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Tieliikelaitos on 14.1.2003 toimittanut Lounais-Suomen ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiohjelman.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 4 §:n 1 momentin ja asetuksen 6 §:n 11 a) -kohdan perusteella hankkeeseen tulee soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Yhteysviranomaisena toimii Lounais?Suomen ympäristökeskus.
Arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella hankkeesta vastaava laatii ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, joka tulee hankkeesta vastaavan hakemuksesta julkiseen käsittelyyn arviointiohjelmassa esitetyn aikataulun mukaisesti syksyllä 2003.

1.1.1.1 HANKE JA SEN VAIHTOEHDOT
Köyliön Hallavaaran jätteenkäsittelykeskuksen yhteyteen perustettava pilaantuneiden maiden käsittelykeskus on osa Tieliikelaitoksen suunnittelemaa valtakunnallista
pilaantuneiden maiden käsittelyverkostoa. Hallavaaraan tuotaisiin pilaantuneita maita Satakierto Oy:n osakaskunnista ja -yrityksistä, Satakunnasta, Varsinais-Suomesta,
Hämeestä ja Pirkanmaalta. Hanke sisältää maamassojen käsittelyn, loppusijoituksen
ja hyötykäytön sekä käsittelyä odottavien pilaantuneiden maiden ja teollisuuden sivutuotteiden varastoinnin.
Toteuttamisvaihtoehdot
Vaihtoehto 0 A: Valtakunnallista käsittelyverkostoa ei toteuteta. Vaihtoehdossa arvioidaan muiden vastaavien käsittelykeskusten toiminnan riittävyyttä nykyiseen tarpeeseen nähden.
Vaihtoehto 0 B: Valtakunnallinen käsittelyverkosto toteutetaan ilman Hallavaaran
käsittelykeskusta. Vaihtoehdossa arvioidaan Hallavaaran merkitystä Tieliikelaitoksen valtakunnallisen käsittelyverkoston toiminnalle.
Vaihtoehto 1: Hallavaaran käsittelykeskukseen tuodaan pilaantuneita maita Satakierto Oy:n osakaskunnista ja -yrityksistä, Satakunnasta, Varsinais-Suomesta, Hämeestä ja Pirkanmaalta. Pilaantuneet maat käsitellään haitattomiksi stabiloimalla,
termisellä desorptiolla ja alipainekäsittelyllä ja ohjataan pääosin hyötykäyttöön. Pilaantuneita maita voidaan loppusijoittaa alueelle.
Käsitellyt puhtaat maat loppusijoitetaan peittomaiksi ja pohjarakenteisiin tai viedään
muualle hyötykäyttöön. Käsittelyä odottavat pilaantuneet maat ja teollisuuden sivutuotteet varastoidaan käsittelykeskuksen alueella.
Vaihtoehto 2: Perustetaan vaihtoehto 1 mukainen käsittelyalue, mutta pilaantuneita
maamassoja ei loppusijoiteta Hallavaaran käsittelykeskukseen. Hallavaarassa voidaan kuitenkin hyödyntää puhdistettuja maamassoja.

1.1.1.2 HANKKEESTA VASTAAVA
Tieliikelaitos
Päällyste- ja ympäristöpalvelut
Åkerlundinkatu 5 B
33100 Tampere

1.1.1.3 ARVIOINTIOHJELMAN ASIAKIRJAT
Hankkeesta vastaava on laatinut arviointiohjelman. Siinä on esitetty tarkasteltavat
vaihtoehdot, selvitettävät asiat ja arviointimenettelyn toteuttaminen.
Arviointiohjelmassa tarkastellaan eri vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia ihmisen
terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, maaperään, pohja- ja pintavesiin, ilmaan ja
ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen, yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan ja luonnonvarojen hyödyntämiseen. Edellä
mainittujen lisäksi tarkastellaan lisääntyneen liikenteen aiheuttamia vaikutuksia, terveys- ja turvallisuusvaikutuksia ja työllisyysvaikutuksia.

1.1.1.4 HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT JA PÄÄTÖKSET
Hanke edellyttää ympäristöluvan hakemista Lounais-Suomen ympäristökeskukselta
sekä rakennusluvan ja mahdollisen toimenpideluvan hakemista kunnan rakennuslupaviranomaiselta.

1.1.1.5 ARVIOINTIMENETTELYN YHDISTÄMINEN MUIDEN LAKIEN
MUKAISIIN MENETTELYIHIN
Arviointimenettelyä ei ole yhdistetty muiden lakien mukaisiin menettelyihin.
Pilaantuneiden maiden käsittelykeskus tulee nykyisessä seutukaavassa yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (ET-121) merkitylle alueelle.

1.1.1.6 ARVIOINTIOHJELMASTA TIEDOTTAMINEN JA KUULEMINEN
Arviointiohjelman vireilläolosta on ilmoitettu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja asetuksen vaatimusten mukaisesti Köyliön, Euran, Säkylän ja
Kiukaisten kuntien ilmoitustauluilla ja pyydetty näiden ja muiden keskeisten viranomaisten lausunnot. Vireilläolosta on ilmoitettu lehdissä Ala-Satakunta ja Pyhäjärviseutu. Hankkeesta vastaavan toimesta on järjestetty yleisölle esittelytilaisuus
5.2.2003 Köyliön kunnan valtuustosalissa.

1.1.1.7 LAUSUNNOT JA MIELIPITEET / YHTEENVETO
Lausuntoja on annettu 12 kpl ja mielipiteitä esitetty 8 kirjelmässä, joissa on yhteensä
1029 allekirjoittajaa. Lausunnot ja mielipiteet on 31.3.2003 lähetetty hankkeesta vastaavan käyttöön.
Lausunnot
Euran kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa arviointiohjelmaan muilta osin
kuin että jatkokäsittelyssä tulee kiinnittää erityistä huomiota sosiaalisten vaikutusten
arviointiin. Sosiaalilautakunta on todennut, että mikäli hankkeen toteuttamisvaiheessa otetaan huomioon muut ympäristönsuojelullisesti keskeiset seikat niin sosiaalisten
vaikutusten osuus ei näyttäisi nousevan erityisen merkittäväksi. Liikenteen kasvaessa
liikenneturvallisuuteen tulisi kiinnittää erityistä huomiota.
Kiukaisten kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa arviointiohjelmasta.

Köyliön kunnan ympäristölautakunta katsoo, että ohjelma on varsin kattava ja sen
pohjalta on mahdollista tehdä riittävä ympäristövaikutusten arviointiselostus. Arviointiselostuksessa on syytä painottaa erityisesti pohja- ja pintavesiin sekä talousveteen kohdistuvia vaikutuksia. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia on korostettava, koska lähiseudulla on kerätty runsaasti nimiä hanketta vastustavaan nimilistaan ja uhkakuvat hankkeen kielteisistä vaikutuksista ovat voimakkaina lähiseudun
asukkaiden mielessä. Ympäristölautakunta pitää parempana vaihtoehtoa 2, jossa vain
hyötykäyttöön soveltuva puhdistettu maa loppusijoitetaan Hallavaaraan. Vaihtoehtoon 1 lautakunta suhtautuu kielteisesti.
Köyliön kunnanhallitus yhtyy ympäristölautakunnan lausuntoon korostaen taloudellisten ja kulttuurillisten arvojen sekä lähiseudun ihmisten asuinviihtyvyyteen vaikuttavien tekijöiden kattavaa selvittämistä. Lisäksi kunnanhallitus pitää erittäin varteenotettavana toteuttamisvaihtoehtoa 0 B eli valtakunnallisen pilaantuneiden maiden käsittelyverkon toteuttamista ilman Hallavaaran käsittelykeskusta.
Länsi-Suomen lääninhallitus pitää sosiaalisten ja terveydellisten vaikutusten arviointia riittävän kattavana. Hankkeen sijoittuminen, lähivaikutusalueen asutus ja vaikutusalue tulee esittää selkeämmin karttojen avulla. Vaikutusten arvottamiseen käytettävä asiantuntijaraati ja sen jäsenet tulee esitellä selostuksessa. Mukana tulee olla
myös sosiaali- ja terveysviranomaisten edustus. Alustava seurantasuunnitelma tulisi
olla jo arviointiohjelmassa. Haitallisten vaikutusten lieventämistä on käsiteltävä arviointiselostuksessa.
Museovirastolla ei ole huomautettavaa.
Satakunnan Museo toteaa, että arviointiohjelmassa esitetyn mukaisesti alueella tai
sen lähistöllä ei ole luetteloitu kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, arvokasta rakennettua ympäristöä tai muinaisjäännöksiä. Lähdeluetteloon tulee liittää
seuraavat lähteet: Satakunnan rakennusperinne. Satakunnan seutukaavaliitto, sarja
A:177. Rauma 1990. Satakunnan kiinteät muinaisjäännökset. Satakuntaliitto, sarja
A:216. 1994. Säkylän kunnan rakennusinventointi, Anneli Björkqvist 1996 (Satakunnan Museo). Köyliön Kepolan kylän rakennusinventointi, Katariina Vapola 1999
(Satakunnan Museo). Esa Laukkanen: Köyliön esihistorialliset ja keskiaikaiset muinaisjäännökset. Inventointiraportti 1996 (Satakunnan Museo). Museo toteaa myös,
että tulevan käsittelykeskuksen näkyvyyttä alavassa maisemassa tulee esitettyjen
kahden vaihtoehdon osalta tutkia kuvasovittein ja havainnekuvin. Olennaista on saada käsitys siitä, kuinka pitkälle läjitysalueet tulisivat näkymään maisemassa.
Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskus pitää arviointiohjelmaa riittävänä.
Satakuntaliitto toteaa, että hanke sijoittuu ympäristöministeriön 11.1.1999 vahvistamassa Satakunnan seutukaavassa 5 yhdyskuntateknisen huollon alueelle ET-121
(Kepola). Merkinnällä on osoitettu alueita yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia laitoksia varten. Jätehuoltoalueiden osoittamisella seutukaavassa on pyritty jätehuollon
yhteistoiminnan edistämiseen. Seutukaavan kannalta liitolla ei ole huomautettavaa.
Arviointiohjelman vaihtoehdot, selvitysmenetelmät ja vaikutusten tarkastelutapa
ovat riittäviä.
Säkylän ja Köyliön kansanterveystyön kuntayhtymä katsoo, että ohjelma on varsin kattava ja sen pohjalta on mahdollista tehdä riittävä ympäristövaikutusten arviointiselostus. Arviointiselostuksessa on syytä painottaa erityisesti pohja- ja pintavesiin sekä talousveteen kohdistuvia vaikutuksia. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia on korostettava, koska lähiseudulla on kerätty runsaasti nimiä hanketta vastustavaan nimilistaan ja uhkakuvat hankkeen kielteisistä vaikutuksista ovat voimakkaina lähiseudun asukkaiden mielessä. Arviointiohjelmaa tulee painottaa vaihtoeh-

don 2 osalle, jossa vain peittomaiksi ja pohjarakenteisiin hyötykäyttöön tarvittava
puhdistettu maa loppusijoitetaan Hallavaaran alueelle.
Säkylän kunnanhallitus ja ympäristölautakuntakunta pitävät arviointiohjelmaa
riittävänä suunnitelmana siitä, kuinka käsittelykeskuksen ympäristövaikutukset on
tarkoitus selvittää. Ohjelman aikataulu on varsin kiireinen ja selvitysten riittävään
laajuuteen, huolellisuuteen ja luotettavuuteen on kiinnitettävä huomiota. Suunniteltu
käsittelykeskus sijaitsee vedenjakajalla Pyhäjärven valuma-alueen rajalla. Säkylän
kannalta ympäristövaikutusten arvioinnissa tärkeimpiä seikkoja on laitosalueen suoto- ja valumavesien vaikutusten arviointi sekä suoto- ja valumavesistä aiheutuvien
haitallisten vaikutusten ja riskien minimointi. Arviointiohjelman vaihtoehdoissa 1 ja
2 ei yksityiskohtaisesti ole määritelty, miten laitosalueen suoto- ja valumavesien keräily ja käsittely järjestetään ja toisaalta, miten maaperän ja pohjaveden pilaantumisriski ehkäistään. Poikkeustilanteiden riskit ja vaikutukset, jotka aiheutuvat haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mahdollisesta joutumisesta ilmaan termisen desorption ja
alipainekäsittelyn seurauksena, on sisällytettävä selvitykseen. Näiden seikkojen yksityiskohtainen selvittäminen osana arviointiselostusta on tärkeää. Arviointiohjelman
sivulla 21 oleva tieto lähimmän asutuksen sijainnista 2-3 km:n etäisyydellä on virheellinen, sillä Säkylässä on kaksi asuntoa noin 1 km:n päässä Hallavaarasta. Toiminnasta aiheutuvan lisääntyneen liikenteen melun vaikutukset pitää selvittää yleisten teiden viereisillä asemakaava-alueilla.
Turun tiepiiri katsoo, että liikenteellisissä vaikutusarvioinneissa tulisi tarkastella
maantien liittymäjärjestelyjen toimivuutta maksimiliikennemäärillä. Muutoin liikenteellisten vaikutusten tarkastelu on huomioitu hyvin.
Mielipiteet
Ala-Satakunnan Ympäristöseura ry katsoo, että arviointiohjelma on pääosin
asianmukaisesti laadittu, mutta arviointiselostuksessa tulee käsitellä myös seuraavia
asioita: 1. Melu- ja pölyhaitat on asutuksen läheisyyden vuoksi tutkittava huolella. 2.
Alueen pintavesien valunnat on tutkittava tarkasti ja laadittava kattava suunnitelma
suoto- ja valumavesien käsittelystä ja selvitettävä, onko jätteenkäsittelylaitoksen
vuotovesillä osuutta Ruonojan veden huonoon laatuun. 3. Kallio- ja maaperätutkimukset sekä alueen vajo- ja pohjavesien virtausten tutkimukset on tehtävä huolella.
Alueella tavataan hyvin vettä läpäiseviä kivennäismaalajeja. Selvityksen alueen kallioperästä ja sen murtumakohdista tulee sisältyä arviointiselostukseen. 4. Valtakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema-alue sijaitsee muutamien kilometrien päässä käsittelylaitoksesta, jonka vuoksi on virheellistä todeta, ettei lähistössä ole arvokkaita
kohteita. 5. Satakunnan alueelle on syntymässä rinnakkaista pilaantuneen maiden käsittelyä ja varastointia Ekokem-Palvelu Oy:n toimesta. Onko järkevää perustaa kahta
samoja toimintoja harjoittavaa laitosta näinkin lähelle toisiaan? Hankevaihtoehdot on
tutkittava tarkasti ja kiinnitettävä erityistä huomiota vaihtoehtoon 0B, jossa hanke ei
toteudu paikallisesti.
Raija Koskinen toteaa, että pohjavesien tilan muuttaminen on ympäristönsuojelulain vastaista. Hallavaara sijaitsee vedenvuotaman ahteella, josta vedet virtaavat Pyhäjärven ja Köyliönjärven valuma-alueelle. Hiekkakivi- ja rapakivialueella maan vedenpidätyskyky on heikko ja pohjavesi alueella korkealla. Pilaantuneet maat tulisi
käsitellä Riihimäen Ekokemin kautta, jolloin asuinalueet ja vedet säilyisivät puhtaina. Satakierto Oy:n pilaantuneiden maamassojen vastaanotto hämmästyttää, kun
maamassoja tulee Säkylän, Köyliön ja Euran alueelta vähän. Pyhäjärvi on Euran ja
Rauman vesilaitosten raakavesilähde, jonka suojeluun on uhrattu paljon veromarkkoja ja talkootyötä. Hallavaarassa on kolmen kunnan rajapyykki, ja kuntia mahdollisesti yhdistymiseen pakotettaessa keskus olisi Hallavaarassa. Maamassojen kuljetus
puhdistettavaksi ei ole vesipuitedirektiivin mukaan mahdollista, vaan puhdistamisen
tulee tapahtua turvallisesti sijaintipaikallaan. Vesipuitedirektiivin noudattamiseksi

köyliöläiset ovat hyväksyneet Köyliönjärven Naturaan liittämisen ja suojakaistat ojien varrelle ja vesistöjen rannalle. Muutoinkin vesistökuormitus loppuu, kun lannankäsittely paranee. Köyliön, Säkylän ja Euran asukkaiden allekirjoittama kirjelmä
viestittää suurista ympäristöriskeistä. Hallavaaran puhdistettuja jätevesiä ei voida
laskea Eurajokeen ennen täydellistä kemiallista puhdistusta. Tästä Satakierto Oy ei
pysty vastaamaan, vaan vahingon sattuessa kuntalaiset joutuvat vastuuseen, sillä
kunnat ovat Satakierto Oy:ssä 52 % osakkaina. Edellä todetut asiat toivotaan otettavaksi huomioon myös lupaa käsiteltäessä.
Köyliö-Seura ry katsoo hankkeen olevan jyrkästi ristiriidassa yhdistyksen pyrkimyksien kanssa. Hanke sijaitsee aivan liian lähellä asutusta, valtakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa ja kahta kaunista satakuntalaista järveä. Hanke ei voi olla
vaikuttamatta Köyliön julkisuuskuvaan kauniina, viihtyisänä ja turvallisena asuinympäristönä. Hanke aiheuttaa huolta ympäristön ja vesistöjen saastumisesta. Laitokselle uskotaan löytyvän soveliaampi sijoituspaikka, jossa asutus, vesistö ja kulttuurimaisema eivät ole uhattuina.
Anne-Mari Ventelä toteaa, että alueen asukkaiden käsityksen mukaan osa Hallavaaran vesistä virtaa Pyhäjärven puolelle. Pyhäjärven ja Köyliönjärven suojeluun satsataan vuosittain erittäin paljon resursseja. Siksi pohja- ja pintavesien tarkastelu tulee
suorittaa riittävään mittausaineistoon ja laskelmiin perustuen. Arviointiohjelmasta ei
käy ilmi, mihin mittauksiin tarkastelu perustuu. Nykyisen maaperän ja sen rakennetta
koskevan mittausaineiston riittämättömyys on tullut esille Honkalan pohjavesialueen
pilaantumistapauksessa ja Turun Seudun Vesi Oy:n tutkimustuloksissa. Tarkastelu
tulee tehdä uusien, nykyiset vaatimukset täyttävien mittausten perusteella.
Taito Vesamäki perheineen asuu Hallavaaran kaatopaikan välittömässä läheisyydessä. Vesi tulee omasta porakaivosta ja rengaskaivosta. Kaatopaikan valumavedet
laskevat tontin rajaojaa pitkin Pyhäjärveen ja toista Ruonanojaa myöten Eurajokeen.
Kaatopaikka on perustettu alun perin väärään paikkaan, eikä se täytä tämän päivän
tai tulevaisuuden normeja tiiviin pohjan osalta, vaan on nykyisellään aikapommi.
Kaatopaikka aiheuttaa haju- ja kärpäshaittaa. On käsittämätöntä, että tällaiseen paikkaan ollaan suunnittelemassa pilaantuneiden maiden kaatopaikkaa. Alueella yritetään
suojella järviä ja harrastetaan erikoisviljelyä elintarviketuotantoa varten. Kaatopaikan ympäristön maa ja pohjavedet tulisi tutkia. Kaatopaikka tulisi lopettaa ja kuljettaa jätteet esim. Raumalle. Mikäli lupa jäteyhtiölle myönnetään, kiinteistöjen arvo
romahtaa. Jäteyhtiö on velvollinen ostamaan vastaavan arvoisen asunnon tai vetämään kunnan vesijohdon asuinalueille. Jäteyhtiön etu ei saa mennä alueen asukkaiden ja luonnon edelle.
22 Säkylän ja Euran kunnan asukasta haluavat arviointiohjelman lisäksi selvittää
seuraavia seikkoja. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi tulee selvittää
asumisviihtyvyyden osalta pöly, melu ja hajut. Arvioinnissa on esitettävä selkeästi
haittatason muutos nykyiseen verrattuna. Asuinkiinteistöihin kohdistuvat arvonalennukset tulee selvittää. Talousvesikaivojen laatu tulee selvittää. Luonnonympäristöön
kohdistuvien vaikutusten osalta selvitettävä on, miten massojen sisältämien haittaaineiden pääsy luontoon voidaan estää. Vaikutus pinta- ja pohjavesiin riskeineen, ilmaan tulevat päästöt ja niiden vaikutus alueen kasvillisuuteen sekä maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä alueen eläimistölle aiheutuvat haitat tulee selvittää. Arviointi tulee kohdistaa toiminnan osalta vähintään 20 vuodelle sekä toiminnan jälkeen 30 vuodeksi. Vaikutusalueen tulee olla riittävän laaja ja koskea kaikkia niitä
alueita, joihin vaikutus saattaa kohdistua. Asukkaat haluavat edustajansa
sidosryhmätyöhön ja että hankkeen etenemisestä tiedotetaan aktiivisesti edustajalle.
202 Säkylän kunnan Luvalahden ja Karhusuon kylien asukasta vastustavat käsittelyhanketta. Hanketta vastustavat myös yhteensä 798 allekirjoittanutta (kirjel-

miin liitetyn merkinnän mukaan näistä 15 on alle 18-vuotiasta). Näihin kirjelmiin
hanketta vastustavan kannan tueksi esitetty seuraavia perusteita:
Hanke uhkaa lähialueen ihmisten ja luonnon hyvinvointia, viihtyvyyttä, kenties
myös terveyttä. Lähikunnat tunnetaan historiallisina ja luonnonkauniina viljely- ja
matkailukuntina. Hanke on uhka lähikuntien imagolle puhtaan ruuan tuottajina ja
idyllisinä matkailukohteina. Hallavaara sijaitsee aivan liian lähellä asutusta. Noin 22,5 km päässä sijaitsevat Köyliön asutusalueet Sointula ja Kepola, n. 2 km päässä
Säkylän ja Euran asutusalueet. Alueelle elintärkeä Pyhäjärvi, jonka tilaa on parannettu, rasittuu hankkeen johdosta. Hanke aiheuttaa uhkaa Köyliönjärvelle, jota on eri
toimenpitein suojeltu vuosikausia. Köyliön kansallismaisema ja rekkaralli eivät sovi
yhteen. Tällainen laitos tulee sijoittaa kauemmas asutuksesta ja suojelluista luonnonkohteista. Laitoksen sijoittaminen Hallavaaraan ei noudata jätehuollossa tärkeää läheisyysperiaatetta. Köyliö ja ympäristökunnat eivät ole läntisen Suomen suurimpia
jätteentuottajia. Haittojen ja ongelmien lisäksi huolenaiheena on tulevaisuus. Kaikkia
haittavaikutuksia ei voida takuuvarmasti selvittää. Kaikkien aineiden vaikutusta ihmisen ja luonnon terveyteen ei edes tiedetä pilaantuvatko alueet ja sen mukana ihmisten ja luonnon terveys ja hyvinvointi? Hankkeelle ei tule myöntää sen tarvitsemia
ympäristölupia.

2 YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO
Arviointiohjelmassa on esitetty pääosin YVA-asetuksen 11 §:ssä mainitut arviointiohjelman sisältövaatimuksia koskevat asiat. Arviointiohjelma kattaa suurelta osin
lausunnoissa ja mielipiteissä esitettyjä, arviointiohjelmaa koskevia asioita. Ympäristökeskus edellyttää kuitenkin, että arviointityössä otetaan huomioon jäljempänä esitetyt täsmennykset ja lisäselvitystarpeet.
Hanke ja toteuttamisvaihtoehdot
Arviointiohjelmassa on esitetty tarvittavat tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta,
suunnitteluvaiheesta, sijainnista ja maankäyttötarpeesta. Hankkeen kokonaiskuvaus
on kohtuullisen selkeä ja havainnollinen. Arviointiselostusta varten on kuitenkin tehtävä seuraavia lisäyksiä ja tarkennuksia:
Sijaintipaikan valintaa ei ole perusteltu riittävästi ottaen huomioon jätelain läheisyysperiaate, jonka mukaan jätteiden siirtoja on minimoitava.
Hankekuvauksessa esitettyä arviota pilaantuneiden maiden enimmäismäärästä (45
000 t vuodessa) ei ole perusteltu. Määrällä on vaikutusta tarkasteltaessa esim. liikenteen päästöjen vaikutuksia. Määrä on puolet Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa
syntyvien pilaantuneiden maiden määristä. Arviointityötä varten tulee tarkentaa
myös ongelmajätteiksi luokiteltavien ja lievästi pilaantuneiden maiden määrät. Samoin on tarkennettava tavalliselle tai ongelmajätteen kaatopaikalle sijoitettavien
massojen määrä. Teollisuuden sivutuotteiden laatu ja määrä on esitettävä selvemmin.
Arviointiselostuksessa on otettava huomioon todennäköinen lupavaatimus siitä, että
kaikki käsiteltäväksi tulevat maat on varastoitava hallissa tiiviillä alustalla. Hallit on
otettava huomioon maisemavaikutusten arvioinnissa.
Toteuttamisvaihtoehtoja arvioinnissa tulee erityisesti selvittää, miten erilaiset käsittelymenetelmät kuormittavat Hallavaaran ympäristöä. Esitetyt käsittelymenetelmät tulee tarkistaa. Arviointiohjelmassa esitetyt termisen desorption lämpötilat ovat liian
alhaisia PCB- yhdisteiden, PAH-yhdisteiden ja useimpien torjunta-aineiden käsittelemiseksi.
Klooratuista hiilivedyistä, kuten PCB-yhdisteistä voi muodostua esitetyissä lämpötiloissa, 320-560 0C, ympäristölle ja terveydelle vaarallisia dioksiini- ja furaaniyhdisteitä. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös se, että ongelmajätteiden polttoon so-

velletaan valtioneuvoston asetusta jätteenpoltosta, jossa asetetaan tiukat vaatimukset
polttolaitteistolle, puhdistusmenetelmille ja päästöjen tarkkailulle. Arvioinnissa tulee
selvittää ja rajata, minkä laatuisia pilaantuneita maita aiotaan ja voidaan käsitellä
Hallavaarassa.
Eri hankevaihtoehtoja arvioitaessa on otettava huomioon myös, että puhdistetuille
maille ei välttämättä löydy hyötykäyttökohteita ja ne joudutaan tällöin läjittämään
Hallavaaraan.
Arviointimenetelmät
Arviointiohjelmassa on kuvattu käytettäviä arviointimenetelmiä melko riittävästi.
Hankkeen ympäristövaikutukset, vaikutusten aiheuttajat, käytetyt arviointimenetelmät, vaikuttavuuden merkittävyyden mittarit ja vaikutusten aikajänne on koottu arviointiohjelman lopussa olevaan kahteen taulukkoon.
Vaihtoehtojen 1 ja 2 sijoittumista yleiseen maisemakuvaan tulee tutkia vielä kuvasovittein ja havainnekuvin, jotta saataisiin käsitys siitä, kuinka kauas läjitysalueet
ja mahdollisesti tarvittavat hallit tulisivat näkymään maisemakuvassa.
Vaikutusalue
Vaikutusten tarkastelussa esitettyä aluetta voidaan pitää pääosin riittävänä. Vaikutusalue tulee kuitenkin esittää selkeästi ja havainnollisesti arviointiselostuksessa kartalla, jossa voidaan vielä tarvittaessa määritellä vaikutusalue kullekin vaikutustyypille erikseen.
Arviointiselostuksessa tulee esittää taloudellisesti kannattava pilaantuneiden maiden
kuljetusetäisyys.
Vaikutusten arviointi
Arvioitavat ympäristövaikutukset on esitetty selvästi. Arviointiselostuksessa tulee
kiinnittää erityistä huomiota hankkeen pohja- ja pintavesiin kohdistuviin vaikutuksiin, maisemavaikutuksiin ja ihmiseen koskeviin vaikutuksiin.
Osallistuminen
Arviointimenettelyssä on keskeistä osallistuminen ja sen avulla saatavan palautteen
huomioon ottaminen sekä hankkeen ympäristövaikutusten riittävä selvittäminen.
Osallistumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota ja antaa osallistumiseen halukkaille tahoille aito tilaisuus tuoda näkemyksensä prosessiin kaikissa sen vaiheissa. Vaikutusten arvottamiseen käytettävässä asiantuntijaraadissa tulee olla myös sosiaali- ja
terveysviranomaisen edustus. Muutoin osallistuminen vaikutusmahdollisuuksien
käyttämiseksi on esitetty riittävällä tavalla.
Seuranta
Seurannan järjestäminen tulee tarkentaa arviointiselostukseen arviointiohjelmassa
esitetyllä tavalla.
Edellä esitetyin täsmennyksin ja lisäyksin arviointiohjelma kattaa keskeiset YVAmenettelyssä selvitettävät sekä lausunnoissa esille tulleet asiat. Esitettyjen selvitysten
hankkiminen on hankkeesta vastaavan tehtävä. Tarpeen mukaan tulee pitää yhteyttä
YVA-menettelyssä mukana oleviin asiantuntijaviranomaisiin. Aikataulu tulee tarvittaessa tarkistaa niin, että selvitykset voidaan tehdä riittävän perusteellisesti. Tarkennetut tiedot esitetään arviointiselostuksessa. Yhteysviranomainen antaa tarvittaessa
tarkempia ohjeita lisäselvitysten laatimiseksi.

2.1.1.1 LAUSUNNON NÄHTÄVILLÄOLO
Yhteysviranomaisen lausunto on nähtävänä yhden kuukauden ajan 25.4.2003 alkaen
ympäristöhallinnon www-sivulla osoitteessa www.ymparisto.fi/los/losyk.htm ja virka-aikana yhden kuukauden ajan seuraavissa paikoissa:
Köyliön kunnanvirasto, Köyliöntie 9 ja pääkirjasto, Karjalantie 1 a
Euran kunnanvirasto, Sorkkistentie 34 ja pääkirjasto, Yhdystie 9
Säkylän kunnanvirasto, Rantatie 268 ja pääkirjasto, Sivarintie 6
Kiukaisten kunnanvirasto, Kunnankuja 3, ja pääkirjasto, Mäkiläntie 1, Panelia
Ympäristökeskuksen johtaja Esko E Rannikko
Ylitarkastaja Kristiina Rainio
Liitteet
1. Luettelo lausunnonantajista ja mielipiteen esittäjistä 2. Luettelo ympäristökeskuksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn osallistuvista ryhmistä ja vastuuhenkilöistä 3. Suoritemaksun määräytyminen ja sitä koskeva oikaisuvaatimusosoitus
Suoritemaksu 5920 €
Jakelu Tieliikelaitos suoritemaksua vastaan
Tiedoksi
Alueelliset ympäristökeskukset
Lausunnonantajat
Lounais-Suomen metsäkeskus
Länsi-Suomen ympäristölupavirasto
Mielipiteen esittäjät, joiden osalta on jätetty yhteystiedot
Suomen ympäristökeskus
Ympäristökeskus/ryhmät
Ympäristöministeriö

Liite 1
Luettelo lausunnonantajista ja mielipiteet esittäjistä
Lausunnot
Euran kunta
Kiukaisten kunta
Köyliön kunta
Köyliön kunnan ympäristölautakunta
Länsi-Suomen lääninhallitus
Museovirasto
Satakunnan museo
Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskus
Satakuntaliitto
Säkylän ja Köyliön kansanterveystyön kuntayhtymä
Säkylän kunta
Turun tiepiiri
Mielipiteet
Ala-Satakunnan Ympäristöseura ry
Raija Koskinen
Köyliö-seura ry
Anne-Mari Ventelä
Taito Vesamäki
22 Säkylän ja Euran kunnan asukasta/Jari Vuorio
202 Säkylän Luvalahden ja Karhusuon kylien asukasta/Jari Vuorio
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YVA-ASIOIDEN KÄSITTELY LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSESSA
Yhteyshenkilö ylitarkastaja Kristiina Rainio
YVA-asioiden koordinoiva valmistelu ja esittely

LAUSUNTOJEN VALMISTELUUN OSALLISTUVAT SEURAAVAT
OSASTOT JA RYHMÄT:
YMPÄRISTÖLUPAOSASTO
Teollisuus ja yhdyskunnat - osastopäällikkö, ryhmän vastaava ylitarkastaja MarjaTerttu Parsama
Teollisuuden, energiantuotannon ja yhdyskuntien ympäristöluvat, näitä koskevat lausunnot sekä tarkkailuohjelmat, pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamista koskevat
päätös- ja lausuntoasiat, ympäristölupapäätösten ja ympäristönsuojelulainsäädännön
valvonta.
Kalankasvatus ja karjatalous - ryhmän vastaava vanhempi insinööri Heikki Elomaa
Kalankasvatusta ja turvetuotantoa koskevat lausunnot, kalankasvatuksen
tarkkailuohjelmat, karjasuojien ympäristöluvat, ympäristölupapäätösten ja
ympäristönsuojelulainsäädännön valvonta, katselmustoiminnan koordinointi sekä
ojitustoimi-tukset.
ALUEIDENKÄYTÖN OSASTO
Maankäyttö - osastopäällikkö, ryhmän vastaava yli-insinööri Outi Engström
alueiden käytön suunnittelun ohjaaminen ja edistäminen, rakentamisen poikkeusluvat, rakentamisen ohjaus, alueiden käy-tön ja rakennetun ympäristön tilan ja kehityksen seuranta ja ohjaus, rakennetun ympäristön suojelu, ympäristönsuojelun rahoitus
rakennussuojelun ja kulttuurimaiseman osalta, kulttuuriympäristön hoidon edistäminen, muinaismuistoasiat, kiin-teistöjen hankinnan lupa- asiat, tieasiat ja ulkomainonta
Luonnonsuojelu - ryhmän vastaava ylitarkastaja Seppo Kotiranta
luonnon suojelu ja luonnon monimuotoisuus, maanhankinta luonnonsuojelutarkoituksiin, suojelualueiden perustaminen, merkintä ja hoito, lajien ja luontotyyppien
suojelu ja hoito, maisemansuojelu, ulkoilu ja virkistys sekä vene- ja maastoliikenneasiat sekä luonnonsuojelun rahoitus
YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO
Vesistöt - ryhmän vastaava vesistöinsinööri Olli Madekivi
vesistöjen tilan ja käyttökelpoisuuden parantaminen, vesistörakentamista koskevat
lausunnot, vesistöjen velvoitetarkkailun seuranta ja kehittäminen, hydrologinen havainnointi, tulvasuojelun suunnittelu ja seuranta, peruskuivatuksen suunnittelu ja ohjaus, yleisten vesialueidenvalvonta, ympäristönsuojelun rahoitus vesien kunnostamisen osalta, vesistöhankkeiden lu-vanhaltijan tehtävät
Maaseutu - ryhmän vastaava limnologi Pirkko Valpasvuo-Jaatinen maa-, metsä- ja
karjatalouden ympäristönsuojelu, turvetuotannon ympäristönsuojelu, turkistarhaus,
ympäristönsuojelun rahoitus maa- ja metsätalouden osalta
Yhdyskuntatekniikka - ryhmän vastaava vesihuoltoinsinööri Jyrki Lammila
ympäristönsuojelun yleinen edistäminen, yhdyskuntien ja teollisuuden vedenhankinnan ja viemäröinnin suunnittelu ja edistämien, pohjavesien suojelun seuranta ja
suunnittelu, saastuneiden maiden kunnostuksen edistäminen, maa-ainesten ottamista
koskevat lausunnot ja lupaseuranta, jätehuollon yleissuunnittelu ja edistämien, valtion jätehuoltotöiden ja vesi-huoltotöiden suunnittelu , ympäristönsuojelun rahoitus
kehittämis- ja kokeiluhankkeiden osalta sekä vesihuoltoavustukset, kalankasvatuksen
valtakunnallinen kehittäminen

ERILLISET RYHMÄT
Ympäristötutkimus - ryhmän vastaava tutkimuspäällikkö Pasi Laihonen
ympäristömuutosten ja niiden syiden tutkimus, ympäristön tilan seuranta; seurantaohjelmien suunnittelu, aineiston han-kinnan ohjaus ja raportointi, tutkimus- ja kehittämisryhmän toiminta, korkeakouluyhteistyö
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MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN JA MAKSUA KOSKEVA MUUTOKSENHAKU
Maksu määräytyy ympäristöministeriön asetuksessa (1415/2001) alueellisen ympäristökes-kuksen maksullisista suoritteista olevan maksutaulukon mukaisesti. Maksuvelvollinen, joka katsoo, että julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn maksun
määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia oikaisua maksun määränneeltä viranomaisel-ta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä.

