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MKB-KUNGÖRELSE

Circulation Oy har lämnat in en miljökonsekvensbedömning (MKB-beskrivning) gällande bioterminalen
och behandlings- och omlastningsstationen för bearbetning av nyttoavfall och avfall till närings- trafik
och miljöcentralen i Nyland (NTM-central) (Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
468/1994, ändrad 267/1999). Konsekvensbeskrivningen är ett dokument där man presenterar
information om projektet, genomförandealternativ samt en bedömning och en jämförelse av
alternativens miljöpåverkan.
Circulation Oy:s projekt planeras i Klaukkala by i Nurmijärvi, på en obebyggd fastighet på ungefär 18
hektar som befinner sig på gränsen mellan Nurmijärvi och Esbo. För att fullgöra projektet har man i
MKB-beskrivningen undersökt fem olika genomförandealternativ (VE1 - VE5) och även alternativet att
inte genomföra projektet (VE0). I alla granskade genomförandealternativ ingår byggandet av och
verksamheten vid bioterminalen och behandlings- och omlastningsstationen för återanvändbart
material. Alternativen skiljer sig från varandra bland annat när det gäller typen av konstruktion,
byggnadsperioden på projektområdet och användningen av betong- och tegelavfall i infrastrukturen. I
tre utav alternativen granskar man även brytande och krossande av berg i samband med byggandet.
De granskade genomförandealternativen skiljer sig även från varandra när det gäller de material som
behandlings- och omlastningsstationen tar emot och mängden material.
MKB-beskrivningen är framlagd till påseende 5.8. - 4.10.2019 på följande platser:
Esbo stad, Teknik- och miljösektorn, Kundservice, Teknikvägen 15, 2. vån., 02150 Esbo
Nurmijärvi kommun, registratur, Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
Mellersta Nylands miljöcentral, Hyrylänkatu 8 C, 04300 Tuusula
MKB-beskrivningen kan läsas elektroniskt på adressen www.ymparisto.fi/circulationnurmijarviYVA
MKB-beskrivningen presenteras för allmänheten på torsdagen den 29 augusti 2019
kl. 18.00 - 20.00 i Harjula skola, matsalen, Viljelystie 30, 01840 Klaukkala.
Åsikter och utlåtanden om konsekvensbeskrivningen kan framföras skriftligen. De skall riktas till
närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och inlämnas senast den 4 oktober 2019.
NTM-centralens utlåtande om konsekvensbeskrivningen och alla inlämnade åsikter och utlåtanden
publiceras på internet: www.ymparisto.fi/circulationnurmijarviYVA efter det att MKB-utlåtande givits.
Besöksadress: Semaforbron 12 B, 5 vån, Östra Böle, Helsingfors
Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Registraturen, PB 36, 00521 Helsingfors
E-postadress: registratur.nyland(at)ntm-centralen.fi
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