ÅTERVINNING AV STENMATERIAL I HAXBÖLE I VANDA
Nylands miljöcentral är kontaktmyndighet för miljökonsekvensbedömningen (MKB) för Haxböles stenmaterials
återvinningprojekt 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
I Vanda i stadsdelen Haxböle planerar Lemminkäinen Infra Oy att fortsätta krossningsverksamhet av
överskottsstenmaterial som uppstår vid byggnadsverksamhet. Verksamheten är belägen i kvarteret 66201 i
adressen Östra Vitbäcksvägen 25-27. Till området hämtas per år max. 500 000 ton stenmaterial för krossning,
lagring och borttransportering. Verksamhetsidkarens gällande miljötillstånd löper ut i maj 2009. Den nuvarande
verksamheten har planerats fortgå i området ännu 2-5 år. Fortsättning av verksamheten och för erhållande av
nytt miljöstillstånd krävs miljökonsekvensbedömningsförfarande eftersom mängden av stenmaterial som
återvinns överstiger 100 ton i dygnet.
Alternativ som skall granskas:
Alternativ 0: Projektet genomförs inte. Återvinningen och krossningen av stenmaterial på planeringsområdet
slutar.
Alternativ 2: Återvinningen och krossningen av stenmaterial fortsätter på området enligt nuvarande planer till
dess att området bebyggs.
PROJEKTANSVARIG
Lemminkäinen Infra Oy
YTTERLIGARE UPPGIFTER
Bedömningsprogrammet är framlagt till påseende för allmänheten 16.2. –31.3.2009 på följande platser:
- Dickursby samservicekontor (Vanda resecentral), Banvägen 7, 01300 Vanda
- Parkstad bibliotek, Hörnvägen 2, 00760 Helsingfors
- På internet: www.ymparisto.fi/uus Miljökonsekvensbedömning (MKB) och SMB
under arbete

MKB-projekt som är

Nylands miljöcentrals utlåtandet kommer att finnas till påseende i slutet av april på Internet:
www.ymparisto.fi/uus
Ytterligare uppgifter om projektet ges av Pekka Uusivirta tfn. 0400 315 337 från Lemminkäinen Infra Oy.
Tilläggsuppgifter om miljökonsekvensbedömningen ges även av överinspektör Timo Kinnunen och
avdelningschef Pirkko Kekoni tfn.020 610 101 från Nylands miljöcentral.
PROJEKTET PRESENTERAS FÖR ALLMÄNHETEN
Projektet presenteras för allmänheten på tisdag den 17 februari 2009 med början kl 18 i Östra-Haxböle skolan,
Skolvägen 8, 01260 Vanda.

FRAMFÖRANDE AV ÅSIKTER
Åsikter och utlåtanden om konsekvensprogrammet kan framföras skriftligen. De skall riktas till Nylands
miljöcentral och inlämnas senast den 31 mars 2009.
Besökadress: Stinsgatan 14, Östra Böle, Helsingfors
Postadress: Nylands miljöcentral, PB 36, 00521 Helsingfors
E-postadress: kirjaamo.uus@ymparisto.fi

Helsingfors den 11 februari 2009
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