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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 Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n Harjavallan tehtaan 

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 Norilsk Nickel Harjavalta Oy. 

Hankealue sijaitsee Harjavallan Suurteollisuuspuistossa. 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n 

nikkelituotannon laajentamisen toteuttamisen vaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia. Lisäksi 

tarkastelussa on vertailuna vaihtoehto, jossa hanke jätetään toteuttamatta ja tehtaan toimintaa 

jatketaan nykyisen ympäristöluvan mukaisesti.  

YVA-ohjelman julkaisemisen jälkeen, arvioitavia hankevaihtoja on lisätty. YVA-ohjelmassa 

laajennus esitettiin toteuttavan pääasiassa liuoskapasiteettia nostamalla. YVA-selostuksessa 

tarkastellaan tämän lisäksi mahdollisuutta tuottaa myös kiinteää lopputuotetta.  

Arvioitavat hankevaihtoehdot ovat: 

• Vaihtoehto 0 (VE0): Nikkelituotantoa ei laajenneta ja toimintaa jatketaan nykyisen 

ympäristöluvan puitteissa  

• Vaihtoehto 1 (VE1): Nikkelituotantoa laajnnetaan tasolle 100 000–140 000 tonnia nikkeliä 

vuodessa. Laajennus toteutetaan nestemäisellä lopputuotteella.  

• Vaihtoehto 2a (VE2a). Nikkelituotantoa laajennetaan tasolle 100 000–140 000 tonnia nikkeliä 

vuodessa. Laajennus toteutetaan nestemäisellä ja kiinteällä lopputuotteella. 

Ammoniumsulfaattituotantoa lisätään 140 000 tonniin vuodessa. (Tekniikkavaihtoehto 1)  

• Vaihtoehto 2b (VE2b): Nikkelituotantoa laajennetaan tasolle 100 000–140 000 tonnia nikkeliä 

vuodessa. Laajennus toteutetaan nestemäisellä ja kiinteällä lopputuotteella. 

Ammoniumsulfaattituotantoa lisätään 170 000 tonniin vuodessa. (Tekniikkavaihtoehto 2)  

Vaikutusten arvioinnit vaihtoehdoissa VE1, VE2a ja VE2b toteutetaan huomioiden suurin 

mahdollinen tuotantokapasiteetti (140 000 t Ni/a).  
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Kuulutuksen julkaisupäivä ja YVA-selostuksen nähtävillä olo  

Tämä kuulutus julkaistaan 21.12.2022 ja pidetään nähtävillä 20.2.2023 saakka osoitteessa 

www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi. Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan Harjavallan 

kaupungin verkkosivuilla.  

Arviointiselostus liitteineen on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla  

www.ymparisto.fi/nikkelintuotantoHarjavaltaYVA  

 

Selostuksen paperiversioon voi tutustua 21.12.2022. – 20.2.2023 Harjavallan kaupungintalon 

kirjaamossa, kirjaamon aukioloaikoina. Kirjaamon osoite on Satakunnantie 110, Harjavalta. 

Yleisötilaisuus 

Hanketta ja arviointiselostusta esitellään yleisötilaisuudessa tiistaina 10.1.2023 klo 17-19. 

Tilaisuus pidetään Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n tiloissa osoitteessa Torttilantie 21, Harjavalta. 

Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen 

YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti. Ne on toimitettava 

viimeistään 20.2.2023 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 www.ymparisto.fi/nikkelintuotantoHarjavaltaYVA  viimeistään 20.4.2023. 

Lisätietoja 

Hankkeesta ja arviointiselostuksesta: 

Hankkeesta vastaava: Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Marko Mikkola 

etunimi.sukunimi@nornickel.fi, puh. 050 3843624 

   

YVA-konsultti: Ramboll Finland Oy, Kare Päätalo 

etunimi.sukunimi@ramboll.fi, puh. 040 519 1567 

YVA-menettelystä: 

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Erika Liesegang 

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 0295 023051,   

 

Turussa 21.12.2022 

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 

https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi
www.ymparisto.fi/nikkelintuotantoHarjavaltaYVA 
https://taimi.sharepoint.com/sites/tyotilat/ELY_VAR_Y_YVA/YVAhankkeet/Norilsk_Nickel_Harjavalta_Oy/Selostus/Kuulutus/www.ymparisto.fi/nikkelintuotantoHarjavaltaYVA 

