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 Esbooch tillkännager att
konsekvensbeskrivningen är anhängig (Lag om förfarande vid miljökonsekvensbedömning). Med
konsekvensbeskrivning avses en handling som innehåller uppgifter om projektet och dess alternativ
och en enhetlig bedömning av deras miljökonsekvenser.
PROJEKTET
I huvudstadsregionen råder det brist på deponeringsområden för ren överskottsjord. Överskottsjord
uppstår kontinuerligt eftersom byggnadsverksamheten i huvudstadsregionen är livlig och torde
fortsätta också livlig i framtiden. Antingen separata deponeringsområden eller en centraliserad
deponering är Esbo stads möjlighet att uppnå en nödvändig deponeringsvolym. Utgångspunkten för
en centraliserad deponering är att området i Vinkelkärr fördjupas genom att schakta berg och på sätt
utöka deponeringsvolymen för ren överskottsjord.
I en centraliserad lösning kan ett deponeringsområde för rena överskottsmassor och ett
marktäktsområde förverkligas i Vinkelkärr i Esbo. Porjektområdet är beläget i Västra Esbo, söder om
Åboleden, i Esbo gård benämnda by. Området består av fem delområden: Kalliosuo, Vinkelkärrs
gamla jordsoptipp, Jersinmäki, Takapelto och Välialue. Projektområdets totala areal är 207 hektar.
Vinkelkärrs gamla jordsoptipp, där deponeringsverksamheten har upphört år 2007, har inlemmats i
området.
I projektområdet kan schaktas inalles 27,8 milj.tfm3, d.v.s ca 75 milj.ton. Schaktningen har planerats i
ett ca 93 hektars område så att stenbrottets botten maximalt ligger ca 40 meter under den nuvarande
markytans nivå. Massorna deponeras i schakten samt på den nuvarande markytan så att den
konstgjorda backens krön ligger högst vid nivå +125. Cirka 75 milj.m3 rena överskottsmassor kan då
slutdeponeras i området. Schaktningen beräknas pågå ca 35 år och deponeringsverksamheten inemot
100 år.
Alternativ som skall granskas:
ALT 1:

Alternativet baserar sig på de preliminära planerna för marktäkt och deponering som
färdigställs vintern 2008 –2009. I alternativ 1 har konsekvenserna bedömts utgående
från att en så stor marktäkt och deponering som möjligt kommer att förverkligas,
vilket nödvändigtvis inte är projektets slutliga omfattning.

ALT la:

Alternativ 1 med undantag av projektområdets sydöstra del, ett ca 6,4 hektars område
vid Svartbäckträsket.

ALT 0:

Ingen fördjupad schaktning, utan deponeringen anläggs på ett jämnat område i
Takapelto i enlighet med de nuvarande schaktnings- och deponeringsplanerna och
enligt miljötillståndet som beviljades år 2002. Alternativ 0 innebär en s.k.
decentraliserad deponering, varvid deponeringsområden och eventuellt också
marktäksområden måste planeras på annat håll i huvudstadsregionen.

PROJEKTANSVARIG
Esbo stad, Tekniska centralen
YTTERLIGARE UPPGIFTER
Konsekvensbeskrivning är framlagd till påseende för allmänheten 19.1. - 13.3.2009 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 maj 2009 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
förnamn.efternamn@ymparisto.fi, tfn 020 610 101 vid Nylands miljöcentral.
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Nyström,

PROJEKTET PRESENTERAS FÖR ALLMÄNHETEN
Projektet presenteras för allmänheten onsdagen den 28 januari 2009 kl 18.00 i Noux friluftsstuga,
Nouxgränden 2, Esbo.
FRAMFÖRANDE AV ÅSIKTER
Åsikter och utlåtanden om konsekvensbeskrivning kan framföras skriftligen. De skall riktas till
Nylands miljöcentral och inlämnas senast den 13 mars 2009.
Besöksadress: Stinsgatan 14, Östra Böle, Helsingfors
Postadress: Nylands miljöcentral, PB 36, 00521 Helsingfors
E-postadress: kirjaamo.uus(a)ymparisto.fi

Helsingfors den 13 januari 2009
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