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VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 022 500 Kirjaamo
www.ely-keskus.fi PL 236, 20101 Turku
Y-tunnus 2296962-1 kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi

Kuulutus

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on ympäristövaikutusten arviointimenet-
telystä annetun lain mukaista yhteysviranomaisen perusteltua päätelmää varten käsiteltävänä CrisolteQ Oy:n Harjaval-
lan Torttilan alueelle sijoittuvan teollisuuden sivuvirtojen käsittelylaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi-
selostus. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä arvio
niiden ympäristövaikutuksista. Menettelyssä varataan viranomaisille lausunnonantomahdollisuus ja kansalaisille sekä
yhteisöille tilaisuus mielipiteiden esittämiseen arviointiselostuksesta.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot
VE0: Hanketta ei toteuteta.

VE1: Teollisuuden sivuvirtojen käsittelylaitos rakennetaan Harjavallan suurteollisuuspuiston alueelle Torttilaan, os.
Rikkihappotehtaantie 6.
· Vaihtoehdossa VE1a kapasiteetti on noin 30 000 tonnia vuodessa.
· Vaihtoehdossa VE1b kapasiteetti on noin 50 000 tonnia vuodessa.

VE2: Hankevaihtoehto VE2 eroaa vaihtoehdosta VE1 ainoastaan sijaintipaikan osalta, eli käsittelylaitos rakenne-
taan Harjavallan pienteollisuusalueelle Torttilaan, os. Akkukatu 5.
· Vaihtoehdossa VE2a vastaanottokapasiteetti on noin 30 000 tonnia vuodessa.
· Vaihtoehdossa VE2b vastaanottokapasiteetti on noin 50 000 tonnia vuodessa.

Hankkeesta vastaava
CrisolteQ Oy, Rikkihappotehtaantie 6, 29200, Harjavalta, yhteyshenkilö Kenneth Ekman

Lisätietoja
Arviointiselostus on nähtävänä 8.6. – 7.8.2020 Harjavallan kaupungintalon kirjaamossa, os. Satakunnantie 110, Har-
javalta, ja Harjavallan kaupunginkirjastossa, os. Myllykatu 1, Harjavalta.

Arviointiselostus on nähtävänä myös ympäristöhallinnon internetsivuilla lyhytosoitteessa www.ymparisto.fi/crisolteqhar-
javaltaYVA.

Hankkeesta ja arviointiselostuksesta lisätietoja antavat CrisolteQ Oy:stä Kenneth Ekman, puh. 040 748 1829 etu-
nimi.sukunimi@fortum.com ja Ramboll Finland Oy:stä Jaana Huuhko puh. 040 583 1372 etunimi.sukunimi@ramboll.fi
sekä Johanna Korkiakoski puh. 040 529 3569 etunimi.sukunimi@ramboll.fi.

Arviointimenettelystä lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta
Petri Hiltunen, p. 0295 022 867 (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi).

Yleisötilaisuus webinaarina

YVA-selostuksen yleisötilaisuus järjestetään sähköisesti (webinaarina) keskiviikkona 17.6.2020 klo 17–19. Linkki ja
ohjeet webinaariin osallistumiseksi on esitetty hankkeen internetsivuilla os. www.ymparisto.fi/crisolteqharjavaltaYVA.

Mielipiteiden esittäminen
Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Varsinais-Suomen elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 7.8.2020 mennessä os. Itsenäisyydenaukio 2, Turku, tai PL 523, 20101
Turku, tai sähköpostitse kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta
Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta tulee nähtäville edellä mainittuihin paikkoihin
viimeistään 7.10.2020 alkaen kuukauden ajaksi.

Turussa 5.6.2020

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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