Etelä-Savo

KUULUTUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA
Savonlinnan kaupunki suunnittelee syväsataman siirtämistä nykyiseltä paikalta Kirkkolahdesta kaupungin
itäosaan Vuohisaareen. Vuohisaaren syväsataman rakentamisen ympäristövaikutuksia on selvitetty
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisessa arviointimenettelyssä. Arvioinnin tuloksena
laaditussa arviointiselostuksessa esitetään sataman siirtämisen arvioidut ympäristövaikutukset eri
vaihtoehtojen osalta sekä esitetään keinoja vaikutusten ehkäisemiseen.
Hankkeesta vastaava
Savonlinnan kaupunki, Satamalaitos
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Arvioitavat vaihtoehdot
VE 0: Hanketta ei toteuteta, syväsataman toimintaa jatketaan Kirkkolahdessa
VE 1: Syväsatama rakennetaan Vuohisaareen, laiturin pituus on noin 100 m ja satamakentän laajuus noin
1,3 ha. Vaihtoehdon maksimikapasiteetti on noin 100 aluskäyntiä vuodessa.
VE 2: Syväsatama rakennetaan Vuohisaareen, laiturin pituus on noin 200 m, satamakentän laajuus noin 3,5
ha ja lisäksi Vuohisaaren länsiosassa on varaus rautatieyhteydelle ja -penkereelle. Vaihtoehdon
maksimikapasiteetti on 200 aluskäyntiä vuodessa.
VE 3: Syväsatama toteutetaan kuten vaihtoehdossa 2, mutta laiturirakenteet sijoitetaan enemmän
Vuohisaaren rannan suuntaisesti. Vaihtoehto 3 on otettu mukaan YVA menettelyn aikana.
Yleisötilaisuus
Hanketta, ympäristövaikutusten arviointia, arviointiselostusta ja samanaikaisesti vireillä olevaa
asemakaavaehdotusta esitellään yleisötilaisuudessa maanantaina 28.11.2011 klo 18.00 Savonlinnan
kaupungintalon Tiiliputkassa, osoite Olavinkatu 27, C-rappu.
Nähtävillä olo
Arviointiselostus on nähtävillä 28.11.2011- 5.1.2012 Savonlinnan kaupungintalolla, osoite Olavinkatu 27,
tekninen toimiala, kaupunkisuunnitteluyksikkö 3.krs sekä Savonlinnan pääkirjastossa, osoite Tottinkatu 6 A.
Lisäksi arviointiselostus ja kuulutus löytyvät Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
internetsivulta www.ely-keskus.fi >Etelä-Savon ELY > Ympäristönsuojelu > Ympäristövaikutusten arviointi
YVA ja SOVA> Vireillä olevat YVA-hankkeet.
Lausunnot ja mielipiteet
Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Etelä-Savon
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 13.1.2012 mennessä osoitteella Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli
tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi.
Lisätietoja
Hankkeesta ja arviointiselostuksesta antavat lisätietoja Savonlinnan kaupungin Satamalaitokselta Jukka
Vaahtoluoto, puh 044 417 4677, jukka.vaahtoluoto@savonlinna.fi, YVA-konsultti Ramboll Finland Oy:stä
Joonas Hokkanen, puh 0400 355 260 joonas.hokkanen@ramboll.fi sekä arviointimenettelystä Etelä-Savon
ELY-keskuksessa Vesa Rautio, puh 040 571 2935, vesa.rautio@ely-keskus.fi.
Yhteysviranomaisen lausunto
Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunto arviointiselostuksesta ja sen riittävyydestä tulee nähtäville
Savonlinnan kaupungintalolle, pääkirjastoon sekä ELY-keskuksen internetsivulle viimeistään 13.3.2012.
Mikkelissä 23. päivänä marraskuuta 2011

