DEPONERINGEN AV RENA ÖVERSKOTTSMASSOR OCH MARKTÄKT PÅ
VINKELKÄRROMRÅDET I ESBO
Nylands miljöcentral är kontaktmyndighet för miljökonsekvensbedömningen (MKB) av deponeringen
av rena överskottsmassor och marktäkt på Vinkelkärrområdet i Esbo och tillkännager att
bedömningsprogrammet är anhängigt (Lag om förfarande vid miljökonsekvensbedömning).
Bedömningsprogrammet är en plan som den projektansvarige har gjort upp för behövliga utredningar
och arrangemang för bedömningsförfarandet.
PROJEKTET
Esbo stads tekniska central upprätthåller och sköter en mottagningspunkt för överskottsmassor på
Vinkelkärrområdet. Nu tas massor emot på Kalliosuo-området, som ännu har deponeringskapacitet för
ca 2 – 3 år. Tekniska centralen har dessutom miljötillstånd för att fylla Takapelto-området, där det
enligt det nuvarande tillståndet finns deponeringskapacitet för drygt tio år. Verksamheten på den
gamla jordsoptippen på Vinkelkärr har upphört år 2007.
Området skall schaktas till en lägre nivå än vad de nuvarande tillstånden möjliggör och området skall
sedan fyllas med överskottsmassor. Projektets MKB-förfarande omfattar också återvinning av
stenmaterial på projektområdet.
Alternativ som skall granskas
ALT 0: Schaktning och deponeringen sker enligt de nuvarande schaktnings- och deponeringsplanerna.
ALT 1: Alternativ 1 baserar sig på nya marktäkts- och deponeringsplaner.
PROJEKTANSVARIG
Esbo stad, Tekniska centralen
YTTERLIGARE UPPGIFTER
Bedömningsprogrammet är framlagt till påseende för allmänheten 11.8. –30.9.2008 på följande
platser:
- Esbo stad, miljöcentralen, Kyrkträskvägen 6 B, 4 vån., ESBO
- Esbo stad, Samservice, Kyrkträskvägen 4, ESBO
- Esbo stad, Biblioteket i Mellersta Esbo, Kirstivägen 11, ESBO
- Esbo stad, Biblioteket i Alberga, Albergagatan 9 (Affärscentret Sello), ESBO
- Kyrkslätts kommunalkansli, kundtjänst, Stationsvägen 3 B, KYRKSLÄTT
- www.espoo.fi/ -> Avoin Espoo
Nylands miljöcentrals utlåtande kommer att finnas till påseende i slutet av oktober 2008 på Internet
www.ymparisto.fi/uus
Ytterligare uppgifter om projektet fås av Pentti Hakkarainen, förnamn.efternamn@espoo.fi, tfn (09)
8162 5182 från Esbo stad och Jari Mannila, förnamn.efternamn@ramboll.fi, tfn 020 755 6459 från
Ramboll Finland Oy.

Tilläggsuppgifter om miljökonsekvensbedömningen ges av Rolf Nyström, tfn 020 610 101,
förnamn.efternamn@ymparisto.fi vid Nylands miljöcentral.
PROJEKTET PRESENTERAS FÖR ALLMÄNHETEN
Projektet presenteras för allmänheten onsdagen den 20 augusti 2008 kl. 18.00 i Noux friluftsstuga,
Nouxgränden 2, Esbo.
FRAMFÖRANDE AV ÅSIKTER
Åsikter och utlåtandet om bedömningsprogrammet kan framföras skriftligen. De skall riktas till
Nylands miljöcentral och inlämnas senast den 30 september 2008.
Besöksadress: Stinsgatan 14, Östra Böle, Helsingfors
Postadress: Nylands miljöcentral, PB 36, 00521 Helsingfors
E-postadress: kirjaamo.uus(a)ymparisto.fi
Helsingfors den 8 augusti 2008
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