YVA-KUULUTUS
Kuohunnevan turvetuotantohanke sijoittuu Pyhännän kunnan eteläosaan lähelle
Kärsämäen ja Pyhäjärven kunnanrajoja. Tarkoituksena on tuottaa energiaturvetta Haapaveden voimalaitokselle ja ympäristöturvetta lähiympäristön kuivikkeeksi, kompostointiin,
lietteiden imeytykseen sekä maanparannukseen. Turvetuotantoalueen pinta-ala on yhteensä 265 ha, josta tuotantokelpoista alaa on aumat mukaan lukien 217,6 ha. Tuotantovaihe olisi 25 vuotta päättyen noin 2035. Jälkikäyttömuotona voisivat olla joko ruokohelpin
viljely tai metsänkasvatus.
Kuohunneva sijaitsee vedenjakajaseudulla: suurin osa alueesta sijaitsee Pyhäjärven päävesistöalueella, hankealueen eteläosa sijaitsee Vuoksen päävesistöalueella. Kuohunnevalta tulevat kuivatusvedet johdetaan Hirvipuron kautta Luomajokeen ja edelleen Kärsämäenjokeen ja Pyhäjokeen. Vesiensuojelu hoidettaisiin pintavalutuskentällä, laskeutusaltailla, sarkaojien lietetaskuilla ja päisteputkipidättimin.
ARVIOINTIOHJELMA NÄHTÄVILLÄ
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen arviointiohjelma on
nähtävillä 4.8. 19.9.2008 Pyhännän, Kärsämäen, Haapaveden, Pyhäjärven ja Kiuruveden kunnanvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa Oulussa osoitteessa Veteraanikatu 1 ja ympäristökeskuksen internet-sivulla osoitteessa www.ymparisto.fi > alueelliset ympäristökeskukset > Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus > ympäristövaikutusten arviointi YVA ja SOVA > vireillä olevat YVA-hankkeet.
Selvitettävät vaihtoehdot ovat:
1) 0-vaihtoehto, hanketta ei toteuteta
2) vaihtoehto 1, suunnitelman mukainen vaihtoehto
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen vaikutukset mm. ihmisten terveyteen ja elinoloihin, meluun, pölyyn, vesistöön, pohjavesiin ja hydrologisiin oloihin,
kalastoon ja kalastukseen, virkistyskäyttöön ja luonnonvarojen hyödyntämiseen, luonnon
monimuotoisuuteen, liikenteeseen ja maisemaan sekä talouteen ja elinkeinoihin.
YLEISÖTILAISUUS
Hanketta ja arviointiohjelmaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään Kärsämäellä kyläkeskus Sykkeessä (Sykkeentie 40) perjantaina 15.8.2008 kello 18.30 20.30. Kaikki asiasta
kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan.
MIELIPITEIDEN ESITTÄMINEN:
Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Arviointiohjelmasta voi esittää kannanottoja toimittamalla ne kirjallisena 19.9.2008 mennessä
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukseen, postiosoite PL 124, 90101 Oulu tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.ppo@ymparisto.fi. Yhteysviranomaisena toimiva PohjoisPohjanmaan ympäristökeskus antaa arviointiohjelmasta lausuntonsa 20.10.2008 mennessä, jonka jälkeen lausunto on nähtävillä arviointimenettelyn ajan Pyhännän, Kärsämä-

en, Haapaveden, Pyhäjärven ja Kiuruveden kunnanvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa. Lausunto sisältää yhteenvedon arviointiohjelmasta annetuista lausunnoista ja mielipiteistä.
Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Vapo Oy, PL 22, 40101 Jyväskylä, yhteyshenkilö Lauri Ijäs, puh. 020 790 5828. Konsulttina toimii Jyväskylän yliopisto, ympäristöntutkimuskeskus, Pl 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, yhteyshenkilö Hannu
Salo puh. 014 260 3833, hannu.salo@ymtk.jyu.fi
Yhteysviranomaisena hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa toimii PohjoisPohjanmaan ympäristökeskus, osoite: PL 124, 90101 Oulu (Veteraanikatu 1), yhteyshenkilö Tuukka Pahtamaa, puh. 040 724 4385, tuukka.pahtamaa@ymparisto.fi

