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HANKETIEDOT JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY

Hankkeen nimi
Peittoonkorven jätehuoltoalueen laajennus
Hankkeesta vastaava
Stena Metalli Oy
Äyritie 8C
01510 VANTAA

YVA-Konsultti
Ramboll Finland Oy
Terveystie 2
15870 Hollola

Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen 6 §:n hankeluettelon kohdan 11
d) perusteella hankkeeseen tulee soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Yhteysviranomaisena toimii Lounais-Suomen ympäristökeskus.
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YVA-menettelyssä tarkoitus on, että selvitetään ne asiat ja vaikutukset, jotka hankkeessa ja sen
ympäristössä ovat merkittäviä hankkeen suunnittelun ja päätöksenteon kannalta ja joita eri tahot
pitävät tärkeinä. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman tavoitteena on esittää tiedot hankkeesta
ja sen ympäristövaikutuksista kokonaisuutena sekä siitä, miten hankkeen ja sen vaihtoehtojen
ympäristövaikutukset selvitetään ja arvioidaan.
Yhteysviranomaisen lausunnossa tarkastellaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa asetuksessa esitettyjen arviointiohjelman sisällöllisten vaatimusten toteutumista.
Arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella hankkeesta vastaava laatii ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Arviointiselostus ja yhteysviranomaisen
siitä antama lausunto tulee liittää aikanaan lupahakemusasiakirjoihin.

Hankkeen edellyttämät luvat ja päätökset
Stena Metalli Oy:llä on nykyiselle kaatopaikka-alueelle alueelle voimassa oleva ympäristölupa.
Hankkeen toteuttaminen edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa. Hankkeesta
laaditaan yleissuunnitelma alueen täytön ja käytön ohjaamista sekä ympäristöluvan hakemista
varten.
Hanke on voimassa olevan seutukaavan ja yleiskaavan mukainen. Hankkeen mahdollisesti tarvitsemien maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten toimenpidelupien tarpeen harkinta on kunnan
rakennusvalvontaviranomaisella.

Hanke, sen tarkoitus ja sijainti
Stena Metalli Oy:llä on Peittoon alueella kierrätyskelvottomien materiaalijakeiden sijoittamiseen
kaatopaikka, jonne toimitetaan materiaalia ennen kaikkea yhtiön omalta Tahkoluodon kierrätyslaitokselta. Kaatopaikka on luokiteltu tavanomaisen ja pysyvän jätteen kaatopaikaksi, jonne saa
sijoittaa metallien murskaustoiminnasta tulevia kaatopaikkakelpoisia jätteitä.
Stena Metalli Oy:n Suomen laitoksista merkittävin on Porin Tahkoluodossa toimiva murskainlaitos. Laitos murskaa monia eri materiaaleja sisältävän syötteen teollisesti eroteltavaksi murskeeksi. Laitoksella jalostettavasta materiaalista noin 20 % ei sovellu tällä hetkellä käytettäväksi
raaka-aineena tai energiahyötykäyttöön. Merkittävä osa Tahkoluodon kierrätyslaitosta on Peittoon alueella sijaitseva kaatopaikka. Tällä hetkellä kierrätykseen kelpaamattoman jätemateriaalin
sijoittaminen Peittoon kaltaiselle erikoiskaatopaikalle mahdollistaa näiden jakeiden myöhemmin
tapahtuvan jalostamisen tekniikan kehittyessä. Peittoon läjitysalueelle sijoitettava materiaali sisältää mm. muoveja, kumia, puuta, tekstiilejä, kivennäisperäisiä hienoaineksia. Nykyisin käytössä olevalla kaatopaikalla on tällä hetkellä tilaa jäljellä noin 70 000 m3. Laajennusalue tarvitaan
käyttöön vuonna 2010. Laajennusalueen koko on noin 5 hehtaaria ja sille voidaan läjittää noin
600 000 m3 jätemateriaaleja. Laajennusalue sijoittuu välittömästi Stena Metalli Oy:n nykyisen
kaatopaikka-alueen viereen. Laajennus rajoittuu pohjoisessa tiehen, jonka toisella puolella on
Ekokem Palvelut Oy:n jätteenkäsittelyalue. Laajennusalueen länsipuolella sijaitsee Kuusakoski
Oy:n Marinkorven kaatopaikka-alue.
Hanke sijoittuu Porin kaupungin Kellahden kylään. Alue on varattu teollisuusjätteen varastointiin ja sekä allas- ja huoltotoimintaan. Alueella toimivat Stena Metalli Oy:n lisäksi Fortum Power and Heat Oy, PVO-Lämpövoima Oy, Kemira Pigments Oy sekä Ekokem Palvelu Oy.
Voimassa olevassa seutukaava 5 suunnittelualue sijoittuu erityistoimintojen alueelle E (E-234
Ahlaisten läjitysalue). Peittoon aluetta koskeva osayleiskaavan muutos on vireillä Porin kaupungissa.
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Vaihtoehdot
YVA-menettelyssä arvioidaan seuraavat vaihtoehdot:
Nollavaihtoehto: Toiminta jatkuu nykyisen ympäristöluvan ehtojen mukaan. Jäljellä oleva jätehuoltoalueen käyttöikä on noin kaksi vuotta.
Hankevaihtoehto: Jätehuoltoalueen laajennus sijoitetaan Stena Metalli Oy:n nykyisen jätehuoltoalueen yhteyteen..
Arviointimenettelyn yhdistäminen muiden lakien mukaisiin menettelyihin
Arviointimenettelyä ei ole yhdistetty muiden lakien mukaisiin menettelyihin.
Arvioitavat ympäristövaikutukset ja arviointimenetelmät
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan YVA-lain 2 §:n edellyttämiä
vaikutuksia. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa keskitytään merkittävimpiin vaikutuksiin, jotka tiedetään, kun kyseessä on olemassa olevan toiminnan jatkaminen. Hankkeessa arvioidaan mm.
- vaikutukset pinta- ja pohjavesiin sekä maaperään,
- ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ja riskit,
- maankäytölliset vaikutukset,
- maisemalliset vaikutukset,
- vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa hyödynnetään alueelta tehtyjä lukuisia selvityksiä ja suunnitelmiin kerättyä tietoa. Lisäksi arvioinnin aikana tehdään täydentäviä lisäselvityksiä mm. maastokäynnein.
Laajennusalueen välittömiä vaikutuksia tutkitaan Peittoonkorven ympäristössä ja Strömsuntinojan varrella aina Skuutholmanlahteen asti. Liikenne suuntautuu edelleen Tahkoluodosta Saaristontietä (ent. Pohjoista satamatietä) pitkin Peittoonkorpeen.

ARVIOINTIOHJELMASTA TIEDOTTAMINEN JA KUULEMINEN
Arviointiohjelman vireilläolosta on kuulutettu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja asetuksen mukaisesti Porin kaupungin asiakaspalvelupisteessä, kaupunginkirjastossa
ja ympäristötoimistossa. Arviointiohjelma on pidetty nähtävänä yllä mainituissa paikoissa 11.8. 8.9.2008 välisen ajan ja siitä on pyydetty Porin kaupungin sekä muiden keskeisten viranomaisten lausunnot. Kuulutus arviointiohjelman nähtävänä olosta on julkaistu lehdessä Satakunnan
Kansa. Arviointiohjelmaa esittelevä yleisötilaisuus on pidetty 21.8.2008 Ahlaisten Ahjolassa.

YHTEENVETO ESITETYISTÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ
Lausuntoja on annettu 7 kappaletta. Mielipiteitä ei ole esitetty. Lausunnot on lähetetty hankkeesta vastaavan käyttöön 29.9.2008. Yhteenvedossa tuodaan esille lausuntojen keskeinen sisältö.
Lausunnot
Porin kaupunginhallitus viittaa lausuntonaan kaupunkisuunnitteluviraston ja ympäristölautakunnan esittämiin näkemyksiin. Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että hanke on oikeusvaikutteisen Alakylä-Kellahti osayleiskaavan mukainen. Läjitysalueella kukin yksikkö toimii itsenäisesti materiaalien, lupien, menetelmien ja aikataulujen erilaisuudesta johtuen. Yhteistä ovat
lähinnä liikenneväylät ja valumavesien johtaminen. Hankkeiden eriytymisestä on seurannut tehottomampi maankäyttö kuin mitä osayleiskaavassa on tarkoitettu. Vähäinen täyttömäärä tuhlaa
maata ja kasvattaa yksikkökustannuksia. Osayleiskaavan muuttaminen on vireillä. Muutoksella
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pyritään lisäämään yritysaluetta maantien läheisyyteen sekä tehostamaan ja laajentamaan läjitysaluetta nykyisten läjittäjien lähtökohdat huomioon ottaen. Stena Metalli Oy:n Peittoonkorven jätehuoltoalueen laajennusta on suunniteltu vuoden 2003 ympäristölupaa varten tehdyssä suunnitelmassa ennakoidulla tavalla. Vaikutusten arviointiohjelmassa on riittävässä laajuudessa esitetty
arvioitavaksi laajennuksen ympäristövaikutukset yrityksen nykyisen maanomistuksen ja sen lähiympäristön puitteissa sekä liikenteen ja valumavesien suhteen. Hankevaihtoehtona tarkastellaan laajennusta ja nollavaihtoehtona, ettei sitä toteuteta. Kaupunkisuunnittelu esittää näkemyksenään, että vaikutusten arvioinnissa tuotaisiin esille myös sellainen vaihtoehto, jossa alueen läjitys liitetään ympäristöönsä yhteistyössä naapurien läjitysten kanssa. Täten tulisivat arvioiduksi
alueen tehostamisesta hyödynnettävissä olevat teknistaloudelliset vaikutukset ja alueen käytön
säästämisen ympäristövaikutukset. Ympäristölautakunta toteaa lausuntonaan, että teollisen
toiminnan kannalta on hyvä käyttää mahdollisimman tehokkaasti käyttöönotetut läjitysalueet.
Arviointiohjelma on ytimekäs esitys hankkeesta ja arvioitavista ympäristövaikutuksista. Keskeiset ympäristövaikutukset on esitelty yleisellä tasolla, joten arviointiselostuksessa tulee kiinnittää
huomiota ympäristövaikutusten sekä tietolähteiden ja arviointimenetelmien riittävään ja selkeään
esitystapaan. Arvioinnin yhtenä lähtökohtana tulee olla Peittoon alueen yhteisvaikutusten huomiointi. Selostuksessa hanketta tulee havainnollistaa myös valokuvasovittein tai piirroksin.
Hankkeen rakentamisaikaisia ja läjitystoiminnan jälkeisen ajan vaikutuksia tulee esittää selkeämmin. Selostuksessa tulee esittää myös läjitetyn materiaalin mahdollisen myöhemmän käyttöönoton ympäristövaikutuksia siinä laajuudessa kuin se on mahdollista sekä tarkemmin ns. 0vaihtoehtoa, missä murskalaitoksen jätemateriaalit toimitetaan muualle läjitettäväksi. Arvioinnissa tulee tarkastella mahdollisuutta johtaa suotovedet käsiteltäväksi alueen pohjoispuolella sijaitsevan Ekokem-Palvelu Oy:n vesienkäsittelyjärjestelmään, jolloin Peittoon alueen vesienkäsittelyä voidaan tehostaa ja ympäristövaikutusten tarkkailua yhtenäistää. Ympäristövaikutuksia arvioitaessa tulee huomioida kasvavan jätemäärän mahdollisesti aiheuttamat muutokset ympäristövaikutuksissa.
Länsi-Suomen lääninhallituksen lausunnossa käsitellään terveydellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointia kyseisessä hankkeessa. Ympäristön nykytilan kuvauksen tulisi olla tarkempi jo
ohjelmavaiheessa. Vaikutuksista ihmisen terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen on jo paljon
tietoa, koska suunnitellun kaltaista toimintaa on alueella jo ollut. Arvio nykyisestä tilanteesta
auttaisi hahmottamaan paremmin suunnitellun ympäristövaikutusten arvioinnin riittävyyttä.
Hankkeen aiheuttamia meluvaikutuksia arvioitaessa on havainnollisuuden parantamiseksi syytä
esittää tulokset kartalla siten, että kartalla näkyvät myös lähin asutus ja mahdolliset häiriintyvät
kohteet. Selostuksessa tulee selvittää myös laajennuksen rakentamisen aikaiset ympäristövaikutukset. Vaikutusten arvioinnissa tulisi käsitellä myös kyseisen hankkeen ja alueella sijaitsevien
muiden toimintojen yhteisvaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Asukkailta ja alueen toimijoilta hankittava palaute on tärkeä osio ihmisiin kohdistuvien vaikutusten
arvioinnissa. Arviointiin tulee ottaa ohjelmassa esitettyä selkeämmin mukaan myös sosiaalisten
vaikutusten arviointi ja asukkailta saatavaa palautetta tulee käyttää hyväksi hankkeen sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa.
Museovirastolla ei ole huomautettavaa arviointiohjelmaan arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.
Satakunnan Museolla ei ole huomautettavaa hankkeesta tai arviointiohjelmasta. Suunnittelualueen läheisyydestä ei tunneta kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. Lähimmät kulttuurimaisemat eivät sijoitu suunnittelualueen vaikutuspiiriin.
Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskus toteaa, että esitetyt vaihtoehdot on kuvattu selkeästi. Pohja- ja pintavesien osalta on tarkoitus arvioida vaikutuksia mm. veden laatuun, kalastoon,
muuhun vesieliöstöön sekä mahdolliseen virkistyskäyttöön olemassa olevien selvitysten ja hankesuunnitelmien avulla. Arviointiselostuksessa tulee kuvata ne hankesuunnitelmat, joihin arviointiohjelmassa tältä osin viitataan. Vaikutusten seurantaohjelmasta olisi voitu esittää jo arviointiohjelmavaiheessa alustava ehdotus, koska vaikutusten tarkkailu on hankkeen toteuttamisen tärkeimpiä edellytyksiä ja ainoa mahdollinen tapa kontrolloida toimintaa niin, ettei siitä aiheudu
kohtuutonta haittaa ihmisiin tai ympäristölle.
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Satakuntaliitto toteaa vahvistetun seutukaavan ja valmisteilla olevan maakuntakaavan perusteella, ettei sillä ole huomautettavaa lausunnolla olevasta jätehuoltoalueen laajentamista koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Muutoin Satakuntaliitto toteaa kannanottonaan
että hankkeen vaihtoehtoja on tämän hankkeen osalta riittävästi ja että ohjelmassa on esitetty
pääosin riittävällä tarkkuudella ne ympäristövaikutukset, joita olemassa olevan hankkeen laajentamista voidaan olettaa aiheutuvan ja joiden arvioiminen on tarpeellista.
Turvatekniikan keskuksella ei ole huomautettavaa arviointiohjelmaan. Suunnittelualueen läheisyydessä ei ole Tukesin valvomia kemikaalikohteita.

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

Arviointiohjelmassa on esitetty ohjelman sisältö pääosin YVA-asetuksen 9 §:n edellyttämällä
tavalla. Arviointiohjelma on ytimekäs ja selkeä kokonaisuus, johon kuitenkin on tarpeen arvioinnin riittävän laajuuden varmistamiseksi sisällyttää joitakin täydennyksiä. Arviointiohjelmasta
annetuissa lausunnoissa on myös tuotu esiin arviointiin liittyviä muutos- ja täydennystarpeita,
jotka on otettu huomioon jäljempänä esitetyllä tavalla.
Hankekuvaus
Hanke. Arviointiohjelmassa on kuvattu tiedot jätehuoltoalueen laajennushankkeesta, sen tarpeesta ja taustoista. Hankkeen kuvauksessa arviointiselostukseen on kiinnitettävä huomiota siihen,
että laajennushankkeen ja olemassa olevan toiminnan muodostama kokonaisuus esitetään selkeästi, jotta laajennushankkeen ympäristövaikutukset voi myös selkeästi tunnistaa ja saada käsityksen hankkeen vaikutuksista sekä koko jätehuoltoalueen ja Peittoon alueella jo olemassa olevan toiminnan yhteisvaikutuksista. Hanketietojen täsmentämiseksi arviointiselostuksessa on hyvä esittää jätehuoltoalueen yleissuunnitelma ja toimintojen sijoittuminen tarkemmin karttapohjalla. Hanke tulee kokonaisuudessaan kuvata sillä tarkkuudella, että sen aiheuttamat ympäristövaikutukset voidaan asianmukaisesti arvioida hankkeen eri vaiheissa.
Aikataulu. Hankkeen YVA-menettelyn ja toteuttamisen aikataulun mukaan arviointimenettely
on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2009 alkupuolella, sillä uutta läjitystilaa tarvitaan jo
vuonna 2010. Hankkeen aikataulu on varsin tiukka sekä ympäristölupakäsittelyn keskimääräisiin
käsittelyaikoihin että hankkeen edellyttämään rakentamisaikaan nähden. Ympäristöluvan käsittely voidaan käynnistää arviointiselostuksen kanssa samanaikaisesti, mutta ympäristövaikutusten
arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto on oltava lupaviranomaisen käytettävissä ennen kuin ympäristölupa voidaan myöntää. Hankkeen aikataulun realistisuus tulee vielä
tarkistaa.
Luvat ja päätökset. Hankkeen edellyttämät luvat ja päätökset on riittävästi tuotu esille. Hankkeen edetessä ja suunnittelun tarkentuessa tulee arviointiselostuksessa esittää, edellyttääkö
hankkeen toteuttaminen maankäyttö- ja rakennuslain mukaista maisematyölupaa tai toimenpidelupia.
Vaihtoehtojen käsittely
Hankkeessa tarkastellaan nykyisen toiminnan (nollavaihtoehto) lisäksi yhtä toteuttamisvaihtoehtoa. Muualle sijoittuvien vaihtoehtojen tarkastelu ei sisälly tähän ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn. Hankkeen nolla-vaihtoehdon osalta on huomattava, että Stena Metalli Oy:llä on
toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa metalliromun murskauslaitokselle ja sieltä tuleva kierrätykseen kelpaamaton jäte on toimitettava jonnekin asianmukaisesti käsiteltäväksi. Koska läjitysalue perustetaan lähinnä Stena Metalli Oy:n metalliromun murskauslaitoksen jätteiden loppusijoittamista varten, on nollavaihtoehdossa tarpeen yleisellä tasolla esittää, mitä ympäristövaiku-
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tuksia hankkeen toteuttamatta jättäminen aiheuttaa jätteen käsittelyn siirtyessä muualle (esim.
liikenne).
Vaikka varsinaisen toteuttamisvaihtoehdon tarkastelu on luontevaa ulottaa vain olemassa olevan
alueen laajentamiseen, sen perustelu arviointiohjelmassa on varsin olematonta. Arviointiselostuksessa tulee esittää selvitystä vaihtoehtoasetelman perusteista.

Vaikutukset ja niiden selvittäminen
Menetelmät. Vaikutusten selvittäminen perustuu suurelta osin jo tuotetun tiedon keräämiseen ja
päivittämiseen eri tavoin asiantuntijoiden arvioiden pohjalta. Arvioinnissa käytettävät menetelmät on ohjelman tekstissä esitetty vaikutustyyppikohtaisesti ja ne tarkentuvat arviointiselostukseen.
Vaikutusalue. Vaikutusten tarkastelualuetta voidaan pitää lähtökohtaisesti riittävänä. Tarkastelun
perusteella hankkeen aiheuttamien eri vaikutusten kohdistuminen on arviointiselostuksessa tarkoitus esittää myös erikseen vaikutustyypeittäin/-kohteittain, jolloin vaikutusalueet eri vaikutustyypillä ovat eri laajuiset.
Hankkeen eri vaiheet. Vaikutusten painopiste on toiminnan aikaiset vaikutukset. Hankkeen elinkaari tulee kokonaisuudessaan olla tarkastelussa mukana; myös rakentamisaikaiset vaikutukset
sekä lopettamis- että mahdolliset taantumisvaiheet tulee ottaa huomioon.
Alueen nykytila. Alueen nykytilan kuvaus vaikutusten arvioinnin perustaksi on tärkeää tehdä
huolellisesti ja havainnollisesti, jotta hankkeesta aiheutuva vaikutus voidaan luotettavasti esittää.
Tarkasteltavat vaikutukset ja lisäselvitysten tarve. Vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan YVAlaissa edellytettyjä ympäristövaikutuksia. Hankkeessa keskeisimmät vaikutukset on tuotu hyvin
esille ja niiden tarkastelu on asianmukaisesti esitetty.
Epävarmuustekijät. Arviointiin vaikuttavat epävarmuustekijät esitetään. Epävarmuudet tulee
selvittää mahdollisimman selkeästi arvioitavien vaikutusten yhteydessä arviointiselostuksessa.
Haitantorjunta. Arviointiselostuksessa tulee esittää myös haitallisten vaikutusten torjuntaa koskevat konkreettiset keinot.
Seuranta. Arviointiohjelmassa on esitetty seurantaohjelman periaatteet ja seurantaohjelmaehdotus esitetään selostuksessa.

Arviointiselostusta laadittaessa tulee ottaa huomioon, että selvitettävät vaikutukset ja asiat esitetään siten, että lausunnoissa ja mielipiteessä esille nousseisiin keskeisiin kysymyksiin on arviointiselostuksesta löydettävissä jossain muodossa vastaus.

Osallistuminen
Arviointimenettelyssä on keskeistä osallistuminen ja sen avulla saatavan palautteen aito huomioon ottaminen sekä hankkeen ympäristövaikutusten riittävä selvittäminen. Arvioinnissa on sidosryhmille varattu riittävä mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja antaa lausuntonsa hankkeesta.
Ohjelmavaihetta varten ei ole vielä perustettu seurantaryhmää, mutta ohjelmassa on ehdotus seurantaryhmän kokoonpanoksi. Alue ja sen toiminta on jo varsin kattavasti tiedossa sidosryhmillä
alueella toteutettujen useiden YVA-menettelyiden ja lupaprosessien myötä.
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Raportointi
Arviointiohjelma on kohtuullisen selkeä, mutta varsin tiiviiksi ja ytimekkääksi muotoiltu, minkä
vuoksi selvitettäväksi ja arvioiduiksi aiotut vaikutustarkastelut jäävät sisällöltään hahmottumatta, vaikka todennäköisesti ovat asianmukaisia ja riittäviä. Arviointiselostuksessa on tarpeen käyttää riittävästi kartta- ja muuta havainnollistamismateriaalia sekä kiinnittää huomiota selkeään
esitystapaan.

Vaihtoehtojen vertailu
Arvioituja vaikutuksia on tarpeen vertailla nykytilaan ja nykyisen toiminnan päättymisajankohdan mukaiseen tilanteeseen nähden.

Yhteenveto ja ohjeet jatkotyöhön
Arviointiohjelma kattaa esitetyillä lisäyksillä ja tarkennuksilla keskeiset YVA-menettelyssä selvitettävät sekä lausunnoissa esille tulleet asiat. Esitettyjen selvitysten hankkiminen on hankkeesta vastaavan tehtävä. Arvioinnin aikana tulee tarpeen mukaan pitää yhteyttä YVA-menettelyssä
mukana oleviin asiantuntijaviranomaisiin. Arviointityön etenemisessä tulee ottaa huomioon, että
tarvittaville selvityksille on käytettävissä riittävä ja selvitysten kannalta sovelias aika.

LAUSUNNON NÄHTÄVILLÄOLO
Menettelyn aikana saadut alkuperäiset lausunnot säilytetään Lounais-Suomen ympäristökeskuksen arkistossa. Yhteysviranomaisen lausunto lähetetään tiedoksi lausunnonantajille.
Yhteysviranomaisen lausunto on nähtävänä 8.10.2008 alkaen ympäristöhallinnon www-sivuilla
osoitteessa http://www.ymparisto.fi/los > ympäristönsuojelu > ympäristövaikutusten arviointi ja
virka-aikana yhden kuukauden ajan
Porin kaupungin asiakaspalvelupiste Porina, Yrjönk. 6 B, Pori
Porin kaupunginkirjasto, Gallen-Kallelank. 12, Pori
Porin kaupungin ympäristötoimisto, Pohjoispuisto 7, Pori

Liitteet

Ympäristökeskuksen johtajan sijainen
arkkitehti

Kirsi Kärpijoki

Ylitarkastaja

Seija Savo

1. Luettelo lausunnonantajista
2. Suoritemaksun määräytyminen ja sitä koskeva oikaisuvaatimusosoitus

Suoritemaksu

4 370 €
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Jakelu

Stena Metalli Oy suoritemaksua vastaan

Tiedoksi

Alueelliset ympäristökeskukset
Lausunnonantajat
Lounais-Suomen metsäkeskus, Pori
Länsi-Suomen ympäristölupavirasto
Suomen ympäristökeskus
Ympäristökeskus/osastot
Ympäristöministeriö
Turun tiepiiri

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIITE 1

LUETTELO LAUSUNNONANTAJISTA
Lausunnonantajat
Länsi-Suomen lääninhallitus
Museovirasto
Porin kaupunki
Satakunnan Museo
Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskus
Satakuntaliitto
Turvatekniikan keskus

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIITE 2

MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN JA MAKSUA KOSKEVA MUUTOKSENHAKU
Maksu määräytyy ympäristöministeriön asetuksessa (1387/2006) alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista olevan maksutaulukon mukaisesti.
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia oikaisua maksun määränneeltä viranomaiselta kuuden
kuukauden kuluessa maksun määräämisestä.

