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Häme

NASTOLAN KUNNAN KIERRÄTYSPUISTO, NASTOLAN KUNTA, YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA
Nastolan kunta on toimittanut Hämeen ELY-keskukseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun
lain mukaisen arviointiohjelman (YVA-ohjelman) kierrätyspuiston sijoittamisesta kunnan alueelle. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan suunnitelma siitä, mitä vaihtoehtoja hankkeella on ja mitä ympäristövaikutuksia aiotaan selvittää ja millä menetelmillä. Hankkeesta vastaavan konsulttina arvioinnissa toimii Ramboll
Finland Oy. Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään tiistaina 3.3.2015 klo 18.00 alkaen Nastolan kunnantalon valtuustosalissa, os. Pekkalantie 5.
Suunnitellun kierrätyspuiston toimintaan suunnitellaan kuuluvaksi jätemateriaalien vastaanottoa, käsittelyä ja
hyötykäyttöön ohjaamista sekä maa-ainesten, tuhkien käsittelyä hyötykäyttöön ja hyödyntämiskelvottomien
jätejakeiden loppusijoitusta. Lisäksi alueelle suunnitellaan polttoaineen välivarastoalue. Hankealueelle sijoittuu lisäksi teollisuustontteja, joilla on mahdollista myös jatkokäsitellä jätteitä raaka-aineiksi ja tuotteiksi.
Hankkeella on seuraavat vaihtoehdot:
*VE0, hankkeen toteuttamatta jättäminen; kierrätyspuistoa ei toteuteta eikä alueille tuoda uusia toimintoja.
*VE1, itäinen alue; hankkeen toteuttaminen Kirviän hankealueelle Orimattilan kaupungin rajalle.
Yritystoimintaa varten varataan 10 tonttia vt 12:n vierestä, kenttätoiminnoille 32 ha ja loppusijoitusalueiksi
17,5 ha. Lisäksi alueelle suunnitellaan sijoitettavaksi biopolttoaineen ja kivihiilen varastoalue/terminaali.
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Loppusijoitusvaiheessa täyttötilavuus olisi noin 2,0 milj. m täytön ulottuessa tasolle +150 m. Loppusijoitusalue muodostuu pysyvän jätteen, tavanomaisen jätteen ja vaarallisen jätteen loppusijoitusalueista.
*VE2, läntinen alue; toteuttaminen Nastolan vanhan kaatopaikan pohjoispuoliselle Montarin alueelle.
Yritystoimintaa varten varataan 7 tonttia vt 12:n vierestä ja 10 isoa teollisuustonttia, kenttätoiminnoille noin
30 ha ja loppusijoitusalueiksi noin 30 ha. Polttoaineen varastointi kuten VE 1:ssä. Loppusijoitusvaiheessa
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täyttötilavuus olisi yhteensä 2,4 milj.m täytön ulottuessa tasolle +135 metriä. Loppusijoitusalue muodostuu
pysyvän jätteen, tavanomaisen jätteen ja vaarallisen jätteen loppusijoitusalueista.
Tämä kuulutus ja hankkeen YVA-ohjelma ovat nähtävillä 18.2.–17.4.2015 Nastolan kunnantalolla, Pekkalantie 5, ja Orimattilan kaupungintalolla, Erkontie 9. YVA-ohjelma on nähtävillä myös Nastolan pääkirjastossa,
Toritie 4, ja Orimattilan kaupunginkirjastossa, Lahdentie 65. Arviointiohjelma tulee myös sähköisesti verkkosivuille osoitteeseen www.ymparisto.fi/NastolankierratyspuistoYVA.
Ne, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä ne yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaa hankkeen
vaikutukset saattavat koskea, voivat ilmaista mielipiteensä YVA-ohjelmasta. Mielipide on toimitettava kirjallisena 17.4.2015 mennessä osoitteeseen Hämeen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, PL
29, 15141 Lahti. Mielipide voidaan toimittaa kirjoittajan nimellä ja osoitteella varustettuna myös sähköisesti
osoitteeseen kirjaamo.hame@ely-keskus.fi.
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