TÄKT AV STENMATERIAL FRÅN BERGGRUNDEN
GREGGBÖLEOMRÅDET I PERNÅ

Nylands miljöcentral är kontaktmyndighet för miljökonsekvensbedömningen (MKB) av täkt av
stenmaterial från berggrunden 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
Täkt av stenmaterial från berggrunden är indelad i tre skeden. Schaktningsvolymen är 14 milj.m3 fast
mått och areal 85 hektar. Varje område eftervårdas så att landskapet rekonstrueras efter avslutad täkt.
I projektet ingår också krossning och lagring av det brutna stenmaterialet. På området kan man också
krossa stenmaterial som brutits någon annanstans och en mobil asfaltstation kan också tidvis vara
stationerad där. Till området kan också föras rent jordmaterial för eftervård och rekonstruktion av
landskapet.
Alternativ som skall bedömas:
0-alternativet: Projektet genomförs inte
1-alternativet: Projektet genomförs planenligt
PROJEKTANSVARIG
NCC Roads Oy
YTTERLIGARE UPPGIFTER
Konsekvensbeskrivning är framlagt till påseende för allmänheten 23.10. - 21.12.2006 på följande
platser:
- Pernå kommun, tekniska kansliet, Schäsvägen 6, Pernå kyrkoby
- Pernå bibliotek, Schäsvägen 3, Pernå kyrkoby
- Agricolahallen, Forsövägen 3, Forsby Såg
- Internet: http://projektit.ristola.com/ncc/pernaja
Nylands miljöcentrals utlåtande kommer att finnas till påseende i slutet av februari 2007 på Internet:
www.ymparisto.fi/uus
Ytterligare uppgifter om projektet ges av Taina Piiroinen tfn (09) 348 6300 från NCC Roads Oy,
Nisa Lehtosalo och Marjaterttu Mäntynen tfn (019) 661 21 från Pernå kommun och Matti Kautto
och Milja Nuppula tfn (03) 523 51 från Ingenjörsbyrå Paavo Ristola Oy.
Tilläggsuppgifter om miljökonsekvensbedömningen ges även av Jorma Jantunen vid Nylands
miljöcentral tfn. 020 490 101.

PROJEKTET PRESENTERAS FÖR ALLMÄNHETEN
Information om projektet ges vid följande tillfällen:
Projektet presenteras för allmänheten måndagen den 6 november 2006 kl 17.00 i Byahemmet,
Byahemsvägen 16, Gammelby (Pernå).
FRAMFÖRANDE AV ÅSIKTER
Åsikter och utlåtanden om konsekvensbeskrivning kan framföras skriftligen. De skall riktas till Nylands
miljöcentral och inlämnas senast den 21 december 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 20 oktober 2006
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