UTVECKLING AV SENKKERI VERKSAMHETSOMRÅDET I TUSBY
Nylands miljöcentral är kontaktmyndighet för miljökonsekvensbedömningen (MKB) i anslutning
till projektet att utveckla Senkkeri verksamhetsområde i Tusby och tillkännager att
konsekvensbeskrivningen är anhängigt (lagen om förfarande vid miljökonsekvensbedömning). Med
konsekvensbeskrivning avses en utredning som innehåller uppgifter om projektet och dess
alternativ och en enhetlig bedömning av deras miljökonsekvenser.
PROJEKTET
Projektet innehåller schaktning och krossning av bergmaterial, slutdeponering av överskottsjord
samt
industri- och logistikfunktioner exempelvis asfaltstationer, betongstation /
betongproduktfabrik, behandling av byggavfall, behandling av överskottssprängsten, behandling av
återvinningsbetong, -tegel och –asfalt, mullproduktion, behandling av stenkolsaska och
sandblästring. Alla funktioner kommer inte att påbörjas samtidigt på området och alla verkar inte
samtidigt. Projekthelheten granskas ändå till år 2050.
Alternativ som granskas:
I alternativ 1 schaktas berget från nuvarande nivån (ca + 60 - + 65 m över havsytan) till nivån ca +
42 m över havsytan. Mängden av stenmaterial (utöver de nuvarande tillstånden) är ca 14 miljoner
kubikmeter och schaktningstid blir ca 30 – 50 år. Efter avslutad schaktning används området för
industri- och logistikfunktioner.
I alternativ 2 tas ca 38 –41 miljoner kubikmeter stenmaterial. I områdets södra del schaktas berget
till nivån + 42 m över havsytan och i norra delen till nivån + 5 m över havsytan. Efter avslutad
verksamhet används områdets norra del för deponering av ren överskottsjord till nivån + 80 m över
havsytan. Den södra delen tas i bruk för industri- och logistikfunktioner.
I alternativ 3 görs utfyllnaden ungefär till nivån + 120 m över havsytan. Alternativet är annars som
alternativ 2.
I nollalternativet fortsätter nuvarande bergschaktning och förädling i enlighet med de nuvarande
tillstånden. Enligt tillstånden upphör schaktingen på området före utgången av år 2013. Efter det
upphör schaktningen vid projektområdet. Norra delen av området förblir i skogsbruk.
PROJEKTANSVARIG
Seepsula Oy
TILLÄGGSUPPGIFTER
Konsekvensbeskrivningen är framlagd till påseende för allmänheten 7.5. – 5.7.2007 på följande
platser:
- Tusby kommunbibliotek, Autoasemankatu 2,Tusby
- Tusby kommun, miljöcentral, Autoasemankatu 1 II våningen, Tusby
- Dickursby bibliotek, Näckrosvägen 4, Vanda

• Asemapäällikönkatu 14 ⋅ PL 36, 00521 Helsinki ⋅ 020 490 101 ⋅ Asiakaspalvelu 020 690 161 ⋅ www.ymparisto.fi/uus
• Stinsgatan 14 ⋅ PB 36, FI-00521 Helsingfors, Finland ⋅ +358 20 490 101 ⋅ Kundservice +358 20 690 161 ⋅ www.miljo.fi/uus

- Vanda stad, miljöcentral, Backasgränden 5, Vanda
- internetsidor: www.seepsula.fi (sidorna på finska, sammandrag på svenska)
Nylands miljöcentrals utlåtande kommer att finnas till påseende i september 2007 på internet:
www.ymparisto.fi/uus
Ytterligare uppgifter om projektet ges av Juhani Sjöblom tfn 050 672 07 på Seepsula Oy och Timo
Huhtinen tfn (09) 4761 1738 och Keijo Koskinen tfn (09) 4761 1731 på Sito Oy.
Tilläggsuppgifter om miljökonsekvensbedömningsprocessen ges även av Elina Kerko
tfn 020 490 101 på Nylands miljöcentral.
PROJEKTET PRESENTERAS FÖR ALLMÄNHETEN
Projektet presenteras för allmänheten onsdagen den 23.5.2007 kl. 18.00 - 20.00
kommunalfullmäktigesalen i Tusby kommun, Hyryläntie 16, Tusby.
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FRAMFÖRANDE AV ÅSIKTER
Åsikter och utlåtanden om konsekvensbeskrivningen kan framföras skriftligen och bör riktas till
Nylands miljöcentral och inlämnas senast den 5.7.2007.
Besökadress: Stinsgatan 14, Östra Böle, Helsingfors
Postadress: Nylands miljöcentral, PB 36, 00521 Helsingfors
E-postadress: service.organisation@ymparisto.fi [service = kirjaamo, organisation = uus]
Helsingfors 27.4.2007
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