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TIIVISTELMÄ
Hanke ja vaihtoehdot
Boliden Kokkola Oy suunnittelee Kokkolan sinkkitehtaan vaarallisen jätteen kaatopaikan laajentamista. Kaatopaikka sijaitsee Ykspihlajan suurteollisuusalueella
varsinaisen tehdasalueen pohjoispuolella. Alueelle sijoitetaan Bolidenin rautapitoista jarosiittia ja rikkirikastetta, viereisen toimijan Freeport Cobalt Oy:n prosessisakkaa sekä pienempiä määriä muita kiinteitä jätteitä märkäpainona kaikkiaan
noin 500 000 tonnia vuodessa (kuivapaino noin 300 000 t/a). Täyttökapasiteettia
nykyisessä laajuudessa arvioidaan olevan jäljellä noin 20 vuotta.
Suunnitelmissa on laajentaa kaatopaikkaa nykyisen sijaintialueen välittömässä
läheisyydessä. YVA-menettelyssä tarkastellaan kolmea jätealueen laajennusvaihtoehtoa, sekä ns. nollavaihtoehtoa, jossa hanketta ei toteuteta.
Vaihtoehto
VE0
VE1
VE2a
VE2b

Hankkeen jättäminen toteuttamatta
Laajennus merelle
Laajennus maalle
Laajennus maalle

VE3

Nykyisen alueen korotus

Jätemäärä Pinta-ala Korkeus Käyttöikä
Mm3
ha
m (NN) vuotta
0
60
+40
0
13,2
60+40
+40
43
10,1
60+30
+40
33
16
60+50
+40
52
4,5

60

+60 *

15

*)Alustava arvio, lakikorkeus voidaan määrittäin vain riittävillä stabiliteettilaskelmilla
Jätemäärä ja käyttöikä nykyisen kaatopaikan täyttymisen jälkeen

Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä selvitetään ja arvioidaan hankkeen
ympäristövaikutukset ja kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin
hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja säätiöitä, joiden toimialaa hankkeen
vaikutukset saattavat koskea. YVA-menettelyyn sisältyy ohjelma- ja selostusvaihe.
YVA-ohjelmassa esitetään mm. perustiedot hankkeesta ja arvioitavista toteutusvaihtoehdoista, kuvataan hankealueen nykytila sekä suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja millä tavoin. Yhteysviranomainen kuuluttaa hankkeesta ja
YVA-ohjelman nähtävillä olosta ja järjestää hankkeen vaikutusalueella tarvittavat
tiedotustilaisuudet.
Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ohjelmassa ja viranomaisen siitä antamassa lausunnossa kuvatuilla menetelmillä ja arvioinnin tulokset esitetään
YVA-selostuksessa. Yhteysviranomainen kuuluttaa selostuksen vastaavasti kuin
ohjelman sekä pyytää siitä lausunnot ja järjestää tiedotustilaisuuden. Lupia tai
niihin rinnastettavia päätöksiä haettaessa arviointiselostus ja viranomaisen siitä
antama lausunto liitetään hakemuksiin.
Tässä ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään, miten vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennuksen ympäristövaikutukset tullaan arvioimaan ja miten
arviointimenettely kokonaisuudessaan tullaan toteuttamaan.
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Alueen nykytila
Hanke sijoittuu Ykspihlajan teollisuusalueen pohjoisosaan Perämeren rantavyöhykkeelle sekä osin merialueelle. Teollisuusalueen edustalle mereen puretaan KIP pohjoisen teollisuuslaitosten käsitellyt jätevedet, joista aiheutuu mm.
metallien, ravinteiden ja orgaanisten yhdisteiden kuormitusta. Jätevesikuormituksen väheneminen on näkynyt merialueen veden ja sedimentin laadun paranemisena. Kokkolan edustan merivedenlaatu on viime vuosina ollut hyvä tai tyydyttävä. Sedimentissä pitoisuudet ovat koholla lähinnä sinkin, kadmiumin, arseenin ja elohopean osalta. Sedimentin akuutti myrkyllisyys vesieliöstölle on kuitenkin ollut vähäistä. Kokkolan edustalla merialueen kalastus on monipuolista ja
alueella kalastaa noin 270 kotitaloutta (vuosi 2010). Alueen kalakannoissa on havaittavissa negatiivisia muutoksia, sillä särkikalojen ja lahnan saalisosuus on kasvussa. Karisiika lisääntyy Kokkolan edustan merialueella. Kalojen metallipitoisuudet (elohopea, kadmium, nikkeli, kupari ja lyijy) Kokkolan edustalla ovat nykyisin
pieniä.
Vuonna 2013 ilmanlaatu Ykspihlajan teollisuusalueella oli pääasiassa hyvä. Heikoimmat tunnit johtuvat hiukka- ja erityisesti pienhiukkaspitoisuuksista (PM2.5).
Ilmaan johdettavat päästöt ovat Kokkolassa pysyneet suunnilleen samalla tasolla
vuodesta 1995, jolloin teollisuuden päästöjä on saatu vähennettyä. Metallit
muodostavat Kokkolassa silti edelleen keskeisen ilmansuojeluongelman.
Hankealueen maaperä on pintamaakerrosten osalta pääosin silttiä ja hiekkaa. ja
ne ulottuvat moreeniin tai kallioon asti. Kaatopaikan läheisyydessä hiekkojen alapuolella on kuitenkin hienorakeisempia maalajeja, pääasiassa silttiä. Pääosalla
aluetta kallionpinta on noin 10…20 metrin syvyydessä maanpinnasta. Alueen kallioperä on laadultaan kiillegneissiä, jossa on graniittisia juonia.
Hankealueen itäisin osa sijaitsee Harrinniemen pohjavesialueella, joka on luokiteltu vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi (II lk). Alueelle ei ole vedenottamoita. Harrinniemen eteläpuolella on Patamäen vedenhankintaa varten
tärkeä pohjavesialue (I lk), jossa on neljä vedenottamoa. Hankealueelta ei suuntaudu virtausta pohjavesialueelle. Jätealueen ympärille rakennettu pystyeristysseinä ja salaojajärjestelmä ohjaavat pohjavesivirtausta siten, että virtaus jätealueelta ja sen vierustalta suuntautuu kohti salaojia. Aikaisemmin kaatopaikalta on
suotautunut alueen pohjaveteen metallipitoisuuksia. Pohjaveden laatuun on ollut
vaikutusta myös muilla teollisuusalueen toiminnoilla, ilmaperäisellä kuormituksella ja luontaisella kuormituksella rikkonaisesta kallioperästä.
Hankkeeseen nähden lähin Natura 2000–alueverkoston kohde on RummelöHarrbådan (SAC / SPA). Noin 1,3 km hankealueen pohjoispuolelta alkaa Naturaalue Kokkolan saaristo. Hanke sijaitsee luonnontilaltaan muuttuneella alueella.
Hankealueen pohjoispuolella on pienellä alalla luonnontilaisempaa ranta-aluetta.
Kasvillisuuden ja linnuston osalta hankealueen läheisyydessä sijaitsevia luonnontilaisia ja arvokkaita kohteita on Rummelö-Harrbådan Natura -alueella. Alue on
linnustollisesti merkittävä. Liito-orava, lepakot, saukko sekä viitasammakko ovat
direktiivillä rauhoitettuja lajeja, joita on havaittu hankealueen läheisyydessä.
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Kokkolan seutu kuuluu Pohjanmaan maisemamaakuntaan. Hankealuetta ympäröivä lähimaisema on maankohoamisen leimaamaa rannikkovyöhykettä. Lähialueella ei ole valtakunnallisesti eikä maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltuja ympäristö- tai perinnemaisemakohteita. Sannanrannan huvila-alue noin 1,5 km hankealueelta itään on luokiteltu seudullisesti merkittäväksi kulttuurihistoriallisesti
merkittäväksi alueeksi. Muinaismuistolain nojalla suojeltu historiallinen muinaisjäännös Harrbådantie on 1 km hankealueelta koilliseen.
Hankealueella on voimassa Keski-Pohjanmaan liiton maakuntakaava, Kokkolan
kantakaupungin yleiskaava 2010, suurteollisuusalueen osayleiskaava ja Outokummun asemakaava, joissa kaikissa hankealue on kaavoitettu pääasiassa teollisuuskäyttöön. Hankevaihtoehto VE1 sijoittuu osin kaavoitettujen alueiden ulkopuolelle (asemakaava) tai vesialueelle (yleiskaava). Hankealuetta ympäröi Kokkolan suurteollisuusalueen tuulivoima-alueen vaiheyleiskaava.
Arviointimenetelmät
Ympäristövaikutuksia selvitettäessä painopiste asetetaan merkittävimmiksi arvioituihin vaikutuksiin. Tekijät, joihin hankkeella ei havaita olevan merkittäviä vaikutuksia, käydään läpi yleispiirteisemmin. Riskien ja poikkeustilanteiden arviointi
(todennäköisyys ja vaikutukset) huomioidaan riittävällä tarkkuudella ja arvioinnissa huomioidaan ympäristövaikutukset mahdollisissa onnettomuus-, poikkeusja häiriötilanteissa kaikkien vaikutuskohteiden osalta. Ympäristövaikutukset arvioidaan hankkeen koko elinkaarelle huomioiden rakentamis-, toiminta-, sekä sulkemis- ja jälkihoitovaiheet. Yksinomaan hankkeesta aiheutuvien vaikutusten lisäksi arvioidaan yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa.
· Ilmanlaatuun voi aiheutua vaikutuksia toiminnoissa ja tuulieroosiossa muodostuvasta pölystä sekä pakokaasupäästöistä. Pölylaskeumaa arvioidaan
olemassa olevan tarkkailuaineiston sekä tutkimustulosten perusteella. Pakokaasupäästöt arvioidaan VTT:n LIPASTO -laskentajärjestelmällä.
· Vesistöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa painotetaan erityisesti rakentamisaikaisia vaikutuksia. Vaikutuksia veden laatuun tarkastellaan nykyisten päästö- ja vaikutusarvioiden pohjalta. Ilmastonmuutoksen aiheuttama
vaikutus vesimääriin, laatuun ja poikkeustilanteisiin huomioidaan. Hankkeen
vaikutukset vesieliöihin, vesikasvillisuuteen, kalastoon ja kalastukseen arvioidaan asiantuntijatyönä päästö- ja vaikutusarvioiden pohjalta.
· Muutokset maaperäolosuhteisiin arvioidaan asiantuntija-arviona. Kaatopaikkarakenteiden vaikutuksia pohjaveden tasoon, virtaussuuntiin ja laatuun
arvioidaan laatimalla karkea virtauskuvamuutosarvio ja pohjavesivesitase.
· Hankkeen vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön, suojeltavien lajien
esiintymiin sekä luonnon monimuotoisuuteen arvioidaan asiantuntijaarviona. Vaikutusarvioinnissa tarkastellaan erityisesti luontoarvojen sijoittumista suhteessa hankevaihtoehtoihin. Hankkeen itä- ja pohjoispuolella sijaitsevan Rummelö-Harrbådan Natura 2000 –alueen osalta laaditaan YVAselostusvaiheessa Natura-arvioinnin tarveselvitys.
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· Hankkeen vaikutuksista maisemaan tehdään tarkastelu, jossa kaatopaikka
rakenteiden näkyvyys ja sopeutuminen ympäröivään maisemaan havainnollistetaan ja kuvaillaan kartta-, kuvasovite ja ilmakuvatarkasteluna.
· Yhdyskuntarakenteeseen ja maakäyttöön kohdistuvia vaikutuksia arvioitaessa huomioidaan alueen nykyisen käytön ja rakenteen lisäksi kaavoitus,
kaavoitustarpeet sekä muut alueen käyttöä ohjaavat suunnitelmat ja strategiat.
· Liikenteen ja kuljetusten vaikutuksia arvioidaan nollavaihtoehdossa, jossa
jätteet kuljetaan toisaalle sijoitettavaksi. Arvioinnissa huomioidaan hankkeesta liikennemääriin ja rakenteeseen aiheutuvat muutokset. Vaikutukset
tienpitoon ja teiden kuntoon selvitetään asiantuntijahaastatteluilla. Liikenteen päästöt ja liikenteen aiheuttamat sosiaaliset vaikutukset huomioidaan
arvioinnissa.
· Meluvaikutuksia aiheutuu lähinnä liikenteestä (VE0) ja työkoneista kaatopaikan rakennus- ja sulkemisvaiheessa. Hankkeen aiheuttamaa melua arvioidaan olemassa olevan tarkkailuaineiston sekä vastaavasta toiminnasta kerätyn tiedon perusteella.
· Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioidaan hyödyntäen kirjallisuutta, kartta-aineistoja, yleisötilaisuuksissa saatua tietoa, arviointiohjelmasta annettuja mielipiteitä sekä mediassa esitettyä hankkeen kannalta
oleellisia hanketta koskevia tietoja ja keskusteluja. Arvioinnissa käsitellään
hankkeen yleinen hyväksyttävyys sekä mahdollisia hankkeeseen liittyviä pelkoja ja huolenaiheita.
· Merkittävin luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuva vaikutus on vaihtoehdon VE1 merialueelle tehtävään laajennukseen tarvittavien maaainesten hankinnasta aiheutuva vaikutus. Maa-ainesten saatavuutta sekä sen
vaikutuksia tarkastellaan YVA-menettelyssä yleisellä tasolla.
· Terveysvaikutukset: Ympäristövaikutusten arviointien pohjalta tunnistetaan
toiminnan mahdollisesti aiheuttamia välittömiä ja välillisiä terveyshaittoja,
altistuvat henkilöryhmät ja altistusreittejä. Terveysvaikutusten arvioinnissa
hyödynnetään ohjearvoja ja tunnuslukuja, joiden ylittyminen voi aiheuttaa
terveyshaittoja.
Vaihtoehtojen vertailu kuvataan sanallisesti ja lisäksi vaikutusten keskinäiset
suuruusluokat arvioidaan kvalitatiivisesti. Vertailussa vaihtoehtojen myönteiset,
kielteiset ja neutraalit ympäristövaikutukset arvotetaan yhtenäisiä kriteerejä
käyttäen. Ympäristövaikutusten arvioinnin tulosten perusteella arvioidaan myös
hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus.
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JOHDANTO
Boliden Kokkola Oy suunnittelee tehdasalueella sijaitsevan vaarallisen jätteen
kaatopaikan laajentamista.
Tehtaan kaatopaikka sijaitsee Kokkolassa Ykspihlajan suurteollisuusalueella varsinaisen tehdasalueen pohjoispuolella, osin mereen täytetyllä alueella (Kuva 1-1).
Se on nykyisellään noin 60 ha laajuinen. Suunnitelmissa on laajentaa kaatopaikkaa nykyisen sijaintialueen välittömässä läheisyydessä joko länsi-luoteeseen meren suuntaan, patoamalla ja täyttämällä merialuetta, itä-koilliseen maa-alueen
suuntaan tai korottamalla nykyistä kaatopaikkaa.

Kuva 1-1. Boliden Kokkola Oy:n tehtaan ja vaarallisen jätteen kaatopaikan sijainti

Kaatopaikkatoiminta alueella on aloitettu vuonna 1969 ja täyttökapasiteettia nykyisessä laajuudessa arvioidaan olevan jäljellä noin 20 vuotta. Lupaprosessien
pitkien käsittelyaikojen, mahdollisten muutoksenhakuprosessien sekä rakentamiCopyright © Pöyry Finland Oy
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sen edellyttämän ajan johdosta Boliden Kokkola Oy on päättänyt käynnistää jätealueen laajennuksen suunnittelun sekä hankkeen edellyttämän YVA-menettelyn
hyvissä ajoin.
Kaatopaikalle sijoitetaan Bolidenin rautapitoista jarosiittia ja rikkirikastetta, viereisen toimijan Freeport Cobalt Oy:n prosessisakkaa sekä pienempiä määriä muita kiinteitä jätteitä märkäpainona kaikkiaan noin 500 000 tonnia vuodessa. Alue
on luokiteltu vaarallisen jätteen kaatopaikaksi ja sillä on voimassa oleva ympäristölupa (LSY-2003-Y-410; annettu 14.5.2008 ja VHO:n päätös luvasta jätetyistä valituksista 11/0274/1; annettu 11.10.2011). Vuonna 2000 jätealue on rakennettu
vastaamaan kaatopaikkalainsäädännön vaatimuksia. Laajennusalueen rakenteet
tullaan vastaavasti rakentamaan kaatopaikkalainsäädännössä vaarallisen jätteen
kaatopaikalle edellytetyt rakennevaatimukset huomioiden.
Tässä ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään, miten vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennuksen ympäristövaikutukset tullaan arvioimaan ja miten
arviointimenettely kokonaisuudessaan tullaan toteuttamaan.
2
2.1

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY
Arviointimenettelyn sisältö ja tavoitteet
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan lain (468/1994, 267/1999,
458/2006, 1584/2009) mukaisesti menettelyssä on tavoitteena tuottaa tietoa
hankkeesta luonnonympäristöön, rakennettuun ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista sekä edistää tiedon yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tavoitteena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyllä pyritään ehkäisemään ja lieventämään haitallisten ympäristövaikutusten syntymistä sekä sovittamaan yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita. YVA-menettelyn keskeisiä ominaisuuksia ovat
vaihtoehdot, osallistuminen ja julkisuus.
Boliden Kokkola Oy:n vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennus edellyttää YVAmenettelyä YVA-lain 2. luvun 4 § ja YVA-asetuksen 2. luvun 6 § kohdan 11) perusteella ” 11) jätehuolto: a) ongelmajätteiden käsittelylaitokset, joihin ongelmajätteitä otetaan poltettaviksi, käsiteltäviksi fysikaalis-kemiallisesti tai sijoitettaviksi
kaatopaikalle.” Boliden Kokkola Oy:n prosessissa muodostuva pääosin rautaa ja
rikkiä sisältävä sakka (ns. yhteisjäte) luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi ja sen sijoitusmäärä on märkäpainona noin 500 000 t /a (kuivapaino noin 300 000 t/a).
Laki edellyttää, että hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä arviointimenettelyssä ennen kuin ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin. Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä
muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen arvioinnin päättymistä. YVAmenettelyssä itsessään ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä eikä ratkaista lupaasioita.
YVA-lain 2§ mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä tarkoitetaan
menettelyä, jossa ”selvitetään ja arvioidaan tiettyjen hankkeiden ympäristövaikutukset ja kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa
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vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja säätiöitä, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea”. YVA-menettelyyn sisältyy ohjelma- ja selostusvaihe (Kuva 2-1.).
Ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa virallisesti, kun hankkeesta vastaava toimittaa yhteysviranomaiselle Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle arviointiohjelman. YVA-ohjelmassa esitetään perustiedot
hankkeesta ja arvioitavista toteutusvaihtoehdoista, hankeaikataulu sekä kuvataan hankealueen nykytila. Ohjelmaan sisältyy suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia
selvitetään, millä tavoin selvitykset tehdään sekä suunnitelma tiedottamisesta
hankkeen aikana.
Yhteysviranomainen kuuluttaa hankkeesta ja YVA-ohjelman nähtävillä olosta ja
järjestää hankkeen vaikutusalueella tarvittavat tiedotustilaisuudet, joissa kansalaiset ja yhteisöt voivat esittää kysymyksiä ja mielipiteitään arvioinnin kohteena
olevasta hankkeesta. Arviointiohjelma on nähtävillä 1–2 kuukauden ajan. Yhteysviranomainen myös pyytää lausuntoja ohjelmasta eri viranomaisilta. Ohjelmasta
annettujen lausuntojen, mielipiteiden, tiedotustilaisuuksissa esille tulleiden seikkojen ja muun lisätiedon pohjalta yhteysviranomainen antaa ohjelmasta oman
lausuntonsa viimeistään kuukauden kuluttua nähtävillä olon päättymisestä.
ARVIOINTIOHJELMAN
LAATIMINEN

Arviointiohjelmavaihe

• SEURANTARYHMÄTYÖSKENTELY

ARVIOINTIOHJELMA
YHTEYSVIRANOMAISELLE

ARVIOINTIOHJELMA
NÄHTÄVILLÄ JA
LAUSUNNOILLA

•
•
•
•

KUULUTUS
YLEISÖTILAISUUS
LAUSUNNOT
MIELIPITEET

YHTEYSVIRANOMAISEN
LAUSUNTO

Arviointiselostusvaihe

ARVIOINTI, VERTAILU

ARVIOINTISELOSTUKSEN
LAATIMINEN

•SEURANTARYHMÄTYÖSKENTELY

ARVIOINTISELOSTUS
YHTEYSVIRANOMAISELLE
ARVIOINTISELOSTUS
NÄHTÄVILLÄ JA
LAUSUNNOILLA

•
•
•
•

KUULUTUS
YLEISÖTILAISUUS
LAUSUNNOT
MIELIPITEET

YHTEYSVIRANOMAISEN
LAUSUNTO
JATKOSUUNNITTELU,
LUPAHAKEMUKSET

Kuva 2-1. YVA-menettelyn vaiheet.

Varsinainen ympäristövaikutusten arviointityö tehdään arviointiohjelman ja siitä
saadun yhteysviranomaisen lausunnon perusteella. Arviointityön tulokset esiteCopyright © Pöyry Finland Oy
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tään ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (YVA-selostus). YVA-selostuksessa esitetään mm.:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

arvioitavat vaihtoehdot
hankkeen kuvaus ja tekniset tiedot
ympäristön nykytilan kuvaus
vaihtoehtojen ja nollavaihtoehdon ympäristövaikutukset ja niiden merkittävyys
selvitys hankkeen suhteesta oleellisiin suunnitelmiin ja ohjelmiin
arvioitujen vaihtoehtojen vertailu
haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja lieventämiskeinot
ehdotus ympäristövaikutusten seurantaohjelmaksi
kuvaus vuorovaikutuksen ja osallistumisen järjestämisestä YVAmenettelyn aikana
kuvaus yhteysviranomaisen lausunnon huomioimisesta arviointiselostuksen laadinnassa.

Yhteysviranomainen kuuluttaa arviointiselostuksen vastaavasti kuin ohjelman ja
järjestää tiedotustilaisuudet. Arviointiselostus on nähtävillä 1–2 kuukauden ajan,
jolloin viranomaisilta pyydetään lausunnot ja asukkailla sekä muilla intressiryhmillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen kokoaa selostuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet ja antaa niiden
perusteella oman lausuntonsa viimeistään kahden kuukauden kuluttua nähtävillä
olon päättymisestä. Yhteysviranomaisen antama lausunto päättää YVAmenettelyn.
Lupia tai niihin rinnastettavia päätöksiä haettaessa arviointiselostus ja viranomaisen siitä antama lausunto liitetään hakemuksiin. Lupaviranomaiset käyttävät niitä
oman päätöksentekonsa perusaineistona. Hanketta koskevasta lupapäätöksestä
on käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja siitä annettu lausunto on otettu huomioon.
2.2

Tiedottaminen ja osallistuminen

2.2.1 Ohjausryhmä
Ympäristövaikutusten arviointityön ohjausta ja valvontaa varten on menettelyn
alkuvaiheessa nimetty ohjausryhmä. Ohjausryhmän avulla tavoitteena on saada
hankkeen suunnitteluun huomioiduksi tietoja paikallisista oloista sekä toiminnasta alueella sekä välittää paikallistasolle tieto suunnittelun etenemisestä. Ohjausryhmään on kutsuttu yhteysviranomaisen, hankkeesta vastaavan, alueella toimivien yhteisöjen ja säätiöiden sekä muiden intressitahojen edustajat. Ohjausryhmään on nimetty edustajat seuraavilta tahoilta:
·
·
·
·
·

Boliden Kokkola Oy
Etelä-Pohjamaan ELY-keskus, osallistuu viran puolesta
Kokkolan kaupunki, ympäristöpalvelut
Kokkola kaupunki, kaavoituspalvelut
Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri
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·
·
·
·
·
·
·

Öjan kalastuskunta
Elban, Harrinniemen, Rummelön ja Sannanrannan huvilayhdistys ry
Ykspihlajan asukasyhdistys
Kokkolan suurteollisuusalueyhdistys ry (KIP)/ KIP Ympäristöryhmä
Freeport Cobalt Oy
Kokkolan Vesi
Pöyry Finland Oy

Ohjausryhmää voidaan tarvittaessa laajentaa YVA-menettelyn kuluessa.
YVA-menettelyn aikana on suunniteltu järjestettäväksi kolme ohjausryhmän tapaamista. Ensimmäinen tapaaminen on pidetty YVA-menettelyn alkuvaiheessa,
jolloin esiteltiin hanke ja käynnistyvä YVA-menettely. Toisessa ohjausryhmän kokouksessa käsitellään yhteysviranomaisen YVA-ohjelmasta antama lausunto. Viimeisessä ohjausryhmän kokouksessa YVA-selostus ja laaditut arviot hankkeen
ympäristövaikutuksista esitellään ohjausryhmälle. Tarvittaessa voidaan järjestää
useampia tapaamisia hankkeen niin vaatiessa. Kokousten lisäksi ohjausryhmälle
annetaan mahdollisuus kommentoida YVA-ohjelmaa ja -selostusta niiden ollessa
luonnosvaiheessa.
2.2.2 Yleisötilaisuudet
YVA-laki ei edellytä yleisölle suunnatun tiedotustilaisuuden järjestämistä, mutta
lain 11a §:n mukaan hankkeesta tiedottaminen ja kuuleminen voidaan järjestää
lain edellyttämän menettelyn lisäksi myös muulla tavoin.
Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista järjestetään avoin yleisötilaisuus,
kun YVA-ohjelma on asetettu nähtäville. Yhteysviranomaisen koolle kutsumassa
tilaisuudessa esitellään hanketta ja laadittua YVA-ohjelmaa, sekä käydään läpi
YVA-menettelyn vaiheet ja vaikuttamismahdollisuudet. Yleisöllä on mahdollisuus
tuoda tilaisuudessa esiin näkemyksiään ja esittää kysymyksiä hankkeesta ja sen
ympäristövaikutusten arvioinnista.
YVA-selostuksen valmistumisen jälkeen järjestetään toinen yleisölle avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus. Siinä esitetään laadittujen arviointien keskeiset tulokset ja yleisöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään tehdystä ympäristövaikutusten arvioinnista ja sen riittävyydestä. Yleisötilaisuus pidetään YVA-selostuksen
nähtävillä oloaikana.
Arvioinnin kuluessa on mahdollista järjestää myös useampia yleisölle avoimia
keskustelutilaisuuksia, mikäli siihen ilmenee tarvetta.
2.3

Ympäristövaikutusten arvioinnin aikataulu
Boliden Kokkola Oy:n vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennuksen YVAmenettely on tarkoitus saattaa valmiiksi noin vuoden kuluessa. Kuvassa ( Kuva 2-2)
on esitetty YVA-menettelyn alustava aikataulu.
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Työn vaihe
9

2015
10 11 12

1

YVA-ohjelma
Arviointiohjelman laadinta
Arviointiohjelma yhteysviranomaiselle
Arviointiohjelma nähtävillä
Yhteysviranomaisen lausunto
YVA-selostus
Arviointiselostuksen laadinta
Arviointiselostus yhteysviranomaiselle
Arviointiselostus nähtävillä
Yhteysviranomaisen lausunto
Osallistuminen ja vuorovaikutus
Ohjausryhmän kokoukset
Yleisötilaisuudet

Kuva 2-2. YVA-menettelyn alustava aikataulu.

2

3

4

2016
5 6 7

8

9

10 11

16X271521.722E
15

3
3.1

HANKKEEN JA SEN VAIHTOEHTOJEN KUVAUS
Hankevastaava
Hankkeesta vastaava Boliden Kokkola Oy on tuotantokapasiteetiltaan Euroopan
toiseksi suurin sinkkitehdas. Tehtaan päätuote on puhdas sinkki ja siitä valmistetut seostuotteet. Tehtaan sinkin tuotantokapasiteetti on 315 000 tonnia vuodessa ja tuotetun sinkin arvo 495 miljoona euroa (2014). Boliden Kokkolalle merkittävimpiä sivuaineita ovat hopea ja kupari, jotka otetaan talteen hopearikasteena
ja kuparisakkana. Metallien lisäksi tehdas saa lisätuloja rikkihaposta sekä höyrystä ja prosessilämmöstä.
Boliden Kokkola huomioi toiminnassaan työturvallisuuden ja ympäristön. Toiminnan ympäristövaikutuksia seurataan yhteistarkkailun puitteissa ja tehtaan
toimintaa kehitetään ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Toiminnan merkittävimmät ympäristönäkökulmat ovat päästöt ilmaan ja veteen, energia tehokkuus
sekä jätteiden ja muiden sivuvirtojen hallinta. Boliden Kokkolan energianhallintajärjestelmä sertifioitiin ISO 50001-standardi mukaiseksi kesällä 2014. Se on yksi
maailman energiatehokkaimmista sinkkitehtaista. (Boliden Kokkola, Yhteiskuntavastuun raportti 2014)
Sinkkitehdas on Kokkolan suurin yksityinen työnantaja. Vuoden 2014 lopussa
tehdas työllisti 530 henkeä.
Boliden Kokkola on osa kansainvälistä metallikonsernia. Sen emoyhtiö on ruotsalainen Boliden AB, jonka erikoisalaa ovat malminetsintä, kaivostuotanto, sulattotoiminta ja metallien uusiokäyttö. Yhtiön päätuotteet ovat sinkki ja kupari, joiden
lisäksi yhtiö tuottaa myös kultaa, hopeaa ja lyijyä. Suomen ja Ruotsin lisäksi tuotantolaitoksia on Norjassa ja Irlannissa. Boliden konsernin liikevaihto vuonna
2014 oli noin 4 055 miljoonaa euroa ja konserni työllisti vuoden lopussa noin
4900 henkilöä. Bolidenin osake noteerataan Tukholman pörssissä. (Boliden Kokkola, Yhteiskuntavastuun raportti 2014)

3.2

Hankkeen sijainti
Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehdas sijaitsee Kokkolassa Ykspihlajan teollisuusalueen pohjoispäässä. Tehtaan vaarallisen jätteen kaatopaikka sijoittuu tehdasalueen pohjoispuolelle meren rantaan, osittain mereen täytetylle alueelle. Nykyinen
kaatopaikka-alue on laajuudeltaan noin 60 hehtaaria.
Kaatopaikkaa on suunniteltu laajennettavaksi länsi-luoteeseen merialueen suuntaan, itä-koilliseen maa-alueelle tai korottamalla nykyistä kaatopaikkaa.
Hankealueen sijainti on esitetty kuvassa (Kuva 3-1).
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Kuva 3-1. Hankealueen sijainti

3.3

Hankkeen tarpeellisuus
Nykyisen kaatopaikan teoreettinen täyttymisajankohta on vuonna 2035. Lisäksi
täyttö luvan mukaiseen suunniteltuun korkeuteen edellyttää tehtaalta merkittäviä prosessi- ja infrainvestointeja.
Jotta sinkkitehtaan toiminta voidaan turvata tulevaisuudessa, on toiminnassa
muodostuville jätteille oltava sijoituspaikka myös tämän jälkeiselle ajalle. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi Boliden Kokkola Oy suunnittelee vaarallisen
jätteen kaatopaikan laajentamista.

3.4

Hankkeen toteutusaikataulu
Hankkeen YVA-menettely toteutetaan vuosina 2015–2016, jonka jälkeen vuosina
2017-2018 haetaan ympäristölupa toteutettavaksi valittavalle laajennusvaih-
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toehdolle. Samanaikaisesti YVA-menettelyn kanssa aloitetaan jätealueen kaavoitus. Ympäristöluvan saaminen kestää arviolta 2–7 vuotta (myönnetään välillä
2019–2024) riippuen mahdollisten valitusten määrästä ja kaavoitus arviolta 2–3
vuotta (2016–2018).
Kaatopaikan laajennuksen alustava yleissuunnittelu on aloitettu syksyllä 2014
samanaikaisesti YVA-menettelyn kanssa. Suunnitelma tarkennetaan YVAmenettelyn jälkeen toteutettavaksi valitulle vaihtoehdolle tarkemmaksi yleissuunnitelmaksi ja edelleen rakennussuunnitelmaksi ympäristöluvan mukaiselle
toteutustavalle.
Ympäristöluvan saamisen jälkeen rakennusurakka kilpailutetaan ja vaihtoehdosta
riippuen pato- ja pohjarakenteiden rakennustyöt kestävät noin 3–10 vuotta.
Jätteen sijoittaminen uudelle alueelle tullaan aloittamaan nykyisen kaatopaikan
täytyttyä viimeistään vuonna 2035.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
YVA

Ympäristölupa (käsittely 2-7 vuotta)
Kaavoitus
Tekninen suunnittelu
Rakennustyöt 3…10 vuotta
Käyttöönotto

Kuva 3-2. Hankkeen aikataulu

3.5

Nykyisen kaatopaikkatoiminnan kuvaus
Boliden Kokkola Oy:n vaarallisen jätteen kaatopaikalle on sijoitettu ja tullaan
edelleen sijoittamaan Bolidenin rautapitoista jarosiittia ja rikkirikastetta (yhteisjäte), Freeport Cobalt Oy:n prosessisakkaa sekä pienempiä määriä muita kiinteitä
jätteitä (Taulukko 3-1). Alueelle sijoitetut jätteen on eritelty tarkemmin liitteen 2
taulukossa. Viime vuosien aikana alueelle on sijoitettu noin 500 000 tonnia jätettä vuosittain märkäpainona ilmoitettuna (kuivapaino noin 300 000 t/a).
Taulukko 3-1. Kaatopaikalle vuosina 2009 -2013 sijoitetut jätteet (märkäpaino t/a)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Keskimää
räinen %osuus

Yhteisjäte -Boliden

404443,33

385453,43

361151,67

363641,67

352861,6

367771,1

67,8 %

Muut jätteet -Boliden

34585,92

57793,05

60184,64

31067,82

41893,37

40980,02

8,1 %

Proses sis akka -Freeport Cobalt

168760

162661,05

117305,75

98399,19

148298,1

75695,7

23,4 %

Muut jätteet -Freeport Cobalt

959,76

1200,3

1162,53

1852,78

4041,6

11809,58

0,6 %

Muiden toimijoiden jätteet

2334,4

0

6,7

11,6

13,5

85,5

0,1 %

Suurin osa jätteestä on Bolidenin yhteisjätettä. Vuodesta 2005 lähtien jarosiittia
ja rikkirikastetta ei ole johdettu jätealueelle erillisinä jätejakeina, vaan ne on prosessoitu ns. yhteisjätteeksi. Pääkomponenttina jarosiitissa on rauta (20 %) ja lisäksi se sisältää sinkkiä (4 %), lyijyä (5 %) ja pieniä määriä kuparia, kadmiumia,
elohopeaa ja arseenia. Rikkirikaste sisältää alkuainerikkiä, sekä hieman metalli-
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sulfideja, jarosiittia, lyijysulfaattia, piioksidia ja rikkiä. Yhteisjätteen metallipitoisuuksia on esitetty taulukossa (Taulukko 3-2).
Taulukko 3-2. Yhteisjätteen metallipitoisuuksia 2013 sekä liukoisuus L/S-suhteella 10.

Pitoisuus Liukoisuus L/S=10 Liukoisuus raja-arvo
%-kuiva-aine
mg/kg
mg/kg
Sinkki
2,441
54
200
Arseeni
0,477
0,1
25
Kadmium
0,041
0,9
5
Kupari
0,12
0,4
100
Rauta
13,794
Antimoni
1,3
5
Lyijy
4,929
11,9
50
Rikki
36,076
Sulfaatti (SO4)
45248,1
50000

Jätealueelle toimitettavat jätejakeet käsitellään ennen toimittamista jätealueelle.
Perusmäärittelyn ja vastaavuustestausten perusteella varmistetaan jätteen soveltuvuus loppusijoitettavaksi alueelle. Osa kiinteistä jätteistä, kuten suodattimet ja
kaasunpesutornin täytekappaleet, ovat rakenteeltaan vaikeasti analysoitavia,
mutta niiden määrä on vähäinen. Alueelle sijoitettavia kiinteitä jätteitä muodostuu pääasiassa satunnaisesti ja ne ovat selvästi likaantuneita, eivätkä siksi sovellu
hyötykäyttöön tai ulkopuoliseen käsittelyyn toimitettaviksi.
Prosessijätteet on loppusijoitettu alueelle lietteenä maapohjaisiin tai muovilla tiivistettyihin altaisiin (Kuva 3-3 ja Kuva 3-4). Laskeutusaltaiden lietteet sijoitetaan
erilliseen altaaseen jätealueen pohjoisosaan. Lietealtaan yhteydessä on kiinteiden jätteiden sijoitusalue. Samassa yhteydessä on stabilointikettä, jossa käsitellään ennen loppusijoitusta mm. mangaanisakka ja sekalaisia prosessilietteitä ja
sakkoja, joiden liukoisuusominaisuudet eivät mahdollista niiden loppusijoitusta
sellaisenaan. Sakat välivarastoidaan alueella ja stabiloidaan tarkoitukseen soveltuvilla tuhkilla panosprosessina 2–4 kertaa vuodessa. Kadmiumjätettä kapseloidaan alueen eteläosaan betonisiin bunkkereihin.
Jätealueen reunapadot on tehty maa-aineksesta ja kuivuneesta kiinteytyneestä
jarosiitista. Läjityskorkeus jätealueella on tällä hetkellä korkeimmillaan noin tasolla +25 m maan pinnan yläpuolella ja ympäristöluvan mukaan alueelle saa läjittää
aina +40 m korkeuteen saakka. Tällä hetkellä alueelle läjitetyn materiaalin määrä
on arviolta noin 8 000 000 m3-ktr, josta jarosiittia on noin 5 100 000 m3-ktr. Nykyisen jätealueen jäljellä oleva täyttötilavuus on noin 6 500 000 m3-ktr.
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Kuva 3-3. Jätteiden sijoitus nykyiselle vaarallisen jätteen kaatopaikalle

Kuva 3-4. Nykyinen vaarallisen jätteen kaatopaikka
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Kaatopaikka-alueen rakenteet on viimeistelty vuonna 2000 vastaamaan kaatopaikkalainsäädännön vaatimuksia rakentamalla alueen ympärille pystyeristysseinämä ja sen sisäpuolelle salaojajärjestelmä (Kuva 3-5). Jätealueen ympärille rakennettu tiivis pystyeristysseinä ulottuu pääosin noin 8–12 metrin syvyyteen ja
sen kokonaispituus on 3100 metriä. Pystyeristysseinä on tehty muoviponttiseinän
ja sementti-bentoniitti –rakenteen yhdistelmänä. Patoseinämän sisäpuolelle on
asennettu koko pituudelta salaoja, jonka avulla kerätään syntyvät suotovedet ja
palautetaan ne käsiteltäväksi sinkkitehtaan prosessiin. Salaojitus on asennettu
ympäröivää vedenpintaa alemmalle tasolle. Näin estetään paine-eron avulla haitta-aineiden leviäminen ympäristöön.

Kuva 3-5. Nykyisen vaarallisen jätteen kaatopaikan rakenne

3.6

YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot
YVA-menettelyssä tarkastellaan kolmea jätealueen laajennusvaihtoehtoa, sekä
ns. nollavaihtoehtoa, jossa hanketta (vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennus)
ei toteuteta. Kaikki laajennusvaihtoehdot keskittyvät alueen laajentamiseen nykyisellä paikalla, mikä on ympäristön kannalta järkevin ja kustannustehokkain lähestymistapa jätteiden sijoitukselle. Jätteen kaatopaikkasijoitukselle vaihtoehtoisia ratkaisuja ei tässä yhteydessä käsitellä. Vaaralliseksi jätteeksi luokitellun aineksen hyödyntäminen on haastavaa ja edellyttäisi mm. jätteen ominaisuuksien
parantamista ja jäteluokan muuttamista. Tarkasteltavat vaihtoehdot on esitetty
taulukossa (Taulukko 3-3) sekä kartalla (Kuva 3-6) ja liitteessä 1.
Taulukko 3-3. YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot (nykyisen täytyttyä)
Vaihtoehto
VE0
VE1
VE2a
VE2b
VE3

Jätemäärä Pinta-ala Korkeus Käyttöikä
Mm3
ha
m (NN) vuotta
Hankkeen jättäminen toteuttamatta
0
60
+40
0
Laajennus merelle
13,2
60+40
+40
43
Laajennus maalle
10,1
60+30
+40
33
Laajennus maalle
16
60+50
+40
52
Nykyisen alueen korotus
4,5
60
+60 *
15

*)Alustava arvio, lakikorkeus voidaan määrittäin vain riittävillä stabiliteettilaskelmilla
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Kuva 3-6. YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot

3.6.1 Nollavaihtoehto VE0
YVA-asetuksen 9 §:n kohdan 2 mukaisesti ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhtenä vaihtoehtona tulee tarkastella hankkeen toteuttamatta jättämistä
eli niin sanottua nollavaihtoehtoa.
Hankkeen nollavaihtoehtona (VE0) tarkastellaan tilannetta, jossa kaatopaikkaa ei
laajenneta nykyisellä paikalla. Jotta tehtaan toiminta voi jatkua, on jätteiden käsittely tai loppusijoitus ratkaistava muulla tavoin. Nollavaihtoehtona tarkastellaan tilannetta, jossa sinkkitehtaan toiminnassa muodostuvat vaaralliset jätteet
kuljetetaan muualle loppusijoitettaviksi. Nollavaihtoehdon toteutettavuutta heikentää vaarallisen jätteen käsittely- ja loppusijoituspaikan löytyminen sopivan
etäisyyden päästä jätteen syntypaikasta.
Copyright © Pöyry Finland Oy
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Lähin toiminnassa oleva jätteen loppusijoitusalue on Oy Ekorosk Ab:n Storkohmon jäteasema Kokkolan keskustan eteläpuolella, noin 12 km etäisyydellä Boliden Kokkolan sinkkitehtaalta. Storkohmossa on ollut kaatopaikka 1960-luvulta
lähtien ja sinne on sijoitettu yhdyskuntajätettä ja alueen teollisuusjätteitä. Biologisen jätteen kaatopaikkakiellon tullessa voimaa vuoden 2016 alussa, muuttuu
toiminnan pääpaino kaatopaikkasijoituksesta lajittelu- ja välivarastointialueille.
Jätekeskuksessa otetaan vastaan ja välivarastoidaan pieniä määriä vaarallista jätettä, mutta nykyiset rakenteet ja toiminta eivät mahdollista suurempien määrien käsittelyä. Toiminnan ympäristöluvan tarkistus on parhaillaan vireillä Länsi- ja
Sisä-Suomen Aluehallintovirastossa.
Ekokem Oy on suunnittelut vaarallisten teollisuusjätteiden käsittely- ja loppusijoitusalueiden rakentamista Ykspihlajan teollisuusalueelle Kokkolaan. Aluehallintovirasto on myöntänyt toiminnalle ympäristöluvan, josta kuitenkin on valitettu eikä toimintaa saa aloittaa valitusten käsittelyaikana. Käsittelylaitokseen olisi mahdollista ottaa käsiteltäväksi vaarallisia jätteitä enintään 170 000 tonnia vuodessa
ja loppusijoitusalueella sijoittaa vuositasolla noin 30 000 tonnia vaarallista jätettä
20–25 vuoden ajan. Loppusijoitusalueen tilavuus ei mahdollista Boliden Kokkola
Oy:n toiminnassa muodostuvan prosessijätteen sijoitusta.
Nollavaihtoehdon toteuttaminen vaatii jätteen lastausjärjestelmän rakentamista
tehdasalueella. Lisäksi siitä aiheutuu liikennemäärien lisääntymisen seurauksena
vaikutuksia liikenneturvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen. Vaihtoehdon VE0
tarkastelussa ei arvioida yksityiskohtaisesti muualla syntyviä kaatopaikan vaikutuksia, koska vaihtoehtoista sijaintipaikkaa ei ole tiedossa. Toisaalle rakennettavan kaatopaikan vaikutuksia tarkastellaan yleisellä tasolla.
3.6.2 Hankevaihtoehto VE1 –laajennus merelle
Hankevaihtoehtona VE1 tarkastellaan kaatopaikan laajennusta merialueelle nykyiseltä jätealueelta länteen-luoteeseen (Kuva 3-7). Boliden Kokkola Oy on vuonna 2007 teettänyt Geobotnia Oy:llä tarkastelun merialueelle tehtävän läjityksen
erilaisista teknisistä toteutustavoista. Tarkastelussa on huomioitu neljä vaihtoehtoista toteutustapaa, joiden toteutettavuutta on arvioitu teknisestä, taloudellisesta, ympäristöluvituksen sekä vaiheittaisen rakentamisen näkökulmista.
·
·
·
·

Läjitys veden alle, rakentaminen märkätyönä
Läjitys veden alle, rakentaminen kuivatyönä
Läjitys kuivana pidettävään altaaseen, rakentaminen kuivatyönä
Läjitys veden pinnan yläpuolelle

Näistä on valittu ympäristön kannalta paras vaihtoehto jatkosuunnitteluun (läjitys vedenpinnan yläpuolelle, Kuva 3-8) ja YVA-menettelyssä vaikutukset arvioidaan tämän mukaan. Muiden teknisten toteutustapojen arvioiminen YVAmenettelyssä ei ole tarpeellista, koska ne jo alustavan arvion mukaan voidaan todeta ympäristön kannalta haitallisemmiksi tai toteutuskelvottomiksi (jätteen sijoitus veden alle).
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Kuva 3-7. Periaatekuva merialueelle suuntautuvasta laajennuksesta (VE1)

Kuva 3-8. Periaatekuva laajennusalueen rakenteesta
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Laajennusalueen rakennusvaiheet ovat:
· Rakennetaan reunapenger alueen ympäri louheesta
· Sisäosa täytetään ylijäämämailla tai ruoppausmassoilla
· Kun koko alue on merivesipinnan yläpuolella, tiivistetään täyttö, jotta vältetään painumien aiheuttamat pohjarakenteen vauriot
· Reunapenkereelle tehdään noin 2 m korotusvalli (+3,5 NN)
· Alueelle rakennetaan tiivis pohjarakenne, jonka ulkoreuna nostetaan korotusvallia vasten. Pohjarakenne tehdään valtioneuvoston kaatopaikoista
antaman asetuksen mukaisena.
· Pohjakerroksen kuivatuskerrokseen asennetaan salaojat ja reunapenkereen kokoojaputket, joista suotovedet kerätään tehtaan prosessiin puhdistettavaksi.
Merialueelle tulevan laajennusalueen pinta-ala tulisi olemaan noin 40 ha. Lännessä se rajoittuu ns. pommisaareen ja pohjoisreuna jatkaa rantaviivaa likimain
Gråsjälsbådan niemen pohjoisrannan suuntaisena. Laajennusalueen etelälounaspuolelle tulee jättää vesialuetta Kokkolan sataman tarpeisiin, eikä laajennusta voida ulottaa satamakentän rakenteisiin saakka. Merialueelle tehtävä laajennus on rajattu niin laajaksi kuin mahdollista.
Kokkolan edustalla sedimenttikerros on pääsääntöisesti ohut ja pohjamaa kantavaa, mikä on mahdollistanut jätealueen aikaisemman laajennuksen meren suuntaan sekä muut teollisuusalueella tehdyt laajennukset merelle. Laajennusalueen
pohjan kantavuus tullaan varmistamaan suunnittelun edetessä.
Laajennus merelle edellyttää laajoja täyttöjä, johon tarvitaan puhtailta ylijäämämaita tai ruoppausmassoja arviolta noin 3 600 000 m3ktr. Täyttöihin käytetään
tarkoitukseen soveltuvia tiivistämiskelpoisia viranomaisten hyväksymiä massoja.
Lisäksi louhepenkereeseen tarvitaan noin 290 000 m 3 louhetta ja tiiviin pohjarakenteen tekemiseen noin 360 000 m3 hiekkaa tai soraa HDPE-kalvon molemmin
puolin. Täyttöjen saatavuutta ja laatua selvitetään suunnittelun edetessä ja YVAmenettelyn yhteydessä täyttömaiden saatavuus ja ympäristövaikutukset tarkastellaan yleisellä tasolla. Täyttömaista ei tällä hetkellä voi olla valmista suunnitelmaa, koska alueen rakentaminen aloitetaan aikaisintaan noin 10 vuoden kuluttua. Maa-ainesten laajamittainen otto saattaa edellyttää YVA-menettelyä, joka
laaditaan tarvittaessa, mikäli jätealueen laajennus päädytään toteuttamaan vaihtoehdon VE1 mukaisena.
Laajennusalueen reunapenger ulotetaan ylimmän mahdollisen merivedenkorkeuden yläpuolelle tasolle +3,5 (NN). Meriveden keskikorkeus on -0,5 (NN) ja ylin
merivesi HW on +1,4 m meriveden keskikorkeudesta eli tasolla+0,9 (NN). Suunniteltu pengerkorkeus on 2,6 m ylimmän meriveden tason yläpuolella ja siten myös
poikkeukselliset merivedenkorkeusolosuhteet ja aallokon vaikutus huomioiden
riittävän turvallisella tasolla.
Vaihtoehdon VE1 laajennusalueen lopullinen korkeus tulee olemaan nykyisen
kaatopaikan tavoin +39,5…+40 (NN) ja jätettä alueelle voidaan sijoittaa arviolta
13,2 Mm3. Laajennus jatkaa jätealueen käyttöikää nykyisillä jätemäärillä yli 40
vuotta.

16X271521.722E
25

Jätteet suodatetaan Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaalla ennen siirtoa nauhasuodattimilla ja kuljetetaan alueelle suodinkuivana sakkana autokuljetuksena.
Myös muiden jätteiden osalta alueella jatketaan nykyisen kaltaista esikäsittely- ja
loppusijoitustoimintaa. Boliden Kokkola Oy:n jätettä kuljetettaisiin alueelle alustavasti kahdella dumpperilla, yhteensä 45 kuormaa päivässä kuutena päivänä viikossa. Jätteen lastaus ja purku hoidetaan kaivinkoneella.
Vaikka jäte sijoitetaan alueelle nykyistä kuivempana, ei pölyä muodostu merkittävissä määrin. Jätealue ei ole pölyämisherkkä kuin tietyissä vähälumisissa talviolosuhteissa ja tällaiset tilanteet ovat hallittavissa. Jätteen pölyämisen hallintaan
käytettäviä menetelmiä ovat mm.:
· Suurin osa alueesta pidetään suljettuna (esipeitto osa-alueittain), kun nykyään alue avoin ja altis pölyämiselle koko yläosaltaan
· Tarvittaessa pölynsidontakemikaalin levitys alueelle
3.6.3 Hankevaihtoehto VE2 – laajennus maalle
Hankevaihtoehtona VE2 tarkastellaan kaatopaikan laajennusta maa-alueelle nykyisen kaatopaikan pohjois-, itä- ja koillispuolelle välittömästi kiinni nykyiseen
kaatopaikkaan. Maalle toteutettavaa laajennusta tarkastellaan kahdella laajuudella VE2a ja VE2b (Kuva 3-9, Kuva 3-10 ja Kuva 3-11).

Kuva 3-9. Periaatekuva maa-alueelle suuntautuvasta laajennuksesta (VE2a) mereltä
päin

Suppeampi laajennusvaihtoehto VE2a rajautuu lännessä nykyiseen kaatopaikkaan, pohjoisessa Natura-2000 alueeseen ja Kokkolan veden jätevedenpuhdistamon kiinteistöön ja idässä Harrinniemen pohjavesialueeseen. Vaihtoehto VE2a
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on ulotettu niin laajaksi kuin alueen muu maankäyttö ja olosuhteet (pohjavesialue) luontaisesti mahdollistavat. Hankevaihtoehtona VE2b tarkastellaan tätä laajempaa aluetta, joka ulottuu idässä teollisuusalueen rajalle lähelle Hopeakivenlahdentietä, Harrinniemen pohjavesialueen päälle. Muilta osin rajaus vastaa vaihtoehdon VE2a laajuutta. Vaihtoehto VE2b voi osoittautua toteutuskelvottomaksi,
mutta se huomioidaan YVA-menettelyssä, jolloin ympäristövaikutukset ja toteuttamiskelpoisuus tulevat arvioiduiksi. Vaihtoehdon VE2b etuna olisi jätetäyttöalueen pidempi käyttöikä.
Vaihtoehdon VE2 pohjarakenne toteutetaan nykyisen kaatopaikan eristysrakennetta vastaavalla pystyeristysseinämällä tai merialueelle laajennettavaa vaihtoehtoa vastaavalla tiiviillä pohjarakenteella valtioneuvoston kaatopaikkaasetuksen mukaisen vaarallisen jätteen kaatopaikan vaatimusten mukaisena. Tiiviin pohjarakenteen muodostamiseen tarvitaan HDPE-kalvon molemmin puolin
hiekkaa tai soraa VE2a vaihtoehdossa noin 270 000 m 3 ja VE2b vaihtoehdossa
noin 450 000 m3. Teknisen toteutustavan valintaan vaikuttaa rakenteen liittäminen nykyiseen kaatopaikkaan. Rakenneyhdistelmien toimivuutta ja toteutettavuutta tarkastellaan YVA-menettelyn aikana ja ympäristövaikutukset arvioidaan
teknisesti toteutuskelpoisen rakenteen mukaisena. Tiivisterakenteen yhdistäminen nykyisen kaatopaikan rakenteisiin kuvataan YVA-selostuksessa.
Laajennusalueen rakennusvaiheet:
· Laajennusalue raivataan pintamaista pohjamaan silttiseen/hiekkaiseen
kerrokseen saakka.
· Valitusta eristysvaihtoehdosta riippuen rakennetaan reuna-alueelle joko
nykyistä kaatopaikkarakennetta vastaava uusi pystyeristysseinämä tai
reunapenger ja koko alueelle tiivis pohjarakenne ulottaen se reunapenkereiden luiskille.
· Valitusta eristysvaihtoehdosta riippuen laajennusalueelle pystyeristysseinämän sisäpuolelle rakennetaan salaojitus- ja viemäröintiputkisto tai pohjakerroksen kuivatuskerrokseen asennetaan salaojat ja reunapenkereen
kokoojaputket, joista suotovedet kerätään tehtaan prosessiin puhdistettavaksi.
Maa-alueelle tulevan pienemmän vaihtoehdon VE2 pinta-ala tulisi olemaan noin
30 ha. Sen Lopullinen korkeus tulee olemaan nykyisen kaatopaikan tavoin noin
+39,5…+40 m (NN) ja jätettä alueelle voidaan sijoittaa arviolta 10,1 Mm 3. Laajennus jatkaa jätealueen käyttöikää nykyisillä jätemäärillä yli 30 vuotta.
Laajemman maa-alueelle tehtävän vaihtoehdon VE2b pinta-ala tulisi olemaan
noin 50 ha ja korkeus vastaavasti kuin VE2a +39,5…+40 m (NN). Jätettä alueelle
voidaan sijoittaa kaikkiaan arviolta 16 Mm3, mikä jatkaa jätealueen käyttöikää
nykyisillä jätemäärillä yli 50 vuotta.
Vastaavasti kuin vaihtoehdossa VE1, jätteet suodatetaan ennen siirtoa nauhasuodattimilla ja kuljetetaan alueelle suodinkuivana sakkana autokuljetuksena.
Myös pölyn hallintaan käytetään vastaavia menetelmiä kuin vaihtoehdossa VE1.
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Kuva 3-10. Periaatekuva maa-alueelle suuntautuvasta laajennuksesta (VE2a) maalta
päin

Kuva 3-11. Periaatekuva maa-alueelle suuntautuvasta laajennuksesta (VE2b) maalta
päin
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3.6.4 Hankevaihtoehto VE3 –nykyisen jätealueen korotus
Nykyisen jätealueen korkeus vaihtelee tällä hetkellä +5..+27 m (NN) ja sitä voidaan nykyisen ympäristöluvan puitteissa korottaa aina tasolle +40 (NN) saakka.
Alueen korotus tästä ylemmäs aina +60 m (NN) korkeuteen saakka mahdollistaa
alueelle sijoitettavan noin 4,5 Mm3 jätettä nykyisen täyttötilavuuden lisäksi. Korotuksella alueen käyttöikää voitaisiin jatkaa noin 15 vuotta.
Alueen korotus rakennetaan nykyistä kaatopaikkarakennetta vastaavilla rakenteilla jatkaen kerroksittaista täyttöä nykyisen täyttötason päältä aina uuteen
määritettyyn sulkemistasoon saakka. Korotus hankaloittaa alueelle läjitetyn jätteen mahdollista tulevaa hyötykäyttöä, mikä nykyisille alueelle jo läjitetyille jätejakeille löytyisi tulevaisuudessa hyötykäyttömahdollisuus.

Kuva 3-12. Periaatekuva nykyisen jätealueen korotuksesta (VE3)

Lopullisen täyttötason ja täytön luiskakaltevuuden määrittäminen vaatii tarkennetun stabiliteettitarkastelun, jota laaditaan YVA-menettelyn aikana ja esitetään
YVA-selostuksen yhteydessä. Tällä voi olla vaikutusta laajennusvaihtoehdon täyttötilavuuteen ja siten kannattavuuteen. Alueen korotukseen ei tarvita puhtaita
maa-aineksia pato- tai tiivisterakenteisiin, vaan korotusta voidaan toteuttaa vastaavasti kuin nykyisellä kaatopaikalle muodostamalla patorakenteet siihen tarkoitukseen soveltuvasta jäteaineksesta.
Vastaavasti kuin VE1 ja VE2, jätteet suodatetaan ennen siirtoa nauhasuodattimilla ja kuljetetaan alueelle suodinkuivana sakkana autokuljetuksena. Myös pölyn
hallintaan käytetään vastaavia menetelmiä kuin vaihtoehdossa VE1 ja VE2.
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4

YMPÄRISTÖN NYKYTILA
Ympäristön nykytila on kuvattu olemassa olevan aineiston perusteella. Luvussa
10 on lueteltu hankkeen ympäristövaikutusten kannalta keskeisimpiä selvityksiä,
joiden pohjalta kuvaus ympäristön nykytilasta on tehty (YVA-ohjelmassa käytetyt
lähdeteokset).

4.1

Ilmasto ja ilmanlaatu

4.1.1 Ilmasto
Kokkola kuuluu keskiboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen. Lähimmät ilmatieteenlaitoksen sääasemat ovat Kokkolan lentoasemalla Kruunupyyssä, noin 15 km
hankealueelta kaakkoon ja Kokkolan keskustassa Hollihaka noin 3,5 km hankealueelta kaakkoon. Kruunupyyn lentoaseman havaintoasema on ollut toiminnassa vuodesta 1960 lähtien ja Hollihaan havaintoasema vuoden 2007 lopusta. Lisäksi Kokkolan kaupungin Ykspihlajan ilmanlaadun tarkkailuasemalla on seurattu
vuodesta 2003 lähtien tuulen suuntaa ja nopeutta.
Hollihaan havaintoasemalla vuoden keskilämpötila on vuosien 2008-2014 seurannan perusteella ollut 4,6 °C ja sadanta 482 mm.
Vuonna 2013 Ykspihlajan tarkkailuasemalla vallitseva tuulensuunta oli etelästä,
lounaasta, kaakosta ja pohjoisesta (Kuva 4-1). Tyyntä (tuulen nopeus alle 0,5 m/s)
alueella oli 50 % ajasta. (Koljonen, R. 2013).

Kuva 4-1. Ykspihlajan tarkkailuaseman tuuliruusu v. 2013

Koska Kokkola sijaitsee rannikkoalueella, siellä vallitsee usein ns. maa-merituuliilmiö, joka muodostaa ilmaston ja päästöjen leviämisen kannalta epäsäännöllisen
alueen. Alkutalvesta meren ollessa lämmin ja maan kylmä, kylmä mantereinen
ilmavirtaus meren yllä aiheuttaa labiilin tilanteen. Keväästä taas lämmin virtaus
mantereelta merelle aiheuttaa stabiilin tilanteen, jossa syntyy sumua ja inversiotilanteita. (Koljonen, R. 2013).
Ilmastonmuutoksen seurauksena lämpötilan arvioidaan nousevan Suomessa noin
3–6 asteella ennen vuosisadan loppua. Lämpötilan kasvun suuruus riippuu pääsCopyright © Pöyry Finland Oy
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töjen rajoittamisesta, mutta kaikkien arvioiden mukaan lämpötila nousee Suomessa enemmän kuin maapallolla keskimäärin. Talvet lämpenevät enemmän
kuin kesät ja ero on suurempi Pohjois-Suomessa, mihin Kokkolan seutukin karkeasti tarkasteltaessa luetaan. (Ilmatieteenlaitos, 5.1.2016)
Myös sademäärät lisääntyvät. Pahimmalla päästöskenaariolla Suomen sadannan
arvioidaan lisääntyvän noin 20 % nykyisestä tasosta ja tiukimmillakin päästörajoituksilla sadannan arvioidaan kasvavan noin 8 %. Sademäärien ja rankkasateiden
arvioidaan lisääntyvän kaikkina vuodenaikoina, mutta eniten talvella. Suurempi
osa talven sateista saadaan vetenä. Etelä- ja Länsi-Suomessa lunta on talvisin vain
ajoittain. (Ilmatieteenlaitos 5.1.2016)
Tuulisuuden ei arvioida muuttuvan suomessa merkittävästi ilmastonmuutoksen
seurauksena. Kevään ja kesän tuuliolosuhteen pysyvät nykyisen kaltaisin, mutta
syksyllä ja talvella tuulisuuden arvioidaan hivenen lisääntyvän, noin 2–4 %.
4.1.2 Päästöt ilmaan
Kokkolan kaupungin ilmanlaatua mitataan jatkuvatoimisilla analysaattoreilla Kokkolan keskustassa ja Ykspihlajassa, teollisuusalueen eteläpuolella, sijaitsevilla mittausasemilla. Keskustan mittausasema edustaa liikenteen päästöjä ja Yksipihlajan
mittausasema teollisuuden päästöjä. Ykspihlajassa mitataan jatkuvatoimisesti
rikkidioksidia (SO2), typen oksideja (NOx), hengitettäviä hiukkasia (PM10) ja pienhiukkasia (PM2.5). Lisäksi Kokkolassa seurataan säännöllisin välein ilman metallipitoisuuksia. Ilmanlaatua seurataan Kokkolan alueen ilmanlaadun tarkkailusuunnitelman 2012–2016 mukaisesti yhteistyössä alueen teollisuuden kanssa.
(www.kokkola.fi/palvelut/ymparisto_ja_luonto/ilmanlaatu/fi_FI/ilmanlaadun_val
vonta/. 30.12.2015)
Vuonna 2013 ilmanlaatu Kokkolassa oli pääosin hyvää, Ykspihlajan teollisuusalueella 72 % ajasta. Kokkolan kaupungin ilmanlaadun suurin ongelma aiheutuu tieliikenteen typenoksidien päästöistä ja etenkin hiukkasten ajoittain korkeista pitoisuuksista. Leijuvista hiukkasista aiheutuvat ongelmat ajoittuvat pääosin kevääseen, jolloin kadut kuivuvat ja talven aikana muodostunut katupöly nousee ilmaan liikenteen ja tuulen vaikutuksesta. Metallit muodostavat Kokkolassa edelleen keskeisen ilmansuojeluongelman, sillä ne kertyvät usein ympäristöön. (Koljonen, R. 2013)
Ilmaan johdettavat päästöt ovat Kokkolassa pysyneet suunnilleen samalla tasolla
vuodesta 1995, jolloin teollisuuden päästöjä on saatu vähennettyä aikaisemmasta tasosta. Kokonaispäästömäärän pysymistä samalla tasolla voidaan pitää myönteisenä huomioitaessa tuotannon kasvu ja uusien laitosten päästöt. Vuonna 2013
Kokkolan rikkidioksidipäästöt olivat 1084 tonnia. Eniten rikkidioksidipäästöjä syntyi Bolidenin rikkihappotehtaalla. Typenoksidien kokonaispäästöt (laskettu typpidioksidiksi) ilmaan olivat vuonna 2013 853 tonnia. Eniten typenoksideja muodostuu liikenteen päästöistä (32 %). Hiukkasten kokonaispäästöt Kokkolassa olivat
vuonna 2013 noin 113 tonnia, kun ne vuotta aiemmin olivat 50 tonnia. Yara
Suomi Oy:n osuus hiukkasten kokonaispäästöistä vuonna 2013 oli 63 %, Boliden
Kokkola Oy:n sinkkitehtaan 14 % ja tieliikenteen 13 %. Hiukkaspäästömäärissä ei
ole otettu huomioon mm. pölyämisestä ja laivojen lastauksesta aiheutuvia hiuk-
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kaspäästöjä. Metallipäästöt ilmaan kehittyivät myönteiseen suuntaan, kun lähes
kaikkien metallien ilmapäästöt laskivat aiempiin vuosiin verrattuna. Metalleista
päästömääriltään suurimpia ovat olleet sinkki ja koboltti. (Koljonen, R. 2013)
4.1.3 Ilmanlaatu
Hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvopitoisuus vuonna 2013 oli Ykspihlajassa
10 µg/m3, mikä pienin havaittu vuosikeskiarvo kahteenkymmeneen vuoteen.
Myös typpioksidin pitoisuus Ykspihlajassa laski edellisvuodesta, ollen tasolla 8
µg/m3. Rikkidioksidin vuosikeskiarvo pitoisuus sen sijaan nousi hieman edellisvuodesta tasolle 5,9 µg/m3. Valtioneuvoston yhdyskuntailmalle asettamat vuosiraja-arvot alitettiin selvästi kaikkien mitattavien epäpuhtauksien osalta. Hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvo ylittyi kahdesti Ykspihlajan mittausasemalla, kun ylityksiä saa asetuksen mukaan olla enintään 35. (Koljonen, R. 2013)
Ilmanlaatuindeksejä tarkastellessa ilmanlaatu Kokkolassa oli aikaisempien vuosien tavoin pääosin hyvää (Yksipihlajassaa72 % vuoden tunneista). Ykspihlajassa
heikoimmat tunnit johtuvat pääasiassa hiukka- ja erityisesti pienhiukkaspitoisuuksista (PM2.5). Pienhiukkaset määrittävä ilmanlaadun Ykspihlajassa jopa 53 %
ajasta. (Koljonen, R. 2013)
Kokkolan ilmanlaadun seurantaan liittyen on määritetty ilman metallipitoisuuksia
viiden vuoden välein. Viimeisimmät raportoidut mittaustulokset ovat vuodelta
2010, jolloin analysoitiin metallit tarkkailussa kerätyistä hengitettävistä hiukkasista (PM10). Kokkolan metallipäästöt ovat suurelta osin peräisin Ykspihlajan teollisuusalueelta ja etenkin sinkki, alumiini, lyijy, rauta ja kupari ovat peräisin Boliden
Kokkola Oy:n toiminnasta. Hiukkasten metallipitoisuudet alittavat selvästi kaikki
lainsäädännössä metalleille asetetut raja- ja tavoitearvot. Pitoisuudet ovat myös
pääosin laskeneet päästöjen pienenemisen myötä. Kadmium- ja rautapitoisuudet
ovat pysyneet samalla tasolla ja sinkkipitoisuus on noussut vuosista 1998/99 huolimatta sinkkipäästöjen vähenemisestä. Kokkolan yhdyskuntailman metallipitoisuudet ovat vastaavalla tasolla kuin muissa Suomen kaupungeissa ja kaikkien metallien osalta selvästi alle terveydelle haitallisen tason. (Koljonen, R., 2012)
Ilmanlaatua Kokkolan alueella seurataan myös noin viiden vuoden välein tehtävillä bioindikaattoriselvityksillä. Viimeisin selvitys on vuodelta 2012 (Jyväskylän Yliopisto, ympäristötutkimuskeskus, 2013). Teollisuusalue vaikuttaa ilman laatuun
ja näkyy bioindikaattoreiden (jäkälä, neulaset, sammal, humus) lajikoostumukseen ja kuntoon. Laitosten päästömäärät olivat suurimmillaan 2000-luvun alussa,
mikä näkyy bioindikaattoreissa vuonna 2006. Vuonna 2012 havaittiin palautumista 2002 vuoden tasoon. Ykspihlajan teollisuusalueen läheisyydessä raskasmetallipitoisuudet humuksessa, sammalissa ja neulasissa olivat kohonneet. Vaikutukset
bioindikaattoreissa ei kuitenkaan ulotu erityisen laajalle alueelle. (Huuskonen, I.
ym. 2013)
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4.2

Vesistöt
Hankealue sijoittuu Perämeren rantavyöhykkeelle, osittain merelle (merialue
99.21) sekä osin Perämeren rannikkoalueen päävaluma-alueeseen (84) kuuluvalle
Välialueen (84V044) valuma-alueelle (24,57 km 2). Valuma-aluekartta on esitetty
kuvassa Kuva 4-2. Alue on Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoaluetta (VHA3). Ykspihlajan teollisuusalueen itäpuolella mereen Kaustarinlahdelle laskee Kaupunginsalmi eli Sunti (F = 28,3 km 2). Perhonjoki (F = 2524 km2)
laskee Trullöfjärdenille noin 5 km teollisuusalueelta koilliseen.
Merivesipinta vaihtelee noin tasovälillä NN -1 (alivesi NW lokakuussa 1936)…NN
+0,68 (ylivesi HW tammikuussa 1984). Meriveden keskivedenpinta on MW2013 =
NN -0,50. (Geobotnia 2013).

Kuva 4-2. Valuma-alue ja merialue

Ilmastonmuutoksen seurauksena valtamerten merenpinta on alkanut nousta,
kun lämpimämpi ilmasto sulattaa jäätiköitä ja lämmittää meriä, jolloin niiden tilavuus kasvaa. Keskimääräinen nousuvauhti on tällä hetkellä noin 3 mm vuodessa,
mutta Itämeren alueella nousu tätä vähäisempää (noin 20 %). Pohjanlahdella

16X271521.722E
33

maan kohoaminen on kuitenkin edelleen selvää ja merenkurkun kohdalla (Pietarsaari) maanpinta kohoaa arviolta 9,01…10.45 mm vuodessa. Selkämerellä maan
kohoaminen ja merivesipinna nousu kumoavat toisensa ja vesipinta pysyy pitkällä
aikavälillä nykyisellä tasolla. Perämerellä maanpinnankohoaminen taas todennäköisesti jatkuu edelleen meriveden korkeuden nousua suurempana ja merenpinta laskee. Keskimääräisen merenpinnan ohella ilmastonmuutos saattaa vaikuttaa
vedenkorkeuden vaihteluihin. Muutokset tuulioloissa ja myrskyissä sekä talvisin
vähentyvä jääpeite vaikuttavat vedenkorkeuden lyhytaikaisiin vaihteluihin. Kahma, K. ym., 2014)
4.2.1 Nykyiset pintavesipäästöt
Kokkolan edustan merialueen tilaa ja kuormituksen vaikutuksia on seurattu yli 30
vuoden ajan. Kokkolan edustan merialuetta ovat jo pitkään kuormittaneet asutuksen ja teollisuuden jätevedet. Kokkolan kaupungin jätevedenpuhdistamo sijaitsee lähellä Bolidenin hankealuetta. Puhdistetut asumajätevedet johdetaan
Hopeakivenlahteen ja niistä aiheutuu lähinnä ravinteiden ja happea kuluttavien
yhdisteiden kuormitusta. Teollisuuden jätevesiä (KIP Pohjoinen ja KIP Eteläinen
alue) johdetaan Ykspihlajanlahteen. Jätevesistä aiheutuu mm. metallien, ravinteiden ja orgaanisten yhdisteiden kuormitusta. Boliden Kokkola Oy:n jätealueen
valumavedet johdetaan teollisuusalueella keskitettyyn käsittelyyn ja puretaan
teollisuusalueen edustalle muiden KIP pohjoisen alueen teollisuuslaitosten jätevesien mukana.
Rannikkovesiin kulkeutuu myös hajakuormituksen tuomia ravinteita ja alunamaiden sisältämiä metalleja (rautaa, sinkkiä). Perhonjoen vesien mukana tulee suurin
osa Kokkolan edustan merialueen typpi-, fosfori-, rauta-, sinkki- ja nikkelikuormituksesta. Perhonjoen virtaus suuntautuu mallinnuksen mukaan pohjoiseen ja
itään, Kokkolan edustalle (Lauri 2015). Taulukossa (Taulukko 4-1) on esitetty Kokkolan edustan merialueelle tullut kuormitus v. 2014 (Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistys ry 2015).
Taulukko 4-1. Kokkolan merialueelle tullut kuormitus v. 2014 (t/a = tonnia vuodessa).

Perhonjoki
Kokkolan Vesi
KIP eteläinen
KIP pohjoinen
Yhteensä

Fosfori
t/a
33
0,7
2,7
36

Typpi
t/a
704
182
31
251
1169

Rauta
t/a
1303

8,0
1311

Nikkeli
t/a
3,1

0,4
3,5

Koboltti
t/a
0,5

Sinkki
t/a
5,2

0,4
0,9

2,0
0,4
7,6

Jääpeitteisenä aikana makea jokivesi ja jätevedet erottuvat erillisenä kerroksena
heti jään alla vielä usean kilometrin päässä purkualueista, mutta kesällä vesien
sekoittuminen on Kokkolan edustalla tehokasta. Kokkolan edustalle tehdyn virtausmallin (Lauri 2015) mukaan KIP Pohjoisen alueen jätevedet vaikuttavat avovesiaikana lähinnä Hopeakivenlahden ja Kaustarinlahden pintavesikerrokseen.
Jääpeitteisenä aikana kuormitus vaikuttaa enimmäkseen purkupaikasta pohjoiseen ja luoteeseen.
Copyright © Pöyry Finland Oy
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4.2.2 Vesistön nykytila
Hankealuetta lähin merialueen tarkkailupiste Kokkolan edustan yhteistarkkailussa (piste H) sijaitsee aivan teollisuusalueen pohjoispuolella ja se edustaa alueen
teollisuuden ja jätevedenpuhdistamon päästöjen vaikutusta meriveteen.
Kokkolan edustan merialueen vedenlaatu on viime vuosina ollut hyvä tai tyydyttävä. Vuonna 2014 vedenlaatu oli hieman aikaisempia vuosia parempi. Jätevesikuormituksen väheneminen murto-osaan kolmenkymmenen viime vuoden aikana on näkynyt Kokkolan merialueen veden ja sedimentin laadun paranemisena.
(Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistys ry 2015)
Raskasmetallipitoisuudet merialueella ovat olleet pääsääntöisesti varsin pieniä.
Ravinnepitoisuudet ovat olleet suhteellisen matalia, kuvastaen enimmäkseen karua rehevyystasoa. Kokkolan edustan merialueen rehevyys on kasviplanktonin
määrää kuvaavan a-klorofyllipitoisuuden perusteella pienentynyt etenkin jätevesien purkualueiden läheisyydessä. Lievästi rehevä alue on vetäytynyt aivan jätevesien purkualueiden tuntumaan, kun se 1980–1990-luvuilla ulottui huomattavasti ulommas merelle. (Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistys ry 2015)
Ravinne- sekä a-klorofyllipitoisuuksiin perustuvassa ekologisessa luokituksessa
purkupaikan alue oli vuonna 2014 luokassa ”erinomainen” ja vuosien 2010–2014
aineistoihin perustuen keskimäärin luokassa ”hyvä/tyydyttävä”. (Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistys ry 2015)
4.2.3 Sedimentti
Kokkolan edustan merialueen sedimentin pitoisuudet ovat selvästi koholla normaaliin kuormittamattomaan alueeseen verrattuna. Tämä johtuu vuosien saatossa merialueelle kohdistuneesta suuresta jätevesikuormituksesta, mutta myös
merialueelle muista päästölähteistä kohdistuvasta kuormituksesta. Myös Perhonjoen virtaus ja siitä aiheutuva kuormitus päätyy Kokkolan edustalle. Pitkäaikaisen
kuormituksen vaikutukset näkyvät metallien kokonaispitoisuuksissa, mutta liukoisten metallien pitoisuudet ovat pieniä. Merisedimenteille ei ole tällä hetkellä
saatavilla pilaantuneisuusarviointiin tarkoitettuja raja-arvoja, mutta pitoisuuksia
voidaan verrata ruoppausmassojen läjitysohjeessa esitettyihin raja-arvoihin.
Hankealueen lähellä sijaitsevalla havaintopisteellä H sedimentissä on lähinnä sinkin, kadmiumin, arseenin ja elohopean pitoisuuksia. Sedimentin toksisuus eli
akuutti myrkyllisyys vesieliöstölle on kuitenkin ollut vähäistä tai sitä ei ole voitu
tilastollisesti osoittaa. (Kalliolinna 2005, Suomen ympäristökeskus 2013).
4.2.4 Pohjaeläimet
Pohjaeläintarkkailussa tavattiin vuonna 2013 kaiken kaikkiaan 25 pohjaeläintä tai
-ryhmää. Lajiluvut vuonna 2013 olivat samaa suuruusluokkaa kuin edellisinä vuosina, asemaa kohden 6-15 lajia. Suurimmat lajiluvut olivat asemalla J, H ja vertailuasemalla L, jotka sijaitsevat kohtalaisen lähellä rantaa. Näillä asemilla esiintyy
enemmän surviaissääskilajeja ja muita litoraalivyöhykkeen pohjaeläimiä kuin syvemmillä asemilla C ja D.
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Havaintoasema H sijaitsee nykyisen jätealueen vieressä. Havaintopaikan H pohjaeläimistö koostui vuoden 2013 tarkkailussa, kuten aikaisemmin, lähinnä harvasukasmadoista ja surviaissääskien toukista. Harvasukasmatoja oli ainakin kolmea lajia, Potamothrix hammoniensis, Aulodrilid pulriseta ja todennäköisesti
Limnodrilus hoffmeisteri. Chironumus-toukkia oli aikaisempiin vuosiin verrattuna
huomattavasti enemmän. Toukkien suuren koon vuoksi tämä näkyy varsinkin
biomassassa. Surviassääskiä oli muutenkin edellisiin vuosiin verrattuna jonkin
verran enemmän. Paikalla esiintyvien surviaissäskilajien joukossa on myös lajeja,
jotka eivät ole likaantuneiden pohjien lajeja. Havaintoaseman H yleiseurooppalaisen vesien luokittelujärjestelmän mukainen luokitus on tyydyttävä. (Nyman
2013)

Kuva 4-3. Kokkolan edustan merialueen pohjaeläin- ja kasviplanktontarkkailun näytteenottopaikat.

4.2.5 Kasviplankton
Kokkolan edustan merialueelta on 2000-luvulla otettu kasviplanktonnäytteitä
kahdelta näytepisteeltä (Kuva 4-3). Näytteiden laskentatiedot ovat saatavilla näytepisteeltä K-B vuosilta 2010, 2013 ja 2014. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on ottanut kasviplanktonnäytteitä pisteeltä K-E vuosina 2006 ja 2007, mutta laskentatietoja ei ole lisätty ympäristöhallinnon kasviplanktonrekisteriin, koska reksiteriä
ei ko. aikaan ollut vielä käytössä. Piste K-E on poistettu käytöstä ennen vuotta
2010. (ympäristöhallinnon OIVA-tietokanta 29.10.2015).
Vuosina 2010, 2013 ja 2014 Kokkolan edustan kasviplanktonnäytteiden kasvukauden (touko-syyskuu) keskimääräinen biomassamäärä viittasi lievään rehevyyteen. Näytteenottopaikan K-B ekologinen tila oli heinä-elokuun (heinäkuun toinen viikko–syyskuun ensimmäinen viikko) näytteiden keskimääräisen biomassan
perusteella arvioituna hyvä vuonna 2010, erinomainen vuonna 2013 ja tyydyttävä vuonna 2014. Suurin osa näytteissä havaituista levistä oli piileviä, mutta myös
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muita rannikkovesille tyypillisiä leviä tavattiin. Sinilevien esiintyminen oli vähäistä.
4.3

Kalasto ja kalatalous
Kokkolan edustalla merialueen kotitarve- ja virkistyskalastus on intensiivistä ja
monipuolista, vaikka se painottuu voimakkaasti verkkokalastukseen. Vuonna
2010 tehdyn kalastuslupiin perustuvan kyselyn (Holsti 2012) mukaan Kokkolan
edustalla kalasti noin 270 kotitaloutta. Uudempi kalataloustiedustelu on toteutettu vuonna 2015 ja sen tulokset huomioidaan ympäristövaikutusten arvioinnin
selostus vaiheessa, mikäli ne ovat käytettävissä. Kotitarve- ja virkistyskalastajien
tärkeimmät saalislajit ovat olleet siika, ahven ja hauki. Siika muodosti kolmanneksen alueen kokonaissaaliista. Alueella kalastetaan myös muikkua ja silakkaa. Kuhaa saadaan saaliiksi vain satunnaisesti. Meritaimenen ja lohen saaliit ovat olleet
varsin pieniä.
Kokkolan edustan kalakannoissa on havaittavissa negatiivisia muutoksia, sillä särkikalojen saalisosuus on kasvanut 2000-luvulla ja erityisesti lahnan saalisosuus on
kasvussa. Vuoden 2010 tiedustelun mukaan kalastusta haittaavien tekijöiden tasoja voidaan pitää varsin alhaisina. Merkittävimmät kalastusta haittaavat tekijät
liittyivät saaliiseen ja kalakannan rakenteessa havaittuihin muutoksiin (Holsti
2012). Suurimmaksi kalastushaitaksi nousi vähempiarvoisten eli ns. roskakalojen
osuus ja huono/toiveita vastaamaton saalis.
Kokkolan edustalla (Maa- ja metsätalousministeriön ruutu 20) oli vuonna 2008
ammattikalastajia 78 kpl, joista kymmenesosa harjoitti kalastusta pääammatikseen (Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistys 2009). Vuonna 2008 ammattikalastuksen kokonaissaalis oli 87 900 kg, josta 61 % oli silakkaa, 24 % siikaa ja 6 % lahnaa.
Valtaosa pyydyksistä oli verkkoja, joilla saatiin 31 % saaliista. Rysillä saatiin noin
30 % ja troolilla noin 30 % saaliista.
Karisiika lisääntyy Kokkolan edustan merialueella. Kalastustiedustelujen mukaan
siian lisääntymisalueita on Ykspihlajanlahdella, mutta alueeksi on mainittu Santapankki ympäristöineen (Ramboll 2007). Vuosien 2008–2011 Kokkolan edustan
poikasnuottauksien (Tikkanen ym. 2012) mukaan useat Kokkolan edustan karikot
ja rantojen läheiset karikot ja hiekkasärkät soveltuvat siian kutualueiksi ja poikasten kasvupaikoiksi.
Kalojen metallipitoisuuksia on seurattu Kokkolan edustalla vuodesta 1974 lähtien. Viimeksi kalojen metallipitoisuuksia on tutkittu vuonna 2010 (Pohjanmaan
vesiensuojeluyhdistys ry 2015a). Nykyisin siian elohopeapitoisuudet ovat pieniä.
Myös ahvenen ja mateen lihaksen elohopeapitoisuudet ovat selvästi alle käyttörajoituspitoisuuden (0,5 mg/kg tp). Vuonna 2010 kaikki siian ja suurin osa ahvenen Hg -pitoisuuksista olivat alle määritysrajan (0,07 mg Hg/kg tp).
Kokkolan edustan kalojen kadmiumpitoisuudet ovat 1990-luvulta lähtien alhaisia,
vain murto-osan käyttörajoituspitoisuudesta (0,1 mg/kg tp). Vuonna 2010 ahventen, haukien ja mateiden kadmiumpitoisuudet olivat alle määritysrajan (< 0,0025
mg Cd/kg tp).
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Vaarallisten ja haitallisten aineiden asetuksessa (Vna 868/2010) ahvenelle annettu EQS-arvo 0,2 mgHg/kg tp (ympäristölaatunormi + taustapitoisuus) alittui
vuonna 2010 kaikissa tutkituissa ahvenen lihasnäytteissä. Vuonna 2010 mateista
ja siioista mitattiin myös lihaksen nikkeli-, kupari- ja lyijypitoisuus. Lyijy- ja nikkelipitoisuudet jäivät alle määritysrajan (Pb < 0,01 mg/kg tp, Ni < 0,05 mg/kg tp).
Kuparia oli mateissa (0,18 mg/kg tp) ja siioissa (0,15 mg/kg tp) keskimäärin lähes
yhtä paljon.
4.4

Maa- ja kallioperä
Hankealueelta ja sen läheisyydestä on varsin runsaasti tutkimustietoa maaperästä ja pohjavedestä. Geologian tutkimuskeskus on selvittänyt kohdealueen
itäpuolisen harjualueen rakennetta ja virtausolosuhteita (Paalijärvi ym. 2009, Okkonen ym. 2011). Alueella on tehty tutkimuksia myös jätealueeseen liittyen
(Geobotnia Oy mm. 2013). Patamäen pohjavesialueelle on valmistumassa suojelusuunnitelma (Lindsberg 2014). Lisäksi Merialueella on tehty laajasti tutkimuksia
merenpohjan ja kallionpinnan tasosta.
Hankealueen maaperä on syntyolosuhteidensa takia moninainen. Mannerjäätikön vetäydyttyä alue on ollut muinaisen Itämeren vesivaiheiden peitossa. Maankohoamisen johdosta paljastuva maa joutui rantavoimien (aallokko) sekä tuulen
kuluttavan ja kerrostavan toiminnan muovaamaksi. Alue on paljastunut merestä
100–200 vuotta sitten.
Hankealueelta on olemassa myös maaperäkartta. Sen perusteella hankealueen
maaperä on pintamaakerrosten osalta pääosin silttiä ja hiekkaa. Hankealueen
luoteispuolella tavataan myös moreenia maanpintakerroksena ja kallio on myös
paljastuneena. Olemassa olevan tiedon mukaan alueella (harjualue) yleensä
hiekkojen alapuolella ei ole merkittäviä hienojakoisia kerrostumia, vaan ne ulottuvat moreeniin tai kallioon asti. Hankealueen maaperän yleispiirteet on esitetty
kuvassa (Kuva 4-4). Rakentamisesta johtuen alueella ovat myös täyttömaakerrokset yleisiä.
Bolidenin kaatopaikka-alueella tehtyjen tutkimusten (Geobotnia Oy 2013) mukaan alueen pohjamaa on pintaosastaan tasarakeista hienoa ja keskikarkeaa
hiekkaa (nk. rantakerrostumaa). Syvemmällä hiekka ei enää ole rantavoimien
huuhtomaa, vaan muuttuu hienorakeisemmaksi ja silttiseksi. Rakenteellisesti
hiekka on keskitiivistä - tiivistä. Hiekkojen alapuolella esiintyy hienorakeisempia
sedimenttimaalajeja, pääosin silttejä, jotka ovat kerrostuneet mereen harjun
ympärille. Silttejä esiintyy nykyisen kaatopaikan alla ja sen länsipuolella (meren
puolella). Harjumuodostumassa silttejä ei esiinny. Pääosalla aluetta esiintyy em.
maakerrosten alla pohjamoreeni, joka on rakenteeltaan tiivistä ja jonka vedenläpäisevyys on pieni (Geobotnia Oy 2013)
Pohjamoreenin alla on kallio, jonka pinta vaihtelee alueella suhteellisen voimakkaasti. Kallio on paljastuneena kaatopaikka-alueen luoteispuolisessa niemessä
(Gråsjälsbådan). Pääosalla aluetta kallionpinta on kuitenkin noin 10…20 metrin
syvyydessä luonnontilaisesta maanpinnasta (Geobotnia Oy 2013). Alueen kallioperä on laadultaan kiillegneissiä, jossa on graniittisia juonia.
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Kuva 4-4. Alueen maaperän yleispiirteet. Vihreä väri kuvaa hiekkaa/soraa, vaaleanruskea moreenia ja punainen kalliota. (http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/).

Hankealueella ei ole arvokkaita moreenimuodostumia, ranta- tai tuulikerrostumia eikä kallioalueita.
4.5

Pohjavesi
Hankealue ulottuu itäosastaan (vaihtoehto VE2b) Harrinniemien pohjavesialueelle (Kuva 4-5). Muut hankevaihtoehdot eivät ukotu pohjavesialueelle, vaan rajautuvat sen lähieusuuteen. Harrinniemen pohjavesialue (1027202) on luokiteltu
vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi (II lk). Alueelle ei ole vedenottamoita. Harrinniemen eteläpuolella on Patamäen (1027251) vedenhankintaa
varten tärkeä pohjavesialue (I lk). Patamäen pohjavesialueen kokonaispinta-ala
on 25,51 km2 ja varsinainen pohjaveden muodostumisalueen ala 19,84 km 2. Pohjavesialueella muodostuu vettä arviolta 11 000 m 3/d. Patamäen pohjavesialueella
on neljä vedenottamoa, joista lähin Patamäen vedenottamo sijaitsee yli 3 km
etäisyydellä hankealueelta etelä-kaakkoon. Patamäen vedenottamosta saadaan
ottaa vettä 12000 m3/d. Nykyinen otto on noin 6700 m3/d.
Geologian tutkimuskeskuksen (Paalijärvi ym. 2009, Okkonen ym. 2011) alueelle
laatiman pohjavesimallinnuksen perusteella hankealueelta ei suuntaudu virtausta pohjavesialueelle vedenjakajan sijaitessa harjumuodostumassa olevien pohjavesilammikoiden pohjoisosassa ja hankealueen itäpuolella pohjois-etelä- suunnassa.
Patamäen pohjavesialueella pohjaveden taso vaihtelee harjun ydinosalla välillä –
1…+22 m mpy (Saastamoinen ym. 2008). Pohjaveden korkeudet vaihtelevat nykyisen jätealueen ympärillä tasovälillä -0,5…+1,0 m vesipinnan ollessa tyypillisesti
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1…2 m syvyydellä maanpinnasta. Jätealueen ympärille rakennettu pystyeristysseinä ja sen yhteydessä oleva salaoja järjestelmä ohjaa pohjavesivirtausta paikallisesti siten, että virtaus jätealueelta ja sen vierustalta suuntautuu kohti salaojia.
Pääosalla hankealueesta (VE1, osin VE3) pohjavedenpinnan vaihtelu seuraa meriveden korkeutta. Ylivalumakausina pohjavesipinta voi olla paikoitellen aivan
maanpinnan tuntumassa. Pohjaveden virtauskuva on esitetty kuvassa (Kuva 4-5).

Kuva 4-5. Pohjavesialue ja pohjaveden tarkkailuputket.

4.5.1 Pohjaveden laatu
Boliden Kokkola Oy on seurannut lähialueen pohjavedenlaatua muiden alueen
toimijoiden kanssa vuodesta 1987 lähtien kolme kertaa vuodessa. Näytteistä
määritetään mm. johtokyky, pH, typpi sekä metalleja ja muita alkuaineita. Samassa yhteydessä seurataan pohjaveden korkeutta. Vuodesta 2009 lähtien kolme putkista on huomioitu myös Patamäen pohjavesialueen yhteistarkkailussa.
Boliden Kokkola Oy:n teollisuusjätteen kaatopaikalta on suotautunut alueen pohjaveteen metallipitoisuuksia ennen suojarakenteiden muodostamista, ennen
vuotta 2000. Pohjaveden laatuun on ollut vaikutusta myös muilla teollisuusalueen toiminnoilla, ilmaperäisellä kuormituksella ja luontaisella kuormituksella rikkonaisesta kallioperästä.
Maa- ja kallioperän mineraalikoostumus vaikuttaa suuresti pohjaveden kemialliseen peruskoostumukseen ja siten pohjaveden laatu vaihtelee alueellisesti merkittävästi. Myös pohjaveden hapekkuus/hapettomuus vaikuttaa pohjaveden pitoisuuksiin. Alueen pohjaveden korkeahkot ammonium-, kloridi- ja sulfaattipitoisuudet johtuvat pääosin Litorina-merivaiheen aikana kerrostuneista orgaanisista
Copyright © Pöyry Finland Oy
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yhdisteistä ja pelkistävistä olosuhteista. Pohjavesialueen pohjoisosan kohonneisiin kloridipitoisuuksiin ja sähkönjohtavuuksiin vaikuttaa myös meriveden suotautuminen pohjaveteen.
Taulukko 4-2. Pohjaveden laatu hankealuetta lähimmissä pohjavesiputkissa.
Kaivo

Johtokyky
µS/cm

pH

STM 442/2014
WOK 13
29.4.2014
WOK 13
9.7.2014
WOK 13
10.10.2014
WOK 18
29.4.2014

2500
363
418
354
269

WOK 18
WOK 18
WOK 19
WOK 19
WOK 19
VesiJV09
Vesi0305A

9.7.2014
10.10.2014
29.4.2014
9.7.2014
10.10.2014
21.5.2013
21.5.2013
21.5.2013
21.5.2013

Vesi304
Vesi306

Pvm

pitoisuus (mg/l)
Co
Ni
S

Zn

Fe

Cd

Cu

As

Sr

Hg

Pb

6,5-9,5
6,8
6,7
6,8
6,4

0,09
0,09
0,05
0,03

0,2
14
14
13
7,1

0,005
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

2
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02

<0.02
<0.02
<0.02
<0.02

0,02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02

31
29
26
27

0,01
0,002
0,004
0,003
<0.002

0,14
0,15
0,12
0,08

0,001
<0.20
<0.20
<0.20
<0.20

0,01
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

249
264
78
82
79,3
280
170

6,5
6,7
4,9
5,1
5,2
5,2
6,4

0,04
0,02
0,36
0,31
0,21
0,31
0,0012

6,9
7,1
0,37
0,87
1,9

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02

<0.02
<0.02
0,04
0,05
0,04

<0.02
<0.02
0,04
0,04
0,06

28
25
7,5
8,3
8,3

0,003
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002

0,07
0,07
0,04
0,03
0,03

<0.20
<0.20
<0.20
<0.20
<0.20

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

1900
240

6,9
6,2

0,001
0,0027

Kuvassa (Kuva 4-6) on esitetty sinkkipitoisuus syksyllä 2013. Tulosten mukaan
korkeimmat pitoisuudet on havaittu tehdasalueella ja jätealueella, hankealueella
pitoisuudet ovat olleet selvästi pienempiä. Pohjaveden laatuominaisuuksia alueen tarkkailuputkissa on myös esitetty taulukossa (Taulukko 4-2). Tarkkailupisteiden sijainti ilmenee kuvasta (Kuva 4-5).

Kuva 4-6. Sinkkipitoisuus syksyllä 2013 (Pohjanmaan vesi- ja ympäristö ry 2013).
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4.6

Luonto

4.6.1 Kasvillisuus
Kasvimaantieteellisessä aluejaossa Kokkolan seutu sijoittuu keski- ja eteläboreaalisen alueen vaihettumisvyöhykkeeseen. Alueella eteläiset ja pohjoiset lajit ja
kasvillisuustyypit kohtaavat toisensa. Merellinen sijainti sekä nopea maankohoaminen antavat oman leimansa seudun kasvillisuudelle (Kalliola 1973).
Hankealue sijaitsee luonnontilaltaan muuttuneella alueella. Hankealueen pohjoispuolella Gråsjälsbådanin edustalla on pienellä alalla luonnontilaisempaa ranta-aluetta. Merimajantien molemmin puolin on merenrantametsikköä ja pensaikkoa. Niemen sisäosassa on lähinnä hiekkakenttää ja pensaikkoa.
Seudun kasvillisuus on alun perin vyöhykkeistä maankohoamisrannikon sukkessiokasvillisuutta. Matalat rantaniityt ja ruovikot vaihettuvat pensaikoiden, lepikoiden ja lehtipuuvaltaisten metsien kautta Ykspihlajan niemen sisäosissa puolukkatyypin mäntymetsiksi, joita on paikoin käsitelty. Kokkolan suurteollisuusalueen rakentaminen on muuttanut alueen luontoa voimakkaasti 1940-luvulta lähtien. Ykspihlajan teollisuusalueen 1950- ja 70-lukujen ilmapäästöt ovat aikanaan
vaikuttaneet alueen kasvillisuuteen, maaperään kertyneet haitta-aineet vaikuttavat edelleen alueen luontoon (Kanckos 2003).
Kasvillisuuden osalta hankealueen läheisyydessä sijaitsevia luonnontilaisia ja arvokkaita kohteita ovat lähinnä Natura 2000 –alue Rummelö-Harrbådan, jolla kulkee myös luontopolku, kasvillisuudeltaan monimuotoinen Sannanrannan saniaiskorpi sekä Sandstranspottenin umpeenkasvanut kluuvilampi (Kanckos 2003).
Hankealueella tai sen lähiympäristöstä ei ollut valtion ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmässä havaintotietoja suojeltavien tai muutoin huomioitavien
kasvilajien esiintymiä (Suomen ympäristökeskus, Heidi Kaipiainen-Väre 5.5.2015)
4.6.2 Linnusto
Varsinainen hankealue on ihmisen muokkaamaa, eikä sillä ole linnustollista merkitystä (Uusimäki, T. 2015, henk. koht. tiedonanto). Sen sijaan kaatopaikkaalueen lähistöllä sijaitsevan Ykspihlajan niemen luonnontilaisten alueiden lintulajisto on monipuolinen. Matalat, tuotannoltaan runsaat rannat suosivat kahlaajien
ja vesilintujen esiintymistä. Lisäksi maankohoamisrannikolle tyypilliset ruovikot,
pensaikot ja rehevät lehtimetsät monipuolistavat lajistoa.
Hankealueen läheisyydessä sijaitsevia linnustollisesti arvokkaita kohteita ovat lähinnä Natura 2000 –alue Rummelö-Harrbådan, Sandstranspottenin umpeenkasvava kluuvilampi sekä Yxpilahällorna ja sitä ympäröivät luodot.
Rummelö-Harrbådan-Hopeakivenlahden (LVO100210, 233 ha) lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluva valtakunnallisesti arvokas lintuvesi sijaitsee hankealueelta
lähimmillään noin 70 m pohjoiskoilliseen. Alue kuuluu Natura 2000 –verkostoon.
Alue on luokiteltu myös Suomen kansainvälisesti tärkeäksi lintualueeksi (IBA, alue
FI039) ja kansallisesti tärkeäksi lintualueeksi (FINIBA, alue 740083). Alueella pesii
runsas lintulajisto ja Rummelö onkin linnustollisesti yksi Kokkolan runsaslajisimCopyright © Pöyry Finland Oy
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mista alueista. Alueella on tavattu 241 lajia, joista 86 pesii alueella säännöllisesti
ja 14 epäsäännöllisesti. Alue on myös useille lajeille merkittävä sulkasato- ja muutonaikainen levähdyspaikka. Alueella on tavattu myös harvinaisia lintulajeja.
Rummelö on lisäksi maamme merkittävimpiä alueita hanhien ja joutsenten kevät- ja syysmuuttopaikkana (BirdLife 2015, Ympäristöhallinto 2015).
Lähimmillään noin 2 km päässä hankealueelta sijaitsee Kokkolan-Kälviän saariston IBA-alue (FI041). Alue kattaa osan Luodon-Kokkolan-Kälviän saariston FINIBAaluetta (740156). Alue kattaa hankealueen edustan saaret sekä Ykspihlajanlahden saarineen. Osa saarista on merkittäviä lintujen pesimäsaaria.
Sandstrandspotten on suunnitellun hankealueen kaakkoispuolella sijaitseva entinen kluuvilampi. Entinen lampi on soistunut ja lammella tavataan runsaasti erilaisia kahlaajia ja mm. luhtahuittia (Kanckos 2003).
4.6.3 Muu eläimistö
Liito-orava, lepakkolajit, saukko sekä viitasammakko ovat rauhoitettuja (luonnonsuojelulaki 6:38 §) ja kuuluvat Euroopan Unionin luontodirektiivin liitteen IV (a)
mukaisiin ns. tiukan suojelun lajeihin. Näiden lajien tahallinen tappaminen, pyydystäminen, häiritseminen erityisesti lisääntymiskauden aikana sekä kaupallinen
käyttö on kielletty. Lisäksi niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen
ja heikentäminen on kiellettyä, kiellosta voi hakea poikkeusta tietyin perustein.
Kokkolan kaupungin nimikkolaji liito-orava esiintyy suhteellisen runsaana Kokkolan seudun pellonreunus- ja rantametsissä (Kokkolan kaupunki 2015b). Liitooravaa esiintyy mm. Sannanrannalla Sandstrandspottenin pohjoispuolella sekä
alueen huviloiden länsipuolella sijaitsevassa metsikössä (Kanckos 2003). Liitooravasta on tiedossa myös tuore uhanalaisrekisterihavainto Elban länsipuoleisesta metsästä (jätöshavainto vuodelta 2014). Kaikki uhanalaisrekisteritietoihin tallennetut, hankealuetta lähimmät liito-oravahavainnot sijoittuvat RummelöHarrbådan Natura-alueelle.
Viitasammakko elää kosteissa elinympäristöissä, etenkin rehevillä rannoilla ja
soilla. Laji viihtyy luonnonalueiden lisäksi myös kaupunkiympäristöissä ja voi kutea sekä talvehtia tavanomaisempien luhtarantojen ja allikoiden ohella myös
murtovesilahdissa. Uhanalaisrekisteritiedoissa on tuore, vuonna 2014 tehty viitasammakon kutuhavainto Rummelön lintutornin läheisyydestä. Viitasammakko
on havaittu alueella myös vuonna 2015. Ykspihlajan niemen luonnontilaisten rantaniittyjen fladojen ja kluuvien lisäksi potentiaalinen kutualue on myös Sandstrandskogenin pienten vesikuoppien alue, joka sijaitsee noin 800 metrin etäisyydellä hankevaihtoehdosta VE2.
Kokkolan seudulla levinneisyytensä puolesta mahdollisia lepakkolajeja ovat pohjanlepakko, vesisiippa, viiksisiippa ja isoviiksisiippa. Elinympäristövaatimustensa
puolesta isoviiksisiippa karttaa kaupunkialueita, muita lajeja voi levinneisyytensä
puolesta esiintyä hankealueen läheisyydessä.
Saukosta on tehty yksittäisiä viimeaikaisia havaintoja hankealueen läheisyyden
ranta-alueilla.
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Hankealueen muu nisäkäslajisto koostunee pääasiassa tavanomaisesta lajistosta.
4.6.4 Natura 2000 -alueverkoston kohteet ja luonnonsuojelualueet
Lähimmät Natura 2000-alueet ja luonnonsuojelualueet on esitetty kuvassa (Kuva
4-7) ja taulukossa (Taulukko 4-3).
Hankkeeseen nähden lähin Natura 2000 –alueverkoston kohde on hankevaihtoehtoon VE2 rajautuva Rummelö-Harrbådan (FI1000003, 236 ha), joka on suojeltu sekä erityisten suojelutoimien alueena (SAC) että lintudirektiivin mukaisena
SPA-alueena. Natura-alueen suojeluperusteina on esitetty seitsemän luontodirektiivin luontotyyppiä sekä 12 lintudirektiivin liitteen I lintulajia.
Noin 1,3 km hankealueen pohjoispuolelta alkaa Natura-alue Kokkolan saaristo
(FI0800136 SAC, 126 km2 ja FI1000033 SPA, 147 km2).
Taulukko 4-3. Noin kolmen kilometrin säteellä hankealueelta sijaitsevat Natura 2000–
alueet ja muut luonnonsuojelullisesti huomioitavat aluekohteet.
Natura-/luonnonsuojelualue
Rummelön-Harrbådan
Kokkolan saaristo ja Harrinniemi
Rummelören-Harrbådan-Silverstensbukten
Kokkolan saaristo
Kokkolan saaristo
Luodon ja Kokkolan saaristo

Koodi
FI1000003 (SPA/SAC)
YSA205025
LVO100210
FI0800136 (SAC)
FI1000033 (SPA)
YSA207162

Etäisyys ja suunta
0 m pohjoinen-koillinen
30 m pohjoinen-koillinen
70 m pohjoinen-koillinen
1,3 km pohjoinen
1,3 km pohjoinen
3,1 km luode

Natura-alue Rummelö-Harrbådan on toteutettu luonnonsuojelualueeksi
(YSA205025 Kokkolan saaristo ja Harriniemi). Seuraavaksi lähin luonnonsuojelualue Luodon ja Kokkolan saaristo (YSA207162) sijaitsee noin 3,1 kilometriä hankealueesta luoteeseen.
Suomen kansainvälisesti ja kansallisesti tärkeistä lintualueista (IBA, FINIBA) hankealueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Rummelö-Harrbådan (IBA, FINIBA),
jonka aluerajaus vastaa Natura-alueen rajausta (BirdLife 2015).
Seuraavaksi lähin IBA-alue on Kokkolan edustan merialueella noin 900 m etäisyydellä hankealueesta alkava laaja aluerajaus Kokkolan ja Kälviän saaristo. IBA-alue
kuuluu myös laajempaan FINIBA-rajaukseen Luodon-Kokkolan-Kälviän saaristo.
Maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden (MAALI) tarkastelu ei ole KeskiPohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry:n alueella valmistunut (BirdLife 2015),
mutta se valmistuu vuoden 2016 alussa ja tiedot hyödynnetään YVA-selostusta
laadittaessa.
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Kuva 4-7. Hankealueen lähiympäristön Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja luonnonsuojeluohjelma-alueet.

4.7

Maisema ja kulttuuriympäristö
Kokkolan seutu kuuluu Pohjanmaan maisemamaakuntaan. Hankealuetta ympäröivä lähimaisema on maankohoamisen leimaamaa rannikkovyöhykettä. Alueen
rantaviivaa muuttuu jatkuvasti maankohoamisen seurauksena. Alue on tasaista
hiekkakangasmaastoa, maanpinnan ollessa vain noin +1…+2 m merenpinnan yläpuolella. Alueen valtapuu on mänty.
Hankealueen pohjoispuoli on maisemallisesti luonnontilaista. Alueella on Rummelö-Harrbådan Natura-alue, luonnontilaisine rantaniittyineen. Harrinniemi ja
sen jatkeena oleva mereen jatkuva hiekasta ja sorasta koostuva harju ovat myös
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maisemallisesti merkittäviä. Eteläpuoliselle alueelle luo leimansa Ykspihlajan laaja teollisuusalue.

Kuva 4-8. Kulttuurihistorialliset kohteet (www.oiva.fi).

Hankealueen lähialueella ei ole valtakunnallisesti eikä maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltuja ympäristö- tai perinnemaisemakohteita eikä alueita. Rummelön-Elban alueen laidunnetun rantaniityt on luokiteltu ”ylikunnallisesti arvokkaaksi” maisemakohteeksi. Hoidon piirissä olevaa laidunnettua rantaniittyä on
Harrbådan ja Elban välisellä alueella noin 35 ha (Sigma konsultit 2001).
Sannanrannan huvila-alue noin 1,5 km hankealueelta itään on luokiteltu seudullisesti merkittäväksi kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi alueeksi. Se on Kokkolan vanhin yhtenäinen huvila-asutusalue, joka muodostui 1860-luvulla. Alueen
rakennukset ovat Vanhansataman yleiskaavalla suojeltuja.
Lähistöllä ei ole rakennussuojelulain nojalla suojeltuja kohteita. Lähin suojeltu rakennus on Ykspihlajan satamakonttori noin 3 km hankealueelta etelään teollisuusalueen toisella puolella.
Copyright © Pöyry Finland Oy
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Muinaismuistolain nojalla suojeltu historiallinen muinaisjäännös Harrbådantie on
1 km hankealueelta koilliseen Harrbådantien varressa metsässä. Muinaisjäännöksen muodostaa neljä kivestä ja maa-aineksesta rakennettua 1850-luvun jälkeistä
Krimin sodan aikaista puolustusrakennelmaa. Vallit ovat noin 1–2 m korkuisia ja
noin 20–50 m pitkiä. Lähiseudulla ei ole muita luokiteltuja muinaisjäännöksiä.
(Itäpalo, 2007)
4.8

Kaavoitus ja maankäyttö
Maakuntakaava
Hankealueella on voimassa Ympäristöministeriön 24.10.2003 vahvistama KeskiPohjanmaan liiton maakuntakaava (Kuva 4-9. ), jossa alue on merkitty kaavamerkinnällä TT (ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alue).
Alueen edustalle merialueelle on osoitettu en-1 -alue (energiahuollon alue – varattu tuulivoimaloita varten) ja alueen lounaispuolelle LS-alue (satama-alue). Viereinen suojelualue on merkitty Natura 2000-alueeksi ja lintuvesien suojeluohjelman mukaiseksi suojelualueeksi.

Kuva 4-9. Keski-Pohjanmaan maakuntakaava. Kaavakartta: Keski-Pohjanmaan liitto
2015.

Yleiskaava
Kokkolan kaupunginvaltuuston vuonna 1992 hyväksymässä yleiskaavassa 2010
(Kuva 4-10) hankevaihtoehdot sijoittuvat pääosin teollisuus- ja varastoalueelle (T).
Hankevaihtoehdot rajoittuvat lisäksi vähäisin osin satama-alueeseen (LV), yhdyskuntateknisen huollon alueeseen (ET) sekä lähivirkistysalueeseen (VL).
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Kokkolan kaupunginvaltuuston 1995 hyväksymässä suurteollisuusalueen
osayleiskaavassa (Kuva 4-11) alue on pääosin teollisuus- ja varastoaluetta (T, vaihtoehdot 2 ja 3) sekä vesialuetta (W, vaihtoehto 1).

Kuva 4-10. Ote kantakaupungin yleiskaavasta 2010.

Kuva 4-11. Ote suurteollisuusalueen osayleiskaavasta.
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Hankealueen itäpuolelle, lähimmillään hankevaihtoehdosta VE2 noin 350 metrin
päässä on ehdotusvaiheeseen valmistumassa Trullevin- Harriniemen rantaosayleiskaava (Kuva 4-12). Tämän kaavan tavoitteena on suunnitella kaupungin
omistama vuokra-alue vahvistettavaksi, rakennuslupien myöntämisen kaupungille delegoivaksi rantayleiskaavaksi, johon liittyy osa-aluekohtaiset rakentamistapaohjeet.

Kuva 4-12. Ote Trullevin - Harriniemen rantaosayleiskaavaluonnoksesta 23.9.2014

Hankealue kuuluu aluerajaukseen, jolle laaditaan parhaillaan yleiskaavaa (Kokkolan keskustaajaman yleiskaava 2030). Lisäksi kuntaliitoksen seurauksena on vireillä Kokkolan strategisen aluerakenneyleiskaava, alue käsittää koko uuden Kokkolan kaupunkialueen.
Hankealuetta ympäröi Kokkolan suurteollisuusalueen tuulivoima-alueen vaiheyleiskaava (Kuva 4-13) (Kaupunginhallituksen hyväksyntä 30.1.2012), jossa
hankevaihtoehdon VE1 ympärille on määritetty kolme ohjeellista tuulivoimaloiden sijaintipaikkaa (en-1). Rummelön-Harrbådan on rajattu kaavassa SL-alueena
(luonnonsuojelualue). Hankevaihtoehdon VE2 kohdalle, sen pohjoisosaan on
osoitettu tuulivoimalan sijoituspaikka sekä ETJ- sekä ETJ/tv1-alueet (yhdyskuntateknisen huollon alue, yhdyskuntateknisen huollon ja jätteenkäsittelyn alue).
Hankealueen länsipuolella on suojaviheralueeksi kaavoitettu kaistale, johon on
osoitettu tuulivoimaloiden sijaintipaikkoja (Kokkolan kaupunki 2015c).
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Kuva 4-13. Kokkolan suurteollisuusalueen tuulivoima-alueen vaiheyleiskaavasta (Kokkolan kaupunki, 2012).

Lähialueella on vireillä Sannanrannan osayleiskaavahanke, jota koskeva kaavaehdotus on kaupunginhallituksen 17.8.2015 hyväksymä ja parhaillaan nähtävillä.
Tämä kaava ei rajaudu suoraan Boliden Kokkola Oy:n jätealueeseen tai sen suunniteltuun laajennukseen.
Asemakaava
Alueella on voimassa 11.2.2002 hyväksytty Outokummun asemakaava (Kuva
4-14). Asemakaavassa hankevaihtoehdot VE2 ja VE3 ovat pääosin teollisuus- ja
varastorakennusten korttelialuetta, jolla on/jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen (T/kem). Nykyiselle jätealueelle (vaihtoehtoa VE3 likimain vastaava alue) on lisäksi osoitettu oma merkintänsä "j-1" eli ”alueen osa, jota saa käyttää voimassaolevan jätealueen ympäristöluvan mukaisten jätteiden läjitykseen, jätevesien käsittelyyn ja saostusaltaiden
rakentamiseen. Ylin sallittu korkeusasema on +40.0 ja luiskien kaltevuus 1:2. Läjityksen päätyttyä tulee alueet istuttaa.”
ET ja EV -alueita koskeva asemakaavan muutos on hyväksytty 26.10.2009 ( Kuva
4-15). Siinä Outokummun asemakaavan ET-merkintä on muutettu ETJmerkinnäksi eli Yhdyskuntateknistä huoltoa ja jätteidenkäsittelyä palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi.
Asemakaavassa hankevaihtoehto VE1 sijoittuu pääosin asemakaava-alueen ulkopuolelle.
Copyright © Pöyry Finland Oy
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Kuva 4-14. Ote Outokummun asemakaavasta 2002.

Kuva 4-15. Outokummun asemakaavan ET ja EV -alueita koskeva asemakaavan muutos
2009.
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4.9

Yhdyskuntarakenne ja rakennettu ympäristö
Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan työssäkäyntialueen, kaupunkiseudun, kaupungin, kaupunginosan tai muun taajaman rakennetta. Käsite sisältää asunto-,
työpaikka-, asiointi- ja virkistysalueiden ja niitä yhdistävän liikenteen ja teknisenhuollon järjestelmien muodostaman fyysisen ja toiminnallisen kokonaisuuden. (www.ymparisto.fi)

Kuva 4-16. Lähiseudun asutus.

Hankealue sijaitsee Ykspihlajan teollisuus- ja satama-alueen pohjoisosassa sen
välittömässä yhteydessä.
Pohjoisessa Gråsjälsbådan niemi erottaa hankealueen merestä ja Hopeakivenlahdesta. Lisäksi välittömästi alueen pohjoispuolelle sijoittuu Natura 2000luonnonsuojeluohjelmaan kuuluva alue. Hankealueen koillispuolella on Kokkolan
Copyright © Pöyry Finland Oy

16X271521.722E
52

Veden jätevedenpuhdistamo ja Pohjanmaan Biokaasu Oy:n biokaasulaitos. Idänpuolella hankealue rajoittuu virkistys ja vapaa-ajan alueisiin.
Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei ole vakituista asutusta. Vapaa-ajan
asutusta on lähimmillään alle 1 km etäisyydellä hankealueen itäkoillispuolella ja
noin 1,5 km itään ja kaakkoon ovat Sannanrannan, Harrinniemen ja Rummelön
huvila-asutusalueet. Lähin vakituinen asutus on noin 2,3 km etäisyydelle teollisuusalueen eteläpuolelle sijoittuva Ykspihlajan asuinalue sekä Pikiruukin alue
noin 2,6 km alueelta kaakkoon. Hankkeen lähialueen asutus on esitetty kuvassa
(Kuva 4-16).
4.10 Elinkeinot ja virkistyskäyttö
Kokkolan kaupunki kuuluu Keski-Pohjanmaan maakuntaan ja on alueen maakuntakeskus. Kokkolan elinkeinoelämän perustana on kansainvälinen suurteollisuus.
Keskeisessä asemassa on kemianteollisuus ja sitä soveltava teollisuus. Kokkola on
myös merkittävä kauppakaupunki. Kokkolaan kaupungin asukasluku on noin 47
000. Äidinkieleltään suomenkielisiä kaupungissa on 84,8 %, ruotsinkielisiä 13,1 %
ja muunkielisiä 2,1 %. Asukkaista naisia on hieman yli puolet. Koko maahan verrattuna lasten ja nuorten osuus on suurempi ja ikäihmisten osuus pienempi.
Vanhusväestön vuonna 2013 osuus oli 19,2 % (koko maa 19,4 %), työikäisiä, 15–
65-vuotiaita on 62,1 % (koko maa 64,2 %) ja lapsia ja nuoria 18,8 % (koko maa
16,4 %). (Tilastokeskus, 2015)
Kokkolan työllisyysaste vuonna 2012 oli 60,6 % ja työttömiä oli noin 9,2 %.
Suurin osa (72,3 %) kunnan asukkaista saa toimeentulonsa palvelualalta, teollisuus työllistää 22,8 %, alkutuotannon työpaikkojen osuus on noin 4 % työvoimasta.
Merkittävimmät työnantajat ovat Kokkolan kaupunki, Keski-Pohjanmaan keskussairaala ja Boliden Kokkola Oy. Alueella on Kokkolan yliopistokeskus Chydenius,
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu sekä ammatillista koulutusta. Vähintään
keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä oli vuonna
2014 68,3 %. (Tilastokeskus, 2015)
Jätealueen pohjois- ja itäpuoliset alueet välittömästi teollisuusalueen läheisyydessä ovat virkistys- ja ulkoilukäytössä. Alueelle on tehty ulkoilureittejä, luontopolkuja ja kaksi lintutornia, sekä talviaikaan latureitistö. Myös lähialueiden vapaaajan asukkaat hyödyntävät alueita virkistyskäytössä.
4.11 Liikenne
Kokkolan ohittavalta Valtatie 8:lta teollisuusalueen suuntaan kulkee Satamatie
(Mt 756) teollisuusalueen eteläosaan, jossa Port Tower toimii teollisuusalueelle
suuntautuvien kuljetusten ja alueelle menevien vieraiden ilmoittautumispisteenä. Teollisuusalueen pohjoisosaan Boliden Kokkola Oy:n alueelle kulkee Port Towerilta pohjoiseen lähtevä Hopeakivenlahdentie.
Kuvassa (Kuva 4-17) on esitettynä yleisten teiden liikennemäärät tehdasalueen
suuntaan tulevilla reiteillä.
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Kuva 4-17. Liikennemäärät vuonna 2014. Kokonaisliikennemäärät ja suluissa raskaiden
ajoneuvojen määrä (www.liikennevirasto.fi)

Liikenneviraston tilastojen mukaan vuosina 2012–2014 Valtatiellä 8 Kokkolan
keskustan kohdalla on ollut 12 319 ajoneuvoa/vrk. Keskustan eteläpuolella, Vaasantien liikenneympyrästä sataman suuntaan jatkettaessa liikennemäärä on hieman tätäkin korkeampi (12 525 ajoneuvoa/vrk), mutta vähenee nopeasti ja laajalahden tien risteyksen jälkeen liikennemäärä on 6099 ajoneuvoa/vrk. Satamatien
loppuosassa Pohjoisväylän jälkeen liikennemäärä teollisuusalueelle saakka on
2359 ajoneuvoa/vrk. (www.liikennevirasto.fi)
Kokkolan kaupungin seurannan perusteella Kokkolan kaupungin alueella tapahtui
vuonna 2013 liikenneonnettomuuksia kaikkiaan 262 kpl. Vuodesta 1986 jatkuneen seurannan aikana onnettomuuksia on ollut vuositasolla 194–354. Hankealueelle johtavan tiestön varrella on vuonna 2013 sattunut kaksi omaisuusvahinCopyright © Pöyry Finland Oy
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koihin johtanutta liikenneonnettomuutta Satamatien ja Laajalahdentien risteyksessä. (iLiitu, Destian liikenneturvallisuuspalvelut, Kokkolan kaupunki, Liikenneonnettomuudet 2013).
4.12 Melu
Kokkolan suurteollisuusalueen yritysten ympäristöluvissa on useimmat alueen
laitokset velvoitettu selvittämään laitosten aiheuttamaa ympäristömelua mittauksin viiden vuoden välein ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. Mittaukset on
teetetty yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa ja viimeisen mittaus suoritettiin
tammikuussa ja kesä-heinäkuussa 2015. Mittauksista vastasi ALP Systems Oy.
Alueella tehtiin mittaukset kahdessa kahden viikon jaksolla, joista toinen ajoittui
kesä- ja toinen talviaikaan. Mittapisteistä yksi (MP1) sijoittui tehdasalueen pohjoisosaan Boliden Kokkola Oy:n tehtaan läheisyyteen. Mittauksessa on mukana
jätealueen toiminnasta aiheutuva melu, joskaan sitä ei voida eritellä muusta toiminnasta aiheutuvasta melusta. (APL System, 2015)
Kokkola Oy:n sinkkitehtaan päiväajan keskiäänitason lupamääräysten mukainen
55 dB melualue rajoittuu suurelta osin tehdasalueelle, eikä mittauspisteessä MP1
havaittu lupamääräystä ylittävää melutasoa. Myös yöajan lupamääräys 50 dB
(vuoden keskimelu) alitetaan mittapisteessä MP1 tehdasalueen rajalla. Kesäisin
niin yö- kuin päiväaikainen melu oli voimakkaampaa. Tehdasalueen toiminnasta
ei mittausten mukaan aiheudu ohjearvot ylittävää ympäristömelua. (APL System,
2015)
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5
5.1

HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT JA LUVAT
Voimassa olevat luvat
Nykyinen Boliden Kokkola Oy:n kaatopaikka on luokiteltu vaarallisen jätteen kaatopaikaksi ja sillä on voimassa oleva ympäristölupa (LSY-2003-Y-410; annettu
14.5.2008). Luvassa on huomioitu Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan toiminta
kokonaisuudessaan sekä vaarallisen jätteen kaatopaikka toiminta ja sitä rajaavat
lupaehdot erikseen.

5.2

Kaavoitus
Nykyinen Boliden Kokkola Oy:n vaarallisen jätteen kaatopaikka sijoittuu maakuntakaavassa, yleiskaavassa ja asemakaavassa teollisuusalueeksi kaavoitetulle alueelle. Merenpuoleisella laajennusalueella (VE1) ei maakuntakaavassa ole kaavamerkintää. Maanpuoleinen laajennusalue sijoittuu osin teollisuusalueeksi kaavoitetulle alueelle ja osin alueelle, jolle ei ole kaavamerkintää. Kokkolan suurteollisuusalueen tuulivoima-alueen vaiheyleiskaavassa laajennusalueille tai niiden läheisyyteen on esitetty tuulivoimaloita.
Jätealueen laajennus edellyttää alueen kaavoitusta jätehuoltoalueeksi. Kaavoitusta ollaan aloittamassa Kokkolan kaupungin toimesta samanaikaisesti YVAmenettelyn kanssa.

5.3

Ympäristövaikutusten arviointi
YVA-lain (468/1994) 4 §:n mukaan hankkeisiin, joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, tulee soveltaa YVA-lain mukaista arviointimenettelyä.
Boliden Kokkola Oy:n vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennus edellyttää YVAmenettelyä YVA-lain 2. luvun 4 § ja YVA-asetuksen 2. luvun 6 § kohdan 11) perusteella ” 11) jätehuolto: a) ongelmajätteiden käsittelylaitokset, joihin ongelmajätteitä otetaan poltettaviksi, käsiteltäviksi fysikaalis-kemiallisesti tai sijoitettaviksi
kaatopaikalle, sekä sellaiset biologiset käsittelylaitokset, jotka on mitoitettu vähintään 5 000 tonnin vuotuiselle ongelmajätemäärälle.”

5.4

Ympäristölupa
Kaatopaikan rakentaminen ja kaatopaikkatoiminnan harjoittaminen edellyttää
ympäristönsuojelulain (527/2014) ja asetuksen (713/2014) mukaista ympäristölupaa. Lisäksi kaatopaikkojen suunnittelua, perustamista, rakentamista, käyttöä,
hoitoa, käytöstä poistamista ja jälkihoitoa sekä jätteen sijoittamista ohjaa Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013. Ympäristölupa kattaa 1.3.2000 voimaan tulleen lakiuudistuksen jälkeen kaikki ympäristövaikutuksiin liittyvät osaalueet, kuten päästöt ympäristöön, jätteet sekä muut ympäristövaikutuksiin liittyvät asiat. Ympäristönsuojelulain 6 luvun 35 §:n mukaan lupahakemukseen on
liitettävä YVA-selostus ja tarvittaessa Natura-arvionti. Ympäristövaikutusten arvi-
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ointimenettelyn on oltava loppuun suoritettu ennen lupahakemuksen käsittelyä
(YSL 527/2014).
Boliden Kokkola vaarallisen jätteen kaatopaikan laajennus edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa toiminnan käynnistämiselle. Lupaviranomaisena hankkeessa toimii Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristölupa
tulee myöntää, mikäli toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset.
5.5

Vesilain mukaiset luvat
Vesilain (587/2011) mukaisten lupien hakeminen tapahtuu ympäristölupahakemuksen yhteydessä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta. Vesitaloushankkeelle on oltava lupaviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä tai pohjaveden
laatua tai määrää. Tällaisia toimintoja ovat mm. rakentaminen merialueelle tai
pohjaveden laatuun tai määrään vaikuttavat toiminnot. Lisäksi myös pengerrysten ja patojen rakentaminen voi olla peruste vesilain mukaisen luvan tarpeelle.

5.6

Patoturvallisuus
Patoturvallisuusviranomaisena toimii patoturvallisuusasioissa toimivaltainen Kainuun ELY-keskus (Patoturvallisuuslaki 26.6.2009/494). Lakia sovelletaan patoihin
niihin kuuluvine rakennelmineen ja laitteineen riippumatta siitä, mistä aineesta
tai millä tavalla pato on rakennettu tai mitä ainetta sillä padotaan. Viranomaisen
on vesilain, ympäristönsuojelulain sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaista
padon rakentamista ja käyttöä koskevaa viranomaispäätöstä ratkaistessaan pyydettävä lausunto patoturvallisuusviranomaiselta lain mukaisten patoturvallisuusvaatimusten täyttymisestä. Patoturvallisuusviranomaisen on lausunnossaan esitettävä tarvittaessa arvio padon mitoituksesta patoturvallisuuden kannalta. Lisäksi ennen käyttöönottoa pato on luokiteltava ja sille on hyväksytettävä vahingonvaaraselvitys ja tarkkailuohjelma patoturvallisuusviranomaisella.
Nykyisen padon luokitus muuttuu jätteen kuivakuljetukseen siirryttäessä.

5.7

Natura-arviointi
Luonnonsuojelulain (20.12.1996/1096) 65 §:ssä säädetään, että jos hanke yksistään tai yhdessä muiden hankkeiden kanssa todennäköisesti merkityksellisesti
heikentää Natura 2000 -verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on verkostoon sisällytetty, on hankkeen toteuttajan arvioitava nämä vaikutukset asianmukaisella tavalla.
Jätealueen laajennus maa-alueella (VE2) ulottuu Rummelö-Harrbådan
(FI1000003, 236 ha) Natura-alueen välittömään läheisyyteen ja hanke saattaa siten aiheuttaa vaikutuksia Natura-alueelle. YVA-menettelyn yhteydessä laaditaan
Natura-arvoinnin tarvearviointi, jossa selvitetään kohdistuuko hankkeesta vaikutuksia niihin Natura-alueen luontoarvoihin, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura-verkostoon. Mikäli vaikutukset todetaan mahdollisiksi, laaditan varsinainen Natura-arviointi.
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6
6.1

LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN JA SUUNNITELMIIN
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999) mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa. Tavoitteet viedään käytäntöön ensisijaisesti maakuntakaavoituksessa. Muita toteuttamisväyliä ovat mm. maakuntasuunnitelma, maakuntaohjelma sekä yleis- ja asemakaavoitus.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.6.2001 ja niiden tarkistus 1.3.2009. Keskeisimpiä näistä tavoitteista ovat kestävä kehitys ja hyvä
elinympäristö. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu kuuteen asiakokonaisuuteen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Toimiva aluerakenne
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Helsingin seudun erityiskysymykset
Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet

Boliden Kokkola Oy:n jätealueen laajennukseen liittyvät ainakin seuraavat päätöksessä mainitut tavoitteet:
Yleistavoitteet (periaatelinjaukset):
·

Tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän
kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä
mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita.

·

Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään. Alueidenkäytöllä
edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoitusmahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen.

·

Alueiden käytön suunnittelussa olemassa olevat tai odotettavissa olevat
ympäristöhaitat tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäistään.

·

Edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä.

Erityistavoitteet (velvoitteet):
·

Otetaan huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät
ja yhtenäiset luonnonalueet.

·

Otetaan huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet.

·

Ehkäistään melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa.
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6.2

Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2014 – 2017
Keski-Pohjanmaan liitto linjaa maakuntasuunnitelmassa ja –ohjelmassa maakunnan visiota ja kehittämistoimenpiteitä seuraavalle neljälle vuodelle. KeskiPohjanmaan maakuntaohjelmassa ensimmäisenä keskeisenä kehittämistavoitteena on:
”Kilpailukyvyn kehittyminen on avainasia koko Suomen tulevaisuudelle.
Tämä edellyttää sitä, että teollisuuden osuuden kansantuotteesta on oltava korkealla ja viennin osuutta on kyettävä kasvattamaan. KeskiPohjanmaan maakunnan elinkeino- ja työelämä on voimakkaasti vientiorientoitunutta. Viennin kannalta keskeisiä toimialoja maakunnassa ovat
erityisesti kemianteollisuus, metallien jalostus, kulkuneuvojen valmistus
sekä maa- ja metsätalous. Keski-Pohjanmaan runsas yrityskanta yhdessä
kansainvälisyysosaamisen kanssa antaa erinomaiset mahdollisuudet viennin lisäämiselle.”
Tavoitteellisessa aluerakenteessa Ykspihlajan alue on säilytetty teollisuudelle varattuna ja satamatoimintojen kehittämisalueena.
”Keski-Pohjanmaan ja Kokkolan kannalta suurteollisuuden asema on merkittävä. Suorien työpaikkojen merkityksen lisäksi teollisuusalue luo ympärilleen ja teollisuusalueen sisällekin monipuolista palveluliiketoimintaa.
Toimivaa infrastruktuuria on ylläpidettävä ja sen toimivuutta on edelleen
vahvistettava. Teollisuusalueelle etsitään synnytettäväksi tai käynnistettäväksi uutta liiketoimintaa aktiivisesti ja yhteistyötä lisätään KeskiPohjanmaan muiden kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Alueen vetovoimaa ja tunnettuutta vahvistetaan. Myös TKI -yhteistyötä lisätään uuden
liiketoiminnan synnyttämiseksi.”
Jätealueen laajennus mahdollistaa Boliden Kokkola Oy:n sinkin tuotannon jatkamisen ja tukee siten Keski-Pohjanmaan liiton linjaa.

6.3

Freeport Cobalt Oy:n prosessijätteet
Ykspihlajan teollisuusalueella toimivan Freeport Cobalt Oy:n prosessisakka sijoitetaan myös Boliden Kokkola Oy:n vaarallisen jätteen jätealueelle. Mikäli jätealueen toiminta joudutaan lopettamaan nykyisen alueen täytyttyä, tulee myös
Freeport Cobalt Oy:n ratkaista toiminnassa muodostuvan jätteen sijoittaminen,
jotta tuotanto Kokkolassa voi jatkua.

6.4

Hopeakivenlahden sataman laajennus ja syväväylän ruoppaus
Kokkolan Satamalla on meneillään Ykspihlajan teollisuusalueen keskivaiheille sijoittuvan Hopeakivenlahden sataman kehitys, jonka tavoitteena on kehittää Hopeakivenlahden satamasta toinen alueen syväsatama. Hopeakiven satamaan on
asfaltoitu uusia kenttä-alueita. Sataman vierustalla on merestä erotettu pengertämällä alueita, joita täytetään jatkuvasti ja lähiaikoina otetaan uusia kenttäalueita tuotannolliseen käyttöön. (www.portofkokkola.fi, 10.11.2015)
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Sataman laajennuksen tarvitaan runsaasti täyttöihin soveltuvia maa-aineksia. Boliden Kokkola Oy:n teollisuusjätettä muodostuu sataman läheisyydessä ja teknisiltä ominaisuuksiltaan massat soveltuisivat sataman täyttöihin. Ne on kuitenkin
luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi, mikä estää hyötykäytön maarakentamisessa ja
sijoittamisen etenkin veden alapuolisiin rakenteisiin.
Lisäksi satamalla on suunnitteilla 13 m syväväylän ruoppaus.
6.5

Kokkolan kaupunkipuisto
Kokkolaan suunnitellaan kansallista kaupunki puistoa. Alustavana tarkastelualueena on ollut Tankar, Poroluoto, Kokkolan edustan Natura 2000 -alue, Harrinniemen majakan seutu, Sannanrannan huvila-alue, Suntinsuu, Neristan, kauppatori ja Mäntykangas (www.kokkola.fi). Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana,
eheänä kokonaisuutena. Kansalliset kaupunkipuistot ovat osa kestävää kaupunkisuunnittelu ja –rakentamista. Puiston perustamisesta säädetään maankäyttö- ja
rakennuslaissa, hakemuksen kaupunkipuiston perustamisesta tekee kaupunki ja
perustamisesta päättää ympäristöministeriö. (Ympäristöministeriö 2016)
Kokkolan kansallista kaupunkipuistoa suunnitellaan kaupungin kaavoituspalveluiden johdolla. Työhön osallistuu useat kaupungin toimialat. Kokkolan kaupunki on
teettänyt Konsulttipalvelu Viher-Arkilla esiselvityksen Kokkolan kansallisesta kaupunkipuistosta ja hankkeen eteenpäin viemiseksi on perustettu ohjausryhmä ja
suunnitteluryhmä. Keväällä 2016 hanke etenee yleisölle ja tiedotusvälineille
suunnatuilla maastoretkillä.
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7

7.1

HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI, LAADITTAVAT SELVITYKSET JA
ARVIOINTIMENETELMÄT
Yleistä
YVA-lain mukaisesti tarkasteltavilla ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen
tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia hankealueella, jotka
kohdistuvat:
a) ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, maankäytön muutokset voivat aiheuttaa sosiaalisia vaikutuksia sekä koettuja terveysvaikutuksia
b) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen, joista tässä hankkeessa merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat mm. vesistöön, pohjaveteen sekä luonnon monimuotoisuuteen (Natura-2000-alue)
c)

yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön, joita tässä hankkeessa ovat lähinnä vaikutukset maankäyttöön (kaavoitus) ja maisemaan

d)

luonnonvarojen hyödyntämiseen, kuten kalastukseen ja marjastukseen

e)

a–d alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin

Ympäristövaikutuksia selvitettäessä painopiste asetetaan merkittävimmiksi arvioituihin vaikutuksiin, kuten vesistövaikutusten, kalasto- ja kalatalous vaikutusten,
pohjaveteen, maisemaan ja maankäyttöön sekä luonnon monimuotoisuuteen
kohdistuvien vaikutusten arviointiin. Lisäksi riskien ja poikkeustilanteiden arviointi huomioidaan riittävällä tarkkuudella. Tekijät, joihin hankkeella ei havaita olevan merkittäviä vaikutuksia, käydään läpi yleispiirteisemmin. Lopullinen painotus
varmistuu arviointityön edetessä, esimerkiksi mikäli jokin alustavasti vähäiseksi
arvioitu vaikutus osoittautuu huomattavaksi, tullaan se arvioimaan tarkemmin.
Ympäristövaikutukset arvioidaan YVA- lainsäädännön mukaisesti hankkeen koko
elinkaarelle:

7.2

a)

Rakentamisvaihe

b)

Toimintavaihe

c)

Sulkemisvaihe -jälkihoito

Arviointialueiden alustava rajaus
Vaikutusalueella tarkoitetaan aluetta, jolla ympäristövaikutuksen arvioidaan ilmenevän. Vaikutusalueiden rajaus tarkentuu selvitystyön yhteydessä, kun hankkeen eri vaihtoehdoista aiheutuvat vaikutukset on arvioitu.
Selvitysalueella tarkoitetaan kullekin selvitettävälle ympäristöön vaikuttavalle
tekijälle määriteltyä aluetta, jolla kyseistä ympäristövaikutusta selvitetään ja arvioidaan. Selvitysalueet pyritään rajaamaan kaikilta osin riittävän laajoiksi, jotta
ympäristövaikutusten ulottuvuudet saadaan varmistettua. Selvitysalueita tullaan
tarvittaessa laajentamaan ympäristövaikutusten arviointityön aikana, mikäli vai-
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kutusten havaitaan ulottuvan alustavaa arviota laajemmalle. Selvitysalueiden
alustava rajaus on esitetty kuvassa (Kuva 7-1).

Kuva 7-1. Selvitysalueiden alustava rajaus

Selvitysalueet eri vaikutusten suhteen ovat seuraavat:
·

Ilmanlaatu ja melu: Kaatopaikan laajentamisen vaikutuksia ilmanlaatuun
ja meluun tullaan tarkastelemaan niin laajalle, kuin vaikutukset ulottuvat, alustavan arvion mukaan noin 2…3 km etäisyydelle kaatopaikasta.
Melua ja pölyä muodostuu lähinnä kaatopaikan laajennuksen rakennustöiden aikana, vähäisemmässä määrin jätteen kuljetuksesta kaatopaikalle tai nollavaihtoehdossa liikenteen vaikutuksesta. Pölyä voi aiheutua
myös tuulieroosion vaikutuksesta.
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7.3

·

Vesistöt, vesieläimet ja kalatalous: Vaikutuksia merialueen vedenlaatuun ja käyttöön arvioidaan päästöarvioiden perusteella. Arvioinnissa
otetaan huomioon koko Kokkolan edustan merialue.

·

Maaperä- ja pohjavesivaikutukset: Maaperävaikutusten arviointi painottuu lähinnä VE2 mukaiseen mantereelle sijoitettavan kaatopaikan välittömään läheisyyteen. Pohjavesivaikutuksia arvioidaan hieman laajemmalle, arviolta noin 1…2 km etäisyydelle hankealueesta riittävän
etäälle läheisillä Harrinniemen ja Patamäen pohjavesialueella. Vaikutus
pohjavesialueiden vedenkäyttöön huomioidaan tarkastelussa.

·

Luonto ja luonnonsuojelukohteet: Vaikutuksia kasvillisuuden, eläimistön ja huomioitavien lajien esiintymien osalta tarkastellaan hankealueella ja sen lähiympäristössä, huomioiden erityisesti läheinen RummelöHarrbådan Natura-alue. Tarkastelualuetta rajattaessa huomioidaan erityisesti mahdolliset pohjavesiolosuhteiden muutokset sekä pölyn leviäminen.

·

Maankäyttö, kaavoitus ja rakennettu ympäristö: Selvitysalue rajataan
vain niille alueille, joissa maankäyttö muuttuu nykyisestä. Keskeinen
alue on teollisuusalue lähiympäristöineen. Lisäksi huomioidaan vaihtoehdon VE2 mahdollinen vaikutus viereisen jäteveden puhdistamon toimintaan ja vaikutus muihin alueen suunniteltuihin maankäyttömuotoihin, kuten tuulivoimayleiskaavan toteutumiseen.

·

Maisema: Maisemavaikutusten aluerajausta tarkastellaan pääosin visuaalisen vaikutusalueen mukaisesti. Tarkastelu ulotetaan sille etäisyydellä, mihin kaatopaikka-alue voi korkeimmillaan (VE3) näkyä.

·

Liikenne: Liikennevaikutusten osalta arvioidaan nollavaihtoehdon vaikutukset lähimmälle tielle, jolla hankkeen aiheuttama liikennemäärän kasvu nykyisiin liikennemäärin verrattaessa arvioidaan merkityksettömäksi,
alustavasti arvioiden Valtatielle 8 saakka.

·

Sosiaaliset vaikutukset: Selvitysalue kattaa koko Kokkolan kaupungin.
Vaikutuksia arvioidaan yksityiskohtaisimmin hankkeen lähialueella, missä hanke vaikuttaa konkreettisimmin.

Vaikutukset ilmastoon ja ilmanlaatuun
Jätteen lastaus, kuljetukset ja sijoitus aiheuttavat pölypäästöjä sekä pakokaasupäästöjä. Pölyä voi muodostua myös jätealueelta tuulieroosion seurauksena.
Merkittävimmät haitalliset pakokaasupäästöt ovat hiilidioksidi (CO2), hiilimonoksidi (CO), hiilivedyt (HC), typen oksidit (NO X), rikkidioksidi (SO2) sekä hiukkaset.
Pölypäästön määrän vaikuttavat jätemateriaalin ominaisuudet, kuten kosteus ja
hiukkaskoko. Lisäksi tuulen suunta ja voimakkuus vaikuttavat pölypäästöjen määrään. Hankkeen vaikutuksia pölylaskeumaan arvioidaan olemassa olevan tarkkailuaineiston sekä tutkimustuloksien perusteella. Arvioinnissa huomioidaan vallitsevat tuulen suunnat ja voimakkuudet alueella sekä esitetään lähimpien häiriintyvien kohteiden sijainnit. Alueella on seurattu nykyisen toiminnan aiheuttaman
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pöly ja raskasmetallien leviämistä ja tätä aineistoa hyödynnetään pölyn leviämisen arvioinnissa.
Työkoneiden ja kuljetusten aiheuttamat päästömäärät arvioidaan hyödyntäen
VTT:n kehittämä LIPASTO –liikenteen pakokaasupäästöjen laskentajärjestelmää.
Hankkeen kasvihuonepäästöt ja sitä kautta hankeen vaikutusta ilmastonmuutokseen arvioidaan ja verrataan nollavaihtoehtoon. Koska alueelle ei läjitetä orgaanista ainesta, hankkeen kaikkien vaihtoehtojen kasvihuonepäästöt rajoittuvat
lähinnä työkoneiden ja kuljetusten päästöihin.
Hankkeen vaikutuksia ilmastoon ja ilmanlaatuun arvioidaan asiantuntijatyönä.
Varsinaista pölymallinnusta ei katsota tarpeelliseksi tehdä, koska alueen lähialueilla (alle 1 km) ei sijaitse asutusta tai muita häiriintyviä kohteita.
7.4

Vaikutukset vesistöihin ja veden laatuun
Hankkeen vaikutuksia vesistöihin tarkastellaan asiantuntija-arviona. Nollavaihtoehdossa VE0 uuden tulevan kaatopaikan sijainti ei ole tiedossa, joten vesistövaikutuksia arvioidaan vain yleisellä tasolla. Oletuksena on, että myös uuteen
paikkaan mahdollisesti rakennettavan kaatopaikan rakenteet toteutetaan siten,
että suotovedet kootaan ja käsitellään asianmukaisesti ennen niiden purkamista
vesistöön.
Vaihtoehdon VE1 vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon erityisesti rakentamisaikaiset vaikutukset veden laatuun, koska jätealueen laajennus tapahtuu
merelle. Muissa toteutusvaihtoehdoissa rakentamisaikaiset vaikutukset vesistöön
ovat ennakolta arvioituna vähäisempiä, koska rakentaminen tapahtuu maaalueella.
Ilmaston muutoksen aiheuttama vaikutus mm. muodostuvien suotovesien määrään (sadannan lisääntyminen), meriveden korkeuteen ja tulvien lisääntymiseen
huomioidaan arvioinnissa.
Toiminnan aikana kaatopaikasta aiheutuvat vesistövaikutukset minimoidaan jätekasasta suotautuvien vesien käsittelyllä. Hankevaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3
kaatopaikka-alueen läpi suotautuvat vedet kerätään käsiteltäväksi tehdasalueelle
keskitetysti muiden tehdasalueen jätevesien kanssa. Päästöt sisältyvät myös jatkossa nykyiseen Boliden Kokkolan Oy:n ympäristölupaan. Jätealueen laajentamisesta ei siten aiheudu oleellista lisäkuormitusta vesistöön, kun toimitaan ympäristöluvan puitteissa. Tulevia vaikutuksia tarkastellaan nykyisten päästö- ja vaikutusarvioiden pohjalta. Vaihtoehdossa VE1 tulee tarkasteltavaksi KIP pohjoisen jätevesien purkuputken sijoittuminen.
Arvioinnissa tarkastellaan myös poikkeus- ja onnettomuustilanteiden todennäköisyyttä ja niiden mahdollisia vaikutuksia vesistössä.

7.5

Vaikutukset vesieliöihin ja vesikasvillisuuteen
Hankkeen vaikutukset vesieliöihin ja vesikasvillisuuteen arvioidaan asiantuntijatyönä. Hankkeesta aiheutuvat vaikutukset rajoittuvat rakentamisesta aiheutuviin
vaikutuksiin. Kaatopaikkatoiminnan vesistövaikutuksia minimoidaan kaatopaikan
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suotovesien käsittelyllä. Poikkeus- ja onnettomuustilanteiden todennäköisyys ja
niiden mahdolliset vesieliö- ja kalastovaikutukset arvioidaan asiantuntijatyönä
sanallisesti (kohta 17.16).
7.6

Vaikutukset kalastoon ja kalastukseen
Hankkeen vaikutukset kalastoon ja kalastukseen arvioidaan asiantuntijatyönä.
Jätealueen toiminnasta aiheutuvat kalastovaikutukset voivat olla seurausta suoraan veden laadun muutoksista tai välillisesti kuormituksen vaikutuksista kalojen
ravintolähteisiin. Jätealueen laajentamisesta ei aiheudu oleellista lisäkuormitusta
vesistöön, kun toimitaan ympäristöluvan puitteissa. Tulevia vaikutuksia tarkastellaan nykyisten päästö- ja vaikutusarvioiden pohjalta. Vaihtoehdon VE1 rakennusaikaiset vaikutukset huomioidaan arvioinnissa.
Kokkolan edustan kalastosta on saatavilla kattavasti tutkittua tietoa. Hankkeen
vaikutuksia alapuolisen vesistön kalakantoihin, kalastukseen ja kalojen käyttökelpoisuuteen arvioidaan satavilla olevan koekalastusaineiston sekä tehtävän vesistövaikutusarvion perusteella. Kalataloudellisia vaikutuksia arvioidaan samalta
alueelta, kuin vesistövaikutuksia.

7.7

Vaikutukset maaperään, kallioperään ja pohjaveteen
Hankkeesta maaperään kohdistuvat vaikutukset liittyvät pohjarakenteisiin, koska
alueella on tehtävä maan kaivuja ja tuotava lisämaita sekä muodostettava tiivis
pohjarakenne. Mikäli pohjarakenne toteutetaan tiiviinä tai pohjavesipinta jätealueella pidetään ympäristöä alemmalla tasolla, ei kaatopaikalta pääse suotautumana haitta-aineita alueen ulkopuolelle. Hankkeella ei ole vaikutusta maaperän kemialliseen laatuun paikallisesti eikä laajemmin. Rakennustöistä ja rakenteista aiheutuvat muutokset maaperäolosuhteisiin arvioidaan alustavien rakennesuunnitelmien sekä maaperäolosuhteiden perusteella asiantuntija-arviona.
Hankkeella ei ole vaikutuksia syvällä olevaan kallioperään.
Kaatopaikkarakenteiden (VE2) vaikutuksia pohjaveden tasoon, virtaussuuntiin ja
laatuun arvioidaan alustavan rakennesuunnitelman, alueelle tehdyn pohjavesimallinnuksen ja alueen pohjavesiolosuhteiden pohjalta laatimalla karkea virtauskuvamuutosarvio ja pohjavesivesitase. Arvio esitetään karttakuvina ja taulukoina.
Normaalitoiminnassa haitta-aineita ei voi päätyä pohjaveteen alueelle tehtävien
tiiviiden pohjarakenteiden ja vesienhallintajärjestelmän turva- ja hälytyslaitteistojen ansiosta.
Lähialueella olevat kaivot sekä niiden käyttö varmistetaan ja tarvittaessa arvioidaan kaatopaikkatoiminnan vaikutus kaivojen vedenpintaan. Vastaavasti arvioidaan kaatopaikan vaikutus läheisen pohjavesialueen olosuhteisiin ja veden laatuun.
Alustavan arvion perusteella kaatopaikkatoiminnalla ei normaalitilanteessa ole
vaikutusta pohjavesialueeseen eikä lähistön kaivoihin. Pohjavesivirtaus suuntautuu poispäin pohjavesialueesta ja asutuksesta. Lisäksi tiiviiden pohjarakenteiden
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tai vesienhallinta järjestelmän ja prosessin huoltovarmuuden ansiosta pohjavesi
ei kulkeudu jätealueen ulkopuolelle.
Mahdollisista onnettomuus-, poikkeus- ja häiriötilanteista (kohta 7.16) maaperän
ja pohjaveden laatuun aiheutuvien päästöjen vaikutus sekä todennäköisyys arvioidaan erikseen. Poikkeustilanteita voi aiheutua mm., mikäli tiivis pohjarakenne
pettää tai pato sortuu. Mikäli laajennus toteutetaan nykyistä kaatopaikkarakennetta vastaavalla pystyeristysseinällä, voisi poikkeustilanteita aiheutua, mikäli
pumppausjärjestelmä on epäkunnossa.
7.8

Vaikutukset luontoon

7.8.1 Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimistöön ja luonnon monimuotoisuuteen
Hankkeen välittömät ja välilliset vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön, suojeltavien lajien esiintymiin sekä luonnon monimuotoisuuteen arvioidaan kokeneen työryhmän laatimana asiantuntija-arviona. Arvioinnin aineistoksi riittävät
alueen luonnosta ja lajeista olemassa olevat tiedot, lisäselvityksiä ei nähdä tarpeellisiksi. YVA-selostusvaiheessa päivitetään nykytilankuvaus hyödyntäen mm.
Kokkolan kaupungin ympäristöpalveluiden ja Keski-Pohjanmaan lintutieteellisen
yhdistyksen viimeisimpiä havaintoja.
Vaikutusarvioinnissa tarkastellaan erityisesti luontoarvojen sijoittumista suhteessa hankevaihtoehtoihin ja niihin liittyviin rakenteisiin. Arvioinnissa huomioidaan
sekä rakentamisen että toiminnan aikaiset vaikutukset.
YVA-menettelyn aikana annetaan tarvittaessa suosituksia luontoarvojen näkökulmasta rakenteiden sijoitteluun, jotta luontovaikutukset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi ja arvokkaisiin kohteisiin kohdistuvia mahdollisia haitallisia vaikutuksia saadaan lievennettyä.
7.8.2 Vaikutukset Natura 2000 -alueisiin ja luonnonsuojelualueisiin
Hankevaihtoehtojen itä- ja pohjoispuolella sijaitsevan Rummelö-HarrbådanNatura 2000 –alueen osalta laaditaan YVA-selostusvaiheessa Natura-arvioinnin
tarveselvitys. Mikäli siinä todetaan, että hankkeesta saattaa aiheutua merkittäviä
heikentäviä vaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteina oleville luontoarvoille,
laaditaan asiantuntijatyönä varsinainen luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi. Natura-arvioinnissa arvioidaan hankkeen suorat ja välilliset vaikutukset Natura-alueen suojeluperusteina oleviin luontotyyppeihin sekä lintudirektiivin liitteen I lajeihin. Lisäksi arvioidaan vaikutusten lieventämismahdollisuuksia.
Natura-arvioinnin tarvearviossa huomioidaan muut alueella vireillä olevat hankkeet, joilla voisi olla tämän hankkeen kanssa Natura-alueen suojeluperusteisiin
kohdistuvia yhteisvaikutuksia. Muita huomioitavia hankkeita voi olla ainakin Kokkolan jätevedenpuhdistamon purkuputkihanke, syväväylän ruoppaus, Kokkolan
sataman laajennus, tuulivoimaosayleiskaava sekä Kokkolan suurteollisuusalueen
nykyinen toiminta ja päästöt.
Hankevaihtoehtojen vaikutukset muihin luonnonsuojelualueisiin arvioidaan asiantuntija-arvioina olemassa olevan aineiston perusteella.
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7.9

Vaikutukset maisemaan
Hankkeen vaikutuksista maisemaan tehdään tarkastelu, jossa kaatopaikka rakenteiden näkyvyys ja sopeutuminen ympäröivään maisemaan havainnollistetaan ja
kuvaillaan. Vaikutukset maisemaan arvioidaan kartta-, kuvasovite ja ilmakuvatarkasteluna hankevaihtoehtojen alustavien suunnitelmien perusteella, joissa on
esitettynä arvioinnin kannalta riittävässä laajuudessa rakenteiden sijainnit, korkeudet ja laajuudet. Kuvasovitteet laaditaan mahdollisuuksien mukaan olemassa
olevaa valokuva-aineistoa hyödyntäen ja jokaisesta hankevaihtoehdosta laaditaan 1–3 kuvasovitetta merkityksellisimmiksi todetuista katselusuunnista. Arviointiin huomioidaan mm. lähiseudun rakennettu ympäristö, ulkoilureitit ja kaatopaikan näkyvyys näille alueille. Maisematarkastelu tehdään asiantuntijatyönä.

7.10 Vaikutukset asutukseen, yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
Jätealueen laajennusvaihtoehdot, vaihtoehtoa VE0 lukuun ottamatta, sijoittuvat
teollisuusalueelle ja toiminnassa olevan kaatopaikan välittömään yhteyteen. Yhdyskuntarakenteeseen ja maakäyttöön kohdistuvia vaikutuksia arvioitaessa huomioidaan alueen nykyisen käytön ja rakenteen lisäksi kaavoitus, kaavoitustarpeet
sekä muut alueen käyttöä ohjaavat suunnitelmat ja strategiat. Hankkeen vaikutuksia yhdyskunta- ja aluerakenteeseen ja maankäyttöön tarkastellaan asiantuntija-arviona.
7.11 Liikennevaikutukset
Liikenteen ja kuljetusten vaikutuksia arvioidaan nollavaihtoehdossa, jossa jätteet
kuljetaan toisaalle sijoitettavaksi. Arvioinnissa huomioidaan kuljetukseen käytettävän tiestön nykyinen liikennemäärä ja raskaanliikenteen osuus sekä hankkeesta
liikennemääriin ja rakenteeseen aiheutuvat muutokset. Vaikutukset tienpitoon ja
teiden kuntoon selvitetään asiantuntijahaastattelun perusteella. Arviointi rajataan lähimpään suureen tiehen, jossa liikennemäärään kasvu todetaan merkityksettömäksi. Hankkeessa ei tarkastella erilaisia kuljetusreittivaihtoehtoja.
Liikenteen päästöt ilmaan ja liikenteen aiheuttamat sosiaaliset vaikutukset huomioidaan arvioinnissa.
7.12 Meluvaikutukset
Meluvaikutuksia aiheutuu lähinnä kaatopaikan rakennus- ja sulkemisvaiheessa
sekä liikennemelua nollavaihtoehdossa ja jätteiden kuljetuksessa kaatopaikkaalueelle.
Melua aiheuttavat työkoneet ja liikenne raskailla ajoneuvoilla. Toiminnasta aiheutuva melu ei ole jatkuvaa, eikä teollisuusalueen kokonaistoiminta huomioiden
merkittävää. Jätettä ajetaan kaatopaikka-alueelle kahdella dumpperilla, noin 45
kuljetusta päivässä ja kuutena päivänä viikossa. Lisäksi kaivonkone toimii lastaus
ja purkualueella. Toiminnasta syntyvä melu on paikallista ja muistuttaa lähinnä
liikennemelua. Nollavaihtoehdossa kuljetusten määrä on vastaava, mutta suuntautuu toisaalle.
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Hankkeen vaikutuksia meluun arvioidaan olemassa olevan tarkkailuaineiston sekä vastaavasta toiminnasta kerätyn tiedon perusteella. Arvioinnissa huomioidaan
vallitsevat tuulen suunnat ja voimakkuudet sekä lähimpien häiriintyvien kohteiden sijainnit. Varsinaista melumallinnusta ei katsota tarpeelliseksi tehdä, koska
alueen välittömässä (alle 1 km) ei sijaitse asutusta tai muita häiriintyviä kohteita
ja koska toiminnasta aiheutuva melu ei ole teollisuusalueen toiminnan laajuus
huomioiden merkittävää.
7.13 Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset
Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen voivat tyypillisesti johtua hankkeeseen liittyvistä ympäristövaikutuksista, vaikutuksista virkistys- ja liikkumismahdollisuuksiin, muutoksista alueiden viihtyisyydessä, turvallisuudessa tai arvostuksessa sekä vaikutuksista talouteen, työllisyyteen ja elinkeinoihin. Hankkeella voi olla sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten voimakkuus ja kokeminen luonne on hyvin yksilöllistä.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA) on vuorovaikutteinen prosessi,
jossa arvioidaan ennalta sellaisia yksilöön, yhteisöön tai yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten elinoloissa, viihtyvyydessä,
hyvinvoinnissa tai hyvinvoinnin jakautumisessa. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset
liittyvät muihin hankkeen aiheuttamiin vaikutuksiin joko välittömästi tai välillisesti. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi yhdistää terveysvaikutusten arvioinnin (TVA) ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin (SVA). Osana ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia arvioidaan myös hankkeen vaikutuksia virkistyskäyttömahdollisuuksiin, elinkeinoihin, sekä alueen talouteen ja työllisyyteen.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi tuottaa arvokasta tietoa eri sidosryhmien tarpeista arviointiprosessin aikana sekä hankkeen myöhemmissä vaiheissa
ja toimii tiedon jakamisen kanavana. Arvioinnissa hyödynnetään kirjallisuutta,
kartta-aineistoja, yleisötilaisuuksissa saatua tietoa, arviointiohjelmasta annettuja
mielipiteitä sekä mediassa esitettyä hankkeen kannalta oleellista hanketta koskevaa tietoa ja keskustelua. YVA-selostuksessa käsitellään hankkeen yleinen hyväksyttävyys sekä mahdollisia hankkeeseen liittyviä pelkoja ja huolenaiheita.
Arvioinnin tausta-aineistona käytetään lisäksi hankealuetta kuvaavia tietoja, kuten esimerkiksi asutuksen, loma-asutuksen, virkistysalueiden ja muiden ihmistoiminnan alueiden sijoittumista. Arvioinnissa kartoitetaan lähialueen niin sanotut herkät kohteet, kuten erityisryhmien vakinainen asutus ja loma-asutus (mm.
vanhukset) sekä muut vapaa-ajan toiminnot, jotka ovat muuta herkempiä mahdollisille haittavaikutuksille.
Arvioinnin pääpaino kohdistuu kuitenkin hankealueen lähiympäristöön, koska
merkittävimpien vaikutusten oletetaan kohdistuvan hankkeen lähialueelle. Elinkeino- ja työllisyysvaikutusten osalta tarkastelualue on laajempi, keskittyen hankkeen alueellisiin työllisyysvaikutuksiin. Arvioinnissa tunnistetaan ne väestöryhmät
tai alueet, joihin vaikutukset erityisesti kohdistuvat. Arvioinnin avulla etsitään
myös keinoja mahdollisten haittavaikutusten poistamiseen tai lieventämiseen.
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7.14 Vaikutus luonnonvarojen hyödyntämiseen
Hanke sijoittuu teollisuusalueelle, jossa ei harjoiteta luonnonvarojen hyödyntämistä, kuten marjastusta, sienestystä, metsästystä, kalastusta tai maaainestenottoa. Mahdollinen vaikutus lähialueen virkistyskäyttöön ja siihen liittyvään luonnonvarojen hyödyntämiseen arvioidaan ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin liittyen.
Merkittävin luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuva vaikutus on vaihtoehdon VE1 merialueelle tehtävään laajennukseen tarvittavien maa-ainesten hankinnasta aiheutuva vaikutus. Maa-ainesten saatavuutta sekä sen vaikutuksia tarkastellaan YVA-menettelyssä yleisellä tasolla. Alueen rakennustyöt aloitetaan aikaisintaan noin kymmenen vuoden kuluttua ja mikäli hanke päädytään toteuttamaan VE1 mukaisena, tarkennetaan täyttömaiden saatavuussuunnitelmaa sekä
tarkastellaan tarvittaessa maa-ainesten ottoa erillisenä YVA-menettelynä.
7.15 Terveysvaikutukset
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tullaan selvittämään ilman, pintavesien ja pohjavesien välityksellä mahdollisesti leviävien haitta-aineiden määriä sekä leviämisen laajuutta. Laadittavien selvitysten ja arviointien pohjalta tunnistetaan toiminnan mahdollisesti aiheuttamia välittömiä ja välillisiä terveyshaittoja, altistuvat
henkilöryhmät ja altistusreitit. Tarkasteltavia kohderyhmiä ja altistusreittejä ovat
mm. lähialueen vakituiset ja loma-asukkaat, virkistyskäyttäjät, kalastus, luonnontuotteiden (marjojen ja sienien) keräily, uimavesi, pohjaveden käyttö talousvetenä sekä hengitysilma. Kaikki reitit huomioidaan arvioinnissa, joskin alustavasti arvioiden kaikki em. altistusreitit eivät ole hankkeessa mahdollisia.
Arvioinnissa hyödynnetään mm. ilmanlaatuun, meluun, talousveteen, elintarvikkeisiin, uimaveteen ja maaperän liittyviä ohjearvoja ja tunnuslukuja, joiden ylittyminen voi aiheuttaa terveyshaittoja.
Työn laatimisesta vastaa terveysvaikutusten arviointeja laatinut asiantuntija.
7.16 Onnettomuus-, poikkeus ja häiriötilanteiden aiheuttamat vaikutukset
Vahinkotilanteet jätealueella ovat epätodennäköisiä, mutta niihin on syytä varautua etukäteen. Nykyisen jätealueen patorakenteista on tehty riski- ja vahingonvaaraselvitys. Vahinkotilanteita voi syntyä mm. merkittävien patojen murtumisen, poikkeuksellisten rankkasateiden tai tulvien yhteydessä. Riskitilanteissa ympäristövaikutuksia voi kohdistua merialueelle tai pohjavesialueelle vaikuttaen
pinta- tai pohjaveden laatuun.
Arviointiselostuksessa arvioidaan ja esitetään jätealueen eri laajennusvaihtoehtoihin liittyvät ympäristöriskit sekä toimenpiteet niiden ehkäisemiseksi. Arvioinnissa hyödynnetään alueen padosta tehtyä riskiarviointia.
7.17 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Kaatopaikka sijoittuu laajan teollisuusalueen välittömään yhteyteen, eivätkä sen
aiheuttamat ympäristövaikutukset ole kaikilta osin erotettavissa teollisuusalueen
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toiminnasta aiheutuvista päätöistä ja ympäristövaikutuksista. Esimerkiksi kaatopaikka-alueen pinta- ja suotovedet käsitellään yhdessä tehtaan jätevesien kanssa
eikä niiden vaikutus ole todellisuudessa eroteltavissa tehdastoiminnan vesistövaikutuksesta. Vastaavasti esimerkiksi melun osalta kaatopaikka-alueen työkoneiden melu ei poikkea muusta tehdasalueen työkoneiden melusta. Osa jätealueen laajennuksen ja toiminnan vaikutuksista tarkastellaan yhteisvaikutuksena teollisuusalueen toimintojen kanssa ja niiden suuruusluokka suhteutetaan teollisuusalueen toiminnasta aiheutuviin vastaaviin vaikutuksiin.
Jätealue on jo nykyisellään merkittävä myös muille teollisuusalueen toimijoille,
joiden prosessijätteitä sijoitetaan alueelle. Hankkeen merkitystä alueen toimijoille arvioidaan yleisellä tasolla.
Kaatopaikka-alueen yhteyteen ja osin suunniteltujen laajennusalueiden kohdalle
on laadittu tuulivoimaosayleiskaava. Yhteisvaikutuksissa tarkastellaan tuulivoiman ja kaatopaikan yhdistämistä ja kokonaisvaikutuksia mm. maisema- ja maankäyttövaikutusten osalta.
7.18 Rakennusaikaiset ja toiminnan jälkeiset vaikutukset
Ympäristövaikutusten arvioinnissa huomioidaan jätealueen laajennuksen rakentamisesta aiheutuvat vaikutukset, kuten melu ja pöly, sekä toiminnan jälkeiset
vaikutukset. Arvio laaditaan yleispiirteisen jätealueen rakennus- ja alustavan sulkemissuunnitelman perusteella.
7.19 Vaihtoehtojen vertailu ja toteuttamiskelpoisuus
Hankevaihtoehdoista (VE1, VE2 ja VE3) ja nollavaihtoehdosta (VE0) aiheutuvien
ympäristövaikutusten keskinäisiä suhteita arvioidaan yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kesken. Vaihtoehtojen vertailu kuvataan sanallisesti ja lisäksi vaikutusten keskinäiset suuruusluokat arvioidaan kvalitatiivisesti. Vaihtoehtoja vertaillaan sekä erittelevää että yhdistelevää menetelmää hyödyntäen. Taulukkoon kirjataan havainnollisella ja yhdenmukaisella tavalla vaihtoehtojen keskeiset, niin
myönteiset, kielteiset kuin neutraalitkin ympäristövaikutukset. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa käytetään taulukossa (Taulukko 7-1) esitettyjä yhtenäisiä
kriteerejä.
Ympäristövaikutusten arvioinnin tulosten perusteella arvioidaan myös hankkeen
ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus YVA-asetuksen 10 § kohdan 6 mukaan.
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Taulukko 7-1. Vaihtoehtojen merkittävyyden arvioinnissa käytettävät kriteerit.

Vaikutusten
merkittävyys

Suuri +++

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan myönteisen ja pitkäaikaisen muutoksen,
joka vaikuttaa alueellisesti ihmisten päivittäiseen elämään tai ympäröivään
luontoon.

Kohtalainen ++

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan myönteisen muutoksen, joka vaikuttaa
paikallisesti ihmisten päivittäiseen elämään tai ympäröivään luontoon.

Vähäinen +

Hankkeen aiheuttama myönteinen muutos on havaittavissa, mutta ei juuri
aiheuta muutosta ihmisten päivittäisiin toimiin tai ympäröivään luontoon.

Ei vaikutusta

Muutos on niin pientä, että se ei käytännössä ole havaittavissa eikä se
aiheuta lainkaan haittaa tai hyötyä.

Vähäinen -

Hankkeen aiheuttama kielteinen muutos on havaittavissa, mutta ei juuri
aiheuta muutosta ihmisten päivittäisiin toimiin tai ympäröivään luontoon.

Kohtalainen --

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan kielteisen muutoksen, joka vaikuttaa
paikallisesti ihmisten päivittäiseen elämään tai ympäröivään luontoon.

Suuri ---

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan kielteisen ja pitkäaikaisen muutoksen,
joka vaikuttaa alueellisesti ihmisten päivittäiseen elämään tai ympäröivään
luontoon.

7.20 Epävarmuustekijät
Käytössä oleviin ympäristötietoihin ja vaikutusten arviointiin liittyy aina oletuksia
ja yleistyksiä. Samoin käytettävissä olevat tekniset tiedot voivat hankeen suunnittelun edetessä vielä muuttua. Tiedon puutteet voivat aiheuttaa epävarmuutta ja
epätarkkuutta selvitystyössä. Arviointityön aikana tunnistetaan mahdolliset epävarmuustekijät mahdollisimman kattavasti sekä arvioidaan niiden merkitys vaikutusarvioiden luotettavuudelle.
Boliden Kokkola Oy:n jätealueen laajennuksesta aiheutuvien ympäristövaikutusten arviointi perustuu alueella aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin ja selvityksiin
sekä muista vastaavista hankkeista saatujen kokemusten soveltamiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon myös alueen asukkaiden ja muiden intressiryhmien mielipiteet sekä asiantuntijalausunnot.
Suunniteltu jätealueen laajennus sijoittuu Yksipihlajan teollisuusalueen yhteyteen, jossa päästöjä ja niiden ympäristövaikutuksia on seurattu vuosikymmenten
ajan. Alueelta on olemassa runsaasti systemaattiseen tarkkailuun perustuvaa tietoa merialueen tilasta, ilman kautta leviävistä päästöistä, yms. Hankkeen vaikutustenarvioinnissa käytettävät lähtötiedot ovat siten kattavat, mikä vähentää arviointiin sisältyvää epävarmuutta.
Vaikutusten merkittävyyden arviointi on usein arvosidonnaista ja myös ihmisten
vaikutuksiin liittyvät kokemukset ovat subjektiivista, mikä tuo vaikutusten tunnistamiseen ja arviointiin epävarmuutta. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa kuvatut ihmisten kokemukset hankkeesta saattavat muuttua hankkeen edetessä. Nämä asiat kuvataan arviointiselostuksessa.

16X271521.722E
71

8

HAITTOJEN EHKÄISY JA LIEVENTÄMINEN
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhtenä tarkoituksena on selvittää
mahdollisuuksia ehkäistä ja lieventää hankkeesta syntyviä haittoja. Ympäristövaikutusten arvioinnin pohjalta selvitetään mahdollisuudet ehkäistä tai rajoittaa
hankkeesta mahdollisesti aiheutuvia haittavaikutuksia. Käyttökelpoiset haittojen
ehkäisemis- ja lieventämistoimenpiteet esitetään arviointiselostuksessa jokaisen
arvioidun ympäristövaikutuksen osalta.
Haittojen lieventämistoimenpiteisiin liittyvät mm. kaatopaikka-alueiden rakenteet jätteiden ympäristökelpoisuuden mukaisina, toimenpiteet meluhaittojen ehkäisemiseksi ja pölyämisen rajoittamiseksi, jätealueelta suotautuvien vesien johtaminen ja käsittely sekä lähialueiden asukkaille suunnattu tiedotus ja yhteydenpito. Haittojen lieventämistoimia selvitetään myös sosiaalisten vaikutusten osalta.
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10 HANKKEEN VAIKUTUSTEN SEURANTA
Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten tarkkailua koskevat velvoitteet annetaan hankkeen ympäristölupapäätöksen lupaehdoissa. Lupaehdoissa
määrätään tyypillisesti, että hankkeen vaikutuksia ympäristöön on tarkkailtava
ympäristöviranomaisen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuohjelmat laaditaan lupapäätösten saamisen jälkeen yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa.
Tarkkailuohjelma on suunnitelma tietojen keräämisestä säännöllisin aikavälein
hankkeen aiheuttamasta ympäristöpäästöistä, ympäristövaikutuksista sekä ympäristön muutoksista hankkeen vaikutusalueella. Tarkkailu alkaa hyvissä ajoin
ennen rakennustöiden aloitusta, jatkuu kaatopaikkatoiminta-ajan ja useita vuosia
kaatopaikkatoiminnan päättymisen jälkeen. Tarkkailun tuloksista raportoidaan
määräajoin ympäristöviranomaisille. Raportit ovat julkisia asiakirjoja.
Tarkkailutulosten perusteella saadaan tietoa ympäristöön kohdistuvien haittojen
ehkäisyyn käytettyjen toimien tehokkuudesta. Tämän perusteella toimenpiteitä
voidaan kehittää ja suunnata ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Seurantatulokset voivat paljastaa myös hankkeeseen liittyviä ennalta arvaamattomia vaikutuksia. Seurannan tärkeänä tehtävänä on käynnistää tarvittavat toimet, mikäli
esiintyy merkittäviä, ennakoimattomia haittoja.
Tarkkailujen tavoitteita ovat:
·

tuottaa tietoa hankeen ympäristövaikutuksista

·

selvittää, mitkä ympäristön tilan muutokset ovat seurauksia hankkeesta
ja mitkä aiheutuvat muista tekijöistä

·

selvittää, miten ympäristövaikutusten ennuste- ja arviointimenetelmät
vastaavat todellisuutta.

·

selvittää miten haittojen lieventämistoimet ovat onnistuneet

·

käynnistää tarvittavat toimet, jos esiintyy ennakoimattomia haittoja

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään ehdotus seurantasuunnitelmaksi.
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12 SANASTO JA LYHENTEET
YVA-ohjelmassa on käytetty seuraavia termejä ja lyhenteitä
LYHENNE

SELITYS

a-klorofylli

Yhteyttävillä levillä esiintyvä pigmentti, jota käytetään veden laatua (levän määrä) kuvaavan muuttujana

dB

Desibeli, äänen voimakkuuden mitta

ELY-keskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

EQS-arvo

Ympäristölaatunormi, aineen pitoisuus pintavedessä

FINIBA

Suomen tärkeät lintualueet

Hankealue

Suunnitellun Boliden Kokkolan vaarallisen jätteen kaatopaikan
laajennusalue.

IBA

Suomen kansainvälisesti tärkeät lintualueet

Jarosiitti

Sinkin valmistuksessa muodostuva rautapitoinen sakka, kaliumrautasulfaatti

Kiintoaine

Veteen liukenematon kiinteä orgaaninen tai epäorgaaninen aines.

Kuormitus

Ympäristövaikutusta aiheuttavien tekijöiden kokonaismäärä jossakin kohteessa.

Litoraalivyöhyke

Rantavyöhyke

Litorina-meri

Jääkauden jälkeinen, Itämerta suurempi ja suolaisempi meren
vaihe noin 8500-4000 vuotta sitten

Natura -2000

Euroopan unionin hanke, jonka tavoite on tukea luonnon monimuotoisuutta. Hanke turvaa Euroopan unionin luontodirektiivissä
määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä.

SPA -alue

SPA = Special Protection area; Natura-alue jonka suojeluperusteena ovat EU:n lintudirektiivin lintulajit.

Vaarallinen jäte

Jätelainsäädännön mukaisesti jätettä, joka voi aiheuttaa vaaraa
sekä ihmisille että ympäristölle. Aikaisempi termi ongelmajäte.

Valuma-alue

Alue, jolta pinta- ja pohjavedet laskevat tiettyyn järveen tai tiettyyn uoman kohtaan.

YVA

Ympäristövaikutusten arviointi

