KRÅKÖN MAA-AINESTEN OTTO, PORVOO

Uudenmaan ympäristökeskus toimii yhteysviranomaisena Kråkön maa-ainesten oton
ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) ja ilmoittaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen
vireillä olosta (Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä). Arviointiselostus on hankkeesta
vastaavan laatima asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio
niiden ympäristövaikutuksista.
HANKE
YVA-menettelyn kohteena on Porvoon Kråkön saarella sijaitseva vanha soranottoalue. Alue sijaitsee
noin 11 kilometriä Porvoon keskustasta etelään, Kråkömalmen nimisellä alueella. Ottoalueen soravarat
ovat laadultaan erinomaista ja betonivalmistukseen hyvin soveltuvaa raaka-ainetta.
Kråkön ottoalueelta otetaan suunnitelman mukaan soraa pohjaveden pinnan alapuolelta laahakauhalla tai
vastaavalla laitteistolla. Alueella hyödynnetään myös pohjavedenpinnan yläpuolisia massoja. Ottotoiminta
jaetaan kolmeen eri ottovaiheeseen siten, että toiminta alkaa alueen luoteisosasta ja etenee kohti
kaakkoa. Otto tehdään niin, että aluetta voidaan myös ottotoiminnan aikana kesäisin käyttää
uimapaikkana.
Aikaisemman ottotoiminnan seurauksena alueelle muodostuneet kaksi pohjavesiallasta yhdistyvät tekeillä
olevan maa-aineksenottosuunnitelman mukaan ja alueen luoteisosaan muodostuu uusi pienempi allas,
joka ottotoiminnan loputtua tulee palvelemaan pääasiassa uimapaikkana. Alueella olevat nykyiset
pohjavesialtaat ovat noin 4,5 ja 0,9 hehtaarin suuruisia.
Arvioitavat vaihtoehdot:

0-vaihtoehto: Hanketta ei toteuteta
1-vaihtoehto: Hanke toteutetaan suunnitelman mukaisesti
HANKKEESTA VASTAAVA
Lohja Rudus Oy Ab
LISÄTIETOJA
Arviointiselostus on 23.10. – 21.12.2006 arviointimenettelyn aikana yleisön nähtävänä seuraavissa
paikoissa:
- Porvoon kaupunki, ympäristösuojelutoimisto, Piispankatu 38, Porvoo
- Pääkirjasto, Papinkatu 20, Porvoo
- Kevätkummun nuorisotalo, Sammontie 3, Porvoo
- Gammelbackan kirjasto, Keskusaukio 1, Porvoo
- internettisivulla http://www.teollisuusbetoni.fi/kiviaines/default.asp?cat=1&va=25&vb=215
Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto tulee nähtäville helmikuun lopussa 2007 internettiin
osoitteeseen http://www.ymparisto.fi/uus

Lisätietoja hankkeesta antaa Eija Ehrukainen puh. 020 447 7271 Lohja Rudus Oy:stä ja Jari Mannila
puh. 020 755 6459 Ramboll Finland Oy:stä.
Lisätietoja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
ympäristökeskuksesta puh.020 490 101.
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HANKKEEN ESITTELYTILAISUUS
Hankkeen esittelytilaisuus pidetään maanantaina 30.10.2006 klo 18.00 - 20.00 Hanna-auditorio /
POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo. Kahvitarjoilu klo 17.30 - 18.00.
MIELIPITEIDEN ESITTÄMINEN
Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Uudenmaan
ympäristökeskukseen 21.12.2006 mennessä.
Käyntiosoite: Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila, Helsinki.
Postiosoite: Uudenmaan ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki.
Sähköpostiosoite: palvelu.virastotunnus@ymparisto.fi [palvelu = kirjaamo, virastotunnus = uus]

Helsingissä 20. päivänä lokakuuta 2006
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