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NASTOLAN KIERRÄTYSPUISTO, LAHDEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTISELOSTUS
Nastolan kunta (1.1.2016 alkaen Lahden kaupunki) on toimittanut Hämeen ELY-keskukseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiselostuksen (YVA-selostuksen) kierrätyspuiston
sijoittamisesta kunnan alueelle. YVA-selostukseen hankkeesta vastaava on koonnut hanketta ja sen arvioituja ympäristövaikutuksia koskevat tiedot. Hankkeesta vastaavan konsulttina arvioinnissa toimii Ramboll Finland Oy. Hanketta ja arviointiselostusta esitellään tiistaina 26.1.2016 klo 18.00 alkaen Nastolan kunnantalon valtuustosalissa, os. Pekkalantie 5.
Suunnitellussa kierrätyspuistossa vastaanotetaan ja käsitellään kierrätettäviä ja hyötykäyttöön toimitettavia
materiaaleja. Lisäksi tarkastellaan vaihtoehtoa, jossa alueelle rakennetaan loppusijoitusalue hyödyntämiskelvottomia maa-aineksia, tuhkia ja mineraalisia epäorgaanisia jätejakeita varten. Kierrätyspuiston alueelle
on suunniteltu myös kiinteän polttoaineen terminaalia, jossa käsitellään ja välivarastoidaan biopolttoaineita ja
kivihiiltä. Alueella sijaitsevilla teollisuustonteilla on myös mahdollista käsitellä ja jalostaa muita kuin edellä
mainittuja jätejakeita.
Hankkeen arvioitavat vaihtoehdot:
VE 0 Kierrätyspuistoa ei toteuteta esitetyillä alueilla, ja sitä vastaavat toiminnot sijoitetaan olemassa oleville
alueille
VE 1a· Kierrätyspuisto sijoitetaan itäiselle (Kirviän) alueelle. Alueen pinta-ala suojavyöhykkeineen on noin 64
ha, minkä lisäksi valtatie 12:n pohjoispuolella on varaus kiinteän polttoaineen terminaalille sekä 65 ha:n laajennusalueelle. Tämä vaihtoehto sisältää myös 2,0 milj. m3:n suuruisen hyödyntämiseen kelpaamattomien
jätteiden loppusijoitusalueen.
VE 1b· Kierrätyspuisto sijoitetaan itäiselle (Kirviän) alueelle ja se vastaa yllä olevaa vaihtoehtoa lukuun ottamatta jätteen loppusijoitusta, jota ei toteuteta alueella.
VE 2a· Kierrätyspuisto sijoitetaan läntiselle (Montarin) alueelle. Alueen pinta-ala suojavyöhykkeineen on noin
66 ha. Tällä alueella on myös varaus kiinteän polttoaineen terminaalille. Tämä vaihtoehto sisältää myös 2,4
milj. m3:n suuruisen hyödyntämiseen kelpaamattomien jätteiden loppusijoitusalueen.
VE 2b· Kierrätyspuisto sijoitetaan läntiselle (Montarin) alueelle ja se vastaa yllä olevaa vaihtoehtoa lukuun
ottamatta jätteen loppusijoitusta, jota ei toteuteta alueella.
Tämä kuulutus ja hankkeen YVA-selostus ovat nähtävillä 20.1.–18.3.2016 Nastolan kunnantalolla, Pekkalantie 5, ja Orimattilan kaupungintalolla, Erkontie 9. YVA-selostus on nähtävillä myös Nastolan pääkirjastossa,
Toritie 4, ja Orimattilan kaupunginkirjastossa, Lahdentie 65. Arviointiselostus 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-selostuksesta. Mielipide on toimitettava kirjallisena 18.3.2016 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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