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YVA-KUULUTUS

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa St1 Oy:n polttonesteterminaalia ja laituria Inkoon Joddbölessä koskevan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVAohjelman) vireilläolosta (Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä).
St1:llä on suunnitelmissa rakentaa uusi terminaali ja laituri Inkoon Joddbölessä sijaitsevalle satama- ja
teollisuusalueelle. Toiminta käsittää terminaalitoiminnot satamassa (laivan purku) sekä kemikaalien
varastoinnin ja terminaalitoiminnot. Kemikaalit tuodaan satamaan laivoilla, puretaan, varastoidaan, lisätään tarvittavia lisäaineita ja kuljetetaan eteenpäin maantiekuljetuksina lähinnä Etelä-Suomen alueelle.
YVA-menettelyssä hankkeesta vastaava on St1 Oy. St1 keskittyy polttoaineiden markkinointiin, öljynjalostukseen ja uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten jätepohjaisiin edistyneisiin etanolipolttonesteisiin ja teolliseen tuulivoimaan.
Laituria tullaan käyttämään myös Inkoo Shipping Oy:n toimintaan liittyvän kuivarahdin käsittelyyn. Laiturille kulku suunnitellaan turvallisuusmääräykset huomioiden siten, että se palvelee sekä polttonesteterminaalin että Inkoo Shipping Oy:n toimintaa. Uudella laiturilla käsiteltävät lastit ovat saman tyyppisiä
bulklasteja kuin Inkoon sataman nykyiselläkin laiturilla käsitellään. Inkoon Shipping Oy:n toimintaan
liittyvän tavaran kokonaismäärä ei hankkeen myötä kasva, vaan lastit jakautuvat olemassa olevan ja
rakennettavan uuden laiturin välille parantaen lastinkäsittelyn ajallista ja logistista joustoa. Polttonesteterminaalin alukset ja Inkoo Shipping Oy:n operointiin liittyvät alukset eivät ole laiturissa samaan aikaan. Alusten saapumista kontrolloidaan sataman nykyisen järjestelmän kautta.
YVA-ohjelmassa kuvataan hankkeen toteuttamisvaihtoehdot.
YVA-ohjelma ja kuulutus ovat nähtävillä 1.4. - 30.4.2020 seuraavissa paikoissa:
Inkoon kunnantalo / Palvelupiste, Rantatie 2, 10210 Inkoo (paperiversio)
Uudenmaan ELY-keskus, Valvomo, Opastinsilta 12 B, 5. krs, Itä-Pasila, Helsinki (paperiversio)
www.ymparisto.fi/InkoonpolttonesteterminaaliYVA ja
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset (valitse -> Uusimaa).
Hankkeen esittelymateriaali julkaistaan 21.04.2020 osoitteessa:
https://www.st1.eu/fi/inkoon-terminaalihanke
Materiaalit ovat sekä ruotsiksi että suomeksi.
Ohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Uudenmaan ELYkeskukseen viimeistään 30.4.2020. Viitteeksi: UUDELY/3206/2020.
Käyntiosoite: Opastinsilta 12 B, 5. krs, Itä-Pasila, Helsinki.
Postiosoite: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki
Sähköpostiosoite: kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi
Uudenmaan ELY-keskuksen arviointiohjelmasta antama lausunto ja arviointiohjelmasta esitetyt mielipiteet sekä annetut lausunnot julkaistaan internetissä YVA-lausunnon antamisen jälkeen osoitteessa
www.ymparisto.fi/InkoonpolttonesteterminaaliYVA
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Tämä kuulutus julkaistaan 1.4.2020 ja pidetään nähtävillä 30.4.2020 saakka osoitteessa
www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset (valitse -> Uusimaa). Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan Inkoon kunnan verkkosivuilla.
Helsingissä 31. maaliskuuta 2020
UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

