YVA-KUULUTUS
Sievin Matalamaan kiviainesten ottohanke
Matalamaan kallioalue sijaitsee Sievin kunnan länsiosassa, Sievin keskustasta noin
11 kilometriä Kannukseen päin. Paikka on noin 400 metrin etäisyydellä valtatiestä 28
sen eteläpuolella. Kiviainesten otto liittyy Kokkolan ja Ylivieskan välisen 76 kilometriä
pitkän kaksoisraiteen rakentamiseen ja vanhan raiteen kunnostukseen.
Tarkoitus on louhia ja murskata kalliokiviainesta Matalamaan alueelta yhteensä 3-3,5
miljoonaa kuutiota, josta 2-2,5 miljoonaa kuutiota käytettäisiin kaksoisraiteen
rakenteisiin, ja loput radan kunnossapitoon. VR Track Oy suunnittelee Matalamaata
pääasialliseksi kiviainesottopaikakseen hyvänlaatuisen kiven ja alueen edullisen
sijainnin takia.

Vaihtoehdot
Vaihtoehto 1: pohjavedenpinnan yläpuolinen louhinta 28 hehtaarin alueelta, alin
ottotaso +77-78 m mpy, kokonaisottomäärä 3-3,5 milj. kiinto-m³ 20-30 vuoden aikana,
josta 2-2,5 milj. kiinto-m3 vuosien 2011-2015 aikana.
Vaihtoehto 2: osittain pohjavedenpinnan alapuolinen louhinta 25 hehtaarin alueelta,
alin ottotaso +71 m mpy, kokonaisottomäärä 3-3,5 milj. kiinto-m³ 20-30 vuoden
aikana, pohjaveden yläpuolinen louhintavaihe 2-2,5 milj. kiinto-m3 vuosina 2011-2015
ja otto pohjavesipinnan alapuolelta vuoden 2015 jälkeen.
Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta.

Arviointiselostus nähtävillä
Ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä
annetun
lain
mukainen
ympäristövaikutusten arviointiselostus
(YVA-loppuraportti)
on
nähtävillä
13.12.2010 - 21.1.2011 Sievin kunnanvirastossa ja Kokkolan, Kannuksen ja
Ylivieskan kaupungintaloilla ja pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), myös sähköisenä
osoitteessa www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/yva
Vireillä olevat YVA-hankkeet
Luonnonvarojen otto ja käsittely.

Yleisötilaisuus
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostusta käsittelevä yleisötilaisuus
järjestetään tiistaina 11.1.2011 kello 18.00-20.00 Sievin kunnan valtuustosalissa,

Haikolantie 16, 85410 Sievi. Tilaisuus alkaa klo 17.30 kahvitarjoilulla. Asiasta ovat
kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankkeesta
vastaavan (VR Track Oy) ja YVA-konsultin (Geopudas Oy) edustajat. Kaikki asiasta
kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan.

Kannanottojen esittäminen
Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Kannanotot toimitetaan kirjallisena viimeistään 21.1.2011 mennessä PohjoisPohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus), osoite
PL 86, 90101 OULU ja mieluiten myös sähköpostilla osoitteella
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta 18.3.2011 mennessä. Lausunto, johon
sisältyy yhteenveto arviointiselostuksesta esitetyistä kannanotoista, pidetään
nähtävillä Sievin, Kokkolan, Kannuksen ja Ylivieskan kunnanvirastoissa ja
pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.
Lisätietoja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä antaa Pohjois-Pohjanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Tuukka Pahtamaa, puh. 040 724 4385,
tuukka.pahtamaa@ely-keskus.fi.
Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa VR Track Oy, Reino
Kesola (kiviaines), puh. 040 866 4686, reino.kesola@vr.fi ja Mikko Nyhä
(rakentaminen), puh. 040 863 0450, mikko.nyha@vr.fi.
YVA-konsulttina toimii Geopudas Oy, Hannu Vehkaperä, puh. 0400 803 596,
hannu.vehkapera@geopudas.fi.

