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Nikkelituotannon laajennushanke, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Harjavalta

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 
ARVIOINTIOHJELMASTA

1 HANKETIEDOT

Hankkeesta vastaava
Norilsk Nickel Harjavalta Oy

YVA-konsultti
Ramboll Finland Oy

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

Hankkeesta vastaavan kuvaus hankkeesta ja sen vaihtoehdoista
Hankekuvaus

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltava oleva hanke koskee Norilsk Nickel 
Harjavalta Oy:n tuotannon laajennusta. Norilsk Nickel Harjavalta Oy toimii nikkelimetallien 
ja - kemikaalien jalostajana ja valmistaa vuosittain erilaisia nikkelituotteita. Valmistettuja 
tuotteita käytetään mm. teräksen valmistukseen, akku- ja patteriteollisuudessa, 
elektroniikkateollisuudessa, auto- ja lentokoneteollisuudessa, muovi-, teräs- ja 
pinnoiteteollisuudessa sekä petrokemian teollisuudessa. 

Harjavaltaan on muodostumassa kiertotaloutta tukeva, merkittävä akkuklusteri Suomen 
ja Euroopan tasolla. Nikkelituotannon laajentamisen kautta Norilsk Nickel Harjavalta Oy 
toimii merkittävässä roolissa akkuklusterin raaka-aineiden toimittajana. Norilsk Nickel 
Harjavalta Oy:n nykyisen ympäristöluvan mukainen nikkelin vuosituotanto on 60 000–90 
000 tonnia nikkeliä vuodessa. Nikkelituotantoa on suunniteltu laajennettavaksi kahdessa 
vaiheessa. Ensimmäinen laajennusvaihe toteutetaan voimassa olevan ympäristöluvan 
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puitteissa vuoden 2023 aikana pääasiassa tuotantoprosessia tehostamalla. 
Laajennuksen toisessa vaiheessa nikkelituotannon vuosikapasiteettia nostetaan tasolle 
140 000 tonnia nikkeliä vuodessa siirtämällä olemassa olevia toimintoja, sekä 
integroimalla uusi prosessilaitteisto jo toiminnassa olevaan tuotantoprosessiin. 

Norilsk Nickel Harjavalta Oy on valmistanut vuosittain noin 65 000 tonnia nikkeliä ja 
nikkelikemikaaleja. Tuotteet ovat metallista katodia, brikettiä ja pulveria, sekä 
nikkelikemikaaleja kuten nikkelisulfaattia, nikkelihydroksidia ja 
nikkelihydroksikarbonaattia. Muita tuotteita ovat mm. kobolttisulfaatti, ammoniumsulfaatti 
sekä kuparisulfidi. Tuotannon laajennuksen myötä tuotteet pysyvät samoina, mutta 
laajennuksen myötä erityisesti nikkelisulfaattiliuoksen tuotantomäärä kasvaa. 

Laajentamisen edellyttämät prosessimuutokset koskevat pääasiassa liuotusta ja neste-
nesteuuttoja, muihin prosesseihin ei kohdistu laajennuksen yhteydessä muutoksia. 
Nykyisin liuottamon kivilinjoille tuleva nikkelikivi jauhetaan ja liuotetaan kahdella eri 
liuotuslinjalla. Osana tuotantokapasiteetin nostoa laitokselle rakennetaan kolmas 
liuotuslinja sekä prosessin tarvitsemat kiintoainesiilot ja liuossäiliöt. Lisäksi nykyään 
suurin osa liuottamon liuoksesta johdetaan kobolttiuuttoon, jossa poistetaan 
nikkeliraakaliuoksessa epäpuhtautena olevaa kobolttia. Osa liuottamon liuoksesta 
puolestaan ohjataan kalsiumuuttoon, jossa uutetaan eri epäpuhtauksia orgaaniseen 
liuokseen, jotka saadaan takaisinuutossa talteen metallikloridiliuokseen. 
Tuotantokapasiteetin noston yhteydessä nykyinen neste-nesteuuton kapasiteetti 
hyödynnetään täysin, minkä lisäksi puhdistuskapasiteettia tullaan kasvattamaan.

Laajennuksen yhteydessä hankealueelle tullaan rakentamaan uusi liuottamorakennus, 
uuton laajennus ja aktiivihiilisuodatus sekä liuosvarasto ja lastauspaikka. Lisäksi alueelle 
sijoitetaan konttivaraston laajennus sekä uusi kuparisakkavarasto ja pakkausalue. 

Laajennuksen myötä toiminnassa käytettäviin kemikaaleihin ei tule muutosta, mutta 
käytössä olevien kemikaalien käyttö- ja varastointimäärät kasvavat. Kemikaalimääriä 
tarkennetaan suunnittelun edetessä. Tuotannosta syntyy rauta- ja 
metallikarbonaattisakkaa, jotka on luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi. Laajennushankkeen 
myötä syntyvien jätteiden määrä kasvaa noin kaksinkertaiseksi. Sakat sijoitetaan Torttilan 
kaatopaikalle yhtiön omiin kaatopaikka-altaisiin. Kaatopaikka-alueen kapasiteetin 
arvioidaan riittävän, laajennus huomioiden, ainakin 10 vuotta. 

Laajennuksen mahdollistaman kapasiteetin on tarkoitus olla käytössä vuonna 2025 ja yli 
100 000 tonnin nikkelin vuosituotanto on tarkoitus saavuttaa vuonna 2026. Laajennusta 
koskeva ympäristölupahakemus jätetään Etelä-Suomen aluehallintovirastolle alustavien 
suunnitelmien mukaan vuoden 2023 alkupuolella.

Hankevaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n 
nikkelituotannon laajentamista tasolle 140 000 tonnia nikkeliä/vuosi (vaihtoehto VE1). 
Lisäksi tarkastelussa on vertailuna vaihtoehto, jossa hanke jätetään toteuttamatta 
(vaihtoehto VE0) ja toimintaa jatketaan nykyisen ympäristöluvan puitteissa. 
Ympäristövaikutusten arvioinnissa vaihtoehdon VE0 vaikutukset arvioidaan samalla 



Lausunto  3 (21)
 
VARELY/3580/2022

28.7.2022  
 
 
 

tarkkuudella kuin varsinaisten toteuttamisvaihtoehtojen, jotta tuotettu tieto 
ympäristövaikutuksista on tasapuolista ja vertailukelpoista. 

Sijainti ja hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin

Hanke sijoittuu Harjavallan Suurteollisuuspuistoon, jossa on ollut teollista toimintaa 
vuosikymmenien ajan. Nykyisin alueella toimii parikymmentä yritystä, jotka ovat 
merkittäviä metallurgian, kemianteollisuuden ja prosessienergian hyötykäytön osaajia 
sekä näitä toimintoja tukevien alojen erityisosaajia. Näihin yrityksiin lukeutuvat Norilsk 
Nickel Harjavalta Oy:n lisäksi mm. Boliden Harjavalta, Kemira, Linde Gas ja Suomen 
Teollisuuden energiapalvelut – STEP Oy.

Laajennushanke liittyy osaltaan läheiseen BASF:n akkumateriaalitehdashankkeeseen, 
jonka ympäristövaikutusten arviointimenettely on saatu päätökseen maaliskuussa 2019. 
Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään palauttanut BASF:n ympäristöluvan Etelä-
Suomen aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Suurteollisuuspuiston 
välittömässä läheisyydessä on käynnissä myös Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – 
STEP Oy:n (jäljempänä STEP), rinnakkaispolttolaitoksen ympäristövaikutusten 
arviointimenettely. STEP:n hankkeen tarkoituksena on vastata Suurteollisuuspuiston 
lisääntyneeseen energiatarpeeseen.

Lisäksi Suurteollisuuspuiston alueelle on tehty suunnitelmia kehätien toteuttamisesta. 
Kehätie kulkisi kaarevasti Suurteollisuuspuiston pohjoispuolelta Norilsk Nickel Harjavalta 
Oy:n, Boliden Harjavalta Oy:n ja Harjavallan kaupungin maiden läpi. Hankkeen 
toteutuessa Suurteollisuuspuiston liikenne keskittyisi kehätielle ja lisäisi alueen liikenteen 
sujuvuutta. Alueella on kaavallinen valmius toteuttaa kehätie, mutta toteutusaikataulua ei 
ole vielä päätetty.

Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat

Tuotannon laajentaminen tasolle 140 000 Ni/a ylittää nykyisen voimassa olevan luvan 
mukaisen vuosituotannon ja siksi nikkelituotannon laajentamiselle on haettava 
ympäristölupaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. 

Tuotannon lisärakennuksille tulee hakea rakennuslupaa Harjavallan kaupungin 
rakennusvalvontaviranomaiselta, joka toimii lupaviranomaisena rakennusluvan osalta. 
Lisäksi hankkeen rakentamisen aloittaminen voi edellyttää valmistelevia lupia (esim. 
puiden kaato, kaivaminen ja paalutus) maankäyttö- ja rakennuslain 149d §:n mukaisesti.

Laitos tarvitsee myös kemikaaliturvallisuusluvan vaarallisten kemikaalien laajamittaiselle 
varastoinnille ja käsittelylle Tukesilta. 

2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN VIREILLETULO

Norilsk Nickel Harjavalta Oy on 25.5.2022 saattanut vireille ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn toimittamalla Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja 
ympäristökeskukseen (ELY-keskus) Nikkelituotannon laajennushankehanketta koskevan 
ympäristövaikutusten arviointiohjelman.



Lausunto  4 (21)
 
VARELY/3580/2022

28.7.2022  
 
 
 

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

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

3 ARVIOINTIOHJELMASTA TIEDOTTAMINEN JA KUULEMINEN

Yhteysviranomainen tiedotti arviointiohjelmasta ja sen nähtävillä olosta sekä mielipiteiden 
ja lausuntojen esittämisen mahdollisuudesta julkisella kuulutuksella 31.5. - 30.6.2022. 
Kuulutus ja arviointiohjelma julkaistiin ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-
keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla 
www.ymparisto.fi/nikkelintuotantoHarjavaltaYVA. Ilmoitus kuulutuksesta on lähetetty 
31.5.2022 Harjavallan kaupungille ja Nakkilan kunnalle julkaistavaksi niiden 
verkkosivuilla. Lisäksi arviointiohjelmasta ja sen nähtävillä olosta sekä mahdollisuudesta 
mielipiteiden ja lausuntojen esittämiseen on tiedotettu Satakunnan Kansa lehdessä 
julkaistulla lehti-ilmoituksella.

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

Arviointiohjelmasta järjestettiin yleisötilaisuus maanantaina 13.6.2022 klo 17 Harjavalta-
salissa osoitteessa Myllykatu 3, Harjavalta. Yhteysviranomaisen ja hankkeesta vastaavan 
edustajien lisäksi yleisötilaisuudessa oli läsnä n. 10 henkilöä. 

http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi
http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi
http://www.ymparisto.fi/nikkelintuotantoHarjavaltaYVA
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4 ARVIOINTIOHJELMASTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET

Yhteysviranomainen pyysi lausunnot arviointiohjelmasta hankkeen vaikutusalueen 
kunnilta ja muilta viranomaisilta, joita asia todennäköisesti koskee. Arviointiohjelmasta 
toimitettiin yhteysviranomaiselle kolme lausuntoa ja yksi mielipide. 

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

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

Lausunnot
Harjavallan kaupunkikehityksen lautakunta: Ympäristövaikutusten arvioinnin 
yhteydessä tulee selvittää huolellisesti toiminnan laajentumisesta aiheutuvat melu- ja 
pölypäästöt sekä pinta- ja pohjavesivaikutukset ja määritellä toimenpiteet, joiden avulla 
haitallisia vaikutuksia voidaan rajoittaa ja poistaa. Arviointiselostuksessa tulee huomioida 
myös mahdollisten poikkeustilanteiden aiheuttama haitta ympäristölle.

Satakuntaliitto: Luvussa 2.4.1 olevissa kuvissa 2–1 ja 2–3 on esitetty suunniteltujen 
toimintojen sijoittuminen Harjavallan suurteollisuuspuiston alueella. Kyseiset toiminnot on 
kuvattu kuvan 2–1 jälkeisessä tekstissä lukuun ottamatta kierrätyskuparisakkahallia. 
Ympäristöohjelman myöhemmissä kuvissa ko. kierrätyskuparisakkahallia ei ole erikseen 
osoitettu. Kyseisen hallin rooli ja merkitys jää epäselväksi ja tähän on kiinnitettävä 
huomiota ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa täydennettäessä.

Luvussa 2.4.7 on todettu, että tuotannossa syntyy prosessisakkoja (rautasakkoja ja 
metallikarbonaattisakkaa) ja sakkamäärät vaihtelevat raaka-aineiden koostumuksen 
mukaan. Molemmat sakat on luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi. Sakat sijoitetaan Torttilan 
kaatopaikka-altaisiin. Kaatopaikka-altaat vastaavat tuotannon tarpeita, laajennus mukaan 
lukien, ainakin seuraavat 10 vuotta. Prosessisakkojen sijoittamista ei ole otettu huomioon 
luvussa 2.4.1. Hankkeiden toimintojen sijainti, joten kuvausta ja samalla myös 
vaikutusaluetta ja vaikutusten arviointia tulee täydentää näiltä osin.

Luvussa 2.5.5. on liikenteen osalta todettu, että laajennuksen myötä raaka-aineiden 
junakuljetukset kasvavat enimmillään noin 9000 konttiin vuodessa. 9000 konttia vastaisi 
4500 junavaunua, mutta maininta nykytilanteesta puuttuu. Liikennettä koskevaa 
nykytilannetta ja vaikutusten arviointia on käsitelty luvussa 5.11. ja luku on sisällöltään 
varsin yleispiirteinen. Liikenteen vaikutuksia käsittelevässä tekstissä on ko. kohdassa 
keskitytty pelkästään tieliikenteeseen liittyviin liikennemäärien arviointiin. Kuvauksessa ei 
ole mainintaa esim. raaka-aineiden junakuljetusten nykytilanteesta ja vaikutusten 
arvioinnista. Liikenteen nykytilaa ja vaikutusten arviointia koskevaa osioita tulee 
täydentää muun muassa liikenteen kasvamiseen liittyviä järjestelyjä, vaikutuksia ja niiden 
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toteuttamisaikataulua koskevilla tarkasteluilla. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös 
vaikutukset junaliikenteeseen, Harjavallan rautatieaseman kapasiteetin/infran 
mahdollisiin lisätarpeisiin ja miten liikennöinti tapahtuu hankealueen sisäpuolella ja mihin 
suuntiin ja liikenneväyliin liikenteelliset vaikutukset pääasiassa kohdistuvat.

Luvussa 5.3. on käsitelty alueen pohjavesitilannetta. Kuvassa 5–2 olisi tullut esittää myös 
tekstissä mainittujen vedenottamoiden sijainti. Vaikutusten arvioinnissa tulee kiinnittää 
erityistä huomiota mahdollisiin riskitilanteisiin ja pohjavesialueelle kohdistuviin 
vaikutuksiin ja ottaa huomioon valtioneuvoston hyväksymä Kokemäenjoen-
Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2022–
2027.

Luvussa 5.4. on käsitelty pintavesien nykytilannetta ja vaikutusten arviointia. Myös 
pintavesiä koskevassa nykytilan kuvauksessa ja vaikutusten arvioinnissa tulee ottaa 
huomioon Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen 
vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2022–2027.

Luvussa 5.7. on kuvattu yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä. Alueen kaavoitusta 
käsittelevät kuvaukset ovat rajauksiltaan varsin suppeita ja ympäristövaikutusten 
arvioinnin näkökulmasta maankäyttöön kohdistuvia vaikutuksia on arvioitava 
hankealuetta laajemmalla alueella. Satakunnan maakuntakaavoitusta käsittelevä osio on 
sisällöltään puutteellinen ja sisältää virheitä. 

Lausunnon liitteenä on Satakunnan maakuntakaavojen yhdistelmäkartta, josta ilmenee 
hankealueen sijoittumisaluetta ja sen ympäristöä koskevat maakuntakaavatasoiset 
kaavamerkinnät. Lisäksi Satakunnan maakuntakaavassa ja Satakunnan 
vaihemaakuntakaavassa 2 on koko kaava-aluetta koskevia yleismääräyksiä. Samalla 
Satakuntaliitto kiinnittää huomiota, että Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tultua 
voimaan kumoutuu samalla Satakunnan maakuntakaavan vastaavat merkinnät ja 
määräykset. Kuvassa 5–7 osa pohjakarttaa koskevista merkinnöistä on esitetty 
virheellisesti kaavamerkintöinä. 

Lausunnolla oleva ympäristövaikutusten arviointiohjelma on joiltakin osion varsin 
yleispiirteinen ja arviointiohjelmaa tulee Satakuntaliiton käsityksen mukaan täydentää 
ainakin edellä mainituilta osin. 

Satakunnan Museo: Suunnittelualueen historia ulottuu vuoteen 1944, jolloin 
Outokummun kuparisulatto siirrettiin sodan vuoksi Imatralta Harjavaltaan. Tehdas aloitti 
toimintansa vuonna 1945 ja sen toimintaan kiinteästi liittynyt rikkihappotehdas (Kemira 
Oy) aloitti hieman myöhemmin. Vuonna 1960 aloitti toimintansa Nikkelitehdas. Alueen 
varhaisin rakennuskanta ajoittuu 1940- ja 1950-luvulle. Alueen verrattain pitkää ja 
vaiherikasta kehitystä tulisi hieman tarkemmin avata selostuksessa.

Luvuissa 2.4.1. ja 2.4.2 sekä arviointiohjelmassa yleisesti kuvataan hankkeen toimintoja 
sekä muutoksen alaisia rakennuksia lähinnä tuotantonäkökulmasta. Arviointiohjelmasta 
ei käy tarkemmin ilmi, millaista rakentamista alueelle suunnitellaan ja purettavaksi 
tarkoitetuista tai laajennettavista rakennuksista ei mainita edes perustietoja, vaikka yksi 
purettava rakennus sekä sen tilalle aiottu uudisrakennus sijoittuu maakunnallisesti 
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merkittävään kulttuuriympäristöön. Tästä syystä vaikutuksia alueen kulttuuriympäristöön 
sekä maisemaan ei ole mahdollista toistaiseksi arvioida. 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa ei ole huomioitu millään tavalla alueella 
toteutettuja rakennusinventointeja tai muita vastaavia selvityksiä. Varsinkin vuonna 2019 
valmistunut Boliden Harjavalta Oy – Suurteollisuuspuiston rakennetun kulttuuriympäristön 
inventointi (Ramboll Oy / Laura Kömi, Kirsikka Siik) tulisi hyödyntää selostuksessa. 
Suunnittelualue on kuulunut aikaisemmin myös Harjavallan keskustan ja Hiirijärven 
alueen yleispiirteisempään yleiskaavatasoiseen inventointiin (Anneli Björkqvist 1996, 
luettavissa Y-Pakki-sovelluksesta, http://www.y-pakki.fi/) Tässä inventoinnissa 
kokonaisuudella, jossa suunnittelualue sijaitsee, todettiin olevan teollisuushistoriallisia ja 
maisemallisia arvoja. Yksittäisiä rakennuksia ei kuitenkaan arvotettu.

Vaikka purettavat ja laajennettavat rakennukset olisivatkin uudempia ja jääneet 
inventoinneissa ulkopuolelle, tulisi alueella toteutettu tutkimustieto sekä sen keskeiset 
tulokset mainita selostuksessa (sekä lähdeluettelossa), jotta alueen kehitystä ja siten 
hankkeen vaikutuksia pystyisi myös arvioimaan. 

Hankealueen ja sen ympäristön maisemaa ja kulttuuriympäristöä sekä vaikutuksia niihin 
on kuvailtu kappaleessa 5.9. Kuten arviointiohjelmasta käy ilmi, sijoittuu hankealue 
olemassa olevaan teollisuusympäristöön. Siksi hankkeella ei nähdä olevan merkittäviä 
maisemavaikutuksia (s.33–34). Satakunnan Museo näkee, että vaikutusten kuvauksessa 
kulttuuriympäristöön ja maisemaan on puutteita. Lisäksi museo esittää, että vaikutusten 
arviointia maisemaan sekä kulttuuriympäristöön tulisi tarkastella nyt esitettyä (500 m) 
laajemmalla säteellä.

Hankealue sijoittuu osittain maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön sisälle 
(Outokummun ja Kemiran asuntoalueet) ja lisäksi hankealue rajautuu valtakunnallisesti 
merkittävään maisema-alueeseen (Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisemat). Lisäksi 
kahden kilometrin säteellä sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä Lammaistenlahden 
kulttuurimaisema sekä historiallinen Huovintien tielinjaus. Alle kahden kilometrin säteellä 
sijaitsevat myös maakunnallisesti merkittävät Harjavallan kaupungintalo, Kokemäenjoen 
kulttuurimaisema välillä Lammainen-Pirilä-Pirkkala-Torttila, Kangasniemen talo sekä 
Harjavallan voimalaitos. Sivulla 34 on esitetty lähiympäristön arvoalueita sekä -kohteita. 
Kartassa on virheellisesti merkitty historiallisen Huovintien linjaus kulkemaan osin 
Suurteollisuuspuiston läpi sekä osin siihen rajautuen. Satakunnan rakennusperintö 2005 
-inventoinnissa mainitaan tielinjauksesta: Keskiajan huomattavimpiin kuulunut tie, joka 
johtaa pitkin helppokulkuista hiekkakangasta Turusta Loimaan, Virttaanojan ja 
Köyliönjärven kautta Kokemäelle ja sieltä edelleen Lammaisten kautta Ulvilaan. Tien 
alkuhistoria on hämärän peitossa. Harjavallan alueella se on säilynyt vain valtatien 
eteläpuolella Hiittenharjun alueella. Tie on Outokummun ja Kemiran tehtaiden kohdalla 
hävinnyt.

Rakennusinventointien lisäksi YVA-ohjelmassa ei ole käytetty muitakaan 
kulttuuriympäristöihin liittyviä lähteitä ja maisemankin osalta lähdeaineisto kaipaa 
täydennystä mm. valtakunnallisesti merkittävän maisema-alueen osalta. 
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Hankealueeseen sisältyviä ja tai siihen rajautuvia arvoalueita ei ole kuvattu 
karttarajauksia lukuun ottamatta arviointiohjelmassa millään tavalla, mikä selittyy myös 
puutteellisilla lähteillä. Selostukseen tulisi tarkemmin kuvata hankealueelle osuvien tai 
rajautuvien arvoalueiden lisäksi myös muita lähiympäristössä sijaitsevia arvoalueita sekä 
tarkastella hankkeen vaikutuksia niihin. Aluekuvaukset ovat luettavissa esimerkiksi RKY-
alueiden osalta Museoviraston sivuilta (http://www.rky.fi/read/asp/r_default.aspx) sekä 
valtakunnallisesti merkittävien maisema-alueiden osalta esimerkiksi osoitteesta 
https://www.ymparisto.fi/. Maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön osalta 
lähteenä tulisi käyttää joko Y-Pakki-sovellusta kohdasta Satakunnan rakennusperintö 
2005, http://www.y-pakki.fi/ tai vaihtoehtoisesti maakunnallista Satakunnan 
rakennusperintö 2005 -inventointia, jonka tiedot on julkaistu kirjassa Satakunnan 
kulttuuriympäristöt eilen tänään, huomenna. Toim. Niina Uusi-Seppä. Satakunnan 
Museon julkaisuja 19/2012. 

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta Satakunnan Museolla ei ole lausuttavaa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ilmoitti, että sillä ei ole lausuttavaa 
arviointiohjelmasta. Tukes tulee aikanaan omassa lupakäsittelyssä käsittelemään omaan 
lainsäädäntöön liittyvät asiat.

Mielipiteet
Yksityishenkilö: Me kaikki ja varsinkin luonto muistamme, mitä tapahtui Harjavallassa 
vuonna 2014. Tapahtunutta ei muuksi enää saa, luonnon toipuminen katastrofista on 
hidasta. Syylliset sen sijaan välttivät tuomion. Ukrainassa soditaan. Norilsk Nickel Oy on 
venäläisomisteinen yhtiö, johon pakotteet eivät valitettavasti ole vielä kohdistuneet. 

Pelkästään jo nämä edellä mainitut asiat puoltaisivat tehtaan pikaista sulkemista. 
Ympäristöarvoista piittaamattomalle tehtaalle ei pidä myöntää ympäristölupaa 
nikkelituotannon laajentamiseen ja nykyinenkin ympäristölupa tulisi perua. On myös 
merkillepantavaa, että YVA-ohjelmassa sivulla 14 mainittu BASF ei ole saanut 
toiminnalleen ympäristölupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. YVA-luvan liittymistä 
BASFiin ei voi perustella, koska tehtaan toiminta ei täytä ympäristölupaa. 

Ely-keskuksen ainoa vaihtoehto on VE0 eli laajennushanketta ei tule toteuttaa.  

5 YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO ARVIOINTIOHJELMASTA

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

Yhteysviranomainen kuitenkin katsoo, että ohjelma on hyvin suppea. Hankkeen 
keskeisimmät merkittävimmät ympäristövaikutukset sekä toiminnassa muodostuvat 
päästöt olisi pitänyt tuoda arviointiohjelmassa selkeämmin esille. Lisäksi menetelmät ja 
materiaalit vaikutusarviointien tekemiseksi on kuvattu arviointiohjelmassa niukasti. 
Arviointiohjelmassa olisi myös tullut tarkemmin perustella miten ja miksi tarkasteltavat 
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hankevaihtoehdot on valittu. Arviointiohjelmassa ei ole myöskään huomioitu kaikkia ELY-
keskuksen 4.3.2022 antamassa YVA-päätöksessä todettuja tarpeita laajennushankkeen 
ympäristövaikutusten selvittämiseksi.

Arviointiselostukseen tulee ohjelmassa esitetyn lisäksi sisällyttää jäljempänä lausunnossa 
esitettyjä lisäyksiä ja tarkennuksia vaikutusten arviointia varten. Keskeisimpänä 
lisäystarpeena yhteysviranomainen pitää päästöihin liittyviä vaikutusarviointeja etenkin 
pinta- ja pohjavesien sekä ilmapäästöjen osalta. Arvioinnissa on huomioitava päästöjen 
vähentämiseen liittyvät toimenpiteet osana hankkeen suunnittelua, huomioiden 
vaikutusten kohdistuminen ympäristöltään jo ennestään hyvin kuormitetulle alueelle.

Arviointiohjelman on laatinut Ramboll Finland Oy, joka on toteuttanut lukuisia vastaavia 
YVA-hankkeita. Yhteysviranomainen katsoo, että arviointiohjelman laatijoiden pätevyys 
on riittävä ja selvitys pätevyydestä on kattavasti esitetty arviointiohjelmassa. 

Hankkeen kuvaus ja arvioitavat vaihtoehdot
Hankekuvaus

Yhteysviranomainen katsoo, että hankekuvaus on puutteellinen Torttilan kaatopaikan 
osalta ja sitä tulee täydentää arviointiselostukseen. Tuotannosta syntyy prosessisakkoja, 
jotka sijoitetaan hankevastaavan omiin kaatopaikka-altaisiin Torttilan kaatopaikalla. 
Hankkeen myötä kaatopaikalle vuosittain sijoitettavan jätteen määrä kasvaa 
huomattavasti. Kaatopaikan toiminta sisältyy Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n nykyiseen 
ympäristölupaan, joten myös kaatopaikka ja sen toiminta on huomioitava YVA-menettelyn 
yhteydessä sekä hankekuvauksen että vaikutusten arvioinnin osalta. 

Arviointiselostuksessa on kuvattava tarkemmin läjitysalueen toimintaa ja liittymistä 
hankkeeseen sekä esittää kaatopaikan sijainti ja toiminnot kartalla. Lisäksi selostuksessa 
tulee esittää tarkemmin, miten kauan tuotannosta muodostuvia sakkoja on mahdollisuus 
läjittää nykyisiin kaatopaikka-altaisiin ja miten sakkojen käsittely ja loppusijoitus 
toteutetaan olemassa olevan läjitysalueen täytyttyä. 

Hankekuvauksessa ei myöskään ole esitetty YVA-tarveharkinnan yhteydessä esitettyä 
tietoa siitä, että uusi tuotevarasto on suunniteltu rakennettavaksi pohjavesialueen 
ulkopuolelle. Vaikka YVA-päätöksessä on katsottu, että uusi tuotevarasto ei ole osa 
nikkelintuotannon laajentamishanketta, niin tieto tuotevaraston rakentamisessa olisi hyvä 
esittää arviointiselostuksessa ja huomioida mm. sen vaikutukset liikenteeseen. 

Arviointiselostuksessa tulee esittää tarkemmat kartat/asemapiirrokset mittakaavoineen, 
joissa näkyy selkeämmin kaikki Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n nykyisin käytössä olevat 
toiminnat ja tulevat uudet toiminnat sekä hankealueen läheisyydessä sijaitsevien muiden 
toimijoiden sijainnit. 

Hankekuvausta tulee täydentää myös tarkemmalla kuvauksella hankkeen myötä 
rakennettavista, laajennettavista ja purettavista rakennuksista. 

Arviointiohjelmassa on kuvattu toiminnassa käytettäviä kemikaaleja, mutta laitoksen 
tuotteita ei ole tarkemmin kuvattu. Tuotteet sisältävät mm. ympäristölle vaarallisia 
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kemikaaleja ja siksi ne tulee kuvata tarkemmin arviointiselostuksessa. Lisäksi 
selostuksessa on kuvattava varastoitavien ja tuotettavien kemikaalien olomuoto 
(nestemäinen, kiinteä), koska olomuoto vaikuttaa mm. kemikaalien ympäristöriskeihin ja 
sitä kautta vaadittaviin suojausrakenteisiin.

Hankkeen tekninen kuvaus on esitetty monilta osin pelkistetysti, mm. kuvaukset pohja- ja 
varastointirakenteiden teknisistä ratkaisuista on kuvattu hyvin yleisellä tasolla. 
Hankekokonaisuuteen kuuluvat keskeiset toiminnot ja osat sekä tekniset ratkaisut tulee 
arviointiselostuksessa kuvata riittävän yksityiskohtaisesti, hankkeen elinkaaritarkastelu 
mukaan lukien, jotta vaikutusten tunnistaminen ja selvittäminen on mahdollista. 

Hankevaihtoehdot

YVA-menettelyn keskeisiin ominaisuuksiin kuuluu vaihtoehtotarkastelu, jonka 
tarkoituksena on tukea päätöksentekoa tuottamalla tietoa hankkeen vaihtoehtoisista 
ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. 

Hankevaihtoehtoina esitetään arvioitavaksi hankkeen toteuttamatta jättämistä kuvaavan 
vaihtoehdon VE0 lisäksi vain laajentamisen toteuttaminen vaihtoehto VE1. 
Arviointiohjelman mukaan YVA-menettelyssä ei tarkastella muita toteuttamisvaihtoehtoja. 

Yhteysviranomainen toteaa, että arviointiselostuksessa tulee esittää perustelut esitettyjen 
hankevaihtoehtojen valitsemiselle, eli miten kyseiset hankevaihtoehdot on valittu ja miksi 
muita hankevaihtoehtoja (esim. eri kokoisia hankevaihtoehtoja, eri sijaintivaihtoehtoja tai 
vesien käsittelyyn ja johtamiseen liittyviä vaihtoehtoja) ei ole tarkasteltu.  

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

Jos riskinä on, että jonkin osakokonaisuuden osalta pohjaveden pilaantumisen vaaraa ei 
riittävällä varmuudella saada suljettua pois, on ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyssä tarve tutkia vaihtoehtoa, jossa jokin osakokonaisuus siirretään 
pohjavesialueen ulkopuolelle. 

Lisäksi yhteysviranomainen katsoo, että arviointimenettelyssä tulisi arvioida myös 
sellaisia hankevaihtoehtoja, joissa toiminnasta syntyvät jätevedet puhdistetaan entistä 
paremmin tai johdetaan kokonaan muualle kuin Kokemäenjokeen. Tämä on erityisesti 
tarpeen, mikäli vaikutusarviointien perusteella päästöistä pintavesiin arvioidaan 
aiheutuvan riskiä. Arviointiselostuksessa tulee vähintäänkin perustella miksi tällaista 
hankevaihtoehtoja ei ole tarkasteltu.

Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat
Yhteysviranomainen katsoo, että arviointiohjelmassa esitetyt tiedot hankkeen 
edellyttämistä suunnitelmista ja luvista ovat tässä vaiheessa riittävät. Hankkeen 
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edellyttämiä suunnitelmia ja lupia tulee kuitenkin tarvittaessa tarkentaa hankesuunnittelun 
edetessä.

Hankkeen todennäköisesti merkittävät arvioitavat vaikutukset
Arviointiohjelmassa todennäköisesti merkittäviksi arvioitaviksi ympäristövaikutuksiksi on 
tunnistettu vaikutukset ilmanlaatuun, meluun, pintavesiin ja asuinviihtyvyyteen.

Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeesta todennäköisesti aiheutuvien merkittävien 
arvioitavien vaikutusten joukkoon tulee lisätä myös vaikutukset pohjaveteen ja 
maaperään sekä yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa.  Riskit pohjavedelle ja 
maaperälle on tarpeen tunnistaa keskeisimpinä tunnistettuina vaikutuksina, sillä 
hankealue sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella. Erityistä huomioita tulee kiinnittää myös 
yhteisvaikutusten tunnistamiseen ja arviointiin, sillä hankealueen lähiympäristössä toimii 
useita teollisuustoimijoita, joilla on myös yhteinen pohja- ja pintavesien tarkkailuohjelma. 
Hankkeen myötä Suurteollisuuspuiston toiminta edelleen kasvaa ja yhdessä alueen 
muiden toimijoiden kanssa alueen vaikutusalue on laajempi ja vaikutukset suurempia. 
Pinta- ja pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten lisäksi yhteisvaikutukset tulee huomioida 
erityisesti ilmapäästöjen osalta sekä huomioida ilmapäästöjen ja alueella olevien 
toimintojen yhteisvaikutus asuinviihtyvyyteen. 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset on YVA-ohjelmassa kuvattu hyvin yleisellä tasolla. 
Yhteysviranomainen pitää tärkeänä, että hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan 
toiminnan koko elinkaaren aikana, eli rakentamis- ja tuotantovaiheesta toiminnan 
päättymiseen ja jälkitoimiin saakka.

Arviointiselostuksessa tulee esittää ne haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi ja 
lieventämiseksi tehtävät toimenpiteet, jotka alueella on hankkeen myötä tarkoitus 
toteuttaa, ei ainoastaan kuvata toimenpiteitä, jotka voisivat olla mahdollisia vaikutusten 
vähentämiseksi. 

Lisäksi selostuksessa on tärkeä perustella ja esittää selkeästi kunkin vaikutuksen osalta, 
miten johtopäätöksiin (vaikutuksen merkittävyyttä ja suuruutta kuvaavaan luokkaan: 
erittäin suuri–pieni-ei vaikutusta) on päädytty. Vaihtoehtojen merkittävyyden arviosta tulee 
selkeästi käydä ilmi, onko arviossa otettu huomioon lieventämistoimet. Tarvittaessa on 
tehtävä erillinen arviointi ilman lieventämistoimia ja lieventämistoimien kanssa. 

Ympäristön nykytila, ympäristövaikutusten arviointi ja menetelmät
Yhteysviranomainen katsoo, että arviointiohjelmassa esitetty nykytilan kuvaus on pääosin 
riittävä, mutta edellyttää joiltakin osin täydennyksiä ja tarkennuksia. 

Nykytilan kuvausta tulee täydentää kartalla, jossa näkyy hankealueen läheisyydessä 
sijaitsevien muiden toimijoiden toimintojen sijainnit. Selostuksessa tulee myös esittää 
tarkemmat tiedot hankealueen nykyisestä liikenteestä ja liikennemääristä myös 
raideliikenteen osalta, jotta hankkeen myötä tapahtuvien vaikutusten suuruutta ja 
merkittävyyttä voidaan arvioida. Maiseman ja kulttuuriympäristön osalta tulee huomioida 
Satakunnan Museon lausunnossa esiintuodut puutteelliset lähdetiedot sekä arvoalueiden 
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kuvaukset.  Satakuntaliiton ja Satakunnan Museon lausunnoissa todetut puutteelliset 
karttamerkinnät tulee myös korjata arviointiselostukseen. 

Ympäristön nykytilan osalta YVA-selostuksessa on myös kuvattava ja arvioitava 
olemassa olevasta toiminnasta jo nykyisin aiheutuneita ympäristövaikutuksia, miten 
niiden vaikutus on havaittavissa ja miten vaikutuksia voidaan ehkäistä tai lieventää.   

Arviointiohjelmassa esitetyt menetelmät vaikutusten arvioimiseksi on kuvattu niukasti, 
samoin kuin arvioinnissa käytettävä aineisto. Vaikutusarvioinnissa tuleekin ottaa 
huomioon seuraavissa kappaleissa esitettyjä lisäselvitys- ja täsmennystarpeita.  
Arviointiselostuksessa tulee kaikkien vaikutusten osalta selvästi tuoda ilmi 
vaikutustenarviointiin liittyvät keskeiset epävarmuudet ja näiden merkittävyys 
arviointitulosten hyödyntämisen näkökulmasta.

Vaikutukset pohjaveteen ja maaperään

Hanke sijoittuu Järilänvuoren 1-luokan pohjavesialueelle, joka on luokiteltu 
riskipohjavesialueeksi, ja jonka kemiallinen tila on luokiteltu huonoksi kohonneiden 
metallipitoisuuksien takia. Tuotantolaitoksella käsitellään merkittäviä määriä nestemäisiä 
ympäristölle vaarallisia kemikaaleja, jolloin toiminnasta aiheutuu merkittävä riski erityisesti 
onnettomuus- ja häiriötilanteissa. Hankkeen seurauksena tuotantomäärät, kemikaalien 
varastointimäärät, muodostuvat jätemäärät ja vaarallisten aineiden kuljetukset kasvavat.  
Myös putkia pitkin tai ajoneuvokuljetuksina tapahtuvat kemikaalien liuostoimitukset 
lisäävät pohjavesialueelle kohdistuvaa ympäristövahinkoriskiä. 

Arviointiohjelman mukaan normaalitoiminnassa ei aiheudu päästöjä, jotka voisivat 
vaikuttaa maaperään tai pohjaveden laatuun. Mahdollisten häiriötilanteiden, kuten 
vuotojen varalta uudet tuotantotilat säiliöalueet ja lastauspaikat rakennetaan 
kaksinkertaisen suojauksen vaatimusten mukaisesti. Yhteysviranomainen katsoo, että 
onnettomuus- ja poikkeustilanteet aiheuttavat merkittävän riskin maaperälle ja 
pohjavedelle, joten vaikutusten arvioinnissa tulee kiinnittää erityistä huomioita 
onnettomuus- ja poikkeustilanteisiin varautumiseen ja vuotojen huolelliseen hallintaan 
kaikissa tilanteissa. Pohjaveden pilaamiskiellon mukaisesti toiminnasta ei saa edes 
poikkeustilanteessa aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Yhteysviranomainen katsoo, että lieventämistoimenpiteiden määrittämisessä on tarpeen 
määritellä sekä teknisiä että toiminnallisia toimenpiteitä pohjaveden suojelemiseksi 
erityisen herkkien ympäristöjen suunnitteluperiaatteita noudattaen.  YVA-selostuksesta 
tulee selkeästi ilmetä ne suojelutoimenpiteet, joita esitetään toteutettavaksi. 

Laajennushankkeen uusi liuottamorakennus, kierrätyskuparisakkahalli, säiliöt ja putkisilta 
sijoittuvat STEP:in vedenottamon luoteispuolelle, ottamon lähialueelle.  Vaikka 
pohjaveden päävirtaussuunta alueella on kaakosta luoteeseen, pohjaveden ottamon 
mahdollisen vaikutus vedenottamolle kohdistuviin virtausolosuhteisiin on tarpeen 
selvittää. 

Arviointiohjelmassa todetaan, että vaikutusten arvioinnin yhteydessä selvitetään 
mahdollinen haitta-aineiden kulkeutuminen pohjavedenottamolle. Tästä tulee käsitys, että 
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selostuksen yhteydessä arvioidaan poikkeus- ja onnettomuustilanteiden vaikutuksia 
ainoastaan vedenottamolle, ei koko pohjavesimuodostumaan ja sen kautta edelleen 
muualle. Kuitenkin alueen pohjavettä purkautuu luontaisesti suoraan mm. 
Kokemäenjokeen. Yhteysviranomainen toteaa, että lähtökohtana tulee olla, ettei haitta-
aineita ylipäätään päädy pohjaveteen ja entisestään heikennä alueen pohjaveden laatua. 
Vaikutusten arviointi tulee ulottaa koskemaan koko pohjavesimuodostumaa.

Maaperän nykytilan kuvauksessa on todettu vain yleispiirteisesti, että hiekkakerroksen 
alapuolella on lähes koko tehdasalueella heikosti vettä läpäisevä paksu savisilttikerros. 
Yhteysviranomainen katsoo, että YVA-selostuksessa maaperä- ja pohjavesiolosuhteiden 
kuvausta tulee tarkentaa koskemaan erikseen hankkeeseen kuuluvia osakokonaisuuksia, 
koska ne sijaitsevat eri paikoissa tehdasalueella. 

Arviointiselostuksessa tulee myös arvioida Torttilan kaatopaikalle loppusijoitettavien 
jätteiden lisäyksen aiheuttamia vaikutuksia maaperään ja pohjavesiin.  

Arviointiohjelmassa on pohjaveden nykytilakuvauksessa käytetty vanhaa luokittelutapaa. 
Pohjavesialueen luokitus on tarkistettu, eli kyseessä on 1-luokan yhdyskuntien 
vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue. Vaikutusten arvioinnissa tulee ottaa 
huomioon Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen 
vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2022–2027 ja Varsinais-Suomen ja Satakunnan 
vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 sekä Järilänvuoren 
pohjavesialueen suojelusuunnitelma.

YVA-selostuksessa tulee ottaa huomioon, että vesipuitedirektiivi koskee pintavesien 
lisäksi myös pohjavesimuodostumia. Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren 
vesienhoitosuunnitelmassa vesipuitedirektiivin edellyttämä pohjavesien hyvän tilan 
tilatavoite on asetettu saavutettavaksi poikkeuksellisesti vasta vuoteen 2027 mennessä 
kunnostuksen teknisen kohtuuttomuuden ja luonnonolosuhteiden ylivoimaisuuden vuoksi.

Vaikutukset pintavesiin

Arviointiohjelman mukaan pintavesiin kohdistuvien vaikutusten arviointi toteutetaan 
asiantuntija-arviona perustuen olemassa olevaan tutkimus- ja kartta-aineistoon, 
tarkkailutietoihin ja ympäristöhallinnon tietokantoihin. Vastaanottavan vesistön 
ominaisuuksien perusteella arvioidaan hankkeesta aiheutuvan vesistökuormituksen 
vaikutuksia vedenlaatuun alapuolisissa vesistöissä. Arviointiohjelman mukaan 
liuottamolla ei synny prosessijätevesiä, mutta toiminnasta aiheutuvat hulevedet sekä 
jäähdytysvesikierron poistovedet johdetaan jätevedenpuhdistamoille ja edelleen 
Kokemäenjokeen.

Yhteysviranomainen katsoo, että pintavesivaikutusten arviointi edellyttää, että YVA-
selostuksessa arvioidaan myös nykyisen toiminnan vaikutukset Kokemäenjoessa. Pelkkä 
kuvaus pintavesien nykytilasta ei ole riittävä, vaan nykyisen toiminnan (vaihtoehto VE0) 
vaikutusarvioinnin tulee olla riittävän yksityiskohtainen ja perusteltu, jotta tieto 
ympäristövaikutuksista on luotettavaa.

Arviointiselostuksessa tulee arvioida vesistöpäästöjen, erityisesti sulfaatin osalta, 
vaikutukset pintavesiin ja arvioida päästöistä aiheutuva ekologinen riski. Selostuksessa 
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on riittävällä varmuudella selvitettävä millaisia haitallisia vaikutuksia toiminnan nykyinen 
jätevesikuormitus aiheuttaa joen vesiekosysteemissä. Selostuksessa tulee myös kuvata 
mitä toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi voidaan tehdä ja kuinka paljon päästöjä on 
mahdollista vähentää.  

Arviointiohjelmassa Kokemäenjoen nykytilan kuvaus ja siinä käytetty luokittelujärjestelmä 
(mm. "veden yleislaatu" ja "laatuluokka") jäävät epäselviksi. YVA-selostuksessa 
pintavesien tilaa ja sen muutoksia tulee kuvata ja arvioida vesienhoidon lainsäädännön 
mukaisesti ekologisen ja kemiallisen luokittelun näkökulmasta eri luokittelutekijät 
huomioon ottaen. 

Kokemäenjoen keskiosan ja alaosan vesimuodostumat on nimetty voimakkaasti 
muutetuiksi vesimuodostumiksi, ja niiden ekologinen tila (ekologinen potentiaali) on 
uusimmassa ekologisen tilan luokittelussa (vuosien 2012-2017 seuranta-aineisto) 
tyydyttävä suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan. Molempien 
vesimuodostumien fysikaalis-kemiallinen tila on tyydyttävä. Joen keskiosasta ei ole 
käytettävissä biologista aineistoa viime luokittelussa, mutta alaosan vesimuodostuman 
biologinen tila on tyydyttävä. Pihlavanlahden-Kolpanlahden vesimuodostuman 
ekologinen tila on välttävä samoin kuin biologinen ja fysikaalis-kemiallinen tila. 
Kokemäenjoen keski- ja alaosan vesimuodostumien kemiallinen tila on hyvää huonompi 
samoin kuin Pihlavanlahden-Kolpanlahdenkin.   

Selostuksessa vesien tilaan kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon 
vesienhoidon päivitetyt suunnitelmat ja ohjelmat: Kokemäenjoen-Saaristomeren-
Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022-2027 ja Varsinais-
Suomen ja Satakunnan vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022-2027. Näitä ei ole 
mainittu arviointiohjelmassa mitenkään. 

Nykyisestä toiminnasta ja laajennushankkeesta johtuvat puhdistettujen jätevesien 
vaikutukset purkuvesistön vesimuodostumien tilaan tulee arvioida vesien tilan ekologisen 
ja kemiallisen luokittelun näkökulmasta ja vesien hyvän tilan tavoitteisiin verraten.  

Vaikutukset ilmanlaatuun

Suurteollisuuspuiston lähialueen ilman arseeni- ja nikkelipitoisuudet ovat 
ilmanlaatumittausten mukaan ylittäneet ajoittain hyvän ilmanlaadun kriteerit. Nikkelin 
tavoitearvo (20 ng/m3) sekä alempi (10 ng/m3) ja ylempi arviointikynnysarvo (14 ng/m3) 
ylittyivät vuosina 2016-2021 Kalevan mittausasemalla. Lisäksi arseenin tavoitearvo (6 
ng/m3) on ylittynyt vuosina 2016 ja 2019-2021 Kalevan mittausasemalla. 

Yhteysviranomainen katsoo, että arviointiselostuksessa tulee esittää ilmanlaadun 
nykytilanteen kuvauksessa alueen metallipitoisuuksien kehitystä pidemmältä 
ajanjaksolta. Yhden vuoden mittausdata ei kuvaa riittävän hyvin ilmanlaadun 
nykytilannetta. Lisäksi arvioitavaa vaikutusaluetta ilmapäästöjen osalta tulee laajentaa 
vähintään viiteen kilometriin, jolloin myös Harjavallan taajama on mukana vaikutusten 
arvioinnissa. Nikkelintuotannonlaajentamishankkeen vaikutukset ilmanlaatuun tulee YVA-
selostuksessa arvioida. Laajennushankkeen vaikutuksia ilmanlaatuun tulee arvioida 
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huomioiden olemassa olevan tuotannon ja muiden Suurteollisuuspuiston toimijoiden 
tuotannon sekä liikenteen aiheuttamat yhteisvaikutukset.  

Hankkeen suunnittelussa tavoitteena tulee olla, että ilmanlaatu pysyy hankealueen 
vaikutusalueella hyvänä ja se, että ilmanlaatu alueella paranee toiminnan laajentamisesta 
huolimatta. Selostuksessa tulee kuvata mitä toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi 
aiotaan tehdä ja kuinka paljon toimenpiteillä on mahdollista vähentää päästöjä.  

Ilmapäästöjen vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön tulee arvioida, kuten YVA-
ohjelmassa on esitettykin. Arviointiselostuksessa on huomioitava myös toiminnasta 
aiheutuvat pölyhaitat sekä miten niitä voidaan ehkäistä tai lieventää. 

Vaikutukset ilmastoon

Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen ilmastovaikutusten arvioinnissa on tuotava 
esiin ilmastonmuutoksesta pitkällä aikavälillä hankealueelle aiheutuvat vaikutukset ja 
riskit sekä näihin riskeihin varautuminen hankkeen eri toteutusvaiheissa. YVA-direktiivi 
edellyttää aiempaa vahvemmin, että hankkeiden YVA-menettelyssä arvioidaan 
vaikutuksia ilmastoon ja hankkeiden alttiutta ilmastonmuutokselle. Ilmastovaikutusten 
arvioinnista YVA- ja SOVA-menettelyissä on ilmestynyt Suomen ympäristökeskuksen 
laatima raportti: Ilmastovaikutusten arviointi YVAssa ja SOVAssa -vaikutusten 
tunnistaminen ja johdonmukainen käsittely, joka on luettavissa osoitteessa 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-257-0.

Ilmastovaikutusten arvioinnin tulosten yhteenvedon pitää olla selkeä ja sisältää kuvaukset 
hankevaihtoehtojen eri vaiheiden ja toimintojen ilmastovaikutuksista. Hankkeen 
ilmastovaikutukset tulee suhteuttaa alueellisiin päästömääriin ja ilmastotavoitteisiin.

Toimintaan liittyvien kuljetusten kasvihuonekaasupäästöjen arviointia varten on 
määriteltävä keskimääräiset jätteiden ja muiden materiaalien kuljetusmatkat, joiden 
oletukset on perusteltava. Liikennepäästöjen vertailukohtaa valittaessa toiminnan 
luonteeseen sopivampi vertailukohta on kuorma-autoliikenteen päästöt tieliikenteen 
kokonaispäästöjen sijaan.

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluun

Hanke sijoittuu olemassa olevalle teollisuusalueelle, eikä YVA-ohjelmassa nähdä 
hankkeen osalta tarvetta laajalle kasvillisuus- ja eläimistövaikutusten arvioinnille. 

Koska hankkeesta ja nykyisestä tuotannosta aiheutuu kuormitusta Kokemäenjoen 
vesistöön, niin yhteysviranomainen katsoo, että vaikutuksia myös Naturan osalta on 
arvioitava asianmukaisella ja riittävällä tavalla tehtaan alapuolisessa vesistössä 
(FI0200045 Pirilänkoski ja FI0200079 Kokemäenjoen suisto).  Vaikutuksia Naturaan tulee 
arvioida YVA-selostuksen yhteydessä ja vasta selostuksessa tehtyjen arviointien 
perusteella selviää edellyttääkö hanke varsinaista luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista 
arviointi- ja lausuntomenettelyä. Arvioinnissa tulee huomioida myös mahdollisten muiden 
hankkeiden yhteisvaikutukset. Nyt laaditussa arviointiohjelmassa vaikutuksia ei ole 
eritelty, vaan ainoastaan todettu niiden olevan merkityksettömiä, eikä tällaista arviointia 
voida pitää asianmukaisena arviointina.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-257-0
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Hankkeesta vastaavan on oltava tietoinen hankkeen suorista tai epäsuorista vaikutuksista 
kasvillisuuteen ja eläimistöön, vesiympäristö mukaan lukien. YVA-ohjelmassa esitetty 
vaikutusten arviointi kasvillisuuteen ja eläimistöön ilmapäästöjen arvioinnin yhteydessä 
on sinänsä asianmukainen, mutta tarkastelua tulee laajentaa myös vesiympäristöön. 
YVA-selostuksessa tulee arvioida nykyisen toiminnan ja laajennushankkeen 
jätevesipäästöjen mahdolliset suorat ja epäsuorat vaikutukset vesiympäristön kasvi- ja 
eläinlajeihin huomioiden erityisesti onnettomuus- ja poikkeustilanteet. 

Vaikutukset luonnonvaroihin

Arviointiohjelman mukaan hankkeen vaikutukset luonnonvaroihin voivat liittyä mm. raaka-
aineiden ottoon ja liikenteen sähköistymisen edistämiseen. Vaikutusten arviointi 
toteutetaan asiantuntija-arviona huomioiden mm. hankkeen materiaalivirrat.

Yhteysviranomainen muistuttaa, että luonnonvarojen käyttöön liittyy myös laajemmin 
kiertotalous ja kierrätyksen edistäminen. Kiertotaloudessa tuotteet ja materiaalit pidetään 
pitkään kierrossa, minimoidaan jätteen määrä sekä vähennetään elinkaarisia 
kasvihuonekaasupäästöjä. Kiertotaloudessa resurssitehokkuus on tärkeää ja toiminnassa 
tulisi kuluttaa mahdollisimman vähän luonnonvaroja ja energiaa.

Tuotannossa käytettävien kierrätysraaka-aineiden osuuden arvioidaan kasvavan 
tulevaisuudessa, mutta pysyvän nykyisen ympäristöluvan rajoissa. YVA-selostuksessa 
tulee arvioida, muuttuuko tuotannossa muodostuvien jätejakeiden laatu ja määrä tai 
lisääntyvätkö muut päästöt mm. ilmaan tai vesiin tai tuotantoon liittyvät riskit käytettäessä 
aiempaa enemmän kierrätysraaka-aineita. 

Lisäksi yhteysviranomainen huomauttaa, että jätteiden loppusijoittaminen ei ole 
kiertotalouden mukaista. Hankkeen myötä lisääntyvien jätemäärien hyödyntämisessä ja 
käsittelyssä tulee kaikilta osin huomioida jätelain tavoitteet vähentää syntyvien jätteiden 
määrää sekä lisätä kierrätystä ja hyödyntämistä. 

Vaikutukset maankäyttöön, maisemaan ja kulttuuriympäristöön

Maankäytön, maiseman ja kulttuuriympäristön nykytilan kuvausta ja näihin kohdistuvien 
vaikutusten arviointia tulee täydentää YVA-selostuksen yhteydessä. 

Arviointiselostuksessa tulee arvioida hankkeen edellyttämän rakentamisen asemakaavan 
mukaisuutta sekä huomioiden myös vireille tulossa oleva asemakaava. Arvioinnissa on 
huomioitava alueen asemakaavamerkinnät ja määräykset sekä arvioida vaikutukset 
päärataan. Nyt arviointiohjelmassa esitettyjen tietojen perusteella liuosvarasto ja 
lastauspaikka näyttäisivät sijoittuvan asemakaavan vaara-alueelle.

Arviointiselostukseen tulee täydentää Satakunnan maakuntakaavoitusta koskevia tietoja. 
Maakuntakaavoituksen osalta tulisi esittää ote Satakunnan maakuntakaavojen 
yhdistelmäkartta, koska vaihemaakuntakaava 2 on aiheuttanut muutoksia 
maakuntakaavaan ja osin muuttanut kokonaismaakuntakaavan merkintöjä ja määräyksiä. 
Samalla tulee huomioida, että Satakunnan maakuntakaavassa ja Satakunnan 
vaihemaakuntakaavassa 2 on koko kaava-aluetta koskevia yleismääräyksiä. 
Maakuntakaavan velvoittavat vaikutukset tulee ottaa suunnittelussa huomioon.
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Muutenkin arviointiselostuksessa tulee kiinnittää huomiota kaavakuvauksiin. 
Arviointiohjelmassa on osa pohjakarttaa koskevista merkinnöistä esitetty virheellisesti 
kaavamerkintöinä (kuva 5–7). Toisaalta selityksistä puuttuvat asian kannalta olennaiset 
maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön merkintä (vihreä pystyviivoitus) ja 
valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen merkinnät. Kuvassa 5-10 on esitetty 
valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen "ehdotus". Valtioneuvoston päätös ko. 
maisemia koskien on tehty jo 18.11.2021 (VAMA 2021), joten selostuksessa ko. tietoja 
tulee päivittää. 

Vaikutusten arvioinnin osalta tulee ottaa huomioon paitsi maisemavaikutukset, myös 
vaikutukset etenkin maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön "Outokummun ja 
Kemiran asuntoalueet", johon uusi liuottamorakennus on suunniteltu. Arvioinnissa on 
syytä ottaa huomioon mm. alueella tehdyt rakennusinventoinnit koko hankealueen osalta. 

Yhteysviranomainen yhtyy Satakunnan Museon lausunnossa esille tuomaan huomioon, 
että maiseman osalta esitetty arvioitava vaikutusalue 500 metriä, on varsin lyhyt. Valittua 
vaikutusaluetta on perusteltu matalalla rakentamisella, mutta ohjelmassa ei ole tarkemmin 
esitetty rakentamisen korkeutta. Tietoja sekä rakennettavien että purettavien rakennusten 
osalta tulee tarkentaa selostuksessa. Arviointiohjelmassa kuitenkin ilmoitetaan 
huomioitavan hankkeen mahdolliset vaikutukset Kokemäenjokilaakson 
kulttuurimaisemaan. Yhteysviranomainen toteaa, että vaikutusalueen rajauksen on oltava 
riittävän laaja, jotta mahdolliset vaikutukset saadaan esiin tarvittavassa määrin. 
Vaikutukset myös valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen tulee arvioida. 

Meluvaikutukset

Arviointiohjelman mukaan hankkeesta aiheutuvat uudet melulähteet tunnistetaan ja 
melutasot määritetään. Näiden perusteella arvioidaan asiantuntijan toimesta 
meluvaikutus lähimpiin häiriintyviin kohteisiin laskennallisesti. Vaikutusten arvioinnissa 
huomioidaan myös Suurteollisuuspuiston muu toiminta ja lisääntynyt liikenne. 

Yhteysviranomainen huomauttaa, että arviointiohjelmassa ei ole tuotu esille, että 
Suurteollisuuspuiston nykyisestä toiminnasta läheiselle asutukselle aiheutuva melu on jo 
nykyisin paikoin lähellä toimijoiden ympäristöluvissa sallittuja päiväajan LAeq 55 dB ja 
yöajan LAeq 50 dB melun raja-arvoja. Yöajan melun raja-arvon on myös todettu 
ylittyneen. Laajennushankkeen myötä toiminnasta voi edelleen aiheutua lisämeluhaittaa, 
etenkin kun huomioidaan uusien tuotantorakennusten sijoittuminen lähelle asutusta.  

Arviointiselostuksessa tulee kuvata ne toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa, ettei 
hankkeen myötä meluhaitta lähimmillä asuinrakennuksilla edelleen kasva, eivätkä melulle 
asetetut raja-arvot ylity. Laajentamishankkeen suunnittelun tavoitteena tulisi olla, että 
meluhaitta lähialueella vähenee esimerkiksi huomioimalla uusien toimintojen sijoittelu 
sekä toimintaan liittyvät liikennereitit. 

Liikennevaikutukset

Liikenteen nykytilan kuvausta tulee täydentää tiedoilla raaka-aineiden junakuljetuksista 
nykyisin ja miten ne muuttuvat hankkeen myötä. Arviointiselostuksessa tulee arvioida 
Suurteollisuuspuiston liikenteellisiä ja liikenteestä aiheutuvia yhteisvaikutuksia ja 
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yhteisriskejä.  Selostuksessa tulee kuvata, miten liikennöinti tapahtuu hankealueen 
sisäpuolella ja mihin suuntiin ja liikenneväyliin liikenteelliset vaikutukset pääasiassa 
kohdistuvat. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös vaikutukset junaliikenteeseen sekä 
ratapihan kapasiteetin/infran mahdollisiin lisätarpeisiin. 

Arvioinnissa on tarpeen huomioida myös miten mahdolliset Suurteollisuuspuiston 
kehätien rakentaminen tai ratapihan laajentaminen vaikuttavat alueen liikenteeseen 
toteutuessaan. Lisäksi tulee huomioida myös uuden, pohjavesialueen ulkopuolelle 
sijoitettavan tuotevaraston vaikutus liikenteeseen.

Myös lisääntyvän jätteen määrän käsittelyn vaikutuksia Suurteollisuuspuiston alueella ja 
lisääntyvien jätteiden kuljetuksien vaikutuksia tulee arvioida. Liikenneturvallisuuteen ja 
mahdollisiin riski- ja onnettomuustilanteisiin tulee kiinnittää huomiota.   

Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen 

Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia esitetään arvioitavan asiantuntijatyönä käyttämällä jo 
olemassa olevaa ja hankkeen yhteydessä ihmisiltä mm. yleisötilaisuuksissa koottua 
tietoa. 

Hankealueen lähellä on runsaasti asemakaavoitettua asutusta ja Suurteollisuuspuiston 
lähimmät asuinalueet ovat jo nyt monin tavoin läheisen teollisuusalueen toimintojen 
kuormittamia. Yhteysviranomainen katsoo, että ihmisiin kohdistuvissa 
vaikutusarvioinneissa tuleekin huomioida myös Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n nykyisen 
toiminnan ja Suurteollisuuspuiston toimintojen yhteisvaikutus lähialueella asuviin ihmisiin 
keskeisimpien vaikutusmekanismien osalta. 

Lisäksi vaikutusten arvioinnissa tulee ottaa kantaa mm. siihen, voidaanko hanke toteuttaa 
siten, ettei lähiasutukseen kohdistuva kuormitus lisäänny esimerkiksi melun tai 
ilmapäästöjen osalta. Arvioinnissa tulee esittää selkeästi, mitkä ovat ne keinot, joilla 
toiminnan laajentamisen aiheuttamaa kuormitusta voidaan tehokkaasti vähentää. 

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 

Nyt kyseessä olevan hankkeen kohdalla erityistä huomioita tulee kiinnittää 
yhteisvaikutusten tunnistamiseen ja arviointiin, sillä hankealueen lähiympäristössä toimii 
useita saman toimialan toimijoita, joilla on myös yhteinen vesientarkkailuohjelma. 
Laajennushanke kasvattaa edelleen Harjavallan Suurteollisuuspuiston toimintaa ja 
yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa teollisuuspuiston vaikutusalue on laajempi ja 
vaikutukset suurempia, kuin yksittäisen hankkeen. 

Pinta- ja pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten lisäksi yhteisvaikutukset tulee huomioida 
erityisesti ilmapäästöjen sekä liikenteen ja sen aiheuttamien vaikutusten osalta ja 
huomioida näiden vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Lisäksi 
tulee huomioida alueella olevien toimijoiden yhteisvaikutus alueen maisemaan ja 
maankäyttöön.

Jätteet

Arviointiohjelman mukaan kierrätysraaka-aineiden osuuden tuotannossa oletetaan 
jatkossa kasvavan, mutta pysyvän nykyisen ympäristöluvan rajoissa. Lisääntyneen 
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mahdolliset vaikutuksia tuotannossa muodostuvien jätejakeiden laatuun ja määrään 
tarkastellaan olevan tiedon nojalla YVA-selostuksessa ja tarvittaessa tarkennetaan 
lupavaiheessa.

Yhteysviranomainen pitää hyvänä, että muodostuvien jätejakeiden laatu ja määrä 
selvitetään selostuksen yhteydessä. Samalla tulee myös arvioida muuttuvatko tai 
lisääntyvätkö muut päästöt mm. ilmaan, maaperään ja pohjaveteen tai tuotantoon liittyvät 
riskit käytettäessä aiempaa enemmän kierrätysraaka-aineita. 

Hankkeen myötä Torttilan kaatopaikalle vuosittain sijoitettavan jätteen määrä kasvaa. 
Arviointiselostuksessa tulee myös arvioida Torttilan kaatopaikalle loppusijoitettavien 
jätteiden lisäyksen aiheuttamia vaikutuksia kaatopaikan toimintaan sekä mm. 
muodostuvien suotovesien määrään, laatuun, käsittelyyn ja mahdollisiin vaikutuksiin 
maaperään ja pohjavesiin.  

Riskit ja poikkeustilanteet

Arviointiohjelmassa on kuvattu hyvin suppeasti, miten kemikaaleihin liittyvät riskit ja 
vaikutukset arvioidaan selostuksessa. Toiminnassa käsitellään ja varastoidaan isoja 
määriä ympäristölle vaarallisia kemikaaleja ja toiminta sijoittuu luokitellulle 
pohjavesialueelle ja Kokemäenjoen välittömään läheisyyteen. Kemikaaleihin, niiden 
ympäristöriskeihin ja riskien vähentämiseksi tehtäviin toimenpiteisiin on kiinnitettävä 
erityistä huomiota YVA-selostuksessa. 

Arviointiohjelman mukaan uusi prosessilaitteisto integroidaan olemassa olevan tuotannon 
kanssa. YVA-selostuksessa on huomioitava myös olemassa olevien rakenteiden kunto, 
kun arvioidaan laajennukseen liittyviä vuoto- ja onnettomuusriskejä.

Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeelle tulee laatia ympäristöriskinarvio, joka kattaa 
myös kemikaalien kuljetukset ja varastoinnin sekä tulipalot. Riskinarvioinnissa tulee 
huomioida sekä normaalitoiminnan että poikkeustilanteiden aiheuttamat riskit 
ympäristölle ja terveydelle. Ympäristöriskinarvio, arviointimenetelmät ja tulokset tulee 
esittää YVA-selostuksessa läpinäkyvästi ja kattavasti. Laitoksen sijoittumisessa ja 
onnettomuuksien vaikutusten arvioinnissa tulee huomioida myös onnettomuuksien 
leviämismahdollisuuksia Suurteollisuuspuiston laitoksesta toiseen. 

Osana riski- ja poikkeustilannetarkastelua on esitettävä riittävät tiedot liittyen riskeihin 
varautumiseen, riskien estämiseen ja niistä aiheutuvien haittavaikutusten vähentämiseen. 

Vaikutusten seuranta

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

YVA-menettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestäminen 
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Arviointiohjelman aikana on toteutettu vuorovaikutus YVA-lain edellyttämässä 
laajuudessa. Yleisötilaisuus järjestettiin läsnätilaisuutena. Tilaisuuden osallistujamäärä jäi 
melko vähäiseksi, eikä hanke juurikaan synnyttänyt yleisössä kysymyksiä tai keskustelua. 
YVA-selostusvaiheessa on hyvä harkita yleisötilaisuuden järjestämistä siten, että myös 
etäosallistuminen on mahdollista. Tämä voi lisätä ihmisten osallistumishalukkuutta ja 
vuorovaikutusta.

6 ARVIOINTIOHJELMALAUSUNNON TOIMITTAMINEN JA SIITÄ 
TIEDOTTAMINEN

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

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

7 SUORITEMAKSU, SEN MÄÄRÄYTYMINEN JA MAKSUA KOSKEVA 
OIKAISUMAHDOLLISUUS

Suoritemaksu on 8 000 euroa.

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

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

8 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

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

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (277/2017) 3 §

Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8 §

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristö- keskusten, työ- ja 
elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallinto- keskuksen maksullista suoritteista 
vuonna 2022 (1259/2021) 2 §.

https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset
https://www.ymparisto.fi/
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt Ylitarkastaja Erika Liesegang ja ratkaissut 
yksikönpäällikön sijainen ylitarkastaja Sanna-Liisa Suojasto.

Jakelu Hankkeesta vastaava

Tiedoksi Lausunnon antajat
Mielipiteen esittäjät
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