E T E L Ä - S A V O N
Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

KUULUTUS
MIKKELIN SEUDUN JÄTTEIDEN LOPPUSIJOITTAMINEN, MIKKELI
Etelä-Savon ympäristökeskus toimii yhteysviranomaisena Mikkelin Jätehuollon suunnitteleman
jätteiden loppusijoittamishankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) ja ilmoittaa
ympäristövaikutusten arviointiohjelman vireilläolosta (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä). Arviointiohjelma on asiakirja, jossa esitetään suunnitelma niistä selvityksistä, joita ympäristövaikutusten arvioimiseksi on tarpeen tehdä sekä siitä miten arviointimenettely järjestetään.
HANKE
Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa Mikkelin seudun jätehuoltostrategiaa sekä selvittää koko alue tta palvelevan jätteiden loppusijoitusalueen ja Mikkelin jäteaseman sijoitusvaihtoehdot. Rakennettavan jätteiden loppusijoituspaikan tai nykyisen jäteaseman laajennuksen suunnitellaan palvelevan
Mikkelin seutua vuoteen 2025 asti.
Arvioitavat vaihtoehdot ovat:
VE0: Mikkelin seudulle ei rakenneta uutta jätteiden loppusijoituspaikkaa. Metsä-Sairilan jäteasemaa käytetään jätteen loppusijoittamiseen vuoteen 2007 asti voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti. Sen jälkeen Mikkelin seudulle ei loppusijoiteta jätettä. Tunnelikompostointilaitos jälkikypsytysalueineen ja pilaantuneiden maiden vastaanotto- ja käsittelyalue säilyvät Metsä-Sairilassa.
VE1: Metsä-Sairilan jäteaseman jätteiden loppusijoitusaluetta laajennetaan ensivaiheessa v.2004
noin 3 ha. Vaiheittain loppusijoitusaluetta laajennetaan tämän jälkeen kokonaispinta-alan muodostuessa noin 7 ha:ksi. Vaihtoehdossa tarkastellaan nykyiset toiminnot – jätteen loppusijoitus, tunnelikompostointilaitos ja jälkikypsytyskenttä, pilaantuneiden maiden vastaanotto- ja käsittelyalue,
öljyisten jätteiden vastaanotto ja varastointi, ongelmajätteiden vastaanotto – sekä uusina käynnistyvinä toimintoina kierrätyspolttoaineen valmistuslaitos ja hyötyjätejakeiden varastointialue.
VE2: Mikkelin kaupungin Tikkalan vanhan kaatopaikan (ent. Mikkelin maalaiskunnan kaatopaikka)
toimintaa jatketaan rakentamalla kaatopaikka-alueelle EU-normit täyttävä jätteiden loppusijoitusalue. Vaihtoehdossa tarkastellaan vastaanottorakennuksen ja vaakatoimintojen rakentamista, jätteen
loppusijoitusta, öljyisten jätteiden vastaanottoa ja varastointia, ongelmajätteiden vastaanottoa ja
varastointia sekä uusina käynnistyvinä toimintoina kierrätyspolttoaineen valmistuslaitos ja hyötyjätejakeiden varastointialue. Lisäksi selvitetään suotoveden johtamismahdollisuus Rantakylän ja Otavan taajamien väliseen jätevesiviemäriin. Tunnelikompostointilaitos jälkikypsytysalueineen ja pilaantuneiden maiden vastaanotto- ja käsittelyalue säilyvät Metsä-Sairilassa.
HANKKEESTA VASTAAVA
Mikkelin Jätehuolto, Mikkelin kaupunki
LISÄTIETOJA
Arviointiohjelma on yleisön nähtävänä arviointimenettelyn aikana 19.8.2002 - 15.10.2002 seuraavissa paikoissa:
- Etelä-Savon ympäristökeskus, Jääkärinkatu 14, ympäristönsuojelu, 2. krs., 50100 Mikkeli

- Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9 - 11, jätehuolto, 3. krs., 50100 Mikkeli
Lisätietoja hankkeesta antavat Mikkelin Jätehuollon jätehuoltopäällikkö Alpo Leinonen puh. (015)
194 2576 ja jätehuoltomestari Timo Tiilikainen puh. (015) 194 2512.
Lisätietoja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä antaa ympäristöinsinööri Keijo Lindberg
puh. (015) 744 4517 tai 040 - 750 9564 Etelä-Savon ympäristökeskuksesta.
HANKKEEN ESITTELYTILAISUUS
Hankkeen esittelytilaisuus järjestetään myöhemmin tarkemmin ilmoitettavana ajankohtana syyskuun puolessa välissä.
MIELIPITEIDEN ESITTÄMINEN
Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne EteläSavon ympäristökeskukseen 16.10.2002 mennessä.
Käynti- ja postiosoite: Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli
Mikkelissä 16. päivänä elokuuta 2002
ETELÄ-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS

