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KUULUTUS NORILSK NICKEL HARJAVALTA OY:N NIKKELITUOTANNON LAAJENNUSHANKKEEN YVA-OHJELMASTA
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa varten käsiteltävänä Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n nikkelituotannon laajennusta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma).
YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja
sen vaihtoehdoista, hankealueen nykytilasta sekä esitys hankkeen todennäköisesti merkittävien
ympäristövaikutusten arvioinnista ja YVA-menettelyn toteuttamisesta. Viranomaisilla on mahdollisuus antaa lausunto ja kansalaisilla sekä yhteisöillä esittää mielipide YVA-ohjelmasta.
Hanke ja sen toteuttamisvaihtoehdot
Norilsk Nickel Harjavalta Oy suunnittelee Harjavallan tehtaan nikkelituotannon laajentamista tasolle 140 000 tonnia vuodessa. Tuotannon laajentaminen ylittää toiminnan nykyisen ympäristöluvan vuosituotannon luparajan, joka on 90 000 tonnia nikkeliä. Hankkeen tavoitteena on vastata
Harjavaltaan muodostuvan akkuklusterin raaka-ainekysyntään nikkelin osalta.
Hanke pitää sisällään tuotannon laajentamisen Harjavallan Suurteollisuuspuiston alueella. Nikkelituotannon laajentaminen toteutetaan olemassa olevan tuotannon yhteyteen, sillä uusi prosessilaitteisto integroidaan olemassa olevan tuotannon kanssa eikä se pysty toimimaan itsenäisesti, erillisenä kokonaisuutena.
Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan nikkelituotannon laajentamista
tasolle 140 000 t/a. Lisäksi tarkastelussa on vertailuna vaihtoehto, jossa laajennushanke jätetään
toteuttamatta ja toimintaa jatketaan nykyisen ympäristöluvan puitteissa.
•
•

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta. Nikkelituotantoa ei laajenneta tasolle 140 000 tonnia nikkeliä vuodessa ja toimintaa jatketaan nykyisen ympäristöluvan puitteissa
Vaihtoehto VE1: Nikkelituotannon laajentaminen tasolle 140 000 tonnia nikkeliä vuodessa

Kuulutuksen julkaisupäivä ja YVA-ohjelman nähtävillä olo
Kuulutus julkaistaan 31.5.2022 ja pidetään nähtävillä 30.6.2022 saakka osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse: Varsinais-Suomi). Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan myös Harjavallan
kaupungin ja Nakkilan kunnan verkkosivuilla.
Arviointiohjelma liitteineen on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivulla osoitteessa: www.ymparisto.fi/nikkelintuotantoHarjavaltaYVA
Ohjelman paperiversioon voi tutustua 31.5. – 30.6.2022 Harjavallan kaupungintalon kirjaamossa,
os. Satakunnantie 110, Harjavalta.
Yleisötilaisuus
Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään avoimessa yleisötilaisuudessa maanantaina 13.6.2022
klo 17 alkaen Harjavalta-salissa, osoitteessa Myllykatu 3, Harjavalta.

2/2

Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen
YVA-ohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti. Ne on toimitettava viimeistään 30.6.2022 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/nikkelintuotantoHarjavaltaYVA viimeistään 29.7.2022.
Lisätietoja
Hankkeesta ja arviointiohjelmasta:
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 023 051
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