KUULUTUS
Lisäveden johtaminen läntiselle Pien-Saimaalle, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi;
Lappeenranta, Taipalsaari, Savitaipale ja Lemi;
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi on toimittanut 25.5.2011 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle (Kaakkois-Suomen ELY) YVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen hankkeesta, jolla pyritään parantamaan Pien-Saimaan veden laatua. Hankkeessa on tarkoitus pumpata
lisävettä Suur-Saimaalta Läntiselle Pien-Saimaalle ja muuttaa Pien-Saimaan virtausolosuhteita. Ympäristövaikutusten arviointiselostus on asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä arvio
niiden ympäristövaikutuksista.
YVA-menettelyssä on vertailtu hankkeen eri toteuttamisvaihtoehtojen vaikutuksia mm. maankäyttöön, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön, ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä luonnonolosuhteisiin ja luonnonvarojen käyttöön. YVA-menettelyn tavoitteena on myös ollut kansalaisten tiedonsaannin ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen.
Tarkastelussa olleet vaihtoehdot
- (VE 0) Hankkeen toteuttamatta jättäminen.
- (VE 1) Pumppaamon rakentaminen Kolhonlahti – Kolinlahti alueelle ja lisäveden johtaminen Maavedelle.
- (VE 2) Pumppaamon rakentaminen Kutilan alueelle ja lisäveden johtaminen Maavedelle.
- (VE 3)Vehkataipaleen pumppulaitoksen laajentaminen ja lisäveden johtaminen Kirjamoinsalmen kautta
Läntiselle Pien-Saimaalle tai Kopinsalmen kautta Maavedelle
- (VE 4) Järven ekologisen tilan parantaminen, virkistyskäyttöarvon säilyttäminen ja Sunisenselän vedenoton
turvaaminen muilla keinoin kuin lisävettä johtamalla.
Tiedottaminen
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta kuulutetaan Lappeenrannan kaupungin, Taipalsaaren-, Savitaipaleen- ja Lemin kuntien ilmoitustauluilla 31.5.- 30.6.2011. Arviointiselostus on nähtävillä 31.5. alkaen seuraavissa paikoissa:
- Lappeenrannan kaupungintalolla, Taipalsaaren-, Savitaipaleen- ja Lemin kunnantaloilla.
- Kirjastoissa: Lappeenranta (Valtakatu 47), Taipalsaari (Kuhatie 3), Lemi (Urheilutie 2) ja Savitaipale (Keskustie 2).
- Kaakkois-Suomen ELYssä, Salpausselänkatu 22 (1.krs.neuvonta), Kouvola. Lisäksi selostus on saatavissa
sähköisesti osoitteesta: www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi/yva , josta valitaan linkki Vireillä olevat YVAhankkeet ja edelleen linkki Yksittäistapaukset.
Ympäristövaikutusten arviointiselostusta koskeva yleisötilaisuus pidetään Lappeenrannan kaupungintalon
valtuustosalissa maanantaina 6.6.2011 klo 17.30 alkaen
Lausunnot ja mielipiteet
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä Kaakkois-Suomen ELY
keskukselle 29.7.2011 mennessä. Lausunnot ja mielipiteet tulisi toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi jos sähköpostin lähettäminen ei ole mahdollista lausunnot
ja mielipiteet voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Salpausselänkatu 22,
PL 1041, 45101 Kouvola.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus tarkistaa arviointiselostuksen ja antaa siitä oman lausuntonsa syyskuussa
2011. Lausunto tulee nähtäville sähköisesti osoitteeseen www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi/yva , josta valitaan linkki Vireillä olevat YVA-hankkeet ja edelleen linkki Yksittäistapaukset.
Lisätiedot
Lisätietoja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä: Kaakkois-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja Antti
Puhalainen p.040-7789905
Lisätietoja hankkeesta: Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, yhteyshenkilö Päivi Uski p. 040-547 7357 ja
hankkeen konsultti WSP Finland Oy Pasi Vahanne 020-7864888
Kouvolassa 27.5.2011
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