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HÖJNING AV PRODUKTIONSKAPACITETEN OCH MATERIALEFFEKTIVITETEN
PÅ MARKTÄKTS- OCH ÅTERVINNINGSOMRÅDET I INGÅ
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (ELY-centralen) är kontaktmyndighet för en miljökonsekvensbedömning (MKB) av företaget Rudus Oy:s projekt i Joddböle by i Ingå. ELY-centralen
kungör att bedömningsprogrammet är anhängigt (Lag om förfarande vid miljökonsekvensbedömning). Med bedömningsprogrammet avses ett program som den projektansvarige gjort upp för behövliga utredningar och arrangemang för bedömningsförfarandet.
PROJEKTANSVARIG
Rudus Oy
PROJEKTET
Rudus Oy planerar en utvidgning av produktionsområdet samt en höjning av produktionskapaciteten och materialeffektiviteten i Joddböle by i Ingå. Det planerade projektområdet ligger i Joddböle
cirka sju kilometer sydväst om Ingå centrum.
ALTERNATIV SOM SKALL GRANSKAS:
I alternativ 1 är det planerade täktområdet cirka 164 hektar och den lägsta täktnivån +3. I området
bryts årligen 1–6 miljoner m3 stenmaterial. Den totala mängd sten som tas ut under verksamhetstiden är i detta alternativ cirka 25 miljoner kubikmeter fast mått. Verksamhetstiden uppskattas till 4–
25 år, vilket beror på den årliga täktverksamheten.
I alternativ 2 sker brytningen i projektområdets norra delar, Grävlingsberget och Sjömansberget,
ner till nivån -15 i ett område på cirka 87 hektar. Det övriga området bryts till nivån +3. Årligen bryts
1–6 miljoner m3 stenmaterial. Den totala mängd sten som tas ut under verksamhetstiden är i detta
alternativ cirka 40 miljoner kubikmeter fast mått. Verksamhetstiden uppskattas till 7–40 år, vilket
beror på den årliga täktverksamheten.
I alternativ 3 sker brytningen i projektområdets norra delar, Grävlingsberget och Sjömansberget,
ner till nivån -30 i ett område på cirka 87 hektar. Det övriga området bryts till nivån +3. Årligen bryts
1–6 miljoner m3 stenmaterial. Den totala mängd sten som tas ut under verksamhetstiden är i detta
alternativ cirka 53 miljoner kubikmeter fast mått Verksamhetstiden uppskattas till 9–53 år, vilket
beror på den årliga täktverksamheten.
I alternativ A granskas en placering av återvinningsfunktioner i området. Återvinningsfunktionerna
omfattar mottagning, mellanlagring och behandling av återvinningsfraktioner samt förädling för
försäljning vilket även inkluderar återvinning och slutdeponering av överskottsjord. Behandlingen
av återvinningsfraktioner och överskottsjord uppgår sammanlagt till maximalt cirka 10 miljoner ton
om året. Återvinningsfunktionerna kan genomföras parallellt med samtliga marktäktsalternativ eller
som ett eget alternativ även om marktäktsverksamheten inte skulle utökas.
I alternativ B granskas en utvidgning av hamnbassängen. Den slutliga arean för utvidgningen av
hamnbassängen beror på hur marktäktsalternativen ALT1–ALT3 genomförs. Utvidgningen av
hamnbassängen är som störst 24 hektar.
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Som nollalternativ granskas alternativet att projektet inte genomförs, dvs. att marktäktsområdet
inte utvidgas eller att återvinningsfunktionerna och mottagningen av överskottsjord inte genomförs
eller att hamnbassängen inte utvidgas. Verksamheten i området bedrivs enligt gällande tillstånd
och täktverksamheten upphör när tillstånden går ut.
YTTERLIGARE UPPGIFTER
Konsekvensprogrammet är framlagt till påseende för allmänheten 30.12.2013 - 27.2.2014 på följande platser:
- Ingå bibliotek, Ola Westmans allé 1, 10210 Ingå
- Ingå kommun, tekniska kansliet, Ola Westmans allé 3, 10210 Ingå
- Sjundeå kommunbibliotek , Stationsvägen 2, 02580 Sjundeå
- På Internet: www.miljo.fi/rudusingaMKB
Utlåtandet av Nylands ELY-central kommer att finnas till påseende i slutet av mars år 2014 på internet: www.miljo.fi/rudusingaMKB

Ytterligare uppgifter om projektet ges av Rudus Oy Tuomo Joutsenoja tfn 0400 929 149 och Hanna Luukkonen tfn 040 566 2050.
Tilläggsuppgifter om miljökonsekvensbedömningen ges av planerare Larri Liikonen och överinspektör Martti Pelkkikangas från ELY-centralen i Nyland tfn 0295 021 000.
PROJEKTET PRESENTERAS FÖR ALLMÄNHETEN
Projektet presenteras för allmänheten på torsdagen den 23.1.2014 kl. 18 -20 i Kyrkfjärdens skola,
Museivägen 7,10210 Ingå.
FRAMFÖRANDE AV ÅSIKTER
Åsikter och utlåtanden om konsekvensprogrammet kan framföras skriftligen. De skall riktas till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och inlämnas senast den 27 februari 2014. Åsikterna och
utlåtandena offentliggörs i Internet efter MKB-utlåtandet.
Besöksadress: Semaforbron 12, 5 vån., Östra Böle, Helsingfors
Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Registraturen, PB 36, 00521 Helsingfors
E-postadress: registratur.nyland@ely-centralen.fi
Helsingfors den 19 december 2013
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