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Kuulutus 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on ympäristövaikutusten arviointimenet-
telystä annetun lain mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa varten käsiteltävänä Boliden Harjavalta Oy:n Harjavallan 
Sievariin sijoittuvan Rakeiston kaatopaikan ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Arviointiohjelma on hankkeesta 

vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Menettelyssä varataan 
viranomaisille lausunnonantomahdollisuus ja kansalaisille sekä yhteisöille tilaisuus mielipiteiden esittämiseen arvioin-
tiohjelmasta. Menettely jatkuu arviointiselostuksen erillisellä julkisella käsittelyllä. 

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot 

VE0: Hanketta ei toteuteta. Toiminnassa syntyvä rakeistettu kuona (300 000 t/a) kuljetetaan lähialueen vastaanottopaikkoi-

hin.  
VE1: Rakeiston kaatopaikka rakennetaan Sievarin kaatopaikan eteläpuolelle. Rakeistettua kuonaa loppusijoitetaan alueelle 

noin 300 000 t/a. Rakeistetun kuonan kuljetusreitti kulkee Harjavallan Suurteollisuuspuiston läpi nykyistä reittiä Ratalan alu-
eelle, josta kuona kuljetetaan Ratalankatua Eurantielle (kantatie 43) ja Hiirijärventien (tie nro 2173) ja Imatrankadun kautta 
hankealueelle.  
VE2: Rakeiston kaatopaikka rakennetaan Sievarin kaatopaikan eteläpuolelle. Rakeistettua kuonaa loppusijoitetaan alueelle 

noin 300 000 t/a. Rakeistetun kuonan kuljetusreitti teollisuusalueelta hankealueelle kulkee Torttilan ylikulkusillan kautta Val-
tatielle 2 (Helsinki-Pori) ja seuraavasta liittymästä Eurantielle (kantatie 43), josta Hiirijärventietä (tie nro 2173) Imatrankadulle 
ja edelleen hankealueelle.  
VE3: Rakeiston kaatopaikka rakennetaan Sievarin kaatopaikan eteläpuolelle. Rakeistettua kuonaa loppusijoitetaan alueelle 

noin 300 000 t/a. Rakeistetun kuonan kuljetusreitti kulkee Torttilan ylikulkusillan kautta Oikotielle, josta Sievarin teollisuus-
alueen läpi Sievarinkatua ja Juustokivenkatua pitkin. Reitti jatkuu Hiirijärventielle (tie nro 2173) ja Imatrankatua hankealu-
eelle.   
VE4: Rakeiston kaatopaikka rakennetaan Sievarin kaatopaikan eteläpuolelle. Rakeistettua kuonaa loppusijoitetaan alueelle 

noin 300 000 t/a. Rakeistetun kuonan kuljetusreitti kulkee Torttilan ylikulkusillan kautta Oikotielle, josta Sievarin teollisuus-
alueen pohjoispuolella kulkevan Yrttisuontien kautta Sievarin kaatopaikan läpi hankealueelle. 

Lisätietoja 

Arviointiohjelma on nähtävänä 17.6.2020 – 14.8.2020 Harjavallan kaupungintalon kirjaamossa, os. Satakunnantie 110, 
Harjavalta, Harjavallan kaupunginkirjastossa, os. Myllykatu 1, Harjavalta sekä kaupungin verkkosivuilla ja ympäristöhal-
linnon verkkosivuilla lyhytosoitteessa www.ymparisto.fi/bolidenharjavaltarakeistonYVA. 

Hankkeesta ja arviointiohjelmasta lisätietoja antavat Fanni Martti Boliden Harjavalta Oy:stä, p. 050 3778 368, etu-
nimi.sukunimi@boliden.com sekä Janne Huttunen Envineer Oy:stä, p. 050 5700 014, etunimi.sukunimi@envineer.fi. 
Arviointimenettelystä lisätietoja antaa Petri Hiltunen Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, p. 0295 022867, etunimi.su-
kunimi@ely-keskus.fi. 

Yleisön kuuleminen 

Kokoontumisrajoitusten vuoksi arviointiohjelmasta ei järjestetä yleisötilaisuutta. Hankkeen aineisto on nähtävillä ympä-
ristöhallinnon verkkosivuilla lyhytosoitteessa www.ymparisto.fi/bolidenharjavaltarakeistonYVA.  

Mielipiteiden esittäminen 

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Varsinais-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukseen 14.8.2020 mennessä os. Itsenäisyydenaukio 2, Turku, tai PL 523, 20101 Turku, tai 
sähköpostitse kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi.  

Yhteysviranomaisen lausunto 

Yhteysviranomaisen lausunto tulee nähtäville edellä mainittuihin paikkoihin noin 14.9.2020 alkaen kuukauden ajaksi. 
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