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Fortum Waste Solutions Oy 
PL 181 
11120 RIIHIMÄKI 
 
 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, saapunut 13.6.2019 
 

Yhteysviranomaisen lausunto Fortum Waste Solutions Oy:n Kuopion Sorsasalon teol-
lisuusjätekeskuksen laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 
(YVA-ohjelma) 

 

HANKETIEDOT JA YVA-MENETTELY 

 

 
Fortum Waste Solutions Oy (jäljempänä hankkeesta vastaava tai Fortum 
WS) on 13.6.2019 toimittanut Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukselle (jäljempänä ELY-keskus tai yhteysviranomainen) ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017, YVA-laki) mu-
kaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee Kuopion teolli-
suusjätekeskuksen laajentamista. Kyseessä on hanke, johon sovelletaan 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettely) YVA-lain liitteen 
1 kohtien 11 a–b sekä 12 perusteella.  
 
Hankkeesta vastaava, YVA-konsultti ja yhteysviranomainen 
 
Hankkeesta vastaava: Fortum Waste Solutions Oy. Yhteyshenkilö Minna 
Ruokolainen, puh. 050 3422 188, minna.ruokolainen(at)fortum.com. 
YVA-konsultti: Pöyry Finland Oy. Yhteyshenkilö Jari Koivunen, puh. 010 33 
45723, jari.koivunen(at)poyry.com. 
Yhteysviranomainen: Pohjois-Savon ELY-keskus. Yhteyshenkilö Juha 
Perho, puh. 0295 026 836, juha.perho(at)ely-keskus.fi. 
 
Hankkeen kuvaus  
 
Hankkeesta vastaavalla on toiminnassa oleva teollisuusjätekeskus Kuopion 
Sorsasalossa. Jätekeskus sijaitsee valtatie 5:n itäpuolella, noin 8 km etäi-
syydellä Kuopion keskustasta pohjoiseen ja lähellä Siilinjärven kuntarajaa. 
Nykyisellään jätekeskusalue on noin 10 hehtaarin (ha) laajuinen. Keskuk-
sessa vastaanotetaan, välivarastoidaan, käsitellään ja loppusijoitetaan kaa-
topaikoille sekä hyödynnetään jätekeskusalueella tai toimitetaan muualla 
hyödynnettäväksi tavanomaiseksi tai vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavia jät-
teitä.  
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Hankkeesta vastaava suunnittelee teollisuusjätekeskuksen alueiden ja toi-
minnan laajentamista. Suunnitellut laajennusalueet sijoittuvat nykyisen jäte-
keskusalueen välittömään läheisyyteen ja ovat pinta-alaltaan noin 8 ha. Laa-
jennusalueille on suunniteltu rakennettavaksi uusia käsittely- ja varastokent-
tiä sekä kaatopaikka-alueita. Laajennukseen liittyen suunnitelmissa on 
myös kaatopaikka-alueiden korotus nykyisen ympäristöluvan mukaisesta 
enimmäistäyttötasosta, jätteen enimmäisvastaanottomäärän nostaminen 
sekä joidenkin uusien jätejakeiden vastaanoton ja käsittelyn aloittaminen. 
Laajennuksen tarkoituksena on parantaa jätteiden alueellisia vastaanotto- 
ja käsittelymahdollisuuksia sekä lisätä erilaisten jätemateriaalien ja teolli-
suuden sivutuotteiden hyötykäyttöä. 
 
Arvioitavat vaihtoehdot 
 
Arviointiohjelman mukaan YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot 
ovat: 
 
Vaihtoehto 0 (VE0): Ns. nollavaihtoehtona tarkastellaan tilannetta, jossa 
jätekeskuksen laajennusalueita ei rakenneta ja toiminta jatkuu nykyisellä 
noin 10 ha laajuisella jätekeskusalueella, nykyisen ympäristöluvan mukai-
sesti. Vaihtoehdossa VE0 jätteiden enimmäisvastaanottomäärä on 70 000 
tonnia vuodessa (t/a). 
 
Vaihtoehto 1 (VE1): Vaihtoehdossa tarkastellaan jätekeskuksen laajen-
nusta vaiheittain nykyisen jätekeskusalueen koillis-, etelä- ja lounaispuoli-
sille alueille sekä kaatopaikka-alueiden korotusta nykyisen ympäristöluvan 
mukaisesta enimmäistäyttötasosta. Laajennusalueiden kokonaispinta-ala 
on noin 8 ha ja jätekeskusalueen kokonaispinta-ala laajennuksen jälkeen 
noin 18 ha. Laajennusalueille sijoittuu uusia kaatopaikka- ja kenttäalueita. 
Vaihtoehdossa VE1 jätteiden enimmäisvastaanottomäärä nostetaan tasolle 
150 000 t/a. Jätekeskustoiminnot ja vastaanotettavat materiaalit ovat pää-
osin nykyisen ympäristöluvan mukaisia. Vaihtoehtoon VE1 sisältyy myös joi-
denkin uusien jätejakeiden vastaanoton ja käsittelyn aloittaminen jätekes-
kuksessa. 
 
Vaihtoehto 2 (VE2): Hankevaihtoehto VE2 poikkeaa vaihtoehdosta VE1 jät-
teiden vastaanottomäärien osalta. Vaihtoehdossa VE2 jätteiden enimmäis-
vastaanottomäärä nostetaan tasolle 300 000 t/a. Muilta osin hankevaihto-
ehto VE2 ei poikkea hankevaihtoehdosta VE1. 
 
 
YVA-menettelyn kulku sekä hankkeen vaatimat lupa- ja hyväksymis-
päätökset  

 
YVA-menettelyn tarkoitusta, sisältöä ja kulkua koskevat säännökset on kir-
jattu YVA-lakiin ja YVA-asetukseen (277/2017). 
 
YVA-lain mukaan arviointimenettelyn tavoitteena on edistää ympäristövai-
kutusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä huomioon ottamista suunnitte-
lussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kaikkien tiedon saantia ja osal-
listumismahdollisuuksia. (YVA-laki 1 §) 
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YVA-lain mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan 
hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympä-
ristövaikutuksia. Arviointivelvolliset hankkeet on lueteltu YVA-lain liitteessä 
1. Menettely voi eräin edellytyksin tulla sovellettavaksi myös muiden kuin 
liitteessä mainittujen hankkeiden kohdalla. (YVA-laki 3 §) 
  
YVA-menettely alkaa, kun hankkeesta vastaava toimittaa arviointiohjelman 
yhteysviranomaiselle. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan suunni-
telma siitä, miten arviointi tullaan suorittamaan ja osallistuminen järjestä-
mään. Yhteysviranomainen tiedottaa menettelyn alkamisesta, asettaa ohjel-
man nähtäville ja varaa mahdollisuuden mielipiteiden ja lausuntojen esittä-
miseen. (YVA-laki 14, 16 ja 17 § sekä YVA-asetus 3 ja 5 §) 
 
Nähtävillä olon päätyttyä yhteysviranomainen antaa oman lausuntonsa ar-
viointiohjelmasta. Lausunnossa otetaan kantaa arviointiohjelman laajuuteen 
ja tarkkuuteen. Lausunnossa todetaan myös, kuinka tarvittavat selvitykset 
sovitetaan tarpeen mukaan yhteen hanketta koskevien muissa laeissa edel-
lytettyjen selvitysten kanssa. Lausunnossa esitetään lisäksi yhteenveto 
muista lausunnoista ja mielipiteistä. Yhteysviranomainen toimittaa oman 
lausuntonsa sekä muut lausunnot ja mielipiteet hankkeesta vastaavalle. Yh-
teysviranomaisen lausunto toimitetaan myös tiedoksi asianomaisille viran-
omaisille sekä julkaistaan yhteysviranomaisen internetsivuilla. (YVA-laki 18 
§) 
 
Ohjelmavaiheen jälkeen hankkeesta vastaava arvioi hankkeensa ympäris-
tövaikutukset. Arviointi suoritetaan arviointiohjelman sekä yhteysviranomai-
sen siitä antaman lausunnon pohjalta. Arvioinnin tulokset hankkeesta vas-
taava kokoaa ympäristövaikutusten arviointiselostukseksi, joka toimitetaan 
yhteysviranomaiselle. (YVA-laki 19 §) 
 
Yhteysviranomainen tiedottaa arviointiselostuksen valmistumisesta, asettaa 
sen nähtäville ja varaa mahdollisuuden mielipiteiden ja lausuntojen antami-
seen vastaavaan tapaan kuin arviointiohjelmavaiheessa. (YVA-laki 20 §) 
 
Nähtävilläolovaiheen jälkeen yhteysviranomainen tarkistaa ympäristövaiku-
tusten arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun sekä laatii tämän jälkeen 
perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. 
Yhteysviranomaisen perustellussa päätelmässä esitetään myös yhteenveto 
arviointiselostuksesta annetuista muista lausunnoista ja mielipiteistä. Yh-
teysviranomainen toimittaa perustellun päätelmän sekä muut lausunnot ja 
mielipiteet hankkeesta vastaavalle. Lisäksi perusteltu päätelmä toimitetaan 
tiedoksi hanketta käsitteleville viranomaisille, hankkeen vaikutusalueen kun-
nille sekä tarvittaessa maakuntien liitoille ja muille asianomaisille viranomai-
sille. Päätelmä julkaistaan myös yhteysviranomaisen internetsivuilla. (YVA-
laki 23 §) Mikäli yhteysviranomainen ei voi arviointiselostuksen puutteelli-
suuden johdosta laatia perusteltua päätelmää, on tämän varattava hank-
keesta vastaavalle mahdollisuus selostuksen täydentämiseen. (YVA-laki 24 
§) 
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YVA-menettelyssä tuotettu arviointiselostus ja yhteysviranomaisen sen joh-
dosta antama perusteltu päätelmä liitetään hanketta koskevaan lupahake-
mukseen. YVA-menettelyn tulokset on huomioitava lupapäätöksenteossa ja 
luvassa. Lupaviranomaisen on myös varmistettava, että yhteysviranomai-
sen laatima perusteltu päätelmä on edelleen ajan tasalla lupa-asiaa ratkais-
taessa. (YVA-laki 25, 26 ja 27 §) 
 
YVA-menettely ei ole lupaprosessi vaan luvitusta edeltävä pakollinen esi-
vaihe arviointivelvollisten hankkeiden osalta. Viranomainen ei saa myöntää 
lupaa hankkeen toteuttamiseen ennen kuin se on saanut käyttöönsä arvi-
ointiselostuksen ja perustellun päätelmän (YVA-laki 25 §).  
 
Fortum Waste Solutions Oy:n Sorsasalossa harjoittama toiminta vaatii usei-
den eri lakien mukaisia lupia. Sorsasalon teollisuusjätekeskuksen toimin-
nan/laajentamisen kannalta keskeisiä lupa- ja hyväksymismenettelyjä on 
kuvattu seuraavassa. Lista ei ole tyhjentävä ja hankkeen tosiasiallinen lu-
vantarve täsmentyy hankkeen jatkosuunnittelun edetessä ja voi riippua 
myös valittavasta toteutusvaihtoehdosta. 
 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisessa ympäristöluvassa käsitellään 
kattavasti toiminnan ympäristövaikutuksiin liittyviä keskeisiä asioita, joita 
ovat mm. syntyviä jätteitä, vesistö- ja ilmapäästöjä sekä melua, tärinää ja 
pölyämistä koskevat asiat. Ympäristölupakäsittelyn yhteydessä tehdään tar-
vittaessa myös vesilain (587/2011) mukaista vesitalouslupaa koskeva rat-
kaisu. Lupaviranomaisena toimii molempien lupien osalta Itä-Suomen alue-
hallintovirasto. 
  
Alueelle rakennettavan infrastruktuurin (esim. uudet varastohallit) toteutta-
minen voi edellyttää myös maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisia 
rakennus- tai toimenpidelupia. Nämä luvat käsittelee Kuopion kaupungin ra-
kennusvalvontaviranomainen. Lupaharkinnan yhteydessä rakennusvalvon-
taviranomainen varmistaa muun ohessa sen, että kaavoitukselliset edelly-
tykset rakentamiselle ovat olemassa.  
 
Hankkeen liittyminen muihin suunnitelmiin, ohjelmiin ja menettelyihin 
 
 
Sorsasalon jätekeskuksella on voimassa oleva ympäristölupa (nro 
47/2016/1, dnro ISAVI/2695/2015), joten nyt kyseessä olevassa YVA-
menettelyssä on kyse olemassa olevan hankkeen muutoksesta. 
 
Sorsasalon jätekeskuksen läheisyydessä sijaitsee Mondi Powerflute Oy:n 
(aik. Savon Sellu) aallotuskartonkitehdas, jolla on voimassa oleva ympäris-
tölupa (nro 110/07/2, dnro ISY-2004-Y-273). Itä-Suomen aluehallintovirasto 
on vuonna 2016 tehnyt päätöksen toimintaa koskevien lupamääräysten tar-
kistamisesta (nro 15/2017/1, Dnro ISAVI/1388/2016), mutta päätös ei tätä 
kirjoitettaessa ole lainvoimainen, koska päätökseen on haettu valituslupaa 
korkeimmalta hallinto-oikeudelta. 
 
Sorsasalon alueelle on suunniteltu Finnpulp Oy:n toimesta uutta havusellu-
tehdasta. Tehtaan ympäristölupapäätös (nro 14/2017/1, dnro ISAVI 
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1171/2016) ei tätä kirjoitettaessa ole lainvoimainen, koska lupapäätöksestä 
on haettu valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. 
 
Fortum WS:n jätekeskuksella käsitellään ja todennäköisesti on myös jat-
kossa tarkoitus käsitellä Mondi Powerflute Oy:n aallotuskartonkitehtailla 
syntyvää jätettä. Mahdollista on, että jätekeskuksella käsiteltäisiin myös 
Finnpulp Oy:n toiminnasta syntyviä jätteitä. Kun kaikki kolme toimintoa li-
säksi sijoittuvat toistensa läheisyyteen, on toiminnoilla todennäköisiä yhteis-
vaikutuksia toistensa kanssa. Yhteysviranomainen on jäljempänä omassa 
lausunnossaan ottanut kantaa siihen, kuinka em. toimintojen väliset yhtey-
det, hankkeiden yhteisvaikutukset ja varsinkin Finnpulp Oy:n hankkeen to-
teutumiseen liittyvä epävarmuus on huomioitava nyt meneillään olevassa 
YVA-menettelyssä.  
 
 
 

ARVIOINTIOHJELMASTA TIEDOTTAMINEN JA KUULEMINEN 

 
ELY-keskus yhteysviranomaisena on tiedottanut ympäristövaikutusten arvi-
ointiohjelmasta kuuluttamalla siitä Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan 
virallisilla ilmoitustauluilla 19.6.–28.8.2019 välisen ajan. Kuulutus on jul-
kaistu myös kuntien sähköisillä ilmoitustauluilla sekä ELY-keskuksen ylläpi-
tämillä verkkosivuilla www.ymparisto.fi/sorsasalonjatekeskusYVA. Arvioin-
tiohjelmasta on myös tiedotettu Savon Sanomissa 19.6.2019 julkaistulla il-
moituksella. Edellä mainittujen lisäksi ELY-keskus on tiedottanut YVA-
menettelyn alkamisesta mediatiedotteella 18.6.2019. Tiedote on julkaistu 
myös ELY-keskuksen verkkosivuilla. 

 
Arviointiohjelma on pidetty 18.6.2019 alkaen nähtävillä osoitteessa 
www.ymparisto.fi/sorsasalonjatekeskusYVA. Paperimuodossa ohjelmaan 
on voinut tutustua 19.6.2019 alkaen Kuopion valtuustotalon asiakaspalvelu-
pisteessä (Suokatu 42, Kuopio), Siilinjärven kunnanviraston asiakaspalve-
lupisteessä (Kasurilantie 1, Siilinjärvi) sekä Pohjois-Savon ELY-
keskuksessa (Kallanranta 11, Kuopio). 

 
Arviointiohjelmaa koskeva yleisötilaisuus on pidetty Vuorelan Kunnonpai-
kassa 27.6.2019. 
 
ELY-keskus on pyytänyt arviointiohjelmasta lausuntoja ja mielipiteitä 
28.8.2019 mennessä. 
 
Edellä mainitun lisäksi hankkeesta vastaava on tiedottanut laajennushank-
keesta ja alkavasta YVA-menettelystä medialle 17.6.2019 ja sittemmin 
myös perustanut oman verkkosivun hanketta varten. 
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YHTEENVETO ESITETYISTÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ 
 
 

ELY-keskus sai arviointiohjelmasta yhteensä 14 lausuntoa ja mielipidettä eri 
viranomaisilta, yhteisöiltä ja yksityisiltä kansalaisilta. Lausunnot ja mielipi-
teet on toimitettu YVA-lain 18 §:n edellyttämällä tavalla hankkeesta vastaa-
valle. Seuraavassa on esitetty yhteysviranomaisen kokoama yhteenveto 
lausuntojen ja mielipiteiden sisällöstä.  

 
Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa, että Sorsasalon teol-
lisuusjätekeskuksen laajentamista koskeva YVA-ohjelma on kokonaisuu-
tena kattava ja asianmukaisesti laadittu. YVA-hankkeessa tehtävät selvityk-
set ja koottavat tiedot on kuvattu pääosin havainnollisesti ja riittävällä tark-
kuudella.  

YVA-ohjelmassa teollisuusjätekeskuksen nykyistä ja mahdollista tulevaa toi-
mintaa on kuvattu varsin laajasti, mutta osin varsin yleisellä tasolla. Toimin-
toja kuvataan erityisesti suhteessa nykyiseen ympäristölupaan. Tästä ei kui-
tenkaan välttämättä muodostu selkeää käsitystä siitä, miten toiminta muut-
tuu nykyisestä käynnissä olevasta toiminnasta, koska ympäristölupa kattaa 
lukuisia jätteenkäsittelytoimintoja, joita teollisuusjätekeskuksessa ei ole 
otettu käyttöön. Itse YVA-selostuksessa toiminnan kuvausta on tarpeen täs-
mentää siten, että siitä selkeämmin ilmenee 1) mitä toimintoja alueella on 
nyt, 2) mitä sellaisia toimintoja on nykyisessä ympäristöluvassa, mitä ei ole 
käynnistetty ja 3) mitä uusia toimintoja alueelle suunnitellaan. Kuvauksessa 
on myös syytä ilmetä nykytilanteessa ja suunnitellussa tilanteessa, mitä jä-
tejakeita ja millaisia määriä eri käsittelytoiminnoissa käsitellään ja voidaan 
käsitellä. 

Koska Sorsasalon teollisuusjätekeskus sijaitsee alueella, jossa on jo ole-
massa olevaa ympäristövaikutuksia aiheuttavaa toimintaa (Mondi Power-
flute Oy:n tehdas ja M-Real Oyj:n suljettu teollisuuskaatopaikka) ja jonne 
mahdollisesti tulee uutta toimintaa (Finnpulp Oy:n biotuotetehdas), on tär-
keää tarkastella yhteisvaikutuksia nykyisten toimintojen ja mahdollisten tu-
levien toimintojen kanssa. Muun muassa alueen maisemallinen luonne ja 
liikennemäärät muuttuvat nykyisestä ratkaisevasti teollisuusympäristön 
suuntaan, jos Finnpulp Oy:n tehdashanke toteutuu. 

YVA-ohjelmassa tuodaan esille asianmukaisesti teollisuusjätekeskuksen 
jäte- ja suotovesien kuormitus. Kallaveteen kohdistuvien vesistövaikutusten 
osalta ohjelmassa on kuitenkin hieman ristiriitaisuutta: toisaalta esitetään 
vesistövaikutusten arvioimista laajastikin, mutta toisaalta tuodaan esille, että 
kuormitus ei ole merkittävää, koska teollisuusjätekeskuksen vedet johde-
taan Mondi Powerflute Oy:n tai Finnpulp Oy:n jätevedenpuhdistamolle. Jäte- 
ja suotovesien kuormituksen ja vesistövaikutusten osalta on tarpeen tuoda 
selkeästi esille, mikä on teollisuusjätekeskuksesta tulevien vesien kuormitus 
jätevedenpuhdistamolle ja edelleen vaikutus Kallaveteen suhteessa muu-
hun jätevesikuormitukseen.  
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Sorsasalon teollisuusjätekeskuksen, joka aiemmin toimi Savon Sellu Oy:n 
teollisuuskaatopaikkana, ja M-Real Oyj:n vanhan teollisuuskaatopaikan jä-
tevesikuormituksesta sekä pinta- ja pohjavesivaikutuksista on olemassa 
tarkkailutuloksia vaihtelevasti aina 1990-luvun puolivälistä saakka. YVA-
selostuksessa tulee hyödyntää näitä vanhoja tarkkailutuloksia, koska niiden 
avulla pystytään kuvaamaan jo olemassa olevaa kuormitusta ja vesistövai-
kutuksia luotettavasti pitkältä ajalta. Esimerkiksi alueen pohjavesivaikutus-
ten osalta keskeistä on huomata, että Savon Sellu Oy:n vanha teollisuus-
kaatopaikka on vaikuttanut alueen pohjavesien tilaan jo vuosikymmeniä, 
joskin vaikutukset ovat vähitellen vähentyneet vuonna 2001 päättyneen kaa-
topaikan kunnostuksen myötä. Fortum Oy:n toiminnan laajennuksen vaiku-
tuksia tulee suhteuttaa tähän olemassa olevaan ”taustatilanteeseen”. Vesiin 
kohdistuvien vaikutusten osalta keskeisemmäksi todennäköisesti nousevat 
vaikutukset paikallisiin lähivesiin Sorsasalossa kuin vaikutukset laajemmin 
Kallavedessä. 

Ilmanlaatuvaikutuksia on tarkoitus arvioida hajapäästöinä syntyviä pöly-
päästöjä mallintamalla ja liikenne- ja työkonepäästöjä mallintamalla. Koke-
muksen mukaan hajapäästöinä syntyvien pölypäästöjen ilmanlaatuvaiku-
tusten arviointiin mallintamalla sisältyy huomattavia epävarmuuksia, joten 
tuloksiin tulee suhtautua korkeintaan suuntaa-antavina. Sorsasalossa tehty-
jen hengitettävien hiukkasten tulokset osoittavat, että pölypitoisuuksiin vai-
kuttaa ratkaisevasti esim. teollisuusalueen teiden pölyäminen. 

Työkoneiden ja liikenteen päästöjen osalta lautakunta katsoo, että varsinai-
set mallilaskelmat eivät ole tarpeen, kun otetaan huomioon liikenteen taus-
takuormitus Sorsasalon alueella. Kuopion ja Siilinjärven taajamiin on 
vuonna 2019 valmistumassa laajat, kaikki keskeiset päästölähteet huomi-
oon ottavat mallilaskelmat hengitettävien hiukkasten, pienhiukkasten ja typ-
pidioksidin pitoisuuksista. Näiden tuloksia tulee pyrkiä hyödyntämään, mikäli 
se YVA-hankkeen aikataulu huomioon ottaen on mahdollista.  

Ilmanlaatuvaikutusten osalta lautakunta suosittelee, että ilmanlaatuvaiku-
tuksia arvioidaan muista vastaavantyyppisistä jätekeskuksista saatavilla 
olevan kokemusperäisen tiedon pohjalta. Tällaisia tuloksia on saatavilla 
myös Kuopiosta Heinälamminrinteeltä ja Sorsasalosta.  

Sorsasalon ympäristössä on saatavilla yhteismelutarkkailun tuloksia lähes 
10 vuoden ajalta. Niiden tuloksia tulee hyödyntää meluvaikutusten arvioin-
nissa. Melun yhteisvaikutusten arvioinnissa on lisäksi otettava huomioon, 
että Mondi Powerflute Oy:n tehtaalla on hiljan tehty meluntorjuntatoimia, 
joilla on ollut vaikutusta tehtaan melualueisiin.  YVA-ohjelmassa viitataan jo 
vanhentuneisiin meluselvityksiin tältä osin.  

Sorsasalon alueen tie- ja raideliikenteen melualueet sekä Kuopion että Sii-
linjärven puolella on selvitetty vuonna 2017 nykytilanteessa ja ennustetilan-
teessa 2035. Tältäkin osin YVA-ohjelmassa viitataan vanhentuneisiin melu-
selvityksiin.  
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YVA-selostuksessa on syytä korostetusti tuoda esille, mitkä ovat teollisuus-
jätekeskuksen laajennuksen keskeisimmät ympäristövaikutukset, koska on 
arvioitavissa, että osa vaikutuksista jää vähäisiksi ja hyvinkin paikallisiksi. 

YVA-selostuksessa tulosten esittämiseen ja havainnollistamiseen tulee kiin-
nittää huomiota. Tuloksia tulee pyrkiä visualisoimaan kuvien ja graafien 
yms. avulla. Tämä lisää ja helpottaa tulosten ymmärrettävyyttä. 

Siilinjärven viranomaislautakunta (kunnan ympäristönsuojeluviran-
omainen) toteaa, että arvioitavana olevan hankkeen lähtökohtana on nykyi-
sen toiminnan laajentaminen Sorsasalon alueella, jossa on jo nykyisin laa-
jaa teollista toimintaa. Hankkeelle laadittu YVA-ohjelma on selkeästi laadittu 
kokonaisuus. Ohjelmasta on laadittu kattava tiivistelmä (liitteenä), josta löy-
tyy hankkeen eri osapuolten yhteystiedot. Hanketta viedään eteenpäin no-
pealla aikataululla. Ympäristövaikutusten arviointiselostus on tarkoitus jättää 
yhteysviranomaiselle joulukuussa 2019, jolloin hankkeen YVA-menettely 
päättyisi yhteysviranomaisen perusteltuun päätelmään arviolta huhtikuussa 
2020. Viranomaislautakunta toteaa, että YVA-ohjelman kuulutus kesäai-
kaan tuo haasteita kaikkien osallisten (mm. lähialueiden asukkaat ja intres-
siryhmät) tavoittamiseen sekä arviointimenettelyyn osallistumiseen. Mielipi-
teiden ja lausuntojen jättöaika elokuun loppupuolella voidaan kuitenkin kat-
soa olevan riittävä. Asukkaiden ja muiden intressiryhmien osallistumiseen 
on syytä kiinnittää huomiota kutsumalla kaikki alueella toimivat asukasyh-
distykset ja kylätoimikunnat mukaan ohjausryhmään. Siilinjärven puolella 
ohjausryhmään tulisi kutsua ohjelmassa esitetyn lisäksi Siilinjärven asuin-
alueet ja kylät ry sekä Etelä-Siilinjärven asukasyhdistys ry (EtSi). Viran-
omaislautakunta pitää jätekeskukselle ja hankealueelle suunniteltua vierai-
lua hyvänä väylänä asukkaiden ja hankkeesta vastaavan vuoropuheluun. 
Myös hankkeesta vastaavan internet-sivuja tulee käyttää siten, että sivuilla 
kuvataan hankkeen tilanne ja tapahtumat kattavasti ja reaaliaikaisesti.  
 
Viranomaislautakunta pitää arvioinnin vaihtoehtoja riittävinä ja tarkoituksen-
mukaisina. Kapasiteetiltaan merkittävästi suuremmat hankevaihtoehdot an-
tanevat riittävän tiedon siitä, kuinka laajaa jätteiden käsittelytoimintaa alu-
eelle voidaan suunnitella ympäristövaikutukset huomioiden. Nykyisen kaa-
topaikan laajentaminen on suositeltavampaa kuin uuden vastaavan kokoi-
sen alueen perustaminen toisaalle. 
 
Suunnitellun laajennuksen tekninen kuvaus ja päästöjen arviointi on ohjel-
mavaiheeseen pääosin riittävä, kun huomioidaan, että toiminta ei tule mer-
kittävästi muuttumaan nykyisestä. Tekniikka ja toiminnasta aiheutuvat pääs-
töt ovat hyvin selvitettyjä ja yleisesti tunnettuja. YVA-ohjelmassa ei esitetä 
tarkemmin kuinka uusien ja vanhojen loppusijoitusalueiden rakenteet tullaan 
yhdistämään tai kuinka nykyisen tavanomaisen jätteen kaatopaikan pohjois-
nurkassa olevien jätteiden siirto ja rakenteiden muutostyöt tehdään. 
 
Arviointiselostuksessa rakenteet tulisi kuvata ja ympäristövaikutukset arvi-
oida mahdollisten riskien näkökulmasta. Edelleen YVA-ohjelmassa ei esi-
tetä tarkemmin miten uusia jätejakeita, kuten muovia sekä sähkö- ja elekt-
roniikkajätettä, tullaan käsittelemään alueella. Arviointiselostuksessa tulisi 
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kuvata eri jätejakeiden käsittelymenetelmät tai eritellä jätejakeet, jotka tul-
laan ainoastaan vastaanottamaan, välivarastoimaan ja ohjaamaan muualle 
jatkokäsittelyyn. 
 
YVA-ohjelmaan sisältyvä ympäristön nykytilan kuvaus on kattava ja sen laa-
juus on riittävä. Alue tunnetaan hyvin tarkkailujen ja tehtyjen selvitysten (ml. 
muiden alueelle suunniteltujen hankkeiden) myötä. Ympäristön nykytilaa ku-
vaaviin karttakuviin tulisi merkitä hankealueen sijainti. Lisäksi osa karttapoh-
jista on huonolaatuisia ja ne tulisi tarkentaa arviointiselostukseen. Ympäris-
tön nykytilan kuvausta tulee tarkentaa YVA-menettelyn yhteydessä tehtä-
vien selvitysten tulosten perusteella. 
 
Arvioinnin haasteena on usein yhteisvaikutusten arviointi hankkeen aiheut-
tamien ympäristövaikutusten ja olemassa olevien toimintojen ympäristövai-
kutusten kanssa. Yhteisvaikutuksia muun muassa päästöjen, liikenteen ym. 
osalta pitää arvioida etenkin mahdolliseen Finnpulp Oy:n havusellutehtaan 
toimintoihin liittyen. Melun osalta laajemmalla alueella on hallitsevana valta-
tien 5 aiheuttama liikennemelu. Nykyisten ja suunniteltujen toimintojen sekä 
liikenteen yhteisvaikutuksen arviointi (melu ja ilmapäästöt) on tärkeää muun 
muassa Virtasalmen pohjoisrannan asutukselle ja loma-asutukselle. 
 
Viranomaislautakunta toteaa esitetyn ympäristövaikutusten arvioinnin ja 
siinä käytettävien menetelmien sekä vaikutusalueiden rajauksien olevan tar-
koituksenmukaisia sekä pääosin riittäviä seuraavin tarkennuksin. 
 
Maisemavaikutuksia tulee tarkastella valokuvasovitteilla myös Vuorelasta 
Kunnonpaikan ja lähimpien kerrostalojen ranta-alueiden suunnasta. 
 
Liikennevaikutusten arvioinnin rajaaminen Sorsasaloon on perusteltua, mi-
käli vaikutukset liikenteen sujuvuuteen arvioidaan myös Selluntien liitty-
missä (ml. kevyen liikenteen liittymät). Selostuksessa tulee arvioida, aiheut-
taako hankkeen toteutuminen tarpeen parantaa kyseisiä liittymiä. Liikenteen 
aiheuttaman melun vaikutusten arviointi tulee kuitenkin mahdollisuuksien 
mukaan ulottaa Virtasalmen pohjoispuolelle, jotta hankkeen ja liikenteen ai-
heuttamat yhteisvaikutukset voidaan arvioida.  
 
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tehtävä asukaskysely tuo 
osaltaan hyvää tietoa alueen asukkaiden näkemyksistä, huolista ja peloista. 
Kyselyssä esitetyt kysymykset tulisi esittää soveltuvin osin myös alueen 
asukasyhdistyksille ja kylätoimikunnille (em. lisäyksin) esimerkiksi haastat-
telemalla heitä ihmisiin kohdistuvien arvioinnin asiantuntijan toimesta. Ihmi-
siin kohdistuvien vaikutusten arviointi tulee lisäksi perustua muihin arvioitui-
hin ympäristövaikutuksiin (melu, pöly, haju ym.) sekä niiden mahdollisiin ku-
muloituviin yhteisvaikutuksiin elinoloissa ja viihtyisyydessä. 
 
YVA-ohjelmassa esitetty ympäristövaikutusten merkittävyyden arviointi oi-
kein tehtynä havainnollistaa hyvin kokonaisvaikutuksia sekä vaikutusten 
vertailua. Merkittävyyden arvioinnissa tulee pitää huolta, ettei kohteen herk-
kyyttä aliarvioida teollisuusalueen takia. Viranomaislautakunta muistuttaa, 
että alue on monelta osin herkkää, sillä se sijoittuu lähelle Kuopion ja Vuo-
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relan keskustaa, sen ympärillä on useita loma-asuinrakennuksia ja sitä ym-
päröi Kallavesi. Merkittävyyden arvioinnissa tulee myös huomioida eri ym-
päristövaikutusten keskinäinen suuruusluokka, jotta yksittäinen ympäristö-
vaikutus ei nousisi tarpeettomasti merkittävämmäksi kuin toinen. 
 
Viranomaislautakunta toteaa lisäksi, että YVA-ohjelmassa ei ole esitetty oh-
jelmaa laatineen työryhmän jäseniä, joten heidän YVA-lain (252/2017) 33 
§:n mukaista pätevyyttä ei ole mahdollista arvioida. Työryhmän jäsenet ja 
heidän asiantuntemuksensa tulee esittää arviointiselostuksessa. Muutoin 
YVA-ohjelma sisältää YVA-asetuksen (277/2017) 3 §:n mukaisen sisällön 
tarvittavilta osin. 
 
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo toteaa, että Sorsasalon teollisuus-
jätekeskus toimii nykytilassa noin 10 hehtaarin kokoisella alueella. Ohjel-
massa on esitetty kaksi laajenemisvaihtoehtoa, VE1 ja VE2 sekä VE0, jossa 
nykyinen alue ei laajene. Laajennusalueet kohdistuvat olevan jätekeskus-
alueen välittömään läheisyyteen noin 8 hehtaarin alueelle kaakon, etelän ja 
lounaan suuntaan. 
 
YVA-ohjelmassa on tuotu esille suunnittelualueen ja lähiympäristön kohteet 
arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Suunnittelualueella on voimassa Sor-
sasalon itäosan asemakaava. Asemakaavatyön yhteydessä vuonna 2016 
alueelle on tehty arkeologinen tarkastus ja alueelta tai sen välittömästä lä-
heisyydestä ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisen 
kulttuuriperinnön kohteita. Vaikutusten arviointia arkeologisen kulttuuriperin-
nön osalta voi pitää riittävänä eikä museolla ole siihen huomautettavaa. 
 
Sorsasalon asemakaava on vahvistettu vuonna 2018. Kaavatyötä varten 
alueen rakennettua kulttuuriympäristöä on inventoitu. Suora lainaus kaava-
selostuksesta: ”Suunnittelualueen rannoilla on joitakin kesämökkejä/vapaa-
ajanasuntoja sekä vakinaista asutusta. Suunnittelualueen lounaisrannoilla 
on jäljellä olevia vapaa-ajan asuntoja (kesämökkejä) noin 20 kappaletta sau-
narakennuksineen. Ne ovat nykyään Savon Sellun omistuksessa ja niitä 
vuokrataan henkilökunnalle virkistyskäyttöön.” 
 
Suunnittelualueesta noin kilometrin päässä sijaitsee Nervanderin huvila. 
Tämä paikallisesti arvokas rakennussuojelukohde sijoittuu tehdasympäris-
töön niin ikään, ja se on osoitettu asemakaavassa säilytettäväksi sr-33-mer-
kinnällä. Kyseessä on alueen ainoa rakennussuojelukohde. Maakunnalli-
sesti ja valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet 
sijaitsevat suunnittelualueesta kauempana. Kuopion kulttuurihistoriallisella 
museolla ei ole huomauttamista rakennetun kulttuuriympäristön osalta. 
 
Pohjois-Savon liitto on ilmoittanut, että sillä ei ole arviointiohjelmaan 
muuta huomautettavaa kuin se, että sivuilla 47–48 maakuntakaavoituksen 
kuvaus tulee päivittää vastaamaan nykytilannetta. Liiton lausunnon liitteenä 
on päivitetty kuva 6-2 Pohjois-Savon maakuntakaavojen yhdistelmästä. 
 
Siilinjärven kunnan terveydensuojeluviranomainen toteaa, että alueella 
sijaitsee sekä asutusta että loma-asutusta. Lähimmät Siilinjärven häiriintyvät 



 Lausunto   11 (31) 

    

  POSELY/904/2019  

 12.9.2019   

    

    

    

 
kohteet ovat noin 1 km etäisyydellä. Melun osalta sovelletaan Valtioneuvos-
ton päätöstä melutason ohjearvoista (993/1992), jonka 2 §:n 2 momentin 
mukaan ”Loma-asumiseen käytettävillä alueilla, melutaso ei saa ylittää päi-
väohjearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB.” Vakituisen asumisen alueilla 
sovellettavat ohjearvot ovat 5 dB näitä korkeammat. Melun oletetaan lisään-
tyvän toiminnan laajentuessa. Meluhaittojen vaikutukset tulee selvittää sekä 
meluntorjuntatoimet suunnitella ja toteuttaa. Normaalitilanteissa jätekeskuk-
sen toiminnassa ei YVA-ohjelman mukaan esiinny tärinää, mutta myös ra-
kentamisen aikainen tärinä on hallittava suunnitelmallisesti. Jätekeskuksen 
toiminnassa pölyämistä aiheuttavat jätteiden vastaanotto- ja käsittelytoimin-
not sekä toimintaan liittyvä liikennöinti. Pölyn määrä eri hankevaihtoeh-
doissa sekä sen leviäminen on selvitettävä ja esitettävä pölyntorjuntasuun-
nitelma. Myös hajujen osalta on selvitettävä sen leviäminen. Toiminnanhar-
joittajan ja lähialueen asukkaiden sekä yhteisöjen välistä vuorovaikutusta 
tulee pitää yllä jatkuvasti. Asukaskysely on tarpeellinen asukkaiden todellis-
ten koettujen vaikutusten selvittämiseksi. Lähin uimapaikka on 1,5 km:n 
etäisyydellä jätekeskuksesta (Siilinjärven Kunnonpaikka). Jätekeskus ei si-
jaitse pohjavesialueella eikä siitä aiheudu suoria jätevesipäästöjä vesistöön. 
Lähimmät vedenottamot ovat noin 5–10 km:n etäisyydellä. Keski-Kallave-
dellä on pääasiassa tavanomaista virkistyskäyttöä sekä kotitarve- ja virkis-
tyskalastusta. Ympäristövaikutusten arvioinnin tulee varmistaa, ettei jäte-
keskuksen toiminnalla ole vaikutuksia pintavesiin, vesistön virkistyskäyttöön 
ja pohjaveden ottoon. Kiertotalouden toteuttaminen jätekeskuksen toimin-
nassa suunnitellusti kierrättämällä ja uudelleen käyttämällä jätejakeita on 
erittäin suositeltavaa. 
 
Pohjois-Savon pelastuslaitos on lausunnossaan tuonut esille seuraavat 
puutteet: 1. Puuttuu selvitysvaatimus siitä, miten sammutusvesien saata-
vuus alueella on suunniteltu. 2. Puuttuu selvitysvaatimus siitä, miten sam-
mutusjätevesien hallinta alueella on suunniteltu. 3. Puuttuu selvitys pelas-
tuslaitoksen operatiivisen toiminnan saavutettavuudesta. 4. Puuttuu selvitys 
mitä onnettomuuksia alueella voi tapahtua, miten niiden hallinta hoidetaan 
ja miten niiden jälkihoito on suunniteltu hoidettavaksi. 5. Pelastuslaitos toi-
voo saavansa edustajansa rakentamista ohjaavaan ohjausryhmään. 
 
Väylävirasto toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa YVA-ohjelmassa esi-
tettyyn liikennevaikutusten arviointiin. Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee 
huomioida Sorsasalon itäosan vuonna 2016 hyväksytyn asemakaavan mu-
kaiset varaukset LR-alueelle. Hankkeessa on osoitettu alueet kaatopaikalle 
sekä jätteiden varastoinnille ja käsittelylle. Ne tulee suunnitella ja toteuttaa 
siten, ettei niistä aiheudu haittaa radalle tai sillä liikennöinnille. Mikäli hank-
keessa louhitaan radan läheisyydessä, tulee noudattaa Väyläviraston oh-
jetta Louhintatyöt rautatien läheisyydessä (Liikenneviraston ohjeita 
23/2013). Ohjeen mukaisesti louhintatyöt rautatiealueella vaativat aina Väy-
läviraston luvan. Lisäksi louhintatyöt alle 100 metrin etäisyydellä radasta 
vaativat riskinarvioinnin ja yhteydenoton Väylävirastoon. Louhintatyöt 100–
200 metrin etäisyydellä radasta vaativat aina yhteydenoton Väylävirastoon. 
Yli 200 metrin etäisyydellä rautatiestä tapahtuvasta louhinnasta ei yhteyden-
otto Väylävirastoon ole yleensä välttämätön. 
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Itä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut oikeusturva ja luvat -
vastuualue (ISAVI) toteaa, että arviointiohjelmassa esitetyn näkemyksen 
mukaan hankealueen sijainti on keskeinen sekä logistisesti toimiva, eikä lä-
hiseuduilla ei ole tällä hetkellä vastaavaa teollisuusjätekeskusta. Teollisuus-
jätekeskuksen olemassa ololle ja toiminnalle on alueella tarvetta muun mu-
assa alueella olemassa olevan ja suunnitellun uuden teollisuuden jätehuol-
lon toteuttamisessa. Tämä toteamus vahvistaa aluehallintoviraston näke-
myksen eri hankkeiden keskinäisistä riippuvuussuhteista sekä kokonaisar-
vioinnin tarpeesta. Hankkeeseen sekä liitännäishankkeisiin liittyvien ja ym-
päröivien alueiden hyödyntäminen vapaa-ajalla sekä virkistyskäytössä ko-
rostuvat arvioitaessa vaikutuksia. Kettulanlahdessa Iso-Valkeisen rannalla 
on hotelli, laavu ja uimaranta. Kettulanlahdessa ja Päivärannassa on ur-
heilu-ja virkistyspalveluita ja Sorsasalon luoteisosassa on mm. ratsastuk-
seen liittyviä virkistyspalveluita. Hankealuetta lähinnä olevat virkistysalueet 
ulkoilureitteineen sijoittuvat alueen pohjois- ja itäpuolille. Edellä mainittujen 
toimintojen lisäksi etenkin alapuolista vesistöä hyödynnetään runsaasti lii-
ketoiminnassa, virkistyksessä sekä vapaa-ajalla läpi vuoden. Tätä seikkaa 
ei ole erityisesti mainittu tai korostettu arviointiohjelmassa. 
 
Ympäristövaikutusten arviointi (s. 4) on ohjelmassa kirjattu vain VE1:n ja 
VE2:n osalta. VE0:n osalta kirjausta ei ole tähän yhteyteen tehty lainkaan. 
Aluehallintovirasto katsoo, ettei vertailua näin ollen ole suoritettu riittävällä 
tavalla eikä kaikkien vaihtoehtojen välillä. Arviointimenetelmät ja arvioinnin 
rajaus kappaleessa (s. 5) on kuvattu arviointityön osana tehtäviä lisäselvi-
tyksiä. Hankkeen toteutuessa kaupunkikuva muuttuu, alueiden käytön viih-
tyisyydessä ja virkistyskäytössä voi tapahtua muutoksia. Lisäksi hanke on 
sidottu varsin vahvasti Finnpulp Oy:n hankkeeseen, jolloin yhteisvaikutukset 
arvioinnin kohteena oleviin tekijöihin ja olosuhteisiin olisivat huomattavasti 
merkittävämpiä kuin yksittäisissä hankkeissa (Finnpulp Oy:n ympäristölu-
vassa ei ilmeisesti ole myöskään huomioitu yhteisvaikutuksia, koska laajen-
nuksen suunnittelu on aloitettu keväällä 2019). 
 
Ilmanlaadullisten tekijöiden kehittymistä tulisi aluehallintoviraston näkemyk-
sen mukaan arvioida kokonaisarviointina huomioiden myös liittyvät hank-
keet sekä niiden oheistoiminnot. Kokonaisarvioinnissa tulisi huomioida va-
rovaisuusperiaatteen mukaisesti kaikkien hankkeiden ennakoitu maksimi-
kuormitus. Myös liikennettä koskevan ennusteen aiheuttama kuormitus tulisi 
huomioida. 
 
Jätteiden käsittelymenetelmiä (s. 32) käsittelevässä kappaleessa todetaan, 
että jätekeskuksessa muodostuvat likaiset vedet kerätään viemäreiden, sa-
laojien ja ojien kautta vuonna 2013 rakennettuihin tasausaltaisiin (2x1 000 
m3) tai johdetaan suoraan Powerflute Oy:n jätevedenpuhdistamolle käsitel-
täviksi. Aluehallintoviraston tulkinnan mukaan nykyisen tasausallaskapasi-
teetin arvioidaan riittävän vastaamaan laajennuksen käyttöönoton jälkeistä 
jätevesikuormitusta. Kuvassa 4-8 on kuvattu likaisten vesien johtaminen ja 
purkaminen eri vaihtoehdoissa. Tästä voidaan jälleen todeta, että Finnpulp 
Oy:n purkuvesien ja kuormituksen lisäksi Powerfluten sekä jätekeskuksen 
purkuvesien ja kuormituksen määrä lisää Kallaveteen kohdistuvaa kuormaa. 
Tätä asiaa (yhteisvaikutus) ei ole ilmeisesti huomioitu Finnpulp Oy:n ympä-
ristöluvassakaan. 
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Kuten edellä on todettu, hanke liittyy keskeisesti Finnpulp Oy:n hankkee-
seen, jolloin hankkeiden yhteisvaikutukset olisivat merkittävämpiä kuin yk-
sittäisissä hankkeissa. Metsäteollisuuden jätteille on laskettu/arvioitu n. 1/3 
-osuus kapasiteetista VE1:ssa ja VE2:ssa (taulukko 4-4, s. 22). Kaato-
paikka- ja kenttäalueiden laajennuksia (s. 27) koskevassa kappaleessa on 
todettu, että VE1:ssa kaatopaikkojen kapasiteetin arvioidaan riittävän noin 
35 vuodeksi ja VE2:ssa noin 25 vuodeksi (Finnpulp Oy:n ympäristöluvassa 
ei ilmeisesti ole myöskään huomioitu yhteisvaikutuksia, koska laajennuksen 
suunnittelu on aloitettu keväällä 2019) Tavoitteiden ja suunnittelutilanteen 
kuvauksessa (s. 11) on todettu, että jätekeskuksen toiminta muuttuu enene-
vässä määrin ns. terminaalitoiminnaksi. Kasvavien jätemäärien ja käsittely-
tarpeiden vuoksi jätekeskusalueelle tarvitaan lisää välivarasto- ja käsittely-
alueita (kenttäalueita) sekä halleja. Ne jätejakeet, joita ei voida hyödyntää 
loppusijoitetaan jätekeskusalueelle tavanomaisen tai vaarallisen jätteen 
kaatopaikalle. Riittävän loppusijoituskapasiteetin varmistamiseksi myös 
kaatopaikkatilavuutta tarvitaan lisää. Aluehallintovirasto toteaa, että vas-
taanottomäärien kasvattamisesta seuraa luonnollisesti loppusijoitusmäärien 
kasvattaminen, mutta epäselväksi jää miten suhde loppusijoittamisen ja ter-
minaalitoiminnan välillä muuttuu. Laajennus- ja korotustarvetta on kuitenkin 
perusteltu toiminnan kehittämisellä, joka viittaa loppusijoituskapasiteetin 
kasvattamiseen. Aluehallintovirasto toteaa, että epäselväksi jää millaiseen 
ennusteeseen esitetyt laskelmat ja määrät perustuvat, kun metsäteollisuu-
den jätteiden osuus kokonaismäärästä säilyy suhteellisesti yhtenä suurena 
molemmissa vaihtoehdoissa. Epäselvää on myös millaisiin lähtötietoihin pe-
rustuvat liikenne- ja ajoneuvomäärien ennusteet. Myös liikennettä koskevat 
yhteisvaikutukset Finnpulp Oy:n hankkeen kanssa tulisi arvioida aiempaa 
tarkemmin. 
 
Mikäli teollisuusjätekeskuksen toiminta joudutaan lopettamaan nykyisen 
alueen täytyttyä, tulee myös Sorsasalon teollisuusalueella toimivien yritys-
ten sekä muiden jätekeskuksen käyttäjien ratkaista toiminnassaan muodos-
tuvien jätteiden jätehuollon järjestäminen. Aluehallintovirasto toteaa edel-
leen, että nyt esitetty laajennus- ja korotustarve olisi tullut huomioida aiem-
paa paremmin muiden liitoshankkeiden suunnittelussa ja vaikutusten arvi-
oinnissa. Muiden hankkeiden tiivis liittyminen kyseiseen hankkeeseen aset-
taa erityistä painetta hankkeen toteuttamiselle (kuten edellä on todettu), joka 
edelleen korostaa yhteisvaikutusten arvioinnin merkitystä. 
 
Aluehallintovirasto esittää toiveenaan, että ohjausryhmään (s. 42) kutsuttai-
siin hankkeesta vastaavan (Fortum WS) ja yhteysviranomaisen (Pohjois-Sa-
von ELY-keskus) sekä YVA-konsultin (Pöyry Finland Oy) lisäksi myös ym-
päristöterveyttä valvova viranomainen. 
 
Aluehallintovirasto pitää arviointimenettelyn tavoitteiden kannalta kyseen-
alaisena ratkaisuna sitä, että viranomainen kuulutti ohjelman kesä-elo-
kuussa 2019 vilkkaimpana kesäIomakautena (s. 43). Tavoitteeksi on kuiten-
kin asetettu kansalaisten tiedonsaannin ja osallistumismahdollisuuksien li-
sääminen hankkeen suunnittelua koskien. 
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Arviointiohjelmaan on kirjattu, että tehtävänä on selvittää hankkeen toteut-
tamiskelpoisuus, järjestää osallistuminen, kuulla asukkaita sekä arvioida 
vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä tekijöiden 
keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. Lisäksi suunnitteilla olevien muiden 
hankkeiden yhteisvaikutuksia arvioidaan myös. Kyseessä olevassa hank-
keessa arviointi painottuu erityisesti ilmaan, vesiin, melutilanteeseen, liiken-
teeseen, maisemaan ja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten sekä ympäristöris-
kien arviointiin. 
 
Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan asetetut tavoitteet ovat hyviä, 
mutta arviointiohjelmaan kirjatut menettelyt eivät vaikuta riittäviltä asetettu-
jen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kokonaisarviointi toisiinsa liittyvien hank-
keiden osalta vaikuttaa puutteelliselta. Samoin vaikutusmahdollisuuksien 
varaaminen kuntalaisille riittävässä laajuudessa hankkeiden yhteisvaikutuk-
set ja edellä mainitut painopisteet huomioiden vaikuttavat vähäisiltä arvioi-
tuun tarpeeseen nähden. 
 
Aluehallintovirasto pitää omituisena ja tarkoitukseltaan epäselvänä kir-
jausta, että haitallisen maisemavaikutuksen merkittävyyttä voivat puoles-
taan vähentää alueella jo valmiiksi esiintyvät häiriötekijät. Vaikuttaa kyseen-
laiselta perustella tai vähätellä aiemmilla haittatekijöillä mahdollisesti tulevia 
haittoja, etenkin kun aiemmat haittatekijät sekä kuormitus voivat entisestään 
lisätä koettua haittaa ja vähentää viihtyisyyttä. 
 
Aluehallintovirasto katsoo, että Fortum WS:n sekä Finnpulp Oy:n hankkei-
den yhteisvaikutukset sekä kokonaisuus huomioiden on kyse yksittäistä 
hanketta merkittävästi suuremmasta kokonaisuudesta sekä laajemmista 
vaikutuksista. Lähivaikutusalueen välittömässä läheisyydessä on isoja 
asuinalueita, ja Finnpulp Oy:n hankkeen yhteydessä koko alue on saanut 
runsaasti julkisuutta.  
 
Kaikille muille vaikutuksille on arviointiohjelmassa esitetty alustavat tarkas-
telualueet, mutta ihmisiin kohdistuvien vaikutusten osalta alustavaa tarkas-
telualuetta ei ole rajattu. 
 
Aluehallintovirasto kiinnittää erityistä huomioita myös osallistumis- ja tiedot-
tamissuunnitelman kirjauksiin (s. 5–6), joiden mukaan YVA-menettely on 
avoin prosessi, johon voivat osallistua kaikki ne, joiden oloihin tai etuihin, 
kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai muihin 
elinoloihin, hanke voi vaikuttaa. Huomioiden hankkeiden yhteisvaikutukset 
ja kokoluokka pelkkä lähivaikutusalueen postikysely arvioidaan riittämättö-
mäksi todellisten vaikutusmahdollisuuksien takaamiseksi. Tätä epätyydyttä-
vää tilannetta ei merkittävästi muuta edes suunniteltu Iähialueiden asuk-
kaille varattu mahdollisuus vierailla jätekeskuksessa ja hankealueella, 
vaikka alueeseen tutustumista itsessään pidetään hyvänä käytäntönä. 
 
Ohjelmassa esitetyt tiedotus- ja yleisötilaisuudet, lähialueen asukkaille suo-
ritettavat kyseIyt tai lausuntojen antomahdollisuus ovat aluehallintoviraston 
mielestä puutteellisia. Aluehallintovirasto pitää yhtä yleisötilaisuutta kesä-
kuussa (loma-aika) tai lähialueen asukkaille (500 asukasta) kohdistettua ky-
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selyä kyseisen hankkeen ja Iiitännäishankkeiden yhteisvaikutukset huomi-
oiden riittämättömänä tavoitteiden saavuttamiseksi. Arvioinnissa käytettävät 
painotukset ja arvotus jäävät epäselviksi muun muassa kaupunkikuvallisten 
vaikutusten, ihmisten terveyteen ja koettuun viihtyisyyteen kohdistuvien vai- 
kutusten tai erityishuomion kohteena olevien asutus-, loma-asutus- ja virkis-
tysalueiden osalta. Arviointiohjelmaan ei ollut liitetty suunniteltua kyselylo-
maketta, jolloin aluehallintovirastolla ei ollut mahdollisuutta ottaa kantaa ky-
selyn sisältöön. Tämä tulisi esittää viimeistään arviointiselostuksen yhtey-
dessä. 
 
Loppulausumanaan AVI esittää, että sen näkemyksen mukaan arviointioh-
jelma on laadittu varsin kattavasti ja siinä on tuotu toistuvasti esille myös 
liitännäishankkeet sekä eri hankkeiden toteutumisen kannalta merkittävät 
riippuvuussuhteet. Keskeisimpänä Iiitoshankkeena ohjelmassa nostetaan 
esiin Finnpulp Oy:n havusellu-/biotuotetehdas. Ohjelmassa on kuvattu ylei-
sellä tasolla vaikutusten arviointiin käytettävät menetelmät ja niiden toteut-
tajat, mutta eri hankkeiden yhteisvaikutuksia ja kokonaisarviointia ei ole toi-
sistaan erillisten hankkeiden arvioinneissa tai ympäristölupaprosesseissa 
juurikaan huomioitu. Kumulatiiviset vaikutukset eri tekijöihin ja olosuhteisiin 
tulisi huomioida tarkoituksenmukaisella tavalla, vaikka hankkeet luvitetaan-
kin toisistaan erillään. 
 
Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan menettely, jossa näin tiiviisti toi-
siinsa kytkeytyvät hankkeet tuodaan arvioitavaksi yhteisvaikutusten arvioin-
nin osalta puutteellisesti ja kuulutukset toteutetaan kiireisimmän Iomakau-
den aikana, voidaan pitää epätyydyttävänä. Aluehallintovirasto katsoo 
edellä mainituista syistä, että arviointiohjelman tiivistelmään kirjattu tavoite 
ympäristövaikutusten arvioinnin sekä vaikutusten yhtenäisen huomioinnin 
edistämiseksi suunnittelussa ja päätöksenteossa ei toteudu riittävällä ta-
valla. Täten tavoiteltu kansalaisten tiedonsaannin ja osallistumismahdolli-
suuksin lisääminen hankkeen suunnittelussa jää puutteelliseksi.  
 
Aluehallintoviraston mielestä, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi tu-
lisi toteuttaa yli 2 kilometrin etäisyydelle ulottuvan tarkastelualueen sisällä, 
ottaen huomioon myös lähivaikutusalueen välittömässä läheisyydessä sijait-
sevat isot asuinalueet asukkaineen. 
 
Puolustusvoimat toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa ympäristövaikutusten 
arviointiohjelmasta. Se on kuitenkin saattanut hankkeesta vastaavan tietoon 
joitakin alueen maarakentamisessa huomioitavia yksityiskohtia. 
 
Kuopio Vesi Oy huomauttaa, että kaupungin toinen päävedenottamo (Hie-
tasalo) ja päävesilaitos (Itkonniemi) sijoittuvat jätekeskuksen ja alueen ny-
kyisten sekä tulevien likaisten vesien jätevedenpuhdistukseen nähden ete-
läpuolelle sekä vesistön päävirtaussuuntaan nähden yhteispuhdistamojen 
jätevesien purkualueen alapuolelle. Kaupungin toinen päävedenottamo 
Jänneniemi sijoittuu hankealueen yläpuolelle ja jää hankkeen vaikutusten 
ulkopuolelle, kuten arviointiohjelmassa on kerrottu. Hietasalon vedenotta-
mon raakavetenä on rantaimeytyvä järvivesi, ja Itkonniemen vesilaitoksen 
prosesseissa käytetään päivittäin järvivettä. Lisäksi Itkonniemen vesilaitos 
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toimii tarvittaessa varavesilaitoksena, jolloin raakavetenä on järvivesi. Vara-
vesilaitoskäyttö on normaalioloissakin vuosittaista, sillä järvivettä käytetään 
raakavetenä Jänneniemen vedenottamon veden rinnalla Hietasalon veden-
ottamon vuosihuollon aikana.  
 
Kuopion Vesi pitää suunniteltua hanketta alueellisesti hyvänä, mutta on mui-
den vedenhankinnan kannalta samalle alueelle sijoittuvien hankkeiden lu-
paprosesseissa esille jo tuodusti huolissaan Kallaveden tilasta. On erittäin 
tärkeää, että Kallaveden veden laatu ja hyvä tila säilyy myös vesistökuormi-
tuksen kasvaessa niin, että Kuopion kaupungin talousvedenhankinta on tur-
vattu kaikissa olosuhteissa. Raakaveden hyvällä laadulla on verkostoon joh-
dettavan talousveden laatuun kaikista suurin vaikutus, sillä raakaveden laa-
dun huonontumista ei suuresti pystytä korjaamaan veden käsittelyllä. Tä-
män vuoksi Kuopion Vesi pitää erittäin tärkeänä, että jätevedet käsitellään 
sekä toiminnassa olevalla että suunnitellulla yhteispuhdistamolla BAT-
periaatteita noudattaen mahdollisimman puhtaaksi ennen vesistöön johta-
mista niin, että jätevesien kuormitusvaikutukset Kallaveteen jäävät mahdol-
lisimman vähäisiksi. Kuopion Vesi katsoo, että hankkeen vaikutusalueen ra-
jausta vesistövaikutusten osalta sekä vaikutusten selvittämistä tulee laajen-
taa arviointiohjelmassa esitetystä niin, että se kattaa Kuopion kaupungin ve-
denhankinnan Hietasalon saaressa sijaitsevalta ottamolta sekä järviveden 
käytön Itkonniemen vesilaitoksella. Vesistövaikutusten arvioinnin osalta tu-
lee kiinnittää erityistä huomiota jätevedenpuhdistuksen yhteisvaikutuksiin 
yhteispuhdistamolla käsiteltävien muiden toimijoiden jätevesien kanssa. Li-
säksi tulee kiinnittää erityistä huomioita ennakoimattomien häiriötilanteiden 
hallintaan. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tulee myös kertoa 
ja kuvata hankkeen vesistövaikutuksiin liittyen ainakin seuraavat asiat: 1) 
miten ja missä jätekeskuksen alueella on tarkoitus esikäsitellä likaisia jäte-
vesiä sekä, 2) missä tilanteissa esikäsittelyä on tarkoitus käyttää. 3) Mikä on 
käsiteltävien jätevesien määrä vuorokaudessa nykytilanteessa sekä tulevai-
suudessa, kuukaudessa ja vuositasolla sekä kuvata jäteveden laatu mah-
dollisine vaihteluineen. Erityisesti tulee kertoa jätevesien sisältämät raskas-
metallit sekä orgaaniset yhdisteet, jotka ovat molemmat haitaksi talousve-
dentuotannossa. 4) millaisiin häiriötilanteisiin toiminnassa on varauduttu ja 
miten ne hallitaan, sekä erityisesti, miten hallitaan jätekeskusalueen huleve-
siin liittyvät sekä jätevedenpuhdistuksen häiriötilanteet (sekä nykyinen että 
suunniteltu yhteispuhdistus). 5) miten järjestetään laajennuksen rakentami-
sen aikainen vesien hallinta sekä vaikutusten tarkkailu ja toiminnan aikainen 
vesistövaikutusten tarkkailu. 
 
Geologian tutkimuskeskus (GTK) toteaa, että sen kallioperäkartoitustie-
tojen perusteella Sorsasalon alue sijaitsee kallioperän rikkonaisuusvyöhyk-
keellä ja rakoilua alueen kallioperässä on pääasiassa liuskeisuuden suun-
taisesti, mutta myös sitä leikaten. Topografiassa hiertovyöhykkeen suun-
taukset näkyvät kallioselänteinä ja laaksoina, joista näkyvin on Sorsasalon 
saarta koillis-itäreunaa rajoittava luode-kaakkosuuntainen Virtasalmi. Kallio-
perähavaintojen sekä gravimetristen ja aeromagneettisten aineistojen pe-
rusteella voidaan Sorsasaloon määrittää kahdesta kolmeen vyöhykettä, 
jotka johtuvat kallioperän hiertosaumoista. Kallioperäkartta mittakaavassa 
1:100 000 ei kuitenkaan ole riittävän tarkka kohdealueen kallioperän laadun 
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ja rakenteen yksityiskohtaiseen selvittämiseen ja siten myös kartan esittä-
mää ruhjealueiden sijaintia on pidettävä ainoastaan suuntaa-antavana. Sor-
sasalon alueelta on julkisesti saatavissa hankkeen merkitykseen nähden 
varsin vähän geologista tietoa ja sekin orı pääosin yleispiirteistä. Sorsasalon 
kallioperän rikkonaisuuden selvittämisessä voidaan maastokartoitusten li-
säksi hyödyntää sekä geofysiikkaa että kallioperäkairauksia. Myös alueelta 
olevaa tarkkaa laserkeilausaineistoa (LIDAR) analysoimalla ja tulkitsemalla 
voidaan kallioperän rakenteesta saada arvokasta tietoa. Kalliokairausten ja 
-näytteenoton avulla orı alueen kallioperän rakenteista tehtävissä myös suo-
ria havaintoja. Porausreikiä voi myöhemmin hyödyntää esim. kallioperän 
pohjavesien seurannassa. Sorsasalon alueen maaperäolosuhteita on tar-
koitus selvittää lähinnä GTK:n ylläpitämän Maankamara -palvelun avulla, 
jossa on saatavilla mm. 1:20 000 mittakaavainen maaperäkartta. Se ei kui-
tenkaan ole riittävän yksityiskohtainen korvaamaan tarkempaa rakenne-
suunnittelua eikä maaperäkartalta saatava tieto ole myöskään riittävä alu-
een pohja- ja pintavesiolosuhteiden selvittämiseksi, eikä kartta kerro mah-
dollisesta vesien laatua heikentävien aineiden kulkeutumisesta maaperän ja 
kallion ruhjeiden läpi. GTK:n mielestä tarkemmat kallioperän, maaperän ja 
pohjavesiolosuhteiden selvitykset olisi kohteella syytä toteuttaa jo ympäris-
tönvaikutusten arvioinnin yhteydessä, jotta mm. kohdealueen geologiset 
olosuhteet olisivat ympäristölupa- ja rakennuslupavaiheessa käytettävissä 
ja siten myös arvokkaana pohjatietona tarkemmalle suunnittelulle. GTK on 
lausunut Sorsasaloon sijoittuvierı eri toimintojen YVA-ohjelmista ja - selos-
tuksista vuosien saatossa useissa eri yhteyksissä ja pyytää ELY-keskusta 
ottamaan huomioon mm. Sorsasalon teollisuusjätekeskuksen YVA-
selostuksesta aikanaan silloiselle Pohjois-Savon ympäristökeskukselle an-
netussa lausunnossa esitetyt kannanotot (K/221/42/2019, 16.12.2009) liit-
tyen Sorsasalon alueen geologisiin olosuhteisiin ja niiden selvittämistarpei-
siin. 
 
Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry, Kuopion Luonnon Ystäväin Yh-
distys ry. ja Suomen luonnonsuojeluliiton Siilinjärven yhdistys ry to-
teavat yhteisessä lausunnossaan seuraavaa.  
 
Pöyryn laatimasta YVA-arviointiohjelmasta on hyvin luettavissa asian kes-
keiset ongelmat. Itse arviointiohjelma on sen sijaan ylimalkainen ja se ohit-
taa monet ongelmakohdat. Sijoituspaikan osalta yhdistykset toteavat, että 
Sorsasalon kallioperä on ilmeisen ruhjeinen, päinvastoin kuin tämän teolli-
suusjätekeskuksen alkuperäisessä luvassa on oletettu. Yhdistykset ilmoitta-
vat, että näiden käsitys perustuu jätekeskuksen pohjavedestä otettuihin val-
vontanäytteisiin, joissa on hyvin usein raskasmetalleja, kuten arviointiohjel-
massakin on todettu. Kallioperän ruhjeita ei ole kartoitettu eikä maa- ja kal-
lioperän pohjaveden tasoa ja virtauksia ole selvitetty (yhdistykset viittaavat 
tältä osin lausuntonsa liitteenä toimitettuun GTK:n lausuntoon, jonka se on 
antanut vuoden 2009 YVA-menettelyn yhteydessä). Yhdistykset toteavat, 
että edellä mainitusta johtuen arviointiohjelmaan on lisättävä selvitys alueen 
kallioperästä ja erityisesti kallioperän ruhjevyöhykkeistä sekä maa- ja kallio-
perän pohjavesitasoista ja pohjaveden virtauksista. Ilman luotettavaa tietoa 
kallioperästä ja pohjavedestä on mahdoton luotettavasti arvioida jätteen kä-
sittelyn riskejä, tarvittavia suojaustoimia ja toiminnan vaikutuksia vesistöön. 
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Käsiteltävien jätteiden osalta yhdistykset toteavat, että ohjelmassa on vain 
ylimalkaisesti esitetty jätteen laatua ja koostumusta. Jäteluokituksen ja -ni-
mikkeen perusteella (esim. voimalaitostuhka ja -kuona, jätteenpolton tuhka 
ja kuona, metsätalouden jäte) ei ole mahdollista arvioida vastaanotettavasta 
jätteestä aiheutuvaa ympäristöriskiä eikä suojaustoimien riittävyyttä. Arvi-
ointiohjelmassa on tarpeen tarkemmin eritellä eri jätelajikkeiden ominai-
suuksia ja haitta-ainepitoisuuksia sekä määriä. Käsiteltävän jätteen kloora-
tuista furaaneista, dioksiineista tai kloorifenoleista ei ole arviointiohjelmassa 
mainintaa, joten ilmeisesti pitoisuuksia ei ole analysoitu. Jos nämä aineet 
johdetaan Mondi Powerfluten jätevedenpuhdistamolle, ei ole varmaa, pys-
tyykö puhdistamo hajottamaan kaikkia sinne tulevia aineita. Arviointiohjel-
massa on selvitettävä, miten suotovesiä puhdistetaan ja miten suotovesi 
vaikuttaa jätevedenpuhdistamon kykyyn puhdistaa muita aineita. On selvi-
tettävä, tapahtuuko hajoaminen hapellisissa vai hapettomissa olosuhteissa, 
onko hajoamismekanismi varsinainen metabolia, jossa hajottavat mikrobit 
tekevät hajottamisessa tarvittavat entsyymit, vai ns. kometabolia, jossa ha-
joaminen tapahtuu sivureaktiona muun varsinaisen hajoamisen mukana 
entsyymeillä, jotka on tarkoitettu muihin reaktioihin. On myös arvioitava, mi-
ten pitkään hajoaminen kestää, kun tiedetään kloorifenolien hajoamisen ole-
van saastuneessa maassa hidasta, jolloin puoliintumisajat voivan olla vuo-
sia tai vuosikymmeniä. Ohjelmassa on lisäksi arvioitava, missä järjestyk-
sessä furaanien, dioksiinien ja kloorifenolien hajoaminen tapahtuu (esim. 
klooriatomien irtoaminen, fenolisen tai heterosyklisen renkaan aukeami-
nen), jotta voidaan päätellä, voiko hajoamisen tuloksena syntyä lähtöaineita 
vaarallisempia ja pysyvämpiä yhdisteitä (esimerkkeinä klooratut dioksiinit ja 
furaanit). Ohjelmassa esitetyn tiedon perusteella ei voida päätellä, voisiko 
hajoaminen tapahtua jätevedenpuhdistamon lietteessä tai voisivatko hel-
posti haihtuvat furaanit poistua kaasumaisessa muodossa ilmaan ja laskeu-
tua sitten veteen ja maahan – mahdollisesti myrkyllisyyttään menettämättä. 
Koska ohjelmassa on esitetty vaihtoehtona, että jätekeskuksen suotovedet 
johdetaan Mondi Powerfluten puhdistamolle, on tarpeen arvioida missä 
määrin suotovesien erilaiset klooratut ja muuten renkaalliset yhdisteet sekä 
raskasmetallit voivat heikentää jätevedenpuhdistamon toimintaa. 
 
Käsittelyalueen rakenteista yhdistykset toteavat seuraavaa. Selvityksen mu-
kaan nykyinen tavallisen jätteen kaatopaikka tulee täyteen 2022 ja vaaralli-
sen jätteen kaatopaikka 2030. Hakijan tavoitteena on saada ympäristölupa 
uudelle laitokselle 2021. Jätekeskuksen toiminta on tarkoitus laajentaa ny-
kyisen alueen päälle. Tämä tarkoittaa, jos lupa myönnetään, että uusi laitos 
korvaisi vanhan eikä toiminnanharjoittaja voisi osaksikaan toimia vanhan 
ympäristöluvan varassa. Uuden laitoksen vaikutuksia on tämän takia arvioi-
tava kokonaisuutena, kokonaan uutena toimintana. Arviointiohjelmassa on 
tarpeen esittää samalla tarkkuudella sekä nykyisten kaatopaikka- ja käsitte-
lykenttien rakenteet ja toiminta kuin uudetkin rakenteet. Arviointiohjelmassa 
on esitettävä sekä laitoksen nykyiset pohjarakenteet että uuden, laajemman 
laitoksen pohjarakenteet ja esitettävä, miten molempien suojaava teho to-
dennetaan sekä miten usein tämä teho on tutkittava. Jos nykyisten raken-
teen suojaava teho todetaan heikoksi, mihin pohjaveden suuret pitoisuudet 
viittaavat, on esitettävä, miten niiden rakennetta parannetaan. Ohjelmassa 
on lisäksi esitettävä, millä tavalla varmistetaan, että alueen suoto- ja valu-
mavesien määrä ja laatu voidaan kaikissa tilanteissa mitata. 
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Kallaveden osalta yhdistykset toteavat, että jätekeskuksen toiminnasta ai-
heutuu vaara, että jätteen sisältämät myrkylliset aineet ja niiden hajoami-
sessa mahdollisesti syntyvät aineet kulkeutuvat järveen joko suoto- tai hu-
levesien mukana joko suoraan tai jätevedenpuhdistamon tai Kuikkalammen 
kautta. Nykyisen jätekeskuksen tarkkailun perusteella tiedetään, että suoto-
vesien sulfaatti- ja typpipitoisuudet ovat erittäin korkeita ja mm. nikkelipitoi-
suus ylittää ympäristönormin. Kallavesi on rehevöitynyt liiallisen ravinne- ja 
sulfaattikuormituksen takia. Vaikka vesistöalueen oleva ekologinen luokitus 
on ”hyvä”, on vesistön tila heikkenemässä ja yhdistysten käsityksen mukaan 
on vain ajan kysymys, koska luokitus laskee välttäväksi. Tämän takia on 
erityisen tärkeää arvioida toiminnan päästöjä ja vaikutuksia Kallaveteen. 
Suotovesien toksisuutta ei ole analysoitu, mutta hyvin matalien BOD7-
arvojen ja selkeästi korkeimpien COD-arvojen perusteella toksisuutta ei 
voida sulkea pois. On myös selvitettävä, voiko suuri toksisuus selittää sen, 
että suotoveden näennäinen rehevöittävä vaikutus jää pieneksi ja järven tila 
on myrkyllisten aineiden tähden edelleen ”hyvä.” Nykyisen kaatopaikan suo-
tovesien tarkkailun perusteella suotovesien suolapitoisuus on hyvin suuri: 
sulfaattina suurimmillaan 8 400 mg/l eli Suomen järvien keskimääräisiin pi-
toisuuksiin nähden yli 1 000-kertainen. Pitoisuus on niin suuri, että sen voi 
olettaa vaikuttavan heikosti suolaa sietäviin eliöihin ja vastaavasti suolaa 
sietävät lajit hyötyvät. Vähähappisissa oloissa, kun on riittävästi orgaanista 
ainesta (suotovesien korkea COD-pitoisuus on suhteellisen korkea), sul-
faatti pelkistyy sulfidiksi, joka on myrkyllistä kaikille eliölle. Raskasmetal-
leista kaatopaikan ympäristön pohjaveden nikkelin pitoisuus on paikoin hy-
vin korkea ja suotovesien pitoisuus ylittää talousvedelle asetetun nikkelin 
laatuvaatimuksen (20 mikrogrammaa litrassa) ja pahimmillaan ylitys on yli 
100-kertainen. Nikkelin pitoisuus on hyvin korkea myös alueen porakai-
vossa sekä pohjavesitarkkailuputkissa. Nikkelin pitoisuus on korkea myös 
kaatopaikalta lähtevässä ojassa ja Kuikkalammessa, joissa molemmissa 
sekä nikkelin pitoisuuden keskiarvo että maksimipitoisuus ylittävät ns. prio-
riteettilistan arvot, jonka mukaan järvivedessä nikkelin pitoisuuden keskiarvo 
saa olla korkeintaan 8,6 mikrogrammaa litrassa ja ehdoton maksimipitoi-
suus saa olla korkeintaan 34 mikrogrammaa litrassa (VnA vesiympäristölle 
vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen 
muuttamisesta 1308/2015). Suomen asetus perustuu EU:n direktiiviin 
2000/60/EY, joka on jäsenvaltioita sitova. Nykyinen tilanne on siis valtioneu-
voston asetuksen ja EU:n direktiivin vastainen. Yhdistykset huomauttavat, 
että Kuikkalampi ei kuulu jätekeskuksen alueeseen, eikä lammen pilaami-
seen ole mahdollista antaa lupaa. Kuikkalammesta nikkelipitoinen vesi va-
luu Kallaveteen eikä laimentaminen ole sallittu keino saavuttaa luvallinen 
pitoisuus. Arviointiohjelmassa on esitettävä, miten selvitetään jätekeskuk-
sen laajentamisen vaikutus suotovesien ja pintavesien haitallisten aineiden 
pitoisuuksiin ja miten varmistetaan, että lainvastainen tilanne tulee korja-
tuksi. Ei ole tiedossa, miten myrkyllistä nikkeli on Kuikkalammen mahdolli-
sille viitasammakoille tai muille matelijoille. Koreassa elävän rupikonnan ke-
hitykselle jo 10 mikroM oli kohtalokasta ja 100 mikroM oli tappavaa 168 tun-
nissa (Park, C.J., Song, C.J., Kim, D.H. & Gye, M. C. 2017. Nickel affects 
gill and muscle development in oriental fire-bellied toad (Bombina orientalis) 
embryos. Aquatic Toxicology 182 (2017) 67–78). Tämän perusteella on to-
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dennäköistä, että jo nykyisen jätekeskuksen suotovesien korkea nikkelipi-
toisuus on myrkyllinen viitasammakolle, joka on EU:n luontodirektiivin no-
jalla suojeltu. Mikäli kaatopaikan suotovesiä johdetaan tai ne joutuvat Kalla-
veteen, näiden korkeat typpi- ja sulfaattipitoisuudet lisäävät entisestään Kal-
laveteen kohdistuvaa kuormitusta. Kallaveden ekologinen tila on luokiteltu 
hyväksi. Vesipuitedirektiivin mukaan vesistön hyvän ekologisen tilan heiken-
tämiselle ei saa myöntää lupaa. Jos ekologinen tila on hyvää heikompi, ve-
sipuitedirektiivi velvoittaa kohentamaan tilaa. Arviointiohjelmassa on tar-
peen selvittää jätekeskuksen Kallaveteen kohdistuva kuormitus ja miten voi-
daan varmistaa, ettei lisäkuormitus aiheuta Kallaveden ekologisen tilan hei-
kentymistä. 
 
Maiseman osalta yhdistykset toteavat, että jätekeskuksen voimassa olevan 
luvan mukaan molempien kaatopaikkojen täyttökorkeus on enintään +116 
m. Laajennuksen jälkeen tarkoitus on korottaa täyttötasoa joko +122 (V1) 
tai +133 (V2) metriin. Jos kaatopaikkaa vielä korotetaan, kaatopaikkanä-
kymä mm. Kallan silloilta tai Potkunsaaresta korostuu ja nykyinen maisema 
kärsii. Yhdistykset katsovat, että kaatopaikan korottaminen vaikuttaa laajasti 
maisemaan ja ympäristön viihtyisyyteen. Arviointiohjelmassa on arvioitava 
täytön korotuksen maisemavaikutuksia eri suunnista ja eri etäisyyksiltä ja 
miten haitallinen vaikutus voidaan eliminoida. 
 
Henkilöt A.A. (useita allekirjoittajia) omistavat kiinteistöjä Vaajasalossa ja 
sen vesialueilla.  Henkilöt toteavat. että Sorsasalon ruhjeinen kallioperä 
edellyttää tarkkaa tietoa ruhjeista ja ruhjealueiden sijainnista, pohjaveden 
tasosta ja se virtauksista. Nämä selvitykset puuttuvat YVA-
arviointiohjelmasta. Ilman luotettavia selvityksiä sijoituspaikan olosuhteista 
on hankkeen vesistövaikutuksia mahdotonta arvioida. Jätekeskus on tarkoi-
tus laajentaa nykyisen kaatopaikan päälle. Tämä kaatopaikka kuormittaa jo 
nyt ympäristöään. Näin ollen vastuut eri kaatopaikkojen kuormituksista ja 
niiden aiheuttamista vahingoista muodostuisivat hyvin ongelmallisiksi mah-
dollisten ympäristöhaittojen torjunnassa ja korvausvastuissa vesialueen 
omistajille, tämä on jäänyt YVA-arviointiohjelmassa huomiotta. 
 
Jätekeskuksen kokonaisvaikutukset Kallaveteen on selvitetty puutteellisesti. 
Käsiteltävien jätteiden ja niiden sisältämien haitta-aineiden koostumusta on 
käsitelty varsin ylimalkaisesti. On myös mahdollista, että kaatopaikan haitta-
aineet suorastaan haittaavat Mondi Powerfluten jätevesipuhdistamoin toi-
mintaa, jonne jätevedet on tarkoitus johtaa. Sama koskee myös kaatopaikan 
suotovesiä. Nykyisen jätekeskuksen tarkkailun perusteella tiedetään, että 
suotovesien sulfaatti- ja typpipitoisuus on erittäin korkea samoin niiden nik-
kelipitoisuus. Ongelmat näkyvät myös Kuikkalampeen laskevassa purossa. 
Kallavesi on jo nyt rehevöitynyt ja sen syvänteet kärsivät ajoittaisesta hap-
pivajauksesta. Sisäisen kuormituksen estämiseksi hapetetaan syväteitä jo 
nyt. Näin ollen ympäristöolosuhteiden vähäinenkin heikkeneminen kaato-
paikan nykyisen ja lisäkuormituksen seurauksena aiheuttaa Kallavedessä 
helposti vakavia ongelmia. Vaarana on myös järven ekologisen tilan heikke-
neminen mikä on EU:n vesipuitedirektiivin vastaista. Lupaa tällaiseen toi-
mintaan ei saa myöntää. 
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On myös huomattava, että kaatopaikka ja myös sen laajennus muodostavat 
pysyvän kuormituslähteen, kun taas jätevesipuhdistamon toiminta on sidottu 
tehtaan toimintaan. Arviointiohjelmasta puuttuu selvitys pysyvän ongelma-
jätekaatopaikan vesistövaikutuksista, mikäli teollinen toiminta jossain vai-
heessa alueella loppuisi. 
 
Henkilö B.B. toteaa, mielipiteenään seuraavaa. Sorsasalo on noin 100 000 
asukkaan kaupunkiasutuksen keskellä oleva saari. Jo oleva kaatopaikka on 
siten riskialttiilla alueella – varsinkin kun saaren kallioperä on rikkonaista ja 
halkeamistensa kautta suoraan yhteydessä Kallaveteen. Kaatopaikan pohja 
tietysti varmaan pyritään tekemään tiiviiksi siten, että vuotovedet eivät 
pääse kalliohalkeamien kautta suoraan Kallaveteen. On kuitenkin erittäin 
suuri riski, että kalliohalkeamissa tapahtuu siirtymiä – liikkumista jne. ja tii-
viiksi suunnitellut kerrokset eivät pidäkään kaatopaikan nesteitä kerrosten 
yläpuolella vaan johtuvat pohja- ja sitä kautta Kallaveteen. Kun huomioidaan 
kaatopaikan suunnitellut massamäärät on mahdollisesti vaurioituneita ”tii-
viitä” kerroksia mahdoton korjata. Voi käydä niin kuin Talvivaaran kipsi-
sakka-altaissa kävi – vuotopaikkoja ei liene löydetty vieläkään. 
 
Kaatopaikkavesien osittainen puhdistus on lupahakemuksen mukaan suun-
niteltu tapahtuvan viereisten sellutehtaiden jätevesien puhdistamossa. 
Koska Fortumin jätelaitoksen jätevedet sisältävät erilaisia teollisuusjätteitä 
on suuri vaara, että ne aiheuttavat sellutehtaan vedenpuhdistamolle ennalta 
arvaamattomia ongelmia. Ne saattavat vaarantaa jopa kokonaan niiden toi-
minnan. 
 
Mielipiteessä todetaan, että jo toimiva kaatopaikka puhumattakaan suunni-
telluista laajennusvaihtoehdoista on riski vesiympäristölle eikä ole valtioneu-
voston asetusten 1308/2015 ja ympäristönsuojelulain 17 § 1 momentin mu-
kainen. Koska vaihtoehdon VE0 mukaisella laitoksella on jo lupa se voi mie-
lipiteen esittäjän puolesta jatkaa toimintaansa lupaehtojen mukaan. Vaihto-
ehtojen VE1 JA VE2 mukaiset laajennukset aiheuttavat liian suuren riskin ja 
siksi mielipiteen kirjoittaja ilmoittaa vastustavansa kummankin vaihtoehdon 
mukaista laajennusta. Mielipiteeseen on liitetty ote valtioneuvoston asetuk-
sen 1308/2015 4 a §:n sisällöstä. 
 
Muista viranomaisista Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on ilmoittanut, 
että sillä ei ole lausuttavaa arviointiohjelmasta. 
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YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO 

 
Kannanotto arviointiohjelman riittävyydestä ja arvioinnin suuntaami-
sesta 
 
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on YVA-menettelyn ensimmäisen 
vaiheen asiakirja. Näin ollen arviointiohjelmassa keskeistä on kuvata hanke, 
sen suunnitellut toteuttamisvaihdot, perustiedot ympäristön nykytilasta sekä 
se, mitä ympäristövaikutuksia YVA-menettelyssä tullaan selvittämään ja 
kuinka arviointia aiotaan tehdä. Tältä osin nyt kyseessä oleva arviointioh-
jelma täyttää hyvin YVA-lain säädännön vaatimukset.  
 
Sisällölliseksi puutteeksi arviointiohjelmaan jää sen laatijoita ja näiden päte-
vyyttä koskevien tietojen puuttuminen (ks. YVA-asetus 3 §:n 7 kohta). Hank-
keesta vastaavan ja YVA-konsultin resurssit ja kokemus sekä arviointiohjel-
man sisältö huomioon ottaen ELY-keskuksella ei kuitenkaan ole syytä 
epäillä sitä, etteikö hankkeesta vastaavalla olisi käytössään riittävää asian-
tuntemusta arviointien suorittamiseen. YVA-selostusta valmisteltaessa on 
kuitenkin varmistuttava siitä, että selostus täyttää kaikilta osin sille laissa ja 
YVA-asetuksen 4 §:ssä asetetut vaatimukset.     
 
Ohjelmassa tehtäväksi esitettyjä vaikutustenarviointeja voidaan kokonai-
suutena arvostellen pitää asianmukaisina ja riittävinä. Tämän vuoksi ELY-
keskus tuokin jäljempänä tässä lausunnossa esille lähinnä vain sellaisia asi-
oita, joita se edellyttää tulevassa arvioinnissa painotettavan. Lisäksi esille 
nostetaan joitakin täsmennyksiä ja lisäyksiä arviointiohjelmaan. Tulevan vai-
kutustenarvioinnin tulee perustua arviointiohjelmaan ja yhteysviranomaisen 
siitä antamaan lausuntoon. Kannanottoja laatiessaan ELY-keskus on hyö-
dyntänyt käytössään olevaa asiantuntemusta ja ottanut huomioon myös sille 
arviointiohjelmasta toimitetut muut lausunnot ja mielipiteet.  
 
Ohjelman (s. 87) mukaan tässä hankkeessa arviointia aiotaan painottaa eri-
tyisesti ilmaan, vesiin, melutilanteeseen, liikenteeseen, maisemaan ja ihmi-
siin kohdistuviin vaikutuksiin sekä ympäristöriskien arviointiin. Lopullisen 
painotuksen kerrotaan varmistuvan arviointityön edetessä. ELY-keskuksella 
ei ole edellä mainitusta ratkaisusta huomautettavaa. Nyt kyseessä olevassa 
hankkeessa oman erityispiirteensä arviointityölle tuovat kuitenkin hankkeen 
sijaintipaikka ja sen tulevaan käyttöön liittyvä epävarmuus. ELY-keskuksen 
näkemyksen mukaan onkin tärkeää, että arvioinnissa kaikkien edellä mai-
nittujen vaikutusten osalta kiinnitetään erityistä huomiota yhteisvaikutusten 
arviointiin (Fortum WS, Mondi Powerflute, Finnpulp) ottaen huomioon ti-
lanne sekä Finnpulpin sellutehtaan toteutuessa että ilman sitä. Yhteisvaiku-
tusten riittävän huomioimisen kannalta on tärkeää, että arviointia tekevät 
asiantuntijat perehtyvät muun ohessa myös Mondi Powerfluten ja Finnpulpin 
tulevasta toiminnasta saatavilla olevaan materiaaliin. 
 
ELY-keskus myös huomauttaa, että koska kyse on olemassa olevasta toi-
minnasta, on YVA-menettelyssä tärkeää paitsi tunnistaa ja arvioida toimin-



 Lausunto   23 (31) 

    

  POSELY/904/2019  

 12.9.2019   

    

    

    

 
nasta aiheutuvat haitalliset vaikutukset, myös etsiä keinoja haitallisten ym-
pärivaikutusten estämiseksi ja, siltä osin kuin vaikutusten estäminen ei ole 
mahdollista, niiden vähentämiseksi.  
 
Yhteysviranomaisen yksityiskohtaiset kannanotot arviointiohjelman 
sisältöön sekä tehtäväksi esitettyihin arviointeihin 

 
Hankkeen kuvaus 
 
Arviointiselostukseen jätekeskustoiminnan nykytilakuvausta ja laajennuk-
sen myötä tapahtuvaa muutosta toiminnassa on tarpeen selkeyttää. Selos-
tuksesta tulee käydä selkeästi ilmi se, mitä toimintoja alueella on nykytilan-
teessa ja mitä uusia toimintoja alueelle suunnitellaan. Lisäksi tulee kuvata 
se, millaisia ympäristövaikutuksia kustakin käsittelytoiminnosta tyypillisesti 
aiheutuu.  
 
Myös vastaanotettavia jätteitä ja niiden ominaisuuksia on selostuksessa ku-
vattava tarkemmin. Arviointiohjelmassa kuvailu jää yleiselle tasolle, lähinnä 
taulukoiden 4-3 ja 4-4 tietojen varaan. Jätejakeen, EWC-nimikeryhmän ja 
vuosittain vastaanotettavan määrän lisäksi perusteltua on kuvata ainakin 
yleisempien jätejakeiden osalta se, millaisia ympäristönäkökohtia näiden kä-
sittelyyn (ml. kaatopaikkasijoittaminen) liittyy.  
 
Erityistä huomioita on kiinnitettävä vastaanotettavaksi suunniteltuihin uusiin 
jätejakeisiin. Alueelle tulossa olevaksi esitetty muovijätteen vastaanotto ja 
käsittely voivat aiheuttaa roskaantumista, mikä on arvioinnissa otettava huo-
mioon. SER-jätteen käsittelyn ja varastoinnin osalta arvioinnissa on huomi-
oitava mm. laitteiden sisältämät vaaralliset aineet (esim. näiden pääsy ym-
päristöön tulipalotilanteessa). 
 
Arviointiohjelman perusteella alueella tehtävät muutostyöt vaikuttaisivat 
myös olemassa oleviin kaatopaikkoihin ja niiden rakenteisiin. Muun muassa 
nykyistä tavanomaisen jätteen kaatopaikkaa on tarkoitus poistaa osa käy-
töstä (alueen kaakkoiskulma). Arviointiselostuksessa tulee arvioida tämän 
ja myös muiden kaatopaikkojen rakenteisiin vaikuttavien töiden vaikutukset. 
Esimerkiksi siis se, miten pohjarakenne korjataan leikkauksen jälkeen, 
minne poistettava jäte sijoitetaan. 
 
Vaihtoehdot ja niiden käsittely 
 
Hankkeen vaihtoehdot on kuvattu ja niitä on käsitelty arviointiohjelman edel-
lyttämässä laajuudessa. Hankkeelle esitetyt vaihtoehdot (VE0 ja kaksi to-
teutusvaihtoa) ovat selkeitä ja soveltuvat hyvin arvioinnin pohjaksi. Arvioin-
tiohjelman mukaan vaihtoehtojen ja niiden merkittävyyden vertailussa on 
tarkoitus hyödyntää ns. Imperia -työkalumallia. ELY-keskus pitää tätä hy-
vänä ratkaisuna. 
 
Tulevassa vaikutustenarvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, 
että myös nollavaihtoehdon (VE0) vaikutukset arvioidaan ja kuvataan asian-
mukaisesti.  Pelkkä ympäristön nykytilan kuvaus ei riitä, vaan huomiota on 
kiinnitettävä myös vaihtoehdon VE0 kohdalla toiminnasta jo aiheutuneisiin 
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ympäristövaikutuksiin (esim. pinta- ja pohjavesivaikutusten trendit) ja tule-
viin pitkäaikaisvaikutuksiin (kaatopaikkojen sulkemisen jälkeiset vaikutuk-
set). 
 
Hankkeesta vastaavan on vielä tarpeen arvioida sitä, että tulisiko kaikkiin 
vaihtoehtoihin (VE0, VE1 ja VE2) lisätä alavaihtoehdot tilanteille, joissa a) 
Finnpulp Oy:n sellutehdashanke toteutuu ja b) Finnpulp Oy:n sellutehdas-
hanke ei toteudu. Jos em. alavaihtoehtoja ei esimerkiksi esitysteknisistä 
syistä nähdä tarkoituksenmukaiseksi, tulee Finnpulpin sellutehdashanke 
muulla tavoin ottaa asianmukaisesti huomioon arvioinnissa ja tulosten ra-
portoinnissa. 
 
Hankkeen toteuttamisen edellyttämät suunnitelmat ja luvat  
 
Hankkeesta vastaava on arviointiohjelmassa esittänyt, että toiminnan muut-
tamista koskeva ympäristölupahakemus on tarkoitus jättää Itä-Suomen 
aluehallintovirastolle YVA-menettelyn päättymisen jälkeen vuoden 2020 al-
kupuolella. Tältä osin ELY-keskus huomauttaa, että aikataulu ei saa muo-
dostua riittävän osallistumisen ja asianmukaisen arvioinnin esteeksi. 
 
Ohjelman mukaan arviointiselostuksessa tullaan muun ohessa esittämään 
tarkempi arvio siitä, edellyttääkö toiminnan laajentaminen mahdollisesti alu-
eella voimassa olevien kaavojen (erit. asemakaava) muuttamista. ELY-
keskuksen näkemyksen mukaan YVA-selostuksessa hankkeen kaavanmu-
kaisuutta tulee tarkastella myös hankkeen toteuttamiskelpoisuuden näkö-
kulmasta. Tämän lisäksi hankkeen toteuttamiskelpoisuutta tulee arvioida 
erityisesti – mutta ei ainoastaan – ympäristönsuojelulain ja valtioneuvoston 
kaatopaikoista antaman asetuksen (331/2013) vaatimusten näkökulmasta.  
 
YVA-vaiheen selvitykset ja selostuksen raportointi on tehtävä mahdollisuuk-
sien mukaan sillä tarkkuudella, että tietoja voidaan hyödyntää lupavai-
heessa. 
 
Ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttaminen: 
 
Vaikutusalueen rajaus 
 
Arviointiohjelmassa (luku 7.3) esitettyä alustavaa tarkastelu- ja vaikutusalu-
eiden alustavaa rajausta ELY-keskus pitää asianmukaisena. Tärkeää on, 
että alustavat rajaukset eivät estä tunnistamasta ja arvioimasta kaikkia 
hankkeen todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia. 
 
Vaikutukset liikenteeseen 
 
Liikennevaikutusten arvioinnissa erityistä huomiota on kiinnitettävä jätekes-
kukselle johtavalla tiellä (Selluntie) ja Sorsasalon rampilla lisääntyvään lii-
kenteeseen. Lisääntyvä liikenne on huomioitava paitsi liikenteen sujuvuu-
den ja liikenneturvallisuuden näkökulmasta, mutta myös osana ilmanlaatu- 
ja meluvaikutusten arviointia.  
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Vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön 
 
Arviointiohjelmassa (luku 7.6.7) esitettyä vaikutustenarvioinnin toteutusta-
paa voidaan pitää riittävänä hankealueen laajuus ja vaikutusten ennakoitu 
luonne huomioon ottaen.  
 
Vieraslajit (erityisesti jättipalsami) ovat aiemmin olleet jätekeskusalueella 
jonkinasteinen ongelma, kuten myös arviointiohjelman luvussa 6.7.2 tode-
taan. Vieraslajiongelman merkittävyys ja vieraslajien torjuntaan käytettä-
vissä olevat keinot on syytä arvioida. 
 
Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen 
 
Hankkeessa on kyse olemassa olevan toiminnan muuttamisesta alueella, 
jolla jo nykyisellään sijaitsee teollista toimintaa. Kun otetaan vielä huomioon 
alueen nykyinen kaavoitustilanne, pitää ELY-keskus arviointiohjelman lu-
vussa 7.6.1 (vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön) esitet-
tyä vaikutustenarviointia asianmukaisena. Arviointiselostuksessa tulee kui-
tenkin kuvata myös se, millaisia pitkän ajan rajoitteita kaatopaikoista aiheu-
tuu alueen maankäytölle. Lähtötiedoissa ja arvioinnissa tulee kuitenkin huo-
mioida Pohjois-Savon liiton ja Väyläviraston lausunnoissa esille tuodut täs-
mennykset.  
 
Vaikutukset maisemaan  
 
Arviointiohjelmassa (s. 77) todetaan, että nykytilanteessa ympäristön maas-
tonmuodot ja metsäalueet vähentävät jätekeskusalueen näkyvyyttä ympä-
röiville alueille. Muutosten myötä kaatopaikkojen korkeus kasvaisi kuitenkin 
huomattavasti (tavanomaisen jätteen kaatopaikan osalta enimmillään 17 m 
ja vaarallisen jätteen kaatopaikan osalta enimmillään 9 m) nykyisen ympä-
ristöluvan sallimasta enimmäiskorkeudesta. Tämän johdosta ELY-keskus 
pitää tärkeänä, että maisemavaikutusten arviointi toteutetaan luvussa 7.6.2 
esitetyllä tavalla ja myös valokuvasovitteita hyödyntäen. Kuvauspaikkojen 
osalta potentiaalisina tarkastelupisteinä on huomioitava YVA-ohjelmasta 
annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä mainitut kohteet (Kallansillat, Pot-
kunsaari, Vuorela Kunnonpaikan ja lähimpien kerrostalojen ranta-alueiden 
suunta) sekä suoraan etelästä Kettulanlahden suunnasta. Lopulliset paikka-
valinnat on kuitenkin syytä tehdä asiantuntija-arvioon perustuen. Myös mai-
semavaikutusten osalta tärkeää on huomioida Finnpulpin sellutehdashanke 
yhteisvaikutusten näkökulmasta. 
   
Pinta- ja pohjavesivaikutukset 
 
Arviointiohjelman pinta- ja pohjavesivaikutuksia koskevan osan perusteella 
näyttää ilmeiseltä, että Fortum WS:n toimintojen ja M-Real Oy:n vanhan 
kaatopaikan vaikutusten välisestä suhteesta vallitsee epäselvyyttä. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa sitä, että lukijalle jää epäselväksi mikä osuus havait-
tavissa olevista pinta- ja pohjavesivaikutuksista on peräisin vanhalta kaato-
paikalta, mikä Fortumin toiminnoista ja missä määrin on kyse näiden kahden 
toiminnan yhteisvaikutuksista. YVA-menettelyn aikana tulisi analysoida saa-
tavilla olevia tarkkailutietoja ja pyrkiä selventämään em. kysymystä.  
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YVA-selostusta varten tehdyssä arvioinnissa tulee kiinnittää erityistä huo-
miota pitkän aikavälin muutossuuntien (trendit) tunnistamiseen. YVA-
ohjelman taulukoissa 6-3 ja 6-4 on esitetty havainnollisesti pintavesitarkkai-
luasemilta mitattujen suureiden keski- ja ääriarvoja vuosilta 2015-2018. Ar-
viointiselostuksessa tulee tuoda esille myös muutossuunnat sekä ajallinen 
vaihtelu, koska nämä muodostavat pohjan vaikutusten arvioinnille ja myös 
tarkkailuohjelman laadintaan. 
 
Arviointiohjelmassa Mondi Powerflute Oy:n jätevedenpuhdistamolle johdet-
tavien vesien laatua kuvataan hyvin yleisellä tasolla. YVA-selostuksen on 
kuvattava tarkemmin jätevedenpuhdistamolle johdettavien vesien määrää ja 
kuormitusta (kg/d). Selostuksesta tulee myös ilmetä, mikä osuus jätekes-
kuksen vesillä on jätevedenpuhdistamolla käsiteltävästä jätevesimäärästä 
ja missä määrin tässä on ajallista vaihtelua. Lisäksi tulee tuoda esille, onko 
teollisuusjätekeskuksen kuormitusta osoittavien suureiden pitoisuuksia mi-
tattu puhdistamon lähtevästä jätevesistä.  
 
YVA-selostuksessa on esitettävä arvio siitä, miten Fortum WS:n jätevedet 
vaikuttavat puhdistamon toimintaan nykytilanteessa ja toiminnan mahdolli-
sesti laajentuessa. YVA-selostuksessa on myös esitettävä arvio siitä, miten 
Fortum WS:n jätevedet yhdessä M-Real Oy:n vanhan kaatopaikan vesien 
kanssa vaikuttavat Kuikkalammen tilaan nykytilanteessa ja toiminnan mah-
dollisesti laajentuessa. Lisäksi arviointiselostuksessa on tuotava esille, 
kuinka jätevedenpuhdistamon ja Kuikkalammen kautta johdettavat jäteve-
det vaikuttavat Kallaveden tilaan. 
 
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista aineista (1022/2006) 
on otettava huomioon pinta- ja pohjavesivaikutusten arvioinnissa. YVA-
menettelyn aikana tulisi kartoittaa kaikkien toiminnan kannalta relevanttien 
aineiden pitoisuudet. Tämä on perusteltua ottaen huomioon Kuikkalammen 
nykytila ja se, että Kuikkalampeen laskevassa vedessä nikkelipitoisuus on 
ylittänyt jo nykyisellään ympäristölaatunormin lähes poikkeuksetta. 
 
Arviointiohjelman perusteella näyttää siltä, että hankkeen johdosta osa ny-
kyisistä tarkkailupaikoista jäisi perustettavien kaatopaikkojen alle. Tältäkin 
osin on perusteltua, että jo YVA-selostuksessa arvioidaan muun ohessa 
sitä, miten toiminnan tarkkailua on aiheellista muuttaa. 
 
Useissa lausunnoissa on tuotu esille Sorsasalon kallioperäisin ruhjeisuus. 
Arviointiselostuksessa tuotava ilmi, millaisen riskin tämä muodostaa alueen 
pohjavesille. Lisäksi on arvioitava, kuinka ruhjeisuus vaikuttaa kaatopaikka-
rakentamiseen. 
 
Osana vesistövaikutusten arviointia on syytä asiantuntijan toimesta selvit-
tää, voiko jätekeskustoiminnasta (häiriötilanteet ja pitkäaikaisvaikutukset) 
olla vaikutuksia Kuopion kaupungin vedenottoon. Arviointiselostus on laa-
dittava siten, että siinä asiantuntijan toimesta vastataan Kuopion Veden ar-
viointiohjelmasta antamassa lausunnossa esitettyihin kysymyksiin.   
 
 



 Lausunto   27 (31) 

    

  POSELY/904/2019  

 12.9.2019   

    

    

    

 
Vaikutukset ilmanlaatuun 
 
Pölyn osalta maksimipäästöarvio, leviämismallinnus ja tulosten raportointi 
on tehtävä siten, että Fortumin, Finnpulpin ja Mondi Powerfluten yhteisvai-
kutusten tarkastelu on mahdollista. Mallinnusta tehtäessä on huomioitava 
myös Finnpulpin sellutehdashankkeen mahdolliset vaikutukset alueen 
maastonmuotoihin. 
 
Hajun osalta arvioinnissa tulee hyödyntää Sorsasalon jätekeskuksen aiem-
masta toiminnasta ja muista vastaavista toiminnoista saatavilla olevaa tie-
toa. Tyypilliset hajuepisodit on kuvattava (syy/toistuvuus/kesto/vaikutusalu-
een laajuus) ja arvioitava sitä, kuinka toiminnan laajentaminen mahdollisesti 
muuttaisi tilannetta nykyisestä. Lisäksi on etsittävä keinoja haittojen vähen-
tämiseksi. ELY-keskuksen valvonnasta saamien kokemusten perusteella ai-
nakin lietteen käsittely eli lieteaumojen kääntäminen aiheuttaa jonkin verran 
hajuhaittaa.  
 
Melu- ja tärinävaikutukset 
 
Hankkeen meluvaikutukset on arvioitava sekä rakentamisen että toiminnan 
ajalle. Pääpaino tulee kuitenkin olla toiminnanaikaisissa vaikutuksissa. 
Osana arviointia tulee tarkastella tarvetta ja mahdollisuuksia meluntorjunta-
toimenpiteiden suorittamiselle. 
 
Meluvaikutusten arvioinnissa tulee hyödyntää saatavilla olevia yhteismelu-
tarkkailun tuloksia ja ajantasaisinta saatavilla olevaa tietoa alueen meluti-
lanteesta (ks. Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan lau-
sunto).  
 
Myös meluvaikutuksia koskevan arvioinnin ja mallinnuksen pohjatiedoissa 
on huomioitava Finnpulpin tehdashankkeen rakentamisesta mahdollisesti 
aiheutuvat muutokset alueen maastonmuodoissa.  
 
Arviointiohjelman kuvien 6-23 ja 6-24 sekä ohjelman lähdeluettelon perus-
teella näyttää siltä, että ohjelman laatimisessa pohjatietona on käytetty Finn-
pulp Oy:n sellutehdashankkeen YVA-selostusta (marraskuu 2015). Tältä 
osin on huomattava, että sellutehtaan melumallinnuksia (ml. alustava me-
luntorjuntasuunnitelma) on tarkennettu hankkeen ympäristölupavaiheessa. 
Nyt tehtävän YVA-arvioinnin pohjatietona on näin ollen syytä käyttää Finn-
pulpin ympäristölupahakemuksesta (ISAVI/1171/2016) ilmeneviä tietoja.  
 
Koska Finnpulpin ja Mondi Powerfluten ympäristöluvissa, jotka eivät vielä 
ole lainvoimaisia, on annettu samanlaiset melumääräykset, joissa tulee tar-
kastella alueen teollisten toimintojen aiheuttamaa yhteismelua, tulee tässä 
ympäristövaikutusten arviointiprosessissa arvioida myös Fortum WS:n jäte-
keskustoiminnan meluvaikutuksia yhdessä muiden alueen teollisten toimi-
joiden meluvaikutusten kanssa. 
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Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset (elinolot, viihtyisyys, terveys) 
 
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten osalta esitetty vaikutusalueen rajauspe-
ruste (arviointiohjelman s. 90, ei poissulkevaa kilometrirajausta) on asian-
mukainen lähtökohta arvioinnille. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioin-
nissa alueen erityisolosuhteet on otettava huomioon. Alueelle suunniteltu 
sellutehdas on herättänyt alueen asukkaissa huolta ja useiden vuosien pi-
tuiseksi venähtänyt lupaprosessi on tuonut epävarmuutta elämiseen. Alu-
een erityisolosuhteet huomioon ottaen nyt vaikutustenarviointia tekevien 
asiantuntijoiden onkin syytä taustoittavasti perehtyä myös Finnpulpin sellu-
tehdashankkeen YVA-selostuksesta ilmenevään ihmisiin kohdistuvien vai-
kutusten arviointiin kuten myös ao. YVA-selostuksesta annettuun yhteysvi-
ranomaisen lausuntoon. Molemmat edellä mainituista dokumenteista ovat 
saatavilla verkossa. 
 
Olennaista ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin osalta on tunnistaa 
ne vaikutukset, joilla voi olla merkityksellisiä vaikutuksia elinoloihin, viihtyi-
syyteen ja terveyteen. Tällaisia ovat ennalta arvioiden ainakin meluun, pö-
lyyn, maisemaan ja liikenteeseen liittyvät kysymykset. Näitä vaikutuksia on 
syytä tarkastella erikseen, mutta myös yhdessä arvioiden sitä, voivatko eri 
vaikutukset yhdessä vahvistaa tietylle alueelle kohdistuvaa rasitusta. 
 
Toteutettavaksi aiotun asukaskyselyn kyselylomake on liitettävä arviointi-
selostuksen liitteeksi.  Postilla jaettavan kyselyn rinnalla on tarpeen hyödyn-
tää myös hankkeesta vastaavan verkkosivuja. Sivuilla tulee tarjota mahdol-
lisuutta kyselyyn vastaamiseen tai ainakin ns. yleistä palautemahdollisuutta. 
Kyselystä on syytä tiedottaa siten, että mahdollisimman moni lähialueen 
asukkaista saa tiedon meneillään olevasta YVA-menettelystä ja palautteen-
antomahdollisuudesta.  
 
Riskit ja häiriötilanteet sekä arviointiin liittyvät epävarmuustekijät 
 
Riski- ja häiriötilannetarkastelun lisäksi arviointiselostuksessa on kiinnitet-
tävä huomiota toiminnan lopettamisen jälkeisiin vaikutuksiin (kaatopaikkojen 
pitkäaikaisvaikutukset) sekä siihen, kuinka näitä vaikutuksia voidaan eh-
käistä tai ainakin vähentää. 
 
Toimintaan liittyvänä riskinä on huomioitava myös tilanteet, jossa Mondi 
Powerfluten/Finnpulpin jätevedenpuhdistamo on kykenemätön ottamaan 
vastaan jätekeskusalueelta tulevia jätevesiä. Selostuksesta tulisi ilmetä, 
millaista varautumista em. tilanteet edellyttävät. 
 
Osana riski- ja häiriötilannetarkastelua on perehdyttävä Pohjois-Savon pe-
lastuslaitoksen arviointiohjelmasta antamaan lausuntoon ja selostuksessa 
on YVA-vaiheen mahdollistamalla tarkkuudella esitettävä lausunnossa esi-
tetyt tiedot. ELY-keskus toteaa lisäksi, että pelastuslaitoksen edustaja on 
syytä kutsua mukaan perustettavaan ohjausryhmään. 
 
Toimintaan liittyvänä riskinä on huomioitava myös ilmastonmuutos. Asian-
tuntijan toimesta on arvioita sitä, miten sään ääriolosuhteet (erityisesti rank-
kasateet) vaikuttavat toimintaan ja miten näihin voidaan varautua. 
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Arviointiselostuksessa tulee kaikkien vaikutusten osalta selvästi tuoda ilmi 
vaikutustenarviointiin liittyvät keskeiset epävarmuudet ja näiden merkittä-
vyys arviointitulosten hyödyntämisen näkökulmasta. 
 
Arviointiselostuksessa on tuotava ilmi, miten useissa lausunnoissa ja mieli-
piteissä esille nostettu kallioperän ruhjeisuus mahdollisesti vaikuttaa alueen 
soveltuvuuteen kaatopaikkarakentamisen näkökulmasta. 
  
Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa 
 
Nyt kyseessä olevan hankkeen kohdalla erityistä huomioita tulee kiinnittää 
yhteisvaikutusten tunnistamiseen ja arviointiin, kuten edellä on jo useaan 
kertaan todettu. Arviointiselostuksesta tulee kunkin vaikutuksen osalta sel-
västi käydä ilmi se, millaisia vaikutuksia jätekeskuksen laajennuksella on a) 
tilanteessa, jossa alueella sijaitsee vain Fortumin jätekeskus ja Mondi Po-
werfluten aallotuskartonkitehdas sekä b) tilanteessa, jossa alueella edellä 
mainittujen lisäksi on toiminnassa Finnpulpin havusellutehdas oheistoimin-
toineen. Erityisesti melun ja ilmanlaadun osalta yhteisvaikutuksia aiheutta-
vana tekijänä on huomioitava vt 5:n ja Savon radan läheisyys. Arviointiselos-
tuksen pohjalta lukijan tulisi pystyä muodostamaan selkeä kokonaiskuva jä-
tekeskuksen laajennusmahdollisuuksista kaikissa edellä mainituissa tilan-
teissa. 
 
Itä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuu-
alueen lausunnossa on nostettu esille, että nyt kyseessä oleva hanke olisi 
tullut ottaa huomioon jo Finnpulpin toimintaa suunniteltaessa ja luvitetta-
essa. Tältä osin ELY-keskus toteaa, että kyse on kahdesta erillisestä hank-
keesta, jotka voidaan toteuttaa toisistaan riippumatta. Kyse on myös kah-
desta eri toiminnanharjoittajasta. Se seikka, että Finnpulp Oy on ryhtynyt 
suunnittelemaan alueelle uutta sellutehdasta ei nyttemmin voi estää Fortum 
WS:n mahdollisuuksia tutkia oman toimintansa laajenemismahdollisuuksia.  
Finnpulpin YVA- ja ympäristölupamenettelyt ovat ajoittuneet vuosille 2014–
2017 ja näissä menettelyissä yhteisvaikutusten näkökulmasta on luonnolli-
sesti huomioitu Sorsasalon alueella ollut toiminta. Sen enempää ELY-
keskuksella kuin lupaviranomaisellakaan ei tuolloin (so. useita vuosia sitten) 
ole ollut tiedossaan nyt kyseessä olevaa hankesuunnitelmaa. 
 
Osallistuminen 
 
Hankkeesta vastaava on toimittanut arviointiohjelman yhteysviranomaiselle 
kesäkuussa ja yhteysviranomainen on kuuluttanut sen lain edellyttämällä ta-
valla ilman aiheetonta viivytystä. Hankkeesta vastaavan suostumuksella ar-
viointiohjelman nähtävilläpitoaikaa on jatkettu tavanomaisesta 30 päivästä 
yli 70 päivän pituiseksi. Kesäajalle sijoittuvaa kuulemista ei voida pitää YVA-
menettelyn kannalta optimaalisena vaihtoehtona ja onkin mahdollista, että 
kesäaika on jossain määrin heijastunut osallistumiseen. Tämän johdosta 
hankkeesta vastaavan tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että se to-
teuttaa arviointiohjelmassa esittämänsä muut osallistumismahdollisuudet 
täysimääräisenä. Näihin sisältyy myös meneillään olevasta YVA-
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menettelystä tiedottaminen osana ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioin-
tia.  
 
ELY-keskus pitää hyvänä arviointiohjelmassa esitettyä ns. avointen ovien 
päivää kuten myös sitä, että alueen asukasyhdistyksiltä pyydetään edus-
tusta YVA-menettelyn ohjausryhmään. Hankkeesta vastaavan tulee kuiten-
kin varmistaa se, että tiedonkulku ei jää pelkästään asukasyhdistysten ja 
näiden oman aktiivisuuden varaan. Osallistumismahdollisuutta hankkeen 
ohjausryhmään tulee tarjota myös Siilinjärven viranomaislautakunnan lau-
sunnossa yksilöidyille asukasyhdistyksille. Samoin osallistumismahdolli-
suutta on tarjottava Itä-Suomen aluehallintoviraston lausunnossa mainituille 
ympäristöterveyden asiantuntijaviranomaisille, jollaisina ELY-keskus pitää 
Kuopion ja Siilinjärven terveydensuojeluviranomaisia.   
 
Hankkeesta vastaavan tulee mahdollisuuksiensa mukaisissa rajoissa olla 
yhteydessä Finnpulp Oy:n ja Mondi Powerflute Oy:n edustajiin eri hankkeita 
koskevien suunnitelmien koordinoimiseksi.  
 
Itä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuu-
alue on omassa lausunnossaan pitänyt kyseenalaisena ratkaisuna sitä, että 
ELY-keskus "kuulutti ohjelman kesä-elokuussa 2019 vilkkaimpana ke-
säIomakautena". ELY-keskus pitää kannanottoa perusteettomana. Arvioin-
tiohjelmasta tiedottaminen ja siitä kuuluttaminen on tapahtunut YVA-lain 
säännökset, mutta myös sen tavoitteet huomioon ottaen. YVA-laissa kuten 
muussakaan laissa viranomaiselle ei anneta mahdollisuutta keskeyttää sille 
vireille saatetun asian käsittelyä kokonaisen kolmen kuukauden ajaksi (ke-
säkuu, heinäkuu, elokuu) pelkästään "vilkkaimpaaan kesälomakauteen" vii-
taten.  
 
Raportointi 
 
Arviointiselostuksen ymmärrettävyyteen ja selkeyteen tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota. Karttojen ja kuvien lisäksi on käytettävä myös muita havain-
nollistavia esitystapoja siten, että arvioinnin keskeiset tulokset ja kunkin vai-
kutuksen merkittävyys käyvät selostuksesta ilmi myös muille kuin kyseisen 
alan asiantuntijoille. 
 
Arviointiselostukseen on tarpeen liittää sanasto, jossa kuvataan hankkee-
seen liittyvää keskeistä termistöä. Selostukseen on liitettävä havainnollinen 
tiivistelmä ja se on toimitettavana yhteysviranomaiselle osana arviointiselos-
tusta tai sen liitteenä. 
 
Yhteysviranomainen myös huomauttaa, että nykyisin osalliset pääasialli-
sesti tutustuvat selostuksen sähköiseen versioon. Näin ollen myös sen (pdf) 
laatuun on kiinnitettävä huomioita.   
 
Lopuksi ELY-keskus huomauttaa, että seuraavat sen havaitsemat virheet 
on syytä korjata selostukseen: 
 
- Luvussa 7.2 oleva luettelo tulee korjata uuden YVA-lain mukaiseksi 
- Kuva 5-1 on syytä päivittää uuden YVA-lain mukaiseksi 
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- Taulukosta 6-2 ei ilmene, miltä ajanjaksolta esitetyt tiedot ovat 
- Arviointiohjelmassa (s. 57, 59 ja 60) todetaan ristiriitaisesti, että alueella 
ei ole talousvesikäytössä olevia kaivoja eikä alueen pohjavettä hyödynnetä 
talousvetenä. Kuitenkin Fortumilla itsellään on käytössä porakaivo, mistä 
jätekeskukseen otetaan käyttövesi.  
 

LAUSUNNON NÄHTÄVILLÄOLO JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN 

 
Tämä yhteysviranomaisen lausunto on nähtävillä arviointiohjelman kanssa 
arviointimenettelyn ajan Kuopion valtuustotalon asiakaspalvelupisteessä 
(Suokatu 42), Siilinjärven kunnanvirastossa (Kasurilantie 1) sekä Pohjois-
Savon ELY-keskuksessa (Kallanranta 11, Kuopio). Lausunto on luettavissa 
myös verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/sorsasalonjatekeskusYVA. 

Tämän lisäksi Pohjois-Savon ELY-keskus toimittaa tiedon lausunnosta 
niille, jotka ovat arviointiohjelmasta mielipiteen esittäneet ja kirjeessä/säh-
köpostissa osoitetietonsa ilmaisseet. Mikäli mielipiteissä on useampia alle-
kirjoittajia, on lausunto toimitettu vain mielipiteen ensimmäiselle allekirjoitta-
jalle. 

JAKELU JA MAKSUT 

Jakelu 

Fortum Waste Solutions Oy (saantitodistuksin ja sähköpostilla) 

Lausunnon tai mielipiteen lähettäneet (kirje tai sähköposti) 

Maksu  

Tästä yhteysviranomaisen lausunnosta peritään Fortum Waste Solutions 
Oy:ltä maksu, jonka suuruus on 8 000 euroa. Maksupäätös on annettu val-
tion maksuperustelain (150/1992) nojalla ja sen määrä perustuu valtioneu-
voston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elin-
keinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suorit-
teista vuosina 2019 ja 2020 (1372/2018). Ao. asetukseen sisältyvän maksu-
taulukon mukaan yhteysviranomaisen lausunnosta perittävä maksu on 8 
000 euroa, jos asian käsittelyyn on käytetty 11 – 17 henkilötyöpäivää. Tä-
män hankkeen osalta käsittelyyn on käytetty yhteensä 12 henkilötyöpäivää.  
 
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että julkisoikeudellisesta suoritteesta määrä-
tyn maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia oikaisua maksun 
määränneeltä viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määrää-
misestä. Oikaisuvaatimusosoitus toimitetaan hankkeesta vastaavalle tämän 
lausunnon liitteenä. 

 
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on ratkaissut 
johtaja Jari Mutanen ja esitellyt ympäristölakimies Juha Perho. 
 

 
LIITTEET Maksua koskeva oikaisuvaatimusosoitus (hankkeesta vastaavalle)  
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