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HANKKEESTA VASTAAVAN TOIMITTAMAT TIEDOT

Freyr Battery Finland Oy suunnittelee akkukennotehtaan perustamista Vaasaan
Laajametsän teollisuusalueelle (liite 1). Suunnitelma koostuu tuotantolaitoksesta, joka
tuottaa
akkukennoja
ajoneuvoteollisuuden
sähköistymisen
ja
energian
varastointijärjestelmien tarpeisiin ja sovellutuksiin.
Hankealue sijaitsee noin 8 km Vaasan keskustasta itään, kaupunginosassa 42,
tontilla 17. Hankkeesta vastaava on allekirjoittanut aiesopimuksen Vaasan kaupungin
kanssa koskien 90 hehtaarin aluetta, kun tontin kokonaisala on noin 142 hehtaaria.
Tehtaan vuosittainen tuotantokapasiteetti on enintään 20 GWh/a. Ensimmäisessä
vaiheessa on suunnitteilla yksi tuotantoyksikkö, jonka vuotuinen tuotantokapasiteetti
on 10 GWh. Seuraavassa vaiheessa tuotantokapasiteettia lisätään siten, että
vuosittainen tuotantokapasiteetti on yhteensä n. 20 GWh. Tällöin tuotantolaitos
pystyy valmistamaan henkilöauton akkuja yli 300 000 autolle, kun arvioidaan
henkilöauton akun tehoksi 60 kWh. Tontin pinta-ala mahdollistaa myös
tuotantoyksiköiden lisäämisen tulevaisuudessa.
Hankkeen kuvaus
Tehtaalla tuotetaan litiumioni-akkukennoja. Akkukennoja valmistetaan joko
perinteisellä akkukennoprosessilla tai uudella 24M -tuotantoprosessilla riippuen
markkinoiden vaatimuksista ja kysynnästä.
Jokainen tuotantoyksikkö on noin 500–600 metriä pitkä ja 120–200 metriä leveä.
Tuotantoyksikön koon määrää valittu teknologia. Tyypilliset rakennuskorkeudet
vaihtelevat 6–12 metriin. Tehdasrakennusten lisäksi hankkeessa rakennetaan
tarpeellinen infrastruktuuri. Alustavan aikataulun mukaan tehdas rakennetaan
vuosina 2023-2025 ja tehtaan käyttöönotto on vuonna 2025.
ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS, Ympäristö ja luonnonvarat
Vaihde 0295 027 500
Alvar Aallon katu 8
Wolffintie 35
www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
PL 156, 60101 Seinäjoki
PL 262, 65101 Vaasa

Pitkänsillankatu 15
PL 77, 67101 Kokkola

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN, Miljö och naturresurser
Växel 0295 027 500
Alvar Aallon katu 8
Wolffskavägen 35
www.ntm-centralen.fi/sodraosterbotten
PB 156, 60101 Seinäjoki
PB 262, 65101 Vasa

Långbrogatan 15
PB 77, 67101 Karleby
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Tuotteet ja prosessi
Akkukennon muoto voi olla särmiömäinen, pussimainen tai sylinterimäinen.
Katodimateriaalina voi olla litiumrautafosfaatti (LFP) tai litiumnikkelimangaanikoboltti
(NMC). Katodimateriaalia ei valmisteta akkukennolaitoksella vaan se ostetaan
toiselta toimijalta sekä negatiivinen aktiivimateriaali (CAM) sekoitetaan erikseen
liuottimien ja sideaineiden kanssa. NMC, LFP akkukennojen tuotantoprosessi
koostuu seuraavista prosessivaiheista:



Päällystys: positiivinen sekä negatiivinen virranotin, jotka ovat kupari- tai
alumiinimetallilevyjä, päällystetään aktiivimateriaaleilla.



Kuivaus: liuotin poistetaan lämmittämällä päällystettyjä virranottimia.



Kiillotus (kalanterointi): molemmin puolin päällystetyt kupari tai alumiinimetallilevyt
puristetaan kokoon ja puhdistetaan.



Pituusleikkaus: leveä elektrodikela jaetaan useaksi pieneksi elektrodikelaksi
leikkaamalla. Yksittäiset pienet elektrodikelat puhdistetaan ja kelataan takaisin
leikkauksen jälkeen.



Kelaus tai pinoaminen: elektrodimetallilevyt ja kaksi erotinkalvoa kelataan rullan
muotoiseksi akuksi (”jelly roll”). Akku voidaan myös pinota yhdestä
elektrodikerroksesta.



Kapselin muotoinen akku: akku laitetaan vankkaan metallirunkoon. Metallirunko
tiivistetään laserhitsausprosessissa.



Elektrolyyttitäyttö: metallirunko täytetään elektrolyytillä ennen rungon tiivistämistä.



Kokoonpano, jossa akkukenno varataan sähkövirralla ja puretaan ensimmäisen
kerran sekä akkukennojen testaus

24M menetelmässä ei ole perinteisen menetelmän prosessiin kuuluvaa kuivausta,
kiillotusta, pituusleikkausta, elektrolyyttitäyttöä ja liuottimen keräilyä. 24M
menetelmässä ei käytetä syttyviä liuottimia ja prosessiveden kulutus on vähäisempää
kuin perinteisessä menetelmässä. 24M akkukennojen tuotantoprosessi koostuu
seuraavista prosessivaiheista:


Lietteen sekoitus: katodi ja anodi aktiivimateriaalit sekoitetaan erikseen muiden
akkukennossa tarvittavien aineiden kanssa, ml. elektrolyytti.



Valaminen:
lopullinen
aktiivimateriaali
valetaan
virranottimien
päälle
päällystämisen sijasta, mikä mahdollistaa paksumpien elektrodien valmistamisen
kuin perinteisen menetelmän litiumioniakuissa. Leikkausjätteen vähentämiseksi
elektrodit ovat valmiiksi leikattuja ennen valamisprosessiin siirtämistä. Elektrodit
siirretään valamisprosessista suoraan pinoamisvaiheeseen.



Pinoaminen ja hitsaus: elektrodiparien väliin asetetaan erotinkalvo, ne pinotaan
päällekkäin ja hitsataan yhteen yhdeksi yksittäiseksi kennoksi. Yksittäisiä kennoja
pinotaan akkukennoon lopputuotteen vaatiman määrän verran ja ne hitsataan
yhteen.



Kokoonpano ja testausprosessit ovat vastaavat kuin perinteisellä menetelmällä.
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Raaka-aineet ja hyödykkeet
Tuotannossa käytettävät maksimiainemäärät 20 GWh:n vuotuisella
tuotantokapasiteetilla:
Aine

Vuotuinen määrä, t/a

Katodi aktiivimateriaalivaihtoehdot:
- NMC, Litium-nikkeli-koboltti-mangaanioksidi
- LFP, Litium-rauta-fosfaatti
NMP, N-Methylpyrrolidone
Grafiitti
Metallikalvo (kupari ja alumiini)
Elektrolyytti
PVDF, Polyvinyylideenifluoridi
Muovi (erotinkalvo)
metallirunko
PAA (anodin sideaine)
CNT, hiilinanoputki
Anodin johtava lisäaine

34 000

8 200
16 600
7 600
13 000
340
180
200
1 100
9 200
260

Käyttömäärät vaihtelevat riippuen tuotettujen kennojen tyypistä, kapasiteetista ja
käytetystä tuotantomenetelmästä (NMC, LFP tai 24M). Osa käytetyistä aineista on
ympäristölle ja/tai terveydelle vaarallisia, esim. NMC, NMP ja elektrolyytti.
Tavalliset tehtaan käyttöhyödykkeet 20 GWh:n vuotuisella tuotantokapasiteetilla:
Käyttöhyödyke

Vuotuinen määrä

Typpi
Sähkö
Sähkö, kulutushuippu
Paineilma

84 miljoonaa m3
640 GWh
170 MW
240 miljoonaa m3

Prosessi- ja jäähdytysvesi hankitaan Vaasan Vedeltä. Prosessiveden kulutus on
vuodessa arviolta 140 000 m3. Jäähdytysvesiprosessia ei ole vielä päätetty, mutta
vaihtoehdot ovat tekniikaltaan suljettuja prosesseja.
Arvioidut päästöt
Alueen piha- ja varastointialue päällystetään maaperän ja pohjaveden pilaantumisen
estämiseksi. Prosessin jätevedessä on metalleja ja lisäaineita, jotka tullaan
käsittelemään tehtaan omalla jätevedenpuhdistamolla. Tämän jälkeen puhdistettu
jätevesi on suunniteltu toimitettavan kaupungin jätevedenpuhdistamolle. 20 GWh
tuotantolaitoksen prosessijäteveden määrä on arviolta 140 000 m³/a.
Ilmapäästöjä muodostuu kuivauksessa, elektrolyyttitäytössä, kokoonpanossa sekä
testauksessa. Tuotantoprosessista tulee olemaan hiukkasten, fluoridin ja haihtuvien
orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjä. Poistokaasut käsitellään tehtaalla
suodattamalla ennen vapauttamista ympäristöön.
Tehtaan laitteet hankitaan siten, että niistä aiheutuva melukuormitus ei ylitä
lähiympäristön asuntojen kohdalla melun ohje- ja raja-arvoja. Rakentamisen ja
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tuotannon valaistus suunnitellaan niin, että vältetään ylimääräistä valosaastetta
ympäristöön.
Hanke hyödyntää sekä kotimaisia että ulkomailta tuotuja luonnonvaroja ja tavoitteena
on hyödyntää hankealueen rakennusvaihetta edeltävässä vaiheessa muodostuvia
kiviaineksia mahdollisuuksien mukaan. Tontin rakentamisen jälkeen alueen käyttö
metsätalouteen loppuu.
Tehtaalla käsitellään ja varastoidaan ympäristölle ja/tai terveydelle vaarallisia
kemikaaleja laajamittaisesti. Erityisesti niiden kuljetus, täyttö- ja tyhjennystilanteet,
varastointi sekä käyttö ovat tunnistettuja riskitilanteita. Lisäksi tulipaloihin, vuotoihin ja
rankkasateisiin liittyy riskejä. Mahdollisesti merkittävin suuronnettomuusmahdollisuus
liittyy valmistettujen akkukennojen varastointiin ja tulipalon vaaraan.
Hankkeella voi olla merkitystä myös ihmisten terveyteen esim. melun tai
ilmapäästöjen takia.
Sijaintipaikan ympäristö
Hankealue sijoittuu Laajametsän suurteollisuusalueen asemakaava-alueelle.
Kaavassa hankealue on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi,
jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan
laitoksen (T/kem). Myös Laajametsän osayleiskaavassa ja Pohjanmaan
maakuntakaavassa 2040 hankealue on osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi, jolle
saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan laitoksen (T/kem).
Hankealueella ei sijaitse asuinrakennuksia, palveluja, yrityksiä tai virallisia
virkistysreittejä tai -alueita. Lähin yksittäinen asuinrakennus sijaitsee noin 100 metriä
hankealueesta luoteeseen ja lähin kylä, Höstvesi, sijaitsee noin 600 m pohjoiseen.
Hankealueen länsipuolella sijaitsee lentokenttä ja itäpuolella rautatie.
Hankealueella happamien sulfaattimaiden todennäköisyys vaihtelee matalasta
korkeaan. Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luokiteltuja
pohjavesialueita. Hankealueen ojat laskevat noin kahden kilometrin etäisyydellä
hankealueesta etelään kulkevaan Laihianjokeen.
Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse suojelualueita. Kaavoituksen
yhteydessä tehtyjen kartoitusten perusteella lähimmät liito-oravan mahdolliset
lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat 100 m hankealueesta luoteeseen ja lähin
viitasammakon lisääntymisalue noin 200 metriä hankealueesta länteen.
Hankkeen ympäristövaikutukset
Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Akkukennotehtaan rakennustyömaa on suuri, ja rakentamisaikaiset vaikutukset
Vaasan seudulla tulevat olemaan huomattavia. Mm. esirakentaminen, tontin tasaus ja
louhinta ja paalutus aiheuttavat melu- ja tärinävaikutuksia. Tontin kaakkoisreunassa
sulfaattipitoisten
savimaiden
esiintymistodennäköisyys
pitää
huomioida
massanvaihdossa ja maiden käsittely- ja sijoitusratkaisuissa. Tehdasrakennuksiin ja
infrastruktuurin rakentamiseen tarvittavat rakennusainemäärät kuljetuksineen ja erikoiskuljetuksineen ovat huomattavia.
Vaarallisista kemikaaleista aiheutuvat vaikutukset
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Osa tehtaan käyttämistä raaka- ja tarveaineista sekä tuotannosta muodostuvista
jätejakeista luokitellaan ympäristölle ja terveydelle vaaralliseksi ja niiden kuljetuksiin,
käsittelyyn ja varastointiin liittyy riskejä.
Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen
Hankkeen toteuttaminen tulee merkittävästi muuttamaan hankealueen nykytilaa
maankäytön ja yhdyskuntarakenteen osalta, kun nykyisellään metsätalousmaana
oleva alue muuttuu suurteollisuusalueeksi, ja alueen nykyisenkaltainen luonnontila
katoaa.
Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon
Tehtaalla muodostuu ilmapäästöjä eri prosessivaiheista, merkittävimpinä haihtuvat
orgaaniset yhdisteet (VOC) sekä kuivauksessa ja elektrolyyttitäytössä syntyvät
aineet. Haihtuvat aineet keräillään ja käytetään mahdollisuuksien mukaan uudelleen,
mutta niistä aiheutuvat riskit tulee arvioida etukäteen.
Suunnittelussa ja laitteiden hankinnassa huomioidaan energiatehokkuus.
Jäähdytysenergiaa hyödynnetään prosessien lämmittämisessä, kuumassa vedessä
ja sisätilojen lämmityksessä. Hankkeessa tutkitaan mahdollisuudet tuottaa
kaukolämpöä Vaasan kaukolämpöverkkoon. Prosessin jäähdytykseen tutkitaan kahta
vaihtoehtoista suljettua ratkaisua.
Liikennevaikutukset
Hankkeen toteuttaminen lisää ajoneuvoliikennettä hankealueella johtavilla teillä.
Liikennemäärän kasvu lisää tieverkostolla melua sekä päästöjä ja voi heikentää
liikenneturvallisuutta. Hankkeen arvioitu liikennemäärä 20 GWh/a tuotannolla on noin
650 henkilöautoa ja 60 raskasta ajoneuvoa päivässä.
Hankkeesta vastaava yhdessä Vaasan kaupungin kanssa pyrkii kartoittamaan
henkilöautoliikenteelle vaihtoehtoisia kulkutapoja.
Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
Merkittävimmät kielteiset vaikutukset ihmisten elinoloihin syntyvät todennäköisesti
aivan hankealueen läheisyydessä, esimerkiksi melun tai maiseman muutoksen
kautta. Toisaalta hankkeen mahdollistamat työllisyysvaikutukset ulottuvat koko
seutukuntaan ja laajemmallekin alueelle, jolloin hankkeella on myös suuria
myönteisiä vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja aluetalouteen.
Rakentamisen aikana maansiirto- ja louhintatoimet, paalutus, rakennusmateriaalien
kuljetus, rakentaminen itsessään ja työkoneiden liikkuminen aiheuttavat melua.
Toiminnanaikainen melu suunnitellaan siten, että melutaso lähimmissä taloissa jää
alle paikallisten ohjearvojen. Melua aiheutuu tehtaan toiminnan lisäksi
liikennemäärien kasvusta.
Tehtaan toiminta ei aiheuta merkittävää tärinää. Tärinää voi aiheutua pääasiassa
rakennusvaiheeseen liittyvästä louhinnasta, paalutuksesta ja raskaasta liikenteestä.
Poikkeustilanteet, mahdolliset onnettomuudet ja niiden seuraukset
Keskeinen osa tehtaan vaikutusarviointia on poikkeustilanteiden ja mahdollisten
onnettomuuksien seurausvaikutusten arviointi sekä näihin tilanteisiin varautuminen.
Tätä varteen tullaan toteuttamaan ympäristöriskinarviointi.
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Haitallisten ympäristövaikutusten ehkäiseminen
Harkintapyynnössä ei ole esitetty erikseen arviointiin vaikuttavia haitallisten
ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi tehtäviä toimenpiteitä.
Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Vaasan kaupungin Laajametsän asemakaava mahdollistaa laajamittaisen
kemikaalituotannon ja -varastoinnin useille toimijoille, mistä todennäköisesti aiheutuu
yhteisvaikutuksia mm. liikenteen määrään ja meluun. Myös lähellä sijaitsevasta
lentoasemasta voi aiheutua yhteisvaikutuksia (esim. melu).
ASIAN KÄSITTELY
Asian vireilletulo
Hankevastaava on toimittanut pyynnön ympäristövaikutusten arviointimenettelyn
soveltamisen tarpeesta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle 23.12.2021. YVAmenettelyn tarpeesta on pidetty neuvottelu 17.12.2021.
Viranomaisten kuuleminen
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on kuullut ennen päätöksen tekoa Vaasan kaupunkia
ja kaupungin ympäristönsuojeluviranomaista, Mustasaaren kuntaa ja Länsirannikon
ympäristönsuojeluyksikköä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueidenkäyttö- ja
vesihuolto-, liikenne-, luonnonsuojelu-, vesistö- ja ympäristönsuojeluyksiköille on
annettu kommentointimahdollisuus.
Mustasaaren kunta / Länsirannikon ympäristöyksikkö
Harkintapyynnössä esitettyjen tietojen perusteella kyseessä on laaja hanke, joka
sisältää suuria riskejä ympäristölle ja ihmisten terveydelle. On erittäin tärkeää, että
merkittävimmät ympäristönäkökohdat tunnistetaan siten, että ne voidaan ottaa
huomioon ja mahdollisuuksien mukaan ehkäistä jo tehtaan suunnittelun ja sitä
koskevan päätöksenteon yhteydessä. Ympäristövaikutusten arviointimenettely
tarkoittaa, että tällaiset ympäristönäkökohdat tunnistetaan. Menettely tarkoittaa myös
osallistumismahdollisuuksia ja tiedonsaannin lisääntymistä. Edellä mainitun
perusteella on suositeltavaa, että hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten
arviointimenettelyä.
Vaasan kaupunki
Vaasan kaupunki pitää Freyrin akkukennotehtaan ympäristövaikutusten arviointia
tarpeellisena alueen asukkaiden ja muiden asianosaisten sekä viranomaistahojen
riittävän tiedonsaannin ja vuorovaikutuksen varmistamiseksi. Tehtaan suuruuden
vuoksi hankkeella on merkittäviä ympäristövaikutuksia mm. liikenteen,
energiankulutuksen ja jätehuollon kautta, vaikka suoranaiset tuotannosta aiheutuvat
päästöt ilmaan ja veteen ovat vähäisiä.
Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä tehtävät taustaselvitykset edistävät myös
tehtaan lupaprosessien sujuvaa läpivientiä.
ELY-keskus / liikenne
Hankkeen toteuttaminen lisää henkilöliikennettä sekä raskasta liikennettä
hankealueelle johtavilla maanteillä. Liikennemäärien kasvulla voidaan olettaa olevan
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liikenteen

Liikennevastuualue katsoo ympäristövaikutusten arviointimenettelyn olevan
tarpeellinen liikenteellisestä näkökulmasta kyseiselle hankkeelle, seuraaviin
perusteluihin näkemyksensä perustaen. Hankkeen toteuttamisella voidaan olettaa
olevan laajalle ulottuvia vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen.
Vaikutukset ovat luonteeltaan pysyviä ja niiden lieventäminen voi vaatia investointeja
maantieverkon parantamiseksi. Hanke sijoittuu kaavoitetulle alueelle, joka
mahdollistaa alueelle sijoittuvan lisää liikennettä synnyttäviä toimintoja.
Yhteisvaikutukset voivat näin ollen muodostua merkittäviksi. Laajametsän alueen
osayleis- ja asemakaavoitusvaiheissa ei ole vielä ollut tietoa alueelle sijoittuvista
yrityksistä ja niiden aiheuttamista liikennemääristä. Näin ollen kaavoituksen
liikenteellisten vaikutusten arviointiin on liittynyt paljon epävarmuutta. Kaavanlaatija
onkin Laajametsän osayleiskaavan kaavaehdotusta koskevissa vastineissaan
ilmaissut seuraavasti ” Alueelle sijoittuvan toiminnan edellytyksiä ja vaikutuksia
tullaan kaavoitusprosessin jälkeen edelleen selvittämään YVA-menettelyn kautta
alueelle sijoittuvan toiminnon osalta. YVA-selostusvaiheeseen ei ole mahdollista
ryhtyä, ennen kuin on tiedossa alueelle sijoittuva toimija, toiminnan tarkempi laatu tai
laajuus. YVA-selostusvaiheen yhteydessä tulee arvioida toiminnan tarkemmat
vaikutukset mm. liikenteeseen, jolloin on myös mahdollista hyödyntää tarkempia
tietoja arvioinnin pohjana.”
ELY-keskus / vesistö
Hankkeessa käytettävät vesimäärät ovat melko pieniä. Laitoksella puhdistettujen
jätevesien laadusta ei ole mainintaa, mutta koska ne johdetaan kunnalliseen
puhdistamoon, niiden haitta-aineet ovat oletetusti vähäiset.
ELY-keskus / ympäristönsuojelu
Freyrin akkukennotehtaan arvioidut jätevesipäästöt ovat melko maltilliset ja ne
johdetaan kunnan viemäriverkkoon. Kuitenkin teollisuusalue on suuri, joten alueella
muodostuvien hule- ja sadevesien (ml. kattovesien) määrää voidaan pitää
merkittävänä. Näiden vesien johtamisen ja hyödyntämisen vaihtoehdot tulisi selvittää.
Laitos suunnitellaan kahdelle eri tuotantoprosessille, joista toisessa käytetään
merkittävä määrä orgaanisia haihtuvia yhdisteitä (VOC) sisältävää liuotinta. VOCpäästö ympäristöön voi olla merkittävä ja vaatii todennäköisesti jonkinlaisen
käsittelytekniikan käyttöönottoa tuotannossa.
Hankkeesta vastaavan vastine
Vastineen antomahdollisuutta ei ole katsottu tarpeelliseksi, koska hankkeesta
vastaava on ilmoittanut harkintapyynnössä olevansa valmistautunut YVA-menettelyn
käynnistämiseen.
RATKAISU
Freyr Battery Finland Oy:n Vaasan akkukennotehdashankkeeseen (liite 1)
sovelletaan ympäristövaikutusten arvioinnissa annetun lain (252/2017)
mukaista arviointimenettelyä.
Perustelut

Dnro EPOELY/3752/2021

8/14

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellyttävät sellaiset hankkeet ja niiden
muutokset, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia (YVA-laki 3 § 1
mom.). Hankkeet, joihin sovelletaan aina arviointimenettelyä, on määritelty YVA-lain
liitteenä 1 olevassa hankeluettelossa.
Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen
tai jo toteutetun hankkeen muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja
laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen,
hankeluettelon mukaisten hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä
ympäristövaikutuksia (YVA-lain 3 § 2 mom). Päätöksenteossa on huomioitava
hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne.
Yksittäistapauksia koskevassa harkinnassa tulee huomioida erityisesti YVA-direktiivin
2011/52/EU liitteen II mukaiset hankkeet kuten mm. liitteen kohta 10 a)
teollisuusaluerakentaminen.
Hankkeen ominaisuudet ja sijainti
Hankkeessa rakennetaan uusi teollisen mittakaavan mukainen laitos, jonka
rakennukset piha-alueineen ovat kokoluokaltaan mittavat.
Hankkeen yksi merkittävimmistä ympäristövaikutuksista on hankkeeseen liittyvä
suuronnettomuusriski, jota aiheuttavat erityisesti valmistettujen akkukennojen
varastointi ja tulipalon vaara. Toiminnassa käytetään myös merkittäviä määriä raakaja tarveaineita. Niistä osa, kuten myös osa toiminnasta syntyvistä jätteistä, on
luokiteltu ympäristölle ja terveydelle vaarallisiksi. Kyseisten aineiden kuljetuksista,
käsittelystä ja varastoinnista voi aiheutua erilaisia häiriö- ja onnettomuustilanteita,
joiden seuraukset ympäristölle voivat olla laadultaan tai laajuudeltaan hyvinkin
merkittäviä.
Hankealueen läheisyydessä ei ole tällä hetkellä teollista toimintaa, mutta hanke
sijoittuu asemakaavoitetulle teollisuusalueelle, mikä mahdollistaa sijoittamaan
hankealueen läheisyyteen useita merkittäviä, vaarallisia kemikaaleja valmistavia tai
varastoitavia laitoksia. Täten myös ympäröivä maankäyttö edellyttää riskinarviointia.
Varsinaisen tuotannon aikana hankkeen liikennevaikutukset aiheutuvat erityisesti
henkilöautoliikenteestä (650 henkilöautoa/pv), mutta rakentamisen aikana vaikutuksia
aiheutuu myös raskaasta liikenteestä. Hankealueelle ei ole suoraa kulkuyhteyttä
valtatieltä, vaan kulku tapahtuu paikallisteiden kautta, joiden varrelle sijoittuu
asutusta. Hankkeen liikenteestä aiheutuukin vaikutuksia erityisesti paikallisen
liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen sekä melu- ja ilmapäästöjä, mutta
liikenteestä voi aiheutua myös laajemmalle alueelle ulottuvia vaikutuksia, jotka
edellyttävät kokonaisuutenaan tarkempaa arviointia.
Toiminnassa käytetään merkittävä määrä orgaanisia haihtuvia yhdisteitä (VOC)
sisältävää liuotinta, joten VOC-päästö ympäristöön voi olla merkittävä. VOCpäästöjen lisäksi tuotantoprosessissa syntyy ilmapäästöjä hiukkasista ja fluoridista.
Vaikka poistokaasut käsitellään tehtaalla ennen vapauttamista ympäristöön, voi
hankkeen ilmapäästöjä ja niiden ympäristövaikutuksia verrata hankeluettelon
mukaisten teollisten laitosten ilmapäästöihin.
Tehtaan toiminnasta ei arvioida aiheutuvan tärinävaikutuksia eikä melulle annettuja
ohjearvoja ylittäviä meluvaikutuksia. Rakentaminen sisältää kuitenkin useita melua ja
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tärinää aiheuttavia toimintoja, joista voi aiheutua ihmisten terveyteen, viihtyvyyteen ja
elinoloihin senkaltaisia vaikutuksia, että niiden merkittävyys on tarpeen selvittää
tarkemmin.
Tehtaan jätevesistä ei aiheudu suoranaisia vaikutuksia vesistöön, koska ne
toimitetaan
tehdasalueella
tehtävän
puhdistamisen
jälkeen
kunnalliselle
jätevedenpuhdistamolle. Hankkeen jätevesistä voi aiheutua kuitenkin välillisiä
vesistövaikutuksia jätevedenpuhdistamon kautta syntyvän lisäkuormituksen kautta,
joskaan välillisiä vaikutuksia ei voida pitää ennalta arvioiden merkittävinä.
Hankealueen laajuudesta johtuen alueelta syntyy merkittävä määrä hule- ja
sadevesiä. Osa hankealueesta sijoittuu myös alueelle, jossa sulfaattimaiden
esiintymisen todennäköisyys on merkittävä, joten rakentamisesta ja alueen
peruskuivatuksen muutoksista voi aiheutua happamia valumia vesistöön.
Hanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen, joten hankkeella ei ole suoria
vaikutuksia kaavoitukseen. Hankkeen liikennevaikutukset yhdessä asemakaavaalueen muiden hankkeiden kanssa voivat aiheuttaa kuitenkin maankäytöllisiä
vaikutuksia asemakaava-alueen ulkopuolella.
Vaikutusten luonne
Rakentamisvaiheen on arvioitu kestävän kaksi vuotta, joten rakentamisen aikaiset
vaikutukset ovat luonteelta väliaikaisia. Vaikutusten merkittävyys voi olla kuitenkin
suuri erityisesti mm. lähialueiden asukkaille. Toiminnan aikaiset keskeisimmät
vaikutukset,
kuten
vaikutukset
ilmalaatuun,
liikennevaikutukset
ja
suuronnettomuusriski ovat luonteeltaan pysyviä ja niillä voi olla myös laaja-alaisia
vaikutuksia.
Haittojen lieventämistoimenpiteet
Liikennevaikutuksia pyritään vähentämään kartoittamalla henkilöautoliikenteelle
vaihtoehtoisia kulkutapoja yhdessä Vaasan kaupungin kanssa. Harkintapyynnössä
on myös esitetty toimenpiteitä mm. ilmapäästöjen ja jätevesien käsittelemiseksi sekä
ympäristönriskiarvioinnin
laatimista
onnettomuusriskien
kartoittamiseksi
ja
ennakoimiseksi. Kyseiset asiat ovat kuitenkin osa tavanomaista hankkeen
suunnittelua, eikä niillä ole suoraa vaikutusta YVA-menettelyn tarpeeseen.
Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Hankkeesta ja hankealueen läheisyydessä sijaitsevasta lentoasemasta saattaa
aiheutua yhteisvaikutuksia mm. melusta.
Yhteenveto
Tarkasteltaessa hankkeen ominaisuuksia, sijaintia ja luonnetta kokonaisuutena sekä
huomioiden
erityisesti
hankkeen
kokoluokka,
toiminnasta
syntyvä
suuronnettomuusriski ja hankkeen ilmapäästöistä, liikenteestä ja rakentamisesta
aiheutuvat vaikutukset, hankkeesta todennäköisesti aiheutuu laajuudeltaan tai
laadultaan YVA-lain hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä
haitallisia ympäristövaikutuksia. Hankkeeseen on siten tarpeen soveltaa
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.
Arvioinnissa on huomioitu eri viranomaisten näkemys ympäristövaikutusten arvioinnin
tarpeesta.
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SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017) sekä liitteet 1 ja 2
Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (277/2017)
MUUTOKSENHAKU
Hankkeesta vastaava saa hakea tähän päätökseen muutosta valittamalla Vaasan
hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen 30
päivän kuluessa siitä, kun hankkeesta vastaava on saanut tiedon päätöksestä.
Valitusoikeus on päätöksen liitteenä.
Tähän päätökseen ei saa muutoin erikseen hakea valittamalla muutosta.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 37 § 2 momentissa
tarkoitetut tahot saavat kuitenkin hakea muutosta tähän päätökseen samassa
järjestyksessä ja yhteydessä kuin hanketta koskevasta lupapäätöksestä valitetaan.

Ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kentala

Ylitarkastaja

Elina Venetjoki

Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla 30 päivän ajan Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen verkkosivuilla http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset > valitse alue >
Etelä-Pohjanmaa. Ilmoitus kuulutuksesta on nähtävillä Vaasan kaupungin
verkkosivuilla www.vaasa.fi.
Päätös julkaistaan ympäristöhallinnon verkkopalvelussa www.ymparisto.fi > Asiointi,
luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > ympäristövaikutusten arviointi > YVApäätökset > alueellista tietoa > Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Jakelu
Freyr Battery Finland Oy/
c/o Ramboll
Vaasan kaupunki
Mustasaaren kunta
Länsirannikon ympäristöyksikkö
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Liite 2
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.
Valitusaika
Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä
seuraavana arkipäivänä.
Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kysymyksessä on
sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksisaaduksi kolmantena päivänä tiedoksiantotodistuksen
osoittamasta päivästä. Milloin päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vaatimatta, päätös katsotaan tiedoksisaaduksi seitsemäntenä päivänä päätökseen merkitystä postiinjättöpäivästä, ellei
muuta näytetä. Milloin päätös on lähetetty sähköisenä viestinä vastaanottajan suostumuksella, se
katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään. Jos kyseessä on
yleistiedoksianto tai julkinen kuulutus, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä
päivänä ilmoituksen/kuulutuksen julkaisemisesta.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava
 valittajan nimi ja yhteystiedot;
 se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan
lähettää (prosessiosoite);
 päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
(vaatimukset);
 vaatimusten perustelut; ja
 mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän
yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä
- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja. Jollei hallintotuomioistuin toisin määrää, valtakirjaa
ei tarvitse esittää, jos: 1) päämies on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa; 2)
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asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä
tai tuomioistuimessa; 3) valtuutettu on asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saaneista
oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitus liitteineen voidaan toimittaa
perille henkilökohtaisesti, postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostilla. Valituksen voi
tehdä Vaasan hallinto-oikeuteen myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituksen tulee olla
perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti
(telekopio, sähköposti, sähköinen asiointipalvelu) toimitettavan valituksen tulee olla toimitettu siten,
että se viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä on
kokonaisuudessaan käytettävissä viraston vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. Valituksen
tekemisestä säädetään lisäksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa
(13/2003). Valituksen ja liitteiden lähettäminen postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla. Suljetussa laitoksessa oleva voi antaa valituskirjelmän valitusajan
kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty tätä tehtävää laitoksessa hoitamaan, tai laitoksen
johtajalle ja tämän on toimitettava valitus viipymättä toimivaltaiselle tuomioistuimelle tai
viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu
260 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa
maksua ei peritä.
Vaasan hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Puhelin:
Puhelinvaihde:
Faksi:
Sähköposti:
Aukioloaika:

Korsholmanpuistikko 43, Vaasa, 4. krs
PL 204, 65101 Vaasa
Kirjaamo 029 56 42780
029 56 42611
029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi
ma-pe klo 8.00-16.15

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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