YVA-KUULUTUS
Salvor Oy:n Haukiputaan Punaisenladonkankaalle sijoittuvan jätteiden käsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointimenettely on edennyt arviointiselostusvaiheeseen. Arviointiselostuksessa esitetään suunnitellun
käsittelykeskuksen ympäristövaikutukset eri hankevaihtoehdoilla. Hankkeesta vastaava on Salvor Oy (Hatanpään
valtatie 24, 33100 Tampere). YVA-konsulttina toimii Ramboll Finland Oy (PL 718, 33101 Tampere).
YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot ovat:
Vaihtoehto 0. Salvor Oy:n ja Lassila & Tikanoja Oyj:n jätteiden käsittelykeskuksia ei rakenneta.
Vaihtoehto 1 (VE1). Alueelle rakennetaan Salvor Oy:n ja Lassila & Tikanoja Oyj:n jätteenkäsittelykeskukset, joissa käsitellään enimmillään yhteensä 350 000 tonnia jätettä vuodessa.
− Salvor Oy:n käsittelykeskuksessa käsitellään pilaantuneita maita ja teollisuuden jätteitä. Alueelle rakennetaan toiminnan vaatimat loppusijoitusalueet. Salvor Oy käsittelee vuosittain enimmillään noin
200 000 tonnia jätettä.
− Lassila & Tikanoja Oyj:n kierrätysterminaalissa käsitellään yhdyskuntajätteen kaltaista (seka)jätettä,
rakennus-, teollisuus-, palveluiden ja kaupan jätteitä, tuottajavastuuseen kuuluvia jätteitä ja kierrätysmateriaaleja sekä ongelmajätteitä. Alueelle rakennetaan toiminnan vaatimat loppusijoitusalueet.
Lassila & Tikanoja Oyj käsittelee vuosittain enimmillään noin 150 000 tonnia jätettä.
Vaihtoehto 2 (VE2). Alueelle rakennetaan Salvor Oy:n käsittelykeskus pilaantuneille maille ja teollisuuden
jätteille ja toiminnan vaatimat loppusijoitusalueet. Vuosittain käsitellään enimmillään noin 200 000 tonnia jätettä.
ARVIOINTISELOSTUS NÄHTÄVILLÄ
Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 2.10. –30.11.2006 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 on nähtävissä myös
hankkeesta vastaavan internet-sivulla www.salvor.fi.
YLEISÖTILAISUUS
Hanketta ja arviointiselostusta esitellään keskiviikkona 11.10.2006 kello 18.00 –20.00 Kuivasjärven koululla
(juhlasalissa), Karppalantie 1. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan.
KANNANOTTOJEN ESITTÄMINEN
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta voi esittää kannanottoja toimittamalla ne 30.11.2006 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukseen postiosoitteeseen PL 124, 90101 OULU tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.ppo@ymparisto.fi. Yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus antaa arviointiselostuksesta oman lausuntonsa 30.1.2007 mennessä, jonka jälkeen lausunto on nähtävillä Haukiputaan ja Kiimingin
kunnanvirastoissa ja pääkirjastoissa, Oulun seudun ympäristövirastossa ja Kuivasjärven kirjastossa sekä PohjoisPohjanmaan ympäristökeskuksessa.
LISÄTIETOJA
Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaava Salvor Oy, Jukka Nevalainen, puh. 0207 798 500
Konsultti Ramboll Finland Oy, Päivi Behm, puh. 020 755 6800
Yhteysviranomainen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Anna Marttila, puh. 020 490 111.

