L&T Teollisuuspalvelut Oy
Kipsikorven Materiaalinkäsittelykeskus
YVA-ohjelman yleisötilaisuus
8.6.2022

Yleisötilaisuuden ohjelma
• Tilaisuuden avaaminen klo 18:00
▪ Erika Liesegang, Varsinais-Suomen ELY-keskus

• Hankkeen tausta
▪ Jari Saarinen, L&T Teollisuuspalvelut Oy

• Ympäristövaikutusten arviointimenettely
▪ Erika Liesegang, Varsinais-Suomen ELY-keskus

• Ympäristövaikutusten arvioinnin esittely
▪ Petra Paldanius, Envineer Oy

• Kysymyksiä ja keskustelua
• Tilaisuuden päättäminen viimeistään klo 20:00

Hankkeen tausta
Jari Saarinen, L&T Teollisuuspalvelut Oy

L&T TEOLLISUUSPALVELUT OY

YMPÄRISTÖRAKENTAMINENKÄSITTELYKESKUKSET
8.6.2022

TEOLLISUUSPALVELUT OSANA L&T:TÄ
YMPÄRISTÖPALVELUT
Jätehuolto, kierrätys, ympäristöjohtaminen
ja uusiutuvat energialähteet

Liikevaihto vuonna
2020

751,9
MEUR

TEOLLISUUSPALVELUT
Prosessipuhdistus, ympäristörakentaminen,
viemärihuolto ja vaaralliset jätteet
KIINTEISTÖPALVELUT SUOMI
Siivous, kiinteistöhuolto ja
kiinteistötekniikka
KIINTEISTÖPALVELUT RUOTSI
Kiinteistötekniikka ja siivous

© L&T Teollisuuspalvelut Oy
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TEOLLISUUSPALVELUT
– NELJÄ VAHVAA PALVELUKOKONAISUUTTA
Prosessipuhdistus

Viemärihuolto

Vaaralliset jätteet

Ympäristörakentaminen

© L&T Teollisuuspalvelut Oy
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YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN

Jätealuerakentaminen

Pilaantuneet
maat

Teollisuuden
sivuvirrat ja jätteet

Käsittelykeskukset

Projektit

Asiantuntijapalvelut

© Lassila & Tikanoja Oyj
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OLEMME AMMATTITAITOINEN JA
LUOTETTAVA KUMPPANI

L&T YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN
➢

Ohjaamme teollisuuden sivuvirrat sekä
pilaantuneet maat hyötykäyttöön ja
hyödyntämiskelvottomat materiaalit
loppusijoitamme turvallisesti.

Koko Suomen kattava2021 paransimme
verkosto
työturvallisuutta

5

4661

omaa
käsittelykeskusta

turvallisuushavainnolla
Teollisuuspalveluissa

37

➢
➢
KATTAVAT JA MONIPUOLISET
PALVELUT
✓ Sivuvirtojen ja jätteiden
hyötykäyttö sekä
loppusijoitus
✓ Pilaantuneiden maiden
kunnostus
✓ Jätealueiden sulkeminen ja
rakentaminen

Hyötykäytämme teollisuuden sivuvirtoja ja jätteitä, kuten tuhkia
esimerkiksi maanrakentamisessa korvaamaan neitseellisiä
materiaaleja.
Käsittelemme, hyötykäytämme ja vastaanotamme pilaantuneita
maa-aineksia kaikkialta Suomelta.
Rakennamme uusia, ylläpidämme toiminnassa olevia sekä
suljemme käytöstä poistettuja jätealueita.
PALVELEMME KOKO
YHTEISKUNTAA
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Kunnat ja kaupungit
Energiateollisuus
Kemianteollisuus
Metalliteollisuus
Rakennusteollisuus
Metsäteollisuus
Kaivosteollisuus

LAAJA OSAAMINEN ERI
JÄTTEIDEN KIERRÄTYKSEEN
✓ Tuhkat ja kuonat
✓ Lietteet ja sakat
✓ Betonit ja tiilet
✓ Hiekkamateriaalit
✓ Kiinteät ja lietemäiset
prosessijätteet
✓ Pilaantuneet maat

2021 teimme

rautaista asiantuntijaa
valmiina auttamaan

2601
Safety Walk -kierrosta
Teollisuuspalveluissa

LAAJA OSAAMINEN PILAANTUNEIDEN
MAA-ALUEIDEN KUNNOSTAMISESSA
✓
✓
✓

© L&T Teollisuuspalvelut Oy

✓

Teollisuustontit
Ampumaradat
Huoltoasemat ja kylmäasemat
Öljyvahingot ja muut vahinkokohteet

TYYTYVÄISET ASIAKKAAT

93 %
asiakkaistamme olivat tyytyväisiä
palveluihimme vuonna 2021
9.6.2022
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OSAAVAT ASIANTUNTIJAMME MINIMOIVAT
YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN RISKIT
• Asiantuntijamme suunnittelevat, luvittavat ja toteuttavat
hankkeet yhdessä työmaapäälliköiden sekä
alihankkijoiden kanssa.
• Asiantuntijamme ovat toimineet alalla yli 20 vuotta.
• Toimintamme on maanlaajuista ja sertifioitua.
• Meillä on vahva osaaminen seuraavissa palveluissa:
• Pilaantuneiden maiden kunnostus
• Teollisuuden sivuvirtojen ja jätteiden hyötykäyttö
• Jätealueiden rakentaminen, sulkeminen ja hoitaminen
• Total Waste Management -asiantuntijapalvelut

9.6.2022
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L&T MATERIAALINKÄSITTELYKESKUKSET JA LÄJITYSALUEET
1. Oulu Välimaa – Vaarattoman (tavanomaisen) ja vaarallisen jätteiden kaatopaikka
2. Leppävirta Riikinneva – Vaarattoman (tavanomaisen) ja vaarallisen jätteiden kaatopaikka
3. Uusikaupunki Munaistenmetsä – toiminnassa oleva Vaarattoman (tavanomaisen) jätteen
kaatopaikka.
Q3 2023 vaarallisen jätteen kaatopaikka uusi ympäristölupa

1

4. Kotka Heinsuo - Vaarattoman (tavanomaisen) ja vaarallisen jätteiden kaatopaikka.

2

5. Pori Kipsikorpi - Vaarattoman (tavanomaisen) jätteiden kaatopaikka.

5
3
4
© L&T Teollisuuspalvelut Oy
9.6.2022

Hankkeen tausta
• Kipsikorven alueen aiempi toimija ollut Venator P&A Finland Oy
• Kipsikorven alueella on ollut kaatopaikkatoimintaa vuodesta 2001 lähtien
• L&T Teollisuuspalvelut Oy ostanut alueen kaikkien toimintoineen vuonna 2021
• Tarkoitus kehittää aluetta
o Tulevaisuuden toimintoina erilaisten materiaalien ja jätteiden vastaanotto, käsittely
ja jatkojalostus

Ympäristövaikutusten
arviointimenettely
Erika Liesegang, Varsinais-Suomen ELY-keskus

YVA-MENETTELY:
L&T Teollisuuspalvelut Oy,
Kipsikorven loppusijoitus- ja
materiaalinkäsittelyalueen
laajennushanke, Pori
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma
Yleisötilaisuus
8.6.2022
Varsinais-Suomen ELY-keskus / Erika Liesegang

YVA-menettely: mikä?

▪ Lakisääteinen menettely (YVA-laki ja -asetus)
▪ Tunnistetaan, arvioidaan ja kuvataan tietyn hankkeen todennäköisesti
merkittävät ympäristövaikutukset

▪

– Ei ole lupamenettely, vaan lupaan edellytettävä selvitys. YVA-menettelyssä
selvitetään vaikutuksia, ei tehdä päätöksiä

Kuullaan
– viranomaisia
– niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa
– yhteisöjä, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea

Varsinais-Suomen ELY-keskus / Erika Liesegang

YVA-menettelyn tarkoituksena

▪ Edistää ympäristövaikutusten arviointia
▪ Lisätä kaikkien osapuolten tiedonsaantia ja
▪
▪
▪

osallistumismahdollisuuksia
Saada ja antaa tietoa ja kokonaiskuva hankkeen ja sen
vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista
Löytää haitantorjunta- ja lieventämiskeinoja
Saada tietoa osaksi suunnittelua ja päätöksentekoa

Varsinais-Suomen ELY-keskus / Erika Liesegang

YVA-menettely: mitä arvioidaan?

▪

Ympäristövaikutuksia eli hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja
välillisiä vaikutuksia:
a) väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
b) maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja
luonnon monimuotoisuuteen
c) yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan,
kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
d) luonnonvarojen hyödyntämiseen
e) edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin

→ YVA:ssa laajempi tarkastelu kuin esim. ympäristölupamenettelyssä

Varsinais-Suomen ELY-keskus / Erika Liesegang

YVA-menettely: millä perusteella?

▪
▪

▪

YVA-menettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti
on merkittäviä ympäristövaikutuksia.
YVA-lain liitteen 1 hankeluettelon mukaisista hankkeista tehdään aina YVA
– 11a) jätteiden käsittelylaitokset, joissa vaarallista jätettä sijoitetaan kaatopaikalle
– 11b) Jätteiden käsittelylaitokset, joissa muuta kuin vaarallista jätettä sijoitetaan
kaatopaikalle
– L&T Teollisuuspalvelut Oy:n Kipsikorpi: jätejakeiden ja muiden materiaalien
vastaanottomäärä olisi max.150 000 t/a, josta hyötykäyttöön ohjataan max. 105 000 t/a
ja loppusijoitukseen max. 60 000 t/a.

Lisäksi harkinnanvaraiset hankkeet:
– yksittäistapaukset, ELY-keskuksen päätöksellä (jos todennäköisesti aiheuttaa
merkittäviä ympäristövaikutuksia, vaikutuksiltaan hankeluetteloa vastaavat)

Varsinais-Suomen ELY-keskus / Erika Liesegang

YVA-menettely: ketkä?
Kansalaiset,
yhteisöt,
viranomaiset:
mielipiteet ja
lausunnot

Hankkeesta
vastaava

Konsultti

Yhteysviran
omainen
(ELYkeskus)

Varsinais-Suomen ELY-keskus / Erika Liesegang

• Toiminnanharjoittaja tai se
joka muutoin on vastuussa
hankkeen valmistelusta tai
toteuttamisesta
• Vastaa
ympäristövaikutusten
arvioinnista

• Hankkeesta vastaava voi
tilata YVA-selvitykset
konsultilta
• Toteuttaa asiantuntijatyön
(suunnittelu, selvitykset,
arvioinnit, tiedotus,
kokoukset…)

• Huolehtii siitä, että YVAmenettely järjestetään
• Antaa lausunnon YVAohjelmasta
• Antaa perustellun
päätelmän YVAselostuksesta

Varsinais-Suomen ELY-keskus / Erika Liesegang

Missä mennään?

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tänään esitellään hanketta ja hankkeen arviointiohjelmaa
– mahdollisuus esittää kysymyksiä, mielipiteitä, kommentteja
Arviointiohjelma (+kuulutus, lausuntopyynnöt) luettavissa
ympäristöhallinnon verkkosivuilla:
www.ymparisto.fi/kipsikorvenkasittelykeskusPoriYVA
Paperiversio nähtävillä myös Porin kaupungin palvelupiste Porinassa
Ohjelmasta pyydetty viranomaisten ja kyläyhdistysten lausuntoja
Lausunnot ja mielipiteet tulee antaa 23.6.2022 mennessä
Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta viimeistään 22.7.2022

Varsinais-Suomen ELY-keskus / Erika Liesegang

Arviointiohjelman sisältö (YVA-asetus 3 §):
1) kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista, koosta,
maankäyttötarpeesta ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin, tiedot hankkeesta vastaavasta
sekä arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta
2) hankkeen kohtuulliset vaihtoehdot (myös VE0)
3) tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista
4) kuvaus todennäköisen vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja kehityksestä
5) ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista ympäristövaikutuksista (myös valtioiden rajat ylittävät
ympäristövaikutukset ja yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa), perustelut arvioitavien
ympäristövaikutusten rajaukselle
6) tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityksistä sekä aineiston
hankinnassa ja arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja niihin liittyvistä oletuksista
7) tiedot arviointiohjelman laatijoiden pätevyydestä
8) suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä sekä näiden
liittymisestä hankkeen suunnitteluun ja arvio arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta.
Varsinais-Suomen ELY-keskus / Erika Liesegang

YVA-ohjelma

▪

Käytännössä hankkeesta vastaavan laatima työohjelma vaikutusten
arvioinnista, jossa kuvataan ”mitä, missä, miten, milloin ja kuka”

11.12.2019 Varsinais-Suomen ELY-keskus / Erika Liesegang

Mielipiteen esittäminen
VOIT VAIKUTTAA!
Lähetä mielipiteesi kirjallisena ELY-keskukselle 23.6.2022 mennessä:
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku
• Vapaamuotoinen kirje tai sähköpostiviesti
• Muista omat yhteystiedot kirjaamista varten!

▪
▪
▪

Lausunnot ja mielipiteet vaikuttavat yhteysviranomaisen lausunnon sisältöön; niistä
saadaan paikallista tietoa ja poimitaan ympäristövaikutusten kannalta
merkityksellisiä asioita
Onko suunnitelma ympäristövaikutusten arvioimiseksi asianmukainen ja riittävä?
Mitä muita asioita pitäisi selvittää? Ovatko vaihtoehdot ja vaikutusalueen rajaus
riittäviä? Mikä mahdollisesti huolettaa?
Kysymyskin on arvokas mielipide
Varsinais-Suomen ELY-keskus / Erika Liesegang

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta
Viimeistään 22.7.2022
Lähetetään kirje- tai sähköpostissa lausunnon antajille ja yhteystietonsa jättäneille
mielipiteen esittäjille.

▪

Sisältö
– Onko suunniteltu arviointi riittävän laaja ja tarkka?
– Kuinka tarvittavat selvitykset sovitetaan yhteen hanketta koskevien muissa
laeissa edellytettyjen selvitysten kanssa?
– Yhteenveto annetuista lausunnoista ja mielipiteistä

Varsinais-Suomen ELY-keskus / Erika Liesegang

YVA-ohjelman jälkeen

▪

▪

Hankevastaava laatii YVA-arviointiselostuksen
– YVA-selostuksessa esitetään jo ohjelmassa esitetyt hankkeen tiedot
tarvittaessa tarkennettuna. Lisäksi erityisesti hankkeen ja sen
vaihtoehtojen ennakoidut ympäristövaikutukset sekä niiden lieventämistai estämistoimet.
– Myös arviointiselostuksesta on mahdollisuus antaa mielipiteitä
– Mahdollinen yhteiskuuleminen lupahakemuksen kanssa

Yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmän
arviointiselostuksesta

Varsinais-Suomen ELY-keskus / Erika Liesegang

YVA:n huomioiminen

▪
▪
▪

Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen ilman YVAselostusta ja yhteysviranomaisen tekemää perusteltua päätelmää
Lupapäätöksestä on käytävä ilmi, miten YVA-selostus,
yhteysviranomaisen siitä antama perusteltu päätelmä ja selostusta
koskevien kuulemisten tulokset on otettu huomioon
Muutoksenhaku
– YVA:sta ei voi erikseen valittaa
– Se, jolla on oikeus hakea lupapäätökseen muutosta valittamalla, voi
valituksessaan vedota siihen, että YVA-menettelyä ei ole suoritettu tai se on
suoritettu puutteellisesti.

Varsinais-Suomen ELY-keskus / Erika Liesegang

Lisätietoja
▪
▪
▪
▪

YVA-ohjelmat: www.ymparisto.fi/kipsikorvenkasittelykeskusPoriYVA (mm. hankkeesta
vastaavan ja konsultin yhteystiedot)
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Ympäristö ja luonnonvarat
– PL 236, 20101 Turku kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
– Yhteyshenkilö Erika Liesegang(p. 0295 023051, erika.liesegang@ely-keskus.fi)
YVA-menettely yleensä: www.ymparisto.fi/fiFI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi
YVA-lainsäädäntö https://www.finlex.fi
– Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017)
– Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (277/2017)
– YVA-direktiivi (EPNDir 2011/92/EU tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden
ympäristövaikutusten arvioinnista)

Varsinais-Suomen ELY-keskus / Erika Liesegang

Ympäristövaikutusten
arviointiohjelma
Petra Paldanius, Envineer Oy

YVA-menettelyn peruste
• Tässä hankkeessa YVA-menettelyä sovelletaan YVAlain 3 §:n 1 momentin ja liitteen 1 perusteella
kohtaa 11
o Suunnitellut jätemäärät ylittävät kohdassa 11
esitetyt

Hankealueen sijainti
• Hankealue (pinta-ala n. 80 ha) sijaitsee Porissa
Peittoon kierrätyspuiston alueella

• Hankealue sijoittuu osittain jo olemassa olevalle
Kipsikorven kaatopaikan kiinteistölle sekä osittain
rakentamattomalle kiinteistölle
• Hankealueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee
useita teollisuusjätteiden käsittelyyn erikoistuneita
yrityksiä

Alueen nykyinen toiminta
• Vaarattoman jätteen loppusijoitusalue (ollut käytössä vuodesta 2001 lähtien)
o Nykyisin loppusijoitetaan jätteitä 170 550 t/a
o Alueesta 10 ha on jo suljettu
• Alueelle sijoitetaan mm.
o Kipsisakkaa
o Neutraloitua väkevöintisakkaa
o Neutraloitua ilmeniittijäännöstä
o Tuhkaa
o Rakennus- ja purkujätteitä
o Pilaantuneita maa-aineksia

• Ympäristöluvan mukaisia laajennuksia tulossa
o Kaatopaikan laajennusalue
o Käsittely- ja varastointikentän laajennusalue

Hankevaihtoehdot
Vaihtoehto VE0

Vaihtoehto VE2

• Hankealueelle ei rakenneta suunnitelman mukaista
materiaalinkäsittelykeskusta tai loppusijoitusaluetta

• Alueelle rakennetaan vaarattoman ja vaarallisen jätteen
loppusijoitusalueet sekä 3 käsittelykenttää

• Rakentamattomille alueille ei kohdistu muutoksia ja ne
säilyvät nykytilassa

• Alueelle vastaanotetaan materiaaleja 300 000 t/a

• Ympäristöluvan mukaisilla alueilla toiminnot jatkuvat
luvan mukaisesti

Vaihtoehto VE1
• Alueelle rakennetaan vaarattoman ja vaarallisen jätteen
loppusijoitusalueet sekä 3 käsittelykenttää
• Alueelle vastaanotetaan materiaaleja 150 000 t/a
• Materiaaleista 30-40%
hyötykäytetään

loppusijoitetaan

ja

60-70%

• Materiaaleista 30-40%
hyötykäytetään

loppusijoitetaan

ja

60-70%

Toiminta
Vastaanotettavat jätejakeet ja materiaalit

Käsittelymenetelmät

• Teollisuusjätteet

• Vastaanotto ja punnitus

• Rakennus- ja purkujätteet

• Varastointi

• Kierrätyspuu

• Siirtokuormaus

• Betoni
• Pilaantuneet maa-ainekset
• Asbesti
• Tuhkat
• Lietteet

• Mekaaninen käsittely (seulonta, murskaus)
• Kiinteytys ja stabilointi
• Lannoitetuotteiden ja mullan valmistus
• Pilaantuneiden maiden kompostointi

• Huokosilmakäsittely
• Tuhkalannoitteen valmistus

• Kaupan ja teollisuuden jätteet

• Terminen käsittely

• Renkaat

• Pesutoiminnot

• Loppusijoitus

Vaikutusten arvioinnin periaatteet
• Herkkyys – vaikutusten suuruus – merkittävyys
▪ Ympäristön nykytilan herkkyys eli kyky sietää ympäristöön kohdistuvaa muutosta
▪ Vaikutusten suuruus: kesto, laajuus, voimakkuus
▪ Vaikutuksen merkittävyys huomioiden nykytilan herkkyys ja vaikutus

• Vaikutukset arvioidaan hankkeen koko elinkaaren (rakentaminen, toiminta, toiminnan
päättyminen) ajalta

• Arvioinnissa huomioidaan mahdolliset
▪
▪
▪
▪

Yhteisvaikutukset muiden toimijoiden tai hankkeiden kanssa
Riskit
Arvioinnin epävarmuustekijät
Haitallisten vaikutusten rajoittaminen

Kallio- ja maaperä
Kallioperä

Vaikutusten arviointi

• Kallioperä kiilleliusketta ja –gneissiä sekä tonaliittia

• Vaikutukset muodostuvat rakentamisen aikana

• Alueella ei
muodostumia

sijaitse

arvokkaita

kallioperän

Maaperä
• Maaperä pääosin hiekkamoreenia, paikoitellen
kalliota
• Happamien
sulfaattimaiden
potentiaalinen
esiintyvyysalue → GTK:n aineiston perusteella ei
kuitenkaan erityisen todennäköistä

▪ Pintamaan poisto
▪ Alueiden tasaaminen
▪ Tiiviit kenttä- ja kaatopaikkarakenteet

• Mahdolliset onnettomuus/poikkeustilanteet
• YVAn aikana tehdään pohjatutkimuksia → tulokset
esitetään YVA-selostuksessa

Pohjavedet
Nykytila

Vaikutusten arviointi

• Hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella

• Alueelle
rakennetaan
kaatopaikkarakenteet

• Alueen pohjavettä ei käytetä talousvesikäyttöön
• Olemassa oleva pohjavesien tarkkailuohjelma →
alueella yhteensä 5 tarkkailuputkea
• Paikoitellen
pitoisuuksia
kadmium)

ympäristönlaatunormien ylittäviä
(mm. sulfaatti, kloridi, nikkeli,

tiiviit

kenttä-

ja

▪ Pohjaveden muodostumien rakennettavalla alueella
estyy
▪ Pohjavedenpinta voi paikallisesti laskea

• Mahdolliset onnettomuus/poikkeustilanteet

• Hankealueelle asennetaan YVAn aikana uusia
pohjavesiputkia
• Vaikutusten arviointi tehdään asiantuntija-arviona

Pintavedet
Nykytila
• Hankealue
alueeseen

Vaikutusten arviointi
kuuluu

Strömsuntinojan

valuma-

• Nykyisellään suoto- ja valumavedet johdetaan
laskeutusaltaan kautta Strömsuntinojaan

• Rakentamisen aikana voi ilmetä samentumista
• Tiiviit kenttä- ja kaatopaikkarakenteet estävä suotoja hulevesien pääsyn pintavesiin

• Peittoon alueen toimijoilla vesistökuormituksen
yhteistarkkailu

• Alueella muodostuvat
tasausaltaaseen
jätevedenpuhdistamolle

• Olemassa oleva pintavesien tarkkailuohjelma

• Mahdolliset onnettomuus/poikkeustilanteet

▪ Peittoon teollisuuskaatopaikka-alueen vaikutus
alajuoksun ravinnepitoisuuksiin on maltillinen ja
näkyy lähinnä typpipitoisuuksissa

suotovedet kerätään
ja
johdetaan

• Vaikutusten arviointi tehdään asiantuntija-arviona
• Tarkastellaan vesien määrää, laatua, käsittelyä,
johtamista ja vaikutuksia vesistöön

Ilmanlaatu ja ilmasto
Nykytila

Vaikutusten arviointi

• Peittoon teollisuusalueella useita toimijoita →
pölyäminen (jätteiden käsittely ja liikennöinti)

• Pölyvaikutukset arvioidaan mallintamalla (PM10
hiukkasille)

• Työkoneiden ja kuljetusajoneuvojen aiheuttamat
pakokaasupäästöt

• Polttoaineperäiset
laskennallisesti

• Alueen nykyiselle toiminnalle
ilmastovaikutusten tarkastelua

• Arvioidaan
eri
toteutusvaihtoehtojen
kasvihuonekaasuista aiheutuvia ilmastovaikutuksia

ei

ole

tehty

päästöt

arvioidaan

• Arvioidaan hiilitaseiden muutosta
• Arvioidaan ilmastonmuutokseen varautuminen ja
sopeutuminen

Luonnonympäristö
Nykytila

Vaikutusten arviointi

• Suurin osa hankealueesta on ihmistoiminnan muuttamaa
teollisuusaluetta
▪ Pohjoisosassa luonnontilaista havupuumetsää

• Suoria vaikutuksia vain rakennettaville alueille

• Alueelle on tehty vuonna 2020 luontokartoitus
asemakaavoituksen yhteydessä
▪ Puusto pääosin nuorta
▪ Tuoretta ja kuivahkoa kangasta
▪ 2 kpl luonnon monimuotoisuuden kannalta
arvokasta kohdetta
• Selvitysalueen
pesimälinnusto
koostuu
pääosin
tyypillisistä eteläsuomalaisten talousmetsien ja avoimien
alueiden linnuista.
▪ Kuivattujärvellä ja sen ympäristössä on myös
kosteikkolajistoa
• Viitasammakkoa havaittu Kuivattujärvessä

• Välillisiä vaikutuksia voi aiheutua ilmapäästöistä,
pohjaveden pinnan muutoksista, pintavesien purkureitin
muutoksista sekä melusta
• Vaikutusten arviointi suoritetaan asiantuntijatyönä
olemassa olevien selvitysten ja tutkimusten perusteella
▪ arvioinnissa käytettävää lähtötietoa haetaan mm.
ympäristöhallinnon tietokannoista

Liikenne
Nykytila

Vaikutusten arviointi

• Hankealueelle liikennöidään Porin saaristotieltä (tie
272) edelleen Marinkorventien kautta

• Arvioidaan jätteenkäsittelytoiminnan aiheuttama
kuljetusmäärä sekä työmatkaliikenne

• Vuonna 2020 Porin saaristotien keskimääräinen
vuorokausiliikenne oli 754 ajoneuvoa, raskaan
liikenteen osuus oli keskimäärin 113 ajoneuvoa

• Tarkennetaan
suunnitellun
toiminnan
kuljetusreittejä yleisellä tieverkolla ja arvioidaan
laskennallisesti hankkeen aiheuttamat muutokset
liikennemääriin

• Nopeusrajoitus hankealueen kohdalla on 80 km/h

• Arvioidaan
myös
vaikutukset
liikenneturvallisuuteen sekä liikenteen sujuvuuteen

Melu ja tärinä
Nykytila

Vaikutusten arviointi

• Nykyisin
melua
aiheutuu
jätteiden
loppusijoituksesta sekä liikennöinnistä

• Merkittävimmät
melupäästöt
rakentamisen
aikaiset maanrakennustyöt ja toiminnan aikana
jätteiden käsittelylaitteistot

• Vuonna 2016 tehty melumittauksia kolmella
lähimmällä kiinteistöllä
▪ Melun ohjearvot eivät ylittyneet
▪ Kipsikorven nykyiseltä kaatopaikalta lähtöisin
oleva
melu
oli
heikosti
kuultavissa
mittauspisteillä, mutta vallitseva melulähde oli
joka mittauspisteellä muu kuin kaatopaikka
(kuten tuulivoimala, liikenne, linnut)

• Rakentamisen aikana louhitaan
eteläpuolella hankealuetta

pohjois-

ja

• Meluvaikutuksia arvioidaan mallintamalla melun
leviämistä

Kaavoitus
Nykytila

Vaikutusten arviointi

• Alueella voimassa Satakunnan maakuntakaava,
jossa alue oin kaavoitettu jätteenkäsittelyalueeksi
(EJ)

• Suoria vaikutuksia kun rakentamaton metsäalue
otetaan teolliseen käyttöön

• Satakunnan 1. vaihemaakuntakaavassa osittain
tuulivoimaloiden alueeksi kaavoitettu (tv1)
• Peittoossa osayleiskaava

• Ei voimassa olevaa asemakaavaa
▪ Peittoon kierrätyspuiston
käynnissä

asemakaavoitus

• Vaikutusten arviointi tehdään asiantuntija-arviona
• Arvioidaan soveltuvuus yhdyskuntarakenteeseen,
maankäyttöön ja verkostoihin

Maisema ja kulttuuriperintö
Nykytila

Vaikutusten arviointi

• Loppusijoitusalue näkyy selkeänä maisemassa

• Kasvillisuuden
poistuminen
rakennettavalta
alueelta sekä loppusijoitusalueet muodostavat
suurimmat maisemavaikutukset

• Hankealueen pohjoisosa luonnontilainen
• Lähialue vahvasti ihmistoiminnan muuttama
• Hankealueella ei sijaitse muinaisjäännöksiä tai
muita kulttuurihistoriallisia kohteita

• Hankealue ja sen kohoaminen muuttavat alueen
korkokuvaa pysyvästi
• Vaikutuksia
arvioidaan
maastokäyntien,
ilmakuvien, karttatarkastelujen, paikkatietojen,
valokuvien sekä alueella aikaisemmin tehtyjen
selvitysten perusteella
• Vaikutusten suuruutta määritettäessä arvioidaan
mm. sitä, kuinka laajalle alueelle vaikutukset ovat
nähtävissä, vaikuttavatko muutokset tärkeiden
ominaispiirteiden
säilymiseen
ja
kuinka
pitkäkestoinen muutos on

Väestö, elinolot, viihtyvyys
Nykytila

Vaikutusten arviointi

• Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat n. 400600 metrin etäisyydellä

• Arvioinnin aikana pyritään tunnistamaan kaikki
toiminnan mahdollisesti aiheuttamat suorat ja
välilliset vaikutukset väestöön

• Lähin
lomarakennus
hankealueen
eteläpuolella n. 550 metrin etäisyydellä
• Läheisyydessä ei sijaitse herkkiä kohteita

• Hankealueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu
merkittyjä ulkoilu- tai virkistysreittejä

• Kerätään lähialueen asukkailta ja muilta
sidosryhmiltä tietoja, näkemyksiä ja kokemuksia
vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja hankkeen
mahdollisista vaikutuksista näihin
• Vaikutusten arvioinnin lähteinä käytetään kartta- ja
paikkatietoaineistoja, tilastoja ja muita kirjallisia
lähteitä

Elinkeinoelämä ja luonnonvarat
Nykytila

Vaikutusten arviointi

• Hankealue sijaitsee Ahlaisessa, joka on Porin pohjoisin
alue

• Huomioidaan alueen
elinkeinojakauma

• Porin vahvuuksia kaupunkiseutuna ovat mm. merkittävät
teollisuuskeskittymät ja sijainti rannikolla

• Vaikutusten suuruuden arvioinnin kriteereinä käytetään
mm. hankkeen työllistäviä vaikutuksia, kuinka hanke
vaikuttaa alueen muiden elinkeinojen tai palveluiden
tuottamiseen tai kehittymiseen sekä onko hankkeen
tuotteelle olemassa kysyntää

• Rakentamattoman alueen
metsät ja maa-ainekset

luonnonvaroihin

kuuluvat

• Hankealueella ei ole sellaisia ominaisuuksia, jotka
tekisivät siitä luonnonvarojen kannalta muutokselle
herkän alueen

nykyinen

työllisyystilanne

ja

• Myös mahdolliset kielteiset vaikutukset hankkeen
lähialueen elinkeinoelämään ja palveluihin otetaan
arvioinnissa huomioon
• Rakentamisen, käytön, sulkemisen ja maisemoinnin
aikana vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
muodostuvat tarvittavista maa- ja kiviaineksista

KIITOS!
Yhteystiedot

Janne Huttunen
Projektipäällikkö, johtava asiantuntija
+358 50 5700 014
janne.huttunen@envineer.fi

