BRYTNING OCH FÖRÄDLING AV MARKSUBSTANS INOM BASTUKÄRRS KOMMANDE
DETALJPLANEOMRÅDE I SIBBO, MÅRTENSBY

Nylands miljöcentral är kontaktmyndighet för miljökonsekvensbedömningen (MKB) av brytning och
förädling av marksubstans inom Bastukärrs kommande detaljplaneområde och tillkännager att
konsekvensprogrammet är anhängigt (Lag om förfarande vid miljökonsekvensbedömning). Med
bedömningsprogrammet avses ett program som den projektansvarige gjort upp för behövliga utredningar
och arrangemang för bedömningsförfarandet.
PROJEKTET
Bastukärr ligger i Sibbo kommun i Mårtensby. Man planerar att Bastukärr skall bilda ett arbetsplatsområde och
där har förekommit brytning och förädling av marksubstans en lång tid. På området opererar Lohja Rudus Oy
Ab och Murskauskolmio Oy. Därtill planerar Lemminkäinen Abp täkt av stenmaterial från Bastukärr området.
Man hämtar också brytningsprodukter för att krossas på området.
På området planerar företagen brytningar vilkas sammanlagda areal är cirka 69 ha och täktmängden är
sammanlagt cirka 3,5 milj. k-m3. Planerade brytningar fortsätter till år 2012. Nylands miljöcentral har gett
29.6.2007 beslut om behovet av miljökonsekvensbedömning vid marktäkt inom Bastukärrs område.
Alternativ som skall granskas:
0-alternativet: Projektet genomförs inte som planerat. Man fortsätter brytning, krossning och markens
bearbetning enligt de tillstånd som är i kraft.
1-alternativet: Projektet genomförs planenligt som framgår i planutkastet. Brytningsprodukterna skall
krossas och utnyttjas på brytningsområdet. Man har som avsikt att hämta till området brytningssubstanser
från byggen för att krossas. Trafiken till området går endast via den nuvarande korsningen på Kervovägen.
PROJEKTANSVARIG
Lemminkäinen Abp, Lohja Rudus Oy Ab och Murskauskolmio Oy.
YTTERLIGARE UPPGIFTER
Bedömningsprogrammet är framlagt till påseende för allmänheten 3.12.2007 –1.2.2008 på följande platser:
- Sibbo Sockengården, Stora Byvägen 18, Avdelningen för teknik och miljö, II-våningen
- Sibbo huvudbibliotek, Norra skolvägen 2
- Kervo bibliotek, Paasikivigatan 12
Nylands miljöcentrals utlåtande kommer att finnas till påseende i februari 2008 på Internet:
www.ymparisto.fi/uus
Ytterligare uppgifter om projektet ges av Pekka Uusivirta tfn 0400 –315 337 från Lemminkäinen Oyj,
Hanna Luukkonen tfn 040 - 566 2050 från Lohja Rudus Oy Ab och Sami Seppälä tfn 040 –768 4030 från
Murskauskolmio Oy. Ytterligare uppgifter om bedömningsprogrammet ges av Erkki Matilainen tfn 05 –

413 8327 från Insinööritoimisto Erkki Matilainen Oy.
Tilläggsuppgifter om miljökonsekvensbedömningen ges även av Rolf Nyström tfn 020 490 101 från Nylands
miljöcentral.
PROJEKTET PRESENTERAS FÖR ALLMÄNHETEN
Projektet presenteras för allmänheten tisdagen den 11 december 2007 kl 18.00 - 20.00 i Sipoonjoki
skola, A.I.Virtanen-salen, Norra skolvägen, 04130 Sibbo (Nickby).

FRAMFÖRANDE AV ÅSIKTER
Åsikter och utlåtanden om konsekvensprogrammet kan framföras skriftligen. De skall riktas till Nylands
miljöcentral och inlämnas senast den 1 februari 2008.
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 29 november 2007
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