PITKÄSUON TÄYTTÖMÄEN LUOTEINEN LAAJENNUS, VANTAA
Uudenmaan ympäristökeskus toimii yhteysviranomaisena Pitkäsuon täyttömäen luoteisen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) ja ilmoittaa ympäristövaikutusten arviointiohjelman vireilläolosta (Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä). Arviointiohjelma on
hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä.
HANKE
Vantaan kaupunki suunnittelee Pitkäsuon ylijäämämaiden täyttöalueen laajentamista nykyisin käytössä olevan täyttömäen luoteispuolelle. Laajennusalueen lisäkapasiteetti on noin 3 Mm3, jolloin
vastaanottoa voitaisiin jatkaa neljällä vuodella, vuoteen 2012 saakka. Täyttöalueen laajentamisella
on tarkoitus turvata kaupungin ylijäämämassojen hallittu sijoittaminen. Laajennusalueen rakentamisessa ja käytössä tarvittava tuki- ja ajopengermateriaali louhitaan laajennusalueen kalliosta. Täyttötoiminnan loppumisen jälkeen mäki maisemoidaan ja alue on tarkoitus ottaa virkistyskäyttöön.
Tarkasteltavat vaihtoehdot:
Nollavaihtoehdossa (VE0) täytetään nykyinen täyttöalue loppuun ja luoteista laajennusaluetta ei
rakenneta. Nykyinen täyttöalue maisemoidaan.
Vaihtoehdossa 1 (VE1) täyttömäen luoteinen laajennusalue rakennetaan ja samalla louhitaan kiviainesta alueen rakentamisen tarpeisiin noin 0,6 milj. m3. Louhitan ulottuu tasoon noin +51 mpy
(pohjavesipinnan tasoon).
Vaihtoehdossa 2 (VE2) täyttömäen luoteinen laajennusalue rakennetaan ja samalla louhitaan kiviainesta alueen rakentamisen tarpeisiin n. 1 milj. m3. Louhinta ulottuu pohjaveden pinnan alapuolelle, tasoon noin + 40 mpy.
HANKKEESTA VASTAAVA
Vantaan kaupungin katutekniikka
LISÄTIETOJA
Arviointiohjelma on 8.1. - 28.2.2007 arviointimenettelyn aikana yleisön nähtävänä seuraavissa paikoissa:
- Vantaan maankäytön ja ympäristön toimialan asiakaspalvelu, Kielotie 28, 01300 Vantaa
- Tikkurilan kirjasto, Lummetie 4, 01300 Vantaa
- Myyrmäen yhteispalvelupiste, Myyrmäkitalo, Kilterinraitti 6, 01600 Vantaa
- Myyrmäen kirjasto, Kilterinraitti 6, 01600 Vantaa
- Espoon kaupungin ympäristökeskus, Kirkkojärventie 6 B, 02770 Espoo
- www.vantaa.fi / Maankäyttö ja ympäristö / Kuntatekniikan keskus / Ajankohtaista / Pitkäsuon
täyttömäen luoteisen laajennusosan ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto tulee nähtäville huhtikuun alussa 2007 internetsivuille
osoitteessa www.ymparisto.fi/uus
Lisätietoja hankkeesta antaa Jouni Mäntylä puh. (09) 83 911 Vantaan kaupungista ja ympäristövaikutuksista Pöyry Environment Oy:stä Jaana Tyynismaa puh. 010 332 6606.
Lisätietoja ympäristövaikutusta arviointimenettelystä antaa Jorma Jantunen Uudenmaan ympäristökeskuksesta puh. 020 490 3004.
HANKKEEN ESITTELYTILAISUUS
Hankkeen esittelytilaisuus pidetään 18.1.2007 klo 18.00 –20.00 Myllymäen toimipisteessä, Martinkyläntie 5, 01670 Vantaa
MIELIPITEIDEN ESITTÄMINEN
Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Uudenmaan ympäristökeskukseen 28.2.2007 mennessä.
Käyntiosoite: Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila, Helsinki
Postiosoite: Uudenmaan ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki
Sähköpostiosoite: palvelu.virastotunnus@ymparisto.fi [palvelu = kirjaamo, virastotunnus = uus]

Helsingissä 27. päivänä joulukuuta 2006

UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

