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BYGGANDET AV FINNO HAMN
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (ELY-centralen) är kontaktmyndighet för en
miljökonsekvensbedömning (MKB) av Esbo stads projekt att byggna Finno hamn. ELYcentralen kungör att bedömningsprogrammet 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
Projektet omfattar byggandet av Finno hamnområdet. Förverkligandet av projektet förutsätter utfyllnad av havsområdet, muddring av utfyllnadsområdena samt deponering av
muddermassorna vid havsdeponeringsområdena. Planeringen av området styrs av resultaten av den internationella idétävlingen för Finnohamnen. Man planerar bostads- och kontorshus på Finnohamnområdet.
ALTERNATIV SOM SKALL GRANSKAS
ALT 0: Inget förverkligande av projektet
ALT 0+: Utbyggnad av hamnen på basen av en plan som utarbetats tidigare i enlighet
med generalplanen, vinterförvaringen av båtar löses. I detta alternativ är muddringsbehovet 0,3 milj. m3 och utfyllnadsbehovet 0,3 milj. m3.
ALT 1: Ett alternativ på basen av planeringstävlingen, vars muddringsbehov är cirka 1,6
milj. m3 ktr (teoretiska fasta kubikmetrar) och utfyllnadsbehov cirka 1,8 milj. m3 rtr (teoretiska byggtekniska kubikmetrar).
ALT 2: Det mest omfattande alternativet är ett förverkligande i enlighet med delgeneralplanen, då muddringsbehovet är 2,0 milj. m3 och utfyllnadsbehovet 2,8 milj. m3.
PROJEKTANSVARIG
Esbo stad
YTTERLIGARE UPPGIFTER
Konsekvensprogrammet är framlagt till påseende för allmänheten 27.3.2013 - 27.5.2013
på följande platser:
Esbo stads registratur, Köpcentrum Entresse, tredje våningen, Brogatan 11, 02770 Esbo
Esboviken, Köpcentrum Lippulaiva, Esboviksgatan 4, 02320 Esbo
Mattby, Köpcentrum Iso Omena, Biskopsbron 11, S 20, 02230 Esbo
www.finnoo.fi
www.ely-centralen.fi > SWE > ELY-centralerna > Nyland> Miljövård > Miljökonsekvensbedömning MKB och SMB
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Utlåtandet av Nylands ELY-central kommer att finnas till påseende i slutet av juni år 2013
på internet: http//www.ely-centralen.fi/SWE > ELY-centralerna > Nyland> Miljövård > Miljökonsekvensbedömning MKB och SMB > Aktuella MKB-projekt samt > Utlåtanden om
MKB
Ytterligare uppgifter om projektet ges av Esbo stad miljöinspektör Leena Sjöblom, tfn. 09
816 24833 samt om konsekvensprogrammet av Ramboll Finland Oy Jari Mannila , tfn 020
755 6459.
Tilläggsuppgifter om miljökonsekvensbedömningen ges av överinspektör Leena Eerola
från ELY-centralen i Nyland tfn 0295 021 380.
PROJEKTET PRESENTERAS FÖR ALLMÄNHETEN
Projektet presenteras för allmänheten på onsdagen den 10 april 2013 kl. 18.00 – 20.00 i
auditorium på Kaitans skola, Ivisnäsvägen 1, 02260 Esbo.
FRAMFÖRANDE AV ÅSIKTER
Åsikter och utlåtanden om konsekvensprogrammet kan framföras skriftligen. De skall riktas till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och inlämnas senast den 27 maj 2013.
Åsikterna och utlåtandena offentliggöras i Internet efter MKB-utlåtandet.
Besöksadress: Stinsgatan 14, Östra Böle, Helsingfors
Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Registraturen, PB 36, 00521 Helsingfors
E-postadress: registratur.nyland(at)ely-centralen.fi
Helsingfors den 22 mars 2013
NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I NYLAND

