Kuulutus
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista yhteysviranomaisen perusteltua päätelmää varten käsiteltävänä Turun Seudun
Energiantuotanto Oy:n Naantalin Härkäsuon sivutuotteiden ja jätteiden käsittely- ja läjitysaluetta koskevan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä arvio niiden ympäristövaikutuksista.
Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot
VE 0: Hanketta ei toteuteta, eli laajennusalueita ei oteta käyttöön
VE 1a: Hanke toteutetaan suppeammalla louhinnalla, jolloin toteutetaan voimalaitoksen sivutuotteiden ja jätteiden mahdollinen käsittely laajennusalueilla,
materiaalien ohjaus hyötykäyttöön ja tarvittaessa loppusijoitus; louhittavan kallion määrä on 265 000 m3 ja loppusijoitusalueen lisäkapasiteetti 1,68 milj. m3.
VE 1b: Kuten VE 1a, mutta louhittava alue on laajempi, mikä mahdollistaa laajemman kenttä- ja loppusijoitusalueen; louhittavan kallion määrä on 465 000 m3
ja loppusijoitusalueen lisäkapasiteetti 1,99 milj. m3.
Hankkeesta vastaava
Turun Seudun Energiantuotanto Oy, Satamatie 16, 21100 Naantali; yhteyshenkilö: Satu Viranko
Lisätietoja
Arviointiselostus on nähtävänä 26.3.2019 – 10.5.2019 seuraavasti:
Naantalin kaupungintalolla, os. Käsityöläiskatu 2, Naantali
Naantalin pääkirjaston väistötiloissa, os. Tuulensuunkatu 8, Naantali
Maskun kunnanvirastossa, os. Keskuskaari 3, Masku
Maskun kunnankirjastossa, os. Keskuskaari 3, Masku
Raision kaupungintalolla, os. Nallinkatu 2, Raisio
Raision kaupunginkirjastossa, os. Eeronkuja 2, Raisio
Arviointiselostus on nähtävänä myös ympäristöhallinnon internetsivuilla lyhytosoitteessa www.ymparisto.fi/TSEnaantaliharkasuoYVA
Hankkeesta ja arviointiselostuksesta lisätietoja antavat Turun Seudun Energiantuotanto Oy:stä Satu Viranko, p. 050 454 2423
(etunimi.sukunimi@fortum.com) ja Ramboll Finland Oy:stä Joonas Hokkanen,
p. 0400 355 260 (etunimi.sukunimi@ramboll.fi).
Arviointimenettelystä lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta Petri Hiltunen, p. 0295 022867
(etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi).
Yleisötilaisuus
Hanketta ja arviointiselostusta esitellään yleisölle keskiviikkona 3.4.2019 alkaen klo 17:30 Naantalin kaupungintalolla valtuustosalissa, os. Käsityöläiskatu 2, Naantali
Mielipiteiden esittäminen
Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti
toimittamalla ne Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 10.5.2019 mennessä os. Itsenäisyydenaukio 2, Turku, tai PL 523, 20101
Turku, tai sähköpostitse kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi.
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä tulee nähtäville edellä mainittuihin
paikkoihin ja internetsivuille noin 25.6.2019 alkaen kuukauden ajaksi.
Turussa 22.3.2019
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

