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MKB-KUNGÖRELSE

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) meddelar att den kompletterade
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB-beskrivningen) för Massax Oy:s (f.d. Vekkox Oy) projekt för ett
stentäktsområde och en jordavstjälpningsplats i Massaholm i Vanda är anhängigt (Lag om förfarandet
vid miljökonsekvensbedömning; 252/2017).
Projektområdet ligger i Vanda stad så att det i nordost gränsar till Tusby gränsen. Förbindelse till
projektområdet från Tusbysidan går från Senkkeris nuvarande krosstation. Enligt planerna ska projektet
som mest omfatta täkt av högst cirka 13,8 miljoner kubikmeter stenmaterial, krossning och deponering
av cirka 22,2 miljoner kubikmeter rena överskottsmassor.
I MKB-beskrivningen presenteras de olika alternativen att genomföra projektet och miljökonsekvenser
som har utretts under MKB-förfarandet. Enligt planerna det finns fem alternativa sätt att genomföra
projektet samt ett nollalternativ, som menar att projektet genomförs inte. Skillnaderna mellan
alternativen har att göra med brytningsdjupet och fyllnadslagrets höjd. Brytnings- och fyllnadsområdets
omfattning är densamma i samtliga alternativ.
Miljökonsekvensbeskrivningen för projektet har kungjorts 23.3. – 20.5.2020. Nu kungörs en kompletterad version av den tidigare kungjorda miljökonsekvensbeskrivningen. Kompletteringarna gäller i
synnerhet antalen 5.5., 5.7., och 5.11. och har märkt med blå text.
Den kompletterade MKB-beskrivningen med bilagorna och kungörelsen är framlagda till påseende
21.9. – 4.11.2020:
Vanda stad, Vanda info, Dickursby, Dixi, Banvägen 11, 2. vån, 01300 Vanda
Tusby kommun, registratur, Kotorannankuja 10, 04300 Tusby
NTM-centralen i Nyland, Semaforbron 12 B, 5. vån, Östra Böle, Helsingfors
På webbsidorna av NTM-centralen i Nyland på adressen www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset
(välj område -> Nyland) och www.miljo.fi/VekkoxMassaholmMKB.
Åsikter och utlåtanden om den kompletterade konsekvensbeskrivningen kan framföras skriftligen. De
skall riktas till närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och inlämnas senast den 4.11.2020. Som
hänvisning: UUDELY/5564/2019. I sin motiverade slutsats kommer kontaktmyndigheten att beakta
även de åsikter och utlåtanden som inlämnats under den tidigare kungörelsen. Kontakt information:
Besöksadress: Semaforbron 12 B, 5 vån, Östra Böle, Helsingfors
Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Registraturen, PB 36, 00521
Helsingfors
E-postadress: registratur.nyland(at)ntm-centralen.fi
NTM-centralens motiverade slutsats om konsekvensbeskrivningen och alla inlämnade åsikter och
utlåtanden publiceras på internet www.miljo.fi/VekkoxMassaholmMKB efter det att motiverade
slutsats givits.
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Denna kungörelse har offentliggjorts den 21.9.2020 och den ska vara till påseende tills den 4.11.2020
på adressen www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset (välj -> Nyland). Meddelande om kungörelsen
ska publiceras på Vanda stads och Tusby kommuns webbsidor.
Helsingfors den 21 september 2020
NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I NYLAND

