Etelä-Savo

KUNGÖRELSE

YIT INFRA AB, AHTILA STENMATERIALTAGNIGSPROJEKT, HÖJANDET AV
PRODUKTIONSKAPACITETEN AV STENMATERIALETS TAGNINGSVERKSAMHET I
OMRÅDET JÄRVENKALLIO I PYHTÄÄ, HEINLAHTI, MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
YIT Infra Ab har sent till Sydöstra Finlands närings-, trafik- och miljöcentral ett miljökonsekvensbeskrivning enligt MKB- lagen som gäller YIT Infra Ab:s stenmaterialtagningsprojekt i Pyttis kommun, Heinlahti
by, i området Järvenkallio på lägenheterna Ahtila 10:112 och Metsola 9:12. Områdets produktionskapacitet
skall höjas.
Miljökonsekvensbeskrivning är en handling, i vilken man har framställt uppgifter om projektet och dess alternativ samt en enhetlig beskrivning av dess miljökonsekvenser.
Alternativ som man har granskat vid MKB-förfarandet
Alternativ 0, Produktionskapaciteten höjs inte. Verksamheten fortsätter i enlighet med nuvarande planer och
tillstånd. Tagningen är max. 180 000 m3/år och den lägsta tagningsnivån +16.00
Alternativ 1, Produktionskapaciteten höjs. Tagningen av stenmaterial är under några år max. 740 000 m3/år
och den lägsta tagningsnivån +16.00.
Alternativ 2, Tagningens nivå sätts ner på nivån +2.00. Efter att mängden enligt nuvarande tillstånd har
utnyttjats, fortsätter verksamheten. Tagningen är max. 200 000 m3/år. När verksamheten har nedlagts,
återställs landskapet för fritidsbruk.
I MKB- förfarandet har man bedömt konsekvenserna av olika alternativ bland annat på markanvändning,
jord- och berggrund, grundvatten och ytvatten, människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel, landskap
och naturförhållanden, samt trafikmängden och -säkerheten. Målsättningen har också blivit att öka medborgarnas information och möjligheter att delta.
Hörande om miljökonsekvensbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning är framlagd till påseende i kommunen Pyttis och i staden Kotka den 9.4.2018
- 25.5.2018 i kommunalbyråer (Siltakyläntie, 175 Pyttis och Kustaankatu 2, Kotka), och i Pyttis bibliotek
(Huutjärventie 30), i Kotkas stadsbibliotek (Kirkkokatu 24), samt i Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus/Sydöstra Finlands närings-, trafik- och miljöcentral (Salpausselänkatu 22, Kouvola).
Miljökonsekvensbeskrivning finns också i internet. Webbplatsen är:
www.ymparisto.fi/ahtilankiviaineshankepyhtaaYVA
Ett för alla öppet evenemang om miljökonsekvensbeskrivning ordnas tisdag den 17.4.2018 klockan 17.30 i
Pyttis, i Huutjärvi skola (Huutjärventie 56).
Utlåtanden och åsikter
Utlåtanden och skriftliga åsikter om miljökonsekvensbeskrivning kan ges till Kaakkois-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus/Sydöstra Finlands närings-, trafik och miljöcentral, PL 1041, 45101
Kouvola senast 25.5.2018 eller per e-post till registratur: kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi
Sydöstra Finlands NTM - central granskar miljökonsekvensbeskrivning och ger sitt utlåtande i juni 2018.
Utlåtandet är sedan framlagt till påseende, webbplatsen är
www.ymparisto.fi/ahtilankiviaineshankepyhtaaYVA
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Mer informat
Sydöstra Finlands NTM-central, Jukka Timperi, tel. 040 767 5475
YIT Infra Oy, Lasse Vilhunen, tel. 0400 279 629
Insinööritoimisto Matti Jokinen, tel. 044 353 7904
KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS/SYDÖSTRA FINLANDS
NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRAL
Kouvola 3.4.2018, Dnro KASELY/546/2017

