
Perusteltu päätelmä  1 (24)
 
VARELY/3580/2022

29.3.2023  
 
 
 

Norilsk Nickel Harjavalta Oy, nikkelituotannon laajennus, Harjavalta

PERUSTELTU PÄÄTELMÄ

Perusteltu päätelmä on yhteysviranomaisen tekemä perusteltu johtopäätös arvioitavan 
hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista, joka on tehty ympäristövaikutusten 
arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen sekä yhteysviranomaisen oman 
tarkastelun pohjalta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 252/2017 
(jäljempänä YVA-laki) nojalla.

HANKETIEDOT

Hankkeesta vastaava, hankkeen nimi ja sijainti
Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Harjavallan tehtaan tuotannon laajennus, Harjavalta

Yhteysviranomainen
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

Hankkeesta vastaavan kuvaus hankkeesta ja sen vaihtoehdoista
Norilsk Nickel Harjavalta Oy toimii nikkelimetallien ja -kemikaalien jalostajana. Hankkeen 
tarkoituksena on laajentaa Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n Harjavallassa sijaitsevan 
tehtaan nikkelituotantoa tasolle 140 000 tonnia vuodessa. Toiminnan nykyisen 
ympäristöluvan vuosituotannon luparaja on 90 000 tonnia nikkeliä vuodessa. 
Laajennushankkeen tavoitteena on vastata Harjavaltaan muodostuvassa olevan 
akkuklusterin raaka-ainekysyntään nikkelin osalta.  

Hanke pitää sisällään tehtaan tuotannon laajentamisen Harjavallan 
Suurteollisuuspuiston alueella. Nikkelituotannon laajentaminen toteutetaan olemassa 
olevan tuotannon yhteyteen, sillä uusi prosessilaitteisto integroidaan osaksi olemassa 
olevaa tuotantoa, eikä se pysty toimimaan itsenäisesti, erillisenä kokonaisuutena.  

Ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) on tarkasteltu tuotannon laajentamisen 
toteuttamisen vaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia. Lisäksi tarkastelussa mukana on 
ollut vertailuna vaihtoehto, jossa hanke jätetään toteuttamatta ja tehtaan toimintaa 
jatketaan nykyisen ympäristöluvan mukaisesti. 
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YVA-ohjelman julkaisemisen jälkeen arvioitavia hankevaihtoja lisättiin. YVA-ohjelmassa 
laajennus esitettiin toteuttavan pääasiassa liuoskapasiteettia nostamalla. YVA-
selostuksessa on tarkasteltu tämän lisäksi mahdollisuutta tuottaa myös kiinteää 
lopputuotetta.

Arvioitavat hankevaihtoehdot YVA-selostuksessa ovat:

Vaihtoehto VE0: Nikkelituotantoa ei laajenneta ja toimintaa jatketaan nykyisen 
ympäristöluvan puitteissa.

Vaihtoehto VE1: Nikkelituotantoa laajennetaan tasolle 100 000–140 000 tonnia nikkeliä 
vuodessa. Laajennus toteutetaan nestemäisellä lopputuotteella.   

Vaihtoehto VE2a: Nikkelituotantoa laajennetaan tasolle 100 000–140 000 tonnia 
nikkeliä vuodessa. Laajennus toteutetaan nestemäisellä ja kiinteällä lopputuotteella. 
Ammoniumsulfaattituotantoa lisätään 140 000 tonniin vuodessa. (Tekniikkavaihtoehto 1)

Vaihtoehto VE2b: Nikkelituotantoa laajennetaan tasolle 100 000–140 000 tonnia 
nikkeliä vuodessa. Laajennus toteutetaan nestemäisellä ja kiinteällä lopputuotteella. 
Ammoniumsulfaattituotantoa lisätään 170 000 tonniin vuodessa. (Tekniikkavaihtoehto 2)

Vaikutusten arvioinnit vaihtoehdoissa VE1, VE2a ja VE2b on toteutettu huomioiden 
suurin mahdollinen tuotantokapasiteetti (140 000 t Ni/a).

ASIAN VIREILLETULO

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) 
antoi 4.3.2022 YVA-lain nojalla päätöksen (Dnro VARELY/8868/2021) siitä, että 
hankkeeseen tulee soveltaa arviointimenettelyä. Hankkeen arviointimenettelyn tarve 
määräytyy YVA-lain liitteen 1 kohdan 12 mukaan (1–11 kohdassa tarkoitettuja hankkeita 
kooltaan vastaavat hankkeiden muutokset.) Hanke vastaa YVA-lain liitteen 1 kohtaa 4b, 
jonka mukaan arviointimenettelyä edellytetään laitoksilta, joissa tuotetaan muita kuin 
rautaraakametalleja malmista, rikasteista tai sekundaarisista raaka-aineista 
metallurgisilla, kemiallisilla tai elektrolyyttisillä menetelmillä.

Hankkeesta vastaava Norilsk Nickel Harjavalta Oy on saattanut hankkeen 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (jäljempänä arviointimenettely) vireille 
toimittamalla ympäristövaikutusten arviointiohjelman (jäljempänä arviointiohjelma) 
yhteysviranomaiselle 25.5.2022. Arviointiohjelma oli nähtävillä 31.5. – 30.6.2022 ja 
yhteysviranomainen antoi siitä lausuntonsa 28.7.2022.

Hankkeesta vastaava toimitti 19.12.2022 yhteysviranomaiselle ympäristövaikutusten 
arviointiselostuksen (jäljempänä arviointiselostus) sen käsittelyä ja perustellun 
päätelmän antamista varten.
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ARVIOINTISELOSTUKSESTA TIEDOTTAMINEN JA KUULEMINEN

Yhteysviranomainen tiedotti arviointiselostuksesta ja sen nähtävillä olosta sekä 
mielipiteiden ja lausuntojen esittämisen mahdollisuudesta julkisella kuulutuksella 
21.12.2022 – 20.2.2023. Kuulutus ja arviointiselostus julkaistiin ELY-keskuksen 
verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi ja ympäristöhallinnon 
verkkosivuilla www.ymparisto.fi/nikkelintuotantoHarjavaltaYVA. Ilmoitus kuulutuksesta 
lähetettiin Harjavallan kaupungille julkaistavaksi sen verkkosivuilla. Lisäksi 
arviointiselostuksesta ja sen nähtävillä olosta sekä mahdollisuudesta mielipiteiden ja 
lausuntojen esittämiseen on tiedotettu Satakunnan Kansa -lehdessä julkaistulla lehti-
ilmoituksella.

Arviointiselostukseen on voinut tutustua kuulemisaikana paperimuodossa Harjavallan 
kaupungintalon kirjaamossa osoitteessa Satakunnantie 110, Harjavalta.

Arviointiselostuksesta järjestettiin yleisötilaisuus 10.1.2023 klo 17 alkaen osoitteessa 
Torttilantie 21, Harjavalta. Yhteysviranomaisen ja hankkeesta vastaavan edustajien 
lisäksi yleisötilaisuuteen ei tullut paikalle yhtään ulkopuolista kuulijaa.

ARVIOINTISELOSTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET

Yhteysviranomainen pyysi lausunnot arviointiselostuksesta hankkeen vaikutusalueen 
kunnilta ja muilta viranomaisilta, joita asia todennäköisesti koskee. 

Arviointiselostuksesta toimitettiin yhteysviranomaiselle neljä lausuntoa, jotka on esitetty 
kokonaisuudessaan alla. Yhteysviranomaiselle ei toimitettu selostuksesta yhtään 
kirjallista mielipidettä.

Annetut lausunnot
Harjavallan kaupunki, Kaupunkikehityksen lautakunta: Lautakunta toteaa, että YVA-
selostuksessa on arvioitu riittävissä määrin suunnitellun hankkeen rakentamisen ja 
toiminnan aikaiset vaikutukset hankealueen maaperään, pohja- ja pintavesiin, 
ilmanlaatuun, kasvillisuuteen sekä eliöiden ja luonnon monimuotoisuuteen sekä 
vaikutukset väestöön, terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Hankkeen 
ympäristövaikutukset on tunnistettu ja niiden rajoittamistoimenpiteitä esitetty. 

YVA-selostuksessa merkittävimmiksi kielteisiksi vaikutuksiksi on tunnistettu melu- ja 
ilmanlaatuvaikutukset, joten niiden rajoittamiseen teknisin ratkaisuin tulee kiinnittää 
erityistä huomiota. Lisäksi poikkeustilanteiden aiheuttamia haitallisia 
ympäristövaikutuksia on tunnistettu, joten näihin tulee aikanaan varautua riittävästi 
ennakolta. 

Toiminnan muutoksista mahdollisesti aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten 
syntymistä pystytään ehkäisemään ja lieventämään aikanaan ympäristöluvassa 
annettavilla lupamääräyksillä. 

http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi
http://www.ymparisto.fi/nikkelintuotantoHarjavaltaYVA
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Satakunnan Museo: Satakunnan Museo antoi lausuntonsa ympäristövaikutusten 
arviointiohjelmasta 31.5.2022. Lausunnossaan museo totesi YVA-ohjelman vaikutusten 
arvioinnissa maisemaan ja kulttuuriympäristöön olevan puutteita. Suunnittelualue 
sijoittuu maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön (Satakunnan 
rakennusperintö 2005) ja rajautuu valtakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen 
(VAMA 2021). Museo huomautti, että hankkeen toimintoja sekä muutoksen alaisia 
rakennuksia käsiteltiin lähinnä tuotantonäkökulmasta, mutta purettavaksi esitetyistä 
sekä uudisrakennuksista ei esitetty edes perustietoja, jolloin hankkeen vaikutuksia 
maisemaan ja kulttuuriympäristöön oli mahdotonta arvioida. Museo esitti myös, että 
hankkeen vaikutuksia tulisi arvioida laajemmalla säteellä kuin YVA-ohjelmassa esitettyä 
500 metriä. Satakunnan Museo huomautti myös, että ympäristövaikutusten 
arviointiohjelmassa ei ollut millään tavalla huomioitu alueella aikaisemmin toteutettuja 
rakennusinventointeja sekä niiden keskeisiä tuloksia. Arkeologisen kulttuuriperinnön 
osalta museolla ei ollut huomautettavaa. 

YVA-selostuksessa on luvuissa 2.4.1. ja 2.4.5. kuvattu tarkemmin alueelle toteutettavia 
rakennuksia ja selostuksessa on nyt myös esitetty tarkemmin niiden sijoittumista 
alueelle sekä uudisrakennuksissa arvioitu myös niiden pinta-alaa sekä korkeuksia. 
Selostuksen luvussa 13. Maisema ja kulttuuriympäristö on täydennetty tietoja maiseman 
ja kulttuuriympäristön sekä niihin liittyvien lähtötietojen osalta. Ympäristön nykytilaa sekä 
näkymiä on myös havainnollistettu kuvin. Selostukseen on myös korjattu ja täydennetty 
tiedot hankkeen vaikutusalueella sijaitsevien Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 
osoitettujen kulttuuriympäristöjen ja maisema-alueiden rajauksista ja kuvauksista sekä 
hankkeen vaikutuksista niihin.

Satakunnan Museo näkee, että sen YVA-ohjelmaa koskevassa lausunnossa esittämät 
kannanotot on huomioitu YVA-selostuksessa kattavasti. Kulttuuriympäristöä ja 
maisemaa kohdistuvia vaikutuksia ajatellen hankevaihtoehdoilla VE1, VE2a ja VE2b ei 
ole eroa ja vaikutusten voidaan katsoa jäävän kokonaisuudessaan melko vähäisiksi. 
Museolla ei ole toimialansa puitteissa muuta huomautettavaa YVA-selostuksesta.

Satakuntaliitto: Satakuntaliitto kiinnitti YVA-ohjelmasta antamassaan lausunnossa 
huomiota mm. kierrätyskuparisakkahalliin, tarpeeseen täydentää prosessisakkojen 
(rauta- ja metallikarbonaattisakka) sijoittamista ja pohjavesiä koskevaa vaikutusten 
arviointia ja tarpeeseen ottaa huomioon Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren 
vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027. Kaavoitusta koskevaa 
osiota esitettiin täydennettäväksi ja lisäksi lausunnossa kiinnitettiin huomiota liikenteen 
kasvamiseen liittyviin järjestelyihin, vaikutuksiin ja niiden toteuttamisaikataulua koskeviin 
tarkasteluihin. Arvioinnissa esitettiin otettavaksi huomioon myös vaikutukset 
junaliikenteeseen, Harjavallan rautatieaseman kapasiteetin/infran mahdollisiin 
lisätarpeisiin ja miten liikennöinti tapahtuu hankealueen sisäpuolella ja mihin suuntiin ja 
liikenneväyliin liikenteelliset vaikutukset pääasiassa kohdistuvat. Myös YVA-
yhteysviranomaisen YVA-ohjelmasta antamassa lausunnossa on esitetty useita 
täydennystarpeita YVA-selostuksen laadinnassa huomioon otettavista asioista.

Satakuntaliiton YVA-ohjelmasta antamassa lausunnossa esitetyt täydennystarpeet on 
otettu riittävällä tarkkuudella huomioon arviointiselostuksessa. Torttilan kaatopaikka-
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altaiden osalta on erityistä huomiota kiinnitettävä siihen, että kaatopaikka-alueen 
käyttöikä tullee päättymään noin 10 vuoden kuluessa riippuen tuotantomääristä ja 
tuotannossa syntyvien sakkojen määrästä. YVA-selostuksen mukaan läjitysalueen 
tulevaisuuden suunnittelu ei ole vielä ajankohtainen (s. 30–33). Päinvastoin kuin YVA-
selostuksessa on todettu, on tulevaisuuden läjitystarpeita koskeva suunnittelu 
Satakuntaliiton käsityksen mukaan hyvä aloittaa mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa. 

Satakuntaliiton arvion mukaan YVA-selostuksessa on arvioitu riittävällä tarkkuudella 
suunnitellun hankkeen YVA-lain mukaiset ympäristövaikutukset ja mahdollisia 
rajoittamistoimenpiteitä koskevat tarpeet.

Tukes: Tukes arvioi, että hankkeen perustiedot ovat YVA-selostuksessa riittävällä 
tasolla kuvattuna. YVA-selostuksesta saa riittävät tiedot hankkeesta, sen vaikutuksista 
sekä vaikutusten vähentämiskeinoista.

Vaihtoehtojen vaikutuksia vaarallisten kemikaalien enimmäisvarastointimääriin on 
arvioitu taulukossa 2. Vaihtoehdot VE2a ja VE2b lisäävät ammoniakin 
enimmäisvarastointimäärää 500 tonnilla, joka edellyttää uuden ammoniakkisäiliön 
sijoittamista alueelle. Muilta osin tarkasteltujen vaihtoehtojen vaikutukset vaarallisten 
kemikaalien enimmäismääriin ovat pienehköjä. Muutos käsitellään Tukesissa joko 
muutoslupana tai -ilmoituksena (VNa 685/2015, 41, 42§). Muutosluvan ja -ilmoituksen 
kriteerejä on koottu Tukesin verkkosivuille: Laitoksen elinkaari | Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto (Tukes).

Laajennukseen liittyvät uudet toiminnot sijoittuvat pohjaveden muodostumisalueelle. 
Suunnitellut pohjaveden suojausperiaatteet on esitetty luvussa 2.4.6; suojausperiaatteet 
on esitetty tuotantorakennusten, kemikaalisäiliöiden, putkisiltojen sekä lastaus- ja 
purkupaikkojen osalta. Suojausperiaatteissa on huomioitu pohjavesialueiden 
kaksinkertaisen suojauksen vaatimus - suojausperiaatteet noudattavat Tukesin opasta 
Kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallinta (tukes.fi). Tukes arvioi, että kuvatut 
periaatteet ovat riittävät, huomioiden hankkeen suunnitteluvaiheen. Yksityiskohtaiset 
suojaustoimenpiteet esitetään osana lupahakemuksen tai ilmoituksen käsittelyä.

Hankkeen merkittävimpien onnettomuusskenaarioiden arvioidaan olevan ammoniakin ja 
keroseenin käsittelyyn liittyviä. Tukes edellyttää vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja 
varastoinnin muutosluvan tai -ilmoituksen käsittelyssä toiminnanharjoittajalta 
yksityiskohtaisia tietoja onnettomuusskenaarioista, niiden vaikutuksista sekä 
onnettomuuksiin varautumisesta. Lupien ja muutosten käsittelyä on kuvattu Tukesin 
verkkosivulla: Lupien ja muutosten käsittely | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

ARVIOINTISELOSTUKSEN RIITTÄVYYS JA LAATU SEKÄ LAATIJOIDEN PÄTEVYYS

Yhteysviranomainen on tarkastanut arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun, ja toteaa 
tältä osin seuraavaa:

https://tukes.fi/teollisuus/kemikaalilaitokset/laitoksen-elinkaari
https://tukes.fi/teollisuus/kemikaalilaitokset/laitoksen-elinkaari
https://tukes.fi/documents/5470659/11781251/Kemikaalivuotojen+ja+sammutusj%C3%A4tevesien+hallinta+2019/332f5db1-54cd-aa85-2e0a-dd2b270f9a7a
https://tukes.fi/teollisuus/kemikaalilaitokset/lupien-ja-muutosten-kasittely
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Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n nikkelituotannon laajennusta koskeva arviointiselostus 
täyttää YVA-lain 19 §:ssä ja YVA-asetuksen 4 §:ssä arviointiselostukselle säädetyt 
sisältövaatimukset. Selostus on laadittu hanketta koskevan arviointiohjelman ja 
yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon pohjalta. Selostuksen perusteella on 
mahdollista muodostaa kokonaiskuva hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista 
hankealueella sekä tunnistaa ja arvioida hankkeen merkittävät vaikutukset ja arvioida 
hankkeen toteuttamiskelpoisuutta. 

Edellä todetusta huolimatta selostuksessa on yhteysviranomaisen tarkastelun 
perusteella joitakin puutteita ja epävarmuustekijöitä, koskien etenkin hankkeen 
vaikutuksia pohjavesiin, ilmanlaatuun, ilmastoon, luonnonvarojen käyttöön, meluun sekä 
poikkeustilanteisiin. Puutteet ja epävarmuudet ovat kuitenkin luonteeltaan sellaisia, 
etteivät ne estä arvioimasta hankkeen todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia.

Yhteysviranomaisen tarkemmat huomiot vaikutusarviointien riittävyydestä ja laadusta 
sekä niiden perusteella tehdyistä johtopäätöksistä on tuotu esiin jäljempänä 
yhteysviranomaisen perustellussa päätelmässä. 

Hankkeen ja hankealueen kuvaus sekä arvioitavat vaihtoehdot
Hankekuvausta on tarkennettu YVA-selostukseen mm. kemikaalien ja toimintojen 
sijoittumisen osalta. Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen kuvaus on 
selostuksessa esitetty riittävästi.

Arviointiohjelmassa hankevaihtoehtoina esitettiin toteuttamatta jättämistä kuvaavan 
vaihtoehdon VE0 lisäksi vain laajentamisen toteuttamista vaihtoehtoa VE1. 
Yhteysviranomainen totesi arviointiohjelmasta antamassaan lausunnossaan, että 
selostuksessa voi olla tarve tarkastella myös muita hankevaihtoehtoja tai vähintäänkin 
perustella, miksi juuri kyseiset vaihtoehdot on valittu arvioitavaksi. YVA-selostuksessa 
hankevaihtoehtoja on lisätty ja hankevaihtoehtojen valintaa, sijoittumista 
pohjavesialueelle ja mm. sitä, miksi hankevaihtoehtona ei ole tarkasteltu jätevesien 
johtamista muualle kuin Kokemäenjokeen, on perusteltu. Yhteysviranomaisen 
näkemyksen mukaan selostuksessa tarkastellut vaihtoehdot ovat asianmukaiset ja 
perustelut hankevaihtoehtojen valinnalle ja toiminnan sijoittumiselle riittävät.  

Yhteysviranomainen huomautti arviointiohjelmasta antamassaan lausunnossa myös, 
että vaikutusten arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota siihen, että nollavaihtoehdon 
(VE0) vaikutukset arvioidaan siten, että myös nykyisestä toiminnasta jo aiheutuneita 
ympäristövaikutuksia ja tulevia pitkäaikaisvaikutuksia arvioidaan. Selostuksessa 
vaikutusten sanallinen arviointi on vaihtoehdon VE0 osalta jäänyt kaikkien arvioitujen 
vaikutusten osalta kuitenkin vähäiseksi ja pääosin vaihtoehto VE0:n vaikutukset on 
kuitattu toteamuksella ”ei aiheuta muutosta nykytilaan”. Hankkeen toteuttamatta 
jättämisellä on kuitenkin sekä suoria että välillisiä positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia 
mm. hankealueen kehitykseen, pinta- ja pohjavesivaikutuksiin ja luonnonvarojen 
käyttöön ja niitä olisi ollut tarpeen kuvata ja arvioida tarkemmin. Laajennusvaihtoehtoihin 
verrattuna mm. pohjavesiin kohdistuvat riskit jäävät vähäisemmiksi, eivätkä 
meluvaikutukset tai toiminnan vaatimat raaka-ainemäärät kasva. Toisaalta jos 
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laajennushanketta ei toteuteta, niin välillinen positiivinen vaikutus liikenteen 
sähköistymiseen ja alueen kehitykseen jää toteutumatta, samoin kuin vaihtoehdon VE2b 
mukaiset vähennykset pintavesipäästöihin. 

Arviointiselostuksen laatijoiden pätevyys
Arviointiselostuksen on laatinut hankkeesta vastaavan toimeksiannosta YVA-konsultti 
Ramboll Finland Oy. Arviointiselostuksessa on esitetty arviointiselostuksen laatimisesta 
ja arvioinnista vastaavat henkilöt ja heidän pätevyytensä. Yhteysviranomainen katsoo, 
että hankkeesta vastaavalla on ollut käytettävissään riittävä asiantuntemus 
ympäristövaikutusten arvioinnin ja sen erillisselvitysten toteuttamiseen. 

YHTEYSVIRANOMAISEN PERUSTELTU PÄÄTELMÄ

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä sisällytetään hanketta koskeviin lupapäätöksiin 
YVA-lain 26 §:n mukaisesti. Lupapäätöksistä on käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja 
siitä annettu perusteltu päätelmä on huomioitu. 

Arviointiselostuksen, kuulemispalautteen ja oman lisätarkastelunsa perusteella 
yhteysviranomainen esittää perusteltuna päätelmänään Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n 
hankkeen merkittävistä vaikutuksista seuraavaa:

Hankkeen merkittävät vaikutukset ja niiden perustelut sekä 
toteuttamiskelpoisuus  
Yhteysviranomainen katsoo, että Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n nikkelitehtaan 
laajennushankkeen merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat vaikutukset pinta- ja 
pohjavesiin, luonnonvarojen käyttöön, ilman laatuun ja ilmastoon sekä meluvaikutukset. 
Lisäksi vaikutuksia väestöön, elinoloihin ja viihtyvyyteen voi syntyä muun muassa 
meluvaikutuksista, ilmapäästöistä sekä lisääntyneestä liikenteestä. Hankkeella voi olla 
myös positiivia vaikutuksia aluetalouteen ja sitä kautta väestöön. 

Vaikutusten merkittävyyttä korostavat sijoittuminen 1-luokan pohjavesialueelle, 
jätevesien johtaminen Kokemäenjokeen, jossa sijaitsee Pirilänkosken Natura-alue sekä 
asutuksen läheisyys. Näiden vaikutusten rajoittamiseen, hallintaan ja seurantaan tulee 
kiinnittää erityistä huomiota hankkeen jatkosuunnittelussa ja lupamenettelyissä. 

Hankkeen merkittävimmät positiiviset vaikutukset muodostuvat arviointiselostuksen 
mukaan siitä, että hanke edistää välillisesti liikenteen sähköistymistä ja täten fossiilisten 
polttoaineiden käytön vähentymistä ja liikenteestä aiheutuvien 
kasvihuonekaasupäästöjen vähenemistä. Yhteysviranomainen kuitenkin katsoo, että 
hankkeesta saatavaa hyötyä ilmastolle ja luonnonvaroille on yliarvioitu. Hankkeella on 
myös merkittäviä negatiivisia vaikutuksia ilmastolle ja luonnonvaroihin johtuen mm. 
toiminnassa tarvittavien raaka-aineiden hankinnasta sekä energian käytöstä, vaikkakin 
vaikutusten suuruus riippuu välillisesti useista eri asioista, joita kaikkia ei ole mahdollista 
arvioida.
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Lisäksi vaihtoehdossa VE2b positiivisia vaikutuksia syntyy siitä, että vesistökuormitus 
sulfaatin, ammoniumtypen ja nikkelin osalta vähenee noin puoleen nykyiseen toimintaan 
verrattuna.

Tehtyjen arviointien perusteella hankkeesta ei ennakolta arvioiden aiheudu missään 
arvioidussa vaihtoehdossa sellaisia todennäköisesti merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, jotka olisivat esteenä hankkeen jatkosuunnittelulle ja tarvittavien 
viranomaislupien hakemiselle. Vaihtoehdossa VE2b ympäristövaikutukset pintavesiin ja 
sitä kautta mm. suojelualueisiin ja eliöihin jäävät kuitenkin kokonaisuutena 
vähäisemmiksi kuin muissa laajennusvaihtoehdoissa, koska mm. sulfaattipäästöt 
Kokemäenjokeen pienenevät verrattuna nykyiseen toimintaan. 

Yhteysviranomainen kuitenkin muistuttaa, että arviointiselostuksessa esitetyt arviot 
hankkeen ympäristövaikutuksista ovat monelta osin riippuvaisia selostuksessa 
esitettyjen lieventävien ympäristötoimenpiteiden toteuttamisesta ja 
ympäristönäkökohtien riittävästä huomioimisesta rakentamisessa ja suojausratkaisuissa. 
Tämä tulee huomioida hankkeen myöhemmissä vaiheissa ja lupamenettelyissä. Lisäksi 
yhteysviranomainen on havainnut vaikutusten arvioinneissa puutteita ja 
täydennystarpeita. Perustellussa päätelmässä esitettävät lisätäydennystarpeet ja muut 
huomiot tuleekin ottaa huomioon lupakäsittelyn yhteydessä.

Yhteysviranomaisen mielestä vaikutusten merkittävyyttä arvioitaessa olisi tullut myös 
tarkemmin tuoda esille sitä, että Harjavallan Suurteollisuuspuiston teollisten toimintojen 
yhteisvaikutukset (kokonaiskuormitus) ympäristöön mm. ihmisiin, ilmanlaatuun, meluun 
ja pohjavesiin ovat jo nyt monelta osin merkittäviä. Arvioinnin yhteydessä olisi tullut 
selvittää esitetyn lisäksi, mikä on hankealueen eri vaikutuskohteiden sietokyky erilaisten 
haitallisten vaikutusten pienellekin lisäykselle. 

Vaikutukset pohjaveteen 

Arviointiselostuksen mukaan pohjavesivaikutukset säilyvät kaikissa vaihtoehdoissa 
nykyisellään. Yhteysviranomainen huomauttaa, että tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, 
etteikö toiminnasta voisi aiheutua riski pohjavedelle. Ympäristönsuojelulain pohjaveden 
pilaamiskielto on ehdoton, eikä toiminnasta saa missään tilanteissa aiheutua 
pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa. Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen 
sijoittuminen 1-luokan pohjavesialueelle ja pohjaveden varsinaiselle 
muodostumisalueelle aiheuttaa erityisen likaantumisriskin alueen pohjavesiolosuhteille, 
joka on otettava huomioon toiminnassa ja toimintaa koskevien lupahakemusten 
käsittelyssä ja lupamääräysten antamisessa. Uudet toiminnat tulisikin sijoittaa 
ensisijaisesti pohjavesialueiden ulkopuolelle. 

Pohjavesialueelle sijoittumisen välttämättömyyttä on selostuksessa perusteltu teknisellä 
ja toiminnallisella yhteydellä olemassa olevan toiminnan kanssa. Laajennetun toiminnan 
vaatimat uudet prosessilaitteet on integroitava osaksi nykyistä tuotantoa, sillä ne eivät 
voi toimia erillään olemassa olevasta prosessista. Yhteysviranomainen katsoo, että 
sijoittumisen välttämättömyys pohjavesialueelle on selostuksessa riittävästi perusteltu.
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Selostuksessa on todettu useassa kohtaa, että hanke sijaitsee pohjaveden 
muodostumisalueella. Selostuksessa olisi voinut tarkentaa, että kyseessä on 
vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen (1-luokan) pohjaveden 
muodostumisalueesta. Alueen nykytilan kuvauksessa pohjavesialueen luokka on todettu 
ja kerrottu pohjavesialueen tila ja vesienhoitosuunnitelmat, mutta asian olisi voinut tuoda 
esille myös vaikutusten arviointien yhteydessä. 

Maaperän ja pohjaveden suojelun kannalta riskinarvio ja vaikutusten tarkastelu 
erityisesti onnettomuustilanteissa jää selostuksessa yleispiirteiseksi, joten niitä pitää 
tarkentaa ympäristölupahakemusvaiheessa. Yleispiirteisyyden takia hankkeen 
toteuttamiskelpoisuuden arviointiin jää pohjavedensuojelun kannalta 
epävarmuustekijöitä. Ympäristölupahakemuksessa tulee esittää tarkempi 
kohdekohtainen riskinarviointi ja yksityiskohtaisemmat suojaustoimenpiteet maaperän ja 
pohjaveden suojelemiseksi. 

Selostuksessa esitetyt suojausratkaisut ovat yhteysviranomaisen arvion mukaan 
periaatteeltaan asianmukaisia. Suojausratkaisuja voidaan kuitenkin käsitellä tarkemmin 
vasta lupavaiheessa, kun yksityiskohtaisempi kuvaus toiminnoista ja suojauksista on 
käytettävissä, sillä pelkän yleisen esimerkkipiirroksen perusteella niitä on vaikea 
arvioida. Selostuksessa mallina esitetyt suojausrakenteet myös vaihtelevat (esim. 
putkisillan, säiliöiden ym.) suojausten teknisen toteutuksen osalta Harjavallan 
Suurteollisuuspuiston eri toiminnanharjoittajilla. Lisäksi jos hankkeen toteuttaminen 
kestää pitkään, voi suojausten suunnittelutekniikka kehittyä tai muuttua. 

Hankealueen maaperässä on jo todettu paikoin kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. 
Selostuksessa on todettu, että kaivutyöt voivat vaikuttaa haitta-aineiden liikkumiseen ja 
esiintymismuotoon maaperässä vaikuttaen mahdollisesti myös pohjaveteen, mutta 
vaikutusten vähentämiseksi tai estämiseksi ei ole esitetty toimenpiteitä, eikä tällaisen 
riskin suuruutta ole arvioitu. Yhteysviranomainen toteaa, että kaivu- ja rakentamistöiden 
yhteydessä haitta-ainepitoiset maa-ainekset on ensisijaisesti poistettava pohjavesiriskin 
vähentämiseksi. Kaivutoimenpiteet on toteutettava siten, että mahdollisimman vähän 
kaivualueita on avoinna kerrallaan, jotta vaikutukset pohjaveteen ja haitta-aineiden 
liukoisuuteen jäävät mahdollisimman vähäiseksi.

Arviointiselostuksen mukaan on mahdollista, että rakennusten perustamisessa 
käytettävä paalutus voi ulottua orsivesi- tai pohjavesikerrokseen, jolloin voi aiheutua 
haitta-ainepitoisen orsiveden kulkeutumisriski pohjaveteen. Yhteysviranomainen pitää 
tärkeänä, että rakennusten pohjatutkimusten yhteydessä selvitetään orsiveden 
esiintyminen ja haitta-ainepitoisuudet sekä arvioidaan haitta-aineiden kulkeutumisriskiä 
ja miten sitä voidaan minimoida, kuten selostuksessa on esitettykin. 

Vaikutukset pintavesiin 

Pintavesien tilan kuvausta ja arviota kuormituksen vaikutuksista vesistöön on 
täydennetty selostukseen yhteysviranomaisen YVA-ohjelmasta antama lausunto 
huomioiden. Myös vesienhoitoa koskevaa tekstiä on päivitetty. Arviointiselostuksen 
mukaan vesistökuormitus säilyy nykyisellään vaihtoehdoissa VE0, VE1 ja VE2 ja 
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pienenee vaihtoehdossa VE2b sulfaatin, ammoniumtypen ja nikkelin osalta. Arvioinnin 
mukaan laajennettu toiminta ei siten vaikuta vesien tilaan nykyistä enemmän. 

Toiminnasta syntyvät käsitellyt jätevedet johdetaan edelleen Kokemäenjoen 
patoaltaaseen. Kokemäenjoki kuuluu pintavesityyppiin erittäin suuret kangasmaiden 
joet, jossa kokonaisfosforipitoisuuden hyvän ja tyydyttävän raja on 35 µg/l ja 
kokonaistypen 800 µg/l. Viime luokittelukaudella (v. 2012-2017) kokonaisfosforipitoisuus 
oli Kokemäenjoen alaosan vesimuodostumassa, johon toiminnan vaikutukset pääosin 
kohdistuvat, keskimäärin noin 40 µg/l ja kokonaistyppipitoisuus noin 1164 µg/l. 
Pitoisuudet vastaavat tyydyttävää fysikaalis-kemiallista tilaa ja ovat olleet viime vuosina 
keskimäärin samaa suuruusluokkaa kuin viime luokittelussa. Arviointiselostuksen 
perusteella toiminnan muutoksen vaikutus veden fysikaalis-kemialliseen tilaan on 
ravinteiden osalta vähäinen. Hankkeen aiheuttama ravinnekuormituslisä 
Kokemäenjokeen ei estä vesien hyvän tilan tavoitteen saavuttamista, koska valuma-
alueen maatalouden aiheuttama hajakuormitus määrittelee pääasiassa jokiveden 
keskimääräiset ravinnepitoisuudet.

Sulfaatti

Yhteysviranomainen toteaa, että arviointiselostuksessa on laskettu toiminnan 
sulfaattikuormituksista (3000 t/kk ja 1500 t/kk) aiheutuneet pitoisuusnousut 
Kokemäenjoessa hieman epätarkasti. Laskennassa on käytetty Kokemäenjoen 
taustapitoisuutena arvoa 11 mg/l, kun taustapitoisuutena on ko. alueen muissa 
vastaavissa arvioinneissa käytetty arvoa 12 mg/l.

Sulfaatille ei ole Suomessa annettu ympäristönlaatunormia. Sulfaattipäästöjen 
vaikutusten arvioinnissa on selostuksessa käytetty ruotsalaisia kriteerejä. Selostuksessa 
on mainittu myös Jyväskylän yliopiston tekemät tutkimukset asiaan liittyen, mutta 
kyseisen tutkimuksen viimeisimpiä tuloksia ei ilmeisesti ole ollut käytettävissä selostusta 
laadittaessa. 

Ruotsissa on määritetty ehdotus sulfaattipitoisuuden ympäristönlaatunormiksi 
natriumsulfaatin ekotoksisuustutkimuksiin perustuen, mutta ehdotetulla laatunormilla ei 
ole vielä virallista statusta. Ehdotettujen laatunormien pitoisuudet vaihtelevat veden 
kovuuden mukaan. Ehdotettu AA-EQS (pitkäaikainen altistus, vuosikeskiarvo) arvo on 
26,2 mg/l ja MAC-EQS (lyhytaikainen altistus, suurin sallittu pitoisuus) arvo on 59,6 mg/l 
pehmeässä vedessä.

Yhteysviranomaisen käytössä olevien tietojen mukaan Jyväskylän yliopistossa on tehty 
ekotoksikologisia tutkimuksia sulfaatin kroonisesta haitallisuudesta vesieliöstölle. 
Tutkimuksen tavoitteena on ollut määrittää makeiden pintavesien vesieliöstölle sulfaatin 
pitkäaikainen laatustandardi (AA-QS, sallittu vuosikeskiarvo) ja lyhytaikainen 
laatustandardi (MAC-QS, sallittu hetkellinen pitoisuus). 

Ekotoksikologisia tutkimuksia tehtiin 15 eri akvaattisella lajilla, jotka kuuluivat 10 eri 
taksonomiseen ryhmään, sisältäen lajeja seuraavista ryhmistä: kalat (mm. 
Kokemäenjoen vaellussiian nuoruusvaiheet), simpukat (mm. vuollejokisimpukka), 
etanat, kymmenjalkaiset, vesikirput, rataseläimet, harvasukasmadot, viherlevät ja 
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korkeammat kasvit. Vielä julkaisemattomien tutkimustulosten1 perusteella AA-EQS 
sulfaatille on välillä 39–65 mg/l ja MAC-EQS välillä 106–118 mg/l. Tutkimuksessa 
laatunormien määritys on perustunut haitattomiin pitoisuuksiin varovaisuuskertoimella 
AF3 (PNECAF3). 
1 Karjalainen, J., Hu, X., Mäkinen, M., Karjalainen, A., Järvistö, J., Järvenpää, K. & Leppänen, M. (lähetetty 
tarkastettavaksi). Sulfate sensitivity of aquatic organism in soft freshwaters explored by toxicity tests and 
species sensitivity distribution. 36 s.

Euroopan Komission dokumentoiman ohjeen (2018) mukaisesti lajiherkkyysjakaumista 
voidaan johtaa EQS:t käyttämällä arviointikerrointa (AF) välillä 1–5.   
Varovaisuusperiaatteeseen nojaten yhteysviranomainen katsoo, että YVA-selostuksen 
yhteydessä on syytä käyttää ohjeen mukaista suurinta arviointikerrointa (AF) 5. Suurinta 
arviointikerrointa käyttäen AA-EQS sulfaatille on Jyväskylän yliopiston tutkimuksen 
tulosten perusteella välillä 23 – 39 mg/l ja MAC-EQS välillä 64–71 mg/l. Edelleen 
varovaisuusperiaatteeseen mukaisesti on hankkeen vaikutusten arvioinnissa perusteltua 
käyttää vaihteluvälin alimpia estimaatteja, jotka ovat melko lähellä arviointiselostuksessa 
käytettyjä ruotsalaisia arviointikriteerejä.

Selostuksessa esitettyjen laimenemislaskelmien perusteella toiminnan aiheuttama 
sulfaatin pitoisuusnousu Harjavallan padon alapuolella on noin 3,6-7,2 mg/l tyypillisissä 
virtaamatilanteissa, mikä taustapitoisuus huomioiden vastaa noin pitoisuutta 14-18 mg/l. 
Epätyypillisissä virtaamatilanteissa pitoisuusnousun arvioidaan olevan 36 mg/l, mikä 
vastaa pitoisuutta 47 mg/l. Laimenemislaskemalla arvioitu tulos on korkeampi kuin 
vuosina 2010-2021 korkein Lammaistenlahdelta mitattu sulfaatin pitoisuus (keskiarvo 14 
mg/l, vaihteluväli 8,9-30 mg/l). Laskelmien perusteella hetkelliset alivirtaaman aikaiset 
pitoisuudet voivat ylittää Ruotsissa käytetyn sulfaatin vuosipitoisuuden 
ympäristökriteerin (AA-EQS 26,2 mg/l), mutta ei maksimipitoisuuden ympäristökriteeriä 
(MAC-EQS 59,6 mg/l). Vuosipitoisuuden ympäristökriteeri ei ylity vuosikeskiarvona 
laskettaessa.

Selostuksessa tyypillisinä virtaamatilanteina pidetään noin 150–350 m3/s virtaamaa ja 
epätyypillisenä 30 m3/s virtaamaa. Yhteysviranomaisen laskelman mukaan SO4-
pitoisuuslisäys keskivirtaamalla 238 m3/s olisi vaihtoehdoissa VE0, VE1 ja VE2a 4,8 
mg/l ja pitoisuus yhteensä 16,8 mg/l. Vaihtoehdossa VE2b pitoisuudet olisivat 
vastaavasti 2,4 mg/l ja 14,4 mg/l. Kun käytetään edellä mainittuja, Jyväskylän yliopiston 
tutkimuksesta johdettuja EQS-arvoja (AA-EQS = 23 mg/l ja MAC-EQS = 64 mg/l), 
päädytään vastaaviin johtopäätöksiin kuin YVA-selostuksessa ruotsalaisilla kriteereillä.

Keskivirtaamalla vaihtoehdoissa VE0, VE1 ja VE2a jäädään 6,2 mg/l eli 27 % alle AA-
EQS:n ja vaihtoehdossa VE2b jäädään 8,6 mg/l eli 37 % alle AA-EQS:n. Ääritilanteessa 
(30 m3/s) vaihtoehdoissa VE0, VE1 ja VE2a SO4-pitoisuuslisäys olisi 38,9 mg/l ja 
pitoisuus yhteensä 50,9 mg/l. Vaihtoehdossa VE2b pitoisuudet olisivat vastaavasti 19,5 
mg/l ja 31,5 mg/l. Tällöin  vaihtoehdoissa VE0, VE1 ja Ve2a jäädään 13,1 mg/l eli 20 % 
alle MAC-EQS:n ja vaihtoehdossa VE2b jäädään 32,5 mg/l eli 51 % alle MAC-EQS:n. 
Sulfaatille johdetut, alustavasti ehdotetut ympäristönlaatunormit, eivät laskelman 
perusteella ylity missään virtaamatilanteisessa eivätkä millään vaihtoehdoilla. 
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Yhteysviranomainen kuitenkin huomauttaa, että vaihtoehdossa VE2b on silti, varsinkin 
keskimääräistä alemmissa virtaustilanteissa, pienimmät ekologiset riskit muihin 
vaihtoehtoihin verrattuna. Mahdollinen laajennus tulisikin ensisijaisesti toteuttaa 
vaihtoehdon VE2b mukaisena. 

Muut haitta-aineet

Selostuksen mukaan nikkelille annettu ympäristönlaatunormi (AA-EQS 5 µg/l) ei ylity 
missään vaihtoehdossa. Myös kokonaisfosforin, koboltin, arseenin, uraanin, alumiinin, 
kuparin, kromin, sinkin, lyijyn ja elohopean osalta laskennalliset pitoisuuslisäykset jäävät 
erittäin pieniksi (< 1 µg/l) jopa alhaisimmilla virtaamilla. Laimenemislaskelmien 
perusteella toiminnan metallipäästöillä ei ole merkittävää vaikutusta pitoisuuksiin 
Kokemäenjoessa. 

Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen normaalitoiminnassa muodostuvat 
vesistöpäästöt, muiden kuin sulfaatin osalta, eivät ole merkittäviä pintavesivaikutusten 
kannalta.  Poikkeustilanteissa, kuten vuonna 2014 laiterikon seurauksena 
tapahtuneessa ympäristövahingossa, vesistöpäästöt erityisesti nikkelin osalta voivat 
kuitenkin aiheuttaa merkittäviä ympäristövaikutuksia Kokemäenjoessa sekä 
merialueella. Poikkeustilanteisiin varautumiseen tulee lupahakemuksen yhteydessä 
kiinnittää erityistä huomiota. Lupamääräyksin tulee varmistua, ettei vastaava vuoto enää 
jatkossa ole missään tilanteessa mahdollinen. 

Vaikutukset luonnonvaroihin 

Luonnonvarojen osalta selostuksessa on arvioitu, että hankkeen toteuttamatta 
jättäminen ei edistä uusiutumattomien luonnonvarojen käytön vähenemistä, koska tällöin 
ei edistetä liikenteen sähköistymistä. Hankkeen toteuttamisvaihtoehtojen vaikutuksiksi 
on luonnonvarojen osalta puolestaan arvioitu ”vähäinen myönteinen”. 

Yhteysviranomainen huomauttaa, että selostuksessa esitetty arvio on luonnonvarojen 
osalta monin osin virheellinen. Selostuksessa on käytännössä arvioitu, että vaikka 
uusiutumattomien luonnonvarojen käyttömäärät ja sen seurauksena syntyvän jätteen 
määrät hankkeessa laajennusten myötä kasvavat, on vaikutus vähäisen myönteinen 
luonnonvaroille. Yhteysviranomainen katsoo, että selostuksessa olisi voitu rehellisesti 
mainita laajennushankkeen kasvattavan uusiutumattomien luonnonvarojen 
käyttömääriä. Lieventämistoimia puolestaan olisivat selostuksessa esitetyt liikenteen 
sähköistymisen edistämisestä muodostuvat siirtovaikutukset sekä mahdolliset 
kiertotalouden mukaisen tuotannon ja materiaalihankintojen kehittämistyö.

Selostuksessa ei käy ilmi, mistä maista tai alueilta hankkeen vaatimat luonnonvarat 
(etenkin nikkelikiviaines) tulevat. Hankkeeseen suoraan liittyvät, mutta maantieteellisesti 
toisaalla syntyvät, sekä luonnonvaroihin että ja ilmastoon kohdistuvat vaikutukset, eivät 
myöskään tule ilmi selostuksesta. 

Vaikutuksia ei tulisi vertailla muiden alojen kanssa vaan selostuksessa olisi tullut 
ensisijaisesti keskittyä vain arvioitavana olevan hankkeen vaikutuksiin ja niiden 
lieventämistoimiin. Selostuksessa hankkeen vaikutuksia kompensoidaan liittämällä 
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toiminta sähköisen liikenteen tuotteisiin, vaikka tämän tyyppinen ”kompensaatiopuhe” on 
monin tavoin ongelmallista ja harhaanjohtavaa hankkeen vaikutusten ymmärtämisen 
kannalta. Lisääntyvä sähköautotuotanto ei suoraan vähennä luonnonvarojen käyttöä tai 
hankkeen päästöjä. 

Melu

Selostuksessa tarkastellun melulaskennan perusteella laajennusvaihtoehdoissa 
melutaso liuottamorakennuksen lähialueella kasvaa merkittävästi, yli 10 dB nykytilaan 
verrattuna, jos mitään melun lieventämistoimia ei toteutettaisi. Arvioinnin mukaan 
rajoittamalla melun leviämistä esim. rakentamalla meluvalli ja/tai asentamalla riittävät 
vaimentimet melulähteisiin, pystytään saavuttamaan 45 dB kokonaistaso, jolloin 
meluvaikutukset jäävät pieneksi. Selostuksessa on esitetty, että laitteiden melutaso 
tulee jatkosuunnitteluvaiheessa varmentaa ja tarkistaa melumallinnuksella vaikutus 
lähimpiin kohteisiin. Mallinnuksessa tulee huomioida liuottamorakennuksen seinän läpi 
kulkeutuva melu ja mahdollisen pienitaajuisen melun vaikutukset tulee arvioida. 

Yhteysviranomainen toteaa, että laajennusvaihtoehtojen ympäristöön aiheuttamaa 
meluhaittaa ei voida pitää vähäisenä edes lieventämistoimenpiteet huomioiden, sillä 
meluntorjuntatoimenpiteisiin liittyy epävarmuuksia, eivät esim. meluvallit/meluseinämät 
aina toimi niin kuin on suunniteltu. Meluesteen vaikutus myös pienenee nopeasti 
etäisyyden kasvaessa meluesteen takana. Sen sijaan melupäästön pienentäminen 
vaikuttaa melutasoon välittömästi melulähteen ympäristössä. Meluntorjunnan 
toteuttamismahdollisuudet tulee selvittää tarkemmin lupakäsittelyn yhteydessä. 
Mahdollisessa ympäristöluvassa on tarpeen määrätä riittävän rakenteellisen 
meluntorjunnan toteuttamisesta ja toimenpiteiden meluntorjuntavaikutus tulee selvittää 
ennalta laskentamallin avulla. 

Ilmanlaatu

Selostuksessa on tuotu esille ilmanlaadun seurannan tulokset Harjavallassa sekä 
seurannassa todetut nikkelin ja arseenin ilmanlaadun tavoitearvojen ylitykset viime 
vuosina. Hankkeen eri toteutusvaihtoehtojen osalta arvioidaan, ettei niistä aiheudu 
merkittäviä vaikutuksia ilmanlaatuun. Tuotannon laajentuessa ilmapäästöt hieman 
kasvavat, mutta arvion mukaan toiminta ei aiheuta ilmanlaadun raja-, ohje- tai 
tavoitearvojen ylityksiä lähimmillä asuinkiinteistöillä. Selostuksessa todetaan, että 
toiminnan päästöt ovat kuitenkin osa Suurteollisuuspuiston kokonaispäästöjä, ja koko 
alueen kokonaispäästöt saattavat ajoittain vaikuttaa lähimpien asuinkiinteistöjen 
ilmanlaatuun.

Tavoitearvolla tarkoitetaan pitoisuutta, joka on alitettava ja jolla pyritään välttämään 
haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia. Suurteollisuuspuiston yritykset ovat tehneet 
selvityksiä tavoitearvojen ylittymisiin liittyvien päästöjen lähteistä. Selvityksissä 
yksittäistä päästölähdettä ei ole tunnistettu tavoitearvojen ylittymisen syynä.  Selvitysten 
mukaan kyse on hajapäästöistä, kuten liikenteen nostaman katupölyn aiheuttamasta 
ilmanlaadun ongelmasta. Suurteollisuuspuiston piha-alueiden puhtaanapitoa on 
kehitetty, mutta nikkelin ja arseenin tavoitearvot ovat tästä huolimatta edelleen ylittyneet. 
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Yhteysviranomainen katsoo, että ilmanlaatua koskevat arviot ja alueen nykytilanne on 
selostuksessa pääosin hyvin esitetty. Laajennushankkeen merkitystä on selostuksessa 
kuitenkin vähätelty tai jätetty hankkeen merkitys alueen ilmanlaatuun avoimeksi. 

Selostuksessa ei ole esitetty, miten hajapäästöjen vaikutukset muuttuvat eri 
vaihtoehdoissa. Kaikki laajennusvaihtoehdot kuitenkin lisäävät alueen liikennettä. Sen 
lisäksi, että tuotannon kasvattaminen lisää alueen liikennettä suoraan, niin 
todennäköisesti se lisää sitä myös välillisesti niissä alueen toiminnoissa, joihin tehtaan 
tuotannon kasvu vaikuttaa, mutta tätä ei ole arvioitu. 

Tavoitearvon saavuttamiseksi Harjavallan teollisuusalueella on kiinnitettävä erityistä 
huomiota sekä raskasmetallia sisältävien hiukkasten hajapäästölähteisiin, että 
hiukkaserottimien jälkeisiin päästöihin.  Lisäksi liikenteen ja raaka-aineiden käsittelystä 
johtuvan pölyämisen hallinta edelleen korostuu tuotannon kasvaessa. 
Yhteysviranomainen korostaa, että Harjavallan ilmatilan nikkelipitoisuus ei voi missään 
tilanteessa enää kasvaa.

Ilmanlaatua koskevissa vaikutusten arvioinneissa ei ole lainkaan huomioitu hajua, 
vaikka laitoksen aiheuttamat mahdolliset hajuongelmat on tunnistettu riskitarkastelun 
yhteydessä. Riskitarkastelussa on todettu hajuhaitan olevan mahdollista 
poikkeustilanteissa. Haju saattaa tällöin levitä tehdasalueen ulkopuolelle aiheuttaen 
viihtyvyyshaittaa lähialueen asukkailla. Hajuhaitta arvioidaan pääsääntöisesti 
lyhytkestoiseksi, muutaman tunnin pituiseksi tilanteeksi. Tapahtuman korkean 
todennäköisyyden takia se on kuitenkin luokiteltu merkittäväksi riskiksi. 

Laitoksen hajuvaikutukset lähialueelle olisi tullut esittää myös selostuksen ilmanlaatua 
koskevassa vaikutusten arvioinnissa. Selostuksesta ei myöskään selviä, onko 
toiminnan laajennuksella vaikutusta toiminnasta muodostuviin hajuihin. Lisäksi 
yhteysviranomainen huomauttaa, että yleisesti valvonnassa saatujen kokemusten 
perusteella laitosten häiriötilanteet voivat olla myös arviointiselostuksessa esitettyjä 
pitkäkestoisempia. Tämän vuoksi jatkosuunnittelussa ja luvituksessa tulee etsiä 
konkreettista toimintamallia hajua aiheuttavien häiriötilanteiden toimenpiteiksi ja hajujen 
aiheuttamien viihtyvyyshaittojen estämiseksi.  Lisäksi toiminnassa on varmistettava, 
että hajuhaitat todella jäävät poikkeuksiksi pääsäännöstä. Tämä vastaisi myös 
hankkeesta vastaavan YVA-selostuksessa antamaa kuvaa laitoksen toiminnasta 
hajujen osalta. 

Ilmastovaikutukset

Selostuksessa on arvioitu, että vaihtoehdossa VE0 toiminnan jatkuessa nykyisen 
ympäristöluvan mukaisesti, jää liikenteen sähköistymisen edistäminen 
laajennusvaihtoehtoja vähäisemmäksi. Tämän takia toteuttamatta jättämisen on arvioitu 
olevan ilmaston kannalta ”vähäinen kielteinen”. Laajennusvaihtoehdoissa VE1, VE2a ja 
VE2b kielteisiä ilmastovaikutuksia syntyy rakentamisen aikana sekä toiminnan aikana 
erityisesti toimintaan liittyvistä kuljetuksista. Pitkällä aikavälillä hanke kuitenkin tukee 
liikenteen sähköistymistä ja edistää liikenteestä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen 
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vähenemistä, joten laajennuksen vaikutukset ilmastoon on arvioitu kohtalaisen 
myönteiseksi.  

Yhteysviranomaisen arvion mukaan selostuksessa esitetty arvio laajennushankkeen 
positiivista ilmastovaikutuksista on yliarvioitu. Kuten yhteysviranomainen on todennut 
myös luonnonvaroihin kohdistuvan vaikutusarviointien kohdalla, niin arvioinnissa olisi 
tullut keskittyä vain ensisijaisesti hankkeen vaikutuksiin ja niiden lieventämistoimiin. 
Selostuksessa ei ole myöskään arvioitu hankkeen aiheuttamia kokonaisilmastopäästöjä, 
eli niin kutsuttua elinkaarivaikutusta. Hankkeen ilmastovaikutukset tulisi esittää eritellysti 
sekä arvioida niille mahdollisia lieventämistoimia. Selostuksessa ilmastovaikutuksia on 
arvioitu eri otsikoiden alla ja oleellisia tietoja esim. raaka-aineiden hankinnasta ja 
kuljetuksista puuttuu, jolloin kokonaiskuva ilmastovaikutuksista jää hyvin epäselväksi.

Selostuksessa ei ole riittävästi avattu menetelmiä, joilla ilmastonmuutoksen vaikutusta 
hankkeeseen on arvioitu tai ennen kaikkea millä lämpenemisskenaariolla tai -
skenaarioilla arvio on tehty. Selostuksessa ei ole myöskään arvioitu, voivatko hankkeen 
ympäristövaikutukset voimistua ilmastonmuutoksen myötä. Tällainen arviointi olisi 
tärkeää, sillä tehtaan tuotanto on riippuvainen mm. vesivaroista, sekä veden ottamisen 
että takaisin johtamisen kannalta. Hankkeen ympäristöriskit linkittyvät 
vesistövaikutuksiin, jos ilmastonmuutoksen myötä esimerkiksi jätevedenpuhdistamon 
keruualtaiden kapasiteetti osoittautuu tulvatilanteessa riittämättömäksi. Arvioinnissa olisi 
tullut huomioida muun muassa muuttuvien sadantaolosuhteiden, tulvariskien, 
kuivuusriskien ym.  ilmastonmuutokseen liittyvien seurausten vaikutus hankkeessa 
muodostuviin ympäristövaikutuksiin ja mahdollisiin riskeihin. 

Selostuksessa on ilmoitettu hankkeen tarvitsemat energiamäärät, mutta hankkeen 
ilmastopäästöjen arvioinnin kannalta olisi ollut oleellista ilmoittaa, millaiset 
ilmastopäästöt koko tuotannon energian käytöstä syntyy vuositasolla. Ydinvoima ei 
myöskään ole uusiutuvaa energiaa, vaikka selostuksessa niin sanotaan. 

Hankkeen rakentamisen päästökertoimeksi on selostuksessa ilmoitettu 0,48 kg 
CO2e/m2. Päästökertoimen lähdettä ei ole kerrottu, joten lähdeviitettä ei voida tarkistaa. 
Ilmoitettu päästökerroin on kuitenkin erittäin alhainen siihen tietoon verrattuna, että 
rakentamisessa käytetään muoveja, betonia ja terästä. Pelkästään sementin päästöt 
ovat 0,5–0,6 tCO2 / t.

Myös nikkelikiviaineksen louhinnasta ja kuljetuksesta hankealueelle syntyy päästöjä. 
Näiden toimintojen ilmastovaikutusten tarkka arviointi on hankalaa, mutta etenkin 
nikkelimalmin kuljetuksen päästöt olisi voitu ottaa huomioon arvioitaessa tuotannon 
liikenteen aiheuttamia päästöjä. 

Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

Laajennusvaihtoehtojen elinoloihin ja viihtyvyyteen vaikuttavista tekijöistä 
meluvaikutukset on arvioitu suuriksi tai vähäisiksi kielteisiksi riippuen melun 
lievennyskeinoista. Vaihtoehdoissa VE2a ja VE2b vaikutukset meluun ovat suuremmat 
kuin vaihtoehdossa VE1, koska tällöin kemikaalitehtaan laajennuksen ja uuton ja AMS-
kiteytyksen edellyttämät rakentamiset sijoittuvat Torttilan läheisyyteen aiheuttaen 
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meluvaikutuksia asuinalueelle. Laajennusten liikennevaikutukset ihmisten terveyteen, 
elinoloihin ja viihtyvyyteen on puolestaan arvioitu kohtalaisiksi kielteisiksi. Muilta osin 
vaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi. 

Yhteysviranomainen on nostanut vaikutukset terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen 
merkittäväksi, koska laajennusvaihtoehtojen ympäristöön aiheuttamaa meluhaittaa ei 
voida pitää vähäisenä edes lieventämistoimenpiteet huomioiden, sillä niiden 
toteuttamiseen liittyy epävarmuuksia kuten perustellun päätelmän melua koskevassa 
kappaleessa on todettu. Lisäksi Harjavallassa ovat jo nykyisin nikkelin ja arseenin 
pitoisuudet ylittäneet ilmanlaadun tavoitearvot ainakin ajoittain, joten on ensiarvoisen 
tärkeää, että toiminta ei aiheuta ilmanlaadun tavoitearvojen ylityksiä lähimmillä 
asuinkiinteistöillä. Vaikutusten arvioinnissa ei ole myöskään lainkaan huomioitu 
toiminnan hajuvaikutuksia, jotka on tunnistettu ainoastaan riskitarkastelun yhteydessä. 
Riskitarkastelussa esitetyn arvion mukaan lähialueen asukkaille viihtyvyyshaittaa 
aiheuttavaa hajua saattaa muodostua lyhytaikaisesti poikkeustilanteissa. Vaikka 
hajuhaitoissa on arvioinnin mukaan kyse hetkellisistä tilanteista, saattavat niiden 
vaikutukset asukkaiden viihtyvyyteen olla esiintymishetkellä merkittäviä, etenkin jos 
poikkeustilanteita esiintyy usein. Lisäksi Harjavallan Suurteollisuuspuiston toimintojen 
yhteisvaikutukset ihmisiin ovat jo nykyisin monelta osin merkittäviä. 

Hankkeen haitalliset vaikutukset elinoloihin eivät silti ole niin suuria, ne muodostuisivat 
laajennushankkeen toteuttamiskelpoisuutta arvioitaessa kriittiseksi, kun huomioidaan 
mahdollisuudet lieventää vaikutuksia. Lieventämistoimenpiteiden 
toteuttamiskelpoisuuteen ja niille asetettaviin vaatimuksiin tulee lupahakemuksen 
yhteydessä ja toimintaa koskevissa lupamääräyksissä kiinnittää erityistä huomiota. 

Muut vaikutukset
Yhteysviranomainen ei ole nostanut hankkeen merkittävien vaikutusten joukkoon 
vaikutuksia maa- ja kallioperään, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen 
sekä suojelualueisiin, maankäyttöön, maisemaan ja kulttuuriympäristöön, kaloihin ja 
kalastukseen, tärinään, elinkeinoihin ja palveluihin tai liikennevaikutuksia. 
Yhteysviranomainen yhtyy näiden osalta selostuksessa esitettyihin vaikutusarvioihin 
(vaikutukset ovat vähäisiä tai vaikutuksia ei ole), kun otetaan huomioon hankkeen 
luonne ja hankealueen ympäristöolosuhteet sekä vaikutusten lieventämistoimenpiteet.

Vaikutukset maa- ja kallioperään

Yhteysviranomainen yhtyy selostuksessa esitettyyn arvioon siitä, että hankkeen 
rakentamisen aikaiset vaikutukset maa- ja kallioperään ovat kaikissa vaihtoehdoissa 
vähäisiä. Toimintavaiheen vaikutukset puolestaan ovat riippuvaisia siitä, että mahdolliset 
päästöriskin aiheuttavien toimintojen suojausratkaisut toteutetaan vähintään 
selostuksessa esitetyn mukaisin periaattein. 

Maaperään kohdistuvien vaikutusten merkittävyyttä kasvattaa kuitenkin toiminnan 
sijoittuminen 1-luokan pohjavesialueelle, pohjaveden muodostumisalueelle. Maaperään 
mahdollisesti pääsevät haitta-aineet voivat vaikuttaa myös pohjaveteen, sillä kyse ei ole 
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toisistaan erillään olevista systeemeistä. Tämän takia yhteysviranomainen katsoo, että 
olisi ollut perusteltua arvioida vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruus 
maaperävaikutusten osalta suuremmaksi kuin selostuksessa esitetty ”vähäinen”.

Lisäksi hankealueen maaperässä on jo todettu paikoin kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia. Selostuksessa on todettu, että kaivutyöt voivat vaikuttaa haitta-
aineiden liikkumiseen ja esiintymismuotoon maaperässä, mutta vaikutusten 
vähentämiseksi ei ole esitetty toimenpiteitä. Yhteysviranomainen toteaa, että haitta-
ainepitoiset maa-ainekset on huomioitava alueella tehtävien kaivu- ja rakentamistöiden 
yhteydessä. Rakentamistöiden yhteydessä haitta-ainepitoiset maa-ainekset on 
ensisijaisesti poistettava ja toimitettava asianmukaiseen vastaanottopaikkaan 
pohjavesiriskin vähentämiseksi.  Haitta-ainepitoisten massojen jättäminen paikalleen tai 
hyödyntäminen alueella voi olla mahdollista ainoastaan tapauskohtaisen riskiarvion 
perusteella. 

Vaikutukset kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen sekä 
suojelualueisiin

Hankkeen vaikutukset kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnonmonimuotoisuuteen arvioidaan 
kokonaisuutena vähäisiksi. Vaikutuksen arvioidaan olevan vaihtoehdoissa VE0, VE1 ja 
VE2a pieni kielteinen tai vaikutusta ei ole. Vaihtoehdossa VE2b vaikutuksen katsotaan 
olevan pieni myönteinen tai ei vaikutusta, koska sulfaatin, ammoniumtypen ja nikkelin 
vesistökuormitus vähenee noin puoleen aikaisemmasta. Arvion mukaan hankkeen ei 
missään vaihtoehdoissa arvioida heikentävän Pirilänkosken Natura-alueen ekologisia 
arvoja, joiden perusteella alue on valittu Natura 2000 -verkostoon. 

Yhteysviranomainen katsoo, että arvio vaikutusten merkittävyydestä voidaan arvioida 
tämänhetkisen tiedon perustella oikeaksi ja hankkeen luontovaikutukset on selostuksessa 
selvitetty kohtuullisen hyvin. Hankealue sijoittuu Suurteollisuuspuistoon, joka on jo 
nykyisellään ihmistoiminnan voimakkaasti muokkaama ja jossa kasvillisuus ja eliöstö on 
vähäistä. Lupahakemusvaiheessa selostuksessa esitettyä Natura-esiarviointia on 
kuitenkin täydennettävä hankkeen lupavaiheessa huomioiden eri hankkeiden 
yhteisvaikutukset ja viimeisimmät tutkimustulokset etenkin sulfaattipäästöjen vesistö- ja 
luontovaikutuksista. Sulfaatin ja nikkelin pitkäaikaisvaikutuksista Pirilänkosken Natura-
alueen suojeluperusteena olevaan lajiin vuollejokisimpukkaan saadaan uutta tietoa 
nikkelivahingon seurantatutkimuksissa. Lisäksi mahdollisten luontovahinkojen ehkäisy 
tulee olla kattavasti selostettu. Riskitarkastelu tarkentuu jatkuvasti, kun uusia 
tutkimustuloksia haitta-aineiden vaikutuksista saadaan. Lisäksi on syytä tähdentää, että 
nykyisin haitta-aineiden vaikutuksia eliöstöön tarkastellaan haitta-ainekohtaisesti, jolloin 
eri komponenttien yhteisvaikutus jää huomioimatta, mikä voi aiheuttaa ennakoimattomia 
riskejä.

Vaikutukset maankäyttöön, maisemaan ja kulttuuriympäristöön

Vaihtoehto VE0 ei aiheuta muutoksia nykytilaan. Laajennusvaihtoehdot toteuttavat 
selostuksessa esitetyn arvion mukaan kaikilla kaavatasoilla alueen suunniteltua 
maankäyttöä, hyödyntävät olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja mahdollistavat 
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laajentamisen jo rakentuneella teollisuusalueella. Laajennusvaihtoehdoilla VE1, VE2a ja 
VE2b on arvion mukaan maisemaan ja kulttuuriympäristöön ”vähäinen kielteinen” 
vaikutus. Uusi rakentaminen sijoittuu olemassa olevaan tehdasympäristöön, 
inventoinneissa arvokkaaksi osoitettuja kohteita ei pureta eikä tehdas juurikaan näy 
arvokkaille maisema-alueille piippua lukuun ottamatta. 

Hankealueen kaavoitustilanne on selostukseen korjattu yhteysviranomaisen YVA-
ohjelmasta antaman lausunnon edellyttämällä tavalla. Myös kaavoituskatsauksen 
mukainen tuleva kaavahanke on mainittu. Yhteysviranomainen kuitenkin huomauttaa, 
että selostuksessa esitetty maininta siitä, että alue osoitetaan T/kem-alueeksi on 
ennenaikainen. Kyseessä oleva asia ratkaistaan asemakaavan muutoksella ja tällä 
hetkellä kyse on vasta tavoitteesta.

Yhteysviranomainen edellytti YVA-ohjelmasta antamassaan lausunnossa 
laajennushankkeen asemakaavan mukaisuuden arvioimista. Selostuksessa arviointi on 
edelleen osittain puutteellinen, eikä siitä mm. selviä voidaanko esimerkiksi 
liuottamorakennus sijoittaa asemakaavan vaatimukset huomioon ottavasti. Tämä tulee 
arvioida, kun rakennukselle haetaan rakennuslupaa. 

Selostuksessa maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten 
merkittävyyden arvioinnissa on vaikutuskohteen herkkyys arvioitu vähäiseksi. 
Yhteysviranomainen huomauttaa, että ottaen huomioon hankkeen sijainti suhteessa 
maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön ja valtakunnallisesti arvokkaaseen 
maisema-alueeseen, olisi ollut perusteltua arvioida vaikutuskohteen herkkyys 
suuremmaksi. Lisäksi maiseman osalta epävarmuustekijöitä ovat mm. puuston 
säilyminen sekä rakennusten korkeudet, jotka selostuksen mukaan tarkentuvat 
suunnittelun edetessä. Korkeutena on selostuksen kohdassa 13.7. mainittu noin 20 
metriä, kun kohdassa 13.5 on mainittu liuottamorakennuksen korkeuden olevan noin 25 
metriä. Myös yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistuvien vaikutusten 
merkittävyyden arvioinnissa vaikutuskohteen herkkyys on arvioitu vain vähäiseksi, 
vaikka lähimmät asuinrakennukset (liuottamorakennuksen suunnalla) sijaitsevat vain 
muutamien kymmenien metrien päässä. 

Kokonaisuutena arvioiden yhteysviranomainen kuitenkin katsoo, että vaikutukset 
maankäyttöön, maisemaan ja kulttuuriympäristöön on selostuksessa riittävästi arvioitu ja 
vaikutustenarviointien johtopäätökset oikeansuuntaisia.

Vaikutukset kaloihin ja kalastukseen

Selostuksessa hankkeen vaikutusten kaloihin ja kalastukseen arvioidaan olevan 
vähäisiä. Vaihtoehdoissa VE0, VE1 ja VE2a vaikutus on ”pieni kielteinen” ja 
vaihtoehdossa VE2b ”pieni myönteinen”. Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan 
tehty arviointi on riittävä ja vaikutusarviointien johtopäätökset oikeat. 

Vaikutukset elinkeinoelämään ja palveluihin 

YVA-menettelyn aikana ei ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella hankkeella voisi 
katsoa olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia elinkeinoelämään ja palveluihin. 
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Liikennevaikutukset

Yhteysviranomainen toteaa, että liikenneyhteydet on selostuksessa kuvattu ja 
liikennevaikutusten arviointi on tehty riittävän laajasti. Harjavallassa liikennejärjestelyt 
ovat nykyisellään selkeät ja toimivat ja olemassa olevat erikoiskuljetusreitit palvelevat 
alueen teollisuutta. 

Tärinä

Laitosalueella ja ratapihalla ei aiheudu muutosta tärinän osalta. Käytön aikaisen tärinän 
suurin lähde on laitosalueelle suuntautuva raideliikenne, joka kasvaa 
laajennusvaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE2a nykyiseen tilanteeseen verrattuna jonkin 
verran ja voi lisätä tärinävaikutuksia radan välittömässä läheisyydessä sijaitsevien 
rakennusten osalta.

Muita huomioita  

Kiertotalous ja jätteet

Laitoksen toiminnasta syntyy rautasakkaa sekä metallikarbonaattisakkaa, jotka ovat 
molemmat luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi. Tuotannon kasvaessa muodostuvan 
rautasakan määrän arvioidaan kasvavan vuosittain 5 000 tonnista 11 000 tonniin ja 
metallikarbonaattisakan määrän 300 tonnista 450 tonniin. Sakat sijoitetaan 
hankevastaavan Torttilan kaatopaikalle. Laajennushanke huomioiden kaatopaikan 
kapasiteetin arvioidaan riittävän vähintään seuraavat 10 vuotta.  

Kiertotalouden näkökulmasta toiminnassa tulisi suunnitella, kuinka toiminnassa 
syntyvien jätejakeiden määrää saadaan vähennettyä ja voidaanko niiden hyötykäyttöä 
edistää ja loppusijoitusta vähentää tulevina vuosina. Selostuksen mukaan hankkeesta 
vastaava tekee jatkuvasti tutkimus- ja kehitystyötä ja myös rautasakan hyötykäyttöä on 
tutkittu esimerkiksi yhteisprojekteissa oppilaitosten kanssa. Yhteysviranomainen katsoo, 
että toiminnassa tulee edelleenkin jatkaa kehitystyötä koskien sekä toiminnasta syntyviä 
jätejakeita että toiminnassa käytettyjä raaka-aineita. 

Riskit ja poikkeukselliset tilanteet  

Selostuksessa mahdollisiksi merkittäviksi riskitilanteiksi on tunnistettu mahdolliset 
kierrätyskuparisakan ja raaka-aineiden kulkeutuminen piha-alueelle ja hajuongelmat. 
Kohtalaisiksi riskeiksi arvioitiin mm. liittimen vuoto ammoniakin purun yhteydessä, letku- 
tai liitinvuoto keroseenin purkutilanteessa ja tulipalo. Riski- ja poikkeustilanteisiin 
varautumiseksi on selostuksessa esitetty erilaisia toimenpiteitä. Suurteollisuuspuiston 
yleisiin onnettomuustilanteisiin on varauduttu laatimalla toiminnanharjoittajien yhteinen 
ulkoinen pelastussuunnitelma (Satakunnan Pelastuslaitos) sekä sisäinen 
pelastussuunnitelma (Suurteollisuuspuiston yritykset), jotka sisältävät toimintaohjeet 
ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi.
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Heinäkuussa 2014 laiterikon seurauksena tapahtunutta ympäristövahinkoa, jossa 
Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n toiminnasta Kokemäenjokeen pääsi suuria määrä mm. 
nikkeliä ja sulfaattia, pidetään selostuksessa esitetyn arvion mukaan erittäin 
epätodennäköisenä, johtuen nykyisestä hyvästä varautumistasosta. 

Yhteysviranomainen katsoo, että toiminnan aiheuttamat ympäristöriskit ja niihin 
varautuminen on selostuksessa kuvattu osittain pintapuolisesti. Vaikka todennäköisyys 
esimerkiksi vastaavalle päästölle kuin vuonna 2014 olisi pieni, niin päästön seuraukset 
olisivat ympäristövaikutusten kannalta niin merkittäviä, että varautuminen vastaaviin 
tilanteisiin olisi tullut kuvata tarkemmin. Tarkastelua olisi voitu laajentaa myös 
rakentamisen aikaisiin riskeihin, jotka kohdistuvat etenkin pohjaveteen. 
Riskitarkastelussa olisi voitu myös arvioida ilmastonmuutoksen vaikutukset toimintaan 
tulevaisuudessa. Lisäksi mahdolliset pakotteet tai muut toimitushäiriöt koskien 
toiminnassa hyödynnettäviä raaka-aineita voivat muuttaa tuotantoa ja siten heijastua 
toiminnan vaikutuksiin ja siksi niitäkin olisi ollut hyödyllistä tarkastella.  

Lupakäsittelyn yhteydessä tulee riski- ja poikkeustilanteiden osalta varmistua, että 
suojausratkaisut ja muut päästöjen ehkäisemiseksi tehdyt toimenpiteet on kuvattu 
tarpeeksi yksityiskohtaisesti, jotta niiden riittävyys voidaan arvioida. 

Seuranta 

Selostuksessa on esitetty alustava ehdotus ympäristötarkkailuksi. Ehdotus sisältää 
käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailun (pinta- ja pohjavesi, kalasto, ilmanlaatu ja melu). 
Tarkkailuohjelma tulee täydentymään ympäristölupahakemusvaiheessa.

Toiminnan pintavesivaikutuksia esitetään seurattavaksi osallistumalla Kokemäenjoen ja 
Porin edustan merialueen yhteistarkkailuun.  Tarkkailussa seurataan vaikutuksia veden 
laatuun, pintavesien rehevyyteen, pohjaeläimistöön, ulpukan haitta-ainepitoisuuksiin ja 
sedimentin laatuun. Tarkkailu tarjoaa tietoa esimerkiksi pitkäaikaisista vaikutuksista 
vesiekosysteemiin.  Kalastoa ja kalastusta seurataan Kokemäenjoen ja Porin edustan 
merialueen kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman mukaan. Pohjaveden ja orsiveden 
laatua ja määrällistä tilaa seurataan osana Harjavallan Suurteollisuuspuiston pinta-, orsi- 
ja pohjaveden yhteistarkkailua. Tarvittaessa alueelle asennetaan uusia havaintoputkia, 
jotka liitetään tarkkailuohjelmaan. 

Ilmanlaatua tarkkaillaan osallistumalla Harjavallan kaupungin ilmanlaadun 
yhteistarkkailuun.  Melumittaukset ehdotetaan tehtäväksi siinä vaiheessa, kun 
laajennettu toiminta aloitetaan. Mittauksilla varmistetaan, että melupäästöt alittavat raja-
arvot lähimmillä asuinalueilla ja, että suunnitellut toimenpiteet melun ehkäisemiseksi 
ovat riittäviä.  

Lupakäsittelyn yhteydessä tulee esittää yksityiskohtainen tarkkailuohjelmaesitys. 
Yhteysviranomaisen käsityksen mukaan erityistä huomioita tulee kiinnittää toiminnan 
aikaiseen pinta- ja pohjavesitarkkailuun sekä melun ja ilmanlaadun tarkkailuun. Nykyistä 
eri toimijoiden välistä yhteistarkkailua pinta- ja pohjavesien osalta on syytä jatkaa. 
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Maaperä on tehdasalueella paikoin pilaantunutta, ja kaivuutyöt voivat vaikuttaa haitta-
aineiden liikkumiseen ja esiintymismuotoon maaperässä. Kaivutöiden toteuttamiseksi on 
suositeltavaa laatia erillinen jätehuoltosuunnitelma, jossa huomioidaan myös, miten 
kaivutöiden mahdollisia haittavaikutuksia voidaan vähentää.

Yhteenveto 
YVA-selostuksen perusteella hankkeesta ja sen merkittävistä ympäristövaikutuksista 
sekä toteuttamiskelpoisuudesta saa riittävän hyvän kokonaiskuvan. Yhteysviranomaisen 
näkemyksen mukaan hankkeen merkittävimpiä vaikutuksia ovat vaikutukset pinta- ja 
pohjavesiin, väestöön, elinoloihin ja viihtyvyyteen, luonnonvarojen käyttöön, 
ilmanlaatuun, ilmastoon sekä meluvaikutukset. 

YVA-selostuksessa kaikki tarkastellut laajennushankevaihtoehdot on arvioitu 
toteuttamiskelpoiseksi. Yhteysviranomainen yhtyy tähän näkemykseen, mutta 
huomauttaa, että vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus riippuu osittain selostuksessa 
esitettyjen, ympäristövaikutuksia vähentävien toimenpiteiden toteuttamisesta ja 
suojausratkaisuissa. Arviointiselostuksen perusteella ympäristövaikutusten 
näkökulmasta ympäristöllisesti parhaimpana vaihtoehtona voidaan pitää joko 
vaihtoehtoa VE0 tai vaihtoehtoa VE2b. 

Mikäli laajennushanke jätetään kokonaan toteuttamatta (vaihtoehto VE0), niin 
laajennusvaihtoehtoihin verrattuna mm. pohjavesiin kohdistuvat riskit jäävät 
vähäisemmäksi eivätkä meluvaikutukset lähialueelle kasva. Jos laajennushanketta ei 
toteuteta, niin välillinen positiivinen vaikutus liikenteen sähköistymiseen jää kuitenkin 
toteutumatta, samoin kuin vaihtoehdon VE2b mukaiset vähennykset pintavesipäästöihin. 

Vaihtoehdossa VE2b:ssa Kokemäenjokeen kohdistuvat ekologiset riskit ovat kaikista 
vaihtoehdoista vähäisimmät ja vähentävät nykyisiä päästöjä pintavesiin. 
Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan toteuttamisvaihtoehdoista tulisikin 
ensisijaisesti suosia vaihtoehtoa VE2b. Vaihtoehtoa voidaan yhteysviranomaisen 
käsityksen mukaan pitää myös parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisena.

Selostuksessa on esitetty useita vaikutusten lieventämiskeinoja. Niiden toteuttamisen 
varmistamiseksi mahdollisessa ympäristölupapäätöksessä on tarpeen asettaa 
määräyksiä ainakin pohjavesisuojauksista, melunhallintatoimenpiteistä, 
poikkeustilanteisiin varautumisesta sekä pohjaveden, pintaveden, melun ja ilmanlaadun 
tarkkailusta. Lisäksi selostuksessa esitettyä Natura-esiarviointia tulee lupakäsittelyn 
yhteydessä tarkentaa uusimpien, vesistöpäästöjä koskevien tutkimustulosten 
perusteella. 

HANKKEEN JATKOKÄSITTELYSSÄ HUOMIOITAVAA

Hanketta koskevaan lupahakemukseen on liitettävä arviointiselostus ja tämä 
yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä. Lupaviranomaisen on varmistettava, että 
perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkaistaessa. Hankkeesta vastaava voi 
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tarvittaessa pyytää ennen lupa-asian vireille tuloa yhteysviranomaista esittämään 
näkemyksensä perustellun päätelmän ajantasaisuudesta. Ajantasaistamisen tarvetta 
voidaan joutua tarkastelemaan esimerkiksi, jos hanke on muuttunut tai arvioinnista on 
kulunut pitkä aika.

Lupaviranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen eikä tehdä muuta 
siihen rinnastettavaa päätöstä ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen 
ja perustellun päätelmän. Lupapäätökseen on sisällytettävä perusteltu päätelmä, ja siinä 
on asianmukaisesti otettava huomioon arviointiselostusta koskevien kuulemisten 
tulokset. Päätöksestä on käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja perusteltu päätelmä on 
otettu huomioon. Lupalaissa on lisäksi tarkemmat säännökset arvioinnin huomioon 
ottamisesta.

PERUSTELLUN PÄÄTELMÄN TOIMITTAMINEN JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN

Yhteysviranomainen toimittaa perustellun päätelmänsä sekä kopiot 
arviointiselostuksesta saamistaan lausunnoista hankkeesta vastaavalle.

Perusteltu päätelmä toimitetaan tiedoksi hanketta käsitteleville viranomaisille, 
vaikutusalueen kunnille, maakuntien liitoille ja muille asianosaisille viranomaisille. 

Perusteltu päätelmä sekä saadut lausunnot ja mielipiteet ovat nähtävillä 
ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa 
www.ymparisto.fi/nikkelintuotantoHarjavaltaYVA sekä viranomaisen verkkosivuilla 30 
päivän ajan osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi

SUORITEMAKSU, SEN MÄÄRÄYTYMINEN JA MAKSUA KOSKEVA 
OIKAISUMAHDOLLISUUS

Suoritemaksu on 11 000 euroa.

Yhteysviranomaisen perustellusta päätelmästä perittävä maksu on määritelty 
tavanomaisen hankkeen mukaisesti (14 - 23 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.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017) 19 ja 23 §

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (277/2017) 4 §

Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8 §

http://www.ymparisto.fi/nikkelintuotantoHarjavaltaYVA
http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi
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Valtioneuvoston asetus (TEM/2021/217) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- 
ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullista suoritteista 
vuonna 2022.

Jakelu
Harjavallan kaupunki 
Satakuntaliitto 
Satakunnan museo 
Satakunnan pelastuslaitos 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristöluvat 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

Liite
Maksua koskeva oikaisuvaatimusosoitus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ylitarkastaja Erika Liesegang ja ratkaissut 
yksikönpäällikkö Anu Lillunen.
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LIITE. MAKSUA KOSKEVA OIKAISUVAATIMUS

Maksua koskeva muutoksenhaku  
  
Maksuvelvollisella, joka katsoo, että maksun määräytymisessä on tapahtunut virhe, on oikeus vaatia siihen 
oikaisua Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus). Oikaisuvaatimus on 
toimitettava ELY-keskukselle kuuden (6) kuuden kuukauden kuluttua maksun määräämisestä. 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisua vaativan nimi, asuinpaikka ja postiosoite, vaatimus maksun 
muuttamiseksi sekä oikaisuvaatimuksen perustelut.  
  
Oikaisuvaatimus on oikaisuvaatimuksen tekijän ja oikaisuvaatimuksen muun laatijan omakätisesti 
allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut oikaisuvaatimuksen, siinä on mainittava myös laatijan 
nimi, asuinpaikka ja postiosoite. Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa ELY-keskukseen myös sähköisessä 
muodossa. Kun sähköisessä asiakirjassa on riittävät tiedot lähettäjästä, sähköistä asiakirjaa ei tarvitse 
täydentää allekirjoituksella eikä myöskään ns. sähköistä allekirjoitusta tarvita.  
  
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä maksun määräämisen perusteena oleva asiakirja alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä.  
  
Omalla vastuullaan oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Kirjallinen 
oikaisuvaatimus on jätettävä postiin tai sähköinen oikaisuvaatimus lähetettävä siten, että se ehtii perille 
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.   
  
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteystiedot:  
  
Sähköposti: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi   
Postiosoite: PL 236, 20101 TURKU  
Käyntiosoitteet:   
Itsenäisyydenaukio 2, 20800 TURKU  
Valtakatu 12, 28100 PORI  
Aukioloaika: 8.00-16.15  
  
Maksupäätökseen sovelletut oikeusohjeet  
  
Valtion maksuperustelaki (150/1992)  

Valtioneuvoston asetus (1259/2021) elinkeino-, liikenne- ja ympäristö- keskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen 
sekä kehittämis- ja hallinto- keskuksen maksullista suoritteista vuonna 2022 
 
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)  
  
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017)  
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