YVA-KUULUTUS
Salvor Oy on toimittanut Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee Salvor Oy:n
käsittelykeskusta Haukiputaan Punaisenladonkankaalla.
Suunniteltu käsittelykeskus sijaitsee Haukiputaan kunnan kaakkoisosassa, noin kahden kilometrin etäisyydellä Oulun kaupungin ja Kiimingin kunnan rajasta Alakyläntien itäpuolella. Salvor Oy tulee käsittelemään alueella maksimissaan noin 200 000 tonnia vuodessa pilaantuneita maita ja teollisuuden jätteitä ja
Lassila & Tikanojan Oyj enimmillään noin 150 000 tonnia vuodessa kierrätysmateriaaleja, yhdyskunta-,
rakennus- ja teollisuusjätettä. Hyötykäyttöön kelpaamattomat materiaalit sijoitetaan asianmukaisille kaatopaikoille. YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot ovat:
Vaihtoehto 0 (VE0), jossa pilaantuneiden maiden sekä yhdyskunta-, rakennus- ja teollisuuden jätteiden käsittely jatkuu nykyisellään eikä käsittelykeskusta rakenneta.
Vaihtoehto 1 (VE1), jossa rakennetaan Salvor Oy:n käsittelykeskus pilaantuneille maille ja teollisuuden jätteille sekä Lassila & Tikanoja Oyj:n kierrätysmateriaalin ja yhdyskunta-, rakennus- ja teollisuusjätteen käsittelytoiminnot Salvor Oy:n käsittelykeskuksen alueelle.
Vaihtoehto 2 (VE2), jossa rakennetaan Salvor Oy:n käsittelykeskus pilaantuneille maille ja teollisuuden jätteille.
ARVIOINTIOHJELMA NÄHTÄVILLÄ
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 2.1. –9.2.2006 virka- ja aukioloaikoina Haukiputaan kunnanvirastossa (Kirkkotie 3) ja pääkirjastossa (Jokelantie 1), Kiimingin kunnanvirastossa (Lempiniementie 2) ja pääkirjastossa (Kirjastokuja 1), Oulun seudun ympäristövirastossa (Oulun Kauppatori) ja
Kuivasjärven kirjastossa (Karppalantie 1) sekä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa (Isokatu 9).
Arviointiohjelma tulee myös hankkeesta vastaavan internet-sivuille www.salvor.fi viikon 1 aikana.
YLEISÖTILAISUUS
Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään tiistaina 10.1.2006 kello 18.00 –20.00 Tieliikelaitoksen tiloissa
Oulussa, Veteraaninkatu 9. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan.
KANNANOTTOJEN ESITTÄMINEN
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää kannanottoja toimittamalla ne 9.2.2006 mennessä
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukseen postiosoitteeseen PL 124, 90101 OULU tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.ppo@ymparisto.fi. Yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
antaa arviointiohjelmasta oman lausuntonsa 13.3.2006 mennessä, jonka jälkeen lausunto on nähtävillä
arviointimenettelyn ajan Haukiputaan ja Kiimingin kunnanvirastoissa ja pääkirjastoissa, Oulun seudun
ympäristövirastossa ja Kuivasjärven kirjastossa sekä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa.
LISÄTIETOJA
Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaava
Salvor Oy, Hatanpään valtatie 24, 33 100 TAMPERE; yht.henkilö: Jukka Saarenpää, puh. 0207 798 501
Konsultti
Tieliikelaitoksen Konsultointi, PL 403, 33 101 TAMPERE, yht.henkilö: Päivi Behm, puh. 020 444 11
Yhteysviranomainen
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, PL 124, 90101 OULU (Isokatu 9), yht.henkilö: Anna Marttila,
puh. (08) 3158 352

