
• Ilmoittautuneet osallistujat kuuntelijan roolissa mukana

• Tapahtuma tallennetaan ja tallenne tulee nähtäville hankkeen YVA-menettelyn sivuille

• Keskusteluun voi osallistua voi lähettämällä kysymyksen chat-ruutuun, joka aukeaa ikkunan oikeasta 

yläkulmasta

• Kysymyksiä voi lähettää nimellä tai klikkaamalla kysymysruudun alta ’lähetä anonyymina’. Nimet eivät 

tule tallenteeseen näkyviin eivätkä ne näy muille osallistujille.

• Kysymyksessä voi kertoa kenelle haluaa sen osoitettavan

• Kysymyksiä voi esittää koko tilaisuuden ajan, ja niistä keskustellaan hankkeen ja YVA-selostuksen 

tulosten esittelyn jälkeen 

• Kysymykset luetaan ääneen, ja hankkeesta vastaava tai asiantuntijat vastaavat niihin



Ohjelma

1. Tilaisuuden avaus/Varsinais-Suomen ELY-keskus

2. Ympäristövaikutusten arviointimenettely/ELY

3. Hankkeen esittely/Critical Metals Ltd/LandPro Oy

4. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen esittely/Sweco

5. Kysymykset

6. Tilaisuuden päätös



Ympäristövaikutusten 
arviointimenettely (YVA)

Elinor Slotte, Varsinais-Suomen ELY-keskus

YVA-selostusvaiheen yleisötilaisuus 18.10.2021

Critical Metals Ltd, Vanadiinin talteenottolaitos, 

Pori



Mikä on YVA-menettely?

• Lakisääteinen menettely (YVA-laki ja asetus)

• Tavoitteena arvioida ympäristövaikutukset ja vähentää/poistaa haitalliset 

vaikutukset

• Tunnistetaan, arvioidaan ja kuvataan tietyn hankkeen todennäköisesti 

merkittävät ympäristövaikutukset 

• YVA-menettely on avoin ja julkinen.

• YVA tuottaa tietoa suunnittelua ja päätöksentekoa varten.

→ Ei ole lupamenettely, vaan lupaan edellytettävä selvitys. YVAssa

selvitetään vaikutuksia, ei tehdä päätöksiä
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Hankkeest
a vastaava

• Toiminnanharjoittaja tai se joka 
muutoin on vastuussa 
hankkeen valmistelusta tai 
toteuttamisesta

• Vastaa ympäristövaikutusten 
arvioinnista

Konsultti

• Hankkeesta vastaava voi tilata 
YVA-selvitykset konsultilta

• Toteuttaa asiantuntijatyön 
(suunnittelu, selvitykset, 
arvioinnit, tiedotus, 
kokoukset…)

Yhteysviran
omainen 

(ELY-
keskus)

• Ohjaa YVA-menettelyä 
(yhteysviranomainen)

• Antaa lausunnon YVA-
ohjelmasta

• Antaa perustellun päätelmän 
YVA-selostuksesta

• Tarvittaessa arvioi YVAn
ajantasaisuuden lupavaiheessa

Kansalaiset, 

yhteisöt, 

viranomaiset: 

mielipiteet ja 

lausunnot

YVA-menettely: ketkä?



Koska YVA-menettelyä sovelletaan?

• YVA-menettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on 

merkittäviä ympäristövaikutuksia.

• YVA-lain liitteen 1 hankeluettelon mukaisista hankkeista tehdään aina YVA 

– Kohta: 11b) Muiden jätteiden poltto- tai käsittelylaitokset ja 4b) Muita kuin 

rautametalleja tuottavat metallitehtaat

– Critical Metals Ltd:n hanke: Vanadiinin talteenottolaitos, jossa tuotetaan 

vanadiinipentoksidikemikaaleja tai -hiutaleita maksimissaan 9 000 tonnia vuodessa. 

Lisäksi sivutuotteina saadaan kalkkipitoista stabiloitua kuonaa 415 000 kuivatonnia 

vuodessa ja natriumsulfaattia 30 000 kuivatonnia vuodessa. Laitos käyttää raaka-

aineena sivutuotekuonaa maksimissaan 300 000 kuivatonnia vuodessa.

– Lisäksi harkinnanvaraiset hankkeet: 

yksittäistapaukset, ELY-keskuksen päätöksellä (jos todennäköisesti aiheuttaa 

merkittäviä ympäristövaikutuksia, vaikutuksiltaan hankeluetteloa vastaavat)
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YVAssa arvioitavat ympäristövaikutukset 
ovat hankkeen välittömiä tai välillisiä vaikutuksia
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YVA-menettelyn vaiheet
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Hankkeesta vastaava
YVA yhteysviranomainen

(ELY-keskus)

Asukkaat,

viranomaiset ja muut tahot

YVA-ohjelma

YVA-selostus

YVA-ohjelma nähtävillä
12.4.2021 – 12.5.2021

Lausunto YVA-

ohjelmasta
10.6.2021

YVA-selostus 

nähtävillä
28.9.2021 – 29.11.2021

Perusteltu päätelmä
(30.1.2022 mennessä)

Mielipiteet ja lausunnot

Mielipiteet ja lausunnot

Lupa- ja muut 

päätöksenteko-

menettelyt



YVA-selostuksen tulee sisältää mm.

• tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista

• kuvaus ympäristön nykytilasta

• ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista ympäristövaikutuksista

• arvio hankkeen ja sen vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä 

ympäristövaikutuksista

• vaihtoehtojen ympäristövaikutusten vertailu

• ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan 

tunnistettuja merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia

9 Elinor Slotte



YVA-selostusvaiheen kuuleminen

• YVA-selostus on nähtävillä 28.9.- 29.11.2021

• Arviointiselostus (+kuulutus, lausuntopyynnöt) luettavissa 

ympäristöhallinnon verkkosivuilla: 

www.ymparisto.fi/criticalmetalsporiYVA

• Nähtävillä myös Porin kaupungin palvelupiste Porinassa 28.9. – 29.11.2021

• Ohjelmasta pyydetty viranomaisten lausuntoja
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VOIT VAIKUTTAA! 

Lähetä mielipiteesi kirjallisena ELY-keskukselle 29.11.2021 mennessä: 

kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku

• Mielipidelomakkeella

• Vapaamuotoinen kirje tai sähköpostiviesti 

• Muista omat yhteystiedot kirjaamista varten! 

http://www.ymparisto.fi/criticalmetalsporiYVA


Yhteysviranomaisen perusteltu 
päätelmä

• On yhteysviranomaisen tekemä johtopäätös 
hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista

• Se tehdään arviointiselostuksen, siitä 
annettujen mielipiteiden ja lausuntojen, sekä 
yhteysviranomaisen oman tarkastelun pohjalta

• Se on myös kannanotto hankkeesta vastaavan 
ehdotukseen ja kertoo, onko 
yhteysviranomainen samaa mieltä hankkeesta 
vastaavan tekemästä arviosta
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Nähtäville verkkosivuille 

ja nähtävilläolopaikkaan

30.1.2022 mennessä



Lisätietoja

• YVA-selostus: www.ymparisto.fi/criticalmetalsporiYVA (mm. hankkeesta vastaavan ja 

konsultin yhteystiedot)

• Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Ympäristö ja luonnonvarat 

– PL 236, 20101 Turku kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi

– Yhteyshenkilö Elinor Slotte (p. 0295 023021, elinor.slotte@ely-keskus.fi)  

• YVA-menettelystä yleensä: https://www.ymparisto.fi/ -> Asiointi, luvat ja 

ympäristövaikutusten arviointi -> Ympäristövaikutusten arviointi

• YVA-lainsäädäntö https://www.finlex.fi

– Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017)

– Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (277/2017)

– YVA-direktiivi (EPNDir 2011/92/EU tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden 

ympäristövaikutusten arvioinnista)
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http://www.ymparisto.fi/criticalmetalsporiYVA
mailto:kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
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Kiitos mielenkiinnosta!

Elinor Slotte, Varsinais-Suomen ELY-keskus

elinor.slotte@ely-keskus.fi



Yleisötilaisuus
18.10.2021

Vanadiinin talteenottohanke



Keskitymme tuottamaan
- vanadiinipentoksidia sekä
- nikkeliä, kobolttia ja litiumsulfaatteja.

Hiilineutraalius, korkea
puhtausaste

15

Missiomme on valmistaa hiilineutraaleja (Zero Carbon) 
korkean puhtausasteen tuotteita Pohjoismaissa 
rakentaaksemme kestävämpää tulevaisuutta kaikille.

Missio
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Hiilineutraali,  
korkean

puhtausasteen
vanadiini

- Hiilineutraali (zero carbon) korkean
puhtausasteen vanadiinihanke on Critical Metals 
Ltd:n ja Neometals Ltd:n 50/50 yhteisyritys
(ASX:NMT).

- Critical Metals allekirjoitti sopimuksen 2 milj. 
tonnin kuonan ostamisesta Pohjoismaissa ja 
Yhdysvalloissa toimivan terästuottaja SSAB:n
kanssa huhtikuussa 2020. www.ssab.com

- Neometals on kehittänyt erittäin
energiatehokkaan, vähäpäästöisen
tuotantoprosessin korkean puhtausasteen
vanadiinin talteenottamiseksi teräksen
valmistusprosessissa syntyvästä kuonasta.

http://www.ssab.com/
http://www.ssab.com/


Yhteisyritys-
kumppani

Logistiikan
suunnittelu

Hanketta tukeva
julkinen toimija

Isäntäkaupunki

YVA-menettely
Oikeudelliset

neuvonantajat
Suomessa

Kuonan toimittaja Porin satama

Lupamenettelyt Elinkaarikonsultti

Tekninen
suunnittelu

Ympäristö-, 
kemikaali- ja

rakennusluvat

Yhteistyötahot

17



Tausta
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Hiilineutraali,
korkean

puhtausasteen
vanadiini

• Euroopan Unionissa (EU:ssa) ei ole vanadiinintuotantoa.  

• Metallien talteenotto sivutuotteista ympäristöystävällisellä tavalla
on erittäin tärkeää Euroopalle. 

• Noin 75 % maailmanlaajuisesta vanadiiinin tuotannosta tapahtuu
Kiinassa ja Venäjällä. 

• Vanadiini on Euroopan komission kriittisten raaka-aineiden
listalla, joiden toimitusvarmuus on EU:n prioriteettina.

• EU on vanadiinin nettotuoja.



• Vanadiinia käytetään teräksessä (90 %), energian varastointi-
ratkaisuissa, kuten redox-virtausakuissa ja litiumioniakuissa (2 %) sekä
lentoteollisuuden erikoismetalliseoksissa muiden käyttökohteiden
lisäksi (8 %). 

• Critical Metals aikoo

• toimittaa Eurooppaan korkean puhtausasteen vanadiinia ilman
uuden kaivoksen avaamista, sekä

• talteenottaa korkean puhtausasteen vanadiinia SSAB:n
teräksentuotannosta syntyvästä kuonasta käyttämällä uusiutuvaa
energiaa sekä samalla hyödyntämään ja varastoimaan merkittäviä
määriä hiilidioksidia (CO2).

Vanadiini
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Hiilineutraali,
korkean

puhtausasteen
vanadiini



• Hanke tuottaa vuosittain noin 9 000 tonnia vanadiinipentoksidia
(jauhetta tai hiutaleita) ilman uuden kaivoksen avaamista. Hanke 
käyttää uusiutuvaa energiaa ja hyödyntää vuosittain jopa 100 000 
tonnia ilmakehään vapautuvaa hiilidioksidia. Hanke muuntaa
varastoitua kuonaa uusiksi tuotteiksi. 

• Hankkeen perustana on patentoitava, energiatehokas, 
vähäpäästöinen hydrometallurginen tuotantoprosessi. Tätä pidetään
parhaimpana saatavilla olevana teknologiana vanadiinin
talteenottamiseksi kuonavarastoista. Prosessia käytetään ensimmäistä
kertaa maailmassa. 

• Hanke hyödyntää suurimman osan maasta louhituista metalleista. 
Rautamalmia louhitaan Ruotsissa korkein kustannuksin. Se sisältää
vanadiinia, jota on vaikeaa ja kallista erottaa ennen sen käyttämistä
teräksen valmistusprosessissa. Hankkeessa vanadiini talteenotetaan
sen jälkeen kun se on sitoutunut teräksen valmistusprosessin aikana
syntyvään kuonaan.

Kiertotalous
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Hiilineutraali,
korkean

puhtausasteen
vanadiini



Yksinkertainen
konsepti
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Hiilineutraali,
korkean

puhtausasteen
vanadiini



Wagon 
cleaning

Kuona kuljetetaan laivalla Ruotsin Luulajasta ja Oxelösundista sekä Raahesta prosessoitavaksi
Porin Tahkoluodon satamassa. 

Kuonavarastojen
sijainnit

22



Wagon 
cleaning

Tahkoluodon satama on jäätön 365 päivää vuodessa ja tarjoaa erinomaiset logistiikkaratkaisut. 
Erinomainen

sijainti
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Havainnekuva vanadiiinihankkeesta ja kuonan/SSM:n varastokasoista vasemmalla. Meri-Porin 
voimalaitoksen isot valko-siniset rakennukset ja piiput oikealla. Valokuva: Einari Vuorinen



Aikataulu
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Hiilineutraali, 
korkean
puhtausasteen
vanadiini



Yhteenveto
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• Korkea raaka-ainekuonan pitoisuus 3.93 % V2O5
(vertailupitoisuus).

• Vanadiinin talteenottoaste on yli 75 %.

• Tuotteen puhtausaste on suurempi kuin 99.5 % V2O5.

• Hankkeen käyttökustannukset ovat alhaisimmassa kvartiilissa
ilman uuden kaivoksen avaamista verrattuna vanadiinin
maailmanlaajuisiin tuottajiin.

• Hanke tuottaa täydellä kapasiteetilla noin 5 % maailman
vanadiinista.

Hiilineutraali, 
korkean
puhtausasteen
vanadiini
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Yhtiön hallitus

• Jonathan Murray (puheenjohtaja)

• Damian Hicks (toimitusjohtaja)

• Markus Bachmann, Kris Gram, Darren Townsend ja
Olof Forslund (hallinnolliset johtajat) 

• Amanda Scott ja Per Olof Renling (tytäryhtiöiden
johtajat)

• Mindy Ku (sihteeri)

Tiedustelut:
Damian Hicks

Toimitusjohtaja
+46 703 225 133 (Ruotsi)

+61 8 9322 3383 (Australia)
dhicks@criticalmetals.eu
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Vaikutuksen merkittävyys

Suuri positiivinen vaikutus (+++)

Kohtalainen positiivinen vaikutus (++)

Vähäinen positiivinen vaikutus (+)

Ei vaikutusta

Vähäinen negatiivinen vaikutus (-)

Kohtalainen negatiivinen vaikutus (- -)

Suuri negatiivinen vaikutus (- - -)

•

•



Nimi Koulutus Rooli Pätevyys

Sirpa Torkkeli DI (tuotantotalous) 1993 Projektipäällikkö

Liikennevaikutukset; Raaka-aineiden, oheistuot-

teiden ja jätteiden käsittelyn vaikutukset; Ilman-

laatuvaikutukset; Onnettomuus- ja 

häiriötilanteet; Yhteisvaikutukset

Yli 20 vuoden kokemus ympäristö teollisuuden ja energia-alan 

ympäristöasioiden parissa. 

Osallistunut useisiin YVA-menettelyihin, sekä 

projektipäällikkönä/koordinaattorina että asiantuntijana.

Vilma Skinnari FM Varaprojektipäällikkö Yli 12 vuoden kokemus teollisuuden ympäristötehtävistä, joista 8 vuotta 

metallintuotantoteollisuudessa ympäristöasiantuntijana. 

Erityisosaamisalueita ympäristölupaprosessit ja BAT.

Sanna Jaatinen TkT (ympäristötekniikka) 2016 Asiantuntija

Maaperä- ja pohjavesivaikutukset, Kasvihuone-

kaasupäästöt, Luonnonvarojen käyttö, 

Sosiaaliset vaikutukset; Vesistövaikutukset, 

Maisema ja kulttuuriympäristövaikutukset

Yli 9 vuoden kokemus tehtävistä ympäristösektorilla. Osallistunut YVA-

menettelyihin. 

Aija Degerman FM (biologia) 2001 Luontovaikutusten arviointi, Natura-tarvearvio Yli 10 vuoden kokemus luonto- ja vaikutusselvitysten tekemisestä 

ympäristöalalta. Ollut mukana useassa YVA-menettelyssä.

Pinja Mäkinen FM (ekologia) 2012 Vaikutukset uhanalaiseen lajiin Lähes 10 vuoden kokemus luonto- ja ympäristövaikutusselvityksistä.

Pekka Lähde Ympäristösuunnittelija AMK 2005 Melumallinnus ja meluvaikutukset Yli 10 vuoden kokemus ympäristöalalta. Ollut mukana yli 20 YVA-

menettelyssä, mm. ilmanlaatu- ja meluasiantuntijana.

Johanna Lehto FM (suunnittelumaantiede) Asukaskysely ja sosiaaliset vaikutukset Yli 10 vuoden kokemus sosiaalisten vaikutusten arvioinnista 

Alina Reiman DI (rakennustekniikka) 2019 Tärinä- ja runkomelu Useita raideliikenteeseen liittyviä tärinä- ja runkomeluselvityksiä



Suuri positiivinen 

vaikutus (+++)

Suuria positiivisia vaikutuksia:
− Vähentää CO2 päästöjä, kun laitoksen tuotantoprosessissa käytetään teollisuuslaitoksilla talteen otettua hiilidioksidia
− Säästää luonnonvaroja, kun vanadiinia tuotetaan hyödyntämällä materiaalia olemassa olevista varastokasoista uuden kaivoksen 

avaamisen sijasta
− Vähentää tarvetta uusien kaivosten avaamiselle Euroopan teollisuuden tarpeisiin
− Positiivisia kerrannaisvaikutuksia teollisen infrastruktuurin kehittymiseen, työpaikkoihin ja aluetalouteen erityisesti rakentamisen 

aikana

Kohtalainen 

positiivinen 

vaikutus (++)

Kohtalaisia positiivisia vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön 
− Edistää kiertotaloutta
− Edistää työllisyyttä ja aluetaloutta rakennusvaiheen aikana
− Edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden saavuttamista
− Vahvistaa ja tukee olemassa olevan sataman ja teollisuusalueen toimintoja

Lisäksi sosiaaliset vaikutukset kokonaisuutena arvioidaan kohtalaisen positiiviseksi (työllisyyteen ja elinkeinoihin kohdistuvat suuret 

positiiviset vaikutukset ja terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vähäiset negatiiviset vaikutukset)
Lievä positiivinen 

vaikutus (+)
-

Neutraali/Ei 

vaikutusta

Vaikutuksia ei aiheudu
− maa- ja kallioperään tai pohjavesiin normaalitoiminnassa
− meriveden laatuun, vesieliöihin ja kalastoon normaalissa toiminnassa

Vähäinen 

negatiivinen 

vaikutus (-)

Vähäisiä negatiivisia vaikutuksia
− Ilmanlaatuun, raaka-ainekuonan ja SSM-materiaalin varastokasoihin liittyvän pölyämisen ja vähäisten prosessipäästöjen myötä 
− Ympäristön melutasoihin
− Maa- ja kallioperään rakentamisvaiheessa
− Maisemaan ja kulttuuriympäristöön
− Luontoarvoihin 

Lisäksi merkitykseltään vähäisiksi arvioidaan
− Onnettomuus- ja häiriötilanteisiin liittyvät vaikutukset
− Terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset

Kohtalainen 

negatiivinen 

vaikutus (- -)

Kohtalaisia negatiivisia vaikutuksia:
− Kasvava tie-, laiva- ja junaliikenne ja vaikutukset liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen
− Raaka-ainekuonan, sivutuotteiden ja jätteiden käsittelyyn liittyvät vaikutukset vaihtoehdossa VE1b, jossa SSM-materiaali on jätettä.

Suuri negatiivinen 

vaikutus    (- - -)
-







Tieosuus Nykyinen 

kok.liikenn

e (2020)

Nykyinen 

raskas 

liikenne

(2020)

Hankkeen 

liikenne, 

kok. 

Hankkeen 

liikenne, 

raskas 

Lisäys 

kok. 

liikenteese

en 

Lisäys 

raskaa-

seen

liikentee-

seen

Oletus: kaikki hankkeen liikenne ohjataan Mäntyluodontien kautta Reposaarenmaantielle ja Tahkoluotoon

Reposaaren maantie 

(Lampaluodon eteläpuolella)

2 440 319 240 104 10 % 33 %

Reposaaren maantie 

(Lampaluodon länsipuolella) –

Tahkoluodontie

1 877 321 240 104 13 % 32 %

Porin saaristotie – Reposaaren 

maantie

795 139 - - 0 % 0 %

Oletus: 70 % hankkeen liikenteestä Porin saaristotien kautta Reposaarenmaantielle ja Tahkoluotoon

Reposaaren maantie 

(Lampaluodon eteläpuolella)

2 440 319 72 31 3 % 10 %

Porin saaristotie – Reposaaren 

maantie

795 139 168 73 21 % 52 %
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LD-kuona

Varastointiin varatun alueen 

pinta-ala

Eteläinen hankealue noin 12 ha

Pohjoinen hankealue 5 ha

Kasan korkeus (maksimi) 15 m

Varastoitava määrä Eteläinen hankealue: 

- maksimitilavuus 1,27 miljoonaa  m3                           

(1,9 miljoonaa kuivatonnia)

Pohjoinen hankealue: 

- maksimitilavuus 0,33 miljoonaa m3

(0,5 miljoonaa kuivatonnia)

SSM

Varastointiin varatun 

alueen pinta-ala

Eteläinen hankealue: noin 12 ha

Kasan korkeus 10 m

Varastoitava määrä Eteläinen hankealue:

- maksimi 0,94 miljoonaa m3

(1,33 miljoonaa kuivatonnia)





•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•





•

•

•

•



•

•

•





•

•



•

•





•

•

•



•

•

•

•



•

•

•





•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•





•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•




