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YVA-KUULUTUS
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista yhteysviranomaisen perusteltua päätelmää varten käsiteltävänä Stena Recycling Oy:n Peittoonkorven jätteenkäsittelualueen laajennushanketta
koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus).
YVA-selostus on hankkeesta vastaavan laatima asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen
vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.
Viranomaisilla on mahdollisuus antaa lausunto ja kansalaisilla sekä yhteisöillä esittää mielipide
YVA-selostuksesta.
Hanke ja sen toteuttamisvaihtoehdot
Hankkeen kehittämisestä, valmistelusta ja toteutuksesta vastaa Stena Recycling Oy. Hankealue
sijaitsee Porin kaupungissa Ahlaisissa, Kellahden kylässä osoitteessa Ekokorventie 80.
Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan seuraavia toteutusvaihtoehtoja:
•

Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta. Toiminta jatkuu nykyisten ympäristölupien
sallimien maksimimäärien mukaisesti vähintään vuoteen 2025 saakka, kunnes nykyinen
vaarallisen jätteen täyttöalueen tilavuus (600 000 m3) on käytetty.

•

Vaihtoehto 1 (VE1): Toimintaa laajennetaan nykyisen toiminta-alueen sisällä. Lisäksi
aluetta laajennetaan pohjoiseen uudella jätteenkäsittelyalueella ja etelään uudella jätteenkäsittely- ja loppusijoitusalueella. Eteläisen laajennusalueen tasaukseen sisältyy
louhintaa. Toiminta-alueen pinta-ala on yhteensä 19,6 ha. Jätteiden vuotuinen vastaanottomäärä kasvaa ollen enintään 210 100 t/a. Jätteistä 53 600 t/a menee loppusijoitukseen, loput ohjataan hyötykäyttöön. Nykyisin vastaanotettavien jätejakeiden lisäksi otetaan vastaan uusia jätejakeita ja otetaan käyttöön uusia jätteenkäsittelymenetelmiä. Toiminta alueella jatkuu arviolta vuoteen 2050 saakka.

Kuulutuksen julkaisupäivä ja YVA-selostuksen nähtävillä olo
Tämä kuulutus julkaistaan 3.11.2021 ja pidetään nähtävillä 7.1.2022 saakka osoitteessa www.elykeskus.fi/kuulutukset (Valitse: Varsinais-Suomi). Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan Porin kaupungin verkkosivuilla.
Arviointiselostus liitteineen on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla
ymparisto.fi/stenarecyclingpeittooYVA
Selostuksen paperiversioon voi tutustua 5.11.2021 – 7.1.2022 Porin kaupungin palvelupiste Porinassa sen aukioloaikoina. Palvelupisteen osoite on Yrjönkatu 6 B, 28100 Pori.
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Yleisötilaisuus
Hanketta ja arviointiselostusta esitellään yleisötilaisuudessa maanantaina 15.11.2021 klo 17-19.
Tilaisuus pidetään Kellahden kyläyhdistyksen koululla (osoite Kellahden rantatie 23, PORI). Tilaisuuteen tulee ilmoittautua ennakkoon 11.11.2021 mennessä osoitteeseen (anne.kiljunen@ramboll.fi). Ennakkoilmoittautumisen tavoitteena on järjestää turvallinen yleisötilaisuus turvallisuussuositukset huomioiden.
Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen
YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti. Ne on toimitettava viimeistään 7.1.2022 osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai Varsinais-Suomen
ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku.
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä julkaistaan sähköisenä ympäristöhallinnon verkkosivuilla ymparisto.fi/stenarecyclingpeittooYVA viimeistään 4.3.2022.
Lisätietoja
Hankkeesta ja arviointiselostuksesta:
Hankkeesta vastaava: Stena Recycling Oy, Timo Jussila
etunimi.sukunimi@stenarecycling.fi, p. 0107780184
YVA-konsultti: Ramboll Finland Oy, Jaana Huuhko
etunimi.sukunimi@ramboll.fi, p. 0405831372
YVA-menettelystä:
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Erika Liesegang
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 023051,
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