TÄKT AV STENMATERIAL I PERNÅ –LOVISA HAVSOMRÅDE
Nylands miljöcentral är kontaktmyndighet för miljökonsekvensbedömningen (MKB) av täkt av stenmaterial
i Pernå –Lovisa havsområde av Forststyrelsen Morenia och tillkännager att konsekvensbeskrivningen är anhängigt (Lag om förfarande vid miljökonsekvensbedömning). Med konsekvensbeskrivning avses en handling
som innehåller uppgifter om projektet och dess alternativ och en enhetlig bedömning av deras
miljökonsekvenser.
PROJEKTET
Målet för projektet är en täkt av 600 000 - 800 000 m3 havssand och –grus per år utanför Pernå –Lovisa.
Undersökningsområdena ligger cirka fyra kilometer sydsydost från Hamnskär, cirka fyra kilometer söder om
Tainio tyr, cirka två kilometer öster om Tainio tyr.
Vattendjupet varierar inom de planerade muddringsområdena från ett par meter till cirka 40 meter.
Alternativ som skall bedömas:
0-alternativet, att inte alls genomföra projektet, ingen täktverksamhet
1-alternativet, att utvinna stenmaterial på alla undersökningsområdena
2-alternativet, att utvinna stenmaterial bara på en del av undersökningsområdena
PROJEKTANSVARIG
Forststyrelsen Morenia
YTTERLIGARE UPPGIFTER
Konsekvensbeskrivning är framlagt till påseende för allmänheten 12.4. - 8.6.2006 på följande platser:
- Pernå kommun, Schäsvägen 6, Pernå
- Pernå bibliotek, Schäsvägen 3, Pernå
- Lovisa stad, Miljövårdsbyrån, Tekniska centralen, Karlskronabulevarden 8, Lovisa
- Lovisa stadbiblioteket, Drottninggatan 24, Lovisa
- Kotka stad, miljöcentral, Kotkantie 6, Kotka
- Kotka huvudbiblioteket, Kirkkokatu 24, Kotka
- Fredrikshamn stad, kundtjänst, Puistokatu 2, Fredrikshamn
- Fredrikshamn bibliotek, Rautatienkatu 8, Fredrikshamn
- internettisivulla www.morenia.fi
Nylands miljöcentrals utlåtande kommer att finnas till påseende i början av augusti på Internet:
www.ymparisto.fi/uus
Ytterligare uppgifter om projektet ges av direktör Pertti Oikarinen tfn 020 564 4451 och planeringschef
Tero Elo tfn 020 564 4450 från Forststyrelsen Morenia och avdelningschef Antti Lepola tfn (03) 523 5230
och hydrobiolog Veli-Matti Hilla tfn (03) 523 5227 från Ingenjörsbyrå Paavo Ristola Oy.
Tilläggsuppgifter om miljökonsekvensbedömningen ges även av överinspektör Jorma Jantunen vid Nylands
miljöcentral tfn. 020 490 101.

PROJEKTET PRESENTERAS FÖR ALLMÄNHETEN
Information om projektet ges vid följande tillfällen:
Projektet presenteras för allmänheten onsdagen den 25 april 2006 kl 18.00 i matsalen i Hamnhuset i Lovisa
stad, Valko
FRAMFÖRANDE AV ÅSIKTER
Åsikter och utlåtanden om konsekvensbeskrivning kan framföras skriftligen. De skall riktas till Nylands
miljöcentral och inlämnas senast den 8 juni 2006.
Besöksadress: Stinsgatan 14, Östra Böle, Helsingfors
Postadress: Nylands miljöcentral, PB 36, 00521 Helsingfors
E-postadress: service.organisation@ymparisto.fi [service = kirjaamo, organisation = uus]

Helsingfors den 5 april 2006

NYLANDS MILJÖCENTRAL

