TÄKT AV MARK I KRÅKÖ, BORGÅ
Nylands miljöcentral är kontaktmyndighet för miljökonsekvensbedömningen (MKB) av täkt av mark i Kråkö
och tillkännager att konsekvensprogrammet är anhängigt (Lag om förfarande vid miljökonsekvensbedömning).
Med bedömningsprogrammet avses ett program som den projektansvarige gjort upp för behövliga utredningar
och arrangemang för bedömningsförfarandet.
PROJEKTET
Det planerade marktäksområdet, som är målområdet i detta förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB)
är beläget i Kråkömalmen, Borgå. Området är beläget ca 11 km söder om Borgå centrum. Områdets
grusreserver är av hög kvalitet och lämpar sig väl för produktion av betong.
Marktäkten kommer enligt planen att bedrivas under grundvattennivån med djupskopa eller motsvarande
utrustning. I området utnyttjas även de grusreserver som finns ovanom grundvattennivån. Täktverksamheten
har uppdelats i tre faser, så att verksamheten gradvis förlyttar sig från områdets nordvästra mot områdets
sydöstra del. Uppdelningen av verksamheten i faser möjliggör att området samtidigt kan används i
rekreationssyfte.
Som en följd av tidigare täktverksamheter, har det vid området bildats två grundvattenbassänger som enligt den
nya marktäktsplanen kommer att förenas.Ytterligare en ny bassäng kommer att bildas i fastighetsområdets
nordvästra del. Den nya bassängen kommer huvudsakligen att fungera som badområde. Den nuvarande
bassängernas arealer är 4,5 och 0,9 ha.
Alternativ som skall granskas:
VE 0: Projektet genomförs inte
VE 1: Projektet genomförs planenligt
PROJEKTANSVARIG
Lohja Rudus Oy Ab
YTTERLIGARE UPPGIFTER
Bedömningsprogrammet är framlagt till påseende för allmänheten 28.3. - 4.5.2006 på följande platser:
- Huvudbiblioteket, Prästgatan 20, Borgå
- Biblioteket i Gammelbacka, Centrumplatsen 1, Borgå
- Internet: www.lohjarudus.fi/kiviaines
Nylands miljöcentrals utlåtandet kommer att finnas till påseende i början av juni på Internet:
www.ymparisto.fi/uus
Ytterligare uppgifter om projektet ges av Eija Ehrukainen tfn 020 447 7271 från Lohja Rudus Oy Ab och
Jari Mannila tfn 020 755 6459 från Ramboll Finland Oy.
Tilläggsuppgifter om miljökonsekvensbedömningen ges även av Jorma Jantunen tfn. 020 490 101 från Nylands
miljöcentral.

PROJEKTET PRESENTERAS FÖR ALLMÄNHETEN
Projektet presenteras för allmänheten torsdagen den 6 april 2006 kl 17.00 - 19.00 i auditoriet Hanna /
POMO-huset, Alexandersgatan 20, Borgå. Kaffeserveringen kl. 16.30 - 17.00.
FRAMFÖRANDE AV ÅSIKTER
Åsikter och utlåtanden om konsekvensprogrammet kan framföras skriftligen. De skall riktas till Nylands
miljöcentral och inlämnas senast den 4 maj 2006.
BESÖKSADRESS: Stinsgatan 14, Östra Böle, Helsingfors
POSTADRESS: Nylands miljöcentral, PB 36, 00521 Helsingfors
E-postadress: service.organisation@ymparisto.fi [service = kirjaamo, organisation = uus]
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