ÅTERVINNINGSOMRÅDEN FÖR STENMATERIAL VID HUVUDSTADSREGIONEN
Nylands miljöcentral är kontaktmyndighet för miljökonsekvensbedömningen (MKB) av återvinningsområden för stenmaterial vid huvudstadsregionen och tillkännager att bedömningsbeskrivningen är anhängigt (Lag om förfarande vid miljökonsekvensbedömning). Med konsekvensbeskrivning
avses en handling som innehåller uppgifter om projektet och dess alternativ och en enhetlig
bedömning av deras miljökonsekvenser.
PROJEKTET
Lohja Rudus Oy Ab har för avsikt att bedriva mottagning, mellanlagring och krossning av återvinnbart stenmaterial på flera olika platser i huvudstadsregionen.
De verksamhetsområden som skall undersökas ligger intill Ring III i Stubbacka i Vanda och i Västersundom i Vanda och på industriområdena i Käringmossen i Esbo (2 platser) och Kånala i Helsingfors. Platserna är inte sinsemellan alternativ utan det finns verksamhet vid dem alla.
Dimensioneringen av verksamheten vid varje plats har dimensionerats på följande sätt: överbliven
sprängsten i genomsnitt 500 000 t/a, högst 1 000 000 t/a, samt återvinningsbetong, -tegel och -asfalt
ach aska högst 120 000 – 300 000 t/a. Verksamhets omfattning är inte maximal samtidigt vid alla
platser.
Undersökta alternativ:
VE 0: På flera av de områden som skall bedömas innebär det, ifall det projekt som bedöms i MKB
inte genomförs, att verksamheten enligt de nuvarande marktäkts- och miljötillstånden fortsätter.
VE 1: Projektet genomförs planenligt.
PROJEKTANSVARIG
Lohja Rudus Oy Ab
YTTERLIGARE UPPGIFTER
Bedömningsbeskrivningen är framlagt till påseende för allmänheten 15.1. – 15.3.2007 på följande
platser:
- Biblioteket i Sockenbacka, Pilbågsstigen 1, Helsingfors
- Biblioteket i Mellersta Esbo, Kirstivägen 11, Esbo
- Kyrklätts kommunalkansli, kundtjänst, Stationvägen 3 B, Kyrkslätt
- Biblioteket i Västerkulla, Orienterargränden 2, Vanda
- Biblioteket i Mårtensdal, Bredängsvägen 3, Vanda
- Internet: www.lohjarudus.fi

Nylands miljöcentrals utlåtande kommer att finnas till påseende i slutet av maj 2007 på Internet:
www.ymparisto.fi/uus.
Ytterligare uppgifter om projektet ges av Eija Ehrukainen tfn 020 447 7271 från Lohja Rudus Oy
Ab och Antti Lepola tfn (03) 523 5252 från Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy.
Tilläggsuppgifter om miljökonsekvensbedömningen ges även av Satu Pääkkönen tfn 020 490 101
från Nylands miljöcentral.
PROJEKTET PRESENTERAS FÖR ALLMÄNHETEN
Projektet presenteras för allmänheten onsdagen den 17 januari 2007 kl 18.00 – 20.00 i Noux
friluftsstuga, Nouxgränden 2, Esbo.
FRAMFÖRANDE AV ÅSIKTER
Åsikter och utlåtanden om bedömningsbeskrivningen kan framföras skriftligen. De skall riktas till
Nylands miljöcentral och inlämnas senast den 15 mars 2007.
Besökadress: Stinsgatan 14, Östra Böle, Helsingfors
Postadress: Nylands miljöcentral, PB 36, 00521 Helsingfors
E-postadress: service.organisation@ymparisto.fi [service = kirjaamo, organisation = uus]

Helsingfors den 4 januari 2007
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