BRYTNING OCH FÖRÄDLING AV MARKSUBSTANS INOM BASTUKÄRRS DETALJPLANEOMRÅDE I MÅRTENSBY, SIBBO
Nylands miljöcentral är kontaktmyndighet för miljökonsekvensbedömningen (MKB) av brytning
och förädling av marksubstans inom Bastukärrs detaljplaneområde och tillkännager att miljökonsekvensbeskrivningen är anhängig (Lag om förfarande vid miljökonsekvensbedömning). Miljökonsekvensbeskrivningen är en utredning som innehåller uppgifter om projektet och dess alternativ och
en enhetlig bedömning av deras miljökonsekvenser.
PROJEKTET
Bastukärr ligger i Sibbo kommun i Mårtensby. Enligt den godkända detaljplanen planerar man att
bilda ett arbetsplatsområde, Freeway Logistic City, i Bastukärr. Planeringsområdets användning
förutsätter brytning för att området ska lämpa sig för användningsändamålet. Brytningsverksamhet
har utförts sedan 1990-talet. På området opererar Rudus Oy och Lemminkäinen Infra Oy. Verksamhetsområdets areal är cirka 150 ha, varav brytningsområdet utgör sammanlagt cirka 80 ha och projektets totala täktvolym är cirka 3,7 miljoner m3 teoretiskt fast mått. Dessutom transporterar man
små mängder ytjord till området från byggen för att bygga bullervallar samt uppskattningsvis 200
000 t rena brytningsprodukter om året för krossning. Planerade brytningar fortsätter till år 2018.
Nylands miljöcentral har gett 29.6.2007 beslut om behovet av miljökonsekvensbedömning vid
marktäkt inom Batukärrs område på grund av områdets storlek och möjliga sammantagna miljökonsekvenser av de skilda företagens projekt.
Alternativ som skall granskas:
Alternativ 0 (ALT0): Projektet genomförs inte som ovan har beskrivits. Man fortsätter brytning,
krossning och markens bearbetning enligt de olika tillstånd som är i kraft.
Alternativ 1 (ALT1): koordinerad brytningsverksamhet och vidareförädling av marksubstanser
enligt detaljplanen förvekligas så som ovan har beskrivits.
PROJEKTANSVARIG
Rudus Oy Ab och Lemminkäinen Infra Oy Ab.
Murskauskolmio Oy, som ännu i programskedet var projektansvarig, fusionerades med Rudus Oy
Ab senare under MKB-förfarandet.
YTTERLIGARE UPPGIFTER
Bedömningsbeskrivningen är framlagt till påseende för allmänheten 8.12.2008-6.2.2009 på följande
platser:
-

Sibbo Sockengården, Stora Byvägen 18, Avdelningen för teknik och miljö, II-våningen
Sibbo huvudbibliotek, Norra skolvägen
Kervo bibliotek, Paasikivigatan 12

Nylands miljöcentrals utlåtande kommer att finnas till påseende i början av april 2009 på Internet: www.ymparisto.fi/uus

Ytterligare uppgifter om projektet ges av Jani Pieksemä från Lohja Rudus Oy Ab tfn 020 4477
267 och Pekka Uusivirta från Lemminkäinen Oy Ab tfn 0400 315 337. Ytterligare uppgifter om
bedömningsbeskrivningen ges av Janne Huttunen tfn 050 5700 014 och Niko Karjalainen tfn 050
3060 752 från Groundia Oy Ab.
Tilläggsuppgifter om miljökonsekvensbedömningen ges av Rolf Nyström tfn 020 610 101 från
Nylands miljöcentral.
PROJEKTET PRESENTERAS FÖR ALLMÄNHETEN
Projektet presenteras för allmänheten torsdagen den 18 december 2008 kl 18.00 – 20.00 i Gamla
kommunalhuset, Jussasvägen 16, Nickby.
FRAMFÖRANDE AV ÅSIKTER
Åsikter och utlåtanden om konsekvensbeskrivningen kan framföras skriftligen. De skall riktas till
Nylands miljöcentral och inlämnas senast den 6 februari 2009.
Besöksadress: Stinsgatan 14, Östra Böle, Helsingfors
Postadress: Nylands miljöcentral, PB 36, 00521 Helsingfors
E-postadress: kirjaamo.uus(a)ymparisto.fi
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