviää tasaisesti 10 kilometrin säteellä, vaan 
jätevesien kulkeutuminen ja sitä kautta vaikutukset voivat virtauksista ja 
syvyyssuhteista riippuen ulottua laajemmallekin. Vaihtoehtotarkastuksessa 
on myös huomioitava mahdolliset rakentamisaikaiset vaikutukset pohjaan, 
veteen ja pohjaeliöstöön. Hankkeen vaikutukset vaikutusalueen 
vesimuodostumien ekologiseen tilaan arvioidaan. Tämän lisäksi on syytä 
arvioida vaikutuksia myös laajemmin ekologiaan kuten mm. kalastoon. 
Selostuksessa on arvioitava mallintamisen luotettavuus sekä mahdolliset 
virhelähteet.

Rakentamisen aikaisen louhinnan (VE1 ja VE2) vaikutukset pintavesiin ja 
ekologiseen tilaan on tarkoitus arvioida. Tämä on tehtävä ainakin 
kiintoaineen, sameuden ja typen osalta.

Puukentältä lähtevä kuormitus arvioidaan olevan pientä ja koostuvan 
ainoastaan pienistä määristä kasteluvettä kesäisin. Olisi syytä myös 
tarkistaa orgaanisen kuormituksen ja roskaantumisen riskiä, jos alueella 
varastoidaan suuria määriä puuraaka-ainetta.

Vaikutusten arvioinnissa on tarkistettava hanke kokonaisuutena ja 
arvioitava kuormituksen yhteisvaikutukset, ei ainoastaan yksittäisinä 
pitoisuuksina.

Arvioinnissa on tarkoitus huomioida Valtioneuvoston asetus haitallisista 
aineista (VNA 1022/2006) ja sen muutos (VNA 868/2010) sekä annetut 
ympäristönormit (VNA 1308/2015). Asetuksen kohdalla on huomioitava, että 
se on muuttumassa. Toiminnan suunnittelussa ja käytönaikaisessa 
tarkkailussa ja ylläpidossa pyritään huolehtimaan siitä, ettei toiminnasta 
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aiheudu vesien- ja merenhoidon (VNA 1299/2004) vastaisia seurauksia. 
Tilanne on tältä osin haastava, sillä alueen vedet ovat hyvää heikommassa 
tilassa. Tätä onkin täsmennettävä niin, ettei toiminta saa vaarantaa 
vesienhoidon tavoitteita. Tavoitteena kaikilla vaikutusalueen 
vesimuodostumilla on hyvä tila vuoteen 2027 mennessä. Ohjelmassa on 
myös selvennettävä, miten Läntisen vesienhoitoalueen 
vesienhoitosuunnitelman (1. osa, Westberg ym. 2022) tavoitteet otetaan 
huomioon.

Lähialueella on toiminnassa ja suunnitteilla useita kalanviljelylaitoksia. 
Hankkeessa tulee arvioida hankkeen ja kalankasvatuksen yhteisvaikutus 
Kaskisten merialueiden tilaan ja tilanteessa, jossa kaikki laitokset olisivat 
toiminnassa. Tämä on tärkeää, sillä Selkämeri on rehevöitymässä, mikä 
näkyy mm. lisääntyneinä sinileväkukintoina. Tilan parantaminen 
edellyttääkin kuormituksen vähentämistä kaikilla sektoreilla. 

Hankkeessa on arvioitava myös mahdollisen lisävedenoton vaikutukset 
Närpiönjoen virtaamiin sekä Västerfjärdenin altaan ja Kivi- ja Levalammen 
tekojärven vedenkorkeuksiin erityisesti alivirtaama-aikoina.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Vesihuoltopalvelut toteaa, että vesien 
hallinnan onnistumiseksi on varmistettava, että hulevesien hallinnalle on 
riittävät aluevaraukset. Ilmastonmuutoksen myötä voimistuvat rankkasateet 
tulee huomioida alueen vesitaseen laskennassa ja hulevesien käsittelyn 
suunnittelussa. Tehdasalueella syntyvät hulevedet sisältävät epäpuhtauksia 
kuten ravinteita ja muita haitta-aineita. Hankealue sijaitsee vesistön 
välittömässä läheisyydessä. Tämä asettaa erityisiä tarpeita hulevesien 
laadunhallintaan. YVA-ohjelman luettavuutta tulisi parantaa esittämällä 
vesienhallinnan kokonaisuus havainnollisesti yhdellä kartalla.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Teollisuuden ja jätehuollon 
ympäristönsuojeluryhmä toteaa, että ohjelmassa mainittujen lupien lisäksi 
mahdollisesti tarvitsee tehdä ilmoitus erityisen häiritsevää melua tai tärinää 
aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Eri toimintojen aiheuttaman melun 
yhteisvaikutuksia on hyvä mallintaa seuraavissa tilanteissa: Kun käynnissä 
on olemassa olevaa toimintaa, rakentamista sekä satamatoimintoja ja 
jätteenkäsittelyä Revisolin tehdasalueella ja kun käynnissä on olemassa 
olevaa toimintaa, uutta toimintaa sekä satamatoimintoja ja jätteenkäsittelyä 
Revisolin tehdasalueella. Erityisesti rakentamisen aikaisen melun ja tärinän 
vaikutus ympäristöön tulee selvittää ja huomioida mm. toiminta-ajoissa 
läheinen kappeli ja hautausmaa sekä Kotilammen virkistysalue. 
Selostuksessa tulee tarkastella vaikutuksia huomioiden alueen kaavoitus ja 
mm. loma-asutuksen alueet.  
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Jätevesipäästöjen riittävä sekoittuminen ja leviäminen meriympäristöön 
tulee selvittää. Jätevesille tulee mallintaa optimaalinen purkupaikka, jotta 
päästöjen vaikutukset olisivat mahdollisimman pienet. Myös vaihtoehtoiset 
purkupaikat vesistövaikutuksineen pitää selvittää mallintamalla. Ohjelman 
mukaan jätevesien metallipitoisuuksissa ei tule tapahtumaan muutosta. 
Selvityksessä tulee kuitenkin huomioida, että metallikuormitus vesistöön 
kasvaa. Selvityksessä tuleekin tarkastella kokonaiskuormituksen vaikutusta 
merialueeseen. Puhtaiden jäähdytys- ja tiivistevesien vaikutus ympäristöön 
tulee arvioida, erityisesti lämpökuorma, sen leviäminen ja vaikutukset 
merialueella mukaan lukien jääpeite ja jään vahvuus. Hulevesien johtamisen 
vaikutukset ympäristöön tulee selvittää esim. Kotilammen valuma-alueen 
pieneneminen ja sen vaikutukset Kotilampeen. Selvityksessä tulisi arvioida 
yhdyskuntajätevesien määrän kehitystä tulevaisuudessa ja arvioida 
yhdyskuntajätevesien osuus kokonaisjätevesimäärästä. Lisäksi tulee 
arvioida myös viemäriverkostojen vuotovesien vaikutus puhdistamon 
toimintaan ja sen puhdistustehoon. Selvityksessä tulee huomioida 
ilmastonmuutoksen ja sademäärien lisääntymisen vaikutukset toimintaan.

Yhteenveto mielipiteistä
Mielipiteessä A todetaan, että YVA-ohjelmassa esitetyt vaihtoehdot (VE2a 
ja VE2b) ovat sopimattomia jätevesien purkupisteiksi, koska vaihtoehtoihin 
sisältyy kasvaneet jätevesipäästöt ja huonontunut vedenlaatu alueella, 
jossa sijaitsee enemmän vapaa-ajan asutusta ja rakennuksia verrattuna 
nykyisen purkupisteen sijaintiin. Useampia purkupistevaihtoehtoja tulisi 
tutkia. Paras vaihtoehto voisi olla viedä putki noin neljän kilometrin päähän 
Turtgrundin ulkopuolelle, jotta jätevesi sekoittuisi mahdollisimman suureen 
vesimäärään ja siten vähentäisi rantatonteille aiheutuvaa haittaa. Toinen 
vaihtoehto olisi päästää puhdistettu jätevesi jonkinlaisen kosteikon kautta 
purkupisteeseen, jonne se päätyy tälläkin hetkellä. Tällöin päästöt 
rajoittuisivat tietylle alueelle ja riskit haitallisille päästöille ja virtaushäiriöille 
pienenisi. Purkupisteen sijainnilla on vaikutuksia vesialueen 
virkistyskäyttömahdollisuuksiin ja meriveden käyttöön vapaa-ajan 
asunnoilla ja sen myötä mahdollisesti ihmisten terveyteen.

Myös lähialueella suunnitellut muut hankkeet tulisi huomioida, kuten entisen 
Pohjolan Voiman alueelle Kristiinankaupungissa suunniteltu hanke ja 
lähietäisyydelle suunniteltu kalanviljelylaitoksen toiminnot. 

Mielipiteessä B pohditaan meriveden käyttöä jäähdytysvetenä, talousveden 
ja asutusjätevesien tilannetta, merialueen tilaa ja jäteveden lämpöenergian 
talteen ottamista. Lisäksi pohdittiin, päästöparametrejä ja mitä ilmoitettu 5-
305 % luvut koskevat. Mistä pääraaka-aine saadaan hankittua ja mitkä 
olisivat arkittamon työllistävät vaikutukset? Hankkeen toivotaan toteutuvan.



Lausunto  14 (24)
 
EPOELY/2982/2022

10.3.2023  
 
 
 

Mielipiteessä C mietitään, kuin paljon suurempi COD on prosenteissa 
vaihtoehdossa VE2 vaihtoehtoon VE1 verrattuna. Miten COD kasvaa 
yleensä? Esitetty arvio (5-300 %) oli melko epämääräinen. Myös tulevien 
työpaikkojen määrä kiinnostaa eri vaihtoehdoissa.

Mielipiteessä D pidetään jätevesipäästön mallintamista hyvänä asiana, kun 
varmistetaan, että käytettävä malli sopii alueelle ja sen erityispiirteisiin ja 
käytetään riittävästi tausta-aineistoa sekä mallinnustuloksen luotettavuus 
esitetään. Lisäksi suolistobakteerien pitoisuuden ja vaarallisten aineiden 
tulisi sisältyä mallinnukseen ja arviointiin jätevesipäästön vaikutuksista. 
Jäteveden määrä tulee vaihtoehdoissa 1 ja 2 kasvamaan merkittävästi, mikä 
kasvattaa myös sen aiheuttamaa lämpökuormaa. Tällä on suuria 
negatiivisia vaikutuksia veden laatuun ja Tallvarpenin rehevöitymiseen.

Arviointiohjelmassa esitetään kolme eri päästöpistettä, joiden 
valintaperusteet vaatisivat selitystä ja mihin ne perustuvat. Lisäksi 
arvioinnissa tulisi ottaa huomioon myös muut suunnitellut hankkeet. 
Jätevedenpuhdistamoon suunnitellaan liitettäväksi kasvihuoneita sekä 
kalanviljelylaitoksen ja kalanrehutehtaan toimintoja, jotka voivat vaikuttaa 
jätevesipäästöön.

Typen oksidien ja rikkidioksidin päätöt kasvavat laskelmien mukaan 
merkittävästi ja voivat aiheuttaa hajuja, jotka tulisi arvioida riittävällä 
tarkkuudella aika ja paikka huomioiden sekä pahimman ajateltavan 
skenaarion mukaan. Arvioinnista puuttuvat niin kutsutut sosiaaliset 
vaikutukset, kuten veden laadun vaikutus ihmisten terveyteen, 
virkistysmahdollisuuksiin, viihtyvyyteen ja kiinteistöjen arvoon 
vaikutusalueella ja erityisesti Tallvarpenin alueella. Asukaskysely nähtiin 
myös tarpeelliseksi toteuttaa.

6 YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO ARVIOINTIOHJELMASTA

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma kattaa YVA-asetuksen 3 §:ssä 
mainitut arviointiohjelman sisältövaatimukset ja arviointiohjelma on käsitelty 
YVA-lainsäädännön vaatimalla tavalla.

Arviointiohjelmassa esitetyn lisäksi arviointiselostusta ja siihen liittyviä 
selvityksiä laadittaessa tulee huomioida seuraavat yhteysviranomaisen esiin 
tuomat asia (alla kohdat YV).

Hankekuvaus ja hankkeen vaihtoehdot
Hankekuvauksessa on esitetty tiedot suunniteltujen uusien toimintojen 
sijainnista olemassa olevalla tehdasalueella sekä toiminta-alueen 
laajenemisesta. Suunnittelualue ja uusien toimintojen sijoittuminen on 
esitetty kuvien ja karttojen avulla. Tuotanto ja tuotantoprosessit niihin 
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liittyvine raaka-aineineen sekä jätteineen on kuvattu nykytilanteessa ja 
hankevaihtoehtojen pohjalta.  Rakentamisen aikaiset toiminnot on myös 
kuvattu. 

YVA-menettelyn keskeisimpiin periaatteiseen kuuluu vaihtoehtotarkastelu, 
jonka tarkoituksena on tukea päätöksentekoa tuottamalla tietoa hankkeen 
vaihtoehtoisista ratkaisuista ja niiden ympäristövaikutuksista sekä 
vaikutusten eroavuuksista. Hankkeessa on esitetty ns. 0-vaihtoehdon lisäksi 
kaksi toteutusvaihtoehtoa, joista vaihtoehdolla VE2 on vielä kaksi 
alavaihtoehtoa jätevesien purkupisteen sijainnin osalta. Vaihtoehdot 
poikkeavat toisistaan kartongin tuotantomäärän, puunkäsittelykapasiteetin, 
arkittamon rakentamisen tai rakentamatta jättämisen ja uuden biokattilan 
tehon osalta. 

YV: Hankkeen tekninen kuvaus on esitetty arviointiohjelmavaiheeseen 
riittävällä tavalla. Rakentamistoiminnan kesto suhteessa laitoksen toiminta-
aikaan on lyhyt, mutta rakennusaikana tehdään normaalitoiminnasta 
poikkeavia toimenpiteitä, joten yhteysviranomainen pitää hyvänä erikseen 
tehtävää arviointia rakentamisen aikaisista vaikutuksista. 
Arviointiohjelmassa on esitetty YVA-lain mukaisesti riittävästi vaihtoehtoja ja 
ne eroavat selkeästi toisistaan.

Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat sekä ympäristö- ja 
turvallisuusriskit

Arviointiohjelmassa on esitetty hankkeen edellyttämät luvat, velvoitteet ja 
suunnitelmat. YVA-menettelyn aikana tunnistetaan myös hankkeeseen 
liittyvät ympäristöriskit ja mahdolliset onnettomuus- ja häiriötilanteet. 
Arvioinnissa huomioidaan myös tulvariski ja lisääntyvät sään ääri-ilmiöt. 
Mahdollisille riskeille pohditaan keinoja niiden vähentämiseksi ja vaikutusten 
lieventämiseksi.

YV: Olemassa olevaa toimintaa säädellään useilla luvilla, kuten ympäristö- 
ja vesiluvilla sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKESin 
kemikaaliluvilla. Hankkeen tarvitsemat luvat on esitetty selkeästi. 
Ohjelmassa mainittujen lupien lisäksi voi olla myös tarpeen tehdä ilmoitus 
erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Uuden suunnitellun toiminnan osalta on oleellista tunnistaa mahdollisia 
uusia ympäristö- ja turvallisuusriskejä sekä näiden mahdollisia 
yhteisvaikutuksia nykyisen toiminnan kanssa.
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Ympäristön nykytila ja kehitys, arvioitavat ympäristövaikutukset ja 
menetelmät

Nykytilan kuvauksessa on esitetty suunnitellun kartonkitehtaan ja siihen 
liittyvien toimintojen todennäköisen vaikutusalueen kaavoitus, vesistöjen 
tila, liikenneyhteydet, ilmanlaatu, melu, maisema- ja kulttuuriympäristö ja 
luonnonympäristön erityispiirteet. 

YV: Arviointiohjelmassa on kuvattu hankealue ja sen ympäristön nykytila. 
Kuvausta tulee kuitenkin täydentää annettujen lausuntojen ja arvioinnissa 
saatujen tietojen perusteella, kuten Kaskisiin suuntautuvien liikennemäärien 
ja vesistöjen tilan ja tietojen osalta. Vaikutusalueen nykytilan kuvauksen 
lisäksi arviointiselostuksessa tulee arvioida vaikutusalueen kehitystä, mikäli 
hanketta ei toteuteta.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
Hankkeen vaikutuksia mm. asumiseen, elämiseen, vapaa-aikaan ja 
virkistyskäyttömahdollisuuksiin sekä terveyteen ja viihtyvyyteen arvioidaan 
asiantuntija-arvioina. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin 
lähtötietoja saadaan asukaskyselystä ja muista laadituista selvityksistä ja 
arvioinneista. Myös hankkeen eri tilaisuuksissa saatua palautetta käytetään 
hyödyksi.

YV: Yhteysviranomainen pitää lähialueen niin vakituisille kuin vapaa-ajan 
asukkaillekin suunnattua asukaskyselyä tärkeänä, jotta asukkaiden 
näkemykset hankkeesta tulevat esiin. Kyselyn laajuutta kannattaa miettiä ja 
arviointimenetelmät kuvata riittävän tarkasti, jotta voidaan erottaa eri 
etäisyyksillä sijaitsevien asukkaiden näkemykset toisistaan tai miten eri 
vaikutukset on tunnistettu. Hajuhaittojen ehkäisemiseen ja lähialueen 
virkistyskäyttömahdollisuuksien ylläpitämiseen tulee myös kiinnittää 
huomiota.

Melu- ja tärinävaikutukset
Rakentamisen aikana louhinnan ja alueella vaikuttavien muiden toimintojen 
sekä kuljetusliikenteen aiheuttamat melutasot mallinnetaan. 
Tärinävaikutusten arvioinnin pohjaksi laaditaan riskinarvio louhinnasta, 
jossa huomioidaan erityisesti hankealueen läheisyydessä sijaitsevat 
rakennukset. Selostusvaiheessa tärinävaikutuksia arvioidaan asiantuntija-
arviona.

Meluvaikutusten arviointi toteutetaan melumallinnuksen avulla. Laitoksella 
toteutetaan melupäästömittaukset nykytilanteessa toiminnassa olevan 
kaluston ja laitteiden osalta vuoden 2022 aikana.
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YV: Mallinnuksissa tulee noudattaa varovaisuusperiaatetta ja mallinnuksen 
epävarmuustekijät tulee esittää myös pienitaajuisen melun leviämisen 
osalta. Yhteysviranomainen pitää hyvänä melupäästömittausten tekemistä 
nykytilanteessa arvioinnin pohjaksi ja vertailun kannalta.

Vaikutukset maisemaan, rakennettuun kulttuuriympäristöön ja 
muinaisjäännöksiin

Hankealueella on jo olemassa olevia teollisia toimintoja. Vaikutuksia 
maisemaan ja kulttuuriympäristöön tarkastellaan asiantuntija-arviona 
maisemakuva-analyysin, maisemarakenteen ja visualisoivien 
havainnekuvien perusteella. Tehdasalueen laitamille ulottuva 
muinaisjäännösinventointi on tehty vuonna 2011.

YV: Pohjanmaan museo huomauttaa, että arkeologista kulttuuriperintöä ei 
ole selvitetty. Hankealueen vielä mahdollisesti kajoamattomat osat, kuten 
sen keskivaiheilla sijaitseva kalliometsä, tulee tarkastaa arkeologin 
toimesta. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta museolla ei ole lisättävää 
arviointiohjelmaan.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja aineelliseen 
omaisuuteen

Alue on osoitettu kaavassa teollisuuskäyttöön eikä siten edellytä muutoksia 
alueen maankäyttöön tai kaavoitukseen. Hankkeen vaikutuksia arvioidaan 
lähimpiin asuin- ja virkistysalueisiin. Hankealueen etelä- ja länsilaidalla on 
meneillään asemakaavamuutos (Botnian-alue). 

YV: Yhteysviranomainen pitää tärkeänä mielipiteissäkin esiin nousseen 
hankkeen vaikutusten arviointia virkistysalueisiin. Hankkeella voi olla 
kokonaisuudessaan positiivisia vaikutuksia siihen liittyvien hankkeiden 
etenemiseen, kuten Kaskisten Sataman kehittämissuunnitelmiin ja 
tehdasalueelle suuntautuvien liikenneyhteyksien parantamiseen. 

Vaikutukset liikenteeseen
Liikennevaikutusten arvioinnissa arvioidaan hankkeesta aiheutuvan 
liikenteen kasvua tie-, raide- ja laivaliikenteen muodoissa. Lisääntyviä tie- ja 
raideliikenteen vaikutuksia arvioidaan myös puuraaka-aineen 
lähtömaakunnissa soveltuvalla tarkkuudella. Myös henkilöliikenteen määrä 
kasvaa hankkeen toteutuessa.

YV: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikennevastuualue toteaa, että 
ohjelman taulukossa 2.9.-1 on esitetty arvioidut kuljetusmäärät eri 
vaihtoehdoissa ja eri kuljetusmuodoilla toteutettuina. Taulukon hankaluus 
on siinä, että siinä oletetaan käytettävän ainoastaan auto- tai 
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junakuljetuksia. Todellisuudessa molempia kuljetusmuotoja käytettäisiin 
rinnakkain, mikäli ratayhteys perusparannetaan. YVA-selostuksessa 
liikennettä tulee arvioida todenmukaisemmin. Mikäli tehdasalueen 
liikennemääristä löytyy tietoa vuosilta 2005—2009 (jolloin sekä nykyinen 
BCTMP-tehdas että entinen sellutehdas olivat toiminnassa), voisi niitä 
verrata hankevaihtoehtojen arvioituihin liikennemääriin hankkeen 
liikenteellisten vaikutusten havainnollistamiseksi. ELY-keskuksella on 
suunnitteilla kantatietä 67 koskevia tiehankkeita koskien Bäcklidenin 
eritasoliittymän uusimista sekä tien parantamista välillä Ilmajoki-Seinäjoki 
joka toteutuessaan vaatii mm. mm. Seinäjoki-Kaskinen -radan siirtoa 
muutaman kilometrin matkalta.

Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pinta- ja pohjavesiin
Louhinnan vaikutuksia arvioidaan asiantuntija-arviona 
esisuunnitteluvaiheessa saatujen tietojen ja louhintasuunnitelman 
perusteella. Alueella tehtävien purku- ja rakennustöiden yhteydessä 
selvitetään kaivettavien ja rakennustöiden alta poistettavien maa-aineisten 
mahdollinen pilaantuneisuus. Kaskisten alueella ei ole tutkittu happamien 
sulfaattimaiden esiintymistä.

Selostuksessa arvioidaan asiantuntija-arviona vedenoton ja 
jäähdytysvesien vaikutukset vesistöön perustuen jätevesipäästöjen 
mallinnukseen sekä olemassa olevaan tietoon eri hankevaihtoehtojen 
osalta. Lisäksi arvioidaan louhinnan, mahdollisten jäteveden purkuputken ja 
merivedenottoputken sijaintien siirtämisten sekä mahdollisten, 
hankesuunnittelun edetessä selviävien, vesistötäyttöjen aikaiset 
vesistövaikutukset.

YV: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Vesihuoltopalvelut toteaa, että 
tehdasalueella syntyvät hulevedet sisältävät epäpuhtauksia kuten ravinteita 
ja muita haitta-aineita. Hankealue sijaitsee vesistön välittömässä 
läheisyydessä, mikä asettaa erityisiä tarpeita hulevesien laadunhallintaan. 
YVA-ohjelman luettavuutta tulisi parantaa esittämällä vesienhallinnan 
kokonaisuus havainnollisesti yhdellä kartalla. Yhteysviranomainen toteaa, 
että hankkeen myötä alue laajenee, jolloin selostuksessa on hyvä esittää 
arvio syntyvien hulevesien määrästä. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Vesienhoitoryhmä toteaa, että jätevesien 
mallinnuksessa tulee ottaa huomioon vallitsevat virtausolot ym. ja 
vaikutuksesta voivat virtauksista ja syvyyssuhteista riippuen ulottua 
laajemmallekin kuin ohjelmassa esitetylle 10 kilometrin säteelle. 
Mallinnuksen luotettavuus ja mahdolliset virhelähteet tulee myös huomioida. 

Toiminnan suunnittelussa ja käytönaikaisessa tarkkailussa ja ylläpidossa 
pyritään huolehtimaan siitä, ettei toiminnasta aiheudu vesien- ja 
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merenhoidon (VNA 1299/2004) vastaisia seurauksia. Tilanne on tältä osin 
haastava, sillä alueen vedet ovat hyvää heikommassa tilassa. Tätä onkin 
täsmennettävä niin, ettei toiminta saa vaarantaa vesienhoidon tavoitteita. 
Selostuksessa on myös selvennettävä, miten Läntisen vesienhoitoalueen 
vesienhoitosuunnitelman (1. osa, Westberg ym. 2022) tavoitteet otetaan 
huomioon. Hankealueella voi esiintyä happamia sulfaattimaita, jotka on 
syytä selvittää.

Hankkeessa on arvioitava myös mahdollisen lisävedenoton vaikutukset 
Närpiönjoen virtaamiin sekä Västerfjärdenin altaan ja Kivi- ja Levalamman 
tekojärven vedenkorkeuksiin erityisesti alivirtaama-aikoina.

Vaikutukset ilman laatuun ja ilmastoon
Ilmaan johdettaviin päästöihin liittyviä ilmanlaatuvaikutuksia arvioidaan 
mallinnuksen avulla ja asiantuntija-arvioina. Ohjelmistolla voidaan 
tarkastella myös haisevien komponenttien leviämistä ja arvioida hajujen 
esiintymistä ja voimakkuutta. Mallinnettavat yhdisteet tarkentuvat YVA-
selostusvaiheessa. Ilmapäästöjen vaikutusten tarkastelualueena on 
hankealueen ympäristö noin 10 kilometrin etäisyydelle. Rajaus tarkentuu 
YVA-selostuksessa. 

Arviointiohjelman mukaan arvioinnissa huomioidaan hankkeen suorat 
hiilidioksidipäästöt energian kulutuksesta ja liikenteestä johtuen ja karkean 
tason arviointi raaka-aineiden ilmastovaikutuksista. 

YV: Yhteysviranomainen pitää suunnitelmia ilmanlaatuvaikutusten 
arvioimiseksi riittävinä. Rakentamisen aikaiseen pölyämiseen ja mahdollisiin 
hajuhaittoihin tulee myös kiinnittää huomiota.

Useissa lausunnoissa nousee esiin ilmastovaikutusten arviointi sekä 
hiilinielujen väheneminen. Selostuksessa tulee esittää laskelmat 
hankkeesta aiheutuvista kasvihuonekaasupäästöistä 
hiilidioksidiekvivalentteina sekä arvioinnissa käytetyt laskentaperusteet ja 
käytetyt tietolähteet.

Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin
Arvioinnissa huomioidaan lakisääteisesti suojellut luontotyyppikohteet, 
uhanalaiset luontotyypit ja muut kasvillisuutensa tai luontotyyppinsä 
perusteella huomionarvoiset kohteet.

YV: Länsirannikon ympäristöyksikkö, ympäristönsuojelu mainitsee, että 
alueella esiintyy Pohjanmaalle epätyypillisiä kasveja ja esimerkiksi kelta-
apila on silmällä pidettävä laji. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan 
piiri ry ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Luonnonsuojeluyksikkö 
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korostavat luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä hankealuetta 
laajemmalle ulottuvan puuraaka-aineen hankinnan takia.

Vaikutukset kalastoon ja muuhun eläimistöön
Vaikutusten arvioinneissa selvitetään tärkeät lintualueet ja valtakunnallisesti 
ja alueellisesti uhanalaisten sekä lakisääteisesti suojeltujen eliölajien 
esiintymispaikat, mm. luontodirektiivin liitteen IVa lajien lisääntymis- ja 
levähdyspaikat. Kaskisten edustan merialueella on tehty kalaston ja 
kalastuksen velvoitetarkkailua 1980-luvulta lähtien ja se on säilynyt 
perusosiltaan suhteellisen muuttumattomana. 

YV: Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Kalatalousviranomainen toteaa, 
että arvioinnissa tulee selvittää jätevesien ja jäähdytysveden vaikutukset 
alueen kalakantoihin, kalastukseen, kalojen lisääntymisalueisiin ja 
kutualueisiin. Lisäksi alueella esiintyy vähintäänkin satunnaisesti myös 
erittäin uhanalaisia ja vaarantuneita lajeja (siikamuodot, meritaimen, lohi, 
ankerias) mikä on otettava huomioon. Arviointiselostuksessa tulee esittää 
hankkeen selkeä kalataloudellinen haitta-arvio ja haitta-arviossa tulee 
selvittää ja huomioida vaikutusalueen nykyinen kalataloudellinen tilanne 
sekä kalalajit. Myös vaikutukset kalastukseen tulee selvittää. 
Kalatalousviranomaisen lisäksi Östebottens fiskarförbund r.f. kiinnittävät 
huomiota myös siihen, että jäteveden purkuputkivaihtoehtojen kuten myös 
merivedenottopisteen vaikutukset kalakantaan ja kalastukseen tulisi 
arvioida.

Vaikutukset Natura-alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja suojeluohjelmien 
kohteisiin 

Hankealueen läheisyyteen noin 2,7 kilometrin etäisyydelle sijoittuu kaksi 
Natura 2000 -aluetta Närpiön saaristo ja noin 2-2,5 kilometrin etäisyydellä 
Kristiinankaupungin saaristo. Natura-arvioinnin tarvetta tarkennetaan YVA-
menettelyn aikana, kun jätevesimallinnukset valmistuvat.

YV: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Luonnonsuojeluyksikkö toteaa, että 
luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi voi olla tarpeen tehdä 
ainakin Kristiinankaupungin saariston (FI0800134) sekä mahdollisesti 
Närpiön saariston (FI0800135) Natura 2000 -alueelta. Lisäksi tätä ja 
hankkeen vaikutusten arviointia ajatellen tulisi kartoittaa jo ennakkoon 
hankkeen Natura 2000 -alueilla sijaitsevia vesiluontotyyppejä sekä 1.6.2023 
voimaan tulevan uuden luonnonsuojelulain (9/2023) nojalla suojeltuja, 
hankkeen vaikutusalueella sijaitsevia vesiluontotyyppejä, kuten 
meriajokaspohjia ja suojaisia näkinpartaispohjia.
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Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
Raaka-aineena hyödynnetään uusiutuvaa puuraaka-ainetta, jolla voidaan 
korvata uusiutumattomista raaka-aineista valmistettuja vastaavia tuotteita. 
Prosessi suunnitellaan resurssitehokkaaksi niin, että tehtaalle saapuva puu 
hyödynnetään joko raaka-aineena tai bioenergian tuotannossa. Hankkeen 
rakennusvaiheessa tehdään louhintaa ja maa-ainesten siirtoa. Materiaalit 
pyritään hyödyntämään rakennushankkeessa maanrakennus- ja 
pohjatöissä.

YV: Yhteysviranomainen toteaa, että puuraaka-aineen hankinta ja kuljetus 
tehtaalle sekä käyttö prosessissa aiheuttaa vaikutuksia ympäristöön sekä 
hiilinieluihin ja -varastoihin. Tarvittavan raakapuun määrä eri 
hankevaihtoehdoissa tulee esittää ottaa huomioon laskelmissa ja 
arvioinnissa. Louhinta- ja maanrakennustyöt aiheuttavat vaikutuksia 
rakennusaikana. Kuitenkin kivi- ja maa-aineksen hyödyntämisellä 
hankkeessa voidaan mahdollisesti kompensoida haittavaikutuksia.

Liittyminen muihin hankkeisiin ja hankkeiden yhteisvaikutukset
Hankkeeseen liittyy Seinäjoki-Kaskinen välisen radan 
perusparannushanke, jonka toteutusaika ei ole tiedossa. Kaskisten 
Satamalla on suunnitelmia laituri- ja kenttäalueiden laajentamiseksi ja 
mahdollisesti syväväylän ruoppaamiseksi. Revisol Oy:n 
jätteenkäsittelylaitos sijaitsee 300 metrin etäisyydellä hankealueesta ja 
kalankasvattamotoimintaa on suunnitteilla avomerellä Kaskisten edustalla 
sekä kalojen talvisäilytyspaikka Järvöfjärdenillä. 

YV: Hankkeiden määrä tulee tarkistaa ja selostuksessa tulee esittää tiedot 
vaikutusalueelle sijoittuvista muista hankkeista. Arviointiohjelmassa 
esitettyjen hankkeiden lisäksi ainakin Kristiinankaupungissa on 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä Koppön Energian hanke. 
Hankkeilla voi olla yhteysvaikutuksia vesien laatuun sekä pitkällä aikavälillä 
vesien- ja merenhoidon tilatavoitteen saavuttamiseksi tehtäviin 
toimenpiteisiin.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Teollisuuden ja jätehuollon 
ympäristönsuojeluryhmä korostaa, että eri toimintojen aiheuttaman melun 
yhteisvaikutuksia on hyvä mallintaa erilaisissa yhtä aikaa tapahtuvissa 
toiminnoissa lausunnossa esitetyn mukaisesti. 

Epävarmuustekijät ja haitallisten vaikutusten vähentämiskeinot
Arviointiohjelmassa todetaan keskeisimpiä arviointiin liittyviä 
epävarmuustekijöitä, kuten lähtöaineistojen ja arvioinnin menetelmiin 
liittyvät oletukset ja yleistykset sekä tässä vaiheessa hanketta teknisten 
tietojen epätarkkuus. 
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Haitallisten vaikutusten vähentämiskeinojen osalta selostusvaiheessa 
etsitään mahdollisuuksia vähentää hankkeesta aiheutuvia haitallisia 
ympäristövaikutuksia ja menetelmiä, joilla pyritään minimoimaan haitallisia 
vaikutuksia. 

YV: Arvioinnissa tunnistetut epävarmuustekijät ja niiden vaikutus arvioinnin 
tulokseen tulee esittää arviointiselostuksessa mahdollisimman selkeästi, 
jotta ne voidaan huomioida hankkeen jatkosuunnittelussa. Arviointiin liittyvät 
epävarmuustekijät tulee esittää vaikutuskohteittain. 

Esitettävien haitallisten vaikutusten vähentämiskeinojen tulee olla 
toteutuskelpoisia ja riittävän konkreettisia.

Vaikutusten seuranta
Arviointiselostuksessa tullaan tekemään ehdotus ympäristövaikutusten 
seurannan sisällöstä. 

YV: Vaikutusten seurannan tarve tulee määrittää hankkeen vaikutusten ja 
niiden merkittävyyteen perusteella. Esitetyt seurannat tulee olla selkeästi 
rajattuja niin, että ne ovat toteutettavissa. 

YVA-menettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestäminen
Arviointiohjelmassa on esitetty YVA-menettelyn vaiheet, osapuolet, 
menettelyyn sisältyvä vuorovaikutus ja viestintä sekä alustavat aikataulut 
hankkeen etenemisestä. Alueen asukkaille toteutetaan kysely, jossa 
selvitetään asukkaiden näkemyksiä hankkeen merkittävimmistä kielteisistä 
ja myönteisistä vaikutuksista. Myös haastatteluja voidaan käyttää eri 
sidosryhmien asiantuntemuksen esille tuomiseksi. Hankkeessa on 
perustettu myös seurantaryhmä, jonka työskentelyyn osallistuvat 
hankkeesta vastaavan, konsultin ja yhteysviranomaisen edustajien lisäksi 
keskeisten sidosryhmien edustajat. Ensimmäinen seurantaryhmän kokous 
pidettiin 13.12.2022.

YV: Esitys YVA-menettelyn ja osallistumisen järjestämisestä vastaa YVA-
lain periaatteita. YVA-menettelyn keskeisenä tavoitteena on lisätä 
kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia, joten 
yhteysviranomainen muistuttaa, että arviointimenettelyn aikana tehtävään 
tiedottamiseen ja asianosaisten palautteen antomahdollisuuksiin tulee 
panostaa riittävästi.

Arviointiohjelman laatijoiden pätevyys
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaan 
arviointiohjelmassa tulee esittää arviointiohjelman laatijoiden pätevyys. 
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YV: Arviointiohjelmassa on esitetty selkeästi arviointiin osallistuvat henkilöt, 
henkilöiden koulutus ja työkokemus sekä heidän roolinsa arvioinnissa.

7 ARVIOINTIOHJELMALAUSUNNON TOIMITTAMINEN JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN

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

Arviointiohjelmalausunto julkaistaan viranomaisen verkkosivuilla 
osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa ja 
ympäristöhallinnon verkkosivuilla 
www.ymparisto.fi/kaskinenkartonkitehdasYVA. 

8 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 yhteysviranomaisen lausunnosta 
perittävän maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen 
oikaisua ELY-keskuksesta kuuden kuukauden kuluessa tämän lausunnon 
antamispäivästä.

9 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

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

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
(277/2017) 3 §

Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8 §

Valtioneuvoston asetus (1357/2022) elinkeino-, liikenne- ja ympäristö- 
keskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallinto- 
keskuksen maksullista suoritteista vuonna 2023.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. 

Ympäristönsuojelupäällikkö Anne Polso

http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa
http://www.ymparisto.fi/kaskinenkartonkitehdasYVA
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Ylitarkastaja Heli Rasimus

Liitteet Lausunnot
Mielipiteet
Maksua koskeva oikaisuvaatimusosoitus

Jakelu Hankkeesta vastaava

Tiedoksi Lausunnon antajat



MAKSUA KOSKEVA OIKAISUVAATIMUSOHJE

Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan
Maksun määräämistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua kirjallisesti Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselta (ELY-keskus). 

Viranomainen, jolle valituskirjelmä on toimitettava sekä oikaisuvaatimusaika
Asian käsittelystä perittävää maksua koskeva oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Oikaisuvaatimusaikaa 
laskettaessa ei antopäivää oteta lukuun. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatimusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava
 päätös, johon oikaisua vaaditaan
 millaista oikaisua vaaditaan (miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 

tehtäväksi)
 perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
 oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta
 postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja 
kotikunta. Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä.

Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä
 päätös, johon oikaisua haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle
 asiamiehen on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja (Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee 

kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus niin 
määrää.)

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava ELY-keskuksen kirjaamoon. Oikaisuvaatimuskirjelmän voi tuoda perille vaatimuksen 
tekijä itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuullaan lähettää myös postitse, sähköpostitse, 
telekopiona tai toimittaa lähetin välityksellä. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan 
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen toimittamisesta telekopiona tai 
sähköpostitse säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).

Yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

käyntiosoite: postiosoite:
Alvar Aallon katu 8, SEINÄJOKI PL 156, 60101 SEINÄJOKI
Wolffintie 35, VAASA PL 262, 65101 VAASA
Pitkänsillankatu 15, KOKKOLA PL 77, 67101 KOKKOLA
Aukioloaika: kello 8.00 – 16.15

puhelin: 0295 027 500
telekopio: 0295 020 341
sähköposti: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi

Sähköinen asiointi –lomake: www.ely-keskus.fi
Asioi verkossa > Sähköinen asiointi ja lomakkeet > ELY-keskusten yleinen asiointilomake yrityksille, 
yhdistyksille ja toiminnanharjoittajille. Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia. Esim. skannatun lomakkeen 
voi lähettää sähköisen palvelun kautta.

mailto:kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi
http://www.ely-keskus.fi/
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