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YVA-KUULUTUS
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa varten käsiteltävänä Stena Recycling Oy:n Peittoonkorven jätteenkäsittelyalueen laajennusta Porissa koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma).
YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Viranomaisilla on mahdollisuus antaa lausunto ja kansalaisilla sekä
yhteisöillä esittää mielipide YVA-ohjelmasta. Menettely jatkuu arviointiselostuksen erillisellä julkisella käsittelyllä.
Hanke ja sen toteuttamisvaihtoehdot
Stena Recycling Oy suunnittelee Porissa sijaitsevan Peittoonkorven jätteenkäsittelyalueen ja vaarallisen jätteen loppusijoitusalueen laajennusta. Peittoonkorven jätteenkäsittelyalue on otettu käyttöön vuonna 2003. Jätteenkäsittelyalueen edellisen laajennuksen yhteydessä toteutettiin YVA-menettely vuonna 2008. Nykyinen toiminta-alue alkaa täyttyä ja aluetta on tarpeen laajentaa. Tilaa
tarvitaan nykyisten toimintojen lisäksi uusille jätemateriaaleille ja niiden käsittelytoiminnoille. Lisäksi kierrätystoimintaa halutaan kasvattaa.
Peittoonkorven jätteenkäsittelyalue sijaitsee Porin kaupungissa Ahlaisissa, Kellahden kylässä.
Peittoonkorven jätteenkäsittelyalueen osoite on Ekokorventie 80, Pori.
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 vaarallisen jätteen täyttötilavuus (600 000 m 3) on käytetty. Vastaanotettavien jätejakeiden valikoimaa tai
maksimimäärää ei muuteta. Vastaanottomäärä on enintään 49 000 t/a. Toiminta-alueen
pinta-ala on 9 ha, josta vaarallisen jätteen loppusijoitusaluetta on 4,4 ha.
Vaihtoehto 1 (VE1): Toimintaa laajennetaan nykyisen toiminta-alueen (9 ha) sisällä siten,
että vaarallisen jätteen loppusijoitusaluetta on yhteensä 5,7 ha. Lisäksi aluetta laajennetaan
pohjoiseen (1,6 ha) jätteenkäsittelyalueella ja etelään (9 ha) jätteenkäsittely- ja loppusijoitusalueella. Eteläisen laajennusalueen tasaukseen sisältyy louhintaa (2,6 ha:n alueella noin
200 000 t). Jätteiden vuotuinen vastaanottomäärä kasvaa ollen enintään 176 300 t/a, josta
hyötykäyttöön ohjataan 110 000 t/a ja loppusijoitukseen 66 300 t/a. Nykyisin vastaanotettavien jätejakeiden lisäksi otetaan vastaan uusia jätejakeita ja otetaan käyttöön uusia jätteenkäsittelymenetelmiä. Vaarallisen jätteen täyttötilavuus kasvaa 1 040 000 m 3, jolloin yhteenlaskettu vaarallisen jätteen täyttötilavuus yhdessä nykyisen ympäristöluvan kanssa on
noin 1 640 000 m3. Toiminta-alueen pinta-ala on yhteensä 19,6 ha, josta vaarallisen jätteen
loppusijoitusaluetta on 12,8 ha. Toiminta alueella jatkuu arviolta vuoteen 2050 saakka.

Kuulutuksen julkaisupäivä ja YVA-ohjelman nähtävillä olo
Tämä kuulutus julkaistaan 4.3.2021 ja pidetään nähtävillä 5.4.2021 saakka osoitteessa www.elykeskus.fi/varsinais-suomi > Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset. Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan Porin kaupungin verkkosivuilla.
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Arviointiohjelma liitteineen on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivulla osoitteessa:
www.ymparisto.fi/stenarecyclingpeittooYVA
Ohjelman paperiversioon voi tutustua 4.3. – 5.4.2021 Porin kaupungin palvelupiste Porinassa sen
aukioloaikoina. Palvelupisteen osoite on Yrjönkatu 6 B, 28100 Pori.
Yleisötilaisuus
Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään koronaepidemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten
vuoksi sähköisessä yleisötilaisuudessa keskiviikkona 24.3.2021 klo 17 alkaen. Tilaisuuteen pääsee liittymään osoitteessa https://attendee.gotowebinar.com/register/7884320119410642959
Osallistumislinkki ja -ohjeet löytyvät myös verkkosivuilta www.ymparisto.fi/stenarecyclingpeittooYVA
Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen
YVA-ohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti. Ne on toimitettava viimeistään 5.4.2021 osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai Varsinais-Suomen ELYkeskus, PL 236, 20101 Turku.
Yhteysviranomaisen lausunto
Yhteysviranomaisen lausunto julkaistaan sähköisenä ympäristöhallinnon verkkosivulla
www.ymparisto.fi/stenarecyclingpeittooYVA viimeistään 5.5.2021.
Lisätietoja
Hankkeesta ja arviointiohjelmasta:
Hankkeesta vastaava: Stena Recycling Oy, Timo Jussila
sp. etunimi.sukunimi@stenarecycling.fi, p. 010 7780 184
YVA-konsultti: Ramboll Finland Oy, Jaana Huuhko
sp. etunimi.sukunimi@ramboll.fi p. 040 5831372
YVA-menettelystä:
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Erika Liesegang
sp. etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 023 051
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