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Fortum Waste Solutions Oy:n Kuopion Sorsasalon teollisuusjätekeskuksen laajentamista koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten
Fortum Waste Solutions Oy (jäljempänä hankkeesta vastaava) on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annetun lain (252/2017, YVA-laki) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee Kuopion Sorsasalon teollisuusjätekeskuksen laajentamista. Arviointiohjelma on
hankkeesta vastaavan yhtiön esittämä suunnitelma hankkeensa eri toteutusvaihtoehdoista ja niiden
ympäristövaikutusten arvioimisesta.
Hankekuvaus ja arvioitavat vaihtoehdot
Hankkeesta vastaavalla on toiminnassa oleva teollisuusjätekeskus Kuopion Sorsasalossa. Jätekeskus
sijaitsee valtatie 5:n itäpuolella, noin 8 km etäisyydellä Kuopion keskustasta ja lähellä Siilinjärven kuntarajaa. Nykyisellään jätekeskusalue on noin 10 ha laajuinen. Keskuksessa vastaanotetaan, välivarastoidaan, käsitellään ja loppusijoitetaan kaatopaikoille sekä hyödynnetään jätekeskusalueella tai toimitetaan muualla hyödynnettäväksi tavanomaiseksi tai vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavia jätteitä.
Hankkeesta vastaava suunnittelee teollisuusjätekeskuksen alueiden ja toiminnan laajentamista. Suunnitellut laajennusalueet sijoittuvat nykyisen jätekeskusalueen välittömään läheisyyteen ja ovat pintaalaltaan noin 8 ha. Laajennusalueille on suunniteltu rakennettavaksi uusia käsittely- ja varastokenttiä
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 teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttöä.
Nyt alkavassa YVA-menettelyssä arvioitavat hankkeen 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 mukaisesti. Vaihtoehdossa VE0 jätteiden enimmäisvastaanottomäärä on 70 000 tonnia vuodessa (t/a).
Vaihtoehto 1 (VE1): Vaihtoehdossa tarkastellaan jätekeskuksen laajennusta vaiheittain nykyisen jätekeskusalueen koillis-, etelä- ja lounaispuolisille 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 pääosin nykyisen ympäristöluvan mukaisia. Vaihtoehtoon VE1 sisältyy myös joidenkin uusien jätejakeiden vastaanoton ja käsittelyn aloittaminen jätekeskuksessa.
Vaihtoehto 2 (VE2): Hankevaihtoehto VE2 poikkeaa vaihtoehdosta VE1 jätteiden vastaanottomäärien
osalta. Vaihtoehdossa VE2 jätteiden enimmäisvastaanottomäärä nostetaan tasolle 300 000 t/a. Muilta
osin hankevaihtoehto VE2 ei poikkea hankevaihtoehdosta VE1.
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Asiakirjojen nähtävilläolo ja mielipiteiden esittäminen
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä arviointimenettelyn ajan verkossa osoitteessa
www.ymparisto.fi/sorsasalonjatekeskusYVA. Tämän lisäksi arviointiohjelma on nähtävillä paperimuodossa Pohjois-Savon ELY-keskuksessa (Kallanranta 11, Kuopio), Kuopion kaupunkiympäristön
asiakaspalvelussa (valtuustotalo, Suokatu 42, Kuopio) sekä Siilinjärven kunnanvirastolla (Kasurilantie
1, Siilinjärvi) em. virastojen aukioloaikoina.
Arviointiohjelmaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisena 28.8.2019 mennessä Pohjois-Savon ELY-keskukselle osoitteella PL 2000, 70101 Kuopio (käyntiosoite Kallanranta 11, Kuopio)
tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi.
Pohjois-Savon ELY-keskuksen laatima yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta tulee nähtäville edellä mainittuihin nähtävilläpitopaikkoihin kuukauden kuluessa mielipiteiden ja lausuntojen antoajan päättymisestä.
Yleisötilaisuus
Hanketta, ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa ja nyt alkavan YVA-menettelyn kulkua esitellään yleisötilaisuudessa Siilinjärven Kunnonpaikassa (Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela) torstaina 27.6.2019 kello
18.00. Muista menettelyn aikana järjestettävistä tilaisuuksista tiedotetaan myöhemmin erikseen.
Lisätietoja hankkeesta ja YVA-menettelystä
Hankkeesta vastaavan puolesta: Minna Ruokolainen, puh. 050 3422 188,
minna.ruokolainen@fortum.com.
Yhteysviranomaisen puolesta: Juha Perho, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 836,
juha.perho@ely-keskus.fi.
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