Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus)
on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa varten käsiteltävänä Turkuun Topinojan kaatopaikka-alueelle
suunniteltavaa Topinojan biokaasulaitoksen laajennushanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan
laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Menettelyssä varataan viranomaisille lausunnonantomahdollisuus ja kansalaisille sekä yhteisöille tilaisuus mielipiteiden esittämiseen arviointiohjelmasta, minkä
jälkeen yhteysviranomainen antaa ohjelmasta lausuntonsa. Menettely jatkuu
arviointiselostuksen erillisellä julkisella käsittelyllä.
Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot
VE0: Nykyinen toiminta jatkuu: BKL 75 000 tn/a yhdyskuntien jätevesilietteitä
käsittelevä laitos; biokaasu sähköksi ja lämmöksi, mädätysjäännöksestä veden
erotuksen jälkeen fosforipitoista humusta sekä typpipitoista ravinneliuosta
VE1: Laajennus BKL 240 000 tn/a kaikkia biokaasulaitokseen soveltuvia materiaaleja käsittelevä laitos; kaasunjalostus; kaasu hyödynnetään liikennekäytössä tai
CHP-tuotannossa; II-linjainen, joista lopputuotteita kuten VE0:ssa, myös erilaisia
lopputuotteita
VE2: Laajennus BKL 360 000 tn/a kaikkia biokaasulaitokseen soveltuvia materiaaleja käsittelevä laitos; kaasunjalostus; kaasu hyödynnetään liikennekäytössä tai
CHP-tuotannossa; III-linjainen, joista lopputuotteita kuten VE0:ssa, myös erilaisia
lopputuotteita
Hankkeesta vastaava
Biovakka Suomi Oy
Lisätietoja
Arviointiohjelma on nähtävänä 24.9.-12.11.2012 seuraavasti:
Turun kaupungin palvelupisteessä (Turku-piste), os. Puolalankatu 5, Turku,
Turun kaupunginkirjastossa, os. Linnankatu 2, Turku,
Kaarinan kaupungin yhteispalvelupisteessä, os. Lautakunnankatu 4 B, Kaarina,
Kaarinan pääkirjastossa, os. Oskarinaukio 5 ja
Liedon kunnantalon yhteispalvelupisteessä ja kirjastossa, os. Kirkkotie 13, Lieto.
Arviointiohjelma on nähtävänä myös Internetissä Varsinais-Suomen
ELY-keskuksen kotisivulla www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi ja hankkeesta
vastaavan kotisivulla www.biovakka.fi.
Hankkeesta ja arviointiohjelmasta lisätietoja antavat Jyrki Heilä
p . 0400 533213 Biovakka Suomi Oy:stä ja Jaana Tuppurainen p. 040 553 9005
Watrec Oy:stä.
Arviointimenettelystä lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta
Petri Hiltunen, p. 0295 022867.
Yleisötilaisuus
Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään yleisölle tiistaina 25.9..2012 klo 18.00
alkaen Turun kristillisen opiston auditoriossa os. Lustokatu 7, Turku
Mielipiteiden esittäminen
Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen
12.11.2012 mennessä os. Lemminkäisenkatu 14-18 B, 20520 Turku, tai PL 523,
20101 Turku tai sähköpostitse kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi.
Yhteysviranomaisen lausunto
Yhteysviranomaisen lausunto tulee nähtäville edellä mainittuihin paikkoihin noin
12.12.2012 alkaen kuukauden ajaksi.
Turussa 20.9.2012
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