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Jakelun mukaan 

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy:n rinnakkaispolttolaitoshankkeen 
ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydennys

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on 
käsiteltävänä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki 
252/2017) mukainen yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä, joka koskee Suomen 
Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy:n rinnakkaispolttolaitoksen, Harjavalta, 
ympäristövaikutusten arviointiselostusta (YVA-selostus).

YVA-selostuksen täydennys

ELY-keskus on pyytänyt 7.4.2022 hankkeesta vastaavalle STEP Oy:lle 
toimittamallaan asiakirjalla täydentämään rinnakkaispolttolaitoshankkeesta laadittua 
YVA-selostusta. Täydennyspyyntö on tehty YVA-lain 24 §:n nojalla ja 
täydennyspyyntö koski erityisesti rinnakkaispolttolaitokselle polttoon 
vastaanotettavien ja laitoksen tuottamien jätteiden ja niiden käsittelyn vaikutusten 
arviointia. 

STEP Oy on toimittanut 30.6.2022 ELY-keskukselle vaikutusten arvioinnin 
täydennyksen.

Kuulutus

Kuulutus on oheistettu tähän lausuntopyyntöön ja se löytyy myös sähköisenä 
osoitteesta www.ely-keskus.fi/kuulutukset  (valitse ELY-keskus: Varsinais-Suomi).

Kuulutettava ja lausuttavana oleva arviointiselostuksen täydennys löytyy sähköisenä 
ympäristöhallinnon verkkosivuilta www.ymparisto.fi/stepoyharjavaltaYVA.
YVA-selostuksen täydennystä koskeva kuulutus pyydetään julkaisemaan 
Harjavallan kaupungin ja Nakkilan kunnan verkkosivuilla 1.8.2022 ja pitämään se 
nähtävillä 2.9.2022 saakka.

ELY-keskus pyytää, että Harjavallan kaupunki ja Nakkilan kunta tulostavat 
kuulutettavan YVA-selostuksen täydennyksen ja pitävät paperiversion nähtävillä 
kuulutuksessa tarkemmin kerrotussa paikassa.  ELY-keskus pyytää, että yleisön on 
mahdollista tarvittaessa tutustua YVA-selostuksen täydennykseen paperivaersioon 
kuulutusaikana virastojen aukioloaikojen puitteissa. Mukana olevasta 
mielipidelomakkeesta pyydetään tulostamaan kappale paperiversion oheen.

Lausuntopyyntö

Harjavallan kaupunginhallitusta ja Nakkilan kunnanhallitusta pyydetään antamaan 
lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydennyksestä 2.9.2022 
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mennessä. Lisäksi pyydetään varaamaan mm. ympäristönsuojelu-, maankäyttö-, 
terveydensuojelu- ja sosiaaliasioita käsitteleville lautakunnille tai viranhaltijoille 
tilaisuus antaa lausuntonsa asiassa. 

Lausunto pyydetään toimittamaan sähköisesti osoitteeseen 
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi ja myös tekstikopioinnin mahdollistavassa 
tiedostomuodossa (word, rtf). 

Asiasta lisätietoja antaa johtava asiantuntija Asta Asikainen (sp. 
asta.asikainen@ely-keskus.fi, p. 0295 029221). Asiakirja on hyväksytty sähköisesti, 
mistä on merkintä asiakirjan viimeisellä sivulla.
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