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Vesi- ja ympäristölupahakemus
Hakija
Fortum Waste Solutions Oy
(aiemmin Fortum Environmental Construction Oy, muutos 1.1.2019)
Asia
Mäntyluodon jätteenkäsittelylaitoksen ympäristölupa ja vesitalouslupa sekä
toiminnan aloittamislupa, Pori. Vaasan hallinto-oikeuden palauttama asia
Hakemuksen mukainen toiminta
Fortum Waste Solutions Oy hakee lupaa Porin Mäntyluotoon suunnitellulle
jätteenkäsittelylaitokselle, jossa on tarkoitus käsitellä pääasiassa jätteenpoltossa syntyviä tuhkia ja kaasunkäsittelyjätteitä (ns. APC-jätteitä).
Toiminnan sijainti
Jätteenkäsittelylaitos sijaitsee kiinteistöllä 609-65-4-20 (noin 3,5 ha) Kiinteistöt omistaa Porin kaupunki. Hakemuksessa on esitetty tiedot laitoksen
ja sekä vedenotto- ja jätevesiputkien sijainnista.
Tiedot hakemuksen täydentämisestä
Hakija on täydentänyt hakemusta toimittamalla aluehallintovirastolle tarkistetun jätevesien leviämismallin. Mallinnuksessa on Varsinais-Suomen ELYkeskuksen esittämällä tavalla käytetty lähtötietoina Kokemäenjoen keskivirtaamia aiemmassa mallissa esitettyjen maksimivirtaamien sijaan. Samalla
hakija on aluehallintoviraston pyynnöstä täydentänyt jätevesikuormitusta
koskevia tietoja.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 11.2. – 4.3.2019 Porin kaupungin ja
Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustauluilla. Kuulutus ja täydennetyt
hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu
Asia on kuulutettu aiemmin 10.10.-9.11.2018.
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Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan
tilaisuus tarvittaessa tehdä muistutuksia hakijan täydentämistä tiedoista.
Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.
Aiemmin jätetyt muistutukset ja mielipiteet otetaan asian käsittelyssä
kaikilta osin huomioon, eikä niissä esitettyä ole tarpeen tässä yhteydessä toistaa.
Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, sekä kiinteistön nimi,
RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/hankkeen
asian nimi sekä Dnro ESAVI/3022/2018.
Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 4.3.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös
kiinteistön mahdollisille muille haltijoille. Muistutuksen jättäneitä tai mielipiteensä ilmaisseita pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto
myös mahdollisille asiakumppaneilleen.

Lisätietoja antavat
Ympäristöneuvos Marja-Terttu Parsama, puh. 0295 016 422
Ympäristöneuvos Kari Pirkanniemi, puh. 0295 016 425
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

